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تقديم
سخي من برنامج الخليج العربي للتنمية  -أجفندد مدم
وبدعم
بتوجيه من مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة
ٍ
ٍ
عقد مؤتمر "إعداد المعلمم العريمم معراًمو م نماًًموم" خدل الفتدرم مدن  29إلد  30ندوممرر  2016مدي
الرحر الميت (األردن) وقد مول رعاية المؤممر وامتتاحه معالي نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم
بالمملكة األردنية الهاشمية األستاذ الدكتور /محمد ذنيرات إل جانب كل من:
 رئيس الجامعة العربية المفتوحة أ .د /موضي عرد العزيز الحمود.
 رئيس اللجنة العلمية للمؤممر ،عضو مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة أ.د /محمد أحمد حمدان.
 مدير الجامعة العربية المفتوحة مي المملكة األردنية الهاشمية أ.د /محمد أبو قديس.
 ممثل برنامج الخليج العربي للتنمية  -أجفند األستاذ /عرد اللطيف الضويحي.
وقد قدمت مي هذا المؤممر واحد وستون ورقة علمية باإلضامة إلد عدرع عدن التربيدة والتعلديم مدي الرلددان
العربية وقد قدمت هذه األوراق من طرف باحثين ومتخصصين من ثالثة عشر بلداً عربيا ً وهي:
المملكددة العربيددة الوددعودية ،مملكددة الرح درين ،سددلطنة عمددان ،المملكددة األردنيددة الهاشددمية ،جمهوريددة لرنددان،
جمهورية الوودان ،جمهورية مصدر العربيدة ،الجمهوريدة الجزائريدة ،ليريدا ،دولدة ملودطين (القددغ و)دزم)،
الجمهوريددة التونوددية ،جمهوريددة القمددر المتحدددم و دولددة الكويددت ،كمددا شددارح متحدددي رئيوددي مددن ملندددا قددد
التجربة الفلندية الناجحة مي إعداد المعلمين برلده.
وخصصت جلوة لعرع دور األجفند مي مطوير برامج التعليم مي مرحلة الطفولة المركرم ومطوير ومدريب
المعلمات والمعلمين مي مرحلة التعليم المركر مي عدم بلدان عربية منها مصر والوودان ومونس واألردن.
وقد أكد المشاركون مي هذا المؤممر عل ضرورم إعداد المعلمين مي الرلدان العربية سواء ذلك قرل االلتحاق
بالخدمة أ أثناء أداء الخدمة كما أكدوا عل ضرورم جعل التعلديم مهندة احتراميدة ومدا معدايير جدودم عالميدة
مع األخذ بعين االعترار أخلقيات المهنة عند التعامل مع الطلب وأوليائهم مع الشركاء اآلخرين.
ومم التأكيد عل استعما مقنية المعلومات مي عمليتي التعليم والتعلم مدي جميدع مراحدل التربيدة والتعلديم .وقدد
أشاد المشاركون مي هذا المؤممر بحون التنظيم واالستقرا واالستفادم العلمية من األوراق والتجارب المقدمة
مي المؤممر.
ت وحددوارات هامددة شددارح ميهددا الحضددور مددن الردداحثين والمودد ولين
وقددد حظيددت أوراق المددؤممر بمناقشددا ٍ
والمختصين الذين أكدوا عل أهمية إعداد المعلم العربي معرميا ً ومهنيا ً مدع التركيدز علد الجواندب المعرميدة
والريدا)وجيدة ومطدوير قدددرات التلميدذ والطددلب مدي مهدارات اإلبددداا والتفكيدر النقدددج دون إهمدا الجانددب
المهني واألخلقي أثناء التعامل مع الطلب وأوليائهم وبقية الشركاء مي العملية التربوية المتكاملة الجوانب.

أ.د .مصطفى عشوي
نوئب رئًس الجومعة لشؤنن البحث نالتخطًط نالتطوير
نوئب رئًس اللجًة العلمًة للمؤتمر

كلمة األستاذة الدكتورة  /موضي عبد العزيز الحمود
رئيس الجامعة العربية المفتوحة
بسم هللا الرحمن الرحيم
معالي األستاذ الدكتور محمد ذنيبات نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم بالمملكة األُردنية الهاشمية
أصحاب المعالي والسعادة ،أعضاء مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة
السادة والسيدات األساتذة والباحثين والخبراء من الدول العربية ومن فنلندا
يسعدني باسم رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز
حفظه هللا وباسمي أن أرحب بجميع الذين شرفوا هذا المؤتمر بالحضور وبالمشاركة في إعداد األوراق
العلمية التي ستقدم خالل يومي المؤتمر.
السيدات والسادة،
يتناول هذا المؤتمر عدة محاور حول إعداد المعلم العربي معرفيا ً ومهنيا ً سواء قبل وأثناء الخدمة ونعتز
بالمشاركة الواسعة من قبل الخبراء والباحثين من العرب وزمالئهم.
ويأتي مؤتمرنا هذا متواكبا مع ما أقرته األمم المتحدة ألهدا التنمية المستدامة  2030ومع الرؤية الجديدة
للتعليم للسنوات الخمسة عشر المقبلة التي أقرها المنتدى العالمي للتربية  2015في إعالن إنشيون
كوريا  Incheon Declarationبمشاركة  160دولة مع اليونسكو والبنك الدولي والعديد من المنظمات
العالمية وبما أوردته من أن كفاءة المعلمين بمثابة مفتاح التنمية المستدامة العالمية فتدريبهم ،وتوظيفهم،
واالحتفاظ بهم وتحسين أوضاعهم وظرو عملهم هي القوة الوحيدة األكثر تأثيرا وفاعلية في المنظومة
التعليمية لتحقيق كفاءة وجودة التعليم.
كما ركز إعالن إنشون على ضرورة تعزيز المنظومة التعليمية بأعداد كبيرة من المعلمين المؤهلين ،ويتم ذلك
من خالل التعاون على المستوى الدولي إلعداد وتدريب المعلمين خاصة في البلدان النامية ،فهناك نقص حاد
في المعلمين المدربين تدريبا جيدا في جميع أنحاء العالم ،ووفقا لمعهد اليونسكو لإلحصاء ،فإن تحقيق اإلتاحة
الكاملة في التعليم األساسي على مستوى جميع دول العالم بحلول عام  ،2030يتطلب ارتفاع عدد المعلمين
بمرحلة التعليم االبتدائي إلى  28.7مليون معلم ،منهم  2.3مليون بالوطن العربي ،وبمرحلة التعليم اإلعدادي
إلى  21.4مليون معلم منهم  1.8مليون بالوطن العربي.
وما أحوجنا اليوم وبخاصة في عالمنا العربي إلى اعداد المعلمين المؤهلين وذوي الكفاءة العالية لالرتقاء
بمنظومة التعليم وفي ضوء ما أظهرته االختبارات العالمية للعلوم والرياضيات  TIMSSمن نتائج ال ترقى
لمستوى التوقعات واآلمال المنشودة لمجابهة التحديات فقد كان ترتيب الدول العربية في ذيل القائمة من حيث
مستويات تحصيل طالبنا في العلوم والرياضيات الختبارات عام .2011
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إن الجامعة العربية المفتوحة وإيمانا ً منها بدور مؤسسات التعليم العالي في خدمة مجتمعاتها العربية تسعى
دائما ً إلى وضع هذه الموضوعات الهامة على طاولة البحث والمناقشة اسهاما ً منها في إثراء هذا الموضوع
االستراتيجي الهاد لتطور أمتنا العربية وازدهار مستقبل أبنائها من األجيال القادمة.
وإني إذ أرجو لمؤتمرنا هذا النجاح والتوفيق مثل مؤتمراتنا السابقة ،أشكر جزيل الشكر جميع من أسهم في
إنجاح هذا المؤتمر وعلى رأسهم معالي األستاذ الدكتور محمد ذنيبات نائب رئيس الوزراء وزير التربية
والتعليم بالمملكة األُردنية الهاشمية الذي تكرم برعاية هذا المؤتمر.
وأشكر برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) وعلى رأسه صاحب السمو األمير طالل بن عبد العزيز وإدارته
التنفيذية التي تدعم عقد هذا المؤتمر بسخاء.
وأشكر معالي األستاذ الدكتور محمد حمدان عضو مجلس أعيان األردن ،وعضو مجلس أمناء الجامعة ،الذي
تكرم برئاسة اللجنة العلمية للمؤتمر كما أشكر كل أعضاء اللجنة العلمية ومدير الجامعة العربية المفتوحة في
األردن أ.د /محمد أبو قديس وفريق العمل من المقر الرئيس الذين عملوا بجد وإخالص إلنجاح المؤتمر.
وفقنا هللا جميعا ً لخدمة أمتنا وحفظ هللا بالدنا العربية وأنعم على المملكة األردنية الهاشمية العزيزة باألمن
واألمان والتقدم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،
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كلمة األستاذ الدكتور /محمد أبو قديس
مدير الجامعة العربية المفتوحة باألردن
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
معالي األستاذ الدكتور محمد ذنيبات نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم  ،راعي المؤتمر.
معالي األستاذة الدكتورة موضي الحمود رئيس الجامعة.
معالي األستاذ الدكتور محمد حمدان رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.
سعادة األستاذ عبد اللطيف الضويحي ممثل برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة.
الحضور والمشاركون.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،
بداية يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب ،وأن أشكر لكم جميعا ً مشاركتكم في فعاليات أعمال هذا
المؤتمر العلمي الهام ،والذي يأتي انعقاده من منطلق إيماننا بأهمية دور المعلم ،وبحتمية أن يتلقّى أفضل
مراتب اإلعداد المعرفي والمهني ،وإيماننا المطلق بقداسة رسالته ،وبمحورية دوره في توجيه األجيال،
توجيها ً صحيحا ً نحو ما ينفع األمة ،وما يأخذ بيدها نحو التطور والصالح ،إذ مما اليخفى على كل منا ّ
أن
إعداد المعلم ،ونظام التعليم العربي برمته  ،قد اعتراهما بعض الخلل  ،وشيء من سوء الرعاية والتقدير ،في
السنوات الماضية ،بالرغم من أن بعض أنظمة التعليم العام في وطننا العربي قد حققت نوعا ً من التقدم  ،إال
كاف حين يقارن بما أنجزته الدول الصناعية المتقدمة في هذا المجال .
أنه غير
ٍ
أعزائي الحضور
إن المستجدات العالمية ،بما في ذلك العولمة ،والتطورات الهائلة التي تجتاح المجتمعات واالقتصادات الحديثة
 ،تح ّولها إلى مجتمعات واقتصادات معرفة  ،وال بد للمعلم أن يستجيب لهذه المستجدات  ،ليصبح أحد األعمدة
الرئيسة في عملية التحديث والتطوير واإلصالح لنظام التعليم بكافة جوانبه  ،وذلك من خالل تطوير أساليب
التعليم ومقارباته بأفكار وإبدعات جديدة  ،مبنية على مرتكزات علمية تضمن الجودة والحداثة  ،واالنفتاح
والتفاعل المتواصل مع مستجدات العلم  ،بعيداً عن النمطية والتكرار  ،وبما ينعكس على تطوير البنية الفكرية
والذهنية للطلبة  ،وتعزيز ثقافة اإلبداع والتميّز لديهم ،للوصول إلى مجتمع المعرفة ،الذي تقوم عليه
المجتمعات المتقدمة الحديثة .
وانطالقا ً من هذه المكانة الهامة للمعلم البد من طرح السؤال التالي :ماهي نوعية المعلم ومؤهالته وتدريباته
(قبل وبعد التحاقه بالتعليم) التي يمكن أن تحقق ذلك ؟ وكيف يصبح المعلم عنصراً فاعالً في تشكيل عقلية
الطالب ونفسيته ومعارفه وسلوكياته ،في اإلطار الذي يسعى التعليم إليه ؟ للوصول إلى الطالب الذي نريد ،
وهو الطالب صاحب العقل العلمي المتفاعل مع روح العصر والتنوع والريادة واإلبداع  .فلم تعد نظرية
التلقين والحشو صالحة لمواكبة الحدث والتغيرات السريعة في حياتنا  ،مما يستدعي ضرورة تغيير أدوار
عال من
المعلمين والمتعلمين في آن معا  .وهذا يعد تحديا ً كبيراً  ،يفرض على المعلم أن يكون على مستوى ٍ
الكفاءة والتأهيل لتح ّمل مسؤولياته الجديدة  ،حيث صار المطلوب منه أن يكون عالما ً ومرشداً وباحثا ً
ومخططا ً ومبدعا ً وموضوعيا ً  ،يحث طلبته على البحث والربط  ،ويحفز عقولهم على التفكير والتحليل ...
فهذه هي رسالة المعلم.
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ت شمولي ٍة
كل ما سبق يحتّم على مؤسسات إعداد المعلم وكليات التربية أن تبادر إلى إجراء مراجعا ٍ
لبرامجها  ...بدءاً من الفلسفة واألهداف  ،مروراً بالمحتوى والطرائق واألساليب  ،وانتها ًء بعمليات التقويم ،
فلم يعد مقبوالً اليوم  -بحال من األحوال  -االستمرار في تطبيق البرامج التقليدية في إعداد المعلم ،بل أصبح
من الضروري استخدام االستراتيجيات واألساليب الحديثة في تأهيل المعلم وتدريبه  ،هذا من جانب  ....ومن
جانب آخر ثمة حاجة ماسة إلى تغيير نظرة المجتمع نحو المعلم ومهنة التعليم  ،وال شك أن األسرة
والمجتمع والمؤسسات القائمة على أنظمة التعليم تتحمل هذه المسؤولية بكل تبعاتها .
وختاما ً فإن هذا المؤتمر الذي تنظّمه الجامعة العربية المفتوحة  ،لم يكن ليرى النور ،لوال جهود حثيثة
ومتواصلة  ،من إدارة الجامعة  ،التي آمنت بقيمة البحث العلمي بوصفه سنداً ورديفا ً للعمل األكاديمي .وباسم
الجامعة العربية المفتوحة أتقدم بجميل الشكر والتقدير لمعالي وزير التربية والتعليم لرعايتكم مؤتمرنا هذا ...
كما أخص بالشكر اللجنة العلمية للمؤتمر ،واللجان التنظيمية ،فلهم كل الشكر والتقدير ،على تفانيهم  ،وروعة
إنجازهم ،والشكر موصول أيضا لبرنامج ( أجفند ) على دعمهم لهذا المؤتمر .
وكذلك أشكر الباحثين المشاركين  ،من خارج األردن وداخله ،إذ تحملتم عناء السفر والترحال ،لتعطروا
مؤتمرنا هذا بحضوركم الكريم ،من كل أقطار هذ الوطن الكبير  ...داعيا لكم بكل التوفيق  ...ومكرراً ترحيبي
بكم في بلدكم األردن  ،حفظه هللا واحة أمن وأمان  ،في ظل قائد المسيرة  ،ورائد نهضتها  ،الملك عبد هللا
الثاني ابن الحسين المفدى.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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Finnish teachers have been educated in masters’ level programs
in traditional universities since 1970
Jari Lavonen
Department of Teacher Education
P.O. Box 9 (Siltavuorenpenger 5)
FIN-00014 University of Helsinki
FINLAND
jari.lavonen@helsinki.fi
Finnish teacher education, aiming to educate professional teachers, is introduced and teacher
professionalism is discussed in the contexts of the international research literature and the
Finnish education context. Firstly, a short overview of teacher professionalism research is
presented. Secondly, the successes and challenges of the Finnish educational context and the
role of teachers are discussed. Thirdly, 5 year (300cp.) master’s level teacher education is
analysed using the master’s programme of the University of Helsinki as an example.
Essential to teacher education in Finland are one year 60 cp. pedagogical studies, including
20 cp. teaching practice. Another characteristic of the program is research orientation,
including 40 cp. master’s thesis and courses in research methodology. The aim in teacher
education is to educate autonomous teachers who are able to plan and implement teaching,
assess their own teaching, students learning and learning outcomes, collaborate with other
teachers and society and, additionally, continuously develop the teaching profession within
the whole school context. Finally, the future challenges of Finnish teacher education are
discussed and the Finnish Teacher Education Forum, established in February 2016, is
introduced. The aim of this Forum is to foster the development of teacher education as a part
of national reform program of the government.

حول جودة إعداد المعلم
"إطار فكري"
إعداد
أ.د /محمود كامل الناقة
إن الحديث في موضوع يدور حول متطلبات التطوير المستمر للتعليم ألغراض
التنمية إنما هو تناول شامل متشعب للتعليم بكل جوانبه ومجاالته ومكوناته سواء ما
كان منها مدخالت ،أو ما كان منها عمليات ،أو ما كان منها مخرجات .فالتعليم
منظومة منسوجة إذا أمسكت بطرف خيط منها فال بد أن تشد كل الخيوط .ولذا
فالحديث في هذا الموضوع أشبه ما يكون بمن يريد أن يمسح المحيط اللجي بقارب
مطاطي ،حيث ستتالطمه األمواج الهادرة ،وستخلع العواصف الكاسحة من بين يديه
مجاديف السير ودفة التوجيه ،فتتوه عن ناظريه الطريق.
لذا أرجو أن يسمح لي الحضور باستخدام أسلوب التلميح الذي يغني عن
التصريح ،واإلشارة التي تحقق االستنارة ،وأن أمر في سياحة فكرية أقف فيها ببعض
طارحا بعض األفكار المتصلة بالموضوع مما يمكن للمناقشات
المعالم وأعبر الكثير
ً
أن تثريه ،وللمداخالت أن تفصل القول فيه.
دعونا في البداية أن ننطلق من بعض المسلمات التي نبني عليها وفي ضوئها
جوانب الموضوع فتساعد على اإلقناع واالقتناع.
هيكال ومحتوى على مصدرين أساسيين هما
 يستند أي مجتمع في بنيته األساسيةً
الموارد الطبيعية والموارد البشرية ،فهذان المصدران يمثالن جناحا التنمية ،إال أن

أهمية الموارد البشرية أي الطاقات البشرية تفوق أهمية الموارد الطبيعية ،ذلك أن
الموارد الطبيعية التي وهبها اهلل لنا ال تمثل إال طاقة خامدة لن تحركها وتستغلها
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وتفعلها وتنميها وتستثمرها إال الطاقة البشرية فهي األساس في التنمية ألنها تمثل
وموردا وفي نفس الوقت تمثل وسائل وأساليب استغالل الموارد الطبيعية
مصدر
ًا
ً
وتنميتها.
 تعيش التنمية في مجتمعنا اآلن مفترق طرق وعر وشاق ،تتشعب فيه مسالكعدة وتتفرع عنه مسارات مختلفة مليئة بالتحديات والعقبات ،وعلى هذه التنمية
أن تعبر هذا المفترق ،وأن تتخطى وعورته وتتحدى عقباته سالكة مسل ًكا يقوم

على حسن اإلدراك وجودة التدبير .وال شك أن من حسن اإلدراك وجودة التدبير

أن ننظر في الركيزة األساسية والركن الركين في عملية التنمية أال وهو التعليم.
إن اإلدراك الواعي والتدبير العلمي للنظر إلى التعليم باعتباره المدخل األساسي
والعمود الفقري للتنمية إنما هو في حقيقته تناول التعليم بالتطوير المستمر ناشدين
التنمية الشاملة.
 التعليم هو القلب النابض في جسم التنمية بل في جسم أي أمة ،فهو الذي يجددالدم في عروق األمة وشرايينها ،وأي اضطراب في هذا القلب هو اضطراب
وضعف لجسم التنمية ومن ثم لجسم األمة وعقلها وروحها ،وما األمة وما التنمية
إال شخصية متعلمة مثقفة منتجة .ومن ثم فاالستثمار في مجال التعليم هو أكثر
عائدا حيث تبوأت صناعة البشر قمة الهرم بصفتها أهم الصناعات
االستثمارات ً
في كل العصور سابقة والحقة.

من هنا فالحديث عن تطوير التعليم إنما هو حديث عن تطوير التنمية وصناعة
المستقبل ،فصانع التنمية في النهاية وصانع المستقبل إنما هو اإلنسان مدار العملية
التعليمية فهو مدخلها وهو القائم على عملياتها ثم إنه مخرجها في ذات الوقت.
 إن الحديث عن تطوير التعليم هو حديث عن الكيفية – ربما تكون الوحيدة –التي نواجه بها متطلبات التنمية ،وبما أن التنمية – بطبيعتها ومن مسماها –
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عملية مستمرة إذن فالبد أن يكون تطوير التعليم عملية مستمرة ،ألنه الوسيلة
منتجا ،والقيم رفيعة.
ناميا ،والعمل ً
الفاعلة المستمرة التي يبقى العلم فيها وبها ً
 إن التسليم بأ ن التعليم أداتنا للتنمية البشرية ومن ثم أداتنا لكل التنميات ،يحتم أنأيضا بأن التنمية القائمة على الجودة الشاملة – وهي حتمية عصرية ال
نسلم ً
مفر منها – ال بد أن تبدأ باإلنسان ذلك ألن أي جودة شاملة ال بد أن تكون
منتج عقل وجهد إنساني ،ومن ثم ما لم تتوافر الجودة الشاملة في هذا اإلنسان
منتجا بشرًيا
(شيئا) أو
ماديا
انعدمت في غيره ،سواء أكان هذا الغير
ً
ً
منتجا ً
ً
إنسانيا.
ً

من هنا نقول إن فكرة الجودة الشاملة ما كان ينبغي أن نرجع ظهورها من خالل

ميادين الزراعة والصناعة والتجارة وانما ينبغي أن نقول إنها تبدأ وتنشأ وتظهر
وتتطور في ميدان صناعة البشر أال وهو التعليم ،وأن هذه الفكرة لو تحققت في
بناء اإلنسان اكتفينا بذلك عن وجودها في غيره ،وهذه الفكرة لن تتحقق بهذا
المعنى إال عن طريق التطوير المستمر للتعليم الذي يستهدف جودة منتج
أداء
مستوف للشروط والمواصفات القياسية للجودة الشاملة في اإلنسان ً
عقال و ً
ووجدانا ،باعتبار أن هذا اإلنسان – وهو المنتج التعليمي – نقطة البداية والوسط
ً
والنهاية في إحداث التنمية في شتى مناحي الحياة فهو الكنز المكنون الذي

يجعله أحد المفكرين التربويين مصدر القوة على هذه المسكونة حيث يرى أن
أساس التنمية لم يعد في باطن األرض وال في رأس المال وغنما في عيون عقل
هذا اإلنسان وومضات إبداعه ونبضات فكره.
فإذا أصبحت الجودة الشاملة بهذا المعنى حاجة أساسية للتعليم ،فإنها تصبح
أكثر ضرورة للقائم بهذه العملية وعليها وهو المعلم ،فهو العنصر األصيل
لتحقيق الجودة الشاملة في اإلنسان ومن ثم في غيره .ولقد أكد ذلك خبراء التعليم
العام والتعليم الجامعي في العالم المتقدم خاصة في الواليات المتحدة األمريكية
واليابان ،حيث يجمعون على أن جودة أي مؤسسة تعليمية وكفاءتها إنما تقاس
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بكفاءة أعضاء هيئة التدريس بها ،وأن كفاءة مخرجات هذه المؤسسة وجودتها
تتحققان بكفاءة وجودة أعضاء هيئة التدريس " أي المعلم" يقول "فرتويل" التربوي
المشهور " إنه إذا أعطى للقائمين على تطوير التعليم بكل مراحله وتحقيق
احدا كي يطورونه ويجودونه ويجددونه فإنهم
الجودة الشاملة به
ميدانا و ً
ً
سيختارون فقط ميدان إعداد المعلم" وهو عندما يقول ذلك فإنه يشير فقط إلى أن
طريقنا إلى جودة التعليم إنما يمر فقط من خالل معبر جودة المعلم.
ولعل الجودة الشاملة في ميدان إعداد المعلم تعني فلسفة وطريقة – كما يشير
وضعا
حامد عمار – تعين مؤسسات إعداد المعلم على إحداث تغيير يوفر
ً

تنافسيا أفضل لإلنسان المنتج ال داخل مجتمعه
وضعا
أفضل لمعلم يعطينا
ً
ً
الوطني والقومي فقط بل على مستوى كوني .ولذا تعتبر الجودة الشاملة
استراتيجية شاملة إلعادة تكوين المعلم وفق معايير ومستويات يقرها ويتفق عليها
من له عالقة ببناء اإلنسان ،حيث يشترك في نسج هذه االست ارتيجية وتحقيقها
كل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية بل واألفراد ،وذلك عن اقتناع
كامل وتبن حميم وذلك استهدافًا للتجديد واالبتكار والفاعلية في تكوين المعلم،

والتصميم على تحقيقه والقدرة على إنجازه ،وهذا يعني إعادة النظر في برامج
المؤسسات التي تعده في ضوء معايير الجودة إلعداد المعلم.
والحديث عن برامج كليات التربية – المؤسسة الرئيسية إلعداد المعلم وتكوينه
– في هذا القرن الواحد والعشرين يطول ويتشعب بطوب وتشعب قضية إعداد
اإلنسان وصناعة البشر ،وهو محيط ثقافي حضاري واسع الجنبات ،وراكب
السفين في هذا المحيط ال بد أن يضل طريقه مهما أوتي من قوة ومن قدرة على
اإلحاطة والشمول ،ومن هنا سأكتفي في حديثي وفي الوقت المخصص لي
بإشارات تغني عن التفصيالت وتلميحات تغني عن التصريحات.
إن الحديث عن برامج كليات التربية هو حديث عن إعداد المعلم ،والحديث
عن إعداد المعلم في هذا القرن الجديد الوليد إنما هو حديث عن صانع أجيال
4

هذا القرن ،ومن ثم ال يمكن تناول برامج إعداد هذا الصانع ما لم نحدد في
عجالة مواصفات السلعة التي سيقوم هذا المعلم بصناعتها أال وهو فرد القرن
الواحد والعشرين ،وفي ضوء اإلشارة إلى مواصفات هذا الفرد يمكننا أن نسجل
خواطر وشذرات حول كيفية إعداد صانعه وهو المعلم.
متعلم القرن الوليد:

-1

متعلم لم يعد في حاجه لمن يعطيه المعلومة أو ينقل إليه المعرفة،

ولكنه في حاجة لمن ينظم له التعلم ويستثيره وييسره ويوجهه ويقومه ،وفي
حاجة لمن يمكنه من كيف يتعلم ،وكيف يتعامل مع الوسائل اإللكترونية
للبحث عن المعلومة واكتسابها واستدعائها واستعمالها واإلضافة إليها

والتجديد فيها.

-2

متعلم تشكل قد ارته ذكاءات متعددة ،وتحدد جودته منافسة عالمية،

وتتطلب منه طبيعة العصر إبداع مستقبل وصناعته ،ولذا فهو في حاجة

إلى تعليم ومن ثم معلم يأخذ في حسبانه الذكاء والجودة واإلبداع والمستقبل.

-3

عقال هو في الحقيقة كمبيوتر يتفوق على أي كمبيوتر
متعلم وهبه اهلل ً

اخترعه العقل البشري ،ومن ثم فالمعلم هنا يتعامل مع عقول بشرية هي
عقول ما فوق اإللكترونية ،ال عقوال تخزينية أرشيفية تخزن المعلومات
وتستظهرها ،ولذا عليه أن يعطي الفرصة للمتعلمين ليدهشونا بما لديهم من

طاقات وقدرات.
ولننظر سويا كيف درس العقل البشري دراسة تشريحية وضعت أمامنا ما
يلي:
 لدى كل طفل في أي حجرة دراسة ويقع بين أذنيه كمبيوتر بثالثة باليين دوالر. هذه األرطال القلوية الكهروكيميائية عبارة عن جهاز يعتمد على الجليوكوز عندحوالي  25وات.
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 إنه يشتمل على ما بين  100 – 10بليون عنصر منطقي تسمى الخالياالعصبية ،كل خلية من هذه الخاليا تعمل بمعدل ( )10سيكل (دورة) في
اللحظة.
 هذه الخاليا العصبية تحتوي على  50مليون جهاز استقبال مكبر ،وتستقبل100000مائة ألف من األفكار المترابطة من الخاليا األخرى.
 أن القدرة التنظيمية لهذا الجهاز على تخزين المعلومات تمكنه في فترة حياته منتخزين  200×2.8بليون قطعة من المعلومات متفوقًا بذلك أعظم كمبيوتر
اخترعه اإلنسان.

 هذا العقل هو الذي يمكن اإلنسان من تمييز  10مليون مسطح مختلفة األلوان. ويكتشف الضوء ويالحظه من خمسة آالف بليون من وحدة الطاقة. ويحلل الموضوعات عند  0.0003ثالثة من عشرة آالف من الكسر العشريمن الراديان (اإلشعاع) سرعة الضوء.
 ويمكن األنف من إدراك واكتشاف جزء واحد من الفانلين في عشرة مليون جزءمن الهواء.
 ويمكن حاسة اللمس من اكتشاف الذبذبة وادراكها مع حركة جزء من خمسينألف من المليمتر.
ومع هذا يقدم له المعلم  ،2 =1+1وبكين عاصمة الصين!!
ويقول باتريك ميلر خبير التربية األمريكي "دعونا نعطي الفرصة ألوالدنا في
المدرسة ،فإنهم سوف يدهشوننا ويدهشون أنفسهم بما لديهم من طاقات لو تنبهنا
إلى ذلك وأردنا وفعلنا" ،يريد أن يقول :لو تنبه المعلم وأراد وفعل.
 -4متعلم تلزمه سلوكيات خاصة للتعامل مع معطيات القرن الواحد والعشرين

ومنها التخطيط – الدقة – العقالنية – الكفاءة – االقتصاد – االنضباط –

معلما يستجيب لهذا
مراعاة األمان – منظومة قيمية  .....إلخ؛ مما يتطلب ً
المتطلبات.
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 -5متعلم يحتاج إلى سرعة التكيف اإليجابي البصير مع المستجدات،
واالستجابة االنتقائية والواعية للتغيرات المختلفة والمتعددة والمحتملة من

جوف المستقبل ،وهو في هذا يحتاج لمعلم وتعليم يمكنه من هذا التكيف
وتلك االستجابة.
 -6متعلم يحتاج إلى مهارات صنع القرار واتخاذه بناء على مقدمات علمية
منطقية.

 -7متعلم لديه إمكانات االنفتاح على الثقافة العالمية الكونية مع القدرة على

ومطور
ًا
االنتقاء واالختيار متمس ًكا بعقيدته ،وانتمائه الثقافي محافظًا عليهما
ومجددا ،وهو في هذا محتاج إلى معلم وتعليم يمكنه من هذا االنفتاح وذلك
ً
االنتماء.

 -8متعلم يستخدم مهارة نظام االتصال اإللكتروني وما ستأتي به األزمان من
نظم واختراعات.

 -9متعلم يتعامل مع تكنولوجيا متطورة ،وأنظمة إلكترونية معقدة ،ونظم اتصال
سريعة ولحظية ،ومعد للتعامل مع اكتشافات جديدة ،واختراعات مبهرة فيما
سيأتي به المستقبل ،ومن هنا ينبغي أن يقاس أداء المعلم بمعيار مدى قدرته
على استعمال التكنولوجيا ومدى إقداره للمتعلم على استعمالها في الحياة.
-11

متعلم متمكن من العمليات العلمية األساسية كالتقدير والقياس

والتخمين والتنبؤ.

-11

متعلم يدرك أن ماضيه تليد وهو مصدر ثري للعبرة والخبرة ،وأن صلته

بهذا الماضي هي صلة إفادة وليست عبودية وانغالقًا.

-12

متعلم قادر على متابعة لغة العلم ومنهجياته ورموزه واستيعاب نظرياته

وترجمتها إلى تطبيقات حياتية بعد فهم مصطلحاتها ودالالتها اإلجرائية ،في
7

قرن الفارق بين الجديد والقديم فيه يحسب ربما بالثانية .ولعل هذا يتطلب أن
مستندا إلى التفكير العلمي.
يكون معلمنا راسخا في العلم،
ً
-13

متعلم قادر على أن يضيف على غير مثال من خالل التفكير الناقد

قادر على إطالق طاقات
والتخيل واإلبداع ،ومن ثم على المعلم أن يكون ًا
اإلبداع عند طالبه وتمكينهم من حرية التفكير.

-14

متعلم متكلم مناقش محاور مشارك مندمج متمثل مفسر مجرب

ممارس مطبق ،وهو في هذا محتاج لمعلم لديه قدر عظيم من الخبرات

والممارسة والتطبيق.
-15

متعلم لديه منهجية عقلية فكرية ينسق فيها معارفه ويمنطقها ويضعها

في منظومية تمكنه من االكتساب واالحتفاظ والتفاعل واالستدعاء ،ومن ثم
يستمر في تطوير هذه المنهجية العقلية .ولذا فهو بحاجة إلى معلم منهجي

التفكير واألداء.
-16

متعلم يستقبل وجهات نظر متعددة فيوازن ويقيس ثم يكون لنفسه وجهة

نظر متميزة .ومن ثم يحتاج إلى معلم متفتح موسوعي.

-17

متعلم يتذوق جمال األدب ،وجمال العلم .وتنمو لديه مشاعر التذوق

وشهوة العلم ،ومن ثم يحتاج إلى معلم يقدر جمال األدب وجالل العلم،

وحالوة التذوق.
-18

متعلم يدرك أن البيئة التي يعيش فيها أسرة تكون عالقته بها عالقة

حميمة فيها شعور أفراد األسرة نحو كل فرد ،شعور الحفاظ والمحافظة

والرعاية وتنمية الحب والوالء والمصلحة العامة ،ويتطلب هذا معلم محب
لبيئته صيانة وحفظا ،منتميا إلى المصلحة العامة للمجتمع.
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-19

متعلم يؤمن بأنه جزء من خط اإلنتاج ،وآلية من آليات تنمية مجتمعه

وتطويره في شتى ميادين الحياة ،ومن ثم يحتاج لمعلم متعاون ينظر إلى

تدريسه كجزء من تدريس زمالئه في شتى ميادين المعرفة ،ويتطلع إلى
تحقيق األهداف العامة بتحقيقه ألهداف مادته.
هذا الفرد المتعلم في قرننا هذا الذي نعيشه يحتاج بيئة تربوية جديدة
وخصبة ،ومن ثم يحتاج إلى مناهج جديدة وبدورها تحتاج إلى معلم جديد له
مقومات جديدة ،ووظائف جديدة وأدوار وكفايات جديدة.
هذا المعلم الجديد في ظل حتمية طبيعة العصر وطبيعة فرده ،وحاجاته
من صناعة البشر ،وحاجة هذه الصناعة إلى معلم قدير ،ومهندس خبير في
بناء البشر إلى برامج إعداد جديدة بكليات التربية تقوم على الجودة الشاملة
خاصية كل منتج في هذا العصر.
والسؤال هو :ما االعتبارات التي تحكم إعداد المعلم في ضوء الجودة
الشاملة؟
اعتبارات تحكم برامج إعداد المعلم في ضوء الجودة الشاملة:
ينبغي أن تأخذ هذه البرامج في اعتبارها مجموعة كبيرة من التوجهات والركائز
والدالئل والمالمح من بينها:
أ -تمكين المعلم من:
-1المادة والتخصص.
-2طبيعة المادة والتخصص.
-3خصائص المنهج الذي ينفذه.
-4طبيعة الطالب واستراتيجيات التعلم.
-5طبيعة العقل البشري.
-6طبيعة التدريس.
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-7أساليب العلم ونتائجه وتطبيقاته.
-8أساليب التفكير العلمي ومناهجه ومهاراته.
-9فهم تكنولوجيا العصر في التعليم والتعلم واستخدامها وتوظيفها وتفعيلها؛ وهي
تكنولوجيا الكمبيوتر واإلنترنت والمعلومات وطرق االتصال واإلعالم والتعليم
السريعة.
متجاوز بمسئولياته
ًا
حامال لمستقبل صناعة البشر،
ائدا للتغيير،
ً
-10أن يكون ر ً
ورسالته حجرة الدراسة.

-11تعميق الجانب الثقافي بالكيفية التي تمكنه من فهم وتطبيق ما يسمى
بالتخصصات البينية.
-12فنيات التعلم والتربية والتدريس والتقويم.
ناقال للكتاب المدرسي بحيث تكون مراجعه شبكة اإلنترنت.
-13أال يكون ً

ب-

زيادة وعيه بأن:

-1تكنولوجيات التعليم الحديثة أخذت تزاحمه وتقلص بعض أدواره وأنها تتطلب
طا بالتكنولوجيا الحديثة.
منه القيام بأدوار أخرى ترتبط بتطوير تدريسه ارتبا ً
-2التربية أصبحت صناعة تحتاج إلى مهندس فني ماهر يتعامل مع تحديات
حضارة القرن الواحد والعشرين التي تتسم بسرعة التجدد والتعقيد.
ج -صناعة التربية كأي صناعة أخرى ستدخل بل دخلت ميدان التنافس
والجود ة ،وهذا يكشف عن حاجتنا لمهندس يستطيع أن ينافس بمنتج صناعته
وببضاعته صناعة الدول األخرى.
د -الشخصية المستهدفة لمعايشة القرن الواحد والعشرين ينبغي أن تتسم ب ــ:
-1العقلية المبدعة.
-2القدرة المنتجة.
10

-3الوسطية في األحكام والسلوك.
-4بانورامية المعرفة.
-5موسوعية الثقافة.
-6اكتمال النظام القيمي.
-7المرونة والقابلية للتغير والمواجهة.
-8القدرة على التعلم الذاتي.
استعماال.
-9التمكن من األساليب التكنولوجية إدارة و
ً
في ضوء كل ما سبق فإن األمر يستلزم من برامج إعداد المعلم في ضوء الجودة
الشاملة ما يلي:
 -1االرتكاز إلى فلسفة تربوية ،أي منطلقات يبنى على أساسها نظام إعداد المعلم
آخذة في اعتبارها كل العوامل السابقة.
معلما وتفعيل ذلك.
-2تحديد الشروط والواصفات القياسية الختيار من يعد ً
-3التركيز على أقل قدر من التراث التربوي ،والتوسع في دراسة االتجاهات
المعاصرة لبناء اإلنسان وتربيته.
-4التركيز في اإلعداد على أربعة أبعاد هي:
تمكن المعلم من المادة والتخصص.تمكنه من طبيعة المادة والتخصص.تمكنه من طبيعة المتعلم واستراتيجيات تعلمه.تمكنه من مداخل التدريس وطرقه وفنياته واستراتيجياته مع وضع المستوياتالمعيارية لكل جانب من هذه الجوانب.
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-5التقليل من المعارف النظرية واالهتمام الشديد بالتطبيق والممارسة ،مما
ينعكس على أدائه في الموقف التعليمي والميدان؛ أي التركيز على مهارات األداء
وكفايات التدريس وليس على النظريات والمعلومات.
ومع تقليل المعارف النظرية ينبغي أن تقدم في أطر جديدة ،ومعالجات مغايرة،
حرفيا في أدائه.
مهنيا في إعداده
تحقيقًا للفكرة التي تنادي بأن يكون المعلم
ً
ً
ويوجهنا ذلك إلى ضرورة وجود برنامج تطبيقي نشاطي مواز للبرنامج األكاديمي،
عبور لفجوة االنفصال بين اإلعداد األكاديمي (التخصصي) واإلعداد
ًا
وذلك
المهني ،وربما يكون من المطلوب اآلن التفكير في صورة فعالة لوضعهما في
منظومة اإلثراء.
-6إعطاء قدر كبير من االهتمام لبرامج تكنولوجيا التعليم ،ووجوب إفساح
مساحات واسعة لها في برنامج اإلعداد.
عضويا ببرامج
-7ربط جميع البحوث التربوية ذات الجدوى والعلمية ربطًا
ً
اإلعداد ،وذلك من خالل إثراء المعرفة في أثناء التدريس ،ومعالجة المشكالت
المعرفية والتدريسية ،وتعميق فكر المعلم وتجديده وتجويده ،هذا باإلضافة إلى
اإلفادة منها في تعديل النظم وتطوير اآلليات .وفي هذا السياق ال ننسى أن يكون
من بين أهداف برامج اإلعداد إعداد المعلم كباحث.
 -8االهتمام الشديد بتأصيل الجانب القيمي األخالقي المهني لدى المعلم واعتناقه
فكر وممارسة.
وتنميته ًا
-9إعادة النظر جذرًيا في أنظمة التدريب الميداني ،واإلعداد له بشكل جيد تحت
اإلشراف المباشر لخبراء التدريس .وربط برامج تدريب المعلم في أثناء الخدمة
بعمليات علمية دقيقة لتقويم األداء واالحتياجات التي يكشف عنها هذا التقويم.
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 -10الحاجة إلى وقفة جادة إلعادة النظر في إعداد معلم المعلم في التعليم العام
ألنه المسئول األول لتنفيذ مخطط إعداد المعلم في ضوء الجودة الشاملة.
-11ضرورة أن يكون هناك توجيه ورقابة بالنسبة للمعلم ومعلم المعلم.
وماديا.
أدبيا
ً
-12توفير التمويل واإلمكانات واعادة النظر في تقدير المعلم ً
واذا كنا قد انشغلنا فيما سبق من حديثنا بمكانة المعلم المهنية ،وبأنه صاحب
رسالة في صناعة التنمية البشرية ،وبتطوير إعداده وتمكينه من الكفاءات
ماديا واالرتفاع
المهنية ،فإنه ينبغي أن ننشغل في الوقت نفسه بما يتصل بتقديره ً
أدبيا ووضعه في مصاف قادة الرأي والفكر
بمستوى دخله ،وتقديره
معنويا و ً
ً
وضعا أفضل
وصناع التقدم ،ومن هنا فنحن في حاجة ملحة وشديدة ألن نوفر
ً
تنافسيا أفضل لمن يقوم على تربيتهم وتعليمهم
وضعا
للمعلم يمكنه من أن يحقق
ً
ً
على المستوى الوطني والقومي والعالمي.

وفي تصوري أن توفير وضع أفضل للمعلم يستند إلى ركيزتين أساسيتين
وهما :رفع كفاءته المهنية ،ورفع مستوى دخله وتقديره المادي .أما فيما يتصل
برفع كفاءته المهنية فقد بدأته مصر منذ عدة أعوام في المشروع القومي لتطوير
كبير
طا ً ا
كليات التربية ،حيث شكلت لجنة قومية لتنفيذ هذا المشروع قطعت شو ً
في تطوير برامج هذه الكليات وتحديثها ،وفي تطوير لوائحها وتغييرها بما يتالءم
واالتجاهات العالمية في تكوين المعلم باعتباره صانع أجيال القرن الواحد
والعشرين ،وأحسب أن هذه اللجنة قد حققت معظم أهداف هذا المشروع ،كما
وضعت ضمانات استم ارره.
ماديا فالبد أن تتجه الدول
أما فيما يتصل برفع مستوى دخل المعلم وتقديره ً
العربية نحو وضع مشروع قانون لرفع كادر المعلم هادفة من ذلك إلى تجاوز
السلبيات التي نتجت عن ضعف رواتب المعلمين وعلى رأس هذه السلبيات
الدروس الخصوصية ،ومما يشد االنتباه كثرة ما يكتب وما ينشر عن إصالح
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حال المعلم إال أن األمر ما زال يرواح مكانه مثلما يرواح المعلم مكانه ضعفا في
التقدير المادي واألدبي.
إن المطالبة الملحة بتحسين دخل المعلم وزيادة مرتبه فريضة اقتصادية
واجتماعية وتعليمية ،وانخفاض مرتب المعلم وقلة دخله الثابت أدى إلى أن
تضيق به سبل الحياة ومن ثم إلى شعوره بالدونية وانطفاء حماسته للعمل ،وتراجع
دافعيته للتدريس واإلبداع فيه ،وكراهيته لمهنته ،وتمنيه امتهان مهنة أخرى وهو
ما يدفعه إلى ا متهان مهنة الدروس الخصوصية تلك المهنة المعبرة عن نكسة
التعليم ومن ثم انهياره ليصبح هدفه ليس التعلم ولكن النجاح في االمتحانات فقط.
جميعا أن كل هذا هدر تعليمي ومن ثم هدر اجتماعي يؤديان إلى
أال نرى
ً
هدر اقتصادي ،وهل من مأساة أسوأ من مجتمع يعاني الهدر التعليمي
واالجتماعي واالقتصادي ومن ثم فشل التنمية البشرية ومن ثم التنمية الشاملة في
شتى مناحي الحياة.
الحالة تقتضي بأسرع ما يمكن التفات الدول العربية خاصة تلك التي يعاني
تقدير ال
ًا
معلموها ضعف المرتبات والفقر واإلحساس بالدونية ،إلى تقدير المعلم
يقل بأي حال من األحوال عن تقدير من تراهم أصحاب رسالة يستحقون عليها
المال والتقدير ،إن لم نفعل فنحن نحرث في بحر قضايا تطوير التعليم وتطوير
المناهج وتطوير المدرسة وتطوير تكنولوجيا التدريس ،ألن كل هذا بدون معلم
منثور ويا ويلنا من هذا الهباء.
ًا
هباء
يمثل ً
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Eng. Haif Bannayan
Chief Executive Officer
Queen Rania Teacher Academy (QRTA)

The Teacher Students Aspire to have

“The competitiveness and productivity of Jordan and its industries, the
quality and effectiveness of its public services, and the welfare of its
families and communities all depend on the availability of a well-educated
and highly skilled populace” - The National Strategy for Human Resource
Development 2016-2025.

Jordan needs a workforce that has the skills, qualifications, and attitudes
to achieve economic and societal sustainability, growth and stability.
Investment in education is the only way forward to reach a quality
workforce. Many factors contribute to a student's academic achievement
and growth, including individual characteristics, family, peers and the
environment of learning. But research suggests that, among school-related
factors, teachers matter most. When it comes to student performance on
reading and math tests, a teacher is estimated to have two to three times
the impact of any other school factor, including services, facilities, and even
leadership. This is clearly evident in the results of best performing
countries, around the world, in international student testing (TIMMS and
PISA), a clear indication that Teachers matter more to student
achievement than any other aspect of schooling.
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As Her Majesty Queen Rania Al Abdullah once said “Good Teachers Teach…
Great Teachers Transform”, hence an ambitious strategy to create the
breed of teachers that have the skills, knowledge and capability to take the
hand of the student, open the mind and touch the heart to inspire and
prepare them for a future, in which the only stable factor in it is Constant
Change. So what is that breed of teachers? What does the student need?
and more importantly what are the characteristics of these Teachers,
Students Aspire to Have.

The Queen Rania Teacher Academy (QRTA) is one of Her Majesty’s Queen
Rania Al Abdullah educational organisations that is supporting Jordan’s
efforts to reform education through teachers. During this session, the QRTA
profound experience in teacher development models and how
it aligns with the national strategy to achieve the goal of
the Transformational Teacher will be presented.
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عصر تقنية المعلومات ونماذج التدريس المتجددة :التعلُّم المنتج والنموذج المتوازن المرن للبناء
المعرفي  -وانعكاساتها على إعداد المعلم
د .محمد إبراهيم الزكري
مدير الجامعة العربية المفتوحة في الممكلة العربية السعودية
director@arabou.edu.sa

إن توافر المعلومات المناسبة كما ً وكيفا ً شرط أساسي للتعرُّ ف على التراكم المعرفي ،الذي يساعد ويؤدي
إلىىى البنىىام المعرفىىيه ولهىىذ اجوميىىة الجووريىىة للمعلومىىات ،كمسدسلىىة رليسىىة وأساسىىية لعمليىىات البنىىام
المعرفىي ،بىذا المهتمىون بىالتعليم فىي جميىا الحاىىارات اانسىانية الجهىد والمىاا فىي توفيروىا للمتعليمىىين
والعلمام؛ حتى يتم َّكنوا من البنام المعرفي ،ومن ثم إنتىا العلىومه ومىن أمثلىة ذلىف مىا فعلى سلفىام الدولىة
العباسىىية اجولىىى مىىن شىىرام الكتىىر مىىن الحاىىارات السىىاب ة بوينهىىا ذوبىاً ،وتوفيروىىا للعلمىىام والمتعليمىىين
ليسعملوا فيها أفكاروم ويسنتجوا علومهم التي أ َّدت إلى الحاارة ااسالمية التجريبيةه تعتمد سرعة حصوا
البنام المعرفي على درجة توافر التراكم المعرفي ،وعلى أسالير التعلُّم والتعليم المستسدمة من المتعليمين
والمعليمينه ساب ا ً كان الحصوا على المعلومات ،التي ي
تمثا التراكم المعرفي ،يستغرق وقتا ً طويالً وجهداً
أطواه وبعد استراع اانترنت أصبح من السها الوصوا والحصوا على المعلومات؛ وبالتىالي أصىبحت
عمليات البنام المعرفي تتم بسرعة وفاعلية أكبره أي أن فاعلية التعلُّم تييد شيلا ً فشيلا ً حتىى يصىبح تعلُّمىا ً
منتجاًه
ونا أسق يدم مصطلحا ً جديداً للتعلُّم بإسم "التعلُّم المنتج"؛ فما وو الىتعلُّم المنىتجو وكيىف يحصىاو ومىا
وىي نتالجى و ومىىاذا قى َّدمت لى اانترنىىتو ومىىا وىىو النمىىوذ التدريسىىي المناسىىر لتح ي ى فىىي عصىىر ت نيىىة
المعلوماتو وماوي انعكاسات ذلف كل على إعداد المعلمو ستكون ااجابة على وذ اجسللة في  3أجيامه
في الجيم اجوا أسق يدم تحليالً لكيفية حصوا "التعلُّم المنتج" ،وأارر مثاالً على ذلف باجسىلور التعليمىي
الذي أستسدم العلمام والمتعليمون والباحثون المسلمون في العصىور ااسىالمية اجولىى؛ وكيىف أ َّدم بهىم
ذلف إلى إنتا العلوم ،ثم بنام الحاارة ااسالميةه وكعالقة سببية بين تدني عمليات البنام المعرفي وبين
ركود التعلُّم وسلبيت "التعلُّم السلبي" ،أسق يدم تحليالً  -مىن وجهىة ن ىر تعليميىة  -جسىبار انحىدار الحاىارة
ااسالمية في ال رن السادس الهجري ،واستمرار ركودوا إلى العصر الحااره وفي الجيم الثىاني ،أسقى يدم
نموذجا ً متواينا ً مرنا ً احداث التعلُّم المنتج في كافة المستويات التعليمية (اجساسية والجامعية والدراسات
العليا) ،مستغالً معطيات ت نية المعلومات ،التي سهَّلت التعرُّ ف علىى التىراكم المعرفىي ،مىن سىالا تىوفير
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إمكانية الوصوا والحصىوا علىى المعلومىات مىن أي مكىان وفىي أي وقىت .وفىي الجىيم الثالىث ،اتنىاوا
انعكاسات ت نية المعلومات ونماذ التدريس المتجدة في عصروا علىى إعىداد المعلىم ،وكيىف يجىر تهيلىة
المعلم ليساعد المتعلمين على البنام المعرفي باستسدام ت نيات المعلومات الحديثة المتجددةه
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االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لألطفال في دور الحضانة ومأسستها
Institutionalizations and Enhancement of Services Provided to
Children at Nurseries

أ.

د .محمد الطوالبة

د .مجدي المشاعلة

االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لألطفال في دور الحضانة ومأسستها
أ.

د .محمد الطوالبة

د .مجدي المشاعلة

مقدمة

نظ ار ألهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تطور الطفل من النواحي الجسدية والعقلية والعاطفية
واالجتماعية كافة ،وحيث إن احتياجات األطفال متكاملة من ناحية الرعاية الصحية والتغذية السليمة،

إضافة إلى البيئة اآلمنة والصحية ،الحافلة بالمحبة واألمن النفسي ،فقد أولى كل من برنامج الخليج
العربي للتنمية (أجفند) ،والجامعة العربية المفتوحة ،والمجلس الوطني لشؤون األسرة ،برامج مرحلة

الطفولة المبكرة اهتماما بالغا ،وقد تجلى ذلك من خالل تنفيذ مشروع (االرتقاء بمستوى الخدمات
المقدمة لألطفال في دور الحضانة ومأسستها).
وتسعى الجامعة العربية المفتوحة ،من خالل العمل المشترك مع المجلس الوطني لشؤون األسرة إلى
استثمار الجهود والخبرة المعرفية والعملية والعلمية التراكمية المشتركة ،وتوحيدها ضمن مسار مهني
ومشروع عملي تطبيقي تعاوني مشترك ،لتدريب وتأهيل عدد من العاملين والمتخصصين وطلبة

الجامعات في مجال الطفولة المبكرة والحضانات ،وتطوير أدلة وبرامج تدريبية متخصصة ،تصب في

مصلحة تحسين مستوى الخدمات المقدمة لألطفال .من الميالد إلى أربع سنوات ،باإلضافة إلى نشر

الوعي وتعزيز المفاهيم والممارسات العملية المهنية الحديثة والفعالة ،ذات الجودة العالية التي تتوافق مع
المعايير الدولية والوطنية في مجال الطفولة المبكرة.

الجهات المشاركة
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هناك ثالث جهات مشاركة في هذا المشروع ،وهي برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند) ،والمجلس

الوطني لشؤون األسرة ،والجامعة العربية المفتوحة/األردن.
برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)

منظمة إقليمية تنموية مانحة ،تدير أعمالها من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،التي تتخذها

اإلدارة التنفيذية مق ار .أنشئ )أجفند( عام  1980بمبادرة من صاحب السمو الملكي األمير طالل بن
عبد العزيز ،وبدعم وتأييد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي ( دولة اإلمارات العربية المتحدة،

ومملكة البحرين ،والمملكة العربية السعودية ،وسلطنة عمان ،ودولة قطر ،ودولة الكويت).

ويعمل )أجفند( في مجال التنمية على المستوى الدولي من خالل شراكة فاعلة مع المنظمات األممية
واإلنمائية الدولية واإلقليمية والوطنية ،والهيئات الحكومية ،والقطاع الخاص ،والمجتمع المدني .كما

أسهم )أجفند( منذ إنشائه في دعم وتمويل ما يزيد على  1466مشروعا في  133دولة نامية ،منها
 952تم إنجازها ،و  316مشروعا تحت التنفيذ .وتتمثل رؤية (أجفند) باستدامة التنمية البشرية،

وتخفيف حدة الفقر ،وتمكين الفئات الضعيفة (المرأة ،والطفل ،وكبار السن ،وذوي االحتياجات الخاصة،
والنازحين ،والالجئين) من ممارسة حقوقها في الحياة الكريمة اجتماعيا واقتصاديا في ظل التشريعات

الوطنية والدولية .ويسعى البرنامج إلى تحسين ظروف معيشتها ،وتوفير الخدمات األساسية لها ،واتاحة

فرص التعليم والرعاية الصحية والعمل ،فضال عن نشر األمن والسالم في المجتمعات البشرية،
والمبادرة ببرامج مبتكرة تكون قدوة ونموذجا ُيحتذى في مختلف مجاالت التنمية البشرية.
المجلس الوطني لشؤون األسرة
تأسس المجلس الوطني لشؤون األسرة عام  2001بموجب القانون رقم ( )27وعين له مجلس أمناء
يضم عددا من الوزراء ومديري المؤسسات ذات العالقة ،وأشخاصا بصفاتهم االعتبارية .وترأس مجلس

أمنائه الملكة رانيا العبد اهلل .ويسعى المجلس كهيئة أهلية فكرية للسياسات إلى تعزيز مكانة األسرة
األردنية من خالل دوره الرئيس في تطوير السياسات والتشريعات ،بنهج عمل تشاركي يجمع المؤسسات

الوطنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص العاملة في مجال األسرة.
ومن أهداف المجلس :المساهمة في وضع السياسات واالستراتيجيات والخطط التنموية ذات العالقة

باألسرة وأفرادها ،ومتابعة تنفيذها ،وتحسين نوعية مستوى حياة األسرة ،ورعاية وتعزيز دورها ،وتمكينها

من تلبية احتياجات أفرادها وضمان أمنهم ،والنهوض باألسرة ،وحمايتها وتأمين استقرارها ،والحفاظ على
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تماسكها وهويتها ،فضال عن دعم جهود مؤسسات المجتمع وهيئاته المختلفة في القطاعين العام
والخاص المعنية بشؤون األسرة ،وتحقيق التنسيق والتكامل بين هذه الجهات.

الجامعة العربية المفتوحة  /األردن
تعود فكرة إنشاء جامعة مفتوحة في العالم العربي كمشروع غير ربحي إلى مبادرة من صاحب السمو

الملكي األمير طالل بن عبد العزيز آل سعود ،رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ،حين أعلن
سمو األمير في عام  1996عن مبادرته إلنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير
تقليدي،

وكمؤسسة

تسهم

في

توجيه

التنمية

في

المجاالت

العلمية

واالجتماعية

والثقافية .http://www.open.ac.uk/وتطورت تلك المبادرة في عام  2002لتترجم على أرض الواقع إلى

جامعة متكاملة ،هي الجامعة العربية المفتوحة ،التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في

المملكة المتحدة.

وتتبنى الجامعة نظام التعليم المفتوح المتمازج ،الذي يوفر تعليما مرنا يناسب فئات مختلفة من
المجتمع ،وخاصة المرأة والعاملين في القطاعات المختلفة .وتعمل الجامعة العربية المفتوحة على إتاحة

فرص التعليم العالي والتعليم المستمر لكل راغب فيه وقادر عليه ،وبخاصة المرأة العربية وشرائح
الشباب .كما تولي الجامعة مشاريع وبرامج الطفولة المبكرة ُجل عنايتها ،من خالل االهتمام بطرح
برامج أكاديمية وتدريبية للعاملين في هذا القطاع ولألمهات العامالت وغير العامالت.

أهداف المشروع

يهدف هذا المشروع إلى االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لألطفال في دور الحضانة ومأسستها في

المملكة األردنية الهاشمية ،ليكون نموذجا ومنطلقا لباقي الدول العربية .كما يهدف المشروع إلى تطوير
مهارات وكفاءة العاملين والعامالت والمختصين في مجال الطفولة المبكرة والحضانات ،من خالل تقديم

التدريبات المهنية المتخصصة في مجال الطفولة المبكرة ،من الميالد إلى أربع سنوات ،نفذها عدد من
الخبراء والمدربين الوطنيين المختصين في مجال الطفولة المبكرة في األردن .ويعزز المشروع تطوير

شراكات حقيقية بين الجامعة العربية المفتوحة /األردن والمجلس الوطني لشؤون األسرة من خالل

التعاون المشترك ،سعيا لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لألطفال في الحضانات.
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ويهدف المشروع أيضا إلى نشر الوعي في المجتمع بأهمية الطفولة المبكرة لألطفال من الميالد إلى

أربع سنوات ،ويتوقع أن يساعد المشروع في تكوين المفاهيم والممارسات المهنية اإليجابية حول الطفولة
المبكرة ومأسستها مما يزيد من تمكين األسرة والحفاظ على كيانها واستقرارها وحمايتها .وكذلك تطوير
الممارسة المالئمة نمائيا ) Developmentally Appropriate Practice (DAPالمستمدة من

المعرفة العميقة لمبادئ تطور الطفولة.

فعند االنتهاء من تنفيذ المشروع يتوقع تحقيق األهداف اآلتية:



رفع كفاءة مقدمي الخدمات لألطفال في مجال رعاية الطفولة المبكرة  Child Care Workerودور الحضانات من الميالد
إلى أربع سنوات ،من خالل توفير التدريبات المتخصصة في هذا المجال ،بما في ذلك إعداد المدربين وفقا للمعايير
والتوجهات الحديثة.



تطوير األدلة التدريبية والمواد العلمية الخاصة بمقدمي الرعاية لألطفال من الميالد إلى أربع سنوات في مجال الطفولة المبكرة.
والتي تعتمد على المنهج التكاملي  Integrated Curriculumالذي يركز على جوانب تطور األطفال كافة ،وليس على

التطور المعرفي وحسب.



تبادل المعلومات والخبرات بين المجلس الوطني لشؤون األسرة وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) والجامعة العربية



تقديم نموذج مثالي للحضانات وفقا للمعايير الدولية ،وذلك في مجال تطوير خدمات الطفولة المبكرة لألطفال من الميالد إلى



رفع مستوى الوعي بالطفولة المبكرة لدى المؤسسات والهيئات واألفراد وتعزيز دورها في بناء جيل واع وفاعل في المجتمع.

المفتوحة لتحقيق المنفعة ،واحداث التأثير اإليجابي من خالل تأسيس شراكة تعاونية مؤسسية فاعلة.

أربع سنوات ،ليحتذى به للتعاون المستقبلي بين المؤسسات ،وتعميمه في دول عربية أخرى.



تطوير الممارسة العملية لمقدمي الرعاية المالئمة نمائيا (تطوريا) Developmentally
) Appropriate Practice (DAPوذلك بتعليم األطفال ،من خالل مواءمة الممارسات مع

المعايير النمائية العالمية لهذه الفئة العمرية.



زيادة التواصل والتفاعل وبناء الشراكات الحقيقية بين المؤسسات والهيئات والجامعات والمجتمعات المحلية.

المساعدة في تطوير معايير اإلعداد المهني للعاملين في برامج مقدمي الرعاية في الحضانات.

الفئات المستهدفة
يدرك الشركاء الثالثة أهمية هذا المشروع والتأثير اإليجابي الذي سيحققه في المملكة األردنية الهاشمية
والدول العربية ،في االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لألطفال في دور الحضانة ومأسستها ،وبالتالي

فإن المستفيدين من هذا المشروع هم:

 أساتذة الجامعات في كليات التربية والكليات اإلنسانية ذات العالقة.
 طلبة كليات التربية والكيات األخرى.

 العامالت والعاملون في مجال الحضانات والطفولة المبكرة.
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 األشخاص الذين يخططون للعمل في مجال الحضانات والطفولة المبكرة.

 العاملون (مشرفون وباحثون اجتماعيون) في مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفولة المبكرة
ودور الحضانات.

 الوالدان الراغبان بزيادة معرفتهم حول تنشئة األطفال وتحسين مستوى الرعاية لهم.

منهجية العمل

إن منهجية العمل المتبعة لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لألطفال في دور الحضانة ومأسستها ،تم
إعدادها من خالل مشاورات مكثفة مع أفراد متخصصين في مجال رعاية الطفولة المبكرة والحضانات،
وميدان العمل في الحضانات؛ حيث تم إعداد هذه المنهجية مع األخذ بعين االعتبار كل المعارف

والدراسات والخبرات العلمية والعملية لدى المجلس الوطني لشؤون األسرة ،وأساتذة الجامعة ،والعاملين
في الجامعة العربية المفتوحة ،وفيما يلي مجموعة من الخصائص الرئيسة التي تتميز بها منهجية العمل
لهذا المشروع:

 توفر نهج عمل متكامل وشامل.
 تستند على خطة عمل تنفيذية بطريقة شمولية تحقق أهداف المشروع ومكوناته.

 ترتكز على إطار عمل تقديم الخدمات المتخصصة في الطفولة المبكرة ودور الحضانات يتالءم
ويتناسب مع حقوق الطفل ومبادئ التعامل معهم.

 تتناسب مع برامج المجلس الوطني لشؤون األسرة وأهدافه ،والجامعة العربية المفتوحة /األردن
وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ،باإلضافة إلى الشركاء المحليين والجهات المعنية األخرى.

 تسهل وتيسر اكتساب المعرفة وتطوير المهارات من خالل تقديم التدريب المتخصص بشكل
منتظم.

وتوفر هذه الخصائص معا أساسا لممارسة واقعية وقابلة للتحقق في مجال الطفولة المبكرة والحضانات،
بحيث يكون هذا األساس متناسقا مع المعايير والمقاييس الدولية وأفضل الممارسات الدولية في هذا

المجال.

كما تعتمد المنهجية المتبعة لتنفيذ هذا المشروع الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لألطفال في دور

الحضانات ،والتعلم العملي المدعم بالتدريب المتخصص الذي سيساعد على تحقيق أهداف ومتطلبات
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المشروع ،حيث سيتم تحديد مستوى وطبيعة الخدمات الموجودة ،والتي تحتاجها الطفولة المبكرة ،واتباع
أفضل الطرق لتطوير األدلة والمواد العملية والتدريبية المتخصصة ،لرفع مستوى الخدمة لألشخاص
المعنيين بتقديم الخدمات في هذا المجال .كما أن التدريب العملي يساعد في تنفيذ وتطبيق البرامج
واألنشطة التي ستتضمنها األدلة التدريبية المتخصصة.

ومن خالل هذا المشروع يستفيد كل من المجلس الوطني لشؤون األسرة والجامعة العربية المفتوحة/

األردن من خبراتهما ،من أجل ضمان توافق العمل الذي يتم إنجازه مع احتياجات المشروع ومتطلباته.

خطة العمل

بناء على نطاق عمل المشروع ومنهجية العمل التي يتم انتهاجها لتنفيذ متطلبات المشروع ،فقد تم

تحضير خطة العمل الرئيسة ( )Master Planواعدادها ،حيث سيتم تطبيقها على مدار  24شه ار.
وتوضح الخطة تحضير المتطلبات الالزمة ،واألنشطة والمهام المتعلقة بتحقيق أهداف المشروع كافة.

من خالل:

 تطوير آليات ومعايير ونماذج وأدوات المشروع المتخصصة.
 تشكيل اللجان الخاصة بإدارة عمل المشروع ومتابعة تنفيذه.

 إعداد أدوات ووسائل الخطط التدريبية الشاملة وتطويرها لتنفيذ الدورات التدريبية في المشروع.
 تشكيل فرق المدربين المؤهلين لتنفيذ الدورات التدريبية.

 تنفيذ التدريبات المتخصصة حول الخدمات المقدمة لرعاية الطفولة المبكرة والحضانات.
 تطوير األدلة التدريبية والمواد المتخصصة في مجال رعاية الطفولة المبكرة والحضانات وتعديلها.
 تقييم المشروع والخروج بالتوصيات والدروس المستفادة من المشروع.
 وضع آلية وخطة عمل لتعميم المشروع على الدول العربية األخرى.
أنظر الجدول ()1
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خطةالعملالرئيسة()Master Planلمشروع"االرتقاءبمستوىالخدماتالمقدمةلألطفالفيدورالحضانةومأسستها"والمنافذبالتعاونمابينالمجلسالوطنيلشؤوناألسرةوالجامعةالعربيةالمفتوحة/فرعاألردن
الهدف
Goal
.1تحسين
مستوى
خدمات
الرعاية
للطفولة
المبكرة
والحضانات
لألطفالمن
الميالدإلى
أربعسنوات
والحضانات.

المهمةTask
1.1

تطوير آليات
ومعايير
ونماذج
وأدوات
المشروع
المتخصصة
.

2.1

تشكيل
اللجان
الخاصة
بإدارة
ومتابعة
عمل وتنفيذ
المشروع.

األنشطةActivities

1.1.1

2.1.1
3.1.1

4.1.1
1.2.1

2.2.1

3.2.1

إعداد خطة العمل التنفيذية
للمشروع " Master
 "Action Planمرتبطة
بإطار زمني تنفيذي مدتها
 24شهرا.
إعداد خطة المتابعة
والتقييم الخاصة بالمشروع
()E Plan&M
إعداد نماذج التقارير
الشهرية وتقارير المتابعة
وتقارير اإلنجازات
الخاصة بالمشروع
والتوافق عليها من
األطراف الثالث.
إعداد وتطوير نماذج
التقارير المالية الشهرية.
تشكيل لجنة إشرافية
للمشروع مكونة من عدد
متساوي من برنامج
الخليج العربي للتنمية
"أجفند" ،والمجلس
الوطني لشؤون األسرة،
والجامعة العربية المفتوحة
كما ورد في االتفاقية.
تشكيل لجنة فنية للمشروع
من :برنامج الخليج العربي
للتنمية أجفند ،والمجلس
الوطني لشؤون األسرة،
والجامعة العربية
المفتوحة ،كما ورد في
االتفاقية
تسمية ضباط ارتباط من
المجلس الوطني لشؤون
األسرة ،والجامعة العربية
المفتوحة /فرع األردن
للتنسيق والعمل المشترك
لتنفيذ المشروع.

المسؤول
Resp

2016
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

2017
Jul

المجلس
والجامعة

المجلس

المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة

أجفند
والمجلس
والجامعة

أجفند
والمجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة
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Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

4.2.1

رسم وتحديد األدوار
والمهام الخاصة باللجنة
اإلشرافية واللجنة الفنية.

6.2.1

إعداد مهام وأدوار ضباط
االرتباط للمشروع من
المجلس الوطني لشؤون
األسرة والجامعة العربية
المفتوحة/فرع األردن.
عقد اللقاءات واالجتماعات
الخاصة باللجنة الفنية

7.2.1

عقد اللقاءات الشهرية
لضباط االرتباط

5.2.1

المتابعة والتقييم
8.2.1
2رفع
كفاءة
مقدمي
الخدماتفي
مجالرعاية
الطفولة
المبكرة
ودور
الحضانات
لألطفالمن
الميالدإلى
أربعسنوات
منخالل
توفير
التدريبات
المتخصصة

1.2

إعداد
وتطوير
أدوات
ووسائل
والخطط
التدريبية
الشاملة
للتنفيذ
الدورات
التدريبية في
المشروع.

1.1.2

2.1.2

3.1.2

4.1.2

5.1.2

عقد  3اجتماعات ما بين
ضباط االرتباط (المجلس
الوطني لشؤون األسرة
والجامعة العربية
المفتوحة /فرع األردن)
لتقييم وإعداد خطة
التدريب لتنفيذ الدورات
التدريبية
اعتماد خطة التدريب
النهائية مرتبطة بإطار
زمني بما يتناسب ومواعيد
المجلس الوطني لشؤون
األسرة والجامعة العربية
المفتوحة ومواعيد الطلبة
والفصول الدراسية....
الخ.
إعداد وتطوير نماذج
التقارير الخاصة بالدورات
التدريبية التي سينفذها
المشروع.
إعداد معايير اختيار
الفئات المستهدفة للتدريب
على األدلة التدريبية
المتخصصة في مجال
رعاية الطفولة المبكرة
والحضانات.
إعداد وتطوير أداة تقييم
االحتياجات التدريبية
الخاصة بالمدربين.

أجفند
والمجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة

أجفند
والمجلس
والجامعة
المجلس
والجامعة
المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة
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6.1.2

7.1.2
8.1.2
2.2

تشكيل
المدربين
المؤهلين
لتنفيذ
الدورات
التدريبية.

1.2.2

2.2.2

3.2.2

4.2.2

5.2.2

6.2.2

إعداد أداة التقييم (قبلي
وبعدي) الخاصة بتقييم
احتياجات المشاركين
والمشاركات في الدورات
التدريبية المتخصصة في
مجال الطفولة المبكرة.
إعداد نماذج التسجيل
للدورات التدريبية
المتخصصة في المشروع.
تطوير نظام قاعدة بيانات
خاص بالمعلومات حول
المدربين والمتدربين
تطوير آلية ومنهجية
للوصول إلى الطلبة
والفئات المستهدفة من
التدريب (موقع الكتروني،
إعالن ...الخ)
تشكيل فريق ( 20مدرب)
من المدربين المرشحين
والمحتملين لالستعانة بهم
خالل الدورات التدريبية
()Pool of expertise
اعتماد فريق تدريبي
متخصص من المدربين
في مجال الطفولة المبكرة
والحضانات لتنفيذ
الدورات التدريبية.
تنفيذ دورة تدريبية
تحضيرية توجيهية لمدة 3
أيام للفريق التدريبي حول
الدليل التدريبي
المتخصص في مجال
الحضانات والطفولة
المبكرة.
عقد دورة تدريبية ()TOT
على األدلة التدريبية
المتخصصة في مجال
رعاية الطفولة المبكرة
والحضانات ل ()20
مدرب ومدربة.
اعتماد فريق وطني
متخصص في مجال
الطفولة المبكرة
والحضانات لنقل التجربة

المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة
المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة

المجلس

المجلس

أجفند
والمجلس
والجامعة

9

وتعميمها في األردن
والدول العربية األخرى.
3.2

تنفيذ
التدريبات
المتخصصة
حول
الخدمات
المقدمة
لرعاية
الطفولة
المبكرة
والحضانات
.

1.3

تطوير
وتعديل
األدلة
التدريبية
والمواد
المتخصصة
في مجال
رعاية
الطفولة
المبكرة
والحضانات
.

1.3.2

2.3.2

3.3.2

4.3.2

5.3.2

.3تطوير
األدلة
التدريبية
والمواد
العلمية
الخاصة
بمقدمي
خدمات
الحضانات
منالميالد
إلىأربع
سنوات.

1.1.3

2.1.3

3.1.3

4.1.3

إعداد جدول زمني لتنفيذ
( )8دورات تدريبية
والمقترحة لتدريب وتأهيل
 200مشارك ومشاركة
وفقا لخطة التدريب
الموضوعة.
إجراء كل الترتيبات
الالزمة لتجهيز قاعات
التدريب ومستلزماته لتنفيذ
الدورات التدريبية.
إجراء الدورات التدريبية
الثمان وفقا لخطة التدريب
لتدريب وبمعدل 25
مشارك ومشاركة في كل
دورة تدريبية.
تقييم الدورات التدريبية
من خالل عقد اجتماع
لفريق المدربين مع ضباط
ارتباط المشروع بعد نهاية
كل دورة تدريبية.
إعداد وكتابة تقرير كل
دورة تدريبية يشمل
مجريات الدورة،
وتوصياتها ،وأهم
الصعوبات ...الخ
تشكيل فريق من الخبراء
والمختصين والفنيين في
مجال إعداد األدلة
التدريبية المتخصصة في
مجال رعاية الطفولة
المبكرة والحضانات.
مراجعة األدلة التدريبية
من فبل لجنة الخبراء
والمختصين والفنيين
وتقديم التغذية الراجعة
عقد لقاءات واجتماعات
عمل مع أعضاء اللجنة
إلخراج مسودة الدليل/
األدلة التدريبية
عقد ورشة عمل لمدة 5
أيام إلخراج مسودات
األدلة التدريبية الخاصة
بالمشروع.

المجلس
والجامعة

الجامعة

المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة

الجامعة

المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة
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5.1.3

6.1.3
7.1.3
.4تقديم
نموذج
مثالي
للحضانات
وفقا
للمعايير
الدولية
وذلكفي
مجالتطوير
خدمات
الطفولة
المبكرة
لألطفالمن
الميالدإلى
أربعسنوات
ليحتذىبه
للتعاون
المستقبلي
بين
المؤسسات
وتعميمهفي
دولعربية
أخرى

1.4

تقييم
المشروع
والخروج
بالتوصيات
والدروس
المستفادة
من
المشروع.

2.4

وضع آلية
وخطة عمل
لتعميم
المشروع
على الدول
العربية
األخرى.

1.1.4
2.1.4

3.1.4

1.2.4

2.2.4

3.2.4

اعتماد األدلة التدريبية
بصورتها النهائية وأخذ
الموافقة عليها من
األطراف الثالث.
طرح عطاء للطباعة
والتصميم
تصميم وطباعة األدلة
بصورتها النهائية
أعداد وكتابة التقرير
النهائي للمشروع.
تشكيل فريق من األطراف
الثالث لوضع محاور
وأبعاد تقييم التجربة
المشتركة.
إجراء تقييم نهائي
للمشروع يشمل
(المدربين ،المتدربين،
الجهات والمؤسسات
المشاركة في المشروع)
وكتابة نتائج التقييم.
عقد ورشة أو لقاء ما بين
األطراف الثالث لعرض
أهم انجازات المشروع
وتحدياته ونتائج التقييم.
أعداد ورقة مقترحات
لتعميم المشروع والتجربة
على بقية الدول العربية
األخرى
أعداد مسودة مقترح
لمشروع (المرحلة الثانية)
الستمرارية التعاون ما بين
األطراف الثالث وتقديمها
لبرنامج الخليج العربي
للتنمية (أجفند).

أجفند
والمجلس
والجامعة
المجلس
المجلس
المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة

المجلس
والجامعة
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اللجان المشرفة على المشروع
ثمة مجموعة من اللجان التي تم تشكيلها لتنفيذ المشروع ،منها اللجنة اإلشرافية العليا ،واللجنة الفنية،
ولجنة تطوير الدليل ،ولجنة المدربين ،على النحو اآلتي:
اللجنة اإلشرافية العليا
تم تشكيل لجنة إشرافية عليا للمشروع ( ،)Steering Committeeتتكون من ممثلين من المجلس
الوطني لشؤون األسرة ،والجامعة العربية المفتوحة/األردن .وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).
وتجتمع اللجنة بناء على الحاجة ،وعند طلب أي من األطراف الثالثة ،حيث تمثل هذه اللجنة المرجعية

اإلدارية المختصة بالمشروع على مستوى السياسات والق اررات النهائية الخاصة بتنفيذه ،وأية أمور تتعلق
بتمديد أو وقف المشروع ،أو أية أمور تحتاج إلى توصيات على مستوى المؤسسات.

اللجنة الفنية

تم تشكيل لجنة فنية خاصة بالمشروع ( )Technical Committeeمكونة المجلس الوطني لشؤون
األسرة ،والجامعة العربية المفتوحة/األردن لمتابعة حسن سير تنفيذ المشروع بما يحقق أهدافه ومخرجاته
المرجوة ،وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن:

 مراجعة دورية للمشروع ومدى تقدمه.

 تقديم اإلرشاد والتوجيه لفريق العمل والتوصيات الالزمة للتغلب على المعوقات.
 الموافقة على مخرجات المشروع واعتمادها.

 القيام بأي مهام تسهم في تسهيل تنفيذ المشروع.

 تقديم التوصيات والمقترحات للجنة اإلشرافية العليا حال وجود أي مشاكل قد تهدد نجاح المشروع.
لجنة تطوير الدليل

تم تشكيل لجنة لتطوير الدليل خاصة بالمشروع ( )Guide Development Committeeمكونة من

أعضاء متخصصين في مرحلة الطفولة المبكرة على مستوى مدرسي الجامعات ،وذوي الخبرة الميدانية

الواسعة في مجال الطفولة المبكرة .حيث تكونت فرق تطوير الدليل من فريق المجلس الوطني لشؤون
األسرة ،وفريق الجامعة العربية المفتوحة/األردن.

وقد قام الفريق بتطوير الدليل الذي يرتكز على المهارات والمعارف األساسية في العمل مع األطفال.

منذ الميالد إلى أربع سنوات ،وكذلك حماية الطفل وتوفير البيئة اآلمنة له ،ومهارات العمل األساسي
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لمقدمات الرعاية في الحضانات المؤسسية .ونتج عن الدليل برنامج تدريبي مكون من ستة عشر
( )16موضوعا تدريبيا موزعة على ثمان وأربعين ( )48ساعة تدريبية على النحو اآلتي:
جدول ()2

#
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22

موضوعات البرنامج التدريبي
الموضوع
الطفولة المبكرة "األطفال منذ الميالد إلى  4سنوات".
الحضانات  :مفهومها ،أهميتها ،وأهدافها.
المعايير النمائية والتطورية لألطفال منذ الميالد إلى سنة.
تطبيقات الدليل التدريبي لألنشطة من الميالد إلى سنة
المعايير النمائية والتطورية لألطفال من سنة إلى سنتين
تطبيقات الدليل التدريبي لألنشطة من سنة إلى سنتين
المعايير النمائية التطورية لألطفال من سنتين إلى ثالث سنوات
تطبيقات الدليل التدريبي لألنشطة من سنتين إلى ثالث سنوات
المعايير النمائية والتطورية لألطفال من ثالث إلى أربع سنوات
تطبيقات الدليل التدريبي لألنشطة من ثالث إلى أربع سنوات
توجيه السلوك
ابتكار أنشطة جديدة.
ركن القصة
تعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية في القطاع العام والتطوعي.
تصميم البيئة المناسبة.
التعليمات والسياسات الخاصة بالبيئة الداخلية للحضانات.
مهام وأدوار العامالت في الحضانة.
الرعاية الصحية واإلسعافات األولية
التدريب على اإلخالء في الحضانات في حالة حدوث حريق في الحضانات
الصحة وتغذية األطفال في الحضانات
طريقة تحضير أغذية األطفال في الحضانات
يوم عملي /تطبيقات عملية
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لجنة المدربين
تم تشكيل لجنة المدربين الخاصة بالمشروع ( )Trainers Committeeمكونة من ثمانية مدربين من

الجامعة العربية المفتوحة ،ممن يحملون درجة الدكتوراه في تخصصات ذات عالقة بالطفولة المبكرة،
ومن ذوي خبرة في تنفيذ برامج التدريب.

المخرجات

يسعى المشروع إلى تحقيق المخرجات اآلتية ،والتي من خاللها سيتم تحقيق غاية المشروع وأهدافه،
وتتمثل هذه المخرجات بما يلي:

 دليل تدريبي متخصص في مجال الطفولة المبكرة والحضانات مبني وفقا لألسس والمعايير الحديثة
في مجال الطفولة المبكرة والحضانات ،من الميالد إلى أربع سنوات.

 200 مشارك ومشاركة ( 100في كل عام) من طلبة الجامعة مدربين ومؤهلين على مهارات رعاية
الطفولة المبكرة ،من الميالد إلى أربع سنوات ،ضمن أفضل معايير الممارسة وتقديم الخدمات
المهنية المتخصصة لألطفال في دور الحضانات .حيث تم تدريب  138من طلبة الجامعة؛ في

أربع دورات ،في العام األول  ،2016وسوف يتم تدريب  62مشاركا ومشاركة في العام الثاني
 2017من المشروع ،وفقا لخطة العمل الرئيسة المرفقة.

 20 مدربا ومدربة من أساتذة الجامعة وطلبتها ليكونوا معتمدين ومؤهلين لتنفيذ دورات تدريبية
متخصصة في الطفولة المبكرة والحضانات .حيث سيتم عقد دورة تدريبية للمدربين ( )TOTعلى

األدلة التدريبية المتخصصة في مجال رعاية الطفولة المبكرة والحضانات لـ ( )20مدربا ومدربة،
في شهري أيلول وتشرين أول (سبتمبر واكتوبر)  ،2017وفقا لخطة العمل الرئيسة المرفقة.

التقييم المستمر للمشروع

التقييم المستمر جزء أساسي في المشروع ،ويشمل جميع عمليات المشروع ومراحله ،وقد عقدت اللجان

المختلفة عدة لقاءات متعلقة بالتقييم المستمر لجميع مكونات المشروع ،بهدف التحسين والتطوير .وكان

آخرها اجتماعا موسعا شارك فيه مدير إدارة المشاريع فى برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)،
واألمين العام للمجلس العربي للطفولة في الفترة من  2016/4/19-18هدف إلى مناقشة أعمال

المشروع وانجازاته وتصوراته المستقبلية ومتابعتها .وخلصت اللجان إلى التوصيات اآلتية:
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 الرغبة في تعميم المشروع على المستوى العربي ،والبناء على الخبرات التي تم إنجازها في األردن
ليكون نقطة انطالق في مصر والسودان والسعودية وباقي الدول العربية.

 قيام المجلس العربي للطفولة والتنمية بأخذ التجربة والبناء عليها وتطويرها في مصر.

 الرغبة في تطوير األدلة التدريبية – أدلة المدربين ،وأدلة المتدربين  -لمأسسة الحضانات على
ثالث مراحل (الدليل التأسيسي ،والدليل المتقدم ،والدليل الخاص بتدريب مديري الحضانات).

 التأكيد على أن يتضمن التدريب الميداني في الدورات التدريبية زيارات استكشافية تعليمية
للحضانات.

 استعداد (أجفند) لدعم من لديهم الرغبة في إنشاء الحضانات من خريجي وخريجات المشروع،
وذلك من خالل تقديم قروض ميسرة يقدمها البنك الوطني للمشاريع الصغيرة.

 التأكيد على أهمية تطوير معايير الجودة للحضانات والعمل عليها ،وذلك ضمن الرؤيا المستقبلية
وتحت مظلة هذا المشروع .والتواصل مع المؤسسات الحكومية الرسمية ذات العالقة في هذا

الشأن.

 التأكيد على دور اإلعالم في نشر فكرة المشروع وتغطيته إلنجازات هذا المشروع ومخرجاته ،وعلى
أن يتم إدراج هذا المشروع ضمن المواقع اإللكترونية للشركاء.

 وضع شروط ومعايير الختيار الفريق الوطني وتدريب المدربين ( )TOTواشتراط قيام كل مدرب
بالتبرع بالمشاركة في تدريب طلبة في دورتين تدريبيتين على األقل.

 االتفاق على عقد لقاء مشترك يجمع الشركاء من المجلس الوطني لشؤون األسرة ،وبرنامج الخليج
العربي للتنمية أجفند ،والجامعة العربية المفتوحة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية في مصر،
وذلك بهدف تطوير خارطة عمل مشتركة للمشروع ( )Road Mapحول التصورات والتوجهات

المستقبلية للعمل في هذا المشروع.
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التربية في مرحلة الطفولة المبكرة في تونس ومساهمة األجفند
في تعزيز مسارها ومكوناتها
تقديــــــم :
تمثّلّالتربيةّالموجهةّللطفولةّالمبكرةّأحدّالركائزّاألساسيةّلتنميةّالمجتمعاتّوتطويرهاّوتحسينّجودةّالحياةّ
ألفرادها ّبما ّأن ّمؤسسات ّالطفولة ّالمبكرة ّتوكل ّإليها ّباألساس ّمهمة ّاإلحاطة ّباألطفال ّورعايتهم ّمن ّأجلّضمانّ
رفاههمّونموهمّالمتوازنّوتكريسّإحساسهمّبالهويةّواالنتماءّومساعدتهمّعلىّالتواصلّواالندماجّفيّالمجتمعّوالتعليمّ
منّخاللّاللعبّوغيرهّمنّالمقارباتّوتربيتهمّتربيةّذاتّجودةّعاليةّ .

اإلطار العام وخصوصياته:
التحول الديمغرافي :
ّ
كانتّتونسّسباقةّفيّبلوغّالمرحلةّاألخيرةّمنّاالنتقالّالديمغرافيّمقارنةّبالدولّالعربيةّواإلفريقيةّ.وتعرفّ
هذه ّالمرحلة ّبأنها ّتلك ّالتي ّيبلغ ّفيها ّمجتمع ّما ّالذروة ّفي ّحجم ّالسكان ّفي ّسن ّالعمل ّمقابل ّأدنىّنسبة ّللسكانّ
المعالين ّ(أي ّاألطفال ّوالمسنين)ّ ،وهي ّمرحلة ّتدوم ّفترة ّمعينة ّحددها ّالبعض ّبجيل ّواحد ّيختل ّبعدها ّالتوازنّ
اإليجابيّبينّالفئاتّالنشيطةّوالسكانّالمعالينّوخاصةّالمسنينّ.ويوفرّالتحولّالديمغرافيّعالمةّرئيسيةّفيّالفعلّ
التنمويّإذاّماّتوفرتّظروفّمعينةّورافقتهّتوجهاتّوخياراتّسياسيةّمالئمةّ.إنّتضخمّالفئاتّالنشيطةّفيّالمجتمعّ
التونسيّ(ّ 59-15سنة) ّوالتي ّبلغتّنسبتهاّّ%ّ 64.5سنةّّ،2014وتقلصّالفئاتّالصغيرةّ(ّ 14-0سنة)ّالتيّ
سنةّفأكثر)ّالمقدّرةّبـّّ،ّ%ّ 11.7
قدرتّفيّنفسّالسنةّبـّّ%ّ 23.8والنموّالبطيءّللفئاتّالعمريةّالمتقدمةّ(ّ 60
ُ
وفرتّللبالدّفرصاّّلإلنتاجّوخلقّالثرواتّلمّيقعّاستثمارهاّعلىّالوجهّاألفضلّنظراّلعدمّاإليفاءّالكاملّبالشروطّ

الرئيسيةّوالضروريةّلتحويلّتلكّالطاقةّإلىّفعلّوانتاجّثروةّونماءّ .

اإلطار التشريعي :
لقد ّعرف ّاإلطار ّالتشريعي ّوالمؤسسي ّالخاص ّبالطفولة ّتطو ار ّنوعيا ّهاما ّخالل ّالعقود ّاألخيرة ّللقرنّ
الماضيّ،فقدّعملتّتونسّعلىّوضعّوتنفيذّسياسةّمتكاملةّترميّإلىّأنّيتمتعّكلّطفلّمنذّنشأتهّاألولىّبحقوقهّ
وبظروفّعيشّورعايةّتحققّلهّالرفاهّوالسالمةّوالنموّالمتوازنّ،ولئنّأوكلتّلو ازرةّالمرأةّواألسرةّوالطفولةّمسؤوليةّ
إدارة ّوضع ّالطفولة ّوتطويرهّ ،فإن ّكل ّما ّيتصل ّبالطفولة ّعلى ّاختالف ّمراحلها ّهو ّشأن ّالعديد ّمن ّالو ازراتّ
والمؤسساتّوهياكلّالمجتمعّالمدنيّ .
2

لقدّصادقتّتونسّعلىّكلّاالتفاقياتّوالمعاهداتّالدوليةّذاتّالعالقةّبالطفلّوالتيّمنّضمنهاّ"ّاالتفاقيةّالدوليةّ
لحقوقّالطفل"ّالتيّصادقتّعليهاّسنةّّ1991ورفعتّفيّجوانّّ2008كلّالتحفظاتّالتيّأخذتهاّبشأنهاّ ّ.
ومنّالمبادراتّوالخياراتّالتيّاعتمدتهاّ،إصدارهاّلمجلةّحمايةّالطفلّعامّّ1995التيّتمثلّمكسباّرائداّومرجعاّفيّ
مجالّحمايةّحقوقّالطفولةّ .
عرفتّتونسّخاللّعقدي ّالتسعيناتّواأللفين ّثراءّكبيراّفيّالمنظومةّالتشريعيةّالمتصلةّبقضاياّالطفولةّ،إذّتعددّ
إصدارّالنصوصّالجديدةّوّتعديلّنصوصّأخرىّانسجاماّمعّماّشهدهّالمجتمعّ،والّيزالّ،منّتطوراتّوتحوالتّ،
واستجابةّللحاجياتّالكمية ّوالنوعيةّالمتزايدة ّوتأمينا ّلحقوق ّهذهّالفئة ّوحمايتها ّوتنمية ّقدراتهاّ .ففيّمجال ّالطفولةّ
المبكرة ّمثالّ ،صدرت ّّ 6نصوص ّتشريعية ّتغطي ّميادين ّاالستثمار ّفي ّقطاع ّالطفولةّ ،والحضاناتّ ،ونواديّ

اإلعالميةّالموجهةّللطفلّ،ورياضّاألطفالّ .

بعض التشريعات حول مرحلة الطفولة المبكرة :
ّّالقانون عدد  120لسنة  1993المؤرخ في  27ديسمبر  1993المتعلق بالمجلة الموحدة لتشجيع
االستثمارات والتي أدرجت هذه المؤسسات ضمن المشاريع المتمتعة بامتيازات وحوافز على غرار
بقية القطاعات التنموية.

•إصدار القانون عدد  88لسنة  94والمؤرخ في  26جويلية  1994والمتعلق بالمساهمة في نفقات

رعاية األطفال بالمحاضن.

•إصدار األمر عدد  1908لسنة  2001والمؤرخ في  14أوت  2001والمتعلق برياض األطفال

ونوادي األطفال ونوادي اإلعالمية الموجهة للطفل والمنقح لألمر عدد  6لسنة  1969المؤرخ في
. 4جانفي1969

•قرار وزيرة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين بتاريخ  28مارس  2003والمتعلق بالمصادقة على

كراس الشروط الخاص بفتح روضة أطفال.

•إصدار األمر عدد  915لسنة  2007المؤرخ في  10أفريل  2007والمتعلق بإحداث وتنظيم

الجائزة الوطنية ألفضل روضة أطفال.

•قرار وزيرة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في  9فيفري  2009والمتعلق بالمصادقة على

كراس الشروط الخاص بفتح محضنة والذي نقح قرار وزير الشباب والطفولة والرياضة بتاريخ  8سبتمبرّ 2001

إالّأنّكلّذلكّالّيجبّأنّيحجبّعناّالفوارقّبينّالنصوصّوالوثائقّمنّجهةّ،والممارسةّوالسلوكّوالواقعّ

منّجهةّأخرىّ،وهذاّأحدّأهمّالتحدياتّالماثلةّاليومّأمامّالجميعّوالذيّستتواصلّتبعاتهّإنّلمّيتمّبعثّآليةّمستقلةّ
لمتابعة ّومراقبة ّواقع ّحقوق ّالطفل ّالذي ّيتدخل ّفيه ّالقطاع ّالعام ّ( ّالبلديات ّوالمؤسسات) ّ ّوالقطاع ّالخاصّّ
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ومؤسسات ّالمجتمع ّالمدني ّفي ّمشهدّ ،بالرغم ّمن ّتطورهّ ،ال ّتزال ّتشوبه ّعديد ّالنقائص ّخاصة ّبالنسبة ّللطفولةّ
المبكرةّ .

اإلطار االجتماعي واالقتصادي :
خاللّالعقدينّاألخيرينّمنّالقرنّالماضيّ،سجلتّتونسّتطوراّملفتاّعلىّالمستوىّاالقتصاديّ،فقدّبلغتّ
نسبةّالنموّّحواليّّ%ّ5خاللّالفترةّّ1995وّ2010نّوساهمّانخفاضّالنموّالديمغرافيّفيّتحسنّظروفّعيشّ
األسرّ.ولمّتتجاوزّنسبةّالعجزّفيّالميزانية ّّ %ّ ّ 2,5منّالناتجّالمحليّسنةّّ،2010كماّأنّنسبةّالتضخمّكانتّ
فيّحدودّّ،ّ%ّ3وتضاعفّالدخلّالفرديّالسنويّخاللّنفسّالفترةّ .
على ّصعيد ّآخرّ ،توفقت ّتونس ّإلى ّتحقيق ّأهداف ّاأللفية ّللتنمية ّبمستويات ّجد ّمرضية ّباستثناء ّالهدف ّالخاصّ
بوفياتّاألمهاتّ(ّّ44.8لكلّمائةّألفّوالدةّحية)ّ .
واليومّ،ومنذّجانفيّّ،2011أصبحتّالمؤشراتّاالقتصاديةّمحيرةّبلّومنذرةّبظروفّصعبةّالّيعرفّإلىّاليومّلهاّ
مخرجاّ.إنّالبالدّتمر ّبفترةّانتقالّفيّظروفّسياسيةّواقتصاديةّواجتماعيةّوأمنيةّدقيقةّ،وهوّأمرّمتوقعّبعدّثورةّ
شعبيةّقوضتّأركاناّوتسعىّإلىّبناءّأخرىّ،لذلكّكثرتّالتحدياتّوتزايدتّحدتهاّ.فأمامّتراجعّاألداءّاالقتصاديّ
بفعلّعديدّالعواملّالداخليةّوالخارجيةّ،يتواصلّالتعاملّبصعوبةّمنّأجلّتعديلّاألوضاعّحتىّأنّبعضهاّتدنتّ
ارّنسبةّالبطالةّالتيّتراجعتّمنّّ%ّ18,3
ّ
مؤشراتهّمباشرةّبعدّالثورةّولمّيبلغّتطورهاّبعدّالنسقّالمأمولّ،علىّغر
فيّسنةّّ 2011إلىّّ%ّ 15.4سنةّّ 2016والتيّتبقىّمرتفعةّخاصةّلدىّالشبابّمنّحامليّالشهاداتّالعلياّ،أوّ
االستثمارّالداخليّوالخارجيّالذيّتقلصّبصفةّملحوظةّ،أوّنسبةّالتضخمّالتيّبلغتّمستوياتّعاليةّبماّمنّشأنهّ
أنّيقلصّمنّالقدرةّالشرائيةّللسكانّوأنّيحدّّمنّاالدخارّوبالتاليّمنّاالستثمارّواالنتعاشّاالقتصاديّ .
إنّله ذاّالوضعّأثرهّالسلبيّعلىّالحياةّاالجتماعيةّوعلىّمستوياتّالفقرّوعلىّتدنيّالقدرةّالشرائيةّلألسرّّ،وعلىّ
تمتعّأفرادهاّوخاصةّاألطفالّبخدماتّذاتّجودةّ .

الطفل والحق في التعليم :
يتضمنّنظامّالتعليمّفيّتونسّّ5محطاتّأوّمستوياتّهيّ :
 .1التعليم ّما ّقبل ّالدراسي ّالذي ّيشملّفيّرياض ّاألطفالّمن ّهمّمن ّّّ 3إلىّّ 4سنوات ّمنّالعمرّ ،والسنةّ
التحضيريةّلألطفالّذويّّ5سنواتّمنّالعمر.

 .2التعليمّاألساسيّويتواصلّّ9سنوات
 .3التعليمّالثانّويّل ـّ4سنوات
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 .4التكوينّالمهنيّلتعلمّمهنةّمعينةّفيّمراكزّمختصة
 .5التعليمّالعاليّوالذيّيتواصلّماّبينّسنتينّوّ8سنوات.
ّ

التعليم ما قبل المدرسي :
تقومّرياضّاألطفالّوالكتاتيبّواألقسامّالتحضيريةّبمهمةّالتعليمّماّقبلّالمدرسيّ،وتنسقّو ازرةّالمرأةّواألسرةّ
والطفولة ّبين ّكل ّالمتدخلينّ ،وقد ّصاغت ّونفذت ّبرنامج ّعمل ّامتد ّخالل ّالفترة ّّ 2011ّ –ّ 2002تضمن ّأساساّ
العملّعلىّتحسينّنسبةّالتغطيةّبالتعليمّقبلّالمدرسيّ،وتعميمّالسنةّالتحضيريةّفيّأفقّسنةّّ .2009
أوضاع مؤسسات التعليم قبل المدرسي قبل سنة :2011
 -1رياض األطفال :
ّ
عرفتّرياضّاألطفالّتطوراّكبيراّفيّعددهاّالذيّتضاعفّّ 3مراتّخاللّالفترةّّ،ّ 2009ّ –ّ 1995مسجالّ
نسبةّنمو ّسنويةّّبــّّ.ّ %ّ 5.8وقدّصاحبّهذاّالتطورّنمو ّمساهمةّالقطاعّالخاصّفيّذلكّمقابلّتراجعّالقطاعّ
العموميّالذيّبلغتّمساهمتهّّ%ّ12سنةّّ2009مقابلّّ%ّ26سنةّّ .2000
وفاقت ّنسبة ّالبنات ّمثيلتها ّلألوالد ّفي ّرياض ّاألطفال ّسنة ّّ 72833(ّ 2009مقابل ّّ .)69768كما ّتضاعفت ّّ3
مرات ّنسبة ّالتغطية ّبخدمات ّرياض ّاألطفال ّالتي ّانتقلت ّمن ّّ %ّ 11إلى ّّ %ّ 30خالل ّنفس ّالفترةّ .إال ّأن ّهذاّ
ّالحضري ّوالريفيّ ،إذ ّتبلغ ّنسبة ّالتغطيةّ
ّ
التطور ّلم ّيكن ّبنفس ّالنسق ّوفي ّكل ّالجهات ّوالواليات ّوبين ّالوسطين
برياضّاألطفالّفيّوالياتّالشمالّالشرقيّضعفهاّفيّوالياتّغربّالبالدّ .
ّ
 -2الكتاتيب :
عرفتّالكتاتيبّ،وهيّآليةّأخرىّللتعليمّقبلّالمدرسيّتطوراّكمياّهائالّمنتقلةّمنّّ 378كتاباّسنةّّ 1987إلىّ
ّ1086كتاباّسنةّّ،2009وهيّمنتشرةّفيّكاملّأنحاءّالبالدّ،وبلغّعددّالذينّيؤمونهاّّ25000طفالّسنةّّ .ّ2009
التحضيرية :
 -3السنة
ّ
السنةّالتحضيريةّليستّإجباريةّبالرغمّمنّأنهاّمدمجةّنظرياّفيّمرحلةّالتعليمّاألساسيّ.وبالرغمّمنّصدورّ
قانون ّالتوجيه ّالمدرسي ّالذي ّيوكل ّإلى ّالدولة ّمسؤولية ّتعميمهاّ ،فإن ّالنتائج ّالمسجلة ّفي ّاتجاه ّتعميم ّالسنةّ
التحضيرية ّلم ّتبلغ ّالمستويات ّالمنتظرةّ .ففي ّالقطاع ّالعمومي ّأدرجت ّّ %ّ 42من ّالمدارس ّاالبتدائية ّالسنةّ
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التحضيرية ّ(ّ )2010وتضاعف ّعدد ّاألطفال ّالمسجلين ّفيها ّّ 5مرات ّبين ّّ 2002وّ (ّ 2010من ّّ 7667إلىّ
ّ .)40576لقد ّركزت ّالدولة ّجهودها ّفي ّذلك ّعلى ّالمناطق ّالريفية ّعلى ّأن ّيتولى ّالقطاع ّالخاص ّتقديم ّالخدمةّ
بالمدنّ،إالّأنّذلكّلمّيتحققّبماّكانّمنتظراّ،ولمّتبلغّالتغطيةّبالسنةّالتحضيريةّسوىّّ %ّ 63سنةّّ 2009فيّ
القطاعينّّالعامّوالخاصّ .
ّ

التربية في مرحلة الطفولة المب ّكرة  :الوضع اليوم ،الخصائص والتحديات والبرامج:
ّ

ّاعتبا ار ّألهمية ّالتربية ّذات ّالجودة ّفي ّتنمية ّالطفل ّوتكوين ّشخصيته ّبصفة ّشمولية ّومتوازنة ّبدنيا ّوعقلياّ

ونفسياّوعاطفياّواجتماعياّمنّخاللّاكتشافّحاجاتهّوقدراتهّوتوجيههاّّبشكلّمناسبّلتحقيقّأقصىّماّتسمحّبهّ
هذهّالقدراتّفيّضوءّاإلمكاناتّالمتاحةّلكلّطفلّمهماّكانتّخصائصهّوذلكّفيّإطارّمقاربةّدامجةّمبنيةّعلىّ
عدمّالتمييزّوتكافؤّالفرصّ،عمالّعلىّتحقيقّالهدفّالرابعّّللتنميةّالمستدامةّوالمتعلقّبضمانّتربيةّذاتّجودةّ
شاملة ّومنصفة ّللجميع ّوتعزيز ّفرص ّالتعلم ّمدى ّالحياة ّوبالتحديد ّالغاية ّالثانية ّمنه وهي ّضمان ّأن ّتتاح ّلجميعّ
البناتّوالبنينّبحلولّسنةّّ،2030فرصّالحصولّعلىّنوعيةّجيدةّمنّالنماءّوالرعايةّفيّمرحلةّالطفولةّالمبكرةّ
والتعليم ّقبل ّالمدرسي ّحتى ّيكونوا ّجاهزين ّللدراسةّ ،تسعى ّالدولة ّإلى ّتمكين ّجميع ّاألطفال ّمن ّفرص ّااللتحاقّ
بمؤسساتّالتربيةّفيّالطفولةّالمبكرةّوتحسينّجودةّالخدماتّبهاّبماّيتالءمّوماّيتطلبهّنماؤهمّالشاملّّوّرفاههم.
بعض المؤشرات عن الطفولة المبكرة:
ّّّّ %40ّ-نسبةّالنفاذّإلىّخدماتّالتربيةّماّقبلّالمدرسية.
  %90نسبةّمساهمةّالقطاعّالخاصّفيّالتربيةّماّقبلّالمدرسية. ّ% 97نسبةّالتلقيحّلألطفالّفيّسنتهمّاألولىّمنّالوالدة.الطفولة األولى :
خاللّالسنةّالتربويةّّ2015/2014بلغّعددّاألطفالّالمسجلينّبالمحاضنّّ5761طفالّأيّبنسبةّتغطيةّلمّ
تتجاوزّّ% ّ0.9منّمجموعّاألطفالّدونّسنّّ3سنواتّ،تتساوىّتقريباّنسبةّالفتياتّمنهمّمعّنسبةّالذكورّ
إذّتبلغّّ%49.9منّمجموعّاألطفال.
ويبلغّعددّاألطفالّالمعوقينّبهذهّالمؤسساتّّ24طفالّموزعينّعلىّمختلفّجهاتّالجمهوريةّ
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السنة التحضيرية :
ّ،وعددّاألقسامّالتحضيريةّ
يبلغّعددّاألقسامّالتحضيريةّالتابعةّلرياضّاألطفالّّ 2242بهاّّ 37944طفال ّ
بالمدارسّاإلبتدائيةّّ2082بهاّّ47152طفالّ.
وّتتساوىّتقريباّنسبةّاإلناثّوالذكورّ،معّاإلشارةّإلىّأنّّ% ّ60منّاألقسامّالتحضيريةّبالقطاعّالعموميّ
موجودةّبالمناطقّغيرّالبلديةّوالتيّيعسرّبهاّتدخلّالقطاعّالخاصّوالجمعياتيّ.

رياض األطفال
مه ّأبرز ّما ّيالحظ ّهيمنة ّالقطاع ّالخاص ّعلى ّهذا ّالمجال ّبصفة ّشبه ّكلية ّ(ّ )%90.9وذلك ّعلى ّحسابّ
القطاعّالعموميّالشيءّالذيّأثرّسلباّعلىّجودةّالخدماتّوعلىّإمكانيةّنفاذّجميعّاألطفالّلها
وتقدر ّالنسبة ّالوطنية ّإللتحاق ّاألطفال ّبرياض ّاألطفال ّالقانونية ّهي ّّ %ّ 32.3أي ّأن ّثلثي ّاألطفال ّتقريبا ّالّ
يتمتعونّبخدماتّهذهّالمؤسسات.
 تقريباّنصفّوالياتّالجمهوريةّتفوقّبهاّنسبةّالتحاقّاألطفالّالمعدلّالوطنيّ
 وجودّتفاوتّجهويّوتفاوتّبينّالمناطقّالريفيةّوالمناطقّالحضريةّ(ّ%ّ17بالمناطقّالريفيةّمقابلّّ%ّ67
بالمناطقّالحضرية)
 نسبةّالفتياتّّ%ّ48.8منّالعددّالجمليّلألطفال
 عددّاألطفالّالمعوقينّّ899طفالّمنهمّّ328فتاةّأيّبنسبةّّ%36.48
 معدلّعددّرياضّاألطفالّلكلّّ1000طفلّهوّّ7.1روضة.
 معدلّعددّاألطفالّبكلّروضةّهوّّ46طفال.
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نسب اإلنتفاع بخدمات مؤسسات التربية في الطفولة
المبكرة حسب الواليات
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ّ
نسبة اإللتحاق

تشخيص وضع الطفولة المبكرة  :نقاط القوة ،نقاط الضعف والتوصيات:
ّ
قامتّتونسّبتشخيصّسياساتهاّفيّمجالّحمايةّوتنميةّالطفولةّالمبكرةّ(ّالىّّ 6سنوات)ّعبرّمقاربةّ"نهجّ
النظمّلتحسينّنتائجّالتعليم»ّفيّتنميةّالطفولة ّالمبكرةّالمعتمدّمنّالبنكّالدوليّ(ّ،) SABER –DPEوفيماّيليّ
ملخصّنتائجّالدراسةّالتشخيصيةّ:

الهدف األول  :إيجاد بيئة مالئمة:
نقاط القوة

أهم التوصيات

نقاط الضعف

تُوفًرّالتشريعاتّوالمناشيرّالتطبيقيةّ -غيابّالتشريعّفيّجوانبّهامةّ ّ -وضع ّآليات تنسيق ومتابعة

الوطنية ّخاصة في مجال الصحة فيّتنميةّالطفولةّالمبكرة.

داخل

القطاعات

وفيما

بين

والتربية وحماية األطفال والنساء -غياب سياسة شاملة وبأدوار الهياكل بغيةّتقديمّالخدماتّعلىّ

الحوامل

واضحة للمتدخلين وبالخصوص ّ:نحوّفاعل،

• ضعفّكبيرّفيّالتنسيقّ ّّ -توفير ّاعتمادات مالية كافية
بين

ّالمتدخلين

القطاعاتّالمختلفة

ّمنّ وتبويبها

• عدم ّاعتماد ّمعاييرّ
شفافة ّفي ّتخصيصّ
ّالمالية

الموارد

ّفيّ

مجاالتّالصحةّوالتغذيةّ

• مستوىّتمويل ّغيرّكافياّ
خاصةّفيّمجالّالتربية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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بشكل

واضح

ميزانيات الو ازرات المعنية

في

الهدف  2نطاق تنفيذ البرنامج :
نقاط القوة

نقاط الضعف

ّ -تُوفًر ّالدولة برامج في مختلف

 -نقص ّفي التغطية والنفاذ ّ-تعزيز النفاذ إلى كافة الخدمات

مجاالت الصحة األساسية عند

الوالدة

والتالقيح

لألطفال واألمهات

أهم التوصيات

لخدمات التربية والتغذية.

وتعميمها على مستحقيها وضمان

الضرورية ّ -غياب اإلنصاف في النفاذ إلى التغطية الشاملة
خدمات التربية المبكرة ذاتّالجودةّ

ودرجة عالية من التغطية للتسجيل بالجهات ّوخاصة ّألطفال ّاألسرّ

بدفاتر الحالة المدنية

المعوزةّ.

ّ
الهدف  :3متابعة الجودة وضمانها ّ :
نقاط القوة

أهم التوصيات

نقاط الضعف

 ّوجود ّبيانات ومسوحات هامة ّ -غياب منظومة متابعة آلية ّ -تحسينّآليات المتابعة والرقابةحول النفاذ ونتائج تنمية الطفولة لتقييم ومراقبة االلتزام بتطبيق لمؤسسات التربية لدفعها لاللتزام

المبكرة

ّ -توفر ّمعايير للجودة لمؤسساتّ

بمعايير الجودة الموضوعة.

معايير الجودة.

التربيةّفيّالطفولةّالمبكرة.

البرامج والمشاريع :
وضعت تونس برنامجا متكامال يرمي إلى النهوض بالطفولة المبكرة من حيث الرعاية والتربية والتعليم وقد
تقدمت في إنجازه أشواطا كبيرة .وتتلخص أهم ركائزه في :
ّ
 تحسين النفاذ إلى خدمات الطفولة المبكرة وتكريسّمبدأيّاإلنصاف ّوتكافؤّالفرصّمنّخاللّدعمّالتدخلّ
العمومي:
 برنامجّإدراجّاألطفالّأبناءّالعائالتّالمعوزة ّبرياض ّاألطفالّبالوالياتّاألقلّنسبة ّتغطيةّ(جندوبةّسليانةّالكافّسيديّبوزيدّالقيروانّوالقصرين)ّبمعدلّّ250طفالّبكلّوالية.
 برنامجّإحداثّفضاءاتّطفولةّمبكرةّبمؤسساتّالطفولةّالعموميةّبالمناطقّالتيّالّتوجدّبهاّرياضّأطفالّ(برمجةّتقريباّّ40فضاءّإلىّموفىّسنةّ)2016
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 برنامجّإعادةّإحياءّرياضّاألطفالّالبلديةّ(برمجةّتهيئةّوتجهيزّّ29روضةّإلىّموفيّسنةّّ)2016 تحسين جودة الخدمات منّخاللّ:
 مراجعةّالمنظومةّالقانونيةّ مراجعةّبرنامجّالتكوينّاألساسيّلمربيّالطفولةّاألولىّوالمبكرةّ وضعّمنظومةّإعالميةّلمتابعةّوتقييمّمؤسساتّالطفولةّالمبكرةّ وضعّسلمّتقييميّلمكتسباتّاألطفالّبمؤسساتّالطفولةّالمبكرةّ مراجعةّالمنهجّالتربويّواعدادّالمعيناتّوالمحاملّالبيداغوجيةّبرياضّاألطفالّ إعدادّدليلّالتربيةّالدامجةّللتعهدّباألطفالّالمعوقينّبرياضّاألطفال الشروعّفيّوضعّاإلستراتيجيةّمتعددةّالقطاعاتّلتنميةّالطفولةّالمبكرةّفيّإطارّمقاربةّتشاركيةّبينّجميعّاألطرافّذاتّالصلةّّ
البرامج المقررة في مجال التربية قبل المدرسية
في مجال ايجاد بيئة مالئمة
 وضع منظومة قانونية موحدة حديثة ومتكاملة ومتناغمة تضمن رعاية وتنشئة سليمة وضعّنصوصّقانونيةّلتنظيمّوضبطّاإلجراءاتّوأساليبّالتدخل.

ّ مراجعةّوتحيينّالنصوصّالقانونيةّالمنظمةّللقطاعّوذلكّطبقاّلحاجياتّاألطرافّالمتدخلةّوالمستفيدة.
ّ

في مجال توسيع نطاق البرامج
ّ

ّتعميم آليات ومؤسسات للتربية ما قبل المدرسية توفر خدمات ذات جودة تهيئة ّوتجهيز ّمؤسسات ّعمومية ّللتربية ّما ّقبل ّالمدرسية ّذات ّجودة ّحسب ّخارطة ّتوزيع ّتراعي ّمبدأّ
االنصافّتضبطّطبقاّللحاجياتّبدعمّمنّاإلتحادّاألوروبيّومنظمةّاليونيسيف.

ّ إحداثّمراكزّنموذجيةّللتربيةّماّقبلّالمدرسيةّبالتعاونّمعّاليونيسيفّواإلتحادّاألوروبيّ.
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ّ إحداث ّمراكز ّللخدمات ّالمندمجة ّبالمناطق ّذات ّاألولوية ّووضع ّبرامج ّفي ّهذه ّالخدمات ّلألسرة ّوالطفلّ
بالتنسيقّمعّكافةّالمتدخلينّ.
ّ

في مجال تحسين الجودة
 مراجعة وتوحيد المناهج والبرامج والمحامل البيداغوجية الموجهة لألطفال في سن ما قبل الدراسةوالمقاربات المعتمدة والنهوض بالتكوين.

 إنجازّسلمّلتقييمّمكتسباتّاألطفالّفيّسنّماّقبلّالدراسةّودليلّللتربيةّالدامجةّبرياضّاألطفالّبالتعاونّ
معّمنظمةّاليونيسيف.

 وضع ّمنظومة ّمعلوماتية ّلجمع ّوتقييم ّومتابعة ّالمعطيات ّالمتعلقة ّبمؤسسات ّالتربية ّفي ّالطفولة ّالمبكرةّ
بالتعاونّمعّمنظمةّاليونسيف.

 مراجعةّالمنهجّالبيداغوجيّبرياضّاألطفالّطبقاّللمقارباتّالعلميةّالجديدةّوذلكّبالتعاونّوالدعمّمنّمنظمةّ
«برنامجّالخليجّالعربي».
 االنطالقّفيّإعدادّدراسةّلتحديدّالسياساتّالعامةّالضامنةّلحمايةّاألطفالّبالشراكةّمعّمختلفّالمتدخلينّ
ويأتي ّهذا ّتفعيال ّلتقييم ّالخطتين ّالعشريتين ّالماضيتين ّللطفولة ّوتحديد ّأولويات ّالتدخالت ّالمستقبلية ّفيّ
مجال ّحماية ّاألطفال ّووقايتهم ّمما ّسيسمح ّبتغطية ّالنقائص ّالمسجلة ّّفي ّتفعيل ّتمتيع ّالطفل ّبحقوقهّ

وخاصةّالتفاوتّالجهويّّفيّكلّالمجاالتّ ّ.
في مجال التنشيط التربوي واالجتماعي والترفيه
الطفولة المبكرة:

 وضعّوتنفيذّخطةّعملّاستعجاليةّقصدّإحداثّفضاءاتّللطفولةّالمبكرةّبمؤسساتّالطفولةّالعموميةّ :
 يتمّالعملّعلىّإضافةّفضاءاتّللطفولةّالمبكرةّبمؤسساتّالطفولةّالعموميةّ(نواديّأطفالّ،مركباتّطفولةّ
ومراكزّمندمجة)ّتتوفرّبنيتهاّاألساسيةّعلىّأفضيةّمطابقةّألحكامّكراسّالشروطّويمكنّتهيئتهاّّفيّمفتتحّ

السنة ّالتربوية ّّ 2015-2014الستقبال ّأطفال ّ(ّ 5-3سنوات) ّلتحقيق ّتكافؤ ّالفرص ّبين ّاألطفال ّفيّ
المناطقّذاتّاألولويةّ .

 اعادة ّنشاط ّرياض ّاالطفال ّالبلدية ّالتي ّأغلقت ّسابقا ّانطالقا ّمن ّتهيئة ّوتجهيز ّّ 12روضة ّبلدية ّتمّ
تشخيصّوضعيتهاّبالتنسيقّمعّالبلدياتّالمعنيةّ .

 متابعةّالفضاءاتّالفوضويةّ ّ
 العمل ّعلى ّّتفعيل ّق اررات ّالغلق ّالصادرة ّفي ّشأن ّالمؤسسات ّالفوضوية ّوتنفيذ ّمقتضيات ّمنشور ّرئاسةّ
الحكومةّّبالتنسيقّمعّالسلطّالجهويةّالمعنيةّ .
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 تكثيفّزياراتّالتفقدّوالمتابعةّللمؤسساتّ ّ.
 القيامّبتشخيصّالسياساتّالعامةّفيّمجالّالطفولةّالمبكرةّبالتعاونّمعّالبنكّالدوليّواليونيسيفّباستعمالّ
مقاربةّ((ّ 'SABER Systemics approach for better education results

ّ
في اطار برنامج دعم تنفيذ إتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي:
 تنظيم ّملتقى ّحول ّتطوير ّقطاع ّالطفولة ّالمبكرة ّيجمع ّكل ّالشركاء ّويهدف ّإلى ّاالستفادة ّمن ّالتجاربّ
األوروبيةّفيّالمجال ّ

 القيامّبدراسةّضمنّعقدّشاملّلوضعّخطةّعملّفيّمجالّالطفولةّالمبكرةّللقضاءّعلىّالتفاوتّالجهويّ
وتحقيقّمبدأّتكافؤّالفرصّبينّاألطفالّ .

ّّ مراجعةّالمنظومةّالقانونية ّ
 إصدارّالقانونّاألساسيّالخاصّبسلكّمنشطيّرياضّاألطفالّ .
 وضع ّكراس ّشروط ّخصوصي ّللتكوين ّفي ّإختصاص ّتنشيط ّروضة ّأطفال ّواختصاص ّتنشيط ّمحضنةّ
أطفالّبمؤسساتّالتكوينّالمهنيّالخاصةّّبالتعاونّمعّو ازرةّالتكوينّالمهنيّوالتشغيلّوّإحداثّلجنةّفنيةّ

استشاريةّمشتركةّلمتابعةّومراقبةّمؤسساتّالتكوينّالمهنيّ ّ.

 مراجعةّ ّوتنقيحّكراسّالشروطّالخاصّبفتحّرياضّاألطفالّوكراسّشروطّاحداثّمحضنةّمدرسية ّ
الشراكة مع الجمعيات والمنظمات في مجال الطفولة وتنمية قدراتها
 رصدّالمنحّللتظاهراتّوالمهرجاناتّالخاصةّبمؤسساتّالطفولةّ ّ.
 دعمّومتابعةّبرامجّالشراكةّمعّالجمعياتّالناشطةّفيّمجالّالطفولةّوذلك ّمنّخاللّدراسةّالبرامجّالمقدمةّ
للدعمّوالشراكةّ/عقدّجلساتّعملّ/عقدّاتفاقياتّالشراكةّ/متابعةّالبرامجّالتنفيذيةّ .
 فيّمجالّالرعاية ّ
 احداثّوتأهيلّمؤسساتّالرعايةّّ :
 تأهيلّوتهيئةّّ10مركباتّالطفولةّوّ9مراكزّمندمجةّللشبابّوالطفولة ّ متابعةّتجهيزّوتأثيثّمؤسساتّالرعايةّّ:مواصلةّتجهيزّّمؤسساتّالرعايةّبالتجهيزاتّالضروريةّخاصةّتجهيزاتّالمطبخّّمعّإعطاءّاألولويةّلإلحداثات ّ
 -توحيدّطرقّوأساليبّالعملّوالتعهدّباألطفال:
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متابعة عمل مؤسسات الرعاية:
 القيامّبزياراتّمتابعةّلمركباتّالطفولةّوالمراكزّالمندمجةّللوقوفّعلىّأهمّاإلشكالياتّوالنقائصّالتيّمنّ
شأنهاّأنّتعيقّسيرّالعملّ .

 متابعةّتركيزّمنظومةّالمعلوماتّالخاصةّباألطفالّفيّمؤسساتّرعايةّالطفولةّّ:يهدفّهذاّالبرنامجّإلىّ
تسهيلّعمليةّتبادلّالمعلوماتّومتابعةّالوضعياتّبينّاإلدارةّالمركزيةّوالمؤسساتّالراجعةّلهاّبالنظرّبغيةّ

تحقيقّتدخلّعاجلّوناجعّلوضعّحلولّمالئمةّإلشكالياتّاألطفالّ .
تدعيم برنامج الالمؤسساتية :

 تطويرّبرنامجّاإليداعّالعائليّلضمانّنجاعتهّوترسيخّمبادئهّووضعّخطةّعملّتهدفّالىّتطويرّمؤهالتّ
وقدراتّالمتدخلينّالعاملينّفيهّاعتماداّعلىّمبدأّالتقييمّوالمتابعةّ .
ويعتبر ّضمان ّحق ّالطفل ّفي ّالبقاء ّفي ّمحيطه ّالعائلي ّمن ّأهم ّالحقوق ّالتي ّنصت ّعليها ّمجلة ّحقوقّ
الطفلّلذلكّأصدرتّالو ازرةّفيّّ 5جويليةّمنّسنةّّ 2012المنشورّعددّّ 5الذيّيهدفّإلىّتنظيمّعمليةّ

إيداعّاألطفالّبعائالتهمّالتزاماّبالمعاييرّالدوليةّفيّالرعايةّالبديلةّللمؤسساتّتحقيقاّلمصلحةّالطفلّالفضلىّ

الذيّيقتضيّعدمّفصلّالطفلّعنّعائلتهّمحيطهّإالّفيّالحاالتّاالستثنائيةّ .
بناءّعليهّقامتّالو ازرةّبتنفيذّبرنامجّاإليداعّالعائليّالذيّيمكنّاألطفالّالمكفولينّبالمراكزّالمندمجةّبنظامّ
اإلقامةّالكاملةّبسببّالعجزّاالقتصاديّلألسرةّمنّالعودةّإلىّمحيطهمّاألسريّمعّالتمتعّبمنحةّشهريةّلكلّ

طفلّوابقاءهّفيّوسطهّالعائليّباعتبارهّالفضاءّاألمثلّلتحقيقّتوازنّالطفلّوضمانّتنشئتهّالسليمةّ .
في مجال حماية حقوق الطفل

 تطوير ّالعمل ّالشبكي ّمن ّأجل ّالتصدي ّللعنف ّالمسلط ّعلى ّاألطفالّ ،فقدّتم ّاالنطالق ّفي ّبرنامج ّعملّ
يهدفّإلى ّتشريك ّالمجتمع ّالمدنيّفي ّمجال ّالتصدي ّللعنف ّالمسلطّعلى ّاألطفالّفيّإطار ّالعمل ّعلىّ
توسع ّدائرة ّالمتدخلين ّلحماية ّاألطفال ّمن ّمختلف ّأشكال ّاإلساءة ّوسوء ّالمعاملة ّودعم ّانخراطهم ّوتنميةّ

قدراتّّهياكلهاّفيّالمجالّ ّ.

 متابعةّالتشريعاتّالوطنيةّوتطويرهاّ :
 تطويرّمنظومةّالتشريعاتّالوطنيةّذاتّالعالقةّباألطفالّبماّيتالءمّمعّالنصوصّالدوليةّوالدستورّالتونسي ّ تطويرّآلياتّمتابعةّوتنفيذّتوصياتّلجنةّحقوقّالطفلّحولّاالتفاقيةّالدوليةّلحقوقّالطفل ّ ّتشجيعّالمبادراتّالمتعلقةّبحقوقّالطفلّ(ّ:تنظيمّالجائزةّالوطنيةّّلحقوقّالطفلّوالوسامّالوطنيّلالستحقاقّفيّقطاعّالطفولة) ّ
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في مجال التفقد البيداغوجي والتكوين وتنمية القدرات
ّ التفقدّالبيداغوجيّ :
 تفعيلّمتابعةّمؤسساتّالطفولةّمنّخاللّإحداثّخطةّمساعدّبيداغوجيّللطفولةّوتعزيزهاّبتسمياتّجديدةّ،(إضافةّّ69مساعدّومكلفّباإلرشادّالبيداغوجي)ّودعمّالتكوينّالموجهّلهمّ .
 انتدابّوتكوينّّ21متفقدّطفولةّ . التكوينّوتنميةّالقدراتّ : تكوينّمكونينّومدربينّوطنيينّفيّمجالّنشرّثقافةّحقوقّالطفلّوالتصديّللعنفّومتابعةّدوراتّ
وأيام ّتكوينية ّمكثفة ّفي ّمجال ّنشر ّثقافة ّحقوق ّالطفل ّعلى ّالمستوى ّالجهوي ّلجميع ّالمتدخلينّ

التربويينّ .

 وضع ّبرامج ّتكوين ّموجهةّلإلطارات ّيتم ّالعمل ّعلى ّتنفيذها ّجهويا ّلنشر ّثقافة ّالمواطنة ّوالحقوقّ
لدىّاألطفالّمنّخاللّومختلفّاألنشطةّوالتظاهراتّفيّالغرضّ -ّ.تنظيمّدوراتّتكوينيةّلفائدةّ
األخصائيينّالنفسانيينّوالمربيينّالداخليينّبهدفّتدعيمّقدراتّاإلطاراتّفيّمجالّالتعهدّباألطفالّ

ضحاياّالعتفّبالمؤسساتّ .

 تنظيمّدوراتّتكوينيةّلفائدةّاإلطاراتّفيّمجالّالتربيةّالبيئية.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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مساهمة برنامج الخليج العربي للتنمية "األجفند" في تطوير
منظومة الطفولة المبكرة في تونس
ّ
قررتّالحكومةّالتونسيةّممثلةّفيّو ازرةّالمرأةّواألسرةّوالطفولةّإنجازّبرنامجّلتطويرّمنظومةّالطفولةّالمبكرةّ
يتضمنّالعديدّمنّالمكوناتّوبمساهمةّأطرافّومنظماتّدوليةّواقليميةّ.ومنّأبرزّمحاورّالبرنامجّوأولوياتهّتحسينّ

جودة ّالتربية ّوالتعليم ّفي ّمرحلة ّالطفولة ّالمبكرةّ ،إذ ّبالرغم ّمن ّالجهود ّالتي ّبذلت ّفي ّالمجال ّال ّتزال ّمؤسساتّ

الطفولةّالمبكرةّتشكوّنقصاّفيّمستوىّجودةّالخدماتّوتفاوتاّكبيراّبينّالجهاتّوبينّالوسطينّالحضريّوالريفيّ،

ويعزىّهذاّالنقصّأساساّإلىّافتقارّهذهّالمؤسساتّألدلةّومناهجّعلميةّوأدبياتّموحدةّتتماشىّواحتياجاتّالقطاعّ،
والى ّنقص ّفي ّالتكوين ّبالنسبة ّلإلطارات ّالعاملة ّبالمؤسسات ّإذ ّأن ّأكثر ّمن ّنصفها ّغير ّمختص ّوال ّمؤهلّ

لالضطالعّبمهمةّتربيةّاألطفالّحسبّالقواعدّوالمعاييرّالمطلوبةّ .
وقدّوافقّاألجفندّعلىّ المساهمةّفيّالمشروعّالمذكورّوتقديمّالدعمّلو ازرةّالمرأةّواألسرةّوالطفولةّفيّتونسّمنّخاللّ
مشروعّتعاونّيهدفّإلىّّ :
 تنميةّالمكتسباتّالنظريةّلمعلميّالطفولةّالمبكرةّبماّيتالءمّمعّمتطلباتّالعملّواحتياجاتّاألطفالّواألولياء
 تمكينّمعلميّالطفولةّالمبكرةّمنّالمقاربةّالمندمجةّوالتيّتسمحّباالنفتاحّوالتنسيقّمعّبقيةّالمتدخلينّفيّ
إطارّمشروعّتعهدّومرافقةّنمائيّللطفل.

 تكوينّالمكونينّالمباشرينّلإلطاراتّالمتعهدةّباألطفالّوتوفيرّالمراجعّوالمعيناتّالبيداغوجيةّالالزمة.
 إعدادّمنهجّتدريبيّوحقيبةّتدريبيةّلمعلميّمرحلةّماّقبلّالدراسةّبهدفّالرفعّمنّجودةّالخدمةّالمقدمةّفيّ
المؤسسات.

عناصر برنامج التعاون بين الوزارة واألجفند:
ّ
 .1إعدادّمنهجّتربويّلمرحلةّماّقبلّالمدرسة
 .2إعدادّحقيبةّتدريبيةّلمعلميّمرحلةّماّقبلّالمدرسة
 .3توفيرّمستلزماتّالتدريبّفيّمركزّالتكوينّوالتدريبّلمعلميّهذهّالمرحلة
ّ
ّ
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الخطة التنفيذية المرحلة االولى – مشروع ()6/71/1457
للمرحلة األولى للبرنامج ( جانفي  /يناير – جويلية  /يوليو )2016
البرنامج
مراجعة
مضمون
البيداغوجي

وتحيين
البرنامج

إنتاج
والمعينات
البيداغوجية

المحامل

المراحل


انتداب خبير لمراجعة البرنامج،
تكوين لجنة مراجعة للبرنامج متكونة من ممثلين عن إدارة التنشيط
التربوي اإلجتماعي وإدارة التفقد وتنمية الكفاءات( )04و 06من
المشاركين في التكوين 04 ،أساتذة جامعيين.
انطالق أشغال المراجعة بالتوازي مع التكوين،
طباعة البرنامج وتوزيعه.
إنجاز النسخة األولية لدليل الصحة النفسية للطفل.
انتداب خبير




إعداد النسخة األولية لدليل سلوكيات العيش السليم والصحة الوقائية.
انتداب خبير
إعداد النسخة األولية لدليل التربية والوقاية الجنسية.
انتداب خبير

 تصميم ألعاب بيداغوجية تتالءم والمنهج البيداغوجي انتداب خبير
 عمل اللجنة لمتابعة تصميم
األثاث التربوي الديداكتيكي والنفسي الحركي الذي يتالءم واحتياجات
األطفال.
 طباعة وإنتاج األلعاب التربوية واألثاث بحساب لعبة في كل حقيبة و
قطعة أثاث تربوي.
ّ
ّّ
ّّ
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جهود برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"
والمجلس العربي للطفولة والتنمية

في االرتقاء بأداء المعلم وتنشئة الطفل العربي في مرحلة الطفولة المبكرة

مقدم الورقة:

م /محمد رضا فوزي

ندوة

"دور مؤسسات أجفند في تعزيز برامج

إعداد المعلمين في مرحلة الطفولة المبكرة"

في إطار مؤتمر :إعداد المعلم العربي معرفياً ومهنياً
عمان 30 –29 :نوفمبر /تشرين الثاني 2016

1

"ال ش ك أن مرحل ك الطفول ك المبكككر تع ك حاسككم ف ك حيككا اإلنسككان لمككا
تنطوي عليه من خصوصي تتر بصمات واضكح علك مسكتبب الكنء
 ..فف ك ه ك المرحل ك تتشككك نسككب كبيككر مككن ملكاتككه ومهاراتككه العبلي ك
العاطفي ك والجس ك ي إ يتص ك فيهككا بحساسككي مفرط ك ف ك االسككتيعا
والتلبككك وإمكانيككك التكككر ير عليكككه بعمككك

ممكككا يجعككك مسكككتببله مرهونكككا

بالمعطيات اإليجابي والسلبي الت تحكيط بكه فك هك المرحلك وهك ا مكا
يؤك مبول التربويين :اإلنسان هو ما يكون ف طفولته المبكر ".

صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبدالعزيز
رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"
ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية

2

خلفية:
تأسس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) كمنظمة إقليمية تنموية مانحة ،عام 1980م بمبادرة

من صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبدالعزيز وبدعم وتأييد من قادة دول مجلس التعاون

الخليجي .ويسعى أجفند نحو دعم جهود التنمية البشرية من خالل البرامج والمشاريع المميزة،
بشراكة فاعلة مع المنظمات األممية واإلنمائية الدولية واإلقليمية والوطنية ،والهيئات الحكومية،
والقطاع الخاص ،والمجتمع المدني على مستوى العالم دون تمييز أو تفرقة من أي نوع .وتقوم

رؤيته على تخفيف حدة الفقر ،وأن تتمكن الفئات الضعيفة (المرأة والطفل ،وكبار السن ،وذوو

اإلحتياجات الخاصة ،والنازحون ،والالجئون) من ممارسة حقوقها في الحياة الكريمة اجتماعياً

واقتصادياً في ظل التشريعات الوطنية والدولية وأن تتحسن ظروف معيشتها وأن تتوفر لها الخدمات
األساسية وتتاح لها فرص التعليم والرعاية الصحية والعمل ،ونشر األمن والسالم في المجتمعات

البشرية.
في حين تأسس المجلس العربى للطفولة والتنمية عام  ،1987بمبادرة من صاحب السمو الملكي
األمير /طالل بن عبد العزيز رئيس المجلس ،وبناء على التوصية الصادرة من مؤتمر الطفولة
والتنمية بتونس  ،1986متطلعا أن يكون منظمة رائدة فى مجال حقوق الطفل فى الوطن العربى،
العداد طفل عربى قادر على المشاركة فى تنمية المجتمع ،والتعامل مع المتغيرات العالمية

المتسارعة .ويهدف المجلس إلى تشجيع األفكار ،والدراسات ،والمشاريع ،والتشريعات ،والسياسات،
الهادفة الى تفعيل حقوق الطفل من خالل بناء شراكات وشبكات فاعلة مع منظمات المجتمع

المدنى والمؤسسات الحكزمية ،وتوفير الدعم الفنى وبناء قدرات العاملين فى مجال الطفولة من

المؤسسات الحكزمية واألهلية ،وتكامل جهود ومشروعات المجلس لتحسين مستوى اداء الخدمات
الموجهة للطفل العربى باعتباره مؤسسة اقليمية بحيث تشمل هذه الجهود جميع المؤسسات المعنية

بتنمية الطفولة كماً وكيفاً.

وانطالقًااا ماان تلااا الرؤيااة التنمويااة الحقوقيااة جاااء امتمااام تلااا المؤسسااات التااي يرأسااها صاااحب

الساامو الملكااي األمياار /طااالل باان عبااد العزيااز ممثلااة فااي برنااامج الخلاايج العربااي للتنميااة "أجفنااد"
والمجلس العربي للطفولة والتنمية والجامعة العربية المفتوحة ،بمشروعات وأنشطة حماية ورعاية

الطفولة المبكرة.

3

الطفولة المبكرة وأمداف التنمية المستدامة:
من الثابت علميا أن لمرحلة الطفولة المبكرة أهمية كبرى في تطور األطفال الشمولي ونجاحهم
األكاديمي ،وعلى حد قول أحد علماء التربية «ال بد لك أن تعلم أن البداية هي المرحلة األهم في

السيما
أي عمل ،وخاصة في تربية األطفال» ،فاالهتمام برعاية وتربية الطفولة المبكرة وتحسينها ،و ّ
الموجه الرئيسي والهدف األول للتعليم للجميع الذي جرى
لصالح أكثر األطفال حرمانا كان المبدأ و ّ
تبنيه عربيا وعالميا في العام  2000ويجري رصده ومراقبته دوريا منذ ذلك التاريخ.
ّ

الماسة إلى ذلك ،وخاصة في ضوء تبني كل منهما
وال شك أن أجفند والمجلس يدركان الحاجة
ّ
ألهداف التنمية المستدامة ،وخاصة الهدف الرابع الذي يؤكد على "ضمان التعليم الجيد المنصف

والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع  ،وهي رؤية عالمية تراعي ما لم ينجز

بعد من جدول أعمال التعليم للجميع وما لم يتحقق بعد من األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة

وتتصدى لتحديات التعليم ،وقد استلهمت من رؤية إنسانية للتعليم والتنمية تقوم على حقوق
بالتعليم،
ّ
اإلنسان والكرامة والعدالة االجتماعية واإلدماج والحماية والتنوع الثقافي واللغوي واإلثني والمسؤولية

وحق أساسي من حقوق اإلنسان ،وأساس
المشتركة والمساءلة المتبادلة .وا ّن التعليم صالح عام
ّ
يستند إليه لضمان إنفاذ الحقوق األخرى ،وهو ضروري للسالم والتسامح واالزدهار البشري والتنمية
المستدامة ،وعامل رئيسي في تحقيق ِ
العمالة الكاملة وفي القضاء على الفقر.

جهود سابقة في مجال الطفولة المبكرة:
تمكن (أجفند) بتعامله عن قرب مع قضايا الطفل العربي ،واسهاماته في تنفيذ المشروعات التي
تخاطب الطفل وتستهدفه حقق تجربة غنية مكنته من رصد الجوانب المختلفة في حياة الطفل،

والوقوف على مواطن الخلل والقصور في إشباع احتياجات الطفل العربي ،خاصة في مرحلة

الطفولة المبكرة .واتضح من خالل تلك التجربة وذلك الرصد أن خدمات الطفولة المبكرة ال تتوفر
إال لـنسبة ضئيلة من األطفال في العالم العربي ،وأن المشروعات الهادفة لدعم الطفل في هذه

المرحلة الحساسة من حياته تحتاج إلى التعمق على مستوى المفاهيم والتطبيق ،كما أن هناك حاجة

4

ماسة لالستفادة من الخبرات والتجارب الدولية ،فضالً عن أهمية إمداد مرحلة ما قبل المدرسة
بخبرات تطبيقية ،وتوفير مساعدات تعليم وتدريب تسهم في زيادة الخبرات بطريقة عملية.

من هذه الحقائق التي ألحت بتقديم معالجات نابعة من البيئة ومتصالحة مع العصر قاد ( أجفند)
مبادرته لمشروع تنمية الطفولة المبكرة ،بشراكة استراتيجية مع منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة
والعلوم (اليونسكو) .وهو المشروع الذي يعد من أهم مقومات االستثمار في المستقبل ونفذ حتى

اآلن في  13دولة عربية .وتبنى (أجفند) إنشاء كرسي بحثي في مجال الطفولة المبكرة بالجامعة
العربية .كما قام (أجفند) بتطوير تعاونه مع صندوق األمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) باالتفاق

على بناء تحالف لتأسيس مركز إقليمي لتنمية الطفولة المبكرة في مصر.

على جانب آخر امتم المجلس العربي للطفولة والتنمية – في إطار أمدافه الرئيسية  -بمرحلة
الطفولة المبكرة لما لها من تأثير مباشر وغير مباشر في تشكيل شخصية الطفل ،وتعاون مع

العديد من الجهات إلثارة الوعي بأممية مذه المرحلة العمرية ،ورفع كفاءة العاملين في مجال

رياض األطفال ،وفي مذا المجال قام المجلس وبدعم من أجفند بما يلي:

 إعداد دراسات لتحليل واقع رياض األطفال عربيا اعتماداً على مسح شامل للدراسات فيمجال رياض األطفال ،كما عقد ندوات وحلقات عمل لبحث القضايا المتعلقة بتنمية الطفولة

المبكرة ،مثل أ) الحلقة الدراسية "رياض األطفال في الوطن العربي بين الواقع والمستقبل"
في يوليو  ،1989والتي قامت بناء على دراستين أعدهما المجلس ،أحداهما ركزت على
تحليل لواقع رياض األطفال عربيا ،واألخرى مسح شامل للدراسات في مجال رياض األطفال

آنذاك ،ب) ندوة "الرعاية النهارية لطفل ما قبل المدرسة من خالل األسر البديلة" في مايو
 ،1991ج) حلقة عمل لتدريب القيادات العربية العاملة في مجال رياض األطفال عام
.1991
 إعداد كوادر متخصصة في مجال اإلعاقة ليعملن زائرات منزليات لتثقيف أمهات األطفالالمعاقين من خالل تبني المجلس لمشروع "البرنامج المنزلي للتدخل المبكر لتثقيف أمهات

األطفال المعاقين" عام  ،1992وتم تنفيذه في سبع دول عربية بدعم من برنامج الخليج
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العربي للتنمية "أجفند" ،كما تم إعداد دليل عن اإلعاقة ومؤسسات رعاية وتأميل المعاقين

في الوطن العربي.

 المشاركة في عقد االجتماع العربي لتنسيق التعاون والعمل المشترا في مجال رياضاألطفال في عام  ،1993بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند".

 عقد اجتماع مائدة مستديرة إلعداد مشروع تدريبي لرفع كفاءة الكوادر التعليمية فيالصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعليم األساسي عام .1995

 إجراء عدد من الدراسات القطرية حول احتياجات الطفولة العربية متضمنة مرحلة الطفولةالمبكرة ،وطرحها في ورشة عمل وكتاب بعنوان "حاجيات الطفولة العربية" عام .1996
 المشاركة في إعداد دليل التربية األسرية الذي يقوم على تزويد اآلباء بالمهارات الالزمةلرعاية وتربية األبناء على أسس علمية موائمة الحتياجات المراحل العمرية المختلفة ،من

بينها مرحلة الطفولة المبكرة.
 به ــدف توس ــيع مج ــاالت االهتم ــام بالص ــحة والبيئ ــة المدرس ــية وتحس ــين الخ ــدمات الص ــحيةوالبيئيــة للتالميــذ والمتعــاملين معهــم فــي المنطقــة العربيــة ،عقــد المجلــس مــؤتم اًر إقليميــا تحــت

عنوان "تنمية الوعي الصحي والبيئي المدرسي في الدول العربية" عام .1999

 المشاركة في مجموعة العمل العربية التي قامت منظمة اليونسكو بتشكيلها عقب المؤتمرالعربي اإلقليمي حول رعاية وتربية الطفولة المبكرة :السياسات والبرامج ،والتي يتمثل

دورها في تمكين الدول العربية من تطوير خططها وبرامجها في مجاالت رعاية وتربية
وتنمية الطفولة المبكرة.
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 مجلة خطوة :أصدر المجلس وأجفند مجلة خطوة ،بهدف العمل على دعم ونشر مواثيقواتفاقيات حقوق الطفل الموجهة لتلك المرحلة ،وعرض التجارب الرائدة في مجال رياض

األطفال على المستوى اإلقليمي ،وتبادل المعلومات والخبرات المعنية بتلك المرحلة ،ونشر
األبحاث والدراسات والنظريات الحديثة المتعلقة بتلك المرحلة ،وتزويد المعنيين من مربين
وأولياء أمور بمهارات التعامل مع طفل هذه المرحلة.
 إصدار تقرير واقع الطفولة المبكرة في العالم العربي :إدراكا من المجلس العربي للطفولةوالتنمية بأهمية هذه المرحلة ،جاءت عام  2004فكرة عمل دراسة تحليلية عن أوضاع
الطفولة المبكرة في الوطن العربي ،بهدف التعرف على وضعيتنا من قضايا الطفولة عامة
والطفولة المبكرة على وجه الخصوص .وقد هدفت الدراسة إلى تشخيص واقع الطفولة

المبكرة في الوطن العربي من الميالد حتى السنة الرابعة ،ليتناول المشكالت الخاصة بكل

دولة عربية وتحليلها وردها إلى أسبابها والتعرف على المشكالت المتشابهة والمتباينة .وقد

خرج عن التقرير – الذي عقدت حوله عدة ورش  -مجموعة من التوصيات والمقترحات

منها مطالبة الدول العربية بتوفير قواعد بيانات متنوعة حول أوضاع الطفولة عامة والطفولة
المبكرة على وجه الخصوص ،واعتماد معايير نمو عربية تستخدمها الدول العربية كمرجعية

في كل الدراسات واألبحاث والتقارير ،وضرورة أن تخضع المؤسسات التربوية التي تتعامل
مع مرحلة الطفولة المبكرة إلشراف واعتماد جهات مستقلة بحيث يتم تطبيق معايير الجودة

بالنسبة للبرامج التي تقدمها تلك المؤسسات ،والتأكيد على إعداد كوادر مؤهلة تربويا للتعامل
مع أطفال هذه المرحلة لضمان تقديم تربية ذات جودة عالية في سن ما قبل المدرسة.
 المشاركة ضمن فريق عمل الخبراء لمناقشة المشروع العربي للنهوض بالطفولة المبكرةالصادر عن جامعة الدول العربية ،وذلك تنفيذا لق اررات المؤتمر العربي رفيع المستوى لحقوق
الطفل الذي عقد في مراكش  2010والذي تم خالله إقرار وتبني هذا المشروع الذي سينفذ
خالل الخمس سنوات القادمة في إطار الخطة العربية الثانية للطفولة (.)2015 -2004

 بالشراكة مع معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية ،عقد المجلس العربي للطفولةوالتنمية مؤتمر األسرة واإلعالم العربي :نحو أدوار جديدة لإلعالم األسري" خالل الفترة من
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 3 - 2مايو  2010بالدوحة ،وبالتعاون مع المجلس األعلى للتعليم بدولة قطر والجمعية
القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة ،وفي إطار المؤتمر تم تنظيم ورشة عمل لألسرة

الختيار أفضل البرامج التلفزيونية ألطفال مرحلة الروضة ،استعرضت الورشة أهم
الخصائص والسمات المميزة للطفل في مرحلة رياض األطفال التي يتعين مراعاتها عند
اختيار البرامج التليفزيونية وتقديمها لهم ،وكذلك تم إلقاء الضوء على أهم الشروط الالزم

توفرها في البرنامج التليفزيوني الجيد والمالئم ألطفال مرحلة الرياض ،إضافة إلى دور

األسرة فيما يتعلق بمشاهدة أطفال الروضة للبرامج التليفزيونية.

 بالشراكة بين المجلس العربي للطفولة والتنمية ومكتب اليونيسف /مصر تم عام  2012تنفيذمشروع دعم المشاركة المجتمعية في مجال تعليم األطفال من خالل منظمات المجتمع

المدني وذلك على مستوى ثالث محافظات من صعيد مصر (أسيوط – سوهاج – قنا) في
المرحلة العمرية ( 5 – 4سنوات ) والمرحلة العمرية ( 14 – 6سنة) ،بهدف تفعيل مشاركة
المجتمع المدني وبما يسهم في تحسين أداء التعليم وتطويره ويعزز من حقوق الطفل في

التعليم.

 ندوة "تنمية الطفولة المبكرة ..استثمار للمستقبل :نظم المجلس ندوة "تنمية الطفولة المبكرةاستثمار للمستقبل" وذلك يوم  29يوليو  2015بمقره بالقاهرة ،وكان المتحدث الرئيسي في
هذه الندوة األستاذ الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم األسبق ورئيس

الجمعية المصرية لطب األطفال ،حيث ألقى محاضرة حول أهمية مرحلة الطفولة المبكرة

واالكتشافات العلمية الحديثة في هذا الشأن ،وشارك في أعمال هذه الندوة وجلساتها

الحوارية أكثر من  50مشارك من المفكرين والشخصيات العامة والخبراء واإلعالميين
وممثلي جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية بالطفولة وو ازرات التربية والتعليم
والتضامن والمجلس القومي للطفولة واألمومة ومنظمة العمل العربية ومنظمات المجتمع

المدني.
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نموذج تنشئة جديد قائم على تربية األمل:

في ضوء رؤية المجلس ورسالته وأهدافه والدروس المستفادة والخبرات المتراكمة ،وكذلك دراسة

احتياجات المؤسسات العاملة في مجال الطفولة ،فقد سعى لوضع توجهه االستراتيجي من خالل
بناء نموذج لتنشئة الطفل العربي للمستقبل ،يمكنه من المشاركة والمساهمة بفاعلية واقتدار في بناء
وطنه وتنميته ،والدخول إلى مجتمع المعرفة الذي يتسم أعضاؤه بخصائص معرفية ومهارية

وسلوكية وقيمية وقدرة على المشاركة واإلبداع والتجديد.
وقــد نشــأت فك ـرة إعــداد نمــوذج جديــد لتنشــئة األطفــال فــى العــالم العربــى باالعتمــاد علــى مخرجــات
منتدى المجتمع المدنى العربي للطفولة الرابع  4-3يوليو  2012ومالحظات اللجنـة الدوليـة لحقـوق

االنسان ،وفى ضوء ذلك تم انجاز ما يلى:
أ -اجراء دراسة ميدانية مشاركة األطفال في البلدان العربية:
أجرى المجلس دراسة "مشاركة األطفال في الوطن العربي" بهدف معرفة مدى مشاركة األطفال في
العالم العربى في البرامج الموجهة لهم والق اررات التي تخصهم على مستوى األسرة والمدرسة

والمجتمع المحلى ،والبرامج اإلعالمية ،والتعرف على عالقة مشاركة األطفال بقدراتهم على معرفة
حقوقهم وحماية أنفسهم من المخاطر والعنف واالستغالل .وقد طبقت الدراسة على  8دول عربية

هى :األردن  -تونس  -السعودية  -السودان  -العراق  -قطر  -لبنان – مصر.

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة منها ثمة هوة بين المعرفة بالمشاركة واالتجاهات

نحوها وبين الممارسات الفعلية للمشاركة ،وما تزال المشاركة تمارس في كنف األسرة األبوية

والهيمنة الذكورية مع األخذ في االعتبار أن التعليم يساهم  -وان بقدر طفيف  -في تغيير هذا

الوضع ،وما يزال األطفال يعيشون في عالم الكبار ،ويشكل هذا العالم بالنسبة لهم العالم الذي

يصنع لهم حياتهم واطار فعلهم ،وبالتالي فهو عالم غامض ومخيف أحياناً ،ويقل مستوى المشاركة

كلما ارتفعنا من مجرد المعرفة واالتجاهات إلى التشجيع على إبداء الرأي ،فإبداء الرأي ،فاألخذ به،

فالممارسة التي تكشف عن تحمل المسئولية ،وكما يقل مستوى المشاركة كلما خرجنا من دائرة

األسرة إلى دائرة المدرسة فدائرة المجتمع المدني ،وفى كل المجاالت ثمة عين حارسة وأطر جامدة،

وما تزال األسرة العربية هي المكان األول الذي يمكن للطفل فيه أن يمارس مشاركة إيجابية و
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وفعالة ،وال تعد المدرسة العربية بيئة حاضنة للمشاركة ،فهي ال توفر ظروفاً مواتية لها ،وهى إن

شجعت عليها ال تعكسها في ممارسات فعلية ،وكذلك ال يلعب المجتمع المدني واإلعالم دو اًر كبي اًر

في دعم المشاركة أو تفعيلها ،فما يزال المجتمع المدني أسي اًر لكوابح قانونية وبيروقراطية ،وما يزال

اإلعالم موجهاً ومتناقضاً ،وتعكس المشاركة في مستوياته المختلفة فروقاً جندرية تؤكد استمرار
ثقافة تمييزية بين الجنسين.

ب -اجراء دراسة ميدانية حول طرق تنشئة الطفل فى المجتمع العربى:
تال الدراسة األولى د ارسـة أخـرى أجريـت فـى سـت دول عربيـة (مصـر – السـودان – المملكـة العربيـة

السـ ــعودية – الع ـ ـراق -لبنـ ــان -تـ ــونس) واعتمـ ــدت علـ ــى التحليـ ــل الكمـ ــى والكيفـ ــى العميـ ــق للجوانـ ــب
التفص ــيلية لعملي ــة التنش ــئة االجتماعي ــة لك ــى تتع ــرف عل ــى ديناميته ــا الداخلي ــة ،واالس ــاليب وااللي ــات

الخفيــة التــى تحكــم مســارها علــى مســتوى االس ـرة والمدرســة .وقــد توصــلت الــى التنشــئة فــى االســرة
والمدرس ــة تتمح ــور ح ــول تطبي ــع الطف ــل عل ــى االنص ــياع للكب ــار ،وت ــؤثر بص ــورة س ــلبية عل ــى نم ــو

االستقالل والثقة بالنفس للطفل ،أو بمعنى آخر توصلت الد ارسـة إلـى أن ثقافـة التنشـئة العربيـة ثقافـة

إذعــان وطاعــة ،وأن االتجــاه الماضــوي المحــافظ هــو االتجــاه الســائد فــي التنشــئة العربيــة ،وأن هنــاك
تأرجح ومفارقة بين األقوال والممارسات فيما يتعلق بتربية األطفال ،وأن هنـاك تجـذر لثقافـة التمييـز،

وأن العالقات األسرية تميل نحو التفكك والصراعية والفردانية.
ت -وضع االطار الفكرى والفلسفى لنموذج تنشئة الطفل فى المجتمع العربى:
وانطالقا من نتائج الدراستين ،بدأ المجلس في بناء النمـوذج ليكـون منهجـاً وأسـلوباً وطريقـاً نلتـزم

به لغرس ثقافة المشـاركة ،حتـى تنمـو مـع الطفـل ثقافـة ارسـخة مـن القـيم والسـلوكيات التـي تعـزز
بناء المجتمع الديمقراطي الذي نتطلع إليـه ،والـذي يقـوم علـى المواطنـة والمشـاركة وقبـول اآلخـر

والتسـامح والقــدرة علـى التعبيــر وممارسـة الحـوار الناقــد وادارة االخـتالف وخلــق حالـة مــن التوافــق

االجتماعي ،استنادا إلى ما يلي:
منطلقات النموذج:

( )1التنشئة االجتماعية كعملية اجتماعية هى الوسيط الرئيسى فى شخصية الفرد.

( )2نمــوذج يتأســس علــى انتــاج شخصــيات اجتماعيــة تعتمــد فــى عالقتهــا مــع االخـرين علــى
التعاون والمساواة والعدالة االجتماعية.
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( )3تعتبر االسرة والمدرسة اهم قنوات التنشئة االجتماعية.

( )4تعتبر تربية األمل من مبادىء النموذج العربى الجديد.
ركائز النموذج:
( )1التسليم بأن األطفال لهم حقوق تكلفها القوانين والمواثيق الدولية والعربية.
( )2تأكيد التنشئة المتمركزة على الطفل.

( )3تمكن االطفال بالمعرفة والقيم والمهارات.
( )4التنشئة الحقوقة والتشاركية ضمانة أكيدة لتحقيق الحماية لألطفال.
( )5اعداد الكبار وتنمية ثقافتهم التربوية.

( )6تهيئة المجتمع ليكون مع األطفال ال من أجلهم.
منظومة قيم جديدة للنموذج
يمثل مضمون التنشئة مجموعة القيم والمعايير التي تعمل مؤسسات التنشئة على تربية األطفال

عليها ويمكن تصنيف مجموعة القيم والمعايير التي تشكل مضمون التنشئة إلى ثالث عناصر،

مجموعة القيم والمعايير الوجدانية ،وهي التي تساعد اإلنسان على التعبير عن نفسه عاطفياً تجاه
اآلخر واالرتباط به بأي صورة من الصور ،هذا إلى جانب اتصالها بالجوانب العاطفية والشاعرية

في حياة اإلنسان.

وتشكل القيم التفضيلية المكون الثاني لمضمون التنشئة ،ويتعلق هذا العنصر أساساً بتوجيه الفرد
نحو االختيار بين البدائل المتاحة إلنجاز السلوك أو الفعل ،فبالنظر إلى معايير هذا العنصر
يستطيع اإلنسان المفاضلة والموازنة بين مختلف البدائل الختيار أكثرها كفاءة إلشباع حاجاته

األساسية.

ويعتبر العنصر اإلدراكي هو العنصر الثالث واألخير بالنسبة لمضمون التنشئة االجتماعية ،وتزود

قيم ومعايير هذا العنصر الفرد بمجموعة من المعارف التي تتيح له إصدار حكم موضوعي دقيق
في إطار مختلف المواقف التي يعترض لها وبطبيعة الحال فإن هذه العناصر المختلفة تضم القيم

والمعايير التي لها فاعليتها في توجيه السلوك على المستويات الفردية االجتماعية .

وفي سبيل تعزيز دور التنشئة االجتماعية للطفل وتأهيل أجيال النشء والشباب للمستقبل ينبغي أن
نحدد مواقفنا بين التباينات المستمرة في االتجاهات القيمية التي تنشرها مؤسسات التنشئة المختلفة،
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فنأخذ بتلك القيم التي نرى فيها فائدة قصوى في خدمة قضايا النهوض والتقدم واستعادة سيطرتنا

على مصيرنا ومواردنا .ومن ثم ،يجب أن تعمل مختلف مؤسسات التنشئة واإلعالم والتربية على

تعزيز االتجاهات القيمية التالية لدى األطفال العرب وفي كافة المجاالت:
 قيم اإلرادة الحرة وحق االختيار وتحمل الفرد لمسئولية سلوكه

 القيم المستقبلية :التي تؤكد على اإلبداع واالبتكار والتفرد والتجدد والخروج على المألوف
واالنفتاح من موقع الثقة بالنفس.

 القيم االجتماعية النسبية غير المطلقة :ومقولة القيم النسبية هي بين أهم ما تتميز به

المجتمعات المعاصرة ،وترافقها قيم التسامح واحترام اآلخر وحق االختالف واللجوء إلى

الحوار بدالً من العنف في التوصل إلى حل النزاعات.

 ق يم العقل والعقالنية :ويكون من الضروري التشديد عليها في التنشئة حيث أن قيم العاطفة
والوجدان تغلب على قيم العقل في العالقات االجتماعية األسرية والمدرسة .من الضروري
السعي لتنمية القيم العقالنية لدى األطفال والشباب ومعنى أن تتضمن التنشئة االجتماعية

قيم العقالنية أن تتعامل مع مفاهيم عصرية تؤهل الطفل والشاب أن يكون عقالنياً حتى ال
يستسلم للخرافات ،ويفتقد إمكانية الحكم الموضوعي الدقيق.

 قيم المضمون أو المعنى :نحن في حاجة قصوى لتعزيزها في عمليات التنشئة االجتماعية
في مواجهة قيم الشكل أو اللفظ لذاته كما يبدو من خالل االهتمام بنزعة االستظهار

والترديد والتكرار واالسترسال دون فحص أو نقاش وتحليل.

 قيم االنفتاح على الحضارات األخرى والرأي اآلخر


قيم التمرد والتحرر :التي البد من تأصيلها لدى الصغار بدالً من قيم الطاعة واالمتثال.

إن التنشئة االجتماعية يجب أن تستهدف توعية األطفال بحقوقهم وحثهم على المشاركة
بدالً من االنصياع.

 قيم القدرة على رؤية حقيقة الغموض والتعقيدات :في الواقع المعاش من جانب األطفال

والشباب ،فنعمل على تنميتها لديهم بدالً من نزعة تبسيط األمور واختزالها بما يمثل صعوبة
أمامهم في المستقبل في التعامل مع الغموض والتعقيدات والتناقضات التي قد تصادفهم في

حياتهم ،ولكن البد من تدريبهم على التعامل معها في سبيل إيجاد حلول حقيقية بدالً من

الحقوق الوهمية المجتزأة.
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نموذج التنشئة االجتماعية وتنمية الطفولة المبكرة:
وفقاً إلى مدرسة "فريري" في التفكير فإن التعليم التقليدي يعتبر التعلم بمثابة "معامالت مصرفية"
حيث يقوم المعلم بإيداع المعرفة في عقل الطفل واألمل في الحصول على األفضل .ويدعو فريري

إلى التعلم القائم على النقد والتفاعل من أجل أن يمتلك الطالب القدرة على التعليم ،وتجعل أساليب

التعلم الناقد األطفال أح ار ًار من األساليب والعادات التقليدية والتسلطية .ويعتبر هذا النوع من

البيداغوجيا على وجه التحديد معقداً للغاية ويصعب فهمه من قبل عديد من المعلمين ،ولكن على
الرغم من ذلك ،فقد اقترح المعلمون الرواد بعض األساليب المحددة لتعليم التحرر وترجمة هذا النهج

إلى إستراتيجيات فعلية تبدأ مع المعلمين أنفسهم .ووفقاً لهذا النهج الناقد ،يتم استخدام التعليم
للحفاظ على الوضع الراهن االجتماعي والسياسي ،ومن أجل أن يصبح المعلمين وكالء للتغيير

فإنهم أنفسهم يحتاجون إلى تحويل أنفسهم (وتركز بعض التداعيات التربوية على تورط المعلمين في

التأمل حول ممارساتهم واعتبار أن النظم العقائدية للمعلمين قد تظلم األطفال اللذين ال يشبهون

المعلم او افكاره .ويدعون أيضاً إلى الممارسة العملية باعتبارها وسيلة للجمع بين النظرية
والممارسة ،وينطوي هذا النهج على أن يكون المعلم في استبطان ذاتي عميق من أجل تغيير

األساليب التي يمارسها في التدريس أو التعلم .فعلى سبيل المثال ،تدعو  Winkإلى استخدام
طريقة "تشكيل المشاكل" مع األطفال حتى يستطيعون استخدام التفكير الناقد والمعرفة المسبقة لحل

مشاكل الحياة الحقيقية ،وال يقوم المعلم بعرض الحلول وانما يتم التوصل إليها من خالل الطالب.

إن تربية األمل – في نظر باولو فريري – تدعو إلى اإليمان بأن تغيير الظروف الصعبة سواء
كانت مرضاً عضوياً أو حرماناً اجتماعياً أو ثقافياً أو تهميشاً مجتمعياً أمر ممكن .وفي هذا السياق
فإن برامج التأهيل والتنشئة المناسبة التي تعزز ثقة اإلنسان بذاته ومعرفة مشكالته والتفكير في

حلولها ،واليقين من أن العالم لم ينته عند ظروف المعاناة التي يعيشها ،بل هو عملية صيرورة
تتوقف على دوره في الحياة بحيث ال ينحصر في مجرد مالحظة ما يحدث في العالم بل تتضمن

تدخله كذات فاعلة فيما يحدث ومقاومته وتعلقه باألمل في المستقبل والثقة في قدراته.

في ضوء هذا التوجه األساسي لتربية األمل القائم على تلبية حاجات األطفال المهمشين وذوي
االحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع وغيرهم ،وتحقيق مصلحة الطفل الفضلى ،تركز "تربية األمل"

على عدة اعتبارات رئيسية كموجهات للعمل:
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 تقدير كل طفل بوصفه قيمة إنسانية عليا ،له الحق في الحياة في تجمع إنساني يقدر حق
اإلنسان في النمو والتقدم.

 النظرة اإليجابية لألطفال والثقة بقدراتهم واإلقرار بحريتهم وحقوقهم.
 تنقية بيئة التنشئة من آفة الوسم لألطفال المعاقين أو أطفال المالجيء أو أطفال الشوارع

ومن رموز دمغهم واستبعادهم وتجاهلهم ،فهذه المعوقات غالباً ما تختفي في سياق عملية

المشاركة والتمكين وكفالة حقوقهم اإلنسانية واالندماج بين األطفال.

 اإلتاحة العادلة لفرص كافية ومناسبة لكل طفل لتقرير أساليب تنشئته والمشاركة فيها
بأقصى ما تسمح به إمكاناته وخبراته.

 إرساء البيئة التربوية واالجتماعية على أساس قاعدة التنوع مقابل التجانس ،ومن ثم تقبل
االختالف وتقدير الفروق الفردية ونواحي القوة والضعف عند كل طفل ،واكتشاف جوانب

القوة واإلبداع التي تكمن داخل كل طفل.

 يتطلب تنوع حاجات األطفال تنوعاً في البرامج واألنشطة على نحو يستوعب األطفال
المعاقين والمشردين وغيرهم من العاديين وفقاً لألهداف والحاجات المرجوة من الدمج

والمشاركة ولمعايير نمو الطفل وتقديره لذاته.

 تنظيم البرامج واألنشطة التربوية القائمة على المشاركة بين المهمشين بفئاتهم المختلفة
باألطفال غير المهمشين.

 توظيف البرامج واألنشطة الفنية المختلفة :الموسيقية والتمثيلية واألدبية والمسرحية
والتشكيلية وفنون الرسم وغيرها لتشجيع األطفال المهمشين في التعبير عن أفكارهم

ومشاعرهم واثراء أفكارهم باألمل والفرحة.
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جهود االرتقاء بأداء المعلم وتنشئة الطفل
فى جمهورية مصر العربية

يقوم المشروع من خالل تطبيق التوجه االستراتيجي لبناء نموذج جددي للتنشئة االجتماعية يقوم

على وجود مناهج على ﺩﺭجة متميﺯﺓ مﻥ ﺍلجﻭﺩﺓ ،ﻭمعلماﺕ أكفأ قاﺩﺭﺍﺕ على تﻭجيه ﺍألﻁفال
ﻭﺇﺭشاﺩهﻡ ،وقاﺩﺭﺍﺕ على ﺍلقياﻡ باألﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍلمهاﻡ ﺍلمتﻭقعة منهﻥ في ﻅل ﺍلتغيﺭﺍﺕ ﺍالجتماعية
ﻭﺍلثقافية ﻭﺍلتﻜنﻭلﻭجية ﺍلحاﺩثة في ﺍلمجتمع ،بوصفها تمثل مدخال متكامال يشمل "تنمية االستعداد
للدراسة والتفكير الناقد واالبداع ومهارات الحياة لدى األطفال في مرحلة رياض األطفال في إطار

فلسفة اكتشاف الذات.

ويرتكز النموذج على تحقيق المواطنة اإليجابية ودعم وتنمية قدرات الطفل ،لكي يكون لدينا طفال
متمي از ومعلما عالي التأهيل يعمل في روضة أطفال ذات قدرة مؤسسية وفعالية تعليمية عالية ،وفقا
لمتطلبات متغيرات الثورة العلمية والتكنولوجية ومقتضيات بناء مجتمع المعرفة ،ومن خالل وضع
نموذج جديد يمكن تك ارره والبناء عليه في عملية تنمية األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة،

واالستفادة منه في رفع كفاءة وتحسين جودة العملية التعليمية في مرحلة رياض األطفال.

 -1بناء مركز نموذجي بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر لتنمية الطفولة المبكرة

قام برنـامج الخلـيج العربـي للتنميـة (األجفنـد) بتنفيـذ مشـروعه ال ارئـد فـي مصـر؛ مـن خـالل بنـاء

مركز نموذجي بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر ،والتى شملت مرحلتين:

المرحلة األولى خالل األعوام (2009 - 2003م) :بهـدف تنميـة قـدرات المعلمـين والمعلمـات
في مرحلة الطفولة المبكرة ومؤسسات رياض األطفال.
المرحلاة الثانياة خااالل األعاوام (2013 - 2011م) :تـم اســتكمال العمـل فـي المشـروع ،والــذي
ركز على تعزيز البنية التقنية للمركز.
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 -2االرتقاااء بمركااز تطااوير وتنميااة رياااض األطفااال بالمدينااة التعليميااة بالسااادس ماان أكتااوبر
وتحسين االستعداد المدرسي في مرحلة الطفولة المبكرة (2018 - 2016م):

حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتشارك بين كل :المؤسسات التي يرأسها صاحب السمو الملكي األميـر/
طالل بن عبد العزيز ،واليونيسف ،وو ازرة التربيـة والتعلـيم فـى خمسـة محافظـات (القـاهرة – الجيـزة –

االسكندرية -الدقهلية – اسيوط).

ويرتك ــز العم ــل ف ــي ه ــذا المش ــروع عل ــى م ــدخل متكام ــل إنطالقً ــا م ــن الخط ــط االس ــتراتيجية الراهن ــة
والمســتقبلية للمجلــس العربــى للطفولــة والتنميــة ) ،(ACCDوالتــي تركــز علــى تطــوير ونشــر نمــوذج
تنشئة جديد للطفل في عالم متغير بناء علـى معـايير حقـوق الطفـل ونظريـات التنشـئة الحديثـة ،ومـن

ثــم تنميــة الطفــل واطــالق طاقاتــه الكامنــة فــي التفكيــر واإلبــداع للمســاهمة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة

العربي من خالل المنطلقات التالية:
أ-

ان يكــون لــدينا معلمــا عــالي التأهيــل يعمــل فــي روضــة أطفــال ذات قــدرة مؤسســية
وفعالي ـ ــة تعليمي ـ ــة عالي ـ ــة ،وفق ـ ــا لمتطلب ـ ــات متغيـ ـ ـرات الث ـ ــورة العلمي ـ ــة والتكنولوجي ـ ــة

ومقتضيات بناء مجتمع المعرفة.
ب -تنمية االستعداد للدراسة ،والتفكير الناقد واإلبداعي ،ومهارات الحياة ،لدى األطفـال
فــي مرحلــة ريــاض األطفــال ،فــي إطــار فلســفة اكتشــاف الــذات والمواطنــة اإليجابيــة
ودعم وتنمية قدرات الطفل ،لكي يكون لدينا طفال متمي از.

ج-

وض ــع نم ــوذج جدي ــد يمك ــن تكـ ـ ارره والبن ــاء علي ــه ف ــي عملي ــة تنمي ــة ورف ــع كف ــاءة

المعلمــين بمــا يــنعكس علــى رفــع كفــاءة وتحســين جــودة العمليــة التعليميــة فــي ريــاض
األطفال في مصر.
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أه ا المشروع:
يستهدف هذا المشروع ما يلى:

 -1االرتقــاء بمركــز تطــوير وتنميــة ريــاض األطف ــال
بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

 -2إع ـ ـ ــداد وتأهي ـ ـ ــل  25روض ـ ـ ــة (ع ـ ـ ــدد ( )5بك ـ ـ ــل
محافظـ ــة) كم اركـ ــز للتنميـ ــة المهنيـ ــة فـ ــي مرحلـ ــة

ري ــاض األطف ــال )PDPS

Professional

 ،)Development Pre-Schoolوذلـك للقيـام
بدورها كمراكز داعمة للتطوير المهني في خمس

محافظــات بواقــع خمســة م اركــز فــي كــل محافظــة .بنــاء علــى د ارســة خــط االســاس لم اركــز

التنميـ ــة المهنيـ ــة ( (PDPSلتحديـ ــد االحتياجـ ــات الفنيـ ــة التكنولوجيـ ــة والماديـ ــة .باإلضـ ــافة
لكونهـا م اركـز تنميـة محليـة ( )Excellence Local Centers ofلمركـز تطـوير وتنميـة
رياض األطفال بالسادس من أكتوبر.

 -3إنش ــاء آلي ــة متابع ــة تـ ـربط الم ارك ــز المهني ــة الداعم ــة ( (PDPSبم ــدارس ري ــاض االطف ــال
بهدف متابعة وتطوير أداء المعلمات.

 -4ربــط هــذه الروضــات بكليــات التربيــة لتقــديم خدمــة التربيــة العمليــة ( )Practicumكخدمــة
تقدمها الو ازرة إلعداد الطالب المعلم وفق أهدافها ،وبالتالي تكـوين شـبكة تمثـل كتلـة حرجـة

ينطلق منها إصالح التعليم في رياض األطفال إلى مستوى جودة متميز.

 -5تعزيز قدرات المعلمات من خالل منحة علمية مـن الجامعـة العربيـة المفتوحـة لعـدد (200
معلمة) للحصول على دبلومة تربوية متخصصة لمعلمات رياض أطفال من المتميزين .

 -6إعداد ادلة تدريبية معتمدة بهدف رفع كفاءة ومهارات المعلمات فى كل من:
أ -تحسين االستعداد المدرسى لدى اطفال الروضة.

ب -تحسين مهارات قياس وتقوسم االستعداد لدى اطفال الروضة.
ج -تنمية المهارات الحياتية لدة االطفال.

د -تهيئة بيئة الروضة بما يضمن الفاعلية التعليمية.

 -7إعــداد ادلــة تدريبيــة معتمــدة بهــدف رفــع كفــاءة ومهــارات مــوجهي ريــاض األطفــال فــى كــل
من:
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أ -تقويم األداءات التدريسية للمعلمات.

ب -تقديم الدعم الفني الالزم للمعلمات؛ لتحسين األداء.

 -8تدريب  800معلمة رياض أطفال في المحافظات الخمس.
 -9تدريب ( )100من موجهي رياض االطفال بالمحافظات الخمس.

 -10ورش توعيــة القيــادات والك ـوادر اإلداريــة المعنيــة (لعــدد  )400فــي المحافظــات الخمــس
بهدف:

أ -رفع وعيهم للقيام بدورهم في تهيئة بيئة التعلم.

ب -دعم ومساعدة المعلمات والموجهات على القيام بأدوارهن.
ج -توفير بيئة مؤسسية تتيح نجاح الروضة فى تحقيق الفاعلية التعليمية المطلوبة.

 -11تحس ــين االس ــتعداد المدرس ــي ( االس ــتعداد العلم ــى – االس ــتعداد الرياض ــى – االس ــتعداد
اللغـ ــوى – االسـ ــتعداد الحركـ ــى – االسـ ــتعداد العقلـ ــى) ،والمهـ ــارات الحياتيـ ــة لـ ــدى أطفـ ــال
الروضات(  12000طفل).

 -12تقديم نموذج متكامل لعملية اإلرتقاء بالطفولة المبكرة إلى مستوى الجودة المتميزة.
وفــى ضــوء مــا ســبق يتضــح أن هــذه المشــروعات تنفــذ بتكــاتف عــدة شــركاء ،بواســطة عــدة أنشــطة
مخطــط لهــا بهــدف التنميــة المهنيــة المســتدامة لمعلمــات ريــاض االطفــال ،بمــا يــنعكس عل ـى تنميــة
االســتعداد المدرســي والمهــارات الحياتيــة لألطفــال فــى مرحلــة الطفولــة المبك ـرة ،باإلضــافة إلــى تكــوين

محليــا ،ومؤهلــة
شــبكة تمثــل كتلــة حرجــة مــن الروضــات التــي تكــون بمثابــة منــارات للتنميــة المهنيــة ً
للروضات المحيطة بها ،لتحقيق جودة األداء بها.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

مؤتمر إعداد المعلم العربي معرفيا ومهنيا
في الفترة من  30- 29نوفمبر ( 2016األردن)

ندوة بعنوان  :دور مؤسسات أجفند في تعزيز برامج إعداد المعلمين في
مرحلة الطفولة المبكرة.

تجربة بنك اإلبداع السودان فى تطوير الخدمات المقدمة
لألطفال فى الرياض ودور الحضانة
نوال مجذوب عبد هللا

بنك اإلبداع للتمويل األصغر  -المركز الرئيسي
نوفمبر 2016

مقدمة:
بنك اإلبداع للتمويل األصغر هو مؤسسه تمويل أصغر تقبل الودائع تعود فكرة إنشائها إلي مبادرة سمو األمير طالل بن عبد العزيز
إلنشاء بنوك لتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة في الوطن العربي  ،وقد تم تأسيس بنك اإلبداع في السودان من خالل اتفاقية شراكه
مابين صندوق الخليج العربي للتنمية ( األجفند ) والبنك اإلسالمي للتنمية ومساهميــن من القطاع الخاص السوداني والعربي برأس
مال قدره (خمسه مليون دوالر ) تم تسجيل بنك اإلبداع كشركة مساهمه خاصة وتم التصديق له من بنك السودان المركزي فى ديسمبر
2013م .
رسالة البنك :
زيادة إنتاجية المشروعات الصغيرة في السودان ودعم أصحابها  ،وخاصة النساء  ،وتحسين المستوى اإلجتماعي واإلقتصادي
ألصحاب الدخل المحدود وذلك من خالل توفير خدمات مالية وغير ماليه متميزة ومستدامة تتالءم وإحتياجاتهم.
الرؤيا :
أن نصبح مؤسسة تمويلية مستدامة تتبع أفضل الممارسات المثلى والعالمية في صناعة التمويل األصغر.
األهداف :
 .1تقديم خدمات مالية وغير مالية مستدامة لزيادة الفرص االقتصادية واالستثمارية والتشغيلية للفئات المستهدفة.
 .2تحقيق إنتشار واسع في المناطق الحضرية والريفية من خالل فتح شبكه من الفروع  ،ومن خالل بناء عالقات شراكة مع
برامج ومؤسسات مختلفة داخليا ً وخارجيا ً تعمل فى مجال التمويل االصغر.
 .3نشر ثقافة التمويل االصغر.
الخدمات والمنتجات:
 .1يقدم البنك خدمة التمويل بعدد ( )6منتجات صممت لتناسب الفئات المستهدفة وأغراض التمويل والفترات المطلوبة
والضمانات ومن اهم هذه المنتجات منتج رياض وحضانات االطفال .
 .2يقدم البنك خدمة االدخار والتوفير بمنتجات إدخارية طوعية وإجبارية .
 .3يقدم البنك خدمة التامين الصحى للعمالء بالتنسيق مع هيئة التامين الصحى.
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ملخص أداء البنك حتى أكتوبر 2016م

اإلنتشار

عدد الزبائن

حجم المحفظة

 14فرع

34.000

 13.000دوالر

مشروع تطوير الخدمات المقدمة لدور الحضانة ورياض األطفال

في السودان

ديباجة:
يحظى موضوع دعم مشاريع الطفولة المبكرة بأولوية متقدمة فى استراتيجية األجفند التنموية برعاية سمو االمير طالل بن

عبد العزيز خاصة في الدول العربية ومن بينها السودان .وفى إطار هذا االهتمام بالطفولة المبكرة عملت
االجفند على إقامة برامج تدريبية لعدد مقدر من المتدربات من إدارات التعليم قبل المدرسى في
السودان وإمتدادا لهذا الدعم فقد تم إنشاء المركز القومى لتنمية وتطوير الطفولة المبكرة بالخرطوم وهو مركز متخصص
لتدريب وتطوير الخدمات المقدمة لرياض االطفال ملحق به قاعة للتدريب وروضة نموذجية ومكتبة متخصصة لإلطالع
والبحوث .
جاء االهتمام بضرورة تربية الطفل ماقبل المدرسة فى مؤسسات متخصصة الن مرحلة الطفولة من أهم مراحل نمو االنسان
ومن هنا بدأ االهتمام برياض االطفال كمؤسسات اجتماعية تربوية  .وقد أولت الوزارات المختصة بالسودان اهمية خاصة
لمرحلة الطفولة المبكرة .
تجدر اإلشارة على ان اإلشراف على دور الحضانة تقع على عاتق وزارة الرعاية والضمان
على عاتق وزارة التربية والتعليم وعلى الرغم من التطور الملموس في

اإلجتماعي ورياض االطفال

هذا المجال على المستوى العالمي اال أن الحاجة مازلت

ملحة على تجويد الخدمات المقدمة لألطفال .
بدأت فكرة قيام مشروع لدعم الخدمات المقدمة لالطفال فى الرياض ودور الحضانة عندما قام قام وفد من األجفند بزيارة إلى
السودان خالل الفترة  30-27ديسمبر2015م وذلك بهدف تنفيذ مشروع مشترك بين مؤسسات األجفند و وزارة التربية والتعليم و
وزارة الرعاية والضمان اإلجتماعي في مجال حضانات ورياض األطفال .
األهداف العامة :
تقديم نموذج مثالي للحاضنات وفقا ً للمعايير الدولية وذلك في تطوير الخدمات المقدمة في دور الحضانة .
رفع كفاءة مقدمي الخدمات في مجال رعاية الطفولة ودور الحضانات لألطفال من الميالد إلي أربع سنوات من خالل توفير
التدريبات المتخصصة في هذا المجال بما في ذلك إعداد المدربين وفقا للمعايير والتوجهات الحديثة.
تطوير االدلة والحقائب التدريبية والمواد العلمية الخاصة بمقدمي خدمات الحاضنات .
تبادل المعلومات والخبرات بين األطراف المشاركة في المشروع لتحقيق المنفعة وأحداث التأثير اإليجابي من خالل تأسيس
شراكة تنموية مؤسسية فاعلة .

األهداف التفصيلية :
 .1تطوير الحضانات والرياض بمختلف عناصرها التربوية والتعليمية .
 .2أعداد حقيبة تدريبية متكاملة لتطوير الحضانات .
 .3تدريب مدربات على المناهج واألدلة التدريبية.
.4إنشاء حضانات ورياض اطفال نموزجية ملحقة بالمؤسسات الحكومية والغير حكومية .
 .5العمل على تقييم مخرجات المشروع في أقاليم أخرى .
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الجامعة العربية المفتوحة – فرع السودان
.1
.2
.3
.4
.5
.6

المشاركة فى تطوير االدلة والبرامج التدريبية المعتمدة وفقا ً لألساليب والمعايير في مجال الحضانات ومنح شهادة مهنية
للممارسة العمل .
التنسيق مع وزارة التربية لتحديد الدورات التدريبية وفقا ً لخطة التدريب التي سيتم تطويرها الحقا ً.
التنسيق لقيام دورات تدريبية متخصصة لعدد()300مشارك ومشاركة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم يتم إختيار ()10
منهم كمدربين .
توفير موقع التدريب ومستلزماته داخل مقر الجامعة .
توفير وسائل التدريب من أجهزة كمبيوتر ......الخ .
منح الشهادة المعتمدة موقعة من االطراف (االجفند ،وزارة التربية ،الجامعة،وزارة الرعاية االجتماعية ).

بنك االبداع للتمويل األصغر  -السودان
تقديم القروض الالزمة إلنشاء تلك الحضانات وذلك من خالل برنامج متكامل يأخذ فى اإلعتبار عدد من المتطلبات التي يفترض
توفرها في مقدم الخدمة  ،ويتمثل دوره فى االتى :
.1
.2
.3
.4

الترويج للمشروع عبر ضباط التمويل الميدانيين بفروع البنك المختلفة .
التاكد من إيفاء المتطلبات الخاصة بقيام الحاضنات ورياض االطفال قبل منح التمويل .
توفير التمويل لمذودي الخدمة المستوفين للمعايير و المتطلبات( الترخيص ،شهادة مهنية لممارسة العمل)
.
توفير خدمة التدريب للمشرفات بالتنسيق مع الجامعة والمراكز المتخصصة .

وزارة التربية والتعليم
-

تقديم الدعم اللوجستي واإلداري واإلشراف علي تنفيذ التدريبات.
ترشيح المتدربين حسب المعايير المتفق عليها .
ترشيح الرياض المستهدفة بالقروض .
تقوم وزارة التربية بالمناصرة .

وزارة الرعاية والضمان االجتماعى
.1
.2
.3
.4

ترشيح الحضانات المستهدفة .
تتولي وزارة الرعاية والضمان االجتماعي األشراف والمتابعة والتقييم للخطط و البرامج المرتبطة بالحضانات .
الشراكة والتنسيق مع شركاء المشروع في وضع المنهج و المستهدفين والبرامج التدريبية ومنح الشهادات.
تقوم وزارة الرعاية والضمان االجتماعي بالمناصرة والترويج للمشروع .

-

مهام األجفند
توفير التمويل الالزم لتنفييذ المشروع حسب وثيقة المشروع من حيث تقديم الخدمات والدعم الفني واإلستشاري للمشروع .

-

المخرجات المتوقعة :
أعداد حقيبة تدريبية متكاملة لتطوير الحضانات .
تدريب  300مشرفة واختيار  10منهم مدربات على المناهج واألدلة التدريبية.
إنشاء حضانات ورياض اطفال نموزجية ملحقة بالمؤسسات الحكومية والغير حكومية .
توفير القروض لمذودي الخدمة المستوفين للمعايير و المتطلبات( الترخيص ،شهادة مهنية لممارسة العمل).

-

اللجنة االشرافية
تم تشكيل اللجنة اإلشرافية العليا للمشروع ( الجامعة العربية المفتوحة  +وزارة الرعاية والضمان االجتماعى  +وزارة
التربية والتعليم  +المجلس القومى للطفولة  +مركز الطفولة المبكرة  +بنك االبداع للتمويل االصغر ).

تصميم منتج رياض وحضانات االطفال:
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بدات االدارة التنفيذية للبنك فى التفكير فى تقديم منتج لدعم قطاع رياض االطفال والحاضنات من
خالل الخدمات التى يقدمها بنك االبداع فى مجال التمويل االصغر وحتى تكون الخدمة اكثر شموال
فقد تم تصميم منتج مالى ( تمويل و إدخار ) لمقدمى الخدمات واولياء االمور .ومنتج غير مالى
لدعم وبناء قدرات مقدمى الخدمات( المشرفات).
مبررات اصدار المنتج:

 ينص قانون الطفل في السودان على أن المؤسسات التي يعمل بها اكثر من  100عاملة أن
تلحق حضانة بالمؤسسة) المادة  21من قانون الطفل لسنة .) 2010
 لتحقيق رسالة البنك من خالل زيادة إنتاجية المشروعات الصغيرة في السودان ودعم
أصحاب هذه المشروعات خاصة النساء .
يهدف المنتج الى تحقيق االهداف التالية:

 .1تاهيل رياض االطفال القائمة او الجديدة وتلبية احتياجاتها عن طريق التمويل االصغر .
 .2المساعدة في انشاء رياض اطفال جديدة فى المناطق الريفية والطرفية.
 .3توفير تدريب متخصص وبناء قدرات للمشرفات .
 .4إنشاء حضانات نموذجية ملحقة بالمؤسسات الحكومية والغير حكومية .
 .5توفير فرص عمل للشابات المتخصصات فى التربية اوعلم النفس ورياض االطفال ,
 .6إستهداف  2000روضة خالل الفترة 2016م 2020-م

 /1المنتج المالى:
 .1تمويل اصحاب الحضانات او الرياض فى حدود مبلغ ( )$2200-$300دوالر أمريكي  $ولفترة سداد من عام
الى عامين  .وذلك لزيادة الكفاءة التشغيلية للحاضنة او الروضة
 .2فتح حسابات إدخار لالطفال واولياء االمور و يمكن هذا الحساب اولياء االمور من ايداع مبالغ االدخار ( اليومى
 ،االسبوعى  ،الشهرى )على مدار العام ويقوم البنك باستثمار هذه األموال فى مشاريع سريعة العائد وتوزع
األرباح بناء على العقد بين الطرفين .
 .3تمويل اولياء االمور لدفع رسوم الروضة او الحضانة فى حدود مبلغ  1350دوالر .

 /2المنتج الغير مالى:
إقامة دورات تدريبية متخصصة للمشرفات بالتعاون مع الشركاء:
 /1الجامعة العربية المفتوحة.

4

5

 /2وزارة التربية والتعليم السودانية
 /3وزارة الرعاية والضمان االجتماعى
 /4المراكز المتخصصة فى المجال ( .المجلس القومى للطفولة  +مركز تطوير الطفولة المبكرة )

األداء حتى سبتمبر 2016
تم تمويل عدد ( 316روضة  /حضانة) فى حدود مبلغ ( )334000دوالر مجموع المشرفات بالرياض والحضانات
 1047مشرفة وعدد االطفال  9872طفل وحجم مدخرات حوالى  33.000دوالر.
المنطقة
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إطار مقترح لبرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين
الملخص

هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل جوانب إعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات التربية في ضوء
متطلبات القرن الحادي والعشرين ،من خالل خمسة محاور رئيسة هي :جوانب إعداد المعلمين،
ومواصفات خريجي برامج إعداد المعلمين ،واستراتيجيات التدريس ،ومصادر التعلم والتعليم،

واستراتيجيات التقويم ،والخروج بإطار عام مقترح لبرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة .واستخدم المنهج
الوصفي التحليلي ،القائم على جمع البيانات من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة والتجارب

المرتبطة بموضوع الدراسة ،ووصفها ،وتحليلها ،واستخراج االستنتاجات منها ذات الداللة والمغزى

بالنسبة للمشكلة المطروحة ،لإلجابة على أسئلة الدراسة ،وتقديم إطار عام مقترح لبرامج إعداد المعلمين

قبل الخدمة والتوصيات الالزمة .

وبينت نتائج الدراسة أن الجوانب الرئيسة في إعداد الطلبة المعلمين في برامج إعداد المعلمين قبل
الخدمة هي :اإلعداد األكاديمي "الكفاءة العلمية" ،واإلعداد التربوي والمهني ،واإلعداد المجتمعي

والثقافي ،واإلعداد التكنولوجي ،واإلعداد البحثي ،واإلعداد األخالقي .وبينت ضرورة تكامل المقررات

النظرية والمقررات العملية معاً ،كما بينت النتائج المواصفات ومخرجات التعلم المرجوة في الطلبة

المعلمين والتي تندرج في سبعة مجاالت رئيسة هي :الشخصية ،والمعرفية ،والتكنولوجية ،والبحثية،
واالبتكارية ،والحياتية ،واألخالقية ،وتوفير مصادر تعليمية رقمية مالئمة لمناهج برامج إعداد المعلمين
قبل الخدمة (مستودع للمصادر المفتوحة) ،كما بينت الدراسة أهمية توظيف استراتيجيات وأنماط وطرق
تعليمية تعلمية متمركزة حول الطالب المعلم ،وتوظيف استراتيجيات وأدوات التقويم المتنوعة التي تركز
على أداء الطالب المعلم ومنها ملف االنجاز ( )Portfolioوغيرها التي تقيس جوانب :معرفية ومهارية

ووجدانية وقيمية .وخلصت إلى إطار مقترح لبرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة يراعي متطلبات القرن
الحادي والعشرين.
الكلمات المفتاحية :برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،كليات التربية ،القرن الحادي والعشرين.
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A Framework for Pre-Service Teacher Education Programs in Light of
21st Century Requirements
Abstract
The present study aimed at analyzing the aspects of pre-service teacher
education in the faculties of education in light of the 21st century requirements.
To achieve this objective, five major domains were discussed: aspects of
teacher education, qualifications of graduates of teacher education programs,
strategies of instruction, teaching-learning resources and evaluation strategies.
Therefore, the analytical descriptive approach was used through collecting data
found in the literature review and other related theoretical and experiential
studies in this particular field. Such approach was meant to describe and
analyze the available literature so as to elicit valuable data that can help in
answering the questions of the study and then to be used as a means to
construct a reliable framework for pre-service teacher education.
Results of the study revealed that the major aspects of pre-service
teacher education programs were the following: academic preparation
(educational level), professional and educational preparation, socio-cultural
preparation, technological preparation, research preparation and ethical
preparation. The results also emphasized the importance of integrating theory
and practice in the courses of teacher education programs . The results also
showed seven major specifications and outcomes of student teachers:
personality, general knowledge, technological knowledge, research knowledge,
creativity and innovation, life skills, ethics and morals in addition to providing
pre-service teacher education programs with digital educational resources
(Repository resources ). The results also stressed the importance of employing
learner-centered approaches and using different forms of evaluation techniques
that emphasize student –teacher performance including portfolios that can
measure different aspects in the learners such as knowledge, cognitive,
affective and skills. The study ends with a suggested framework for pre-service
teacher education programs that take into account the requirements of 21st
century.
Keywords: Pre-service teacher education programs, Faculties of Education ,
21st century.
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مقدمة الدراسة:

يشهد القرن الحالي ،تطورات معرفية وتكنولوجية هائلة ،األمر الذي فرض على األنظمة التربوية

والتعليمية مراجعة خططها واستراتيجياتها ،للحاق بركب هذه التطورات ،والوصول إلى نظام تربوي

وتعليمي معزز وداعم للتوجهات والتطورات التي يشهدها القرن الحادي والعشرين.

وفي هذا الصدد تركز النظريات التربوية الحديثة ،على االهتمام بالطالب باعتباره محور العملية

التعليمية التعلمية ،واالعتماد على استراتيجيات التدريس المتمحورة حول الطالب ،وتوظيف تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في التعليم ،وتنمية قيم المواطنة الصالحة ،ومهارات التواصل ،وتنمية التفكير
اإلبداعي والنقدي لدى الطلبة .وهذا لن يتأتي إال من خالل تبني صناع القرار والمسؤولين التربويين
والمشرفين على التعليم والمعلمين لهذه النظريات واالستراتيجيات الفاعلة المؤثرة.

ويشير الزهراني ( )2012إلى أن أهم المهارات التي ينبغي أن يمتلكها معلم القرن الحادي

سعيا لبناء مجتمع المعرفة ،هي :تنمية مهارات التفكير العليا،
والعشرين لولوج عصر االقتصاد المعرفيً ،
وادارة المهارات الحياتية ،وادارة قدرات الطلبة ،وادارة تكنولوجيا التعليم ،وادارة فن التعليم ،وادارة منظومة
التقويم.

وأكد كثيرون على دعم مهارات القرن الحادي والعشرين بما يتفق مع أفضل الممارسات عبر

نظام التعليم ،بما في ذلك المناهج والمقررات الدراسية ،وطرق التدريس ،واعداد المعلم ،والتنمية المهنية

للمعلم .وان جودة التربية العلمية ومهارات القرن الحادي والعشرين يدعم كل منهما اآلخر ( THE
.)NATIONAL SCIENCE TEACHERS ASSOCIATION, 2013

وخلصت كثير من البحوث والدراسات إلى ضرورة أن يتمتع معلم القرن الحادي والعشرين

بمجموعة من المواصفات ،منها ما أشارت إليه دراسة خيو ( )2013بالتعامل مع الطلبة كشركاء
حقيقيين .أما دراسة فريحات ( )2013فقد أشارت إلى دور المعلم في ممارسته ألساليب تشجيع التفكير
اإلبداعي لدى طلبته ،مثل :الحرية في التعبير ،واالتجاه االيجابي نحو اإلبداع ،وطرق التدريس ،وطرق

التقويم ،والبيئة الصفية .ومن مواصفات وأدوار المعلم أيضاً ،توظيفه للوسائل التكنولوجية في عرض مادة

التعلم ،وتشجيعه على االبتكار واإلبداع من تلقاء نفسه ،وتوليد معارف جديدة يوظفها الطالب في تعلمه

(كانادو وزمالؤه.)2002 ،
المرشد والداعم لتعلم
الميسر و ُ
تحول دوره إلى ُ
ويتطلب من ُمعلم القرن الحادي والعشرينّ ،
الطلبة  ،والممتلك للكفايات والمهارات واالستراتيجيات التدريسية التي تتفق مع القرن الحادي والعشرين،
والقادر على إحداث التغيير اإليجابي في شخصيات طلبته .وأن يتحلى بسمات عدة منها :مواكبة
التطورات التكنولوجية ،واستخدام األجهزة الذكية ،والتدوين ،والتوجه الرقمي ،والتعاون ،والتواصل ،والتعلم
القائم على المشاريع ،واالبتكار ،والتعلم مدى الحياة.
ويبدأ النجاح في بناء معلم القرن الحادي والعشرين بوجود فلسفة تربوية فاعلة ،وينتهي باإلعداد

الجيد للمعلم ،لذا يعتمد تطوير نظم التربية على تطوير إعداده في كليات التربية ،إعداداً يمكنه من

العمل بكفاءة واحداث التغييرات المرجوة.
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إذ إن إعداد المعلم عملية قديمة مارستها مختلف المجتمعات ،وصادفها الكثير من التطوير
والتعديل على مر العصور ،لذا تغيرت استراتيجيات عملية اإلعداد ،وسلكت المجتمعات المختلفة كل

حسب رؤاها التربوي ،ودرجة نموها التعليمي ،وطبيعة مشكالتها التربوية ،ودرجة تقدمها االقتصادي
والثقافي ،ومستوى نظرتها للمعلم ،ودوره في العملية التربوية واالجتماعية ،ذلك أن استراتيجية إعداد

المعلم حصيلة مؤثرات وقوى ثقافية مختلفة (فهمي.)19 ،1995،

كما ان مهمة إعداد المعلم الممتلك لمهارات القرن الحادي والعشرين هي إحدى المشكالت
التربوية المهمة ،إضافة إلى أن المحافظة على مستوى عال من النجاح في إعداد المعلم ،يزداد صعوبة

نظ اًر للتغييرات الحتمية التي تط أر على الدور الذي يلعبه المعلمون في ظل التطورات االجتماعية
واالقتصادية والتكنولوجية والثقافية التي تشهدها األنظمة التربوية.

إن االهتمام بتكوين المعلم مبنى على قناعة تامة من المسئولين والمخططين عن التعليم ،بأن
ويعد أحد المكونات الرئيسة للمنظومة التعليمية ،ومن
المعلم ي ؤثر بشكل واضح على العملية التعليميةُ ،
أهم الدعامات التي يتوقف عليها رفع كفاءة أي نظام تعليمي وتحسين فاعليته ،فعليه يقع العبء األكبر
في تنفيذ السياسات واالستراتيجيات التربوية ونجاح خططها ،واالرتقاء بمستوى العملية التربوية ،فمهما
توفرت اإلمكانات المادية وتطورت ،فإنها ال تستطيع وحدها أن تُحدث التغيير والتطور المطلوب دون
وجود المعلم الفاعل(عيسان ،1995،ص.)31
الميسر
ُ
المرشد و ُ
الموجه و ُ
ويعد المعلم العنصر الرئيس في العملية التعليمية التعلمية ،فهو ُ
لعمليتي التعلم والتعليم ،والمسؤول الرئيس عن تحقيق األهداف التعليمية التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها
تجاه الطلبة ،وألهمية الدور الذي يقوم به المعلم ،عمدت و ازرة التربية والتعليم إلى االهتمام ببرامج إعداد
المعلمين قبل الخدمة وفي أثنائها.

وبين إبراهيم ( )2003ضرورة إعداد المعلم وتدريبه مع األخذ في الحسبان تنمية مدركاته حول

مفهوم التربية من خالل تشكيل فكره ،وتنمية قيمه ومهاراته ،وتعديل سلوكه بما يتفق ومتطلبات مهنة

التدريس مع التأكيد على تنمية وعيه بمظاهر التغيير في المجتمع ودور التربية والتعليم فيه.

وهذا جعل الجامعات تهتم ببرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،من خالل دعم هذه البرامج

بأحدث المستجدات المعرفية والتربوية والتكنولوجية ،واعادة التفكير ببرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة،
وفي المقررات التي يدرسها الطالب في خطته الدراسية ،والجوانب العملية .وفي هذا الصدد ،اعتبر
(هيرست) ،أن التدريب الميداني هو العامل األساس والمكمل للمعرفة المهنية ودليل اختباري صارم
(.)Smith, 2004

وتسعى برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في الجامعات إلى إعداد الطالب المعلم إعداداً

أكاديمياً ومسلكياً ليكون قاد اًر على القيام بعمله بعد التخرج ،ويكون مالكاً للكفايات النظرية واألدائية في

مهنة التعليم .كما تُسهم في صقل شخصيته من خالل الخبرات التي يمر بها خالل دراسته للمقررات
الدراسية الوجاهية وااللكترونية ،واألنشطة والفعاليات والمشاريع البحثية وغيرها (زامل.)2013 ،
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ويشترك في إعداد المعلمين قبل الخدمة ،الجامعة والمدرسة ،إذ إن هناك مقررات دراسية يدرسها
الطالب في الجامعة ،منها النظرية ومنها العملية ،ومنها التي تمزج بين الجوانب النظرية والجوانب

العملية ،ومن بين هذه المقررات ،مقررات التربية العملية التي تركز على التطبيق األدائي للطالب المعلم

في المختبر الميداني ،وهو المدرسة .وتُعد التربية العملية بمجمل األنشطة والخبرات التي تنظم في إطار
برامج تربية المعلمين ،وتسعى إلى إكساب الطالب المعلم الكفايات المهنية والمسلكية التي يحتاجها في
أدائه لمهماته التعليمية .من خالل اإلطار النظري الخاص بالجوانب التربوية للمعلم ،والتدريب العملي
الذي يمر به خالل دراسته الجامعية بعامة ،ومقررات التربية العملية بخاصة .ويشير أبو جادو ()2002

إلى أن التربية العملية هي العمود الفقري لبرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات التربية ،وهي
التطبيق العملي لما اكتسبه الطالب المعلم من خبرات في المقررات الدراسية المختلفة ،إضافة إلى
مساعدته في التأقلم والتكيف مع مهنته المستقبلية.
ومن خالل إطالع الباحث على الدراسات ذات الصلة بالموضوع ،يتضح وجود دراسات وبحوث

طبقت في بيئات عربية وأجنبية ،تناولت إعداد المعلمين قبل الخدمة ،في ضوء متغيرات عدة ،كان من

بين هذه الدراسات ،دراسة حمادنه ( ) 2014التي هدفت إلى تقدير درجة توفر معايير ضمان الجودة في
برنامج إعداد معلم التربية االبتدائية في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة المتوقع تخرجهم ،وكانت

أداتها االستبانة ،وتكونت عينتها من ( )79طالب وطالبة ،وقد أظهرت نتائجها أن درجة توفر معايير
ضمان الجودة في البرنامج جاءت بدرجة متوسطة ،حيث جاء مجال التربية العملية في المرتبة األولى
تاله مجال المرافق والتجهيزات ثم مجال تقويم الطلبة وجاء المنهاج في المرتبة الرابعة ،وجاء مجال طرق

التدريس في المرتبة الخامسة.
أما دراسة زامل ( )2013فقد اهتمت بتقديرات مشرفي مقرر التربية العملية في جامعة القدس

وتكون مجتمع الدراسة من
المفتوحة للنماذج المستخدمة في تقويم الطلبة المعلمين لمقرر التربية العمليةّ .
( )94مشرفا ومشرفة .وتكونت االستبانة من ( )36فقرة .وأظهرت نتائج الدراسة لما يخص درجة تقدير

مشرفي مقرر التربية العملية للنماذج المستخدمة في تقويم الطلبة المعلمين في التدريب العملي لمقرر

التربية العملية :بدرجة تقدير مرتفعة ،كما أظهرت النتائج وجود اختالف في متوسطات استجابات

المشرفين األكاديميين لتقديرهم للنماذج التقويمية تعزى إلى متغيرات :الجنس ،والمؤهل العلمي ،والرتبة
العملية ،والتخصص لصالح التربية ،والخبرة الجامعية ،وعدد مرات اإلشراف على المقرر ،والمنطقة.
وهدفت دراسة بن بوزة ( )2012إلى معرفة واقع برنامج إعداد مربية مرحلة ما قبل المدرسة في

الجزائر مدى توافقه مع االتجاهات الحديثة التي أفرزتها العولمة ،وخلصت الدراسة إلى مجموعة من

النتائج منها :عدم وجود منهج تربوي وطني موحد ،بل هناك اجتهادات فردية إلعداد مربية أبناء
المستقبل ،ونقص محتويات برنامج إعداد معلمة ما قبل المدرسة ،وعدم تماشيها مع تحديات العصر،

إضافة إلى عدم توافق برنامج إعداد المربيات مع االتجاهات الحديثة ،وتقتصر بشكل كبير على
األساليب التقليدية التي ال تفي بالغرض المطلوب.
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أما دراسة قشطة ( )2012فقد هدفت إلى وصف الوضع القائم للتربية العملية والتعليم المصغر
في برامج إعداد معلمي تكنولوجيا التربية في المؤسسات التعليمية ،ورصد الجوانب االيجابية والسلبية في

برنامج التربية العملية ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وخلصت الدراسة إلى مجموعة

من النتائج منها ،غياب التعليم المصغر عن كثير من مشرفي التربية العملية ،ونقص كفايات المشرفين

على التربية العملية في مجال التعامل مع الحاسوب وبرمجياته ،وعدم كفاية بعض المقررات في الجانب
التطبيقي.
وطبق حميدي وجهر ( )2012دراسة هدفت إلى تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية بكلية

التربية األساسية في دولة الكويت في ضوء محاور اإلعداد األربعة :اإلعداد الثقافي ،التخصصي،
المهني ،وبرنامج التربية العملية .وتكون مجتمع الدراسة من مشرفي وطالبات التربية العملية في
تخصص اللغة العربية ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،منها وجود درجة عالية على فاعلية برنامج
إعداد معلم اللغة العربية ضمن المحاور األربعة ،إضافة إلى وجود اختالفات دالة إحصائيا بين أفراد

عينة الدراسة في محاور اإلعداد التخصصي والثقافي والتربية العملية.

وأجرت الواحدي ( )2011دراسة هدفت إلى اقتراح معايير لضبط الجودة في برامج إعداد
المعلمين بكليات التربية في الجماهيرية العربية الليبية ،واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،وأكدت

الدراسة على ضرورة االرتقاء بمستوى البرامج المقدمة إلعداد المعلم ،وضرورة مناسبتها للتطورات
الحديثة ،والعمل على تطابق الخبرات النظرية والتطبيقية ،وانتقاء األساليب التدريسية الحديثة في إعداد

المعلمين.

وهدفت دراسة الشرعي ( )2009إلى تحديد أراء خريجي كلية التربية في جامعة السلطان قابوس
نحو برنامج إعداد المعل م وفق متطلبات معايير االعتماد األكاديمي ،وتكونت عينتها من ( )200طالباً
وطالبة ،وقد بينت نتائجها أن هناك تفاوت في آراء عينتها بين المستوى الكبير والمتوسط على محاور

الدراسة ،وهي بشكل عام تعطي مؤشرات جيدة ،وكانت فوق المتوسط عند تقييم الطلبة لما تعلموه من

البرنامج.

وأجرى الكرمي ( )2009دراسة هدفت التعرف إلى كيفية إعداد المعلم ،وتطوير مهاراته

التعليمية ،وحددت خمسة أدوار رئيسة للمعلم العصري هي :التعليمية ،والتربوية ،واإلدارية ،واالجتماعية،
واإلنسانية .وخلصت الدراسة إلى حصر مجموعة من العوامل المساعدة في تكوين معلم المستقبل،
أهمها :أهمية تأهيل المعلم ،وتدريبه أثناء الخدمة ،وضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة ،والعمل ضمن

فريق .إضافة إلى إتقان أكثر من لغة حتى ينجح المعلم في أداء دوره التربوي والتعليمي على أكمل وجه.

أما دراسة القاسم ( )2008فقد هدفت إلى تقويم أداء الطلبة المعلمين في الجانب العملي لمقرر

التربية العملية في برنامج التربية في منطقة نابلس التعليمية بجامعة القدس المفتوحة ،وتألفت عينة
الدراسة من ( )81طالباً وطالبة ،وأشارت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :أن هناك قصو اًر بينا في

أداء الطلبة المعلمين في الجانب ال عملي لمقرر التربية العملية ،وأظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا
في أداء الطلبة المعلمين في الجانب العملي تعزى لجنس الطالب المعلم أو تخصصه ،كما أظهرت عدم
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وجود فروق دالة إحصائيا على مجاالت نموذج التقويم (التخطيط للموقف التعليمي ،وتقويم الموقف
التعليمي ،الصفات الشخصية الذاتية) تعزى لجنس الطالب المعلم أو تخصصه.

وهدفت دراسة الشرقي ( )2004إلى تطبيق تقويم برنامج إعداد معلم العلوم في المرحلة

االبتدائية بكليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية ،وتكونت عينة الدراسة من جميع مشرفي التربية

الميدانية في تخصص العلوم ،وطالب المستوى الثامن في نفس التخصص ،وخلصت الدراسة إلى
مجموعة من النتائج منها ،وجود ضع ف في برنامج اإلعداد المهني ،وضعف في مساهمة المقررات
التربوية والنفسية في إعداد الطالب لمهنة التدريس ،ومالءمة برنامج التربية الميدانية.

وطبق البركات ( )Al-Barakat, 2003دراسة هدفت إلى دراسة العوامل المؤثرة في إعداد

الطالب المعلم في تخصص معلم الصف في جامعة اليرموك خالل فترة التدريب العملي ،وتكونت عينة
الدراسة من جميع الطلبة المعلمين المسجلين في مساقات التربية العملية في تخصص معلم الصف
خالل الفصل الدراسي األول لعام  .2002/2001وأظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين المتعاونين
ومديري المدارس المتعاونة غير مدركين ألدوارهم اإلشرافية مما ينعكس سلبا على إعداد الطالب المعلم،
وان عملية تقييم الطالب المعلم المتبعة من قبل مشرف الجامعة ال تسهم بشكل فعال في تطوير إعداده،
وان فترة التدريب العملي غير كافية إلعداد الطالب المعلم ،وان أبرز المعوقات التي أثرت بشكل كبير

في إعداد الطلبة المعلمين هي عدم توفير الوسائل التعليمية ومصادر التعليم والتعلم.

وهدفت دراسة كيت ( )Keith, 2000إلى الكشف عن مساهمة برنامج التربية العملية في فهم

طلبة التربية العملية في جامعة لندن بالمملكة المتحدة لعملية التدريس .واستخدم المقابلة كأداة لجمع
البيانات .وبينت الدراسة أن برنامج التربية العملية ساهم في إكساب الطلبة المعلمين فهماً أعمق للتدريس
بعد توظيفهم للدراسات النظرية في نواح تطبيقية ،كما بينت الدراسة أن بعض الطلبة المعلمين يفتقرون
إلى الفهم العميق للتدريس ،ومواجهتهم لعدم القدرة على االستجابة لحاجات طالبهم التعليمية في التربية
العملية ،إضافة إلى عدم قدرتهم على إجراء التقويم الشامل ،وعدم قدرتهم على تبني معتقدات جديدة في

التدريس.

وأجرى كوب ( )Cobb, 1999دراسة هدفت إلى مقارنة دولية لبرامج إعداد المعلمين من خالل

معرفة أهداف تدريب المعلمين ،وكيفية اختبار المرشحين للعمل بمهنة التعليم وتقويم أدائهم ،ومعرفة

محتوى البرامج التدريبية للمعلمين ،وكيفية إعدادها .وتوصلت الدراسة إلى أن نوعية المعلم تُعد من
األهداف الوطنية لكثير من الدول ،وأن المعلم المتميز يجب أن يتصف بالمعرفة المهنية ،وان يمتلك

المعرفة بمحتوى المادة العلمية ،وأ ن يمتلك مهارات واتجاهات ضرورية للتدريس الفعال ،والشعور
بأخالقيات المهنة ،والقدرة على التحدي ،ومواصلة التعليم.

وجاءت دراسة جوهانستون ( )Johanstion, 1994بهدف تحديد اتجاهات عينة من الطلبة

المعلمين نحو التربية العملية وعالقتهم بمعلمي المدرسة المتعاونة والمشرفين ،وتعريف مفاهيم التدريس
لديهم .وأشارت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :عدم وجود عالقة قوية بين الطلبة المعلمين
والمعلمين المتعاونين في المدرسة يؤثر على أداء هؤالء الطلبة المعلمين أثناء التربية العملية ،وأن عدم
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وجود عالقة وطيدة بين المشرفين وبين الطلب ة يؤثر في مستوى أداء هؤالء الطلبة في التربية العملية،
وان مفاهيم التدريس واضحة بين هؤالء الطلبة المعلمين.

ومن خالل عرض الدراسات السابقة نجد أنها أكدت على أهمية إعداد المعلم ،والعناية ببرامجه،

وضرورة تقييمها المستمر لتحسين ما بها من نقص وخلل وتطويرها وصوالً إلى مستوى عال من

الجودة ،حيث ركزت دراسة حمادنه ( )2014على معايير ضمان الجودة في برنامج إعداد معلم التربية
االبتدائية ،واهتمت دراسة الواحدي ( )2011دراسة بمعايير لضبط الجودة في برامج إعداد المعلمين
بكليات التربية ،في حين ركزت دراسة زامل ( )2013على النماذج المستخدمة في تقويم الطلبة المعلمين
في مقرر التربية العملية ،وكذلك دراسة القاسم ( )2008التي اهتمت بتقويم أداء الطلبة المعلمين في
الجانب العملي لمقرر التربية العملية ،واهتمت دراسة بن بوزة ( )2012بواقع برنامج إعداد مربية مرحلة
ما قبل المدرسة في الجزائر ومدى توافقه مع االتجاهات الحديثة التي أفرزتها العولمة ،وركزت دراسة
قشطة ( ) 2012إلى وصف الوضع القائم للتربية العملية والتعليم المصغر في برامج إعداد معلمي
تكنولوجيا التربية ،واهتمت دراسة حميدي وجهر ( )2012ودراسة الكرمي ( )2009في إعداد المعلم،

وركزت دراسة الشرقي ( )2004أيضاً على تقويم برنامج إعداد معلم العلوم ،في حين ركزت دراسة

البركات ( )Al-Barakat, 2003على العوامل المؤثرة في إعداد الطالب المعلم في تخصص معلم
الصف ،وركزت دراسة كيت ( )Keith, 2000إلى الكشف عن مساهمة برنامج التربية العملية في فهم

طلبة التربية العملية لعملية التدريس ،واهتمت دراسة كوب ( )Cobb, 1999بإجراء مقارنة دولية لبرامج
إعداد المعلمين في ضوء معايير محددة.

واستفادة الدراسة الحالية من بعض الدراسات السابقة في تحديد المفاهيم والمصطلحات التي تضمنتها
الدراسة الحالية ،وفي أهدافها ومنهجيتها .وتميزت الد ارسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها
لموضوع برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة من خالل خمسة محاور رئيسة هي :جوانب إعداد المعلمين
قبل الخدمة ،ومواصفات خريجي برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،ومصادر التعلم والتعليم

واستراتيجيات التدريس ،واستراتيجيات التقويم ،والخروج بإطار عام مقترح لبرامج إعداد المعلمين قبل
الخدمة في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
المهمة في المجتمع ،وخاصة في ظل التطورات
تُعد عملية إعداد المعلمين من القضايا الرئيسة ُ
المعرفية والتكنولوجية ،إذ إن كثير من برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة بحاجة إلى مراجعة وبناء وفق
ما يتطلبه القرن الحادي والعشرين ،كما خلصت كثير من األدبيات والدراسات المتصلة بموضوع الدراسة،
إلى نتائج عدة ،أكدت في مضمونها الحاجة إلى مراجعة البرامج ،وحاجتها للتطوير وفق متطلبات القرن
الحالي ،وأشارت أيضاً إلى نقص في بعض الكفايات التي يمتلكها خريج كليات التربية ،مثل :دراسة

القاسم ( ،)2008ودراسة (العبادي ،)2007 ،كما خلصت نتائج دراسة الشرقي ( )2004إلى وجود
ضعف في برنامج اإلعداد المهني ،وضعف في مساهمة المقررات التربوية والنفسية في إعداد الطالب

لمهنة التدريس ،ومالءمة برنامج التربية الميدانية.
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ويتضح للمتتبع لبرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،افتقارها من التركيز على الكفايات التدريسية
والمهارات الالزمة لمعلم القرن الحادي والعشرين ،التي تمكنه من القيام بدوره في مهنة التعليم بشكل

إبداعي ومتطور ،وبشكل يلبي أهداف التربية الحديثة ،من أهم هذه األهداف ،بناء الطالب بناء متكامالً،
معرفياً ووجداني ًا ومهارياً من خالل التركيز على المقررات الدراسية :النظرية وذات الجانب العملي

والعملية ،إضافة إلى مصادر التعلم والتعليم المتنوعة ،واستراتيجيات التدريس النشطة ،والتقويم الفاعل.

وعليه فإن اإلعداد الجيد للمعلم قبل الخدمة ليكون قاد ًار على اللحاق بركب التطورات التي

يشهدها القرن الحادي والعشرينُ ،يسهم في الحد من اآلثار السلبية غير المرغوب فيها التي قد تحدث،
وخلصت كثير من الدراسات إلى قصور في كثير من التجارب المتصلة بهذا المجال ،التي من شأنها أن
تخرج معلمين تقليديين غير قادرين على اإلبداع والتميز في القرن الحالي .وهذا يفرض على التربويين
وصناع القرار في سلك التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية من االهتمام ببرامج إعداد المعلم قبل
الخدمة ،وتدعيمها بمهارات القرن الحادي والعشرين ،األمر الذي سينعكس إيجاب ًا على المعلم ،وعلى تعلم
الطلبة ،وسيزيد من تفاعلهم مع المادة العلمية ،وتواصلهم مع المعلم ،ويكسبهم اتجاهات وسلوكات

ايجابية فاعلة ومؤثرة في المجتمع.
وفي ضوء ما سبق ،وألهمية برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،جاءت هذه الدراسة للتوصل

إلى إطار عام مقترح لبرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات التربية وفق متطلبات القرن الحادي
والعشرين ،وتقديم التوصيات الالزمة في هذا المجال.
الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي:
وتتحدد مشكلة ّ

ما اإلطار المقترح لبرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات التربية في ضوء متطلبات
القرن الحادي والعشرين؟ ويتفرع عنه األسئلة اآلتية:

 )1ما جوانب إعداد المعلمين قبل الخدمة في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين؟.

 )2ما مواصفات خريجي برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات التربية في ضوء متطلبات
القرن الحادي والعشرين؟.

 )3ما مصادر التعلم والتعليم الواجب توظيفها في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في ضوء
متطلبات القرن الحادي والعشرين؟.
 )4ما استراتيجيات التدريس الواجب توظيفها في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في ضوء متطلبات
القرن الحادي والعشرين؟.

 )5ما استراتيجيات التقويم الواجب توظيفها في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في ضوء متطلبات
القرن الحادي والعشرين؟.
أهمية الدراسة:

الدراسة الحالية أهميتها النظرية والعملية والتطبيقية ،من خالل األدبيات والدراسات
تستمد ّ

والتجارب الخاصة بمجال إعداد الم علمين قبل الخدمة في كليات التربية بعامة ،والتي تشكل قاعدة
معرفية وعملية في موضوع الدراسة للتربويين والباحثين والجامعات العاملة في ميدان إعداد المعلمين.
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وفائدتها في تحديد الجوانب المهمة في عملية إعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات التربية ،وافادة و ازرة
الترب ية والتعليم العالي في بناء استراتيجياتها الخاصة بإعداد المعلمين قبل الخدمة ،وذلك من خالل
النتائج واالستنتاجات للدراسة الحالية.

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 -1تحليل جوانب إعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات التربية في ضوء متطلبات القرن الحادي
والعشرين ،من خالل خمسة محاور رئيسة هي :جوانب إعداد المعلمين قبل الخدمة ،ومواصفات
خريجي برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،ومصادر التعلم والتعليم ،واستراتيجيات التدريس،

واستراتيجيات التقويم.

 -2التعرف على جوانب إعداد المعلمين قبل الخدمة ،ومواصفات خريجي برامج إعداد المعلمين قبل
الخدمة ،ومصادر التعلم والتعليم ،واستراتيجيات التدريس ،واستراتيجيات التقويم ،الواجب توافرها

في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين.
 -3الخروج بإطار عام مقترح لبرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة وفق متطلبات القرن الحادي
والعشرين.

حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة الحالية بموضوعها الذي يتناول برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة من خالل خمسة

محاور رئيسة هي :جوانب إعداد المعلمين قبل الخدمة ،ومواصفات خريجي برامج إعداد المعلمين قبل
الخدمة ،ومصادر التعلم والتعليم ،واستراتيجيات التدريس ،واستراتيجيات التقويم .كما تتحدد الدراسة
بتساؤالتها والنتائج التي تمخضت عنها.
مصطلحات الدراسة:

تتمثل أهم المفاهيم أو المصطلحات التي وردت في الدراسة وتحتاج توضيحاً في األمور اآلتية:

 برنامج إعداد المعلمين قبل الخدمة:

هو مخطط تربوي يتضمن األهداف ،وسياسات القبول ،والمساقات التي يقوم الطلبة بدراستها خالل

المرحلة الجامعية من متطلبات تخصص ،وكلية ،وجامعة ،واألنشطة التي ينبغي عليهم القيام بها،
واجتيازها بنجاح ،ويتم على أساسها منحهم الدرجة العلمية في التخصص الذي التحقوا به ،وذلك بهدف

إعداد معلمين أكفاء قادرين على تعليم األجيال (المخالفي .)404 ،2007،ويعرفه حافظ (،2003

 ) 221بخطط منظمة وفق النظريات التربوية تقوم بها مؤسسات تربوية متخصصة لتزويد الطلبة
بالخبرات العلمية ،والمهنية ،والثقافية بهدف تزويدي معلمي المستقبل بالكفايات التعليمية التي تمكنهم من
النمو المهني وزيادة اإلنتاجية التعليمية.

ويعرف الباحث إجرائيا ،أنه البرنامج الذي تقدمه كليات التربية ومعاهد والمعلمين ،ويسير وفق رؤية

وخطة تتفق ومتطلبات القرن الحادي والعشرين ،يجتازها الطالب المعلم خالل مرحلته الجامعية بنجاح،

ويمنح على أساسها الدرجة العلمية في مجال تخصصه ،ويكون قد اكتسب مخرجات التعلم المرجوة،
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ومعد إعداداً أكاديمياً ومهنياً للعمل كمعلم في مدارس القرن الحادي والعشرين ،وقاد اًر على التطوير

والتجديد ذاتياً.

 مهارات القرن الحادي والعشرين:

عرفت مختبرات التربية في شمال أمريكا ،مهارات القرن الحادي والعشرين على أنها مهارات التفكير

واالتصال الفاعل واإلنتاج العالي والقدرات الرقمية ،وأنها ترتكز على قدرات الفرد على تجميع

واسترجاعها المعلومات وادارتها ،ومن ثم تقييم جودتها وأهميتها ،وكذلك توليد معلومات دقيقة من خالل

استخدام الموارد المتاحة ( .)NCREL & Metiri Group, 2003وعرفتها الشراكة من أجل مهارات
القرن الحادي والعشرين ( )The Partnership for 21st Century Skill, 2006بأنها مهارات

تتضمن :حل المشكالت ،واإلبداع الفردي ،والتعاون ،واالبتكار ،واستخدام أدوات التكنولوجيا ،والقابلية

للتكيف والقدرة على حل المشكالت.

ويعرفها الباحث إجرائياً :بأنها مهارات التفكير النقدي والتفكير اإلبداعي وحل المشكالت ،والتواصل

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ومهارات إدارة التعلم الصفي ،ومهارات إتقان التعليم وتقويم تعلم
الطلبة.
منهجية الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة لجأ الباحث إلى استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يعتمد على

جمع البيانات من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة والتجارب المتخصصة في موضوع الدراسة،

ومن ثم وصف الظاهر  ،وتحليلها ،واستخراج االستنتاجات منها ذات الداللة والمغزى بالنسبة للمشكلة
التي تطرحها الدراسة الحالية ،لإلجابة على أسئلة الدراسة ،وتقديم إطار مقترح لبرامج إعداد المعلمين قبل
الخدمة ،والتوصيات والمقترحات الالزمة.
النتائج ومناقشتها:

فيما يلي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة ومناقشتها ،وذلك في ضوء اإلطار

التحليلي لألدبيات والدراسات والتجارب الخاصة ببرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،وتبعاً لسؤال
الدراسة الرئيس وأسئلتها الفرعية ،هي كما يأتي:

أوالً :نتائج السؤال األول ومناقشته:

وينص السؤال األول على :ما جوانب إعداد المعلمين قبل الخدمة في ضوء متطلبات القرن

الحادي والعشرين؟.

ولإلجابة عن السؤال األول ،اعتمد الباحث على دراسة األدبيات والتجارب الخاصة بإعداد

المعلمين قبل الخدمة ،ويتضح من خالل دراستها أن المعلم هو محور رئيس في العملية التربوية
والتعليمية ،وهو مركز اهتمام أي تغيير تربوي ناجح وليتحقق التغيير نحو معلم القرن الحادي والعشرين،

والمهنية في التعليم ،ال بد أن ُيعد إعداداً متعدد الجوانب ليصبح صاحب مهنة ال وظيفة ،وأهم جوانب
ذلك اإلعداد يرتكز على ما يلي:
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 -1اإلعداد األكاديمي أو الكفاءة العلمية :إذ تُعد الكفاءة العلمية من األمور الرئيسة للطالب المعلم،
التي تُعني بإلمام الطالب المعلم بالمعرفة األكاديمية وفق مجال تخصصه ،ومراعية بذلك مستجدات
العصر ومتغيراته (عبد الجواد.)2001 ،

ويجب أن يتم اإلعداد األكاديمي للمعلمين قبل الخدمة بطرق عدة ،وان يراعى فيه قضايا عدة ،منها
ما يلي:

أ -أن يكون هناك تكامل بين مقررات التخصص.
ب-ضرورة اإلعداد التربوي للقائمين بالتدريس األكاديمي.
ت-تزويد الطالب بالخلفية العلمية التخصصية والتطبيقية.

ث -ربط المحتوى المعرفي النظري بالواقع ،وبالتطبيقات العملية.
ج-التعمق في مقررات التخصص بحيث يكون الطالب متمكن في مجال تخصصه.
وي قصد بذلك تمكين الطالب المعلم من المعارف والمهارات والممارسات
 -2اإلعداد التربوي والمهنيُ :
التربوية المرتكزة على النظريات التربوية الحديثة في مجال التربية والتعليم ،وكذلك معرفة المعلم
لمبادئ ونظريات التعلم والتعليم ،وأن يكون ملماً باالتجاهات التربوية الحديثة ،ومعرفته لخصائص

طالبه ،ودوافعهم ،وأنماطهم السلوكية ،كما ان هناك محاور رئيسة يتطلب التركيز عليها مثل:
التخطيط ،واستراتيجيات التقويم ،واستراتيجيات التدريس ،والتواصل ،والتفكير اإلبداعي ،وحل

المشكالت وغيرها من االستراتيجيات المرتكزة على الطالب محور العملية التعليمية التعلمية .ويؤكد

البشير ( ) 2013على التركيز على مهارات التنور المعلوماتي ،ويتصل هذا الجانب بقياس المهارات

األساسية لدى المعلم ،والتي من بينها مهارات التفكير االستداللي ،والتفكير الناقد ،والتفكير
االبتكاري ،ومهارات االتصال ،والفهم القرائي.

ويجب أن يراعى في اإلعداد التربوي "المهني" بكليات التربية أساليب وعمليات عدة ،منها ما يلي:
أ -مساعدة الطلبة على توظيف التقنيات التربوية الحديثة لغرض تنمية مهاراته المهنية.
ب -توظيف التكنولوجيا في تدريس المقررات الدراسية ،واستخدامها وسيلة وليس هدف.

ت -توظيف استراتيجيات التدريس المتمركزة حول الطالب محور العملية التعليمية التعلمية.
ث -تدعيم مهارات القرن الحادي والعشرين في تدريس الطلبة المعلمين.
ج-تنمية القيم واالتجاهات نحو مهنة التعليم.

ح-إدخال المستحدثات التربوية وتحديث المقررات التربوية نظرياً وعملياً بما يتماشى مع التطورات
الجديدة.

خ-تدريب الطالب المعلم على التعلم الذاتي والتعلم المستمر.

د -اهتمام المقررات بالنواحي التربوية والتطبيقية.

ذ -أن تقدم المقررات النظريات التربوية بما يناسب مستوى اإلعداد المأمول.
ر -االهتمام بالكيف والكم معاً.

ز -تنمية مهارات واستعدادات الطلبة على المواقف التعليمية.
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س -التكامل بين المقررات التربوية.
 -3اإلعداد المجتمعي والثقافي :يتصل ذلك باإللمام بالمفاهيم العامة والمعارف والعلوم غير المرتبطة
بمجال تخصصه ،إضافة إلى الفهم الواعي بأن التعليم مهنة قائمة في األصل من أجل خدمة

المجتمع.

وباإلمكان استخدام طرق عدة في تحقيق اإلعداد المجتمعي والثقافي للطلبة في برامج إعداد

المعلمين قبل الخدمة في كليات التربية ومنها:

أ -إدخال بعض المقررات والمواد الثقافية الحديثة التي يحتاجها القرن الحالي.
ب -إجراء ندوات حول أهم األحداث المعاصرة.

ت -إجراء حلقات مناقشة حول القضايا الهامة وغيرها.
ث -إعداد أبحاث عن القضايا المهمة من جانب الطلبة.
ج-المسابقات الثقافية.

ح-مساعدة الطلبة على امتالك الثقافة العامة المتكاملة.
خ-الزيارات الميدانية لبعض المواقع والمؤسسات الثقافية.

د -إجراء العديد من الندوات الثقافية حول األنشطة المختلفة بما يتناسب مع تخصصه.
 -5اإلعداد التكنولوجي :يتصل ذلك بتزويده بالمعارف والمهارات والخبرات في مجال التكنولوجيا
ومستحدثاتها من ناحية ،وتوظيفها في عمليتي التعليم والتعلم من ناحية أخرى.

ويقصد به إلمام الطالب بمهارات البحث العلمي ،وأدواته ،وأساليبه المتنوعة،
 -6اإلعداد البحثيُ :
ومن أهمها البحث اإلجرائي ،الذي يهتم بدارسة المشكالت التي تواجهه في عمله ،ووضع الخطط
واإلجراءات المناسبة لحلها ،واستخالص النتائج ،والتطوير واإلبداع.
 -7اإلعداد األخالقي :مهنة التعليم لها أخالقياتها ،ومواثيق تنظم مسارها؛ فأي مهنة البد لها من

أخالقيات تنظيم السلوك العام ألعضاء المهنة بعضهم مع بعض ،ومع غيرهم من العاملين في
مجاالت المهن األخرى ،وكما أن هناك أخالقيات لكل مهنة ،فهناك أيضا أخالقيات خاصة

بمهنة التعليم ،ويتطلب التحلي بها ،وانعكاسها في ممارساته.
ويرى الباحث أن إعداد الطالب المعلم أكاديمي ًا وتربوياً وثقافياً وتكنولوجي ًا وبحثياً وأخالقي ًا يسهم في

تحقيق مخرج رئيس ،أال وهو معلم القرن الحادي والعشرين ،وهذا من شأنه أن يؤدي إلى رفع

مكانته ،وايجاد أطفال قادرين على التميز واإلبداع واالبتكار ،وبالتالي تطور المجتمع باالتجاه الذي

يجب أن يكون.

ثانياً :نتائج السؤال الثاني ومناقشته:

وينص السؤال األول على :ما مواصفات خريجي برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات

التربية في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين؟.

ولإلجابة عن السؤال الثاني ،اعتمد الباحث على دراسة األدبيات ومخرجات التعلم من برامج إعداد

المعلمين قبل الخدمة ،وما يتطلبه القرن الحادي والعشرين ،وتشير إلى أن هناك سمات عدة لمعلم القرن
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الحادي والعشرين مثل :الدقة في العمل ،والحرص في أوقاته ،واليقظة العقلية ،والكفاية ،والتفتح الذهني
المتسم بتحكم انفعالي مناسب ،والى جانب ذلك
الذي يشمل مهارات التفكير العلمي الواعي والناقد .و ُ
المرح والثقة ،واللباقة في الحديث والتعامل ،والثقة بالنفس ،والموضوعية في تقويم ذاته وفي تقويم أعمال
الطلبة ،والتعامل مع اآلخرين واحترامهم (دغيدى.)2000 ،

وأكد كثير من التربويين على ضرورة أن يتسم معلم القرن الحادي والعشرين أيضاً ،بمجموعة من

السمات والكفايات منها :تكنولوجي ( )Technologistوباحث ( )Researcherومصمم ()Designer

ومقدم ( )Presenterومنسق ( )Coordinatorومرشد ( )Couneslorومقوم (( )Assessorشويعي،

 .)2011ومن سمات معلم القرن الحادي والعشرين أيضاً ،أنه :منتج ،ومواكب للتكنولوجيا الحديثة،
ومنفتح عالمي ًا ،وقادر على استخدام األجهزة الذكية ،والتدوين ،والتوجه الرقمي ،والتعاون ،والتواصل،
والتعلم القائم على المشاريع ،واالبتكار ،والتعلم مدى الحياة (.)Palmer, 2015

أما سليمان ( )2000فيشير إلى مجموعة أخرى من السمات للمعلم ،منها :االستجابة لما حوله

من تغييرات ومستحدثات علمية سريعة اإليقاع ومتالحقة التطور واإلفادة منه في تخصصه ،وتقبل
الجديد والمفيد والمتطور في العملية التعليمية ،ومدركا لمتطلباتها وفقا لظروف الحياة حوله ،ومتعاونا
مع أقرانه في المهنة ،ومتحمساً لعمله ،ومقبال على المعرفة .كما تشير األدبيات على ضرورة أن يتسم
معلم القرن الحادي والعشرين ،بمجموعة من السمات والكفايات منها :الشخصية ،والمعرفية،

والتكنولوجية ،والبحثية ،واالبتكارية ،والحياتية.

وحدد اللقاني ( )2001مجموعة مواصفات أو خصائص للمعلم منها :أن يكون صاحب ثقافة

عالية ،ومتمكناً من تخصصه ،وقاد اًر على تنظيم المواقف التعليمية والتفاعالت الصفية واداراتها،
وموظفاً للتكنولوجيا في التعليم ،وقاد اًر على جعل التفكير التكنولوجي جزءاً من الخريطة المعرفية

والوجدانية للمتعلم ،ومشجعاً للمتعلمين على صناعة المعرفة وغيرها.

ومن خالل تتبع الباحث لألدبيات والدراسات المرتبطة بسمات ومواصفات خريج برامج إعداد

المعلمين قبل الخدمة وفق ما يتطلبه القرن الحادي والعشرين ،يرى بضرورة توافر مجموعة من
المواصفات ومخرجات التعلم في خريجي برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،من أهمها ما يلي:

(أ) على مستوى المعرفة والفهم ،من أهمها :المعرفة في مجال تخصصه األكاديمي ،وخصائص
المجتمع الفلسطيني وقضاياه وتحدياته الرئيسة ،وخصائص الطلبة النمائية والنفسية والعقلية والمعرفية

والوجدانية والمهارية ،والنمو ومراحله ،وتصميم التعلم ،والتقنيات ومصادر التعلم العادية والرقمية في

التعليم وغيرها من المفاهيم والقضايا التربوية المتصلة بالقرن الحادي والعشرين.
(ب) على مستوى المهارات العقلية ،من أهمها :التحليل والتفكير والتأمل في المفاهيم والقضايا المتصلة

في مجال تخصصه األكاديمي ،وتحليل المواقف التعليمية والعالقات االجتماعية داخل غرفة الصف،
وتحليل أنماط التفكير الناقد واإلبداعي والتأملي ،والتأمل في الممارسات التربوية والتعليمية واصدار
األحكام.
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(ج) على مستوى المهارات العملية ،من أهمها :الممارسات والتطبيق العملي للمفاهيم والقضايا المرتبطة
في مجال تخصصه األكاديمي ،والتخطيط للتدريس المرتكز حول الطالب ،وتصميم الدروس وفق
متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين ،وتطبيق أنماط التربية الناقدة واإلبداعية والتأملية ،وتقييم

المخرجات وتطور الطالب وتقديم التقارير حولها.

(ج) على مستوى المهارات المنقولة /العامة ،من أهمها :استخدام مهارات العمل الجماعي ،واجراء

البحوث العلمية بصورة فردية أو من خالل فريق ،وتوظيف المنهج العلمي في حل المشكالت ،والعمل
تحت الضغط  ،وممارسة مهارات التفكير الناقد والتأملي واإلبداعي.

(د) مهارات االتصال وتقنية المعلومات ،من أهمها :توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف

وخارجه ،واالتصال والتواصل بفعالية شفويا وكتابيا وجها لوجه وعبر االنترنت.

(هـ) االتجاهات والقيم والبعد األخالقي ،من أهمها :تبنى اتجاهات إيجابية نحو مهنة التعليم ،وااللتزام

بأخالقيات مهنة التعليم ،والتحلي بالقيم األخالقية النبيلة التي تعزز من قيمة العلم.

ويرى الباحث في ضوء ما سبق ،ضرورة تكامل المقررات النظرية والمقررات العملية معاً ،من

أجل تحقيق المواصفات ومخرجات التعلم المرجوة في الطلبة المعلمين ،إضافة إلى تحقق المحتوى

المعرفي ،والجانب التربوي البيداغوجي ،ويرى الباحث أهمية ان يتصف خريج برامج إعداد المعلمين قبل
الخدمة بمواصفات وسمات عدة ،تكون مرتبطة بمجاالت عدة هي :الشخصية ،والمعرفية ،والتكنولوجية،
والبحثية ،واالبتكارية ،والحياتية ،واألخالقية ،التي تمكنه من القيام بعمله بفاعلية في مهنته المستقبلية.

ثالثاً :نتائج السؤال الثالث ومناقشته:

وينص السؤال الثالث على :ما مصادر التعلم والتعليم الواجب توظيفها في برامج إعداد المعلمين

قبل الخدمة في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين؟.

ولإلجابة عن السؤال الثالث ،اعتمد الباحث على دراسة األدبيات والتجارب المتصلة ببرامج إعداد

المعلمين قبل الخدمة ،والمصادر التعليمية التعلمية الفاعلة في إعداد الطلبة المعلمين وفق متطلبات

القرن الحادي والعشرين .إذ تُعد مصادر المعلومات ،المصدر الذي يحصل منه الفرد على معلومات
تحقق احتياجاته وترضي اهتماماته ،أي أنه المادة أو الوعاء الذي يحتوي على معلومات يمكن اإلفادة
منها لسد حاجة بحثية ،أو تعليمية ،أو إخبارية ،أو إعالمية ،أو ثقافية ،أو ترفيهية ،أو للمساعدة في

اتخاذ قرار معين وغيرها.

وبتطووور التكنولوجي ووا ،ودخووول ش ووبكة االنترنووت الت ووي أص ووبحت تبووث كمو واً هووائالً م وون المعلوم ووات،

فأصبح إنتاج المعلومات واستغاللها بالشكل الصحيح هو أحد أهم العوامول لنجواح األنظموة التربويوة ،لوذلك
اتجهت معظوم الودول العربيوة إلوى السوعي لبنواء بنيوة تحتيوة مون شوبكات االتصوال وتووفير االنترنوت وم اركوز

األبحاث(المصووري .)2009 ،والبحووث عوون تطبيقووات تكنولوجيووة حديثووة تقوودم أفكووا اًر جديوودة ،إلعووداد وتوووفير
مصووادر تعليميووة رقميووة قليلووة التكوواليف ،وتتوويح لكوول معلووم فرصووة اسووتخدامها فووي توودريس الم وواد الد ارسووية

المقررة (عكور.)2011 ،
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ويعرف النقيب ( )2008المصادر التعليمية الرقمية بأنها "المصادر التي ارتبط وجودها
بالحاسب اآللي وشبكة االنترنت ،وتستخدمها فئات متعددة ،وهي المواد التي تتاح في شكل رقمي أي

أنها تنشأ وتعالج وتبث من خالل الحاسوب وشبكات االنترنت".

بويووة
وينصووب اهتمووام التربووويين علووى مسووألة توظيووف المصووادر التعلميووة المتنوعووة فووي
العمليووة التر ّ
ّ
التقليدية التي اعتمودت علوى التلقوين .حيوث تووفر
لما تحقّقه من مميزات وفوائد جمة تفوق ما تحققه الطرق
ّ
المصووادر التعليميووة الرقميووة بيئووة تعليميووة تعلميووة مناسووبة للطالووب ،فووي األوقووات التووي يختارهووا ،وللمواضوويع

التووي يفضوولها ،أو يرغووب باالسووتزادة منهووا ،وتهيوول لووه فوورص الووتعلم الووذاتي ،وتعووزز لديووه مهووارات البحووث
واالكتشواف ،كموا تمكون المعلوم مون إتبواع أسواليب حديثوة فوي تصوميم موادة الودرس ،وتنفيوذها ،وتقويمهوا بموا

يساعد في جذب الطلبة واثارة اهتمامهم.
فان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تؤثر على التعلم ،في أنها طريق التغيير في مهارات
القرن الحادي والعشرين؛ ألن المجتمع اليوم وبفضل ( )ICTمجتمع قائم ومعتمد على المعرفة ،يحتاج

إلى مهارات مختلفة للحياة والعمل ،وتجعل التعلم أكثر ارتباطاً بالطالب وأكثر شخصية ومعنى بالنسبة

له؛ مما قد يؤدي إلى انجاز أكاديمي وعلمي ومرتفع ( 21st Century Workforce Commission,
.)2000

ولتسهيل عملية تعلم الطلبة المعلمين في الجامعات وبناء قدراتهم من ناحية ،وتعميق خبرات

أعضاء هيئة التدريس من ناحية أخرى ،يجب توفير مصادر تعلمية تعليمية الكترونية ،مثل مستودع
المحتوى الرقمي ( ،)Digital Content Repositoryومشاركة العروض التقديمية ( QOU Slide

 ،)Shareواألفالم التعليمية .ومن التجارب على ذلك ما توفره بعض الجامعات ومنها جامعة القدس
المفتوحة ،إذ توفر للطلبة المعلمين رزمة من المصادر التعلمية والتعليمية االلكترونية ،من بينها:
المقررات المدمجة ،ومقررات التعلم االلكتروني الذاتي ،ومستودع المحتوى الرقمي ( Digital Content

 ،)Repositoryومشاركة العروض التقديمية ( ،)QOU Slide Shareوالكيوتيوب (،)QOU Tube
والفضائية التعليمية.

وتُعد المقررات المدمجة ،من المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية التعلمية المعاصرة،
ويتيح التعليم المفتوح تقديمها بطريقة منظمة مخطط لها ،وتصمم بطريقة فاعلة (رمود.)2012 ،
وتوفر المقررات المدمجة فوائد متعددة مقارنة بأنماط التعليم التقليدية التي توظف وسيلة اتصال

واحدة ،ومنها زيادة االستعداد للتعلم وفاعليته ( .)Singth & Reed, 2004ومن ميزاتها أنها تتيح
التعلم للطالب في حال عدم تمكنه من حضور الدرس ) .(Alvarez,2005كما ّبينت نتائج الدراسات
التي أجريت حديثا في جامعتي )تينيسي وستانفورد) بالواليات المتحدة األمريكية ،أن استراتيجيات التعلم
المدمج تحسن مخرجات التعلم ،من خالل توفير ارتباط أفضل بين حاجات الطالب وبرنامج التعليم،
إضافة إلى االستعداد الجيد للتعلم ،واتاحة الفرصة للوصول إلى المعلومات ( Singth & Reed,

.)2004
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كما تُسهم المقررات المدمجة في زيادة تحصيل الطلبة ،وتنمية االتجاهات االيجابية نحو التعلم،
ويشير كيان ولي ( )Kian & Lee, 2008إلى أن" :التعلم المدمج يحقق فوائد عديدة للطلبة؛ إذ يقدم

لهم فرصاً لتحسين تعلمهم خارج نطاق البيئة الصفية التقليدية".

وتساعد المقررات المدمجة على اكتساب المعرفة من خالل سياقات اجتماعية واقعية ،حيث

توفر المواقف التعليمية المالئمة ،لتبادل الخبرات واكتشاف المعرفة ،بين الطلبة أنفسهم وبين الطلبة
وأعضاء هيئة التدريس ،كما يتيح للطالب التعلم في أي زمان ومكان ممكنين بما يتالءم مع ظروفه،
ويمكنه اكتساب المهارات التقنية األساسية التي تجعله قاد اًر على االنخراط في المجتمع التكنولوجي
ُ
وسوق العمل .وأكثر الجامعات التي تعتمد على التعلم المدمج ،الجامعات المفتوحة.
وفي ضوء ما سبق ،يرى الباحث بضرورة االهتمام بالمصادر التعليمية الرقمية المالئمة لمناهج

برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة (مستودع للمصادر المفتوحة) ،إضافة إلى الكتب الورقية ،إذ إن هناك

العديد من المصادر التعليمية الرقمية المتاحة مجان ًا على الشبكة العنكبوتية؛ التي تحتاج عملي ًا إلى

التخصيص ،والتعريب ،والمواءمة ،والتقييم ،لذا ،فإننا بحاجة إلى توفير مصادر تعليمية رقمية عالية

الجودة ،ومالئمة لبرامج إعداد المعلمين قبل لخدمة.
رابعاً :نتائج السؤال الرابع ومناقشته:

وينص السؤال الرابع على :ما استراتيجيات التدريس الواجب توظيفها في برامج إعداد المعلمين قبل

الخدمة في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين؟.

ولإلجابة عن السؤال الرابع ،اعتمد الباحث على دراسة األدبيات والتجارب المتصلة ببرامج إعداد

المعلمين قبل الخدمة وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين ،إذ تعرف استراتيجيات التدريس ،على أنها
مجموعة من األنشطة والتحركات المتتابعة التي جرى تخطيطها بإحكام ،والتي يقوم بها المعلم عند قيامه

بتدريس موضوع معين ،بغية مساعدة الطلبة على تحقيق أهداف التعلم ،وتمكينهم من مهارات التعلم
الذاتي وأدواته على وفق طرائق معينة (عبد الكريم وآخرون .)2011،

وتُعد استراتيجيات التدريس من العوامل الرئيسة في تحقيق التعليم والتعلم الفاعلين المؤثرين؛ إذ
تطورت االستراتيجيات عبر األزمة ،وذلك نتيجة النظريات التربوية الحديثة والتطورات الحاصلة في
ميدان المعرفة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،فقد أصبح من متطلبات القرن الحادي والعشرين،

االهتمام باستراتيجيات وأساليب التعليم المتمركزة حول الطالب.

ويشير سيتو ( ) Suto, 2013إلى الحرص على االستمرار في استخدام أساليب حديثة طويلة األمد

لتعليم مهارات القرن الحادي والعشرين :ال سيما مهارات التفكير الناقد ،والتفكير اإلبداعي ,ومهارات
التفكير العليا ،ودعمها عند الطلبة من خالل تدريس المقررات الدراسية.

وتشير تجارب عدة إلى أهمية استخدام استراتيجيات التدريس التي تركز على التفكير الناقد

والممارسات التربوية الفاعلة ،ومنها تجربة سنغافورة ،التي أشارت إلى تغيير في الممارسات التربوية ،من
خالل توجهها صوب االهتمام إلى جملة من القضايا ،منها االهتمام بالتكريس لمها ارت التفكير الناقد لدى

الطلبة ،وتنمية قدراتهم في التواصل الفعال والعمل الجماعي ،من خالل ما يقدم من مناهج وأنشطة،
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وتوظيف تكنولوجيا التعليم واالستفادة منها ،وتوفير بيئة تعليمية مشجعة وميسرة للتعلم وجاذبة للطلبة،
واستخدام البرامج المتنوعة التي تعزز العمل في مجموعات صغيرة ،يستخدم فيها أساليب تدريسية توازن

بين التعليم الذاتي والتعلم التعاوني التفاعلي ،واتاحة المجال لعرض الخبرات في مجال إعداد المشروعات
والوحدات التعليمية وتبادل المناقشات وتحليل القضايا والمشكالت ،وكذلك تقديم ورش عمل ذات طبيعة

تطبيقية يتبادل فيها الطلبة األدوار في بيئة تعليمية محفزة تستثير التساؤل والبحث واالستفهام والتفكير
وغيرها (المعرفة.)2011 ،
كما تكمن الحاجة إلى تبني أساليب تدريسية قائمة على بناء المهارات ،وذلك لتطوير الطرق

اإلبداعية المتكاملة في تنمية التفكير من خالل المناهج الدراسية ،وهذا يحتاج إلى التركيز على إتقان
المهارات الالزمة.
ولتشجيع تنمية المهارات المتعددة الالزمة للقرن الحادي والعشرين ،وضعت الجمعية الملكية لتشجيع
الفنون والتصنيع والتجارة ( )RSAإطا اًر هيكلياً تربوياً أسمته (العقول المتفتحة) بهدف تطوير طرق
إبداعية متكاملة لتنمية التفكير في المناهج والمقررات الدراسية ،وقد ارتكز هذا اإلطار على خمسة

مكونات رئيسة هي المواطنة ،وتعلم كيف تتعلم ،وادارة المعلومات ،والعالقة مع الناس ،وادارة المواقف.
وهنا يدخل الذكاء العاطفي الذي يمكن الطلبة من التواصل مع العالم المحيط ،وتحديد هويتهم ،ووجودهم
اإلنساني ،وهنا يستخدم المعلمون كفاءاتهم ومعارفهم لتطوير المناهج لتتناسب مع المدارس والطلبة

بحيث تؤسس لثقافة جديدة في التعليم وحب التعلم من جانب الطالب .والفكرة هي أن يعلم المعلم من

خالل التركيز على بناء الكفاءات والقدرات ،التي تصبح أهدافاً للدرس .وبحسب هذا المشروع ()RSA

فإن األسلوب المبني على الكفاءة ُيمكن الطالب ليس فقط من اكتساب المعارف والمعلومات من المادة
الدراسية ،وانما فهمها وتحليلها وتوظيفها في الحياة ،كما تتاح للطالب فرصة التعلم بطرق منظمة
ومترابطة ،تساعدهم على إيجاد صلة وروابط بين المقررات الدراسية المختلفة (.)RSA, 2013

ومن استراتيجيات التدريس الفاعلة ،االستراتيجيات التي تعتمد على توظيف األنشطة ،حيث أن

الطلبة بشكل عام يطلبون بشدة األنشطة التي تتم خارج القاعة الدراسية؛ إذ تُسهم في بناء مهاراتهم الفنية
والكتابية والموسيقية والقيادية والمهنية وغيرها ،التي قد ال تتوفر في المناهج والمقررات الدراسية.

ومن خالل تتبع الباحث لألدبيات والتجارب المتصلة باستراتيجيات التدريس في برامج إعداد

المعلمين قبل الخدمة وفق ما يتطلبه القرن الحادي والعشرين ،يرى بضرورة أن يتم توظيف استراتيجيات
وأنماط وطرق تعليمية تعلمية في عملية إعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات التربية ومعاهد المعلمين
مثل :التدريس من أجل تنمية االبتكار لدى الطالب ،والتعلم المدمج ،والتعلم بالمشاريع ،والتطبيق العملي
للمواقف التعليمية والتربوية ،والعروض العملية ،والتعلم النشط ،والتعليم المصغر ،والتعليم التعاوني،

والتدريس من خالل االستكشاف والتأمل ،والتعلم الذاتي ،وتوظيف المستحدثات التكنولوجية في التعليم
والتعلم وغيرها من االستراتيجيات المتمركزة حول الطالب.
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خامساً :نتائج السؤال الخامس ومناقشته:

وينص السؤال الخامس على :ما استراتيجيات التقويم الواجب توافرها في برامج إعداد المعلمين قبل

الخدمة في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين؟.

ولإلجابة عن السؤال الخامس ،اعتمد الباحث على تحليل األدبيات واستراتيجيات التقويم وأدواته

المستخدمة في تقويم أداء الطالب المعلم في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،واستراتيجيات واساليب

التقويم التي يتطلبها القرن الحادي والعشرين.

وتشير كثير من األدبيات على أن للتقويم دو اًر أساسياً في توجيه العملية التدريسية ،وادارة التعلم

الجامعي واثراء تعلم الطلبة وتقدمهم الدراسي ،وتحسين مخرجات العملية التعليمية .وُيعد التقويم من
المجاالت التربوية سريعة التغير ،حيث حدثت تطورات جوهرية في فلسفاته ،ومنهجياته ،واجراءاته،
وأساليبه ،وأدواته في الفترة األخيرة ،مما جعل الممارسات التقويمية التقليدية قليلة الجدوى (عالم،2007،
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والتقويم عملية منهجية تتطلب جمع بيانات موضوعية وصادقة من مصادر متعددة ،باستخدام أدوات
متنوعة ،في ضوء أهداف محددة ،بهدف الوصول إلى تقديرات كمية ،وأدلة وصفية يعتمد عليها في
إصدار أحكام ،واتخاذ ق اررات مناسبة تتعلق باألفراد ،وهذه الق اررات لها أثر كبير على مستوى أداء

الطالب ،وقدراته في القيام بأعمال أو مهام معينة.

وتُعد استراتجيات التقويم الواقعي من االستراتيجيات التي تشجع على االكتساب الفاعل والحقيقي
للمعلومات ،وتعمل على تفعيل مهارات التفكير العليا ،والتفكير التأملي .ويعكس التقويم الواقعي مستوى

أداء الطلبة وتقدمهم ،وزيادة دافعيتهم للتعلم.

وكانت الطريقة الفضلى لمعرفة قدرات الطلبة هي تطبيق اختبار مقنن أو اختبار معياري
المرجع عليهم ،وكان االعتقاد السائد أن هذه االختبارات تملك معايير الذهب (ثبات ،وصدق)

(.)Bagnato, Macy & Neisworth, 2011

وقد أدى التحول من المدرسة السلوكية التي تؤكد على قياس أهداف عالية التحديد إلى المدرسة

المعرفية التي تركز على ما يجري داخل عقل الطالب من عمليات معرفية عقلية بسيطة إلى عمليات
معقدة عليا ،تمكن الطلبة من التعامل مع معطيات عصر المعلوماتية ،والتقنية المتسارعة التطور،
وركزت المدرسة المعرفية على كتابة أهداف حول نتاجات التعلم ) ،(Learning Outcomesوتركيزها

على مساعدة الطالب على تقويم نفسه ذاتياً ،ورؤية مقدار ما أنجزه مقارنة بمستويات األداء المطلوبة له

( .)Grisham, Hallam, & Brookshire, 2006; Marzano, 2002

وتهتم إستراتيجية التقويم القائم على األداء بتوظيف المهارات التي تعلمها الطلبة في مواقف
حيوية جديدة تحاكي الواقع ،مبينة مدى إتقانهم لما تعلموه في ضوء النتاجات المرجو تحقيقها (البشير
وبرهم .)2012 ،وتعتمد استراتيجية التقويم القائم على المالحظة على مالحظة سلوك الطلبة بهدف
التعرف إلى اهتماماتهم ،وميولهم ،وتفاعلهم مع بعضهم مع بعض ،للحكم على أدائهم ،وتقويم مهاراتهم

وقيمهم وأخالقياتهم .أما استراتيجية التقويم بالتواصل فتركز على طريقة تفكير الطلبة وأسلوبهم في حل
17

المشكالت ،من خالل جمع المعلومات( .(Lanting,2000وتركز استراتيجية التقويم القائم على الحقيبة
التقويمية على تجميع هادف ألعمال الطالب ،يتم مراجعتها للحكم على أدائه .في حين تركز استراتيجية

ليقوم كل منهم عمل اآلخر.
التقويم باألقران ،على تبادل الطلبة فيما بينهم المهام التي أدوها ّ
وتُعد ملفات االنجاز ( )Portfolioمن األدوات الفاعلة في تقويم أداء الطلبة المعلمين في برامج

إعداد المعلمين قبل الخدمة ،ومن االتجاهات التي يتطلبها القرن الحادي والعشرين ،إذ توفر االنجازات
التي حققها الطلبة من ناحية ،وتشجعهم للتعلم من ناحية أخرى .وهناك أدوات تقييمة متعددة في تقييم
أداء الطلبة المعلمين ،ومنها البحوث اإلجرائية ،واألعمال المخبرية أو التطبيقية ،واالمتحانات النظرية
والعملية ،واألنشطة االلكترونية ،والتفاعل الوجاهي ،والتفاعل االلكتروني وغيرها.

ويستخلص الباحث ،ان تنوع أدوات التقويم المستخدمة في تقويم أداء طلبة برنامج إعداد المعلمين

قبل الخدمة ،من شأنها أن تشخص جوانب القوة لديهم والعمل على تعزيزها ،وتحديد جوانب الضعف
لعالجها من ناحية ،ويعكس مستوى الطلبة الحقيقي من ناحية أخرى .وتكون نتائج دقيقة ،تقيس جوانب

متعددة لدى الطلبة ،معرفية ومهارية ووجدانية وقيمية ،ويرى الباحث ضرورة أن تكون عملية التقويم
للطلبة المعلمين عملية تكاملية تشاركية ،يشترك فيها على سبيل المثال عضو هيئة التدريس في

الجامعة ،ومدير المدرسة المتعاونة ،والمعلم المتعاون.

إطار مقترح لتفعيل برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة:

في ضوء األدبيات والدراسات السابقة والنتائج التي خلصت بها الدراسة التحليلية الحالية ،فان

الباحث يقترح إطا اًر عاماً لبرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين.
ويرتكز على المرتكزات اآلتية:

 -1للتعليم الجامعي ذو الجودة المرتفعة دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة للجامعات ،الذي
ُيسهم أيضاً في الحفاظ على هويتها وتراثها من ناحية ،واإلبداع والتطور من ناحية أخرى.
 -2تحقيق النوعية المرتفعة في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،يتطلب وجود نظام تعليمي
فاعل ،ومواكب للتطورات المعرفية والتكنولوجية والمهارية التي يشهدها القرن الحادي

والعشرين.
 -3للتشاركية بين المؤسسة الرسمية "و ازرة التربية والتعليم" والجامعات والمؤسسات التربوية
وغيرها ،دور مهم في تفعيل برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،األمر الذي يسهم في تعزيز

مبدأ التشاركية واالرتقاء ببرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة.

 -4مساعدة الجامعات إلى تبني استراتيجيات فاعلة في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة،
مرتكزة على أسس تربوية حديثة.

 -5للطلبة المعلمين الحق في تعليم جامعي نوعي ،يراعي الحداثة والتطورات التي يشهدها
القرن الحالي.
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 -6النوعية في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،يتطلب جهود وخطط واعية ،نابعة من
اإليمان بالتطوير والمستجدات الجديدة ،واالنفتاح على تجارب اآلخرين ،وأخذ منها ما
يناسب مجتمعاتنا.

 -7توظف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،حاجة
ماسة ،ولها دور مهم في تحقيق مهارات القرن الحادي والعشرين.

 -8للمصادر التعليمية الرقمية دور فاعل في مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ،وتحسين
تعلمهم ،واثراء خبراتهم.

 -9للقيم التربوية دور مهم في بناء خبرات الطلبة المعلمين وممارساتهم الفاعلة
 -10للدولة دور رئيس في دعم التعليم الجامعي وبرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،وهذا
يعني ان تقوم بدور داعم لهذا البرامج ،ووضع السياسات والقوانين التي تعزز من مكانة
مهنة الخريج المستقبلية وهي المعلم.

وفي ضوء المرتكزات السابقة ،اقترح الباحث بعض العمليات والجوانب التي تسهم في تحقيق
النوعية في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،هي على النحو اآلتي:
أوالً" :الرؤية" لبرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة:

نحو معلمين رياديين مؤهلين علمياً ومهنياً وبحثياً في بيئات وأنظمة التربية والتعليم والتعلم،

قادرين على التميز واإلبداع والتجديد والتعلم مدى الحياة.

ثانياً :جوانب التركيز في إعداد المعلمين قبل الخدمة "المناهج":
تشمل جوانب التركيز ستة مجاالت تركيز رئيسة هي:
 )1معرفة ومهارات وثقافة عامة.

 )2معرفة ومهارات متخصصة "في مجال التخصص".
 )3معرفة ومهارات تربوية ومهنية ،وتشمل مجموعة من الكفايات أهمها :االتصال والتواصل،
واستراتيجيات التعليم والتعلم المتمركزة حول الطالب ،وادارة التعلم الصفي ،والتعامل مع ذوي

االحتياجات الخاصة ،وتوظيف التكنولوجيا في التعليم والتعلم ،وقياس أثر التعلم وغيرها.
 )4معرفة بخصائص الطلبة ومراحل نموهم.

 )5معرفة ومهارات في مجال البحث والتواصل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 )6معرفة وممارسات قيمية تربوية وأخالقية.
ثالثاً :مخرجات التعلم المقصودة:

ينبغي أن يكون خريج برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات التربية ،ملماً وقاد اًر على

تحقيق مخرجات التعلم المرجوة منه وفق ما يتطلبه القرن الحادي والعشرين ،وهي على النحو اآلتي:
(أ) على مستوى المعرفة والفهم ،من أهمها:

 المعرفة في مجال تخصصه األكاديمي.

 خصائص المجتمع الفلسطيني وقضاياه وتحدياته الرئيسة.
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 خصائص الطلبة النمائية والنفسية والعقلية والمعرفية والوجدانية والمهارية.
 النمو ومراحله ،وتصميم التعلم ،والتقنيات ومصادر التعلم العادية والرقمية في التعليم،
واستراتيجيات التعلم والتعليم المتمركزة حول الطالب ،والمنهاج التربوي ،وتقييم التعلم
واستراتيجياته ،والتقويم البديل أو األصيل ،والتواصل ،وصعوبات التعلم ،وادارة التعلم،

والتفكير اإلبداعي وغيرها.

(ب) على مستوى المهارات العقلية ،من أهمها:

 تحليل والتفكير والتأمل في المفاهيم والقضايا المتصلة في مجال تخصصه األكاديمي.
 تحليل المواقف التعليمية والعالقات االجتماعية داخل غرفة الصف.
 تحليل أنماط التفكير الناقد واإلبداعي والتأملي.

 تطوير استراتيجيات تعلم مختلفة تالءم الفروق الفردية بين الطلبة.
 المرونة في اختيار أشكال التقييم المالئمة للمواقف التعليمية.
 التأمل في الممارسات التربوية والتعليمية واصدار األحكام.
(ج) على مستوى المهارات العملية ،من أهمها:

 الممارسات والتطبيق العملي للمفاهيم والقضايا المرتبطة في مجال تخصصه األكاديمي.
 التخطيط للتعليم المرتكز حول الطالب.

 تصميم دروس تعليمية بمواصفات وجودة عالية ،وتنفيذها وفق النظريات التربوية
األحدث.

 تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على الطالب.
 إنتاج وسائل تعليمية فاعلة ومبتكرة.

 استخدام استراتيجيات متنوعة لحل المشكالت المتعلقة في إدارة الصف.
 تطبيق أنماط التربية الناقدة واإلبداعية والتأملية ،وتقييم المخرجات وتطور الطالب وتقديم
التقارير حولها.

(ج) على مستوى المهارات المنقولة /العامة ،من أهمها:
 استخدام مهارات العمل الجماعي.

 إجراء البحوث العلمية بصورة فردية أو من خالل فريق.
 توظيف المنهج العلمي في حل المشكالت.
 العمل تحت الضغط .
 ممارسة مهارات التفكير الناقد والتأملي واإلبداعي.
(د) مهارات االتصال وتقنية المعلومات ،من أهمها:

 توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه.
 االتصال والتواصل بفعالية شفويا وكتابيا وجها لوجه وعبر االنترنت.
 استكشاف وتوظيف التقنيات الجديدة.
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 التعبير عن أفكاره بوسائل مختلفة ونشرها.
(هـ) االتجاهات والقيم والبعد األخالقي ،من أهمها:

 تبنى اتجاهات إيجابية نحو مهنة التعليم.
 االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم.

 التعاطف مع الطلبة واحترام خصوصياتهم.
 التسامح مع االختالف وفقا للفهم الواعي لمعتقدات اآلخرين وآرائهم.
 األمانة واإلخالص في العمل.

 تتبع قواعد السلوك المهني وأخالقيات مهنة التعليم.
رابعاً :استراتيجيات التدريس:

ينبغي توظيف استراتيجيات وأنماط وطرق تعليمية تعلمية متمركزة حول الطالب المعلم ،التي

تساعده على بناء معارفه ،واكتساب المهارات والخبرات الالزمة في مجال تخصصه ،وتمكنه من التأمل
والممارسة ،والتطبيق األعمق للمعرفة في الميدان الحقيقي ،ومنها :التعلم النشط ،والتعليم المدمج ،والتعلم

بالمشاريع ،والتطبيق العملي ،والعروض العملية ،والتعلم النشط ،والتعليم المصغر ،وحل المشكالت،
والتفكير النقدي ،والتفكير التأملي.

ومن األنماط الفاعلة في التعليم والتعلم ،توظيف التكنولوجيا ومصادر التعلم الرقمية في التعليم

والتعلم والتدريب العملي ،مثل مشاهدة حصص ومواقف تعليمية تعلمية مصورة ،وتحليل عناصرها
ومكوناتها ،واالستفادة منها ،وتمكينهم من تصميم مواقف تعليمية تعلمية الكترونية ،إضافة إلى تمكينهم

من توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التعليم والتعلم ،فضالً عن تمكينهم من تنفيذ البحوث

اإلجرائية.

خامساً :التكامل بين المعرفة والتطبيق:

تتطلب برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات التربية ومعاهد المعلمين ،إلى تحقيق التكامل

بين مقرراتها النظرية والعملية ،ويكون ذلك من خالل اآلتي:
 )1مقررات دراسية نظرية ،تركز على الجانب المعرفي والقيمي في مجاالت رئيسة هي :مجتمعية
وثقافية عامة ،ومعرفة في مجال تخصصه ،ومعرفة تربوية ومهنية وتكنولوجية ،ومعرفة ومهارات
في مجال البحث والتواصل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والقيم التربوية.

 )2مقررات ذات جانب عملي ،تمزج بين الجانب المعرفي والجانب العملي ،وتتيح للطالب المعلم
اكتساب المعرفة وتنفيذ التطبيقات التي تتطلبها المقررات ذات الجانب العملي ،لتحقيق النتاجات
المرجوة منها.
 )3مقررات عملية ،هي التي تتيح للطالب المعلم ،ممارسة مهنة التعليم في بيئة حقيقية ،أال وهي
المدرسة ،وتتيح له ممارسة فعلية لدوره كمعلم المستقبل ،ويطبق ويمارس ما تعلمه حقيقياً في

المدرسة.
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إذ ال بد من تحقيق التكامل بين المقررات الدراسية النظرية وذات الجانب العملي والعملية ،وأن
ال تكون منفصلة عن بعضها البعض ،وهذا يستدعي بناء مصفوفة تربوية لبرامج إعداد المعلمين قبل

الخدمة معززة بمهارات القرن الحادي والعشرين ،ومن ثم تنظيم مقرراتها الدراسية ،للوصول إلى
التكامل فيها ،األمر الذي يسهم في تحقق تعلم نوعي للطلبة المعلمين ،والوصول إلى معلمين مبدعين

قادرين على اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين ،وانعكاس ذلك على الطلبة في مدارسنا.
سادساً :استراتيجيات تقويم أداء الطالب وأساليبه:

فمن خالل تتبع االتجاهات الحديثة في استراتيجيات التقويم من ناحية ،والقضايا التي ينبغي

التركيز عليها في معلم القرن الحادي والعشرين ،ينبغي في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،االعتماد

على االستراتيجيات واألساليب التقويمية التي تركز على تقويم أداء الطلبة المعلمين الفعلي ،وعلى
االنجازات التي يحققها كل طالب على مستوى دراسته الجامعية في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة،

ومن هذه االستراتيجيات ،استراتيجيات التقويم البديل أو األصيل.

ومن األساليب واألدوات التي يمكن توظيفها :ملف إنجاز الطالب ( )Portfolioالعادي وااللكتروني،
واختبارات األداء ،ومشروعات تعلم الطلبة ،والبحوث اإلجرائية ،واالختبارات ،والتقارير التأملية ،والعروض

وغيرها.

االستنتاجات والتوصيات:

استنتج الباحث من هذه الدراسة مجموعة من االعتبارات التي من شأنها أن تُسهم في نجاح برامج
إعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات التربية ،واسهامها في إعداد معلم القرن الحادي والعشرين ،من
أهمها ما يلي:
 )1تبني رؤية واضحة إلعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات التربية ،وتنص على "معلمين رياديين
مؤهلين علمياً ومهنياً وبحثياً ،وقادرين على التميز واإلبداع والتجديد والتعلم مدى الحياة".

 )2تبني استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب ،التي تدرب الطلبة المعلمين على التأمل والتطبيق
واإلبداع والنقد.

 )3توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتعلم ،والنظر إليها كوسيلة وليس هدف.
 )4ربط المقررات النظرية بالجوانب العملية ،والتركيز على التدريب العملي في المدارس التدريبية،
وجعله متوازي مع المحتوى المعرفي الذي يتعلمه في المقررات النظرية .والتركيز على استراتيجيات

التدريس المتمركزة حول الطالب ،التي تحقق مهارات القرن الحادي والعشرين لديهم.

 )5توظيف استراتيجيات التقويم األصيل  ،وأدوات التقييم المتنوعة مثل ملفات االنجاز (،)Portfolio
ومشاريع التعلم ،والبحوث اإلجرائية وغيرها.

 )6تعميق الجامعات لخبرات أعضاء هيئة التدريس في اإلشراف على التدريب العملي ،وتسليحهم
بالكفايات الالزمة في هذا المجال ،وفق ما يتطلبه القرن الحالي.
 )7دعم و ازرة التربية والتعليم العالي لبرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،وتوفير الدعم الالزم لها من
خالل أمور عدة منها:
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 وضع سياسيات تربوية خاصة بإعداد المعلمين قبل الخدمة ،ينبثق عنها استراتيجيات وبرامج
وخطط تنسجم مع مهارات القرن الحادي والعشرين.

 مراجعة المعايير المهنية الخاصة بالمعلمين ،التي تواكب متطلبات القرن الحالي.
 بناء قدرات العاملين في سلك التربية والتعليم من مديري المدارس والمشرفين التربويين
وال معلمين ،لتنسجم مع المعايير والكفايات التي يتم العمل عليها في إعداد الطالب المعلم قبل

ال خدمة ،حتى ال يواجه حالة تناقض بين ما يتعلمه وبين ما هو موجود في مدارسنا.
 تعميق الشراكة ما بين كليات التربية في الجامعات وو ازرة التربية والتعليم.

 توفير مدارس تدريبية للطلبة المتدربين ،تكون بمثابة مراكز متخصصة لتدريب الطلبة المعلمين.
 تمكين مديري المدارس التدريبية بالمهارات الالزمة في اإلشراف على الطلبة المعلمين.
 تمكين المعلم المدرب من استراتيجيات وأساليب التعلم المتمركزة حول الطالب ،واالتجاهات
الحديثة في التعليم والتعلم ،إضافة إلى تعميق معرفته بالمعارف والخبرات الالزمة في مجال

تدريب الطلبة المعلمين.

 توفير بيئ ة تكنولوجية فاعلة في المدارس ،وذلك إلتاحة توظيف التكنولوجيا الفاعلة في التعلم
أمام الطلبة المعلمين.
وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج واستنتاجات ،يوصي الباحث بما يأتي:

 )1مراجعة كليات التربية لرؤيتها في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،والوصول إلى رؤية تدعم
الوصول إلى م علم القرن الحادي والعشرين ،واالهتمام بجميع جوانب إعداد المعلمين :األكاديمية
والتربوية والثقافية والتكنولوجية والبحثية واألخالقية.

 )2توظيف استراتيجيات التقويم ،واستراتيجيات التدريس المتمركزة حول الطالب ،التي تركز على
أداء الطالب الحقيقي في دراسته للمقررات النظرية والعملية.

 )3توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس المقررات الدراسية ،باعتبارها أداة ووسيلة
وليس الهدف.

 )4تعزيز الشراكة ما بين و ازرة التربية والتعليم العالي والجامعات في برامج إعداد المعلمين قبل
الخدمة.
 )5تفعيل الجانب العملي في تدريب الطلبة المعلمين ،وجعله متوازي مع المحتوى المعرفي الذي
يتعلمه في المقررات النظرية ،والتركيز على استراتيجيات التدريس المتمركزة حول الطالب ،التي
تحقق مهارات القرن الحادي والعشرين لديهم.
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تقويم واقع برنامج إعداد المعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في ضوء معايير إدارة الجودة
(دراسة ميدانية بالمدارس العليا لألساتذة الجزائر)
د.شعباني مليكة  /د .مزرارة نعيمة

جامعة الجزائر ( 2قسم علم النفس)
الملخص
انطالقاامن ا أه يااعنل ةيااعنايم ةاايعناااأنيل ا ا نأ ي املنأين م ااكنناام صن ميااعناااأنلياالنايم ا ا ناي لاااأن

ايس اليكصنا اامنمفلضااانايمري الالناايم اااعلناي مي الّناايمطا ياالالناي ة يااعناايمننايا يااعناي ن فااعنايمااأن ا ةلن
يكناألي ّن ميعنايي ي نايملبايصنيذنالضلنهذهنايم اعلنلةىنايملبايي نااي هم ي نبميا يعنبا ال ن
يل ا ا ناي ة ااي صنايمفنياالناااأنيي اام نطاال ني االن مايممهاامنمساام يانع ميم ااملناي ةااعناي مياالناا ا ن
اامييلني الّناي ااا ّناي اام ةعصنايمااأنم ا لنااي ا اللنااي ةيااملنااي ل اامليناياا ااانماالهاامناااأنيل ا ا ن

اي ةااعصنيااذيعنيسا ىنهااتعيناي هم ااي نييااىنيلا ا ن ةااعن سااميلني م ااكن ةا ااممأن لاأصألناااني االنايلنيا ّن

اايقمل ّناألسمسيعناأناي ةيعنايم ةي يعنايم ة يعصنالةىنا لنذيعن ميلنهذه اي لاسعناايمأنمه فنييىنمقايعن
بلنم نيل ا ناي ةعناأناي السناي ةيمنيألسممذّنبمي ائلن نا هعننظالنألضامينهيئاعنايما ليسنااأنضااين
اامييلني الّناي ااا ّناي اام ةعناذي ااعن ا ا نأ االنم يا ا نب ا ا

ن ي اامئ

نايبلن اام ناي س ااطلنا ا ا ينا مييم ااان

انفميمانلةاىنم الي ن ة اي نذاين ساماينلاملصناامب النايبم مام ناي انه نايايافأنايم ةيةاأصناعسامطال ن
ايا الأيناس اام

لناس اامبيمنمن نان اامن ا ا نا9ين اامعلناأها ا افنايبلن اام صن االاطناعنمق ااميناايقبالصا لا ا ا ن

األناام ي أنااي هنااأنااي قااماأصن مااايناي قااللالناي الساايعصنأساامييانايم ا ليسصنأساامييانايمقااايعصننايم هي ا الن
اي م يااعناي ماااالّنصنايملبيااعناي ةيااعنأانايما لياناي يا انأصن ة ااجنايطمياااناي الي ينانطبقاالناأل اّنلةااىنلينااعن
نألضمينهيئعنايم ليسنبمي السناي ةيمنيألسممذّنبمي ائلصنامايةلننممئ ناي لاسعنييىنأ نمقييعنألضمين

اقكنبلنم نيل ا ناي ةعناي م ا نااأناي ا السناي ةيامن امينااأناي سامايناي ماساطنصنألناانياعن
هيئعنايم ليسنيا ن
ينلنب ناي سمايناي لغااناياناناي ااناني مييلني الّناي ا ّناي م ةعن ن يثناأله افناسيمساعنايقباالن

ايهذانم ةلنب

نماييملناي لاسعناأنضلالّناي لنلةىنمطايلنبلنم نيل ا ناي ةعناأنضااين امييلن

اي ا ّناي مي يعنان ميعنيلم ّناينظلناأنايماا نباي ن قاللالناي املناألنام ي أنااي هناأنااي قاماأصن يام ّن
ناألساممذّناي ناااني نلةاىنانمقاامين ا السنم ليبيااعناااأن

ا ّنايملبيااعناي ةياعصنايمأنيا نااأنلتيااعن سامقبةيعنيااب

مةفناي سمايملنممب عني السنيل ا ناي ةاعنن قالن يا انأنيسامل نلةاىنمطبيا نبا ال نا لا ا ناايما ليان

بف مييع.ن ن
ن
ن
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تقويم واقع برنامج إعداد المعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في ضوء معايير إدارة الجودة
( دراسة ميدانية بالمدارس العليا لألساتذة الجزائر)

 .بمنأن ةينعن/ن .ن اللّنن ي ع ن
م عناي ائل2انقسعنلةعناينفسي

مقدمة

نظ االانيةم ا يملنايماأنم ي ااهمننالنايا النب امنايهاامنايا الناي لبياعصناونهامنأ ناياالناهم م ممهامناألسمسايعن يااال ن
أنظ مه اامنايملباي ااعنبملمبمله اامنه ااأنايقملا ا ّنايض االاليعنيمط ااايلناألنظ ااعناي يممي ااعناأل االينام قيا ا نايمن ي ااعن
اع م مليعناي م ةعصنيهذاناهم لنبم يثنب ال نيل ا ناي ةعنبملمبملهناي لعنايف يملنية ةيعنايم ةي اعنااا ن
منممطةبانمننايا يعناي ةا ملصنا نأبل ناي ناللناايم يملنايمأنماا اناينظعنايم ةي يعنايياعناعنف ملن
اي لاأنا منيم بان نضراطن م اي ّنلةىنيمن أناي نمه صنااعنف ملنايسنمنأنا منيام بان ا ن يام ّن

همئة ااعنا ااأنيلا ا ا نايا الاغبي نا ااأناعيم اام نب ااميم ةيعصنن اامنم اامنأن ظ ااعناي اانظعنايم ةي ي ااعنبي ااالّنلم ااعن ا ا ن
ناللناينق

ناين أنااينالأناأناي ة ي ناي اتهةي ني ملساعنأ االهاعصنهاذان امنمطةاان ال ن تسساملن

يل ا ناي ةعنلةىنناليعنايب ال نايماأنمقا همنيطالبهامن ا ن ياثن مايممهامنيلااكناينفاميّناي ةياعناايم ةي ياعن

ية ةع .ن

ا يث أ اي السناي ةيمنيألسممذّنانةيملنايملبيعينا ميع

مه نايمناي نأيب ل مقاع بميا ال األسمساأ

اأ يل ا امأهيل اي ة ي اأ نماع اي ال ل ااي سمايمل ايم ةي يعصنيذيع أيبج ي ا نما لةيهم أ مقاع ب ةيع
مطاايل سام ل يب ال هام اي مةفاع ص يماماليع اا ميم امل ايطةباعنااي م اك اأ م ال لةاى ضا م

ايم ةيع اي ق ع يةطةبع اايذي سي ملسا
ياذيعناام

ايملبايع مفل

هنع ايم ةيع سمقبالن(جمال حمدان الهسي)2012،

يام ّ م قيا ال اي يامّ اي ميالّ ااقملانهام ب يام ّ
لةينم ضلالّ م يل امطايل ب ال

اا ّ

امييل ايماق املنايملباياع ي ل امل اي ةياع

مناي اي ة ي نب نل سام ل يماماليع اك

امييلني الّن

اي ا ّنيب ال نيل ا ناي ةعنا سم ال ايااقك ام يمل اي سمقبل .ن

انظ الانيقةااعناي السااملناايب اااثنايمااأناهم االنبمقياايعنب ا ال نيل ا ا ناي ةااعناااأناي نظا ااعنايملبايااعناي ائليااعنن

مقمل ايبم مم نايب ث اي ميأ ااي م ل اأ اضا مقايع بلنم

يل ا اي ةعناأناي السناي ةيمنيألسممذّن

نا هعننظلنألضمينهيئعنايم ليسناأنضاين مييلني الّناي ا ّنن ماياعنيإل مطاعنبااقاكنهاذانايبلنام ن

ب لاعننقمطنايض فناايقاّنايان نابميمميأنمق يعناعقم ال ملناي نمسبعنيمطايله.
 -1اإلشكالية

ضلنألين م اكنب امنقا نبةراان ا ن ةا املنا املفنامننايا ياملنلاقياعصنانالنهاذان
مقمسنايياعن ل عنايم ين
ي لفنلةياناي ةعنايذينينم نينا ناي ياناي لعنية نظا عنايملبايع.نننن
2

ايأمأ هذا اعهم مع ايبميغ بمي ةع ا اي قيقاع ايماأ ت اهام أ

اا ّ اينظامع ايم ةي اأ ننال م م ا نالم ام ا

لئيسايم لةاى اا ّ اي ةاع اياذي سااف يقااع بمنفياذ اي طاط ايملباياع ص ن ام أ ن ام أينيياال يماقاف
م نم له بويال

بمي ل ع األايى لةى نا ايهيئع ايمأ ي ه يييهم اأ ين م ا يال ص او نييال

اي ة ي ااي ة مل ايذي نت نهع لةى ملبياع أبنمئنام انبنممنام ص اهاتعي اي ة اا ااي ة امل ع يسامطي ا

أ يقا اا ب ه مهع لةى أ س ا ا يع يذاننمياا نييبم ااا ال
ا اأ ملبيما ؟ني

ا ل ا  ...اأي ييال يلم ى

ةع

ييمل اي ة ي ا يفممهع م ا بم لّ ييى ايم ابيل ايف ميع ايمأ مم ذ يملبيمهعن

ا س نأ ائهع(لخضر شاللي)2009 ،

لناألسمسناأنل ةيعنايمطايلنايملباين نسمباناي بلالناي ي عناايال عن

يهذاني ُ نيل ا ناي ةعنامطايلهن
يمأ ي ااعناأل االنايم ااأناُلض االنلةي ااانا ااأنه ااذاناي ي االصن ااكناي ة ااعنأ ناي ة ااعناي ا ا يثني ااعني ا ا نن اامقالانية لا ااعن
ا ي ا لهمصنباالنلةيااانأ نياامق ن الهنن ااميعنا فناالنا ب ا نا ماظااامنيةقاايعصناي اامالنأ ني ااا ينبااي ن اامنم ةيااان

ايم يملناي مييعنااي سمقبةيعنااي مطةبملناي ةيعنايملبايعصنيهذانيملناا ابمنلةىن تسسملنيل ا ناي ةعنأ ن
م ا نايطةبعناي ة ي نبمي ةا ملناينمايعنيةم يناايمطايل.ن
ايضلالي أ ينمل

اي م نم ية ةع هذه األه يع اأ اي ةيع ايملبايع ص ا

ناي نميع ايق ل ايذي يمنمسا

ك اي ال اينبيل ايذي يقاع باا ااأ يلا ا ايانءي امنااينهعصنايهاذانماايأناي م املنبم مالاهامنأه ياعنبميراعن

يب ا ال نيل ا ا ناي ةااعنصناذيااعنأل نناليااعناي ة ااي نا ساامايملنمااأهيةهعنم م ا نييااىن ا ننبياالنلةااىنب ا ال ن

يل ا هعنصنان م ناي ةعناأن هنمانال ةانيماقفنبمي ل عناألايىنلةىنناليعنا ماين منيق عنيان نب ال ن

أ نمين ل ةعنيل ا هناقبلنان لاطاناأن هنعنايم ةيعن(المطرودي ، 2002 ،ص )2ن
ابذيع ن

أ قضيع يل ا ا مناي اي ة ي م ل ايي الّ بي

ايم ةيع اي ميأ اأ اي ي

ال اي ميع ص بمهيئما ي مطةبمل اي هنع

لالمل ايمطايلنايملباي اأ تسسمل
هعنا قمضيمل اي سمقبل

أ لي ص يث يمطةا اعنف مل اي لاأ اايمق ع ايمننايا أ ا يم ّنأل ا ايمال يذ

ة م يمع ا ميمله اال ا ه

ام ليباا لةاى أساس لة ياع ا اي لااع ااي هاملالناي م ا ّ بمسام لال ااأ يطامل ا اي بام

ايي ي ع ص ك الأ بمي مريلال نااي ناللناي ةيع ااي مي يع .ن

هع

اي هنياع

نانظا االانأله يااعن الناي ةااعناااأناي ةيااعنايملبايااعنبياافعن ميااعنااااأناي م ااكنبياافعنلم ااعصنظهااللنل ا ّن
اهم م ااملنلمي يا ااعنما ا لانيضا االالّناعهم اامعنبا اامي ةعناالا ا ا هصنايب ا ا انذي ااعن ا ا ن اااللناألب ا اامثناي ة يا ااعن
ااي لاسملنايملبايعناي م

ّص ا نهام ا اهم ال بانظع يلا ا اي ةاع ص ا نهامن ا اهم ال باميم طيط ياب

با ال

ا لا ا ااأ ضااي اعم مهامل اي مي ياع ااي ميالّ ص ا نهامن ا منمايال ايملبياع اي ةياع اايما لياي

نام

ام اساةي م اي ضاليناي اي )(1982

ااي قللال ايملبايع ااينفميع اي ا ةيع اب

ناي اناللنانظامع ايمقاايع بنةيامل ا مها يلا ا اي ة اي نصيذ

ا أهاع اينمامئ ايماأ ماياةل يييهام الساعنلبا ايفمام

بقطلص هأ يلم ّ اينظل اأ أسمييا ا

م ا ع اي ةاع ااأ

ماي اي لاسع اأ اا ايم ي

ملساما اي هنياعص اضالالّ يايمغع أها افنايبلنام
3

كنايملني لةى اي قللال ايمأ

بياالّ ااضا عنا ا ّ ااأ ييال

اينةيع ينأ ي ة ا

؛ اا املن السامل مفيا اي ةاع ب ياث مناا ذال يايرع مطبيقياع

ياا ياةع بميبلنام

ا منالاع ااي ال لةاى م يا اي قاللالناي سامل ّ اك مناي هام ب ياث مساهع بقا ل أنبال ااأ ما ليع اي ةفياع

اي قمايع ية ةع .ن ن

ن م مايةل لاسعنلمي ّ

ّ ص أ ايا

لب ايمااا )1990ينب ينع

اي يا

غيل نمف ل م اي م لبملص نبل ل ايطميبمل اي ييمل ينلن لف؛ ض ف نفميّ

اي ةيع ب ل ع نبيلّ ص اينق

نيةملبياع اي ةياع

لامل ايملبيع

اأ اياسامئل اي سامل ّنب ل اع قةيةاع ص مبملا اي قاللال ايملباياع لا ايمطبيا

اي ةأ اأ اي لسع ب ل ع قةيةع ص ان اعنايم ما بي اي لاع ااي ا هع يث ينل نه م طليقمهم اي ميع

اأ مقايع اما يا ايطميبملن ا ا ا م ما بي ي الّ اي لسع اايطميبمل .ن
ا ةيل لاسعنسةي م لب لبا
اا

)1993ينأ ب ال

ا ل ا اأ نةيمل ايملبيعناي يليع م امنأ ا

طاط اي الساع ا قللامهام ص الا ع ال قمهام يمطاال اي م امل انايمطاال اي ة اأ ايساليك ص اأ

ايم ليا اي ةأ يمع بطليقع هم يع اع يأ ذ اعهم مع
أ اي نمه ااي قللال ايمأ م لس مييع

يثنا

لاف لةيا ا ما اأسةاا منفيذه ص ن م

ناي ضم ي اي قمايع ميع اي قماع ا سال يع اهأ ع مسهع اأ

يل ا ايطالا قمايم ص بم ضماعنييى أ األسمييا اي مب اع مييام ااأ مقاايع ايطاالا أسامييا مقةي ياع م م ا
لةى اي قمل اأ

ظعناأل اال.

اأن ل لاسع أ ينع ل م )  (1993لةى ضلالّ مناي اي ة ي أسمسم اأ اي م ملناأ يطمل م مانأ

منسيقأ ك نةيمل ايملبيع اايمايل ييى م ي قي ي اايفمل ا لاطنايم هاي ا قمضايمما ماى ع يمالعن

ية ااائيع ص ضا م ايف ميياع ااأ منااي اي ةاع ضا
األسمسيع قبل

نمااعن يام ي ا لا ا اايمنااي

ال ل ةع ايمناي اي هنأ انم ي

فمهيع ايم ةيع ايذامأ .ن

اااأننفاسنايسايم نن ا ن الساعناأ يناعنبا يةاعصن2010ينمقاايع منااي

ايطمياا األساممذ ضا

ايبي اغا ياع ااأ اي لساع اي ةيام يألساممذّنااي ائالينماياةلنيياى ضالالّ يام ّ اي

اي ي

يةا ال ايبي اغا يعننالاك

ضالالّ ي ال ا ا ّ نه ياع ايب اث ضا

مياع ااأ اي هاملالن

م ل ايا ال ايبي اغا يع يم

اع اي ناأ ايساملأ

يك ايطميا األسممذ لةى لاسمهمص

ايا ا ال ايبي اغا ياع ناالام ّ اينظال ااأ

ايا ا ال ايبي اغا ياعص كناأل اذ ب با أ ايام ةع اي سام ل اايملبياع اي سام ي ع ااأ منااي
بومخيلة.)2010 ،نن ن

ايا ا ال

مااي ا ضا ا

األساممذ.ن(أمينةة

ن ظامهلناعهم امعناي امي أنبولا ا ناي ة اي ن

ا ساان امن لامنييياان) (Dadour, El. 1999ااأن ياا
امطااايلنايب ا ال ناي ق ا داعنيهااعن ا الناي م ا داعن"ضاالالّنا م اااينب ا ال ُ نيل ا ا ن ةااعنلةااىن قااللالن ا نأ االن
اي سمقبلصناهذهناي قللالنعن نأ لنايمن يعناايمطالناأناي سامقبلنا سااصناان امني سامل ّناي ة اي نلةاىن

اذيني ا ا ني ملسامانصنأ اامن اتم لن"نياانكنايمرييالن ا ن اااللن
منااي نام اامهنيي امبأن مفمئاالنن اانايما ليسناي ُ
بيمان"نايذينلق ناأن"نبل ن همعن"ناأنايفملّن ن14نييأن17نأنمابلنلامعن2002نصنانمنالن
يل ا ناي ةعنامل
ُ
أهعنايماييملنايمأنمايلنيييهمن:نضلالّناعهم معنبطل نايم ليسناايمقايعناي ميعنبول ا ناي ةعن.ن ن
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انلةااىناي ساامايناي لبااأناقا نظهااللناااأناي يا ن ا نايا الناي لبيااعننا ايالنن يالّنمهمافنبضاالالّناعهم اامعن
بول ا ناي ة ي ننمي عنيةنق

نايااضجناأن سمااهعنصن يثنأن نا

ينل ي نيبلاهيعناأن1996ينبأناانعن

ي نا نأ نمنااا ننماامئ نيلا ا ناي ة ااي نغياالن لضاايعصناغياالناي قااالنأ نينااا نا لا ا ناألناام ي أنيةطميااان
اماننمقياامنانماقااكن ناانأ نينااا ن ا ناي ة ااي نايباامل ي ناااأن اام ّنم يياااصنا ا نغياالن
اي ةاعن اااللن السا
ا
باينيانغيلننم دلنانفمل نأنانسيأ ذنبنالن ياو ناناماكن ا ناينظلياملن
اي قالنأيضمنأ نينا نا ل ا نايمل
َ
ايملبايعنصناأنانسيس ىنس يًّمن م ا انيمطبي نايقاال نايملبايعن(إبراهيم مجدي عزيز)2000،
ن اامنيض اايفنمقلي االن" ال س ااعناي س اامقبل"نس اانعنا1999يصناه ااانايمقلي االناي ااذينانب ا ا نلا ا ناي ةق ااعناي االي ااعن
ييااي ناااأن ااتا نايملبيااعن
ااي نمق ااعنايمااأنض ا ي لنسااميعانا ال ااي نلض ااان ا نلتسااميناي م ااملنا ا ناي م ي
بمياعيملناي م ّناأل لينيعصناايمأنماياةلن اليامانيياى"نضالالّنمرييالنايطليقاعنايماأنن ا ي نبهامناي ة اي صن

قللالنلة ييعن ميناعصناأل الن
اانمق نب ي ي
ّننةيملنايملبيعناأناي م ملناينبليني منمفل هن ن ة ي نيعنيمةقاان ي
ايذينيمطةيانضلالّنيلم ّناينظلناأنب ال نيل ا ناي ةع".ن(الكندي ،جاسم يوسف  )2002،ن
األ يل ا اي ةع ع ب أ ي ضك ي مييلني الّ اي ا ّ بملمبمله أهع ا اللناي ةياع ايم ةي ياع ايم ة ياعص
األ بلنم

يل ا ه ها ايذي ي نل

ييما ب اانبهم اي مةفعصنابملمبمل أ اي السناي ةيمنيألسممذّنهأ
لاسع مقاي يعن

بايم ي ملسع هنع ايم ليسنيأمأ ب نم هذانلبملّ ل
اي سئايع ل يل ا األا ال اي تهةي مل ا
يبلنام نيلا ا اي ةاع ا نا هاعننظالنألضامينهيئاعنايما ليسنبمي ا السناي ةيامنيألساممذّنعساي م ب ا يلام ّ

مف يل ن مط همما اي الس سنع 2003ي اانبع ا يال مل اي ي ّنايقمئ ع لةى سماي اي نظا ع ايملبايع

اي ائليعصنا

هنم مي ايمسمتل اي مع ية لاسع لةى اين ا اآلمأ:

ما واقع تقييم برنامج إعداد المعلم في المةدارس العليةا لألسةاتذة بةالجزائر مةن وجهةة نظةر أعضةاء هيئةة

التدريس في ضوء معايير إدارة الجودة ؟ن
ايمفل نهذانايستالنييىنمسمتعلنايممييع :ن

ّناأنبلنام نيلا ا ناي ةاعنااأنضاايني الّن
ن
 من ل عنمقييعنألضمينهيئعنايم ليسنية معلناأب م يناي ماالا ا ا اامييلناي ا ا ا ااا ّن؟نااي م ة ا ا ا ااعناأ:اأها ا ا ا ا افنايبلنا ا ا ا ام صنسيمس ا ا ا ااعناعنمق ا ا ا ااميناايقب ا ا ا ااالصننالي ا ا ا ااعنا لا ا ا ا ا ا ن

أنم ي أ /هنأ /قااماأصن مااايناي قااللالناي الساايعصنأساامييانايم ا ليسصنأساامييانايمقااايعصنايم هي ا الناي م يااعن
اي ماالّصنايملبيعناي ةيعصن ة جنايطمياناي ةعناي لي ي.

 هالنما ا نااالا نذالن عيااعني ياامئيعنبااي نمقيي ااملنألضاامينهيئااعنايما ليسنيا ل ملنماااالن اامييلني الّناي ا ّناأن يكن معلنبلنم نيل ا ناي ةعنم ا ني مريلناي نس؟

 هالنما ا نااالا نذالن عيااعني ياامئيعنبااي نمقيي ااملنألضاامينهيئااعنايما ليسنيا ل ملنماااالن اامييلني الّناي ا ّناأن يكن معلنبلنم نيل ا ناي ةعنم ا ني مريلننا ناي لسع؟

ن
ن
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 -2الفرضيات

 واقع تقييم برنامج إعداد المعلم في المدارس العليا لألساتذة بةالجزائر مةن وجهةة نظةر أعضةاء هيئةةالتدريس في ضوء معايير إدارة الجودة يتحدد بتقييمهم للمجاالت المتضةمنة فية (أهةداف البرنةامج،
شةروط االنتقةاء والقبول،اإلعةةداد ايكةاديمي والمهنةةي والمقةافي ،محتةوت المقةةررات الدراسةية ،أسةاليب

التةةدريس ،أسةةاليب التقةةويم ،التجهي ةزات الماديةةة المتةةوفرة  ،التربيةةة العمليةةة أو التةةدريب الميةةداني،

ملمح الطالب الخريج).ن

 ايمسهيلني لايالناي لاسعنقس نمنهذهنايفلضيعنيةفلضيملنايممييع:ن-

ل عنمقييعنألضمينهيئعنايم ليسنية معلناأب م يناي مااالّنااأنبلنام نيلا ا ن ةاعنااأنضااين امييلن

ي الّناي ا ّناأناي سمايناي ماسط.

 عنما ا نااالا نذالن عيااعني ياامئيعنبااي نمقيي ااملنألضاامينهيئااعنايم ا ليسني ا ل ملنماااالن اامييلني الّناي ا ّناأن يكن معلنبلنم نيل ا ناي ةعنم ا ني مريلناي نس.ن

 عنما ا نااالا نذالن عيااعني ياامئيعنبااي نمقيي ااملنألضاامينهيئااعنايم ا ليسني ا ل ملنماااالن اامييلني الّناي ا ّناأن يكن معلنبلنم نيل ا ناي ةعنم ا ني مريلننا ناي لسع.نن

 -3تحديد مفاهيم الدراسة

 -مفهوم تقويم البرامج

يق ال ل م مليف ن يلّ ا مةفع يمقايع ايب ال
ي لاا" ال

ايبلنم

م

اأ ضاي

ن مال اسم ال

ايب

اي اسلي "أنا" ل ةياع مقيايع نظ اع ي ةيامل ايبلنام

نهم :ن

اناام اا أانيسيمساع

يناع يمبنمهام

الع ا اي نامل اييالي ع ا ايضا نيع ناسايةعنيإلساهمع ااأ م ساي ايبلنام

ايسيمسع ايمأ يمبنمهم ايبلنم "ن(الدوسري،. 2004،ص)187

أا ن

ااأ اي ي لااا" ماميةلن)(Tylerبأناا "مةاع اي ةياع ايماأ ملمنا أسمسام لةاى م يا يياى أي ا ي ايال
ايبلنم

ا ايم ةيع اي ق ع ص ب م يس ج بم قي األه اف ايبي اغا يع)".(Nadeau, M, A.1988 P : 78

ويعرف التقويم فةي البحةا الحةالينبأناا ل ةياع سام لّ مالمبط بمم امذ ي الايال

قي ع بلنم

م أا

ا ّنايها ف نهام مقليال

ي ا مييما ااأ م قيا أه اااا ا م ساي أ ايه ام ايا نقمبةيماا ا نا هاعننظالنألضامين

هيئعنايم ليسنبمي السناي ةيمنيألسممذّ.

 -مفهوم اإلعداد

هأ ينملع أاييع ية ةع ناأ يا اال هناع ايم ةايعص اممااعه تسسامل ملباياع م يياع الن مها يلا ا

اي ةع ايهمص انذيع

اي تسسمل ذال اي القع مب ام ية ل ةع ايمأني
اي ة ي أاننةيمل ايملبيع أا غيلهم
بايام ااأن تسساما ايم ةي ياع قبالن
مب اام يناا ايم ةايع صنابهاذا ي ا ايطمياا اي ةاع
قمايام الة ايام امل ا
ا
اي ع(جبرائيل)1983 ،
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 مفهوم برنامج إعداد المعلم :نم لا ااان"نس ااا ا ناي ها ا ين"ن:نه ااان

ال ااعن ا ا ناألن ااطعناي ط ااطنيه اامنبطليق ااعننظم ي ااعصنب ي ااثنيمضا ا ن

الااعن ا ناي ب الالنايم ةي يااعنانايم ة يااعنمق ا اانية السااي ناناي ة ااي نايطةبااعيصناي ماااينايبلناام نلةااىن
ال ااعن ا ا ناألها ا افنااألن ااطعنااياس اامئلناأ االنايمق ااايعنيض ااماعني م ااايناين اامطمل(.سةةةوزان محمةةةد

المهدي)2008،

ويمكن تعريف برامج إعداد المعلمين في البحا الحالي بأنهمنم ل لةى نل اي قللال اي السايعنايماأنمفيا ن

اي ة اي نايطاالانب بالال ا املفنامنسابهعن هاملال ملباياع الة ياع نظ اع ايماأ مقا هم

مها ا ا السن

يل ا ناي ة ي ااي ة مل نسمانطةبمهمناي بلّناي لاياعنااي هنياعنبرياعن سامل مهع لةاى ايمط ياالناي لااأن
اي ة اأن ا ا ال م قيا أها اف ايماأنمسا ىنمةاعناي ا السنااي مها ننم قيقهامن ا ن هاعصناالا ا ن ة اي ن
أنفمينقم لي نلةىنمأ يعن هم هعن ن هعنأ لي .ن

 -مفهوم الطالب المعلم ن

للااناناي لقأصن2000ينباأ نايطميااناي ةاعنهااناياذينأنهاىن ياكناي قاللالناي السايعناي طةاباعنية ياالن
لةىن ل عن ناينفميّنييقاعنبميم ةيعن ن اللن قللالنايملبيعناي ةيع .ن

نان يلناأنهذاناي فهاعنييىنايطميانايذينيمةقىنيلا ا ن لااأنامنااي ن يا انأنااأناي ا السناي ةيامنيألساممذّن
ايل ا ناي ة ي ينية يالنلةىن هم ّنم نسننفمياماناي لايعنااي ي انيعنمس جنيانبمأ يعن هنعنايم ليس .ن

 -مفهوم أعضاء هيئة التدريس

يقي بألضمي هيئع ايم ليس" :نأسممذّ ايم ةيع اي ميأ ايذي ي ةا اأ نطم اي م امل ااينةيامل األ الين
ايممب ع يةا ا الل ااي تسسمل اي مةفعصنايقا ا ب همع ايم ليس اايب ث اي ة أ ا يل ام ايطةباع انا

الافن

لةاىناي السامل اي ةيام ااي املنع ااأ ايةقاميال ااع م ملامل ا ال اي م اع امقا يع اي بالالنااعسم املالن
ا ل اي م ع ا مل همص ان ا ذيع

 -مفهوم المدارس العليا لألساتذة

اي همع ايمأ ممطةبهم

ع اي م ك اي ا ةأنااي مل أ .ن

اي ا السناي ةياامنيألسااممذّنه ااأن تسسااملن م يااعنمق ااكنم االنايااميعنا الّنايم ة اايعناي ااميأناايب ااثناي ة ااأن
امضطةكنب ه عنمناي ناي نااني نيياميجنقطام ايملبياعصنبنامينلةاىنلقا ن بالعنبينه امصاهأنم م الن امنيسا ىن

نايذينمنا نييمي ا.ن ن
ايبة ا ناأل ليصننسبعنييىنايقطم
بنةيملنايملبيعناأنب
ي
اهااأن تسسااعنمناينيااعنم نااىنبمناااي ناألسااممذّني مةاافن ال االنايم ةاايعناااأناي ائاالنابما اينبااميم ةيعناعبما ائأن
لالانبمي ماسطنييىناي منايصنايسمرل نمناي نأسممذّنايم ةيعناعبم ائأن الثنسناالناايم ةايعناي ماساطنألباكن

سااناالناايم ةاايعناي اامناين ااسنسااناالننم ةعصاي ااملطناااأنايطمياااناي ل ااجنأ نينااا ن ميااالنلةااىن ااهم ّن
ايبنمياليمنالم م انلةىناي
قمبةعن

ن

لناي معناي ميلنلةيانااأناي اهم ّصناب ا نايقباالناي با ئأني ضاكنايطميااناياىن

ييعنالةىنأسمسهمنيماقفنقبايانأانلاضا ن
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 مفهوم معايير إدارة الجودة في برنامج إعداد المعلم :نيقي ا نبهاامناااأنهااذهناي السااعنمةااعناي ااياافملنااي ساامايملنايمااأني ااانمااالهاامناااأنبلناام نيل ا ا ناي ةااعصن
ايس اام لنلةيه اامنا ااأن ااا ّن اان ااانايبلن اام نبا ا يان ا ا نأها ا افنايبلن اام صن االاطناعنمق ااميناايقبالصا لا ا ا ن
األناام ي أنااي هنااأنااي قااماأصن مااايناي قااللالناي الساايعصنأساامييانايم ا ليسصنأساامييانايمقااايعصننايم هي ا الن

اي م يعناي ماالّنصنايملبيعناي ةياعنأانايما لياناي يا انأصنايااعنيياىن ة اجنايطميااناي الي ي.نا ا ي منم ال

هذه اي اايفمل

أهداف الدراسة

نأ ل م قي األه اف اي ن ا ّ .ن

مه فناي لاسعنييىن لاعنطبي عنمقايعنااقكنبلنم نيل ا ناي ةعن نا هعننظلنألضمينهيئعنايما ليسنااأن
ضاين مييلني الّناي ا ّناذيعنبميمطل نييىن منيةأ :ن
-

لاعن ل عنماالن مييلني الّناي ا ّناأن معلنبلنم نيل ا ناي ةاعن ا نا هاعننظالنألضامينهيئاعن

ايم ليس.ن ن

-

لاعني ننمنلنهنمعنالا ناأنمقيي ملنألضمينهيئعنايم ليسني ل ملنماالن امييلني الّناي اا ّنااأن

-

لاعني ننمنلنهنمعنالا ناأنمقيي ملنألضمينهيئعنايم ليسني ل ملنماالن امييلني الّناي اا ّنااأن

معلنبلنم نيل ا ناي ةعنم ا ني مريلناي نس.نن ن

معلنبلنم نيل ا ناي ةعنم ا ني مريلننا ناي لسع.نن

 -4أهمية الدراسة

 مسمهع نممئ هاذه اي الساع بولطامي مياال ااضاج يةقامئ ي لةاى بنامي ايبا الاي ة ي

اال ااقاك با ال

ا هعننظلنألضمينهيئعنايم ليسنبمي السناي ةيمنيألساممذّص ا ناا اياقااف لةاى ااناا

ل ةيع ايمناي ايسةبيع اا ي مبيعناأن ال ل ايمناي اي مةفع ص ا م نم سةبم ي ا ايم ة

نم يي مبيم ي ا مطايله.

 ممنمال اي لاسعن اضالمن ي امايذي ي

اأ اي ي

منااي

أ

ناا ا ام

ااضيك ايمطايل اها اي ا ّ اي م ةعنامطبيقمما اأ ايقطم ايملباي

أبل يا ال ال ايفنل ا الي اي ميال اياذي أ بالننفميماا ااملةيماا ااأ ايمطبيا اي ةاأ
م مل اي ميع.

 -5اإلطار النظري للدراسة

الدراسات السابقة

 دراسةةةة لخضةةةر شةةة لي( :)2009ه ا الناي السااعنايم االفنييااىنمقااايعنبلناام نمناااي ن ة ااأناي ل ةااعناعبم ائيعن نا هعننظلنايطةبعنااألسممذّنبمي ائلصااسم

ل اي لاسع اي نه ايايفأصنامنانل لينعن

اي الساع ا نا200ينطميااناطميباعناا150ينأساممذص األا ايبم ام

اي الساعنماياةلنيياىنضالالّنيلام ّ اينظال ااأ ايبلنام
اي يا ّ ا

اسامبمنع ماعنمطبيقهام لةاى ليناعن

نةياع االام ّ منييفاا اك ااقاك ا ياال ملن

هاعنا الئ ماا اك ساماي ايطةباع ساااي اي مياةي لةاى بنمياليام لة اأ أا أ باأصنيياىن
8

مناناعهم مع ااأ با ال
ااي قاماأ ااا اي

باي

منااي اي ة اي باميماا

امعل ايمنااي ايملبااينااألنام ي أنن

قاللال

اال باا ااأ اي م امل اي مي يعصاضالالّ ايملنيا لةاى اي ااا اي السايع ايم ييايعن
اايهع يا ا ايم ةايعصنا يام ّن

ل ام ةي يع اي اا صلةع اينفسنايملبايي اايمأ مفي ايطةبعناي ة ي ب

ّ ايم لياناي ي ا ن مىنمس ج يةطةبعناي ة ي ن ناعسمفم ّ أن ل(لخضر ش لي. )2009،

 دراسةة المقةرم وبرية ) :(2010ها ال ايم الف يياى ااقاك بلنامب م ع اي بل ايرلبأ اأ ضاي

يلا ا

ةاع اي ةااع بنةياملنايملبياع

مييل اي ا ّ اي م ةعص امق يع ميال قمل يب ال

بنةيمل ايملبيع اأ ضاي

مييل اي ا ّ اي م ةعص ااسم

م ق ا ل ا اي طةاا

ايبلنم .

يل ا ن ةع اي ةاع

ل اي الساع اي انه ايايافأصنامنانال ليناع

اي الساع ا ا50يلض اااا ا ألضامي هيئاع ايما ليسص األا ايبم ام اسامبمنع ماعنمطبيقهام لةاى ليناع
اي لاسع ابينل اينمامئ أ با ال ا لا ا األنام ي أ اا لا ا اي قاماأص اا لا ا ناع م املأ بمينةياع ياع
 -دراسة المجادي وآخرون): (2011ه ال ييى اين ف ل

يل ا اي ةعني مطةبمل

ي الئ ع ب ال

ل اي الساع

اي ا ّ ايملبايع اأ ايقل اي م ي ااي لي ينةيع ايملبيع األسمسيع ب اياع اينايالصنااسام

اي انه ايايافأص اماع يلا ا اسامبمنا ص مضا نل ساتاع فما ا امص ا لال لةاىنليناع اي الساع ا قا الهم
)60ي ألضمي هيئع ايم ليسص اأظهلل نممئ اي لاسع أ نب ال نطلائ ايم ليس اي مييع مةقينيع مفمق
األسةاا اي ا يث اي بناأ لةاى أسامييا ايمفنيال اي ة اأ ا الناي اناللص ام مام با ال

ييى نمه

لاسيع ميع بماليع ايطالا ب قاقهعنااا بممهعص اع ما

الا ييميج ايفئع اي ي ع ايمأ مقل بلمهمنل

يلا ا اي ةاع

الا ي مريل اياظيفعص اما

س سناال.

 دراسة جمةال حمةدان إسةماعيل الهسةي ( :)2012ها ال ايم الف يياى ااقاك يلا ا اي ةاع ااأ نةياملايملبياع ب م امل قطام غا ّ ااأ ضااين امييل اي اا ّ اي ام ةع .ايإل مباع لا أسائةع اي الساع اسام ع
ايبم اث اي انه ايايافأ ايم ةيةاأص ياث قامع ببنامي أ اّناي الساع ا قيامس اي اا ّ اي ام ةع يااقاك يلا ا

اي ةع اأ نةيمل ايملبيعي اا م ةل أ اّ اي لاسع اأ يالمهم اينهمئيع لةى )  ( 90اقلّ
لةى10

معلنهأ :أه اف ايبلنم

هيئع ايم ليس ص اي اال اي م يع ص

ص سيمسمل ايقبال ا ملسمماص هينةيع ايبلنم

يم نالن نا لع

ص أ اي ألضامي

ماي اي قللال اي السايع أسامييا ايم ةايع اايام ةع ص ايمقيايعص ايما ليان

اي ي انأص ايطةبع اي لي ا ص نامع مطبي أ اّ اي لاسع لةى لينع طبقيع ل اائيع
اأ نةيمل ايملبيع اأ اي م امل األ هالنا ساال يعص األقياى ص ياث بةاغ
اطميبع ص بين م معنمطبي أ اّ اي لاسع لةى لينع ل اائيع

(لضانانامايةلناينممئ ييى:ن أ ن ل ع مااال

ايطةبعناي لي ي

اع اي يناع )  ( 546طميبانما
هاما50

ألضمي هيئاعنايما ليس بةاغ

امييل اي اا ّ اي ام ةع يااقاك يلا ا اي ةاع ااأ نةيامل

ايملبياعن ا نا هاعننظال ايطةباع ااأ اي م املنااأل هالص ا ساال يعص ااألقياىي بةرالننسابعنلم اعن
)64.6%ين نانسبع مااال

مييل اي ا ّناي م ةع يااقك ي ل ا اي ةع اأ نةيمل ايملبيع

ألضمي هيئع ايم ليس ية م ملناي الث) (66.6 %صاع يا
9

ا هاع نظال

الا ذال عيع ي يمئيع بي

ماسط

مقيي مل ايطةبع ا ماسطنمقيي امل ألضامي هيئاع ايما ليس لنا

ساماي عياع ) (0.05ناأايال اي الساعن

بضلالّنمطايل أه افننةيمل ايملبيع ص مطايل سيمسع ااض ع ا ا ّ ا ةناع يقباال ايطةباع ص مطاايلن
ب ال

يل ا اي ةعصناي ل لةى مطايل أ اي هيئع ايما ليسنااأ أسامييا ايم ةايع اايام ةع اايمقيايع مطاايل

اي اال اي م يعصنم ي

ماي ا ي قللال اي لاسيعصاسم اع أسمييا م ةيع ام ةع

ي ع اسم اع أسمييا

مقيايعن منالاعصمطايل أها اف ايما ليا اي ي انأصضالالّناي ال لةاى مطاايل أ اي ايطةباع ااأ اي املن

اياظيفأ.ا جمال الهسي )2012،

 لمحة عن واقع إعداد المعلمين في الجزائري نا ناياافنااقااكنيل ا ا ناي ة ااي ناااأناي ائاالنب اامن االنباااناينظاامعنايملباااين ا نام الالنباامل ّن ااه لنلةااىن
مييمصنانلناملّنأللنلةيانب ي امهمنا منايةلنييان ننممئ نايم ي ص يثن
مطالهنم ل ايمنييىن منهانلةيان ا
مة يلناأ املّن منب ناعسمقاللنايمأناسمة لنماظيفن بم لنية ة ي ن ا نم ي ن لاطنيذيعصننمي عن
ي اامنملناااناعساام ملن ا نمف ااأناأل ييااعناااأناي م ااكناي ائاالينامقة ا
اي هم ي نبمينظمعنايملباينيمسمللا ن ي م ن ةالنمنق

نااال نايم ةاايعنبنساابعنلمييعصاأياابجن

ناألطفملنااي بمان ناي هلنااأل ييعنآنذاعناقاللاان

بعنما ااانلةااىن
بفامجنأبااااناي ا السنيناالنأبناميناي ائاالنبا ا ناساام نميننام ييا صناأ اامعنهاذهناياضا يعناييا
ي
اي نظا عنايملبايعنماظيفناي ة ي نالنايفمالّناي ما ّنا-1962ن1970نين ا ن الاطنأان اتهاللن ا ّن
ايق ننمنلناي م عناي ة عنييىنماظيفن لبي نا سمل ي ن ن ام ةي ناي اهم ّناعبم ائياعناا ل ا ياعنيماأطيلن

ل ننبيلن نايمال يذنايذي ننمنااناأنس نايم لس.ن( رشيد أورلسان )2002،ن ن

يما ااأمأنايفم ا الّناي منيا ااعنايما ااأناسا اام للن ا ا نا1980-1970يصن يا ااثنم ي ا ا لنها ااذهنايفم ا الّنبون ا ااميناي مه ا ا ن

ايمننايا ي ااعن ل ا ا ا ناي ة ااي نام سا ااي ن س اامااهعناانسا اامبهعناي ه ااملالناي ة ي ااعنااي هني ااعنايال اااعنااي قمااااعن
ايملباي ااعصنام ة ااي هعن ب اام ناأس ااسنايملبي ااعناي ي ااعصنه ااذاناس اامة عنلة ااىناي هم ااي نبم لا ا ا ناض ااكن االاطن
ياليم م نبمةعناي مه صنيمةقأنايمناي ناألايأنايضلالينية ةعصنابذيعن

م ةي عانابم ائأصن ماسطص منايين(العياشي بن رزوق)2007،ن ن

لن ذنا ل ا نبسنعنينلن ل ةعن

ااعنايااةلناي نظا ااعنايملبايااعناي ائليااعناااأنييااال ممهمنييااىنانالّناي لسااعناألسمساايعنايمااأننمناالناااأنب ايااعن

اي معناي لاسأن1981/1980صنأي ن ا لناي م اعنيياىن ة اي نأنفامين ن ام نا ياال نايملباايناي يا ن ا ن
هعناايمن يعناع م ملياعن ا ن هاعنأ اليصن ياثنملنا ناعهم امعنااذنهاذهنايفمالّنلةاىنا طاملالنايماأنل ةالن

ااأناي ال النايسامبقعان ة اي نا سامل ي يصنانام ن ا ناياال عنمالقيمهعنام سا ن سامايممهعصن ياثنام الن ا ن
ا لنذيعن لان نايمناي ناي قماأنااي هنأناألايىناأنايفملّناي م ّن امبي نا1997-1990ينيم قيا نايها فن

اي سااطلناهااانمن يااعنام سااي ننفااميالناي ةااعصنابااذيعنأيااب لناي مه ا نايمننايا يااعنيةملبيااعنمقاااعنبمناااي ن

اي ة ااي ناي ااذي نه ااعنا ااأناي
جمال)2008،

نأايي اام(.غةةةةاوي
ااعن ا ا نأ االنما القيمهعصن مي ااعنايفئ ااعنايم ااأني ااعنممةق ااىنمن اااي
ا
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ااساام للن هاامعنمةااعناي مه ا ناااأنمنظاايعنايمناااي نأ نااميناي

ااعنييااىنغميااعن2004نصاب ا همنأساان لن ه ااعن

ا ل ا ناايمن ناي نيياىناي ا السناي ةيامنيألساممذّنص مياعنب ا نظهاالنايمقامليلنايلسا يعصن ياثن امينااأنمقليالن

اي ةااسناأللةااىنيةملبيااعن اامنيةااأ":عني ا الن سااماينمأهياالناي ا لسنل ا ا اامنض ا يفامنبااميلغعن ا نالمفاام ننساابعن
نااأنايمنااي ناي لااأنأللا ا ننبيالّن ا ناي ة اي ن

ايمأطيلناي مييعصناهاذان ال اكني ا ّنأسابمان ا نبينهامننقا

اىنمناينامنساليكنعنيفاا نسانعصن ناضا فن
اظفااناأنايسب ينملنااي منيناملنب سامايملنضا يفعنا انهعن ا نمةق
ا

ايمناي نايبي اغا أناان ا ان"ن(مرجع سابق)

اأنللامهامناي نظا اعنايملباياعناي ائلياعنااأنب اياعن2004/2003ننام نعبا ن ا نمرييالن
ن
ا اكنا ياال ملنايم
لاطناعيم م نب هنعنايم ليسصناذيعنم م ايمن كن سم النايملبيعناي ي ع .يثن ةيلن مةفنايق اللالن
اعينااألها افنايماأنساطلمهمناي نظا اعنايملباياعنيياىنأ نمناا نل ةياعنيلا ا ناي ةاعنأ الن
ايا اليعناياا الّنايملبي ن
ض االالينيةنهاااا

نبمي نظا ا ااعنايملبايا ااعنيي ااىناي ل اااعناي ااﹸالضااايعنمسا امطيكن ا ا ن اليه اامن س ااميلّنمننايا ي ا امن

اي ةا ملنصناأ نمنا ننذيعنل ةيعنايمناي ن سم لّني يكناي ة ي نااأن يكناي سامايملنبومبام نمقنياملن
ي عنعنمسمانألةىن سماين ناينفميّنااي قمااعنااياالأناينم النبميلساميعنايماأنيت يهامناي ةاعصنااأل اذنااأن

اعلمبملن مطةبملناي يلصن يثنأيبجنايمناي نيامعنااقامني الاطن يناعن نهامنا املاطنمااالن ساماينلة اأن

ا قااماأنلايااكناااأناي مق ا ي نية االناااأن هنااعنايم ا ليسصنييااىن منااانايب ااثنل ا نياايغن ي ا ّنأن االن الئ ااعن
ميياامنأياابجن اضااا ن"ايمناااي نأ نااميناي
يمأهياالناي ة ااي نايااذي ني ملسااا نل ةهااعنصنان ا

ااعن"ناااأناي نظا ااعن

ايملبايعن ناعهم م ملنايمأنأ لفنلةيهامناي يا ن ا ن فم اأنايملبياعناايمنااي نااأن انلنم

املنمناينياعن

مبياامنن ااانايماظياافناأل االنيةمننايا يااملن
ي انيااعن يااثنم مباالنسيمسااعنمناااي ناي ةااعنأ نااميناي ااعنها امناي ا
اي ي ّنايمأنمس ىنايا الّنااي نظا عنبةاغا"ن( المركز الوطني للومائق التربوية )2008،ن
اي ن نايقالنبأ ن ه عناأسمييانيل ا نامناي نايطةبعناي ة ي ناي ميةي نلةىن هم ّنبنمياليمنااي ل ي ن
يإلل ا ناأناي ائلنأيب لن ن همعناي السناي ةيمنيألسممذّصن يثنممالاا ن ا ّنايمنااي ن ة اي ناي ل ةاعن

اعبم ائيااعناايم ةاايعنا ن ااميأن اامنبااي ان ال ااعنييااىنألب ااعنساانااليصنأ اامنأسااممذّنايم ةاايعناي اامنايننم ا اعن سااعن

سااناالن.اق ا ن يياالناي ائاالن ي انيااعن مب الّنيم قي ا نأه ا افنان ةاافنمناااي ناي ةااعناااأناي

ااعيصن يااثن

عن نذن ال عنسناالناسماايلنهذهناي ةيعنيياىنغمياعن

ُ ل ناأنمناي نل ن ناي ة ي نايذي نهعناأناي
اينمظاالن ا نهااذاناي االا نأ نيياالنل ا ناي ة ااي ناي ساامفي ي ن ا نهااذانايمناااي ن136نأياافن ةااعن
2015ن ُ
منااا نايم االنايها فناألسمسااأن ا نهااذانايمناااي نييااىنسا ناينقاامئ

اعبما ائأنااي ماسااطصنامقةااي

ناي ا ااا ّنلنا نلا ننبياالن ا ن ة ااأن

ن ا نايفااال ناااأن ساامااهعنايم ةي ااأنااألناام ي أنناي م ياالنلةيااان ا ن اااللن

انم مئهعنية تسسملنايم ةي يع".ن(مرجع سابق)
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إعداد المعلم وفقا لبرامج اإلعداد:اعنبأنهاامن" يااكناألن ااطعنااي بالالناألسمسا يايعناغياالناألسمسا يايعصنايمااأنمساامل نايفاال ن
م ا يالفنل ةيااعنيلا ا ناي ةا ي
اتاييعنن ضاانهيئاعنما ليسصناأل اين ساتاييمماناي هنياعن
لةىنانمس
اماناييافملنايال اعنااي ي
تهةاعنيم ي الناي س ي
ي

تسسااعن سااتايعنلا نيلا ا ناألا ا ال ن
بيااالّنأن ا
ي
الناملةيااعصناهااأنلبااملّنلا نبلنام نألا ي ناطا ياالنبااسااطعنأين ي
الرزاق)2003،
ايلاغبي ناأناي لنبميم ةيعنان ياهع"(.إبراهيم محمد عبد ّ
انظا االاني اامنيفلضااانلياالنايمننايا يااملناي ي ااعنا اامنبةرماااناي اي ااعن ا نمطا ياالنلة ااأنساليكناما ا ن لاااأن
ن يفصنأيبجنينظلنييىنيل ا ناي ةعنبأنانعنيقميلنلةىناملّن منقبلناي

ّنايمطالالناايمريلال .ن
مأ يعن هم انايم ليسيعصنذيعني سميل
ي

يهذاني ي ناي هم ي نبمي ةعنبي نا ل ا نايذينيمعناأناملّن منقبلناي
ا ل ا نقبلناي

عصنبلنيسام لنمناناانااأنأ نامين

عصنين ن يطةجنايمناي نيا يلنلةاىن

عناب همصناناله منيسمه م نااأنمن ياعن املفناي ةاعناق المااصنام ساي ني هم المااناأ ائاان

ايمطالناي م ي ناي اانانية م ك.ن ن
ايملباينب منيماليعنا ي
نااأله افناي ل اّن نب ال نيل ا ناي ةع ي ن نمة ييهمناي منيةأ :ن

نانااملن
 ايسا أنييااىنمناااي نايطميااانييياابجن ة اماناااأناي ساامقبلصنااي طيااعناي السا يايعنايمااأنم ماااينلةااىن ينيا
ألب اعنهااأ:ن"اي قماااعناي م ي اعصناايم ي

يا
ناألناام ي أصناايم ي

ناي هنااأصناايملبيااعناي يةياعصنايضا ياعننا يلن

نهاامنلا ان ا ناي ااا ناي السا يايعنب ناامه ن ا ي ّن الئ ااعنيمأهياالنايطمياااناي ةااعصنايقاااعنهااذاناينظاامعنلةااىن
ظيفهاامنألضاامينهيئااعنايم ا ليسنيم قي ا ن
ل ا ن ا ناي يةيااملناايمقنيااملناايط الئ ا ناأساامييانايمقااايعنايمااأنيا ن

نااي اامهلناااأنمأ يااعن هم ااا "ن(كةةةت
أه ا افناينظاامعصناأ ي اامن ل ااملنهااذاناينظاامعناهااأناي ةااعناي م اال ن
محمد)2001،

 مكونات برنامج إعداد المعلم بالمدارس العليا لألساتذة نه ام م مةاف با ال

يلا ا اي ةاعص اونهام مةمقاأ ااأ نانممهام النميالهم ايلئيسايع ايماأ مم انل نهام اايماأ

ي ن م ي همننمألمأ.

أوال  -مواد عامة( اإلعداد المقافي) :يلن هذا اي امل لةاى أ ي مةاع اي ا األ ناى ا اياالأ ااي لااع
بمأل ال اي م ع ايمأنمم ة ب مى ناي معلنايمأ ي ن أ م رل بمل ايطميا اي ةع ايس ى ييى اي يال
لةاى ي مبامل قن اع يهامص اقا مناا ناي ااا اي قماياع ااا لة ياعص أا أ بياع أا مملي ياع أا ينياع أا اةسافيعن

يذيع ي ا أ يمض

بلنم

يل ا اي ةع م يأمأ:

ننم اي نايطمياناي ةعننب مني مم ان ناي قماعناي ميلّ.ن ن-نم اي ايطميا اي ةع بآ ل ايمق ع ايمننايا يملناي ي ع.

ن سمل ّنايطميا اي ةع لةىنانمسمانيرعنأ نبيعناا ّنلةىناألقلناايم ين نبميم م لنبهمصنذيع ي اا هعمطةبمل قماع اي يل ااي اي عصن يث أض ل ايةرع ا ن ةي يع اسيةع

يم يل بهمن ةع اي سمقبل لةى م ينف ا اأن مل قماع اي يل.
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اسمئل اعميمل ايمأ ي ن أ

مانيا  -مواد التخصص(اإلعداد ايكاديمي أو التخصصي) :يقمضأ م اي ايطميا اي ةع ب يكناي فمهيع
ااي قمئ نااي بم

اي ميع بم ييا ايذي ي نيم ليساا ااأ اي ا الس ب انل املال اقام لنلةاى ا ن ام .

الةيا ي ا ا ميملن فل ال هذا اي مل

مةبأ م ي مم ا
اي

ايرل

بلنم

يل ا اي ةع اأ ضاي اي م عنيييهم اأ اي السص اأ

ةا مل يم ليسن م ّ م ييا.

األسمساأ يهاذا ا لا ا ضا م سايطلّ اي ةاع لةاى اي ام ّ ايماأ ي لساهمص اق لماا لةاى م ةيةهامن

البطهم بمي ملفناأل لي ايمأ ي ا أ ممنم ل

هم اأ ضاي فهاع ا ّ ايفنل.

اياالينا (Gaston Mialaret,1996ا لا ا ناألناام ي أنين ااأننفااميّن لنا ّناااأن يا ا نأانلا ّن ياام ي ن
لة يعن سان سمايناي لاسملناي مب عصنيذنعني انأ نيم النهذانا ل ا ناأن ي ا ناا ا نأانا ميام

ن

اا نصنبلنيمفمجنييىننلناي يم ي صنا لاعن ا ن ملفنااي منا يب نىنق لمانلةىننق ن ملااناأنضاين
سم الناي ة يعن ي ع.ن

مالما :المواد التربوية (اإلعداد التربةوي) :ي ا هاذا ي امل أهاع اي امعل ايماأ يم انل نهام بلنام
اي ةعص ايمض نم اي ايطميا اي ةع ب م ية ع

يلا ا

اي ةاع ايملبايع ااي اا ايال ع ي هنع ايما ليس ب ام ايهام

لةع اينفس ايملبايص الةع نفسناين اص انظليمل ايم ةعص اأساس ايملبياعص نااي نامه ص اط الئا ايما ليسص ايماأ
لااع يامئ

م ن اي ةاع ا

اي م ة اي ص ا امنبيانهع ا االا ال ياعص ا ياايهعص ااسام ا همص اأساس

م ةي هعص اسبل ي ملّ اا ميهعص اطل ايماايل اايمفملل .ن
ابنامينلةاى ذياع ااو هاذا اي امل اياذيني مبالن ا نأهاع

اي ةع

:ن

امعل بلنام

ا لا ا ي اا أ ي ينا ايطمياا

 ايم يلفنلةى األه اف ايملبايع اايم ةي يعص امينيفممهمص ا سمايممهمص اييمغمهمص اأسس قيمسهم .ن
ننم يعنن اهعنا م ممهعناينفسيعنااي لايعناام مهممهع
 ايم يلفنلةى يمئ اي م ة ي
 ايم يلفنلةىنايطل نااألسميياناايمقنيملناي ي عناأنايم ليسنا نماكنمننايا يملنايم ةيع.
 ايم يلفنلةىنااقكنايم ليسن ن اللنايمطةيكنلةىناي لاسملنأان ضالناي تم لال.

رابعا -التربية العملية (اإلعداد المهني):
نماامة

نايرميااعن ا نايملبيااعناي ةيااعصناضااكن طااطنمنم ةيااعنبااي ناي السااملناينظليااعنااي ةيااعنب نااىنم ا ا ن

ايطمياا اي ةاع ااأناسامراللن ملاااناينظلياعنااأن ملساماناي ةياع ايف ةياع ااأ
اي هملال ايال ع أل اي أ االه اأ هنع ايم ليس.يذنم مبل منان هاع ااأنبا ال
لةاى أنهام بلنام
ب ال

منم ال يااا ي بلنام

امل ل ااص اانمسامان

يلا ا اي ةاعص اينظال يييهامن

اي الساعناينظلياعص اهاأ اي يامل اي قيقاأ ية ناع لةاى ا ي ن ام ن

يل ا اي ةع .ن

 -أهداف البرنامج

م

لنا هاملناينظالنايماأن ا لنماملي ناأها افنبا ال نيلا ا ناي ةاعصنناضا همنااأنلأيناب ال يةا يصناياذين

يلينأ نايه فناألسمسأن نيل ا ناي ة ي ني مةفنب سانا هملناينظلنايفةسفيعني ا نيقااعنلةيهامصنا ا ن
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هعننظلناألياييي ناو نايه فن نيل ا ناي ة اي ناي ماظاعنلةاىنايمالاثصنا ا نا هاعننظالنايمقا ييي ن
ا
ي
او نايه فناألسمسأنهاانايملنيا نلةاىن سامل ّناي ةاعنأ ني ماملنب ليياعصناأ ني ةياعنمال ياذهننيافني ماملا ن
نباي نايبا ائلناي مةفاعناي طلا اعصنن امني ةي هاعننيافنيا ي هاا ناينمقا ا نااأنآ ناا ا صنا ا نا هاعننظالن
ايبنيايي ناو نايه فناألسمسأنعب ي نأ ني لعناي يملناي قةأنااي نطقأصناأ ي ناي قماعنعب ي نأ نمنا ناأن منمالن
ي
ايرميبيعناي ظ ىن نأا ال ناي م كصنام ني نأبنمئهعن ناسم اعنطمقمهعناأن ااض همنايسةي عصنا نا هعن
ي
نظلنأي ماننظلياعنلأسناي املنايب الينااو نيلا ا ناي ةاعنيها فنيياىنمطاايلنق الماانا يام ّن ملاااصن ماىن

ُي ين ا نمال يااذهناايقاااينايب اليعين ا ن ياام ّنينماام هعصنا ا ن ا ياعن ياام ّناي ا لنايقااا أناي اامعصنا ا ن ا ياعنم قي ا ن
مليااعني ااميىنأبنااميناي ا ا.ن(كنعةةان أحمةةد علةةي ،2009حةةافظ علةةي،2003
ايلامهيااعناعقمياام ييعنااع م ي
ص ح السيد رمصان ،2005طعيمة رشيدي أحمد)2004
اها فنهااذانا لا ا نبمي ا السناي ةياامنيألسااممذّننباامي ائلنانايااذيني ا لنيلا ا نأناام ي أنا قااماأنا هنااأنهااان
االنايطةبااعناي ة ااي ن ساام ي نيةقياامعنبااأ االهعنااظيفاامهعناي هنيااعناايمفملاالن ااكناي قماااملناي ي ا ّصنذيااعن

بقا لمهعنلةااىنمأ يااعنأ االن يا ّناي م ةااعنااأنما ياااناأل يااملصنام يناانهعن ا ناساامي مانايطاال ناي ةيااعنايمااأن
متناا نلةيه اامن ن اامه نابا ا ال نا لا ا ا صناايقا ا لّنلة ااىناس اام ملنايمقني ااملناي ي ااعنايم ااأنم ةيه اامنايمننايا ي ااملن
اي ي عصامناي ن

ييعن منم ةع.ن

نقيا نبمي ياملن

الاع اي يامئ

 معايير إدارة الجودة في برنامج إعداد المعلمن نايم ةي أص ية يال لةى
عطوة )2008،

ننااي اايافمل ايماأ ي اا مااالهام ااأ لنميال ا نانامل اينظامعن

ل مل لميياع اي اا ّ اب اايافملن ا ّ يمطةبهام ساا اي ال(.مجاهةد محمةد

نامةاع اي اايافمل ااي الاطنايماأ ي اا مااالهام ااأ نظامع يلا ا اي ةاع اايماأ مم ال ااأ اا ّ نالن ااناان
ايبلنام ن ا نسيمساملنايقباالص اايبا ال

اي قمل اع ايماأ م ا ل األها اف ااي ماايصناناا نا لا ا صاطال

ايما ليس ناأسامييانايمقاايع ااع م مناملصنصاايم هيا ال اي م ياعص ياث مات ي يياى

ل امل ممياف بامي ا ّ

ام لنلةى مةبيع ا ميم ملنايطةبعناي ة ي اي سمفي ي ن نهذا ايبلنم نبمي السناي ةيمص األضمي ايهيئاعن

ايم ليسايع اا الياعصنمةبياعن م ياملناي سامفي ا ن ا ن لي اانايبلنام نبن ام هعنااأنمأ ياعناي هناعصناايمال ياذن
اأاييميناأل النا الّنايملبيعناايم ةيع(.رفعت سليمان رمضان)2008 ،

نا ا ا ال م قيا

ن

اا ّ ايم ةايع اايماأ مان نس لةاى م يا اي ل امل ايم ةي ياع اي م نناع ا اي هاملال

اي سمقبةيعناايقم لّ لةى ا

اي نماسع اي ةيع ااي مي يع صيسما ا لةى اي تسسمل ايم ةيعناي ميأ اعيم اع

ب امييل اي اا ّناي م املف لةيهام لمي ايام ااي م ةاع ااأ ام يسا ى" ب امييل با ال
(النجار ،2007ص )4ن
ن
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اعلم ام األنام ي أ"

اااأ يطامل ام لنيامع لباط ي الّناي اا ّ ب تسسامل ايم ةايع ايهيئاعنالم ام ينن نانهامنمقااع ب ةياع ضابط ا ي
طمبقاع

ل ممهام يألها افنااي امييل اي اضاالع يهامص ياثنيامع مقاايع اي اا ّ ا
اي

ايطميا اي سمفي

ع ايمأ مق همناي تسساعص اساا اي ال اياذي يسامالا اي م ال

ااي تسسع نفسهم ايمأ مق ع اي
 -جودة أداء معلم

ااناا م ا ّ م ا ل

عص انذيع ايقي عنايمأ م نسهم مةع اي

ا اي تسساعص

ع .ن

يعنايمأنيا لسنايهامصن
ااي قيا نب ا ّنأ ايناي ةعنهان ي يمقمنا أل ائا اي هنأ ااي ة أ اأناي ل ةعنايم ةي
ُ
م ييا ا ممب عننلن منهاناي ي ااي يث ايا
الل مطايل أ ائا اي ة أ ام يننا
ايم ةىنذيع
ا منساي نباي اي لااع ااأ ليال اعنف امل اي لااأنا امنمها فنييياانايملبياعنايساةي عنااي نامه ن

ص ييام ين
ايم ةي ياعناي قاللّص اعنمطااي أ ائاا اي هناأ ايملبااينباميم نع ااأ اينفاميال ايال اعنب سامايممهم اي مةفاع اك

اأني لساهمنبياالّ ذاباع ا ااقع
اي النلةاى م قيقهام اقيمساهمص اق لماانلةاىنلال اي ام ّناي السايعنايم ُ
يةمال ياذصن ناذياعنبملم ام هنلةاىنأسامييانايما ليس اي ي اع ايماأنمسامهعنااأنمن ياعناي هاملالناي لاياعناايفنلياعن
يةمال يذناي م ة ي نام

ن اا يمهعنيةم ةيعنصنن منينمسانق لّن هنيعناأنمنايكنأسمييانمقييعنمال يذه.

 -6اإلجراءات المنهجية للدراسة

 منهج الدراسة :معناسم اع اي نه ايايفأ اايذي يهمع بماايل أايمفن قيقع يةظامهلّ اي ا ال السامهمل طلي

ك ايبيمنمل اأ يالّ ناليع أا ن يع لق يعناايف ايطل اي سم

ع ص ن م يسمل قأ

منظيع هذه ايبيمنمل اايف اينممئ امفسيلهمناأ لبملال ااض ع ا ا ّ يةاياال يياى قامئ

ل اياضك ايقمئع

 -عينة الدراسة

قيقاع

أ لنتحسينه.

منانلنلينعناي لاسعن ا نا80ينلضاانهيئاعنايما ليسنبااقاكنا42ينذنالناا38ينأن اىناماعنا مياملهعنبطليقاعن

ل اائيع.امعنما ي هعن سانل ّن مريلالنااي م ةعناأناي االناآلميع :ن

جدول رقم ( :)01يوضح توزيع ايساتذة حسب المتغيرات المستقلة
المتغيرات

المستويات

الجنس

العدد النسبة المئوية

الذكور

42

52,5

اإلناا

 38ن

 47,5ن

 80ن

 100ن

المدرسة العليا لألساتذة (بوزريعة)

35

43,8

المدرسة العليا لألساتذة (القبة

45

56,3

 80ن

100

المجموع
المدرسة

المجموع
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أدوات الدراسة
ي نايه ف

اي السع اي مييع ها

لاع ااقك بلنام نيلا ا ناي ةاعن ا نا هاعننظالنألضامينهيئاعنايما ليسن

اأنضاين مييلني الّناي ا ّص يذيع مع مي يع اسمبيم

اي نائلناي مي عنصناي مبلنيل ا اعسمبيم
يض

أهع اي طاال ايمأ يقااع بهامنايبم اثص ألناا األسامس اياذي

ي ع اينممئ ايمأ يمع ايمايل يييهم يذا م ماالل اي قاعنااأ م ضايل األسائةع امفلياغ ام امي ا

بيمنمل ا مي مهم .ن

قمع ايبم مم ببنمي اعسمبيم قسع ييىنمس ع
ال أان ملن
عن

ا ا ألسممذّ اي السناي ةيمناي ماا ّنلةىن سماين

العن

مال أان امعلن ساانالضايمل اي الساع اممفال لا نال

األسئةع ااأناي النايمميأنماضيج ي مال اعسمبيم  .ن
لقعنايبنا ن

اي مال ن

 1ن أه افنايبلنم
2ن

ا1ص2ص3ص4ص5ص6ي ن

ن

ان7ص8ص9ص10ص11ص12ص13ي ن

لاطناعنمقميناايقبال ن

 3ن ا ل ا ناألنم ي أنااي هنأنااي قماأ ن
4ن

14ص15ص16ص17ص18ص19ي ن
ان27صن26صن25صن24صن23صن22صن21صن20ي ن

مايناي قللالناي لاسيع ن

 5ن أسمييانايم ليس ن

ان28ص29ص30ص31ص32ص33ي ن

 6ن أسمييانايمقايع ن

ا35ص36ص37ص38ص39ص40ص34ي ن

 7ن ايم هي الناي م يعناي ماالّ ن

41ص42ص43ص44ص45ص46ي ن

 8ن ايملبيعناي ةيعاايم لياناي ي انأي ن

ا49ص50ص51ص52ص53ص54ص55ص47ص48ي ن

9ن

ا56ص57ص58ص59ص60ص61ص62ص63ص64ي ن

ة جنايطميان/اي ةعناي لي ن

الخصائص السيكوميترية ل ستبيانن ن
 -1صدق االستبيان

صدق المحكمينن
مع ايم ق

ي

اعسمبيم نبمسم اع ي

اي ن ي ص يث للض ناعسمبيم ناأ يالما األاييع ان

اي نانعن ان72يناقلّنلةىنا10ينأسممذّن ن مةفناي م ملنناذيع يةمأن

اضا ايفقلال ا قمهمص

ايال يمهم يقيمس مناض لنأل ةاص ا ي الي ع نلناقالّص اانم مئهام ية اال اياذي منا ل م مااص امباي ن
ا ا ننسبع امفم لمييع بينهع م

نا64يناقلّنبين منمع ذفا8يناقلالنبنمي لةى ال ظمل اي ن ي صن

اأيبجناعسمبيم ناأنيالماناينهمئيعنيمنا ن نا64يناقلّ.ن
 -حساب الصدق الداخلي:ننمع ايم ق

ي

يمئيمنبمعلم م نلةىنبلنم ن spss
اعسمبيم ي
ا

نابمسم اع طريقة االتساق الداخلي ،ايمأنممطةا سما
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م الل المبمط بيلسا بي

ل ملناينةيع

اي مالاناألب م ي ااي ل عناينةيعنيالسمبيم صنابي ن ل ملناينةيعنيألب م ناي من

ينلن الاب ي

بينهمص انمنلناينممئ ن ن منيةأ:
جدول رقم(:)2يممل معام ت ارتباط بيرسون بين الدرجات الكلية لألبعاد فيما بينها والدرجة الكلية لكل بعد مع
الدرجة الكلية ل ستبيان
األب م نااي مييلي ن
نايب :1نأه افنايب ال

ايب  1ن ايب  2ن ايب  3ن ايب  4ن ايب  5ن ايب  6ن ايب  7ن ايب  8ن ايب  9ن
ن

اي ل عناينةيع ن

1ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ايب ن:2نسيمسعنايقبال ن

 0,396ن

1ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ايب ن:3نناليعنا ل ا ن

 0,449ن  0,393ن

1ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ايب :4ن مايناي قللالن ن

 0,648ن  0,334ن  0,656ن

1ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ايب ن:5نأسمييانايم ليس ن

 0,465ن  0,442ن  0,816ن  0,626ن

1ن

ن

ن

ن

ن

ن

ايب ن:6نأسمييانايمقييع ن

 0,525ن  0,306ن  0,614ن  0,564ن  0,652ن

1ن

ن

ن

ن

ن

ايب ن:7نايم هي الناي م يعن ن

 0,331ن  0,475ن  0,340ن  0,402ن  0,385ن  0,470ن

1ن

ن

ن

ن

ايب ن:8نايم لياناي ي انأن ن

 0,310ن  0,403ن  0,599ن  0,481ن  0,664ن  0,346ن  0,358ن

1ن

ن

ن

1ن

ن

ايب ن:9ن ة جنايطمياناي ةعن ن  0,486ن  0,380ن  0,676ن  0,580ن  0,649ن  0,585ن  0,559ن  0,741ن

ناي ل عناينةيعن ن

0,667

0,534

0,780

0,829

0,846

0,757

0,623

0,746

0,880

نماضجننممئ ناي النأ نقايعن م الناعلمبامطن اميلننةهامن ا باعنممالاا ن ا نا0,310نيياىن0,816ينباي ن
ل عناينةيعنيألب م ناي منبينهعصنا نا0,534ن–ن0,880ينبمينسبعنياللمبمطنبي ناي ل عناينةيعنينلنب ن كن

اي ل ااعناينةيااعنيالساامبيم صناهااأنق ايعن لمف ااعنا ا بااعن ايااعنلن ا ن ساامايناي عيااعن0,001نصناهااذهناي ت الالن

ا

يمئيعن ايعنلةىنأ ناعسمبيم نيم مكنب ل عنلمييعن ناعمسم ناي ا ةأنايمأنم ن انن مييعناييا صن

اايا ااا نبااا.ن منمااعن سااماناعمساام ناي ا ا ةأنبااي نناالنلبااملّنا ل ااعناينةيااعنيةب ا نايمااأنمنم ااأنييياااناقاايعن

اعلمبمطناي يلنلةيهمن اض عناأناي الناي اايأن ساننلنب  :ن

جدول رقم  3يوضح قيم االرتباط بين العبارات والدرجات الكلية لألبعاد االستبيان ن

رقةةةةم العبةةةةارة قيمةةةةةةةةةةةةةةةةةة رقم العبارة قيمةةةةةةةةةةةةةةةةةة رقم العبارة قيمةةةةةةةةةةةةةةةةةة رقم العبارة قيمةةةةةةةةةةةةةةةةةة رقم العبارة قيمةةةةةةةةةةةةةةةةةة
للبعد 1

االرتباط

للبعد 2

االرتباط

االرتباط

للبعد3

للبعد4

االرتباط

للبعد5

االرتباط

1

 0,658ن

7

 0,307ن

14

 0,787ن

20

 0,453ن

28

 0,677ن

2

 0,802ن

8

 0,398ن

15

 0,713ن

21

 0,544ن

29

 0,888ن

3

 0,659ن

9

 0,344ن

16

 0,772ن

22

 0,620ن

30

 0,864ن

4

 0,793ن

10

 0,580ن

17

 0,713ن

23

 0,705ن

31

 0,845ن

5

 0,744ن

11

 0,326ن

18

 0,724ن

24

 0,481ن

32

 0,917ن

6

 0,710ن

12

 0,586ن

19

 0,682ن

25

 0,710ن

33

 0,612ن

//////

 /////ن

13

 0,546ن

 /////ن

 /////ن

26

 0,533ن

 /////ن

 /////ن

/////

 /////ن

 /////ن

 /////ن

 ////ن

 /////ن

27

 0,384ن

 /////ن

 /////ن
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1

ن
رقةةةةةةةةةةم العبةةةةةةةةةةارة قيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة رقةةم العبةةارة قيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة رقةةم العبةةارة قيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة رقةةم العبةةارة قيمة االرتباط
االرتباط

للبعد6

االرتباط

للبعد 7

للبعد8

للبعد9

االرتباط

34

 0,616ن

41

 0,841ن

47

 0,564ن

56

 0,883ن

35

 0,711ن

42

 0,858ن

48

 0,486ن

57

 0,945ن

36

 0,783ن

43

 0,876ن

49

 0,324ن

58

 0,919ن

37

 0,744ن

44

 0,793ن

50

 0,541ن

59

 0,900ن

38

 0,787ن

45

 0,826ن

51

 0,561ن

60

 0,923ن

39

 0,825ن

46

 0,732ن

52

 0,475ن

61

 0,920ن

40

 /////ن

 /////ن

 /////ن

53

 0,507ن

62

 0,883ن

/////

 /////ن

 /////ن

 /////ن

54

 0,715ن

63

 0,825ن

/////

 /////ن

 /////ن

 /////ن

55

 0,685ن

64

 0,612ن

نن
انطالقمن ناينممئ ناي اض عناأناي النألالهامنم ايلننةهامنلةاىنأ نقايعناعلمبامطنباي نلباملالناعسامبيم ن

ااي ل عناينةياعنيألب ام ن اميلننااأن ظ هامن لمف اعنا ا باعناهاذان ت الني يامئأن النلةاىنا اا نامسام ن
بي نلبملالناعسمبيم ن منيتن نأ ناعسمبيم نيم مكنب مييعنايي صنيهذانالم نمنلةيان ن
نأ -مبات االستبيان ن

 بمعلم م نلةىنطليقعن سمان م لناعلمبمطننألفا كرونباخننم يةنمنلةىناينممئ نايممييعن:
الجدول رقم 4يوضع قيمة معامل المبات ( ألفا كرونباخ)

العبارات /ايبعاد

عدد العناصر

قيمة المعامل

اي بملال ن

64

0,954

األب م ن

09

0,893

ايقيعناي اض عناأناي النمبي نأ نقي عناعلمبمطنبي نلبملالناعسمبيم نقايعنا ا بعنبةرلنا0.954ين

ابي ناألب م ننذيعنقايعصناهذهناينمي عنا

يمئيعنمفسلنأ ناعسمبيم نيم مكنب مييعناي بمل .ن

نايةمأني نأن لنلةىن بملناعسمبيم ناسم نمنبطليقعنايم ئعناينيفيعن نام يةنمنلةىناينممئ نايممييع:ن
الجدول رقم  5يوضح قيم معامل التجزئة ومعادلة التصحيح ل ستبيان
المعام ت

قيمة المعامل

ايم ئعناينيفيعنن split –halfن

0,921

م يعنايمي يجنspearman-Brown

0,923

أيفمننلانبمخنية ين1ااي بملالنايفل يعني ن

0,910

أيفمننلانبمخنية ي2ااي بملالناي ا يعي ن

18

0,922

النمبي نأ نقيعناي م اللننمنلن لمف عنا ا بعصناهأن نت لالن ايعنلةىنأ نلبملالن
ساننممئ ناي
ي
اأب م ناعسمبيم نمم مكنب مييعناي بملصنا ننلناينممئ ناي لاضعناأناي االنا2ص3ص4ص5ينأ بمنمنأ ن

نايسينا يمليعناايي نااي بملينايضلاليعنايمأنمس جنينمناعلم م نلةيان

اعسمبيم نمماالناياناي يمئ

اأناي لاسع .ن

المعالجة اإلحصائية للنتائج:
 -1معايير التصحيح

ل ايبم مم اعسمبيم نأ اّ ي ك مقيي ملنألضمي هيئع ايم ليس صن

اينسبعنيطليقعنايمي يجناسم

اايمي يجنينا ناا نسةع يينلل اي مسأص ن منهان اضج اأ اي ال ايمميأ :ن
ل عنماالناي مل ن

اباذيع يناا

لمف عن ا ن

لمف ع ن

ماسطع ن

ن فضع ن

ن فضعن ا ن

5ن

4ن

3ن

2ن

1ن
اس امالال

ا ي ايا ل ملنان-5ن1ين=4ناااأ هاذه اي مياع يذا ماع م ايال ساةع يينالل يياى

مسمايع ايطالصينا طال ايفملّن= 5/4ن0.8صناينا اي نع لةى مقيي مل ايطةبع امقيي مل ألضمي هيئع

ايم ليس.ناالم لنايبم مم ناأناي لاسع لةىن يمل لب ايفمم ) (2008نية نع لةى ل ع مااال اي يمل
ة منهان اضجناأناي الناآلمأ :ن

جدول رقم( :)6يممل معيار الحكم على درجة توافر معايير الجودة
درجة

التوافر
المتوسط

الحسابي
النسبة

المئوية

منخفضة جدا
ن1نييىن
 1.79ن

منخفضة
من 1.80نييىن

%20نييىن

 %19.9ن

ن2.60نييىن

3.40نييىن

 3.39ن

2.59

ن0%نييىن

متوسطة

مرتفعة

ن%40نييىن

 %59.9ن

 %39.9ن

4.19

ن%60ن

ييى%79.9ن ن

مرتفعة جدا
من 4.20نييىن
5

ن%80ن

ييى%100ن ن

 -2تحليل المعطيات
الاي ايم ةايالل اا

ياميالن

اسام منل ايبم مام

بميل اع ا

يامئيع ية ةااع اع م ملياعنا(Spssن

يضااماعنينساااناي ئايااعنايمااأنم نااسن ل ااعنم اااالن اامييلنا الّناي ااا ّناااأنب ا ال نيل ا ا ناي ةااعص

اام اللن

ااي الئ اعن ي طياملناي الساعناأ اامهام

ياث ماع

ساما اي ماساطملناي سامبيعص ااعن الاامل اي يملياعنصن

اعلمبمطني سماني نا باملناأل اّصناناذيع اسام اع ا مباملنال(نt .testني الساع ايفالا باي

اي لاسع ا سانايفلضيمل .ن

وفيما يلي توضيح للنتائج المتحصل عليها.
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مريالال

 -7عرض وتحليل النتائج

 الفرضية ايولى " :درجة تقييم أعضاء هيئة التدريس للمجاالت (ايبعاد) المتوفرة فةي برنةامج إعةدادمعلم في ضوء معايير إدارة الجودة في المستوت المتوسط ".

أ- /نتقييم أعضاء هيئة التدريس لدرجة توافر معايير إدارة الجودة في برنامج إعداد المعلةم انط قةا
من متوسط اإلجابة لكل عبارة في االستبيان

جدول رقم ( )7يوضح درجة توفر معايير الجودة الشاملة في برنامج إعداد المعلم حسب تقييم هيئة التدريس
رقم

العبارة

المجال

الحسابي

درجة
توفر

رقم

المتوسط

العبارة

المجال

المتوسط

الحسابي

درجة توفر

1

 3,40ن

لمف ع ن

 33ن

 3,90ن

لمف ع ن

2

 3,55ن

لمف ع ن

 34ن

 2,94ن

ماسطع ن

 2,84ن

ماسطع ن  35ن

 3,09ن

ماسطع ن

 2,68ن

ماسطع ن  36ن

 3,03ن

ماسطع ن

5

 2,66ن

ماسطع ن  37ن

 3,05ن

ماسطع ن

6

 3,06ن

ماسطع ن  38ن

 3,39ن

ماسطع ن

7

 3,63ن

 39ن

 3,45ن

لمف ع ن

8

 2,13ن

ن فضع ن  40ن

 2,98ن

ماسطع ن

 3,73ن

لمف ع ن

 41ن

 2,73ن

ماسطع ن

 3,18ن

ماسطع ن  42ن

 2,63ن

ماسطع ن

 1,84ن

ن فضع ن  43ن

 2,88ن

ماسطع ن

12

 3,26ن

ماسطع ن  44ن

 2,91ن

ماسطع ن

13

 3,04ن

ماسطع ن  45ن

 2,76ن

ماسطع ن

14

 3,15ن

ماسطع ن  46ن

 2,79ن

ماسطع ن

15

 3,05ن

ماسطع ن  47ن

 3,58ن

لمف ع ن

 3,61ن

لمف ع ن

 48ن

 3,24ن

ماسطع ن

 3,11ن

ماسطع ن  49ن

 3,46ن

لمف ع ن

19

 3,73ن

لمف ع ن

 51ن الميداني

 3,30ن

ماسطع ن

 2,91ن

ماسطع ن

20

 3,43ن

لمف ع ن

 52ن

 3,05ن

ماسطع ن

3
4

9
10
11

16
17
18

أهداف

البرنامج

سياسة

االنتقاء
والقبول

نوع

اإلعداد

 3,00ن

لمف ع ن

ماسطع ن  50ن

أساليب ن

التدريس ن

التجهيزات
المادية

المتوفرة

التدريب

20

21

محتوت

 3,51ن

لمف عن ن  53ن

 3,00ن

ماسطع ن

 3,16ن

ماسطع ن  54ن

 3,06ن

ماسطع ن

 2,75ن

ماسطع ن  55ن

 3,44ن

لمف ع ن

 3,00ن

ماسطع ن  56ن

 3,23ن

ماسطع ن

 2,83ن

ماسطع ن  57ن

 3,26ن

ماسطع ن

26

 2,75ن

ماسطع ن  58ن

 3,31ن

ماسطع ن

27

 2,74ن

ماسطع ن  59ن

 3,20ن

ماسطع ن

28

 2,91ن

ماسطع ن  60ن

 3,30ن

ماسطع ن

29

 2,76ن

ماسطع ن  61ن

 3,45ن

لمف ع ن

 3,05ن

ماسطع ن  62ن

 3,26ن

ماسطع ن

 2,76ن

ماسطع ن  63ن

 3,24ن

ماسطع ن

 3,29ن

ماسطع ن  64ن

 3,43ن

لمف عن ن

22
23

المقررات
الدراسية

24
25

30
31

ن

أساليب
التقويم

32

ملمح

الطالب

الخريج

ن

ساااناينماامئ ناي اضا عناااأناي ا النلقااعا7ينمبا ياي نأ ن ماسااطني مبااملنألضاامينهيئااعنايما ليسناااأنب ا
اي السناي ةيمنيألساممذّنبامي ائلناايقباعنابا لي اعيننام نااأنالمسةتوت المتوسةطني ظاعنلباملالناعسامبيم ن
اااأنناالنأب اام هصنايمااأنم نااسن اامعلنمقياايعنهااتعيناأللضااميني ل ااعنماااالن اامييلني الّناي ااا ّناااأنبلناام ن
يالّن مبي نا-2,66ن3,40يصناهأنقيعنمااا ن
ن
يل ا ناي ةعنصن يثننمنلننلنقيعناي ماسطنينلنلبملّنن
ل عن ماسطعنيماالن مييلني الّناي اا ّنااأنبلنام نا لا ا نصنهاذان ساان ياملناي ناعنلةاىن ل اعنمااالن
مييلناي ا ّناي اضجناأناي النلقعن .6ن

مل اناي بملمي نا-8ن11ين ن ملنسيمساعناعنمقاميناايقباالصنايماأننمنالنقي اعن ماساطنا

مباملن سامايعن

ي ا2,13نان1,84ناهااأن يااالّنن اامنبااي نا-1,80ن2,59يصناهااأنم اايلنييااىنأ ن ل ااعنماااالن اامييلني الّن
اي ا ّنن ن فضعنناأنهذاناي ملن ن يث :ن
 قب نالناي لسعني

نايطةبعناي

نااقمني

ناي قمل نايبي اغا يعناي

.

 ي لاينا مبملالننممبيعنيم ي ن سماينايطةبعناي تهةي نياليم م نبمي لسع.
هذان من لنب

اي ملناهأ:ن ن


ناي سم ابي ن نألضمينهيئعنايم ليسنية

نةعنانمظمظنقململنايم ليسصنانق

ناعسمي مانيب
21

ناأني مبممهعناي لّن نةمي ناأنهذان

نايطةبعن

 نل ناي تطلي نعنيمااا ن كنل نايطةبعناي قبةي نلةىنايم ل .
أ منبمينسبعنية بملالنايمأننمنلنقي عن ماسطنا

مبعنايهمن لمف اعنان ساان ياملناي ناعيناايماأنم ايلنيياىن

أ ن ل عنمااالن مييلني الّناي ا ّن لمفكصنانم نل همنا10نلبملالن ن

ا ن64ينقةيةعن لناي بملالن

ايممييع:نا64ص61ص55ص49ص33ص20ص19ص16ص2ص1ي.
ان اليااعناي طيااملنا

ياامئيعنية ا النلقااعن7نمبااي نأ ن ل ااعنمقياايعنألضاامينهيئااعنايم ا ليسنية اامعلن

ااألب اام يناي ماااالّناااأنبلناام نيلا ا ن ةااعناااأنضاااين اامييلني الّناي ااا ّناااأن

المتوسط.

ةهاامننمناالنفةةي المسةةتوت

ب -/تقييم أعضاء هيئة التدريس لدرجة توافر إدارة معايير الجودة في برنامج إعداد المعلم انط قةا
من متوسط اإلجابة لكل مجال من مجاالت اإلعداد المحددة في االستبيان

الجدول رقم ( :)8يممل درجة تقييم المستجوبين في كل مجال (بعد)
متوسط

أعلى درجة

أدنى درجة

مجال انتماء

ايبعاد
ايب ناألال:أه افنب ال نا ل ا ن

 18,19ن

 26ن

 11ن

-6ن30ن ل ع ن

ايب ناي منأ:ن لاطناعنمقميناايقبالنيإلل ا ن ن

 20,79ن

 27ن

 12ن

35-7ن ل ع ن

ايب ناي ميث:نناليعنا ل ا ااألنم ي أصناي هنأصاي قماأي ن

 19,65ن

 29ن

9ن

-6ن30ن ل ع ن

ايب نايلابك:نن مايناي قللالناي لاسيعناأنب ال نا ل ا ن

 24,16ن

 34ن

 14ن

-8ن40ن ل ع ن

ايب ناي م س:نأسمييانايم ليس ن

 17,68ن

 25ن

8ن

-6ن30ن ل ع ن

ايب نايسم س:نأسمييانايمق نايع ن

 21,69ن

 30ن

 10ن

-7ن35ن ل ع ن

ايب نايسمبك:نايم هي الناي ماالّ ن

 16,69ن

 29ن

6ن

-6ن30ن ل ع ن

ايب ناي م :نايم لياناي ي انأ ن

 32,26ن

 42ن

 19ن

45-9ن ل ع ن

ايب نايممسك:ن ة جناي ةعنايطميانااي لي ي ن

 29,68ن

 45ن

9ن

-9ن45ن ل ع ن

اي ل عناينةيعنيإل مبمل ن

 201,0ن

 263ن

 120ن

-64ن 320ن

اإلجابة

لإلجابة

لإلجابة

درجة اإلجابة

اينممئ ناي اض عناأناي النمبي نأ ننلن ل ملني مباملناألساممذّنيألب ام ننمنالنااأناي سامايناي ماساط-ن
ااا ناي ماسطنامقملاني ل عن لمف عن3ن ساناي ملناي

نينلنب ناأناعسمبيم ينصاهذان مني ايلنيياىن

أ ننمقياايعنألض اامينهيئااعنايما ا ليسنيااق ااكنب ا ال نيلا ا ا ناي ة ااعناي م ا ّنا ااأناي ا ا السناي ةياامنب اامي ائلنن اام ن
ماسطننااا ناي ماسطنصناق ن ل اانمقي هعنبب

اي

ناألسبمانايمأن

نمهمن ن اللني مبممهعناي لّن نهم :ن

ااعنايس ااملأنغي االناي نمس اااني م اااينايا الصلا ا ناي ااتطلي نغي االنن ااماأني ا ا نايطةب ااعناي قبة ااي نلنا ا ن

ايم ل صل نايطةبعنغيلناي نس عن كننطمقعناسمي ماناي لسعصنقةعناياسمئلنايس يعنايبيليعنلةىن سماينن
ايقململصنضلالّناي ال عناي م ّنيب ال نايمناي ن كناعسمفم ّن نم ملاناي الناي مق ع .ن
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 الفرضةةية المانيةةة ":دراسةةة الفةةروق بةةين تقييمةةات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس لةةدرجات تةةوفر معةةايير إدارةالجودة في مجاالت برنامج إعداد المعلم حسب متغير الجنس.

الجدول رقم ( :)9يوضح الفروق في تقييمات أعضاء هيئة التدريس لمجاالت برنامج إعداد المعلم بين الجنسين
اي معل ن
أب م ن

أهداف البرنامج

ننفنع

فنغننع ن

ا مب ا ا ا ا ا ا ااملنفن

م منسf

0,024

سماين ن

عيعنsig
0,877

قي عننل ن

T

0,487

ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااعن

اي ليع ن
78

77,11

س ا ا ا ا ا ا ا ا ااماينن ماس ا ا ا ا ا ا ا ا ااطن اعن ا ا ا ا الافن اميل ن

اي عيع ن

0,877
0,628

ايفلا ن
0,457
0,451

اي يملي ن
0,94
0,94

اي قعن %95ن

اي ناأل نى ن اي ناأللةى ن
-1,413
-1,414

2,338
2,329

سياسة القبول

فنع

فنغننع ن
نوعية اإلعداد
فنع

فنغننع ن

0,40

0,003

0,529

0,957

78 -0,651

77,94

-0,52

0,54
0,54

-0,455
-0,455

0,74

0,737

-1,927
-1,922

1,018
1,012

78

0,605

-0,566

1,092

-2.741

1,608

77,51

0,605

-0,566

1,091

-2,738

1,605

محتوت المقررات

نفنع

فنغننع
أساليب التدريس
فنع

فنغننع ن

0,086

0,273

0,771

0,602

78 -0,042

77,87

78 -0,546
77,99

0,97
0,97

-0,04
-0,04

0,996
0,993

-2,024
-2,018

1,941
1,935

0,586

-0,569

1,041

-2,642

1,504

0,585

-0,569

1,036

-2,632

1,494

أساليب التقويم

فنع

فنغننع ن
التجهيزات
فنع

فنغننع ن

0,203

0,489

0,654

0,487

78 -0,244

77,68

78 -0,833
77,94

0,808
0,808

-0,267
-0,267

1,095
1,093

-2,446
-2,442

1,913
1,909

0,408

-0,946

1,136

-3,208

1,316

0,406

-0,946

1,132

-3,20

1,308

التدريب الميداني

نفنع

فنغننع ن

ملمح الخريج
فنع

فنغننع ن

0,133

0,043

0,716

0,836

78 -0,524

77,62

78 -0,610
77,31

0,602
0,601

-0,553
-0,553

1,054
1,053

-2,651
-2,648

1,546
1,543

0,544

-1,120

1,837

-4,778

2,537

0,544

-1,120

1,837

-4,777

2,537

اي ل عناينةيعن ن
فنع ن

فنغنع ن

0,342

0,56

-0,54

78

77,91

23

0,591
0,590

-4,06
-4,06

7,524
7,498

-19,04
18,99

10,92
10,87

يامئأالياي م

ماضجننممئ ناي النلقعا9ينأ ننلنقيعناع مبملنا

نب الساعنايفالا ن اميلنغيالن اياعن

ي يمئيمصسااينمةعناي ميعنب معلنايمقييعنأانبمي ل عناينةيعنيةمقييعصنااي ت لالنا

يمئيعناي فسلّنيذيعن

ماضا ااجنأ نقي ا ااعنايفا االا ننمنا االننةها اامنلن ا ا ن سااامايناي عيا ااعنيف ااا ناي سا اامايناي م ا ا نلةيا اااناا ااأنايب ا اااثن

اع م مليااعنا0,01ن–ن0,05يصأ اامنبمينساابعننيقاايعن ماسااطنايفاالا ن ااميلناااأن ظ هاامنمن االفنل ا ن ااملن

اي قع.نامُفسلنهذهناينممئ نب عنا ا نالا نبي ناي نسي ناذناالناانامثينااأنايمقيي املنايماأنقا همنألضامين
هيئعنايم ليسني ل ملنماالن مييلني الّناي ا ّناأن امعلنبلنام نيلا ا ناي ةاعصننابميماميأن ل اعنايمقيايعن
اي م يلنلةيهمنعنم ا ني مريلناي نس .ن

 الفرضةةية المالمةةة:ندراسةةة الفةةروق بةةين تقييمةةات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس لةةدرجات تةةوفر معةةايير إدارةالجودة في مجاالت برنامج إعداد المعلم حسب متغير نوع المدرسة

الجدول رقم ( :)10يوضح الفروق في تقييمات أعضاء هيئة التدريس لمجاالت إعداد المعلم تعود لمتغير نوع المدرسة
المجاالت

أبعاد

اختبةةةةةار ف مستوت داللة قيمة ت
تجانسf

sig

T

درجةةةةةةةةةةةةة مسةةةةةةتوت متوسةةةةةةةةةةةةةط االنحةةةةةةةراف فاصل

الحرية

الداللة

الفروق

المعياري

المقة %95

الحد ايدنى الحد ايعلى

أهداف البرنامج

ننفنع

فنغننع ن
سياسة القبول

فنع

فنغننع ن

0,242

0,042

0,624

0,838

0,245

-0,644

78

73,95

0,807
0,807

0,232
0,232

0,947
0,944

-1,654
-1,650

2,117
2,114

78

0,521

-0,479

0,744

-1,961

1,003

73,14

0,522

-0,479

0,745

-1,963

1,005

نوعية اإلعداد
فنع

فنغننع ن
محتوت المقررات
فنع

فنغننع

1,746

1,699

0,190

0,196

0,613

-0,371

78

67,56

0,542
0,549

-0,673
-0,673

1,099
1,118

-2,860
-2,905

1,514
1,559

78

0,712

0,371

1,001

-2,365

1,622

62,54

0,721

0,371

1,034

-2,438

1,695

أساليب التدريس
فنع

فنغننع
أساليب التقويم
فنع

فنغننع
التجهيزات
فنع

فنغننع ن

0,252

2,124

0,222

0,617

0,149

0,639

0,127

0,551

-0,796

78

71,26

0,899
0,900

0,133
0,133

1,050
1,057

-1,957
-1,974

2,224
2,241

78

0,583

0,606

1,100

-1,584

2,797

77,97

0,570

0,606

1,063

-1,511

2,724

78

72,32

0,428
0,430

-0,911
-0,911

1,144
1,148

-3,189
-3,199

1,367
1,377

التدريب الميداني
فنع

0,247

0,621

0,855

78
24

0,395

-0,905

1,058

-3,011

1,202

فنغننع

71,82

0,398

-0,905

1,063

-3,025

1,215

ملمح الخريج
فنع

فنغننع
الدرجة الكلية

فنع ن

فنغنع

0,548

0,006

0,461

0,941

-1,369

-0,644

78

76,84

0,173
0,168

-2,508
-2,508

1,832
1,802

-6,155
-6,097

1,139
1,081

78

0,521

-4,876

7,568

-19,94

10,191

74,75

0,519

-4,876

7,523

-19,86

10,112

ياامئأنالين ااميلنغياالن ايااعني ياامئيمناااأنناالن

انطالقاامن ا ننماامئ ناي ا النمبا ياي نأ نناالنقاايعناع مبااملنا
معلنايمقييعنااأناي ل عناينةيعنيةمقييعصناايمفسيلنا يمئأني يلنييىنأ نايقيعناليننمنالنلنا ن ساماين
اي عيااعنيفااا نايقاايعناي م ا نلةيهاامنا0,01ن0,05-ينصنناقاايعن ماسااطنايفاالا نعنمنم ااأني ااملناي قااعنصنهااذان
يفسالنلا عنا ااا نااالا نبااي نمقيي ااملنايمااأنقا همنألضاامينهيئااعنايما ليسني لسااعنايقبااعننامقيي ااملنألضاامينن

هيئعنايم ليسني لسعنبا لي عن .ن

ب نىنعنما نالا نذالن عيعني يمئيعنبي نمقيي املنألضامينهيئاعنايما ليسنيا ل ملنمااالن امييلني الّن

اي ا ّناأن يكن معلنبلنم نيل ا ناي ةعنم ا ني مريلننا ناي لسع .ن

لة اامنأ ناي لسااعناي ةياامنيألسااممذّنبميقبااعنم االفنلةااىنيل ا ا نايطةبااعناي ة ااي ناي م ييااي ناااأناي ا ان

اي ة يعنااي ةاعناي قيقعنانليمضيملصناي يميصنني يميصنلةاع/نبيايا يمصنيلالعنآيأي ن

أ مناي لسعناي ةيمنيألسممذّنببا لي عنم لفنلةىنيل ا نايطةباعناي ة اي ناي م يياي نااأناي ا اناأل بياعن
انأ اناايةرعصنايفةسفعصنمملي ننا رلاايمصنايةرملي.

 -مناقشة النتائج ن

الفرضية ايولى :م ةلنييمغمهمناأناي بملّنايممييع :ن

درجة تقييم أعضاء هيئة التدريس للمجاالت (أبعاد) المتةوفرة فةي برنةامج إعةداد معلةم فةي ضةوء معةايير

إدارة الجودة في المستوت المتوسط.

بمعلم اام نلةااىننماامئ ناي ا االنلقااعنا7ص8ينأساافللننماامئ ناي طيااملنا

ياامئيعنأ نمقيي ااملنألضاامينهيئااعن

ايما ليسني ل ااعنم اااالن اامييلني الّناي ااا ّناااأنبلناام نيلا ا ناي ةااعننمناالن ماسااطعصن يااثنم يااةنمنلةااىن
ل ع ماسطعناأنأغةاناي بملالنينلن معلناعسمبيم نصنن امنم ياةنمنلةاىن ل اعن ماساطعنااأناي ل اعن

اينةيااعنيناالن ااملصنااي اامعلناي لاسااعنم نااسن اامعلنايمقياايعناي م ةااعناااأ:ناأه ا افنبلناام نا ل ا ا صن
االاطناعنمقااميناايقبااالصنناليااعنا لا ا صن مااايناي قااللالصنأساامييانايما ليسصنأساامييانايمقااايعصنايم هيا الن

اي ماالّصنايم لياناي ي انأصن ة جنايطمياناي ةعناي لي ي .ن
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امنلا نلباملمي ن ا ن املنسيمساعنايقباالننمناالن ل اعنايمقيايعنايهامن ن فضااعصناااأنا
األلضميناي سم ابي نايمأن

مباملناي الّنيااب

ن

نمهمناأنيطملنهذاناي ملنأ مللنييىنل عنمااا نل نايطةبعناي ة ي ن كن

ل ناأل من نايبي اغا يعن من ة ن نةعناعنمظمظناأنايقململ .ن

اهااذهنايمقيي ااملنمفساالنضاالالّنيلاام ّناينظاالناااأن ماااين قااللالناي السااعنامطااايلنأساامييانايما ليسصنمنايااكن
ام يثنأسمييانايمقايعصنماايلنايم هي الناي ي عصنمن يفناي

عنايسملأنيةم لياناي ي انأن .ن

اهااذهناينمي ااعنماااقاالننساابيمن ااكن السااعناي اام يناآ االا نا2011ينايمااأنمايااةلنييااىنأ نط الئا نايما ليسن
اي مييااعنمةقيني ااعنمفمق ا ناألس ااةااناي ا يثنصنن اامنم اامبهلننس اابيمن ااكن الس ااعني ضاالن اااليأنا2009ينايم ااأن
ماياةلنيياىنضاالالّنيلام ّناينظاالنااأنبلناام نيلا ا ناي ةااعناالام ّنمنييفااان اكنااقااكنا ياال ملناي ي ااعصن
ااعهم معنبم قي نماا نبي ن قللالن معلنا ل ا نانايملبايصناألنام ي أصناي قاماأينااقامني امنهاان

االن

بانااأناي م املناي مي ياعصااأننفاسنايسايم نن ا ن الساعنأ يناعنبا يةاعا2010ينايماأنأسافللننممئ هامنيياىن

ضاالالّن ياام ّناي

ااعناي ن ااأنايسااملأناي ي ا

نيةا ا ا النايبي اغا يااعصن يااثنماي ااةنمن ا ن اااللنه ااذهن

اينمي عنايمأنماااقلننسبيمن كناي لاسملناي ذنالّنييىنايم ق ن ني عنايفلضيعن .ن

الفرضية المانية:ن مااهمنيرنمهناأناي بملّنايممييع:ن ن

ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين تقييمةةات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس لةةدرجات تةةوفر معةةايير إدارة

الجودة في مجاالت برنامج إعداد المعلم تعود لمتغير الجنس.

ب ا نم ةياالننماامئ ناي ا النلقااعا9ينمايااةنمنييااىنأ نقاايعناع مباملنا
غيلن اياعني يامئيمنلنا ن سامايناي عياعناي

ياامئأناليناي اام

نب السااعنايفاالا صن

االنباانااأنايب ااثناع م ملياعنساااينيقايعنالينايماأنماضاجن

ايفاالا ناااأنمقيي ااملنألضاامينهيئااعنايم ا ليسنيناالن ااملنايمقياايعنلةااىن ا اصنأانايمقيي ااملناي ميااعنبمي ل ااعن

اينةياعنينالناي امعلنايمااأنم اا ني مريالناي انسصناهااذهناينمي اعنما لنلةاىنأ نناالن ا ناألساممذّنااألسااممذالن
ق ااننفسنايمقييعصناهذان مني بلني عنايفلضيعناي منيعن .ن

الفرضية المالمة :ي ينمنايميالناينظلينيهذهنايفلضيعناأناي بملّنايممييع :ن

ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين تقييمةةات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس لةةدرجات تةةوفر معةةايير إدارة
الجودة في مجاالت برنامج إعداد المعلم تعود لمتغير نوع المدرسة

بامي ا ّنيياىننمامئ ناي ا النلقاعنا10يصنماياةنمنيياىنلا عنا اا ناالا ن اياعني يامئيمنااأنمقيي املننألضامينن
هيئااعنايم ا ليسني ا ل ملنماااالن اامييلناي ااا ّناااأن يااكن اامعلنبلناام نيل ا ا ناي ةااعنم ااا ني مرياالننااا ن

اي لسااعصن يااثنم يااةنمنلةااىنقاايعنلن سااماين ععمهاامنيفااا نايقاايعناي
ملن ناي معلنامةعناي ميعنبمي ل عناينةيع .ن

ااالنبهاامنا-0,01ن0,05يناااأنناالن

اهذان منيفسلنأ ن ل عنايمقييعننفسهمنلنا ناألساممذّناياذي نينم اا نيياىناي لساعنناي ةيامناي الاعنلةاىنيلا ا ن

ايطةبااعناي ة ااي ناااأناي ا اناأل بيااعنصنالن ا ناألسااممذّناي نم ااا نييااىناي لسااعناي الاعنلةااىنيل ا ا نايطةبااعن
اي ة ي ناأناي اناي ة يعنااي ةاعناي قيقع.
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ااينمي ااعناينهمئيااعنيةفلضاايعن2نا3نممااا ا ننساابيمن ااكنب ا

ناينماامئ ناي م ياالنلةيهاامناااأن السااعناي اام ين

اآ لا نا2012ين نهمنل عنا ا نالا ناأنمقييعنبلنم نيلا ا ناي ةاعنم اا ني مريالناياظيفاع.نأ امنبمينسابعن

يةفلضيعناي م عنام نااقاكنمقيايعنبلنام نيلا ا ناي ةاعنااأناي ا السناي ةيامنيألساممذّنبامي ائلن ا نا هاعننظالن
ألضمينهيئعنايم ليسناأنضاين مييلني الّناي ا ّنيم

*انطالقمن ننلناينممئ ناي ذنالّنمايةنمنييىنأ :نن ن

نبمقيي هعنية معلناي مض نعنايا .ن

 -مقييعنبلنم نيل ا ناي ةعناأناي السناي ةيمنيألسممذّنبمي ائلنيمض نمقييعن

العن ناي معلن

نهمناأه افنايبلنم نصن لاطنايقبالصن مايناي قللالناي لاسيعصنأسمييانايم ليسصنأسمييانايمقايعصنن

ماايلنايم هي الصا ل ا ناألنم ي أناايملبايصنايم لياناي ي انأصن ة جنايطمياناي لي يصن

 ا ل عنايمقييعنيةبلنم ن نا هعننظلنألضمينهيئعنايم ليسناأنضاين مييلني الّناي ا ّنهأناأناي سماين ماسطنبمينسبعنينلن ملن ن معلناي مض نعنيةبلنم صنانذيعنبمينسبعنية ل عناينةيعن

ايمأنم لن

ا ناي ل ملناي م يلنلةيهمناأننلناي معل.

 -عنما نالا ناأنمقيي ملنألضمينهيئعنايم ليسنم يني مريلناي نسنأاننا ناي لسعن

 مأني نأغةبيعناي سم ابي ناألضمينهيئعنايم ليسين ن اللني مبممهعناي لّنلةىنايستالناي فما نا مننبلنم نيل ا ناي ةع؟ينلةى:

هأناقم ال ممنعناي مني

 ضلالّنيلم ّناينظلناأن ماينايبلنم ناي ميأناالم ّنمنييفان كنااقكنا يال ملناي ي ّن
اااقكنايمطالالناي مييع
ن

 ضلالّن الي عن مايناي قللالن كن سماينايطةبعن
 نضلالّن يم ّناي
 ضلالّنماالناي
لةىنايم ل .ن

عنايسملأني ي

نايم لياناي ي انأن

ناينماأن ناي تطلي نااياسمئلناي ي عنيمرطيعن م ملنايطةبعناي قبةي ن

 اعهم معنبم قي نايماا نبي ن مايناي اا ناي لاسيعناي ميعنبم ل ا نايملباينااألنم ي أنان
ماينا ل ا ناي ي انأنام ي همناا ني مييلناي ا ّناي مي يع.ن

ا

مايعناعسمفم ّن نم ملاناايال ملناي الناي مل يع .ن

لناينممئ ناي يلنلةيهمناأناي لاسعناي مييعنماااقلننسبيمن كنماييملن

لاسعن

العن ناي الساملن نهامن

م ناسة م ناي ضليناي ي نا1982ينايمأن ةيلنييىنأه يعنيلم ّناينظلناأنأسمييانا ماين

اي لاسعناأن اا نايم ي

ن كنايملني نلةىن قللالنايمأنم عناي ةاعنااأن ملساعناي هناعصن نا الساعنلميا ّن

ا نلب ا نايم اااانا1990يايمااأنمايااةلنييااىنأ ناي ا

ناي ي ا

نيةملبيااعناي ةيااعنغياالنناامفن ل اام ن

اي م ا لبملناايطةبااملناي ة اامليصنا ااكن السااعناي قاالعنابليااعنا2010ينايمااأنأساافللنييااىنأ نب ا ال نا ل ا ا ن
األنم ي أناا ل ا ناي قماأنيعني ق نناي سمايناي طةاااصن نا الساعن املن ا ا نيسا مليلنايهساأا2012ين

ايمااأنبيناالنأ ن ل ااعنماااالن اامييلناي ااا ّناي اام ةعنيااقااكنيلا ا ناي ةااعن ا نا هااعننظاالنايطةبااعنا ا نا هااعن
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نظاالنألض اامينهيئ ااعنايما ا ليسنن لمف ااعصننن اامنلنا ا لنلةااىنض االالّناي االنلة ااىنمط ااايلنأس اامييانايما ا ليسن
اايمقايعناي ي عنامطايلناي اال ناي م يعننام ي ن مايناي قللالناأه افنايم لياناي ي انأ .ن

خاتمة

ةيلناي لاسعناي مييعنأ نااقكنمقييعنبلنم نيل ا ناي ةعن نا هعننظلنألضمينهيئعنايم ليسناأنضاين
مييلني الّناي ا ّنيم

نبمقيايعناي امعلناي مضا نعنيةبلنام صن ياثنماياةنمنيياىنأ ن ل اعنايمقيايعننمنالن

اأناي سمايناي ماساط .يذنيمضا نايبلنام نيلا ا نأنام ي أناملباايناالا ا ن يا انأصنانالنناا ن ا نا لا ا ن
ي ماينب الهن ماين ناي قللالناي لاسيعنايمأنممنا ن سانايم ي

صاياليم م نبمي لسعنيمةقأنا ل ا ن

ي انأ نمماالن لاطناأنايطميان مىنيم ن ن ممب عنايمناي نااي لاسعصناايااقكناي ميأنيةبلنام ن ساان امن
مايةلنييياننمي عناي لاسعناي مييعن ن اللنمقيايعنألضامينهيئاعنايما ليسنيهاذانايبلنام نااأنضااين امييلن
ي الّناي ا ّنصيعنينلنب ناي سمايناي لغااناياناناي ااناني مييلني الّناي ا ّناي م ةعناي مي يعن ا ن ياثن
ل ا ّن اامعلننمأله ا افناسيمسااعنايقبااالنانااا نا ل ا ا نصايهااذانمايااأناي السااعنبضاالالّنيلاام ّناينظاالناااأن
ايماا نبي ن قللالنا ل ا ناألنم ي أنااي هنأنااي قماأنام ي همني ساميلّنا ياال ملناي يا ّناايمطاالالن
اي ة يااعناي مييااعصنا ياام ّن ا ّنايملبيااعناي ةيااعصنناايمأني ا ناااأنلتيااعن ساامقبةيعنيااب

ناألسااممذّناي ناااني نلةااىن

انمقاامين ا السنم ليبيااعناااأن مةاافناي ساامايملنممب ااعني ا السنيل ا ا ناي ةااعنن قاالن ي ا انأنيساامل نلةااىن
مطبي نب ال نا ل ا ناايم ليانبف مييع.ن ن
قائمة المراجع
 -أ ينا ااعنبا يةا ااعصنلقيا ااعن نم ةيا ااعنا ا اليعنيطا اااا2010ي":نمقا ااايعناي

ا ااعناي نا ااأنا ا اام اللنايا ا ا الن

ايبي اغا يااع"ن ااذنلّنم اال نينياالن ااهم ّنأسااممذنايم ةاايعناي اامنايصنم االني الاف:ناألسااممذنلبا نايل اام نبا ن
بلينعصناي لسعناي ةيمنيألسممذّنايقبعنايق ي عناي ائلصقسعناي ةاعنايطبي يع .ن
 -يبلاهيعن

ينل ي ا2000ي:ن"نلتيعن سمقبةيعن لا ا ناي ةاعنااأنليالناي ةا ممياع"نصاقامئكناي اتم لن

اي ة أناي منأناأنايفملّناي م ّن ا ا20-18أاليالن2000يناي اضاا :ن"نايا الناي مريالنية ةاعناي لباأن

اأناي م كناير صنلتيعنللبيع"ننصن م عنأسياط.

نايليا ا2003ي:اي نظا عنمناي ناي ةعناأنضاين مييلناي ا ّصن النايفنلصنل م .
 يبلاهيعن اي طالا ين ميا )" (2002نمقاايع بلنام ا لا ا ايملبااي ي ة اأ ايملبياع ا ساال يع ااأ نةياملناي ة ي بمي ةنع اي لبيع ايس ا يع"نصنلسميع نمالاهص نةيع ايملبيعص م ع أع ايقليص ايس ا يع.

 اي يم أنبا ن لا ا2007ي":نايلضامنايااظيفأنا اا ياعناعن ام نيا ينأساممذّنايم ةايعناي امناينااي ام أ"نصأطلا عن ق عنينيلن هم ّن نمالاهن ايعناأنلةاعنايملبيعنالةعناينفسصن م عناي ائل.
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 اينن ا يصن مسااعنياساافنا2002ي:ن"نيل ا ا ناي ةااعنب م ااعنايناياالصنايااقااكننااي ااأ ال"نصن ةااعناي ةاااعنايملبايعنااينفسيعنصن م عناينايلصناي ة ناي ميثصناي

ناي ميث.

 اي لنا ا نايااااطنأنيةا اامئ نايملبايا ااعا2008ي:نناي لب ااأصناي ةا ااعناي ائلي ااعنيةملبي ااعناايمن اااي :ناي مي اااعن-

ايبي اغا يعنم فيفنايب ال صناي
ملن

10

ا نيس مليلنايهسأا2012ي:نااقكنيل ا ناي ةعناأننةيملنايملبيعنب م املنقطام نغا ّنااأن

ضاين مييلناي ا ّناي م ةع"نصنلسميعن م سميلناأنأيالنايملبيعن م عناأل هلصنغ ّنصاةسطي .

-

ماظنلةأا2003ي:ن"ن لاسعن قملنعنيانظعناعلم ام ناألنام ي أنيبلنام نيلا ا ناي ةاعنااأنب ا

-

نا2004ي:ني الّناي ا ّناض م ناعلم م ناأنايم ةيع .ن

نايا الن

األ نبيعن"صن تم لناي نا ّناي م ةعناأنيل ا ناي ةعنبمياط ناي لبأصن م عن نةاا صنةيعنايملبيعص يل.
سمني نه ين

 ل ااي نأاليساام ا2002ي:ايمسااييلنايبي ا اغا أناااأن تسسااملنايم ةاايعصنالم اام نلةااىنبلناام نا الّنايملبيااعناياطنيعصنقيلناينمماصناي ائلن
م

 -نال

اي اسلي ) " (2004نايقيمس اايمقايع ايملباي اي يث" ص ط 1ص النايفنلصل م ص األل

 لا االنسااةي م نل ضاام ا2008ي:نبلناام ن قماال نيمطااايلنأ اين ة ااأنايليمضاايملناااأنضاااين اامييلناي ا ّناي م ةعصناي تم لناي ة أنايممسكنل لن–نمطايلن نمه نايم ةيعناأنضااين امييلناي اا ّن-نااأن

ايفملّناي م ّن ن26-25نياييان2008صنب النايضيماعن م عنلي ناي س.نن

 -ننسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ن

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ناي ها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ينا2008ي:نايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام ةيعنا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االناين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااناي مةف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااعن

www.daftari.com/vb/showhead.2008.hotmel

 يااال نايسااي نلب ا هنل ض ام نا2005ي:نمطااايلنب ا ال نيل ا ا نمناااي ناي ةااعنبنةيااملنايملبيااعناااأنضاااينمييلناي ا ّناي م ةعناسةطنعنل م نن اذ ا ميص ةعنايملبيعنببنهمنصناي ة ن15ناي
اايما يكنصنل م

60صنييملاعنيةن لن

 ط ي ااعنل ااي ينأ ا ا ا2004ي:نايا ا ييلناي ل ااأنيما ا لياناي ة ااي نبمي ا ا السنذالنايفي االناياا ا ا صناي نظ عناي لبيعنيةملبيعنصمانس.

 -غماين ملا2008ي":نمناي ناي ة اي نأ ناميناي

اعنلا نطليا نيايرعنايمنااي نلا نب ا "نصنأطلا اعن

ينيلن هم ّن نمالّنن ايعناأنلةاعنايملبيعنالةعناينفسصن م عناي ائل

 -نمءن

ا2001ي:ن"ناةسفعنيل ا ناي ةع"نصنايطب عناألايىصن لن ناينممانيةن ل.

 -نن م نأ

نلةأا2009ي:مقييعنب ال ناي ة ي نا ل ممهمناا ن امييلناي اا ّن ا نا هاعننظالنطةباعن

ايسنعنايلاب عنقسعن ةعنيفناألضمينهيئعنايم ليسنصن ةعن م عن

ناي ة ن25ناي

نا3ا4ي.

 ي ض االن اااليأنا2009ي":نمق ااايعنبلن اام نمن اااي ن ة ااأناي ل ة ااعناعبم ائي ااعن ا ا نا ه ااعننظ االنايطةب ااعن-

ااألسممذّ"صنلسميعن م سميلناأنلةاعنايملبيعصن م عناي ائل .2ن
مه ن

نلطاّنا2008ي:ن قماعناي مييلنااي ا ّناأنايم ةيعصنا سنن ليعصن الناي م عناي ي ّ.
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استراتيجية إعداد المعلم وتطويره المهني
في المنظومة التعليمية المغربية

أ .عبد الكريم المناوي
أستاذ باحث

كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

مراكش  -المغرب
المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ,نبينا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين ،وبعد :

يشكل مجال التربية و التكوين في المملكة المغربية ورشا اجتماعيا مفتوحا يحظى باهتمام
خاص لملك المغرب جاللة الملك محمد السادس ،ودعوته لمختلف الفاعلين في مختلف القطاعات

الحكومية وغير الحكومية بإعادة النظر في المقاربات والطرق المتبعة في المدرسة المغربية  ،وايالء
العناية الالزمة للمتعلم ،واتاحة الفرصة له لإلبداع واالبتكار ،واالرتكاز على المعلم وتأهيليه وتكوينه

فهو المحرك األساسي للمؤسسة التربوية ؛ يقول جاللته " وانما المطلوب هو التغيير الذي يمس
1

نسق التكوين و اهدافه وذلك بإضفاء دالالت جديدة على عمل المدرس لقيامه برسالته النبيلة"  ،وال

شك أن إصالح التعليم المغربي ،قضية أساسية في عملية التنمية وبرامجها ومشروعها في إحداث
التقدم  ،و أن الرفع من مؤشرات جودة التعليم وتحقيقها رهين بالتأهيل المناسب لألطر التربوية
بكافة هيئاتها عبر قنوات التكوين الذي تتم صناعته في مراكز التربية واعداد المعلمين قبل

الخدمة ..وعبر قنوات التكوين المستمر الرسمي الذي تشرف عليه هيئة التأطير/اإلشراف التربوي
أثناء الخدمة وأيضا عبر التكوين الذاتي للمعلمين قصد تعزيز قدراتها التربوية و البيداغوجية ..
وتفرض على هذه المؤسسات  /المقاوالت والم اركز والهيئات أن تكون في المستوى المأمول و أن
تنتج فاعلين قادرين على النهوض بالمنظومة التربوية كما ينبغي أن تتجدد  ،وفق المتغيرات الثقافية
 - 1مقتطف من الخطاب الذي وجهه ملك المغرب محمد السادس يوم  20غشت  2012بمناسبة ذكرى ثورة الملك
والشعب .
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واالجتماعية  ..بشكل ينعكس على المعلم و المدير و المؤطر و كل الفاعلين في المؤسسات

التربوية .

إن ما يبدو أن المنظومة التعليمية بالمغرب شأنها شأن باقي المنظومات التربوية بالعالم

العربي قد تأثرت بالتطورات السريعة و العميقة و التحديات التي يعرفها العالم أبرزها التطور
التكنولوجي والثورة المعلوماتية التي تفرض على القطاعات الوصية أن تنخرط مع هذه المتغيرات
1

ومسايرتها  ،إال أن المؤشرات و التقارير الدولية تدل على تعطل ورش التربية و التكوين في
المغرب وفشله من خالل مجموعة من المقاربات للسياسات التعليمية للحكومات المتعاقبة في
المغرب منذ نهاية القرن الماضي وحتى مطلع األلفية الثالثة  ،في وقت شهدت المجتمعات

المعاصرة ثورة تربوية غير مسبوقة سعيا منها الى الرفع من جودة التحصيل الدراسي ،وتبقى الجهود

المبذولة في هذا الصدد لتأهيل الخريجين لمواكبة التغيرات المجتمعية في مختلف المجاالت غير
كافية  ..ويشكل التقرير الذي أجراه مركز أبحاث التعليم العالي التابع لجامعة شيكاغو األمريكية
وقفة للتامل و التساؤل حول كيفية تحقيق الجودة المنشودة في التعليم والرفع من مستوى مخرجات

المنظومة في وقت يسجل هذا التقرير من خالل المسح الذي شمل  14بلدا عربيا و أجنبيا خلال
بنيويا في النظام التعليمي حيث يحتل المعلم المغربي المرتبة ما قبل األخيرة  ،هذه الوضعية

المتردية و هذا االنحدار و النكوص للمحرك األساسي في المنظومة التعليمية التعلمية  ،يفرض
على القطاع الحكومي المسؤول على النظام التعليمي بالمغرب االهتمام بالمعلم وفق منظور
تشاركي مع كافة الفاعلين و المهتمين و المهنيين  ،والعناية به اختيا ار و تدريبا و إعدادا مهنيا بما

يتناسب مع الواقع الذي يتجدد باستمرار  ،باعتبار المعلم المدخل السليم ألي إصالح تربوي ،ونظ ار
للدور الكبير و الحيوي المنوط به في العملية التربوية التعليمية ،فهو الذي يحتل موقع القيادة

والريادة و المرشد و الموجه في هذه العملية .

 - 1تقرير البنك الدولي  : 2008حصل المغرب على الرتبة  11متقدما على العراق و اليمن و جيبوتي  ،وهي مراكز
متأخرة
 تقرير اليونيسكو  : 2014حيث حددت المنظمة مشكلة التعليم في المغرب و باقي بلدان العالم العربي في محدودية الدعموالميزانية المخصصة للتعليم  ،وأيضا مشكل طغيان الطابع النظري في المنظومات التربوية العربية من خالل اعتماد طرق
تقليدية كالسيكية تقوم على االلقاء و شحن ذاكرة المتعلم و اهمال التطبيق العملي للمناهج الدراسية  .وفيما يخص تحقيق
الجودة في التعليم فقد صنف التقرير المغرب ضمن اسوا  21دولة في مجال التعليم الى جانب موريتانيا و باكستان و عدد من
البلدان االفريقية الفقيرة ..
 تقرير التنمية البشرية  2013الذي اصدره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي سجل تباينات في النسب اإلجماليةلألسالك التعليمية  ،و ارتفاع نسبة الهدر المدرسي و ضعف المستوى التعليمي ..
 تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم المتحدة برسم  2007و  ،2008الذي حدد االختالالت الكبرى للنظام التعليميفي المغرب في ضعف القدرة اإلدماجية وعدم تكيف المنظومة التربوية مع المعطيات الجديدة لسوق الشغل  ،والهدر
المدرسي خاصة في األوساط القروية و الفقيرة و في صفوف اإلناث  ،وتراجع جودة التحصيل وعدم التمكن من اللغات ...
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و تأتي أهمية استراتيجية إعداد المتعلمين وتطويرهم المهني قبل الخدمة و أثنائها من خالل

الخطط والبرامج المعتمدة بهدف توفير أفضل الظروف لتمكين المعلمين من تكوين متين وجعلهم
أقدر على المستلزمات المعرفية و الكفايات التواصلية و البيداغوجية ..لممارسة مهامهم وفق أهداف

و نظام ينسجم مع الغايات الكبرى بما ينعكس على النهوض االجتماعي و الثقافي و االقتصادي
والسياسي للمغرب ..
مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة البحث ،إذن  ،في البحث عن األسس و المبادئ التي يقوم عليها التصور
العام و الجديد حول قضية إعداد المعلم و تأهيله في المنظومة التعليمية في المغرب  ،والتعرف
على جوانب القوة و الضعف في هذا التصور و تحليله وفق معايير االعتماد األكاديمي ،و كذا
مواصفات اختيار الطلبة المعلمين في مؤسسات اإلعداد القادرين على توظيف قدراتهم المعرفية

والتواصلية و البيداغوجية وتطبيقها في العملية التعليمية ،لحل المشكالت و تطور الممارسات أثناء

الخدمة  ..كما سنتعرف على المرتكزات و البنى التنظيمية و اإلدارية التي تقوم على االستراتيجية

المغربية في إعداد المعلمين وتطويرهم مهنيا و التعرف على أهدافها  ،مع إبداء مجموعة من

المالحظات عن هذه االستراتيجية؛ و عن واقع إعداد المعلم قبل الخدمة و بعدها .و إبراز الخلل
الحقيقي الذي يحد من فاعلية المشروع اإلصالحي للمنظومة التربوية في المغرب و المتمثلة في

النظرة الدونية للمعلم المغربي و الظروف القاسية التي يعيشها  ،هذه النظرة التي ال تختلف كثي ار

عن واقع المعلم العربي في المجتمعات العربية  ...و هذه النتيجة طبعا ،تجعلنا نخسر رهان التنمية
البشرية التي نطمح على تحقيقها .
أسئلة الدراسة
تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية :
ما واقع النظام التعليمي في المملكة المغربية ؟

ما واقع نظام إعداد المعلم في المغرب ؟

ما أھم خصائص وأدوار معلم المستقبل في إطار منظومة التعليم المغربية؟
ما أھم التحديات التي تواجه المعلم؟ وما متطلبات ھذه التحديات؟

ما أھم مقترحات و التوصيات التي يمكن االستفادة منها لتطوير برامج إعداد المعلم ؟
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الهدف من الدراسة
تستهدف الدراسة تطوير نظام إعداد المعلم في المغرب من خالل التعرف على واقع

المنظومة التعليمية ومستوياتها و واقع نظام إعداد المعلم  /األستاذ في المراكز الجهوية للتربية
والتكوين كمؤسسات يعتمدها القطاع الوصي في إعداد األطر التربوية في المغرب و كذا التعرف
على االختالالت التي تواجهها المنظومة وكيفية مواجهتها ..

منهج الدراسة
تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي الذي يعتمد على الوصف و التفسير و الموازنة

والمقارنة ..

إجراءات و خطة الدراسة
تناولت الدراسة موضوع إعداد المعلم في المغرب من خالل الخطوات التالية :

 – 1وصف و تحليل و تشخيص النظام التعليمي المدرسي بالمغرب.

 – 2إعداد المعلم و تطويره المهني في المراكز الجهوية للتربية و التكوين كمؤسسات

معتمدة في التكوين األساسي للمعلمين و األساتذة و كذا التكوين المستمر.
 – 3مقترحات و توصيات لتطوير نظام إعداد المعلم في المغرب
– 1النظام التعليمي المدرسي بالمغرب  :الواقع و المأمول
أ – هيكلة النظام المدرسي بالمغرب

يحدد النظام المدرسي في المغرب من مراحل وفق ما يلي: 1

 - 1حسب الجريدة الرسمية عدد  4985بتاريخ  11مارس  ، 2002قـرار لوزير التربية الوطنية رقم 2071.01صادر
في  7رمضان  23 ( 1422نوفمبر . ) 2001
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التعليم األولي  :يلتحق بالتعليم األولي األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربع سنوات كاملة

وست سنوات .و تستغرق مدته سنتين ،يتلقى فيها المتعلم مجموعة من األنشطة التربوية التي تالئم
قدراته العمرية

وتنمي مهاراته الحركية والتواصلية تساعده على النمو البدني والعقلي

والنفسي..وتهدف أيضا إلى تنشئة اجتماعية سليمة أساسها مبادئ العقيدة اإلسالمية والقيم السمحة

والثوابت الوطنية

التعليم االبتدائي  :يلتحـق بالتعليم االبتدائي – اإللزامي و المجاني  -األطفال البالغون ست سنوات

و يستغرق ست سنوات دراسية يتلقى فيها التلميذ بالمدارس االبتدائية التعلمات األساسية ودعما

تربويا خاصا و يختتم بنيل شهادة الدروس االبتدائية
التعليم الثانوي  :يتوزع التعليم الثانوي إلى سلكين :

السلك الثانوي اإلعدادي  :يستغرق ثالث سنوات كاملة يتمكن فيها المتعلم من توسيع تلعماته
ومهاراته األساسية  ،ويختتم بنيل شهادة السلك اإلعدادي.

السلك الثانوي التأهيلي  :تستغرق الدراسة بهذا السلك ثالث سنوات تتوزع بين سنة واحدة للجذع

المشترك و سنتين للباكالوريا  ،ويهدف هذا السلك إلى تدعيم مكتسبات التعليم اإلعدادي وتنويع
مجاالت التعلم العام أو التكنولوجي حتى تسمح للمتعلمين بفتح آفاق و سبل لالندماج في الحياة

االجتماعية و المهنية أو متابعة الدراسات الجامعية العامة .
ب  -تشخيص اختالالت منظومة التربية و التكوين
تنطلق مرحلة التشخيص من السياق العام للمنظومة  ،و الذي يتمحور في :

دستور المملكة  :يعتبر التعليم من بين الحقوق األساسية للمواطنين  ،فقد دعا الدستور

مختلف القطاعات الحكومية و غير الحكومية و الفاعلين إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة ،لتيسير

أسباب االستفادة العادلة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ،كما

أكد على أن التعليم األساسي حق للطفل وواجب على األسرة والدولة

1

التوجيهات الملكية السامية  :دعا جاللة الملك محمد السادس إلى تقييم منجزات الوضع

الراهن لقطاع التربية والتكوين ،وتحديد مكامن الضعف واالختالالت ،مع اعتماد النقاش الواسع

والبناء في مقاربة قضايا التربية والتكوين .2كما اعتبار العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للمغرب
( - 1الفصل  ) 31و (الفصل  ) 32من دستور المملكة المغربية.
( - 2خطاب  20غشت )2013
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وأحد المكونات األساسية للرأسمال غير المادي .1فحث جاللته المجلس األعلى للتربية والتكوين

والبحث العلمي ،إلعادة النظر في منظور ومضمون اإلصالح ،وفي المقاربات المعتمدة ،واالنكباب
على القضايا الجوهرية للتعليم .مع ضرورة تمكين األجيال القادمة من منظومة تربوية تتجاوز عملية

«التراكم ونقل المعرفة» لالنتقال إلى تشجيع روح اإلبداع واالبتكار والتفاعل. 2

الميثاق الوطني للتربية والتكوين ،كوثيقة مرجعية متوافق عليها إلصالح المدرسة المغربية.

البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالتربية والتكوين.

المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،ينخرط في تقييم حصيلة تطبيق الميثاق

الوطني ( 2000م – 2010م ) ،واستشراف آفاق تأهيل وتطوير المنظومة الوطنية للتربية والتكوين
والبحث العلمي.

الحالة الراهنة لمنظومة التربية والتكوين ،تتجلى في مختلف التقارير والدراسات التقويمية

الوطنية والدولية ،التي تشير إلى وضعية التعليم المتأزمة ،وعلى حاجتها الماسة إلى اإلصالح
الجذري والتأهيل حتى تؤدي الوظائف المنتظرة منها على كافة المستويات.
ج – منهجية لعمل
 أوال :األهداف التشخيصية و االستشرافية.تتوخى األهداف التشخيصية رصد االختالالت األساسية للمنظومة التربوية في مختلف
المجاالت ،وتحليل األسباب الكامنة وراء إخفاقات المنظومة التربوية .وفي هذا الصدد تم تجاوز
الوقوف عند تحديد االختالالت ،ليشمل ما هو أهم  ،وما تنتظره الفئات المستهدفة مع بلورة

اقتراحات عملية لتجاوز الوضعية الحالية للمدرسة المغربية ،ورسم معالم وأولويات مشروع تربوي
على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
 -ثانيا  :التدابير ذات األولوية.

( - 1خطاب  20غشت )2014
( - 2الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة األعمال –  20نونبر .)2014
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لقد سمحت اللقاءات التشاورية المنظمة من لدن و ازرة التربية الوطنية بالمغرب حول واقع وآفاق

المدرسة المغربية بتشخيص وتحليل إشكاالت واختالالت منظومة التربية والتكوين ،وباستشراف ما
يتعين القيام به لتأهيل المدرسة المغربية سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد.

وقد مكنت االقتراحات والتوصيات التي أفرزتها هذه اللقاءات ،من جهة ،من إعداد وبلورة

التدابير ذات األولوية التي تكتسي صبغة استعجالية ،ومن جهة أخرى ،ليتم اعتمادها إلى جانب
التقرير االستراتيجي للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لبناء الرؤية المستقبلية

 .2030وتتعلق هذه التدابير بالمحاور اآلتية :

المحور  : 1التمكن من التعلمات األساسية من خالل مسارات تعلم جديدة تتعلق بالمستويات
األولى من التعليم االبتدائي وعتبات االنتقال بين األسالك..

المحور  : 2التمكن من اللغات األجنبية وتقويتها بالمرحلة اإلعدادية واعتماد المسالك الدولية
للباكالوريا المغربية .

المحور  : 3دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني وتشجيع المتعلمين بالتوجيه
إليه..

المحور  : 4الكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي وتعزيز األنشطة الثقافية والفنية والرياضية واللغات

قصد صقل روح المبادرة والحس المقاولتي .

المحور  : 5تحسين العرض المدرسي عبر تأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيع العرض المدرسي

المحور  : 6التأطير التربوي من خالل المصاحبة والتكوين عبر الممارسة قصد الرفع من جودة
التكوين األساس للمدرسين.

المحور  : 7الحكامة في تدبير المؤسسات التعليمية واخراج النظام األساسي الخاص بموظفي
التربية الوطنية.

المحور  : 8تخليق المدرسة عبر النزاهة والقيم بالمدرسة.

المحور  : 9استراتيجية التكوين المهني و تثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة..

 – 2استراتيجية إعداد المعلمين و تطويرهم المهني
أ -مؤسسات التكوين
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تتوفر و ازرة التربية الوطنية المغربية على مجموعة من مؤسسات التكوين التي تسهر تكوين
و تأهيل أطر التربية و التكوين و اإلدارة ،قصد سد حاجيات القطاع و متطلبات مختلف األسالك

التعليمية  ،وقد تم إحداث هذه المؤسسات بشكل تدريجي منذ حصول المغرب على االستقالل سنة

1956م ؛ وارتبطت استراتيجية إحداث هذه المؤسسات باالختيارات و الغايات الكبرى في مجال

التربية و التكوين ،عبر توحيد البرامج التعليمية و الشهادات الوطنية و تكوين أطر تربوية مغربية؛

واالعتماد على اللغة العربية كلغة أولى في المنظومة التربوية و تعريب البرامج و تعميم التمدرس
ومحاربة الهدر المدرسي ..

وتتكون مؤسسات تكوين أطر التربية و التكوين من :
• مراكز تكوين المعلمين و المعلمات
• المراكز التربوية الجهوية
• المدارس العليا لألساتذة

• مركز التوجيه و التخطيط التربوي
• مركز تكوين مفتشين التعليم
ب -المراكز الجهوية للتربية و التكوين
أحدثت و ازرة التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين األطر و البحث العلمي في سياق

الجهود المبذولة من أجل تجويد تكوين األطر بهدف ضمان أعلى درجات المهننة باعتبار التكوين
مدخال أساسيا إلصالح المنظومة التربوية في شموليتها ،حيث تم تنظيم وتجميع المراكز التربوية

والجهوية و مراكز تكوين المعلمين في صيغتها القديمة إلى مراكز جهوية تتمركز في مقر الجهة
وتتبع لها فروع إقليمية  ،وعلى مستوى كل جهة من الجهات اإلثنا عشر مرك از جهويا لمهن التربية
والتكوين حيث تنتظم هذه المراكز في شبكة وطنية لمؤسسات تكوين األطر التربوية ،ويتولى المركز
الجهوي بتأهيل أطر التربية و التدريس المتدربين وتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة المعلمين

واألساتذة بمختلف مراحل التعليم و كذا أطر الدعم اإلداري و التربوي و االجتماعي ومختلف
العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي .
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يتلقى األساتذة المتدربون في هذا المركز تأهيال تربويا وعمليا وميدانيا وتكميليا لمهنة التدريس،

وتستغرق مدة التكوين سنة دراسية كاملة تتوج بعد استيفاء الوحدات والمجزوءات التربوية والعملية
بنجاح بالحصول على شهادة التأهيل التربوي الخاص بالمسلك موضوع التأهيل ..
ج  -شروط مزاولة مهنة التعليم
تنطلق استراتيجية مهننة التعليم وشروط ممارسته من :

مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين :

 مراجعة شروط ومقاييس توظيف األطر التربوية،

 توحيد مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين على المستوى الجهوي ،وربطها بالجامعات
وصيغ تنظيم برامج ودورات للتكوين المستمر.

 تمكين المدرسين من التكوين األساسي الرفيع والتكوين المستمر الفعال والمستديم.

 إن تجديد المدرسة رهين بجودة عـمل المدرسيــن واخالصهم والتزامهم  .ويقصد بالجودة،
التكوين األساس الرفيع والتكوين المستمر الفعال والمستديم ،والوسائل البداغوجية المالئمة،

والتقويم الدقيق لألداء البداغوجي " . 1

 " توحد على المستوى الجهوي مختلف مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين ،كما يتم
ربطها بالجامعة طبقا للمادتين 42ج و  77من هذا الميثاق ،وذلك بغية تعبئة كل

اإلمكانات المتاحة من أجل بلوغ األهداف  ) ... ( :تنظيم دورات التكوين المستمر طبقا

للمادة .2 " 136


" تقوم السلطة الوطنية المشرفة على قطاع التربية والتكوين ،تطبيقا لمقتضيات هذا

الميثاق ،بإعادة هيكلة هيأة المشرفين التربويين وتنظيمها وذلك  ) ... ( :بتعزيز التكوين

األساسي وتنظيم دورات التكوين المستمر لجعلهم أقدر على المستلزمات المعرفية والكفايات

البداغوجية والتواصلية التي تتطلبها مهامهم ( ." 3) ...
البرنامج االستعجالي :

 - 1الميثاق الوطني للتربية و التكوين  :المادة 133
 - 2الميثاق الوطني للتربية و التكوين  :المادة 133
 - 3الميثاق الوطني للتربية و التكوين  :المادة  /135ب
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 التوفر على أطر تربوية ذات جودة عالية ،وتكوين جيد في جميع مستويات منظومة التربية
والتكوين

 تعزيز كفاءات الموارد البشرية حتى تتطابق مع المقاييس الدولية.

 توصيف المهن في كل مراحل الحياة المهنية لألطر التربوي وتعزيز كفاياتها المهنية
عبر:التكوين األساسي ،وممارسة مهن التربية ،والتكوين المستمر.
إن معلم المستقبل هو جزء من منظومة المستقبل  ،لذلك فالمواصفات المطلوبة ترتبط
بشروط االختيار وعدة التكوين و طرق المتبعة  ،وقد تم تحديد تدابير تستجيب النتظارات اإلصالح

ومتطلباته بالنسبة لكل مرحلة من هذه المراحل ،انطالقا من تشخيص دقيق للوضعية الراهنة،
ونذكر أهم اإلجراءات اإلدارية و التنظيمية المتبعة :
الهدف العام

اإلجراءات

االرتقاء بالمنظومة

وضع معايير

معايير تليق بمهنة

والترخيص

التربوية ووضع
التعليم.

لمهنة التعليم
بممارسته ..

األنشطة التطويرية



الجهات المسؤولة

مرسوم رقم  2.11.672صادر و ازرة التعليم

في  27محرم  23 ( 1433ديسمبر التربية الوطنية
 )2011في شأن إحداث وتنظيم والتكوين المهني

المراكز

الجهوية

لمهن

التربية

والتكوين ..الباب الرابع ..سلك تأهيل

أطر هيئة التدريس..


اعتماد

حملة

اإلجازة

في

المسالك الجامعية للتربية أو الدراسات
األساسية أو المهنية أو مايعادلها ..
والذين ال يتجاوز سنهم  45سنة ..


التوفر على كفاءات نظرية

وعلمية مماثلة للتكوين في المسالك
الجامعية للتربية ..


الخضوع لمعايير االنتقاء االولي

و مباراة الولوج الكتابية و الشفوية ..


تأهيل الناجحين في المباراة
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تأهيال تربويا لمهنة التدريس لمدة سنة
دراسية كاملة باإلضافة الى تأهيل
عملي في اطار التداريب الميدانية

بمؤسسات التربية و التكوين وتأهيل
تكميلي في مواد التخصص بناء على

توصيف للكفايات .


يسلم المركز الجهوي للتربية

والتكوين للناجحين الذين استوفوا جميع

الشروط المنصوص عليها في القرار

المنظم للتكوين شهادة التأهيل التربوي

حسب شعب التخصص.


قرار

لوزير

التربية

الوطنية

والتكوين المهني رقم 2165.16

صادر في  7شوال 12 ( 1437
يوليوز  ) 2016بتحديد شروط

وكيفيات تنظيم مباراة مهنة التعليم
والترخيص بممارسته .


تفتح السلطة الحكومية المكلفة

بالتربية

الوطنية

مباراة

لتوظيف

المعلمين و الترخيص بممارسته في
وجه المترشحين الحاصلين على شهادة

التأهيل

التربوي

للتعليم

المطابقة

للتخصص المطلوب و الذيل ال
يتجاوز سنهم  45سنة .



يسمح لكل مترشح ناجح في

مباراة التوظيف بمزاولة مهنة التعليم
وممارسته في المؤسسات العمومية

للدولة ..
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تبنى معايير المعلم الجيد من كونها أداة لدعم التعليم والتعلم والتفكير والنمو المهني للمعلم،
وتحدد المعارف والمهارات والقيم األساسية التي تؤدى إلى ممارسات فعالة في التعليم .كما أنها
تمكن من تحويل التعليم من وظيفة إلى مهنة تقوم على مبادئ ومعايير .و التمهين عملية تعمل

على إكساب المعلمين سلطة إصدار ق اررات تربوية مهنية  ..أو التفكير أو الفعل إزاء مشكلة معينة

في الممارسة  ،وتتمثل الخصائص األساسية لمعايير المعلم في المعرفة وقدرته على القيام بالعمل
المهني واهتمامه بالحوانب الخالقية و اإلنسانية و االجتماعية ،وتأكيد الثقة المتبادة بين عناصر

العملية التعليمية .
د  -إعداد المعلم قبل الخدمة
يتأسس إعداد المعلم قبل الخدمة على مجموعة من التوجيهات و المبادئ أثناء تأهيلهم
للقيام بالمهام التي ستناط لهم بكفاءة و نجاعة  ،ويلخص الجدول هذه التوجيهات و المبادئ

المتبعة:

الهدف العام

تطوير

اإلجراءات

األداء تطوير

األنشطة التطويرية

برامج

المهني عبر عدة إعداد المعلمين
تأهيل المعلمين

واالرتقاء



االرتقاء ببرامج إعداد المعلمين

من خالل عدة التكوين وتطوير

المقاربات البيداغوجية.

بالتأهيل



تحقيق

المحتويات و أجرأتها في الميدان من

الكفايات



للمعلمين

والتقويم

بلورة مناهج تأهيل منسجمة مع

االختيارات و التوجهات العامة لو ازرة

والفاعلين

للمتابعة

و ازرة التربية
الوطنية والتكوين
المهني

خالل إرساء الكفايات المهنية ..

المهنية

وضع

هندسة التكوين على مستوى

الجهات المسؤولة

التربية الوطنية المغربية ..
نظام



المراكز الجهوية

للتربية و التكوين

االعتماد على المقاربة بالكفايات

و المقاربة المجزوءاتية ..وتبني

التكوين بالتناوب مع التركيز على

الوضعيات و األنشطة المهنية ..
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اعتماد األنموذج عملي – نظري

– عملي


جعل البعد التبصري و تحليل



استثمار التكوين الذاتي..

الممارسات كروافد للتأهيل ..


أنشطة تقويم الكفايات المكهنية

و مواردها من خالل وضعيات كتابية

و شفوية وممهننة و مهنية ..
ه  -التطوير المهني أثناء الخدمة
الهدف العام

اإلج ارءات

األنشطة التطويرية

توفير فرص النمو

تطوير الخطط

 متابعة األداء المهني للمعلمين عبر و ازرة التربية

المهني المستمر

و البرامج

قنوات اإلشراف التربوي

أسالك التعليم

مركزية وجهوية

برامج التكوين المستمر و التكوين

ومحلية

الذاتي

للمعلمين في جميع التدريبية

للمعلمين أثناء
الخدمة

الجهات المسؤولة

الوطنية والتكوين

 تخصيص ميزانية خاصة لتنفيذ المهني

 تحديد

الحاجات

التدريبية المراكز الجهوية

للمعلمين..

 تحفيز المعلمين ماديا و معنويا
 تنفيد برامج التنمية المهنية

للتربية و التكوين

لجن اإلشراف
التربوي

 وضع نظام للمتابعة و التقويم
المستمر

 – 3التكوين المستمر
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يشكل التكوين المستمر اختيار استراتيجي تحكمه فلسفة واضحة تتجلى في جودة التعليم

والتكوين رهين بتأهيل الموارد البشرية وجعلها قادرة على مواكبة المستجدات وتحيين المعارف
والمهارات البيداغوجية و التربوية و الديداكتيكية و استثمارها أثناء العملية التعليمية التعلمية .

يخضع التكوين المستمر في سيرورته الجدلية لقانون نفي النفي أي تجاوز المعارف

والكفايات التقليدية التي سبق اكتسابها أثناء مرحلة ما قبل الخدمة  ،العتبارات تتعلق بحالة النمو

والتطور العلمي و التنكنولوجي و التفاعل و العالقة التطور الناتج عن ذلك ,بين التربية و المحيط؛
وال ينبغي أن نفهم ان التكوين المستمر ال يروم التجاوز للتكوين ما قبل الخدمة أي القطيعة بقدر ما

هدف إلى تطوير مساره..
أ -االصطحاب كوسيلة للتكوين الممهنن.
يحيل مصطلح االصطحاب  L’accompagnementفي الداللة اللغوية إلى داللة القرب

والمالزمة في الطريق و التفاعل االجتماعي ، 1أما في االصطالح فإنه ينفتح إلى معان متعددة :

بنائية  ،سوسيو بنائية  ،عالئقية ،..يرى لوبوتيرف (  Leboterf ) 1993أن االصطحاب هو كل

تددخل صادر من صاحب يراد به مساعدة المصطَ َحب و االستماع له وتوجيهه و إرشاده إلى حل
المشكلة التي تعترضه ،بينما ينطلق الفورتين ودودالن ( L.Lafortune et C. ) 2002

 Deaudelinمن زاوية سوسيوبنائية  socioconstructivisteإلى كون االصطحاب هو ممارسة

المصطحب) في إطار سيرورة بناء مشتركة للمعارف
تحدث بين طرفين (الصاحب و
َ
. coconstruction
يهدف االصطحاب في تكوين المعلمين إلى تمكين المتدربين من آليات تطوير مهارات

وكفايات تالمذتهم و جعلهم قادرين على نماء و تطور ذواتهم و مجتمعهم  ..ويتم ذلك خالل مدة
تكوين األساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربيبة و التكوين واثناء الخدمة من لدن أحد

المتدخاين في التكوين ( أستاذ مكون  ،مفتش تربوي  ،مرشد تربوي )..
 قبل الخدمة ( أثناء التكوين )

يتم اصطحاب المعلمين و االساتذة المتدربين داخل مؤسسات التكوين ( المراكز الجهوية

للتكوين ) و بالمؤسسات التعليمية التي تنظم بها الالوضعيات المهنية ..قصد تطوير و إنماء

 - 1جاء في لسان العرب البن منظور  ،مادة صحب  ،الجزء رقم  ، 8ص .201
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كفايات مهنية ( تخطيط  ،تدبير  ،تقويم  )...ويطلب منه إنجاز بحث ميداني أو مشروع تربوي

شخصي .

 أثناء الخدمة

يستفيد المعلم أثناء الخدمة من اصطحاب خاص من لدن المفتش او المشرف أو أحد
الفاعلين التربويين ،قصد إنماء الثقة المهنية  La confiance professionnelleضمان تطوير

الهوية المهنية و االنفتاح على طرق جديدة ..
 المتدخلون ومجاالت تدخلهم

– المفتش (ة)  :يتدخل في كل ما هو مرتبط بالديداكتيك و البيداغوجيا و المجال

المؤسساتي..

– المؤسسة التربوية  :تتيح للمعلم الظروف و الوسائل المهنية الالزمة و تؤطر عالقاته مع

مختلف الفاعلين و توفير الجو المالئم للتعليم..

– األستاذ (ة) المكون(ة)  :يساعد األستاذ الجديد على تطير ممارساته الديداكتيكية و

البيداغوجية ..مع التنسيق مع باقي الفاعلين التربويين.

– القرين (ة)  :وهو الزميل (ة) في العمل الذي يبدي الرأي في الممارسات التربوية

المتعلقة بالتخطيط أو التحليل القبلي لألنشطة التعليمية  ..والبناء المشترك للمعرفة في مجال التربية
و التعليم .

ب  -نموذج االصطحاب المهني للتغيير
يشكل نموذج االصطحاب المتبع بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين لبنة أساسية في

تطويلر األداء المهني لألساتذة المتدربين قبل الخدمة و بعدها  ،وهي مرتبط أكثر بالتكوين وتجديد
الممارسات البيداغوجية  ..ويبقى نموذج االصطحاب المهني للتغيير الذي قدمته لويز الفرتين

ودانيال مارتان 1الشكل األمثل في الممارسة التعليمية في المغرب.
التدبير

1

المصاحبة والتكوين عبر الممارسة

 -أنظر :

Lafortune L. & al. (2008a) “Un modèle d’accompagnement professionnel d’un
changement, pour un leadership novateur” PUQ, Québec, Canada.
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الهدف

إحداث آلية للمصاحبة لفائدة المدرسين للرفع من مستوى أدائهم داخل
األقسام الدراسية.

النتائج المنتظرة

برمجة حصص عمل أسبوعية مؤطرة من طرف « األستاذ المصاحب »

لمواكبة مجموعة من المدرسين؛

تشجيع التعاون بين مدرسي نفس المادة واستثمار تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت في ذلك؛

توفير فرص إدماج التجديدات التربوية من طرف المدرسين وتشجيعهم

على ذلك؛

تنظيم المؤسسات المتقاربة جغرافيا في شبكات؛
تنظيم ورشات عمل لتقاسم الممارسات الجيدة بين المدرسين.

المحطات األساسية

 : 2014-2015تحديد التصور وبرمجة التكوينات؛

التدبير

الرفع من جودة التكوين األساس للمدرسين

الهدف

تحسين مستوى كفاءة المدرسين الجدد.

النتائج المنتظرة

تفعيل التكوين األساس على مدى  3سنوات مع توسع عرض المسالك

 :2015-2016انطالق المشروع في مرحلة تجريبية.

الجامعية للتربية؛

تعزيز وتحسين التكوين التأهيلي (تعزيز األسس المعرفية ،والتكوين
البيداغوجي المالئم وتملك قيم وأخالقيات المهنة ،وتحسين معايير

االنتقاء لولوج مراكز التكوين والتقييم النهائي)؛

دعم دور التداريب الميدانية وتحسين تنظيمها وتعزيز دور األساتذة

المكلفين بتأطير المتدربين؛

ربط الترسيم بالنجاح في امتحان الكفاءة؛

إعادة تفعيل تكوين المبرزين وتوسيعه؛

تفعيل سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية؛
تحسين حكامة مراكز التكوين.
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المحطات األساسية

 :2014-2015إعداد التكوين الجديد؛
 :2015-2016انطالق التكوين.

ج – اإلشراف التربوي
حظي اإلشراف التربوي بأهمية كبيرة في المنظومات التعليمية عامة و في المغرب خاصة،
نظ ار للدور الهام والفعال في وضع المناهج و البرامج وتجديدها و مراقبة تنفيذها بشكل سليم بغية

تحقيق األهداف التربوية وتقوم ايضا هيأة االشراف التربوي بمتابعة سير العملية التعليمية التعلمية؛

ومساعدة المعلمين  /األساتذة على القيام بوظيفتهم وتطوير أدائهم وحل المشكالت التي تواجههم،
ومنه تحسين تعليم المتعلمين وجودة التعلم..

ويشمل اإلشراف التربوي جميع العمليات التي تتعلق باألنشطة التربوية داخل المؤسسة التعليمية

أو خارجها والعالقات بينها وبين كل القطاعات التي تتفاعل معها ،ويروم اإلشراف التربوي إلى :
• تدارك اكتمال الجوانب التطبيقية و العملية في إعداد المعلمين  /األساتذة ..

• تأطير المعلمين عن طريق ندوات و لقاءات  ..قصد مواكبة المعلم للتطور المستمر والنمو
الدائم في المناهج وطرائق التدريس ..ومسايرة المستجدات التربوية الحديثة.

• مصاحبة المعلمين لحاجتهم إلى التوجيه المستمر في شئون التربية و التعليم
• المساهمة في تحقيق جودة التعلم وضمان جودة مخرجات المدرسة المغربية.
خاتمة
تشكل هذه الوثيقة قراءة في االستراتيجية الوطنية المغربية للنهوض بقطاع التعليم خاصة في
الجانب المتعلق بتكوين األطر التربوية و تاهيلهم في المراكز الجهوية وفق المقاربات المتعددة في
هذا المجال  ،وتبقى هذه الجهود المبذولة غير كافية في غياب سياسة حقيقية وارادة حكومية وفق
منظور تشاركي  ..فانخراط جميع الفاعلين من معامين و مكونين و مشرفين و أطر إدارية
وقطاعات غير حكومية ..سيكون له أثر فعال في توير المنظومة التعليمية و تأهيل أطرها خاصة
الجدد منهم للمارسة الرسالة التربوية النبيلة حتى نضمن تناغما حقيقيا يحقق الجودة المنشودة التي
نطمح إليها..
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توصيات ومقترحات لتطوير برامج إعداد المعلم في ضوء المتغيرات العالمية

بناء على ما سبق  ،يقترح البحث مجموعة من التوصيات و االقتراحات قصد العمل على وضع
برامج التنمية المهنية و آليات جديدة إلعداد المعلم لمواجهة التحديات  ،ونذكر في هذا اإلطار ما

يلي :

 وضع سياسة حقيقية حول إحداث مسار جديد إلعداد المعلم من خالل مستويات معينة
ووضع معايير لها .

 تبني برامج إعداد المعلم قبل الخدمة وأثناء الخدمة بمواصفات عالمية قصد مواجهة
التحديات المقبلة و المحتملة .

 تحديد احتياجات مؤسسات التعليم لتعليم و تدريب المعلمين و األساتذة على تطوير أدائهم
المهني و المعرفي .

 العمل على إبرام شراكات مع قطاعات أخرة من جامعات و كليات و منظمات محلية
ووطنية و دولية  ،واالستفادة من تجاربهم..

 إعداد المعلمين وتدريبهم على أسلوب التعاون التشاركي لحل المشكالت المرتبطة بالسلوك
اإلنساني

 إعداد المعلم مهنيا من خالل ممارسة األدوار و تدريبه على عمليات التخطيط و إعداد
المشروع و اتخاذ القرار.

 تمرس المعلم على التدريس و التقويم و التوجيه و إدارة الصف وعلى مجموعة من القواعد
المرتبطة بالمهنة .

 تحفيز المعلمين و األساتذة ماديا و معنويا حتى يتمكنوا من أداء المهام المنوطة بهم في
أحسن الظروف..

المراجع المعتمدة
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 -ابن منظور  :لسان العرب  ،الجزء الثامن .

- Lafortune L. & al. (2008a) “Un modèle d’accompagnement

professionnel d’un changement, pour un leadership novateur” PUQ,
Québec, Canada

 خطب صاحب الجاللة الملك محمود السادس ملك المغرب :

 خطاب الذي وجهه ملك المغرب محمد السادس يوم  20غشت  2012بمناسبة ذكرى ثورة
الملك والشعب.

 خطاب الذي وجهه ملك المغرب محمد السادس يوم  20غشت  2013بمناسبة ذكرى ثورة
الملك والشعب.

 خطاب الذي وجهه ملك المغرب محمد السادس يوم  20غشت  2014بمناسبة ذكرى ثورة
الملك والشعب

 الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة األعمال20
نونبر . 2014
 البرامج الحكومية
 دستور المملكة المغربية

 الميثاق الوطني للتربية و التكوين
 البرنامج االستعجالي

 الرؤية البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالتربية والتكوين.

 الرؤية االستراتيجية إلصالح المدرسة المغربية .2030 – 2015
 مرسوم رقم  2.11.672صادر في  27محرم  23 ( 1433ديسمبر  )2011في شأن
إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ..الباب الرابع ..سلك تأهيل أطر

هيئة التدريس..

 قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم  2165.16صادر في  7شوال 1437
( 12يوليوز  ) 2016بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباراة مهنة التعليم والترخيص
بممارسته.
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 الجريدة الرسمية عدد  4985بتاريخ  11مارس  ، 2002قـرار لوزير التربية الوطنية
رقم 2071.01صادر في  7رمضان  23 ( 1422نوفمبر . ) 2001

 عدة تأهيل األساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين  :يوليوز  ، 2012و ازرة
التربية الوطنية  ،الوحدة المركزية لتكوين األطر.

 التقارير الدولية
 تقرير البنك الدولي : 2008
 تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم المتحدة برسم  2007و .2008

 تقرير التنمية البشرية  2013الذي اصدره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
 تقرير اليونيسكو .2014
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التنشئة التنظيمية لألساتذة الجدد بالجامعة الجزائرية
أ .د عبد الكريم بوحفص – جامعة الجزائر 2
ملخص البحث
نقدم في هذا المقال تحليال للتكتيكات الفردية المستخدمة من طرف أساتذة التعليم العلي الموظفين حديثا بهدف تطوير فهم أعمق

لسياق تنشئة التنظيمية وتأكيد أهمية التكوين البيداغوجي بالنسبة لهذه الفئة المهنية .تكونت عينة البحث من  40أستاذا جامعيا
حديث التوظيف طبق عليهم استبيان التكتيكات الفردية لالندماج يتكون من  29بندا في صيغته النهائية .أظهرت النتائج أن
تكتيكات اإلدارة الذاتية والتعلم الفردي وطلب المساعدة هي التكتيكات األكثر استعماال ولم تظهر النتائج فروقا دالة في استخدام
هذه التكتيكات باختالف الجامعات والشهادات المتحصل عليها والتكوين األولي  .تؤكد هذه النتائج هوية مهنية مجزأة ومبنية
شخصيا من طرف أساتذة التعليم العالي في غياب سياق تنشئة تنظيمية واضحة في الجامعات الجزائرية إلعداد وتهيئة األساتذة

الجدد لمهنة التعليم .انتهى الباحث الى تقديم تصور مقترح لتطوير عملية التنشئة التنظيمية لألساتذة الجدد بالجامعات الجزائرية
ينطلق من استحداث مصلحة بمديرية تسيير الموارد البشرية تهتم بإدماج وتوجيه ومتابعة األساتذة الجدد والتأكيد على أهمية
التكوينهم بيداغوجيا.
كلمات مفتاحية :التنشئة التنظيمية ،التكتيكات الفردية لالندماج ،األستاذ الجامعي ،التكوين البيداغوحي

تمهيد
يمثل انتقال الفرد إلى وسط مهني جديد مرحلة حاسمة في حياته ،إذ تصبح التنشئة االجتماعية التي قدمتها له

االسرة والمدرسة وحتى الجامعة غير كافية أو غير مالئمة في المحيط الذي يعمل فيه مما قد يسبب بعض
المشاكل للشباب في المراحل االولى من بداية عملهم ،من هنا تعمل المؤسسة على تكملة عملية تنشئة الراشدين
وبناء هويتهم التنظيمية ،وذلك من خالل تقوية التفاعل مع بعضهم البعض واكتسابهم قيم ومهارات جديدة تسهل

لهم الحياة المهنية من جهة ،وتجنب المنظمة تكاليف التوظيف والدوران في العمل ومن جهة أخرى .تستخدم
التنظيمات استراتيجيات اإلدماج المقترحة من طرف  )1976( Vanmaanenو  )1976( ScheinوFredman

( )1978لتسهيل اندماج العمال الجدد من اجل تطوير شعورهم باالنتماء والوالء للمنظمة والبقاء فيها .غير أن

التوجهات الحديثة في التنشئة التنظيمية بدأت تهتم أكثر بالدور الذي يلعبه العامل الجديد ( Guerfel – Henda,
;El abboubi & El kandoussi, 2012; Bargues – Bourlier, 2008; Lacaze, 2001, 2005
 .)Perrot 2006, 2008يهدف البحث الحالي وفق هذا المنظور الجديد الى استكشاف واقع التنشئة التنظيمية
لألساتذة الجدد بالجامعات الجزائرية وهي مؤسسات اجتماعية لها ثقافة تنظيمية فريدة تنبع من طبيعة العمل
االكاديمي فيها والمحيط االجتماعي واالقتصادي الذي تنشط فيه.
اإلشكالية
كان انطالق أول دراسة في مجال التنشئة التنظيمية في الواليات المتحدة االمريكية ثم انتشرت في أوربا حيث

تعتبر أعمال كل من  )1979( Schein & Van Maanenمنطلق هذه الدراسات ،فهما أول من استعمل

مصطلح ممارسات التنشئة التنظيمية) ،(Pratiques de socialisation organisationnelleحيث قاما بتحديد

مضمون الممارسات ثم صنفت على شكل نموذج.

اقترحت الباحثة  )1986( Jonesإعادة تصنيف لممارسات التنشئة التنظيمية حسب تأثيرها على السلوك وبينت أن
الممارسات الرسمية والثابتة والمتسلسلة والمتتابعة وغير االستثمارية تؤدي الى السلوك االمتثال ووصفها
بالممارسات المؤسساتية عكس الممارسات األخرى كالممارسات غير الرسمية والعشوائية والمتغيرة والمنفصلة

واالستثمارية التى تؤدي حسبها الى السلوك االبداع وأطلقت عليها اسم الممارسات الفردية.

اعتمدت الكثير من البحوث والدراسات على أعمال  )1986( Jonesحول تأثير الممارسات المؤسساتية والفردية
على الدور االبداعي ،فقد تبين للباحث  )1989( Bakerأن الممارسات المؤسساتية ترتبط ارتباطا عكسيا بالرغبة

في ترك العمل وطرديا بالرضا في العمل وااللتزام التنظيمي ،كما وجد كل من  )1989( Zahrly & Tostiأن
الممارسات الفردية والمؤسساتية تؤثر على بعض المتغيرات كالرضا في العمل والصراع بين الحياة الخاصة والحياة

المهنية ،لكنها ال تؤثر بصورة واضحة على متغيرات أخرى كصراع الدور وغموض الدور وتماسك جماعات

العمل .وفي دراسة أخرى للباحثين  )1991( Baker & Feldmanتبين أن هناك تناسب طردي بين التنشئة
المؤسساتية وثقة الموظفين نحو االدارة والرضا المهني والدافعية وااللتزام في العمل .في سياق متصل أكد كل من

 )1996( Ashforth & Saksتأثير ممارسات التنشئة التنظيمية على الدور االبداعي وصراع األدوار والرضا

في العمل والنية في ترك المنظمة ،لكنهما أدرجا متغيرات جديدة كأعراض القلق والهوية التنظيمية وأداء الموظفين.

وتوضح للباحثين أن الممارسات المؤسساتية تدفع بالموظف الجديد الى تقليد األدوار وبالتالي لن يكون هناك ابداع
في الوظيفة .كما بينا أن هذا النوع من الممارسات يتناسب طرديا مع الرضا الوظيفي وااللتزام والهوية التنظيمية

وبمستوى ضعيف مع التقييم الذاتي لألداء.
دفع تناقض نتائج الدراسات حول دور الممارسات المؤسساتية بعض الباحثين الى البحث في مساهمة الفرد نفسه

في عملية التنشئة التنظيمية خاصة وأن الدراسات النظرية بينت أن الفرد ال يقف مكتوف األيدي بل هو عنصر
فعال في التفاعالت االجتماعية ( )Crozier, 1979ومن هذا المنطلق قامت الباحثة  )2001( Lacazeبدراسة

حول دور الفرد في عملية التنشئة التنظيمية والتي حدت من خاللها سبعة ( )7تكتيكات فردية لعملية االندماج

تبين من خاللها الدور الحيوي للموظفين الجدد خالل عملية التنشئة التنظيمية.

وفيما يخص الدراسات العربية حول التنشئة التنظيمية في الصناعة واإلدارة فهي محدودة وبلغات أجنبية (ياسر
فتحي الهنداوي المهدي : Guerfel et al, 2012 ( )2009 ،المغرب) .أما في الجزائر فتكاد دراسات التنشئة

تكون منعدمة (بوحفص ميالد )2015 ،وال تُؤخذ محمل الجد في المؤسسات الجزائرية التي تستخدم التكوين
والطرق االخرى بغير وعي من حيث اهميتها في عملية التنشئة.
في قطاع التعليم أجرت  )1991( Whiteدراسة كيفية للتعرف على خبرات التنشئة والتهيئة المبدئية لألعضاء

الجدد فأجرت مقابالت مع مدرسين جدد ،ورؤساء األقسام األكاديمية واداريين بإحدى كليات التربية في جامعة
بالغرب األوسط من الواليات المتحدة ،فاتضح أن القادمين الجدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لم يتعرضوا

لخبرات منظمة من الهيئة الرسمية ،وانما تركوا وحدهم لمعرفة ما يفترض أن يقوموا به ،وأنهم وجدوا أنفسهم
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مطالبين باالعتماد على تجاربهم السابقة لتحديد معنى الظواهر واألنشطة في وضعهم الجديد داخل الكلية .كما
حاول كل من  )1999( Knight & Trowlerدراسة التهيئة المبدئية ألعضاء هيئة التدريس الجدد في بعض

الجامعات الكندية واالنجليزية بهدف محاولة فهم العالقات التنظيمية واستطالع النتائج الناجمة عن هذه الممارسة.
وقد قدمت هذه الدراسة منظو ار يحتوي على خصوصيات عملية لممارسات عملية التنشئة التنظيمية ألعضاء هيئة

التدريس الجدد كضرورة االهتمام بالتهيئة المبدئية الرسمية طبقا الحتياجات األعضاء الجدد وكذلك االهتمام

بأسلوب التوجيهم ).(Mentoring

من جهته قام  (2002) Austinبدراسة كيفية طولية اختبر فيها تجربة بعض طالب الدراسات العليا (طالب

الدكتوراه) فيما يتعلق بعملية اعدادهم كأعضاء هيئة تدريس من حيث مجال مالئمتها لعملهم األكاديمي فيما بعد.

أقر الطالب انهم لم يحصلوا على فرص نظامية لتطوير المهارات والقدرات الالزمة للعمل كأعضاء هيئة تدريس

وذكروا أيضا غياب التوجيه في كثير من جوانب التدريس مثل تصميم المناهج أو استخدام التكنولوجيا في
التدريس .كما بينت هذه الدراسة أن جانب التدريس أو خدمة المجتمع كأدوار أساسية للمدرس الجديد الزالت في

حاجة الى مزيد من تركيز جهود التنشئة عليها.

تعتبر الجامعات والمدارس مؤسسات اجتماعية لها ثقافة تنظيمية فريدة تنبع من طبيعة العمل االكاديمي فيها وهي
من المؤسسات التي تعرف أقل مستويات الدوران والتقاعد المسبق ،مما يعني أن األستاذ يقضي تقريبا كل حياته

المهنية فيها .غير أن الملفت لالنتباه أن معظم الدراسات التي تمت في الجامعات أشارت إلى عدم اهتمام
الجامعات بالتنشئة التنظيمية رغم أهمية دور األستاذ األكاديمي واالجتماعي هذا من جهة ،وأن جل إن لم نقل كل
األساتذة الجدد في الجامعة والمدارس العليا هم من الشباب حاملي شهادات حديثة لم يكتسبوا من خبرات الحياة ما

يؤهلهم ألن يكونوا فعالين في السنوات األولى التي تلي توظيفهم.

دفعت هذه الوضعية ببعض الباحثين إلى االهتمام باإلعداد األولى لألساتذة الجامعيين والمطالة بتكوينهم
للنشاطات البيداغوجية (Paivandi, 2010؛  )Dekatele, 2010وبدأ مفهوم "البداعوجيا الجامعية" في التطور

كتيار نظري للحد من النشاط البيداغوجي الحر المعتمد على المحاضرات المعبرة عن فكر أصحابها .غير أن فهم
النشاط البيداغوجي بالنسبة للوافد الجديد في الجامعة يمر ال محال من مفهوم التنشئة التنظيمية.

إن التساؤل حول إدماج وتكوين أساتذة التعليم العالي الجدد أصبح من اهتمامات المجتمعات المتقدمة حيث نشرت
العديد من الدراسات والمقاالت حول "نوعية تكوين أساتذة التعليم العالي" ولهذه االهتمامات مبررات بالنسبة

للجامعة الجزائرية منها على وجه التحديد:

 العدد الهائل من الطلبة المسجلين في الجامعات الجزائرية
 تحول كثير من األساتذة المؤهلين للتكوين في مستويات ما بعد التدرج وترك تكوين طلبة التدرج لألساتذة

الجدد واألساتذة المتعاقدين والمؤقتين (طلبة الماستر والدكتوراه) وهجرة الكثير منهم خالل العشرية الماضية.
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 تكفل الجامعات في بعض الدول كالسويد وانجلت ار ودول البلقان بتكوين المعلمين وتخلى حكومات هذه الدول
عن المدارس العليا لتكوين المعلمين .في الجزائر يعرف قطاع التربية نقصا فادحا في عدد المعلمين حيث تقدر

احياجاته بحوالي  24000معلما سنويا في حين أن المارس العليا لتكوين المعلمين ال تخرج سوى  3000معلما
سنويا .وظفت و ازرة التربية  15000معلما خالل السنة  2016 – 2015من أصل  24000مترشحا جلهم من

خريجي الجامعات وهذا يدفعنا إلى القول بأن كل متخرج جامعي يمكن أن يكون معلما في قطاع التربية ويجرنا

إلى التساؤل عن نوعية التكوين البداغوجي الذي تلقاه في ظل ضعف التكوين البداغوجي ألساتذة التعليم العالي
خاصة وأن تقارير المديريات الجهوية أشارت كلها إلى ضعف مستوى المعلمين الذين تم توظيفهم.
تدفعنا هذه التغيرات إلى االهتمام بالتنشئة التنظيمية ألساتذة التعليم العالي الجدد في الجزائر لممارسة مهنة
"التعليم" وبالتكوين البيداغوجي الذي يسمح لهم بذلك.
مفهوم التنشئة التنظيمية والمهنية
تشمل عملية التنشئة التنظيمية كل اجراءات تعلم وتكيف الموظف الجديد وتعديل أنماط سلوكه بهدف انتمائه الى

جماعات وفرق عمل واندماجه فيها وانشاء عالقات اجتماعية للمحافظة على ثقافة المنظمة أو لتطويرها .تتبنى
الدراسات الحديثة في موضوع التنشئة التنظيمية مقاربة جديدة تعتبر التنشئة التنظيمية سيرورة تتحكم فيها قوى
تنظيمية ومبادرات فردية من الموظفين الجدد أنفسهم .يطلق على هذه المبادرات الفردية اسم التكتيكات الفردية

لالندماج وتتمثل في مختلف النشاطات التي يقوم بها الوافد الجديد من تلقاء نفسه حتى يضمن اندماجه في

المؤسسة سواء كانت انتاجية أو خدماتية كالجامعة.
تعريف التنشئة التنظيمية

عن  ،2001( ecacaLص )95يرى  )1976( nLmdlcFأن التنشئة التنظيمية هي العملية التي ينتقل من
خاللها العامل من حالة شخص غريب الى عضو مشارك وفعال ،في حين يرى Van Maanen & niehS

( )1976أنها العملية التي نعلم من خاللها الفرد ويتعلم حيل وطرق الدور التنظيمي ،وبمعنى آخر هي العملية

التي يكتسب الفرد من حاللها معارف اجتماعية وكفاءات ضرورية لتولي وظيفته في المؤسسة .يحدد هذا
التعريف بصورة واضحة أثرين للتنشئة التنظيمية يتمثل األول في ذلك الجهد المبذول من طرف المنظمة وأعضائها

إلدماج العامل الجديد ويتمثل الثاني في الجهد الذي يقوم به هذا األخير من أجل االندماج.

وعن  ،2009( Bargues – Bourlierص  )20عرف كل من  )2007( ecacaL & Dufourعملية التنشئة

التنظيمية بعملية التكيف المتبادل وبصفة خاصة عملية التكيف بين مجاالت الهوية الفردية واالمتثال للمنظمة.

يعكس هذا التعريف منظور الباحث  Dubarللتنشئة المهنية الذي يرى بأن التنشئة المهنية سياق يبنى من خالله
األفراد هويتهم االجتماعية والمهنية من خالل لعبة التبادالت البيوغرافية والعالئقية ).(Dubar, 2000

نقصد بالتنشئة التنظيمية بناء الهوية المهنية لألساتذة الباحثين بإكسابهم معارف ومهارات خاصة منها تلك المتعلقة

بالنشاطات البيداغوجية.
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ممارسات التنشئة التنظيمية
ممارسات التنشئة التنظيمية هي مجموعة اإلجراءات التي تضعها المؤسسة من أجل إكساب الموظف الجديد القيم
والثقافة والمعارف وكل العناصر التي تعتبرها ضرورية الندماجه وهي تدور في مجملها حول التكوين في مكان

العمل أو خارجه وتتمثل في:

الوصاية  :يستعين الموظف الجديد بشخص ذو خبرة وكفاءة يعتمد عليه في حل مشاكله.

التكوين :يتابع الموظف الجديد دورات تكوين مبرمجة بصفة واضحة ورسمية يفهم من خاللها وظيفته وثقافة

المؤسسة .يعتبر التكوين تنشئة غير استثمارية حيث تعمل المؤسسة على ترسيخ قيم وأنماط سلوك جديدة خاصة
بالمنظمة وترفض شخصية الموظف .بالمقابل يمكن أن تكون التنشئة التنظيمية استثمارية حيث يتم التركيز على

الهوية الشخصية للموظف إذ تكتفى المؤسسة بالمهارات التى حوزته حين التوظيف وتمارس خاصة بعد توظيف
أشخاص لمناصب االدارة العليا حيث تترك لهم حرية استخدام معارفهم الخاصة.
التكتيكات الفردية لعملية االدماج
تعكس التكتيكات الفردية الدور الفعال الذي يلعبه الوافد الجديد في سياق تنشئته الخاصة وقد قامت
 )2001(Lacazeبتصنيف هذه المبادرات في ستة تكتيكات كما يلي:
 التعلم بالممارسة (التعلم بالمحاولة والخطأ)
 مراقبة محيط العمل (المالحظة واالستماع)

البحث عن المعلومات

 طلب المساعدة
 بناء عالقات لتحقيق االندماج االجتماعي
 نشاطات معرفية

التأقلم و البحث عن الراحة النفسة

 العقالنية
تسمح التكتيكات الفردية بتحقيق التكيف النفسي والتحكم في النشاطات المعرفية والتأقلم في محيط العمل الجديد.
خصائص نظام التعليم العالي في الجزائر
يتميز التعليم العالي في الجزائر باإلزدواجية (جامعات ومدارس عليا) وهو مفتوح لكل حامل شهادة باكلوريا (شهادة

النجاح في التعليم الثانوي) دون اختيار مسبق .تم تكريس هذا العقد الضمنى بين المجتمع وجامعاته باسم

ديمقراطية ومجانية التعليم منذ ( 1962حقوق التسجيل في الجامعة  200دج ما يعادل  1.5أورو).
تنتشر مؤسسات التعليم العالي اليوم في كل واليات الوطن 97 :مؤسسة تعليمية بين جامعات ( )48ومراكز
جامعية ( )10ومدارس عليا ومراكز تكنولوجية ( .)39كما تتضمن هذه الشبكة  1000مخير و 30مركز بحث.
كان عدد الطلبة الجزائرين المسجلين في الجامعات الجزائرية  820طالب من أصل  2881سنة  1962وقد عرف

هذا العدد تطو ار كبي ار ليصل  1500000طالبا سنة  .2015كما عرف عدد األساتذة تطو ار هائال حيث كان 298
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سنة  1962ليصل  54000أستاذا لتصبح نسبة التأطير 1/29بعد أن كانت  1/9سنة  1962كما يوضحه
الجدول رقم .1

جدول رقم  :1تطور عدد الطلبة واألساتذة في قطاع التعليم العالي في الجزائر
1963 - 1962

2000 - 1999

2011 - 2010

2015 - 2014

عدد الطلبة (التدرج)

2725

407995

1077945

1500000

عدد طلبة التدرج

156

20846

50617

60000

المجموع

*2881

428841

1128562

1560000

عدد األساتذة

298

17460

40140

54000

نسبة التأطير في التدرج

9

23

27

29

* منهم  820طالبا جزائري

إن الملفت لالنتباه هو التطور السريع والهائل لعدد الطلبة المسجلين في الدكتوراه فكما يتبين من الشكل رقم 1
حيث قفز هذا العدد من  273طالبا سنة  2010 – 2009إلى ما يفوق  13000خالل السنة الجامعية – 2014
.2015

الشكل رقم  :1تطور عدد الطلبة المسجلين في الدكتوراه بين  2009و 2015
تطور عدد الطلبة

العدد

السنوات

إن هجرة العديد من األساتذة الجامعين والعدد المتزايد من الطلبة المسجلين في الجامعات الجزائرية وتراجع نسبة
التأطير صاحبه توظيف عدد هائل من األساتذة الجدد والتعاقد مع طلبة ما بعد التدرج (مستر ودكتوراه) في
محاولة لمواكبة التطور المتزايد لعدد الطلبة .لتحقيق هذا الهدف اتخذت الحكومة الجزائرية عدة إجراءات منها:

التكوين في الخارج :ساهم تكوين طلبة ما بعد التدرج في الخارج في تدعيم وتحسن التأطير البداغوجي والعلمي
للجامعات الجزائرية ففي خالل الفترة الممتدة بين  1962و 2012استفاد أكثر من  50000طالبا من تكوين في
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القارات األربعة (أفريقيا – أوروبا – آسيا وأمريكا) .أعيد النظر في سياسة التكوين في الخارج ليوجه نحو األساتذة
والطلبة المسجلين في الجزائر حيث بلغت نسبة استفادة األساتذة  %46وكانت نسبة استفادة طلبة الدكتوراه .%50
منح التكوين قصر المدى ومنح العطل العلمية :تقدر نسبة استفادة األساتذة الدائمين من منح التكوين قصير
المدي الذي يتراوح بين شهر و 3أشهر بحوالي  %40حيث يستفيد األستاذ من  2000أورو شهريا .أما منحة
العطلة العلمية فتصرف لألساتذة المشاركين في الملتقيات العلمية خارج الوطن.
اصادر القانون الخاص باألستاذ الجامعي :عرفت سنة  2000إصدار مرسوم تنفيذي مصاحب لقانون األستاذ
الجامعي يقضي بتحسن الراتب الشهري وتعوضات مالية معتبرة لفائدة األساتذة والباحثين الدائمين.
ترقية الكتاب الحامعي :إدراكا منها ألهمية الكتاب كوسيلة بيداغوجية عملت الحكومة على ترقية الكتاب الجامعي
بإنشاء ديوان المطبوعات الجامعية سنة  .1973وقد قام هذا الديوان بنشر ما يقارب  5200عنوانا  %52منها
باللغة والعربية و %48باللغات األجنبية.
استحداث رتبة "أستاذ بارز  :"Professeur émériteتوجت مجهودات ترقية التأطير البيداغوجي والعلمي
باستحداث رتبة "أستاذ بارز" حيث استفاد من هذا اإلجراء  105استاذا من أصل  120مرشحا.
عرف البحث العلمي بالموازاة مع تطور عدد الطلبة وعدد األساتذة تطو ار ملحوظا وأصبح يخضع إلى تقييم جدي

ومنظم .واذا كان مركز األستاذ الجامعي يتطلب مهارات بيداغوجية وأخرى بحثية فإن سياقي التوظيف والترقية
يعتمدان أساسا على تقييم كم ونوعية البحوث المنجزة من طرف المترشح أما الخبرة في التدريس والتكوين فهي

"محبذة" لكنها ال تخضع للتقييم .ونظ ار لكون هذه الخبرة ال تخضغ للتقييم فإن النشاطات والمسؤوليات البداغوجية

ال قيمة لها لدى األساتذة وطلبة الدكتوراه المترشحين لمركز األستاذ .ولنا أن نتساءل عن التكوين البداغوجي الذي

يتمتع به هؤالء لخوض غمار تكوين واعداد أجيال للمشاركة في التنمية االقتصادية خاصة وأن كثير من هؤالء

المتخرجين يبقى في الجامعة للتدرج ثم التوظيف أو ينتقل إلى التدريس في مؤسسات قطاع التربية.

الدراسة الميدانية
باالعتماد على تحليل نتائج دراسة حول التكتيكات الفردية المستخدمة من طرف األساتذة الجدد لالندماج في نظام
التعليم العالي في الجزائر نريد التأكيد على أهمية التنشئة التنظيمية وتوضيح أهمية التكوين البيداغوجي بالنسبة

لألستاذ وللجامعة.
عينة البحث
تكونت عينة البحث وهي عينة قصدية (غرضية) من  40أستاذا أغلبيتهم من جامعة الجزائر 2باإلضافة الى

بعض األساتذة من جامعات أخرى من الوطن .بلغت نسبة االساتذة الذين شغلوا منصب أستاذ ألول مرة ℅10
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وهذا يعني أن أغلبية األساتذة قد شغلوا مناصب أخرى وبالتالي قد اكتسبوا معرفة حول عالقات العمل ولديهم
تجربة من حيث استخدام تكتيكات االندماج .أقر نصف أفراد العينة بوجود تطابق واضح بين تكوينهم القاعدي

والتخصص الذي يدرسون فيه .بلغ عدد الحاصلين على شهادة الدكتورة  11استاذا بما يمثل  ℅27.5في حين أن

 26أستاذا مسجلين لنيل شهادة الدكتوراه بنسبة  ℅65أما عدد الحاصلين على شهادة الماجستير فقد بلع ثالثة
أساتذة فقط .يظهر االحصاء الوصفي للبيانات الكمية أن متوسط السن لدى أفراد العينة يبلغ  36سنة مما يدل
على أن أفراد العينة يمثلون فئة الشباب ويقدر متوسط األقدمية لديهم بتسع سنوات تقريبا.

وصف األداة
استعان الباحث بمقياس التكتيكات الفردية في االندماج المهني من إعداد الباحثة  )2001( Lacazeوترجمه الى
اللغة العربية وقام بتعديله .يحتوي المقياس في نسخته األصلية على  32بندا موزعة على ثالثة أبعاد.
البحث عن المعلومات
التعلم بالتجربة
المراقبة
طلب المساعدة

االندماج االجتماعي
انشاء عالقات

تكتيكات نفسية لالندماج
العقالنية
النشاط الذهني
االدارة الذاتية

الخصائص السيكومترية لألداة
تم في مرحلة أولى حساب الصدق البنائي بتحديد واعادة تسمية بعض أبعاد المقياس باستخدام التحليل العاملي
للمركبات األساسية أما المرحلة الثانية فتمثلت في اختبار ثبات األبعاد ثم المقياس ككل باستخدام معامل آلفا

كرونباخ ومعامالت االرتباط بين بنود كل بعد في المقياس الواحد ومعامالت االرتباط بين أبعاد المقياس.
صدق المقياس
تم تحديد أبعاد المقياس باستخدام التحليل العاملي للمركبات األساسية بإخضاع البنود التى تميزت بالتوزيع

االعتدالي للتحليل وعددها  29بندا كما هو مبين في الجدول رقم  2بعد إبعاد البنود رقم  8،9و 13والتى تمي از
بتوزيع غير اعتدالي.

الجدول رقم  :1أبعاد مقياس التكتيكات الفردية في التنشئة التنظيمية
البعد
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عدد البنود
09
06
05
03
03
02
28

تسمية البعد
التعلم الفردي
التعلم بالمراقبة
طلب المساعدة
تكوين العالقات
التقييم الفردي
االدارة الذاتية
المقياس
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آلفا كرونباخ
0.915
0.845
0.808
0.584
0.515
0,603

نتائج الدراسة

االحصاء الوصفي للبيانات الكمية
كشفت نتائج مصفوفة االرتباطات عن وجود ارتباط سالب دال احصائيا عند مستوى الداللة  0.05بين السن
وتكتيك التعلم بالمراقبة بلغ  . r=-0.317هذا يعني أن تزايد عمر األستاذ يؤدي الى التقليل من استخدام هذا

التكتيك فيعتمد على خبرته السابقة ومعارفه أثناء عمله وال يكتف بالمراقبة.

الجدول رقم  :3االرتباطات بين تكتيكات التنشئة الفردية
السن األقدمية
السن

1

األقدمية
الخبرة السابقة

الخبرة
السابقة

التعلم
الفردي

المراقبة

,128

**,549

,159

*-,317

,044

,431
1

,001
*,412

,327
-,059

,046
-,055

,789
,023

,301
*-,319

,013
1

,717
-,144
,401
1

,734
-,120
,486
,216
,180
1

,889
,198
,247
***,544
,000
**,449

,045
,030
,862
,057
,725
**,446

,145
-,163
,344
***,594
,000
,030

,004

,004

,853

,862

1

,249
,121
1

*,387
,014
,210
,194
1

**,429
,006
-,022
,893
,299
,061
1

التعلم الفردي
المراقبة
طلب المساعدة
انشاء عالقات
تقييم فردي
ادارة ذاتية

تقييم
فردي

ادارة
ذاتية

انشاء
طلب
المساعدة عالقات
,168

,073

,220

,655
-,235

,172
,266
,097
,090
,601
***,556
,000
,028

*** دالة احصائيا عند مستوى معنوية 0.001
** دالة احصائيا عند مستوى معنوية 0.01
* دالة احصائيا عند مستوى معنوية 0.05

كما تبين من النتائج المعروضة في الجدول رقم  3وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0.05بين

أقدمية االساتذة وتقنية انشاء العالقات بلغت  r=-0.319وهذا يعني أن انشاء العالقات يتم في المراحل األولى من

التدريس حيث كلما زادت اقدمية االستاذ قل البحث عن عالقات جديدة .كما يرتبط تكتيك التعلم الفردي بتكتيكات
طلب المساعدة والتقييم الفردي واالدارة الذاتية ايجابيا بمستوى داللة قدره  0.001حيث تراوحت معامالت االرتباط

بين  0,54و  .0,59كما نالحظ ارتباط موجب بين تكتيكات التعلم بالمراقبة وتكتيكات طلب المساعدة وانشاء
عالقات بلغ  .r=0,4أخي ار تظهر النتائج وجود ارتباط موجب بين تكتيكات طلب المساعدة وكل من التقييم الفردي
واإلدارة الذاتية ( )r ≈0.4وذلك عند مستوى الداللة  0.05و 0.01على التوالي ،أي يزيد االعتماد على التقييم

الفردي واإلدارة الذاتية بزيادة تقنيات البحث عن المعلومات.

تدل هذه النتائج أن االساتذة الشباب يستخدمون هذه التكتيكات معا واالرتباط القوي بين البحث عن المعلومات

واإلدارة الذاتية يبين بأن هؤالء االساتذة يفكرون قبل وبعد طلب المعلومات ويستخدمونها بشكل عقالني لضبط

وتقييم سلوكهم وتحسين أداءهم.
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استخدام التكتيكات حسب الخصائص الفردية
شغل المنصب ألول مرة

تم تحليل داللة الفرق في استخدام التكتيكات الفردية بين االساتذة الذين يشغلون المنصب ألول مرة واألساتذة الذين
عملوا بمناصب أخرى من قبل .تظهر النتائج المعروضة في الجدول رقم  4عدم وجود فروق ذات داللة احصائية

بين المجموعتين.

جدول رقم  :4داللة الفرق بين األساتذة في استخدام التكتيكات الفردية حسب متغير شغل أول منصب عمل
اختبار ليفين لتساوي
التباينات

اول منصب

اختبار ت لتساوي المتوسطات
درجة
الحرية

مستوى الداللة
(في اتجاهين)

التعلم الفردي

,766

,387

1,575

38

,123

,74788

التعلم بالمراقبة

2,932

,095

1,438

38

,159

,69058

طلب المساعدة

1,652

,206

,770

38

,446

,37265

انشاء عالقات

,368

,548

,316

38

,753

,16667

,080

,778

,815

38

,420

,39437

,764

,388

1,061

38

,296

,47295

F

التقييم الفردي
االدارة الذاتية

مستوى
الداللة

t

فرق المتوسطات

كذلك لم تظهر فروق دالة إحصائيا بين أفراد عينة البحث حسب المتغيرات التالية :تالؤم المنصب مع التكوين

القاعدي والتسجيل أو عدم التسجيل في الدكتوراه واالنتماء الجامعي والمؤهالت العلمية (دكتوراه أو ماجستير).
التكتيكات األكثر استخداما

للتعرف على التكتيكات األكثر استخداما تم حساب اختبار فريدمان للرتب فأظهرت النتائج المعروضة في الجدول
رقم  5أن تكتيكات التسيير الذاتي جاءت في الرتبة األولى بمتوسط رتب قدره  4.76يليه تكتيكات طلب المساعدة
بمتوسط رتب  4.29ثم التعلم الفردي بمتوسط رتب  4.23وهذا الترتيب دال عند مستوى داللة .0.001
الجدول رقم : 5نتائج اختبار فريدمان للرتب
متوسط الرتب

الرتبة

التعلم الفردي

4,23

3

التعلم بالمراقبة

2,35

5

طلب المساعدة

4,29

2

انشاء عالقات

1,90

6

التقييم الفردي

3,48

4

التسيير الذاتي

4,76

1

ك تربيع

59,026

درجة الحرية

6

مستوى الداللة

,000

 .4مناقشة النتائج
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المالحظة األولى التي يمكن تقديمها حول التكتيكات أنها مترابطة ومن الممكن جدا أنها تستخدم في نفس الوقت
مثل تكتيكات التعلم الفردي والتسيير الذاتي خاصة وأن االرتباط بينهما قوي ودال ( ،)r=0.556وكذلك بين
تكتيكات التعلم الفردي والتقييم الفردي ( .)r=0.594كما تبين أن األساتذة يستخدمون أكثر تكتيكات التعلم الفردي
والتسيير الذاتي وتعتبر هذه النتيجة مكملة لدراسة  )2001( Lacazeالتي لم يتحدد فيها التكتيكات األكثر

استخداما واعتبرتها الباحثة متكاملة فيما بينها.

كما تظهر نتائج البحث الحالي اعتماد األساتذة الجدد على انفسهم في غياب استراتيجيات تنظيمية واضحة معدة
من طرف الجامعة لمساعدتهم على االندماج وهو ما يعكس الثقافة الفردانية السائدة في الجامعات الجزائرية .كما
يمكن تفسير هذه النتيجة بضعف الثقة في الذات لدى األساتذة الجدد نتيجة ضعف التكوين الجامعي ومن هنا نجد

هؤالء ينعزلون في السنوات األولى من التحاقهم بالجامعة واتاحة الفرصة ألنفسهم لتكوين هوية المهنية .وقد
يتطلب تأكيد أو دحض هذه الفكرة إجراء بحوث أخري لتحليل دور بعض الخصائص الشخصية كالفعالية الذاتية

والثقة في النفس ف ي اختيار التكتيكات الفردية في سياق التنشئة التنظيمية سواء في الجامعة أو في المؤسسات

االقتصادية واإلدارية .هذا باإلضافة إلى طبيعة عمل األستاذ الذي وان كان يتواجد في نفس الحيز الجغرافي
(الجامعة) مع غيره من األساتذة إال أنه حين يؤدى عمله يكون في معزل عنهم وأمام عينة أخرى من األفراد هم
الطلبة وتبقى فرص االحتكاك ببقية األساتذة خاصة ذوى الخبرة قليلة تتلخص في فترات االمتحانات والملتقيات

العلمية .ومن النتائج األخرى عدم وجود فروق في استخدام التكتيكات حسب شغل أول منصب عمل وذلك ألن
التدريس مهمة مختلفة عن العمل في المؤسسات األخرى وبالتالي يكون استخدام نفس أنواع التكتيكات بالنسبة
لألستاذ الذي عمل سابقا واألستاذ الذي التحق بالتدريس مباشرة .كذلك لم نجد فروق بين األساتذة من حيث تناسب

مركز العمل مع التكوين القاعدي وهذا عكس ما توصلت اليه  )2001( Lacazeالتى وجودت فروقا في استخدام
التكتيكات حسب هذا المتغير لدى العمال وذلك ألن األستاذ مهما كان نوع تكوينه فهو في بحث دائم عن
المعلومات لتقديم أكبر قدر من المعلومات للطلبة (نفس الحال بالنسبة لنوع الشهادة التي ال تؤثر في استخدام

التكتيكات) وهذا عكس العامل في المؤسسة الصناعية أو اإلدارية الذي إن لم يتناسب منصبه مع تكوينه القاعدي

فإنه يستخدم أكثر تكتيكات البحث عن المعلومات وطلب المساعدة مقارنة بالعامل الذي يجد توافق بين منصبه
وتكوينه القاعدي.

كذلك لم تظهر فروق في استخدام التكتيكات رغم اختالف االنتماء الجامعي في غياب ممارسات التنشئة التنظيمية
في هذه الجامعات فغياب هذه الممارسات على مستوى الجامعات كما أشار إلى ذلك  )1991( Whiteو

ُ (2002) Austinيفسر استخدام نفس التكتيكات من طرف كل األساتذة خاصة وأنهم يمثلون فئة جد متجانسة
من حيث الخصائص الشخصية والمؤهالت العلمية وحتى المسار التكويني كطلبة قبل أن يصبحوا أساتذة.
بينت نتائج البحث الحالي أن التبادالت مع الزمالء أو مناقشة الممارسات المهنية ال تلعب دو ار حاسما في تنشئة
األساتذة الجدد .تبقى التبادالت مع الزمالء حول موضوع البيداغوجيا قليلة فهذه التبادالت تعتبر "ممكنة" لكنها
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ليست ممارسات مهنية منظمة للمناقشة وتبادل اآلراء حول الممارسات البيداغوجية .وكما يشير إليه ( & Gutnik
 ) Masson, 2010حتى في هذه التبادالت القليلة فإن فاألمر ال يتعلق بتبادالت "حقيقية" بقدر ما يتعلق باألفكار
التى يكونها األساتذة الجدد عن تمثالت زمالءهم لهم .وعليه فبما أن الغير 'الخارجي' ال يمكنه تقييم ومناقشة
الممارسات البيداغوجية فإن المرجع الوحيد الذي يظهر ذو فائدة بالنسبة لألستاذ الجديد هو ذاته للحكم على ما

يقوم به (.)Dubar, 1998

إن تحليل نتائج الدراسة الحالية يقودنا إلى المالحظة التالية :سياق التنشئة المهنية لألساتذة الباحثين الجدد مبنية
أساسا على تمثالتهم لمحيطهم المادي واالجتماعي وعلى عالقتهم بالطلبة وباالمكانيات التقنية الموفرة لهم .أما

التنشئة التنظيمية من طرف الزمالء (التفاعالت المنظمة مع الزمالء والتكوين في البيداغوجيا من طرف الجامعة
فهي غائبة مقارنة مع قطاعات مهنية أخرى.
تؤكد نتائج الدراسة الحالية ما توصلت إليه دراسات أخرى ( & Gutnik & Masson, 2010 ; Barbot
 ) Masson, 2011من أن البعد الفردي وليس البعد الجماعي أو المؤسساتى هو مصدر التنشئة المهنية لألساتذة

الباحثين الجدد .وهذه النتائج إنما تؤكد هوية مجزأة ومبنية شخصيا من طرف أساتذة التعليم العالي وفي نفس

الوقت غياب مساهمة جماعية ومؤسساتية منظمة لبناء هوية هؤالء.

يمكن تقديم عدة فرضيات لشرح هذه الخصوصية لسياق تنشئة أساتذة التعليم العالي:
 .1تتم هذه التنشئة أساسا من خالل البحث العلمي
 .2غياب سياسة تكوين بيداغوجي وتكوين المهوية المهنية لألستاذ الجامعي رغم المالغ المالية الكبيرة التى
تصرف في هذا المجال.

 .3األعراف التى تحبذ الفردانية البيداغوجية ومطالب استقاللية الجامعات وأساتذتها وحرية اختيار النشاطات
والطرائق البيداغوجية.
إن تنشئة األستاذ الباحث من خالل البحث العلمي فقط هو سبب من األسباب التى أدت إلى تدهور مستوى
ونوعية التعليم العالي .في بعض الدول ككندا وبلجيكا تعمل الحكومات على إعداد وتأهيل أساتذة التعليم العالي

للنشاطات البيداغوجية .في فرنسا استحدثت عام  1989مراكز اإلعداد للتكوين العالي ( )CIESوتم التخلي عن

هذه المراكز عام  2009لصالح إجراء جديد يتمثل في عقد الدكتوراه غير أن هذا اإلجراء الحديد حسب بعض
الباحثين ( ) Fave-Bonnet, 2011; Wouters, Frenay & Parmentier, 2011لم يجدى نفعا .حقيقة

يمثل التعليم في الجامعة أثناء إعداد أطروحة الدكتوراه طريقة ال يستهان بها في سبيل تنشئة الطلبة واعدادهم

لمهنة األستاذ الباحث لكنها غير كافية في غياب االستراتيجيات الرسمية للتنشئة التنظيمية فهي فرصة للتعرف
على متطلبات مهنة التعليم والضغوطات المستمرة التى تميز المهنة بدأ تلك المتعلقة بالموازنة بين نشاطات

التدريس ونشاطات البحث.

12

تضع هذه الحالة الطالب األستاذ المؤقت أمام عدة مشاكل حدد بعضها ( )Paivandi, 2010بعد دراسة على
 3327أستاذا مؤقتا تين له أن هذه المشاكل ترتبط بالجانب البداغوجي حيث تبين أن  % 50من األساتذة الجدد
يذكرون صعوبات تعليم الطلبة (الفهم والدافعية وتقبل الطرق البيداغوجية) و % 37يذكرون صعوبات خاصة

بإعداد الدروس ويقر  % 25منهم أنهم يشعرون بالخوف في قاعات التدريس.
االقتراحات
مهنة التعليم ليست مهنة سهلة كما يتصورها البعض وال يمكن االكتفاء فيها بالتكوين القاعدي لألستاذ أو تكوينه

للبحث العلمي فقط .يظهر إذن أنه من المجدى التفكير في إجراءات عملية لتعليم األساتذة الجدد مهنة التعليم بما
يستجيب لحاجات وتطلعات الجامعات والمجتمع لذلك فإننا نقدم االقتراحات التالية :
 تدريب القيادات الجامعية في مجاالت ادارة الموارد البشرية وسبل تنميتها، تعيين أخصائيين في مجال تنمية الموارد البشرية بإدارة الجامعة يتابعون سياق تنشئة وادماج األساتذة الجدد معمراعاة تخصصهم في المجال و كفاءتهم العلمية و العملية،

 ترشيد الميزانيات المالية لتطوير عملية التنشئة التنظيمية ألعضاء هيئات التدريس بالجامعة وتكوينهمبيداغوجيا،
 تنظيم دورات تكوين تسمح بمتابعة االساتذة الجدد من قبل أساتذة أكثر خبرة في التدريس الجامعي وتوجيههموفق األبعاد والمعايير التالية:
أ – البعد لبيداغوجي ويتضمن المعايير التالية على سبيل الذكر ال الحصر:
 .1إعداد وتطبيق نشاطات تعليمية فعالة وناجعة تأخذ بعين االعتبار محتوى وأهداف برنامج التكوين من
جهة وخصوصية الطالب الجامعي من جهة ثانية.

 .2تطوير وتطبيق إجراءات موضوعية وعادلة لتقييم التحصيل الدراسي أثناء وبعد تطبيق برنامج التكوين.
 .3التحكم في األشكال المختلفة للتواصل البيداغوجي من عرض شفوي واستخدام وسائل الدعم واإليضاح
واستخدام التكنولوجيا الحديثة لالعالم والتواصل ().

 .4تنشيط وتسيير التفاعالت داخل وبين المجموعات في الصف وتحفيز الطلبة.
ب  -البعد المؤسساتي ويتضمن المعايير التالية على سبيل الذكر ال الحصر:
 .1التعود على العمل الجماعي مع العيدين والزمالء والمشاركة في مشاريع البحث ومشاريع إعداد وتطوير
برامج التكوين.

 .2العمل على مساعدة اآلخرين (طلبة وزمالء) على تحقيق النجاح وتطورهم الشخصي.

 ج – البعد المهني _ االجتماعي ويتضمن المعايير التالية على سبيل الذكر ال الحصر:13

 .1تطوير الفكر النقدي نحو الممارسات البيداغوجية في الجامعة وطرح االفكار والمشاطات البيداغوجية
للمناقشة والتواصل.

 .2مواجهة واجبات وأخالقيات مهنة التعليم في الجامعة.

الخاتمة

في الوقت الذي تسعى فيه كثير من الجامعات العالمية إلى االهتمام بنوعية التكوين الجامعي من خالل إعداد

األساتذة نتيجة التطورات االقتصادية واالجتماعية (المنافسة والتمويل) فإن الجامعات الجزائرية تعيش عكس ذلك.

تؤكد نتائج البحث الحالي أن عملية إدماج األساتذة الجدد في الجامعة كانت وفق المنظور البنائي الوظيفي القائم
على التجزئة والفردانية .تؤكد الدالئل أن ترك االساتذة الجدد لمواجهة مصيرهم بمفردهم داخل بيئة العمل الجديدة

تجعلهم ال يوجهون االسئلة واالستفسارات لذلك ربما يستغرقون أسابيع عديدة الستكشاف معظم األمور البسيطة

داخل الجامعة والكلية  ،فبدون التهيئة المبدئية كمرحلة مهمة من مراحل التنشئة التنظيمية لألساتذة الجدد يكون من
الصعب على العضو الجديد النجاح في مهامه البيداغوجية وتشمل النتائج المحتملة لعدم المباالة بتلك العملية

ضعف الروح المعنوية وضعف االندماج في فريق العمل وتشويه صورة التكوين الجامعي.
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حمور "مناذج وجتارب إعداد املعلم قبل اخلدمة"

أطر معارف معلمي قيد اإلعداد في العصر الرقمي
الدكتور ميالد م .سعد

*

الجامعة اللبنانية ،كلية التربية ،لبنان

مل ّخص البحث

حياول الباحث يف هذه الورقة تسليط الضوء على أن مستقبل اللغة العربية ،وعلى أثر شيوع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف
جمتمعنا العريب والرتبوي ،يتوقف على تعاون املتخصصني على إعداد جيل متخصص من معلمي اللغة العربية القادرين على تنشئة
جيل من طالب العصر الرقمي قادر على االبتكار وإنتاج املعارف ونشرها بلغته عرب االستفادة للحد األقصى من قدرات تكنولوجيا
املعلومات واالتصال يف خمتلف امليادين .مث يقرتح ان بناء معرفة معلمي اللغة العربية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال لتسخري
إمكاناهتا الرتبوية ودجمها مبعارفهم املتصلة بعلوم الرتبية األخرى هبدف تطوير قدراهتم وقدرات اجليل العريب على االبتكار وإنتاج
املعارف ،يتطلب إعادة النظر يف األطر احلاضرة إلعداد املعلمني .وهلذا يستعرض الباحث ثالثة أطر  Frameworksهي األكثر
شيوعا يف أدبيات إعداد املعلمني ،أي إطار "لغة" ) ،Pedagogical Content Knowledge (PCKوإطار "لغتك"
ً
) ،Technological Pedagogical And Content Knowledge (TPACKوإطار املعرفة املدجمة

( .)ICT-TPCKمث يعرض إطاره املقرتح "بلغتكم"  TPACK-XLعلى أنه اإلطار الناظم لبناء قاعدة معارف معلمي
اللغة العربية يف العصر الرقمي الداعم لالبتكار وإنتاج املعارف ،والذي يسعى من خالل عرضه إىل منذجة معارف معلمي اللغة العربية
قيد اإلعداد وتأطريها هبدف تنمية معارفهم متداخلة التخصصات  Interdisciplinary Knowledgeكي يستعينوا هبذه
طالهبم للسري باللغة العربية حنو مستقبل
التوليفة يف اختاذ القرارات احلكيمة واملناسبة إلنتاج املعارف ودعم االبتكار لديهم ولدى ا
مشرق .كما يدعو متعددي التخصصات يف علوم الرتبية إىل مراجعة األطر املتبعة يف كليات الرتبية ،وإنتاج املعارف الناجتة عن
تداخل التخصصات.
الكلمات الرئيسة :تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف إعداد املعلمني ،تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،تكنولوجيا التعليم ،برامج
إعداد املعلمني ،دمج التكنولوجيا ،معلمو اللغة العربية.ICT-TPCK ،TPACK-XL ،TPACK ،PCK ،

1
عمان،
حبث مقدم إىل املؤمتر اإلقليمي بعنوان "إعداد املعلم العريب معرفيًا ومهنيًا" ،حمور "مناذج وجتارب إعداد املعلم قبل اخلدمة" املنعقد يف ا
اململكة األردنية اهلامشية ،بتاريخ  29و 30نوفمرب.2016 ،
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تمهيد
ترتدد الدعوات لتعزيز مكانة اللغة العربية وثقافتها وهنضتها يف مجيع أحناء العامل العريب .وتشري اقرتاحات الباحثني يف هذا اجملال إىل
ضرورة االهتمام بإعداد معلمي اللغة العربية كما االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصال لتدعيم اإلعداد الفاعل؛ وهلذه
االقرتاحات مربراهتا .تسود يف لبنان نظرة مرتاخية لدى املعلمني إىل مفهوم إتقان اللغة العربية (زين الدين2014 ،؛ صيااح،
 ،)2014حيث يؤكد العديد من الباحثني أن احلد من تراجع اللغة العربية يتوقف على اإلعداد اجليد للمعلمني (زين الدين،
2014؛ صيااح2014 ،؛ ناجي 2014 ،؛ مسعود ،2014 ،عبداجمليد .)2012 ،ال تتوقف دعوة الباحثني إىل االهتمام بإعداد
معلمي اللغة العربية للحد من تراجعها وإعادة هنضتها عند احلدود اللبنانية ،بل تتعداها إىل كل األقطار العربية (أعجمية2012 ،؛
العبدالرضا2012 ،؛ سلمان2012 ،؛ منصور .)2013 ،كما تطلق الدعوات إلستخدام اإلمكانات الرتبوية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصال يف إعداد معلمي اللغة العربية ،هبدف إتقاهنا ودجمها يف تعليم اجليل الصاعد (زاده2012 ،؛ صفا2012 ،؛ حممد و
أمحد2013 ،؛ النصريات2013 ،؛ بعلي.)2013 ،
إن بناء معرفة معلمي اللغة العربية ،واستثمار اإلمكانات الرتبوية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال ،وتسخريها للنفاذ إىل نوعيات
عالية من التعلم والتعليم ،ودجمها مبعارف املعلمني املتصلة بعلوم الرتبية األخرى هبدف تطوير قدراهتم وقدرات اجليل العريب على
االبتكار وإنتاج املعارف ،يتطلب إعادة النظر يف األطر احلاضرة إلعداد املعلمني .وهذا ما تسعى إليه وزارات الرتبية وكليات الرتبية
يف العديد من الدول العربية ،ومنها وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان ضمن "اخلطة الوطنية االسرتاتيجية لتكنولوجيا الرتبية"
( .)MEHE2, 2012ولكن إعادة النظر يف األطر املتبعة ضمن برامج إعداد املعلمني يتطلب مراجعةً لألطر العاملية املتبعة؛
وحياول الباحث يف هذه الورقة عرض تلك األطر ،مث يطرح اإلطار النظري"بلغتكم" الناظم لبناء قاعدة معارف معلمي اللغة العربية
يف العصر الرقمي الداعم لالبتكار وإنتاج املعارف.

ثوابت البحث
ينطلق العمل يف هذه الورقة من ثابتتني اثنتني نعرضهما هنا على شكل أسئلة وجنيب عليها باقتضاب.
أوًل ،هل تكنولوجيا المعلومات واًلتصال مهيأة لنشر اللغة العربية؟
ا
إن تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال 3ومنصاهتا مبعظمها مهيأة الستيعاب اللغة العربية ومنتجها الفكري .نورد هنا ما
أكدته القمة العامليـة جملتمـع املعلومـات ) 4World Summit on the Information Society (WSISيف عدد من بنود ما
يعرف بــ"التزام تونس".)2005( 5

 2وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية:MEHE – Ministry of Education and Higher Education ،
http://www.mehe.gov.lb
 3سوف يستخدم مصطلح " تكنولوجيا املعلومات واالتصال" كرتمجة لـ  Information and Communication Technologyكما جاء يف
ترمجة منظمة اليونيسكو لـ"معايير اليونسكو بشأن كفاءة المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات واًلتصال" .وهو يعرب عن املضمون ذاته للمصطلحات
الواردة يف هذه الورقة كما يف الندوة بالتوصيف التايل "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" أو "تكنولوجيا املعلوماتية".

 4القمة العالميـة لمجتمـع المعلومـاتhttp://www.itu.int/wsis/basic/about.html :
5

لالطالع على كامل بنود "التزام تونس" متاح يف الرابطhttp://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/9rev1 -ar.pdf :
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أ اكدت القمـة العامليـة جملتمـع املعلومـات يف التزام تونس "إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد هيأت إمكانية مشاركة جمموعات
من السكان أكرب بكثري من أي وقت مضى يف اللحاق بركب املعرفة اإلنسانية وتقامسها وتوسيع قاعدهتا ،وزيادة منوها يف مجيع
جماالت املساعي اإلنسانية وكذلك تطبيقها يف التعليم والصحة والعلوم .وتنطوي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على إمكانات
هائلة لتوسيع النفاذ إىل نوعيات عالية من التعليم ودعم حمو األمية والتعليم األويل للجميع ،وتسهيل عملية التعلم نفسها وبالتايل
إرساء القواعد األساسية جملتمع معلومات ومعارف واقتصاد يقوم على املعرفة ،بشكل مفتوح وجامع ،وذي توجه تنموي حيرتم
التعدد الثقايف واللغوي" (القمة العاملية جملتمع املعلومات ،البند  .)2005 ،11كما أكدت االلتزام "بتشجيع مشول جمتمع املعلومات
جلميع الشعوب من خالل تطوير واستعمال اللغات احمللية و/أو لغات الشعوب األصلية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وسنواصل جهودنا من أجل محاية وتعزيز التنوع الثقايف ،واهلويات الثقافية ،يف داخل جمتمع املعلومات" (القمة العاملية جملتمع
أقرت "بأن من الضروري ،باإلضافة إىل بناء البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
املعلومات ،البند  .)2005 ،32كما ا
وجود تأكيد مناسب على تنمية القدرات البشرية وعلى هتيئة تطبيقات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحمتوى رقمي باللغات
احمللية حيث يكون ذلك ممكناً من أجل الوصول إىل هنج شامل لبناء جمتمع معلومات عاملي" (القمة العاملية جملتمع املعلومات ،البند
.)2005 ،14
ثانياا ،عالم يتوقف مستقبل اللغة العربية؟
يتوقف مستقبل اللغة العربية على تعاون املتخصصني يف إعداد جيل متخصص من معلمي اللغة العربية القادرين على تنشئة جيل
من طالب العصر الرقمي ،قادر على االبتكار وإنتاج املعارف ونشرها بلغته عرب االستفادة للحد األقصى من قدرات تكنولوجيا
املعلومات واالتصال يف خمتلف امليادين .إن مستقبل اللغة العربية يتوقف على مستقبل الفكر املبدع املنتج للمعارف ،وقد أدرك
املفكرون العرب هذا األمر منذ أمد .نستذكر هنا ما جاء يف مقابلة أجرهتا جملة اهلالل املصرياة مع جربان خليل جربان حول
مستقبل اللغة العربية يف العام  .1923جييب جربان عن مستقبل اللغة العربية بقوله" :إامنا اللغة مظهر من مظاهر االبتكار يف
جمموع األمة ،أو يف ذاهتا العامة ،فإذا هجعت اقوة االبتكار توق افت اللغة عن مسريها ،ويف الوقوف التقهقر ،ويف التقهقر املوت
واالندثار" ،ويشري إىل ان "مستقبل اللغة العربية يتوقاف على مستقبل الفكر املبدع الكائن يف جمموع األمم اليت تتكلام اللغة العربية،
فإذا كان ذلك الفكر موجوداً ،كان ُمستقبل اللغة العربية عظيماً كماضيها ،وإال فال( "...شفيق .)1981 ،وحديثًا ،يؤكد كثريون
من املفكرين ذلك .فعلى سبيل املثال ،يعترب هوارد غاردنر ،وهو صاحب نظرية الذكاءات املتعددة ،أنه ال ميكن أن يكون املرء
احدا على األقل ،كما عليه أن يتدرج من املتخصص إىل احمللل فاملبدع املبتكر ( Gardner,
مبتكرا إال إذا أتقن
ختصصا و ً
ً
ً
مبدعا و ً
 .)2006إن إعداد جيل من منتجي املعارف واملبتكرين واملبدعني باللغة العربية القادرين على تسخري اإلمكانات اهلائلة لتكنولوجيا
املعلومات واالتصال ،يتطلب إعداد معلمني متخصصني أكفاء يف اللغة العربية ،حيرتفون استخدام اإلمكانات الرتبوية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصال ودجمها يف صلب معارفهم األخرى .يف هذا اإلطار ،يأيت معيار دعم "اإلبداع واالبتكار وإنتاج املعارف" يف
الدرجة األوىل من معايري تكنولوجيا الرتبية للمعلمني حبسب اجلمعية الدولية للتكنولوجيا يف جمال التعليم ( International
انتشارا يف قطاعات إعداد املعلمني يف العامل.
 )Society for Technology in Education - ISTE, 2008األوسع
ً
كذلك تشري "معايري اليونسكو بشأن كفاءة املعلمني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال" يف هنجها املتقدم "هنج إنتاج املعرفة"
أن هدف سياسات هذا النهج هو "زيادة املشاركة املدنية ،واإلبداع الثقايف ،واإلنتاجية االقتصادية ،من خالل تطوير قدرات
التالمذة ،واملواطنني ،والقوى العاملة اليت هتتم دوماً بإنتاج املعرفة ،واالبتكار ،واملشاركة يف جمتمع التعلم ،واالستفادة من هذه
املعرفة" (.)UNESCO, 2008
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ولكن ما هي األطر العاملية املتبعة يف بناء قاعدة معارف املعلمني؟

األطر العالمية المتبعة في دمج تكنولوجيا المعلومات واًلتصال لبناء قاعدة معارف المعلمين
ساسا لبناء قاعدة معارفهم.
نستعرض هنا ثالثة أطر  Frameworksهي األكثر ً
شيوعا يف أدبيات إعداد املعلمني ،واليت تعترب أ ً

بديال عن مادة االختصاص جلواز هذا األمر مبا يتعلق بإعداد معلمي اللغة العربية.
سوف نستخدم "علم اللغة العربية" ً
إطار "لغة" Pedagogical Content Knowledge (PCK)6

يساعدنا إطار "لغة" على التمييز بني معارف املتخصص يف اللغة العربية ومعارف معلميها إلدراك أمهية إعداد معلمني للغة العربية،
شيوعا يف عامل األحباث يف إعداد املعلمني.
وعدم االكتفاء باملتخصصني يف اللغة العربية فقط لتعليمها .وهو يعترب من أكثر األطر ً
مكونني
يفارق شوملان يف هذا اإلطار بني معارف املتخصص يف مادة ما ومعلام تلك املادة ،فيعترب أن معارف املعلام هي مزيج من ا

من املعارف (أنظر الرسم  :)1علم مادة االختصاص وعلم البيداغوجيا (أو الرتبية) وبذلك يؤكد أن املعارف الناجتة عن هذا املزيج

يعرف شوملان ( )1986هذه املعرفة اخلاصة
هي ملكة معارف ذات فرادة ال ميلكها سوى املعلام ) .(Shulman, 1986, 1987و ا
باملعلمني بقوله إهنا:

تعليما يف مادة االختصاص ،تتمثل يف القدرة على استنباط أكثر أشكال التمثيل لتلك األفكار إفادةً ،وأقوى
" ...ألكثر املواضيع ً
التشبيهات ،والرسوم التوضيحية ،واألمثلة والتفسريات والعروض  -باختصار ،إهنا طرق عرض املوضوع وصياغته حبيث يفهمه
سهال أو صعبًا :أي إدراك ما
أيضا فهم ما جيعل تعلم موضوعات حمددة ً
اآلخرون  ...وتشمل تلك املعرفة البيداغوجية للمحتوى ً
خيتزنه الطالب من خمتلف األعمار واخللفيات من مفاهيم وتصورات مسبقة جيلبوهنا معهم إىل تعلم أكثر املوضوعات والدروس
شيوعا( ".ص)9 .
ً
“ …for the most regularly taught topics in one’s subject area, the most useful forms of
representation of those ideas, the most powerful analogies, illustrations, examples, explanations,
and demonstrations – in a word, the ways of representing and formulating the subject that make
it comprehensible to others….Pedagogical content knowledge also includes an understanding of
what makes the learning of specific topics easy or difficult: the conceptions and preconceptions
that students of different ages and backgrounds bring with them to the learning of those most
)frequently taught topics and lessons. (p. 9

 6أعد هذا اإلطار عامل النفس الرتبوي يل شوملان .Lee Shulman
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الرسم  :1إطار "لغة" ومماثللُه )Pedagogical Content Knowledge (PCK

إطار "لغتك" )Technological Pedagogical And Content Knowledge (TPACK

على أثر االنتشار الواسع للتكنولوجيا وبروز إمكانية استخدامها الرتبوي ،عمل األستإذان يف جامعة والية ميتشغان ماثيو
كوهلر Matthew Koehlerو بونيا ميشرا  Punya Mishraعلى تطوير مفهوم اإلطار "لغة" PCKمن خالل دمج معرفة
التكنولوجيا مبزيج معارف املعلام يف علم مادة االختصاص وعلم البيداغوجيا .وبذلك أصبحت معرفة املعلمني معرفة مدجمة لعلوم
ثالثة :التكنولوجيا والبيداغوجيا ومادة االختصاص .وهي املعرفة (أي معرفة "لغتك" )TPACKاليت حيتاج اليها املعلمون من أجل
فعالة يف بيئة تعلم مت تعزيزها بالتكنولوجيا ( & Koehler & Mishra, 2008, 2009; Mishra
ممارسات بيداغوجية ا

 )Koehler, 2006واليت قد مت تعريفها على أهنا:

 ...نوع من املعرفة اليت تؤدي إىل التعليم النوعي والذي "يتطلب تطوير فهم دقيق للعالقات املع اقدة بني التكنولوجيا ،واحملتوى

التعلمي ،والبيداغوجيا ،واستخدام هذا الفهم لتطوير متثيالت واسرتاتيجيات مناسبة لسياقات حمددة" (ميشرا و كوهلر،2006 ،
ص.)1029 .
… [The] type of knowledge that leads to quality teaching that “requires developing a nuanced
understanding of the complex relationships between technology, content, and pedagogy, and
”using this understanding to develop appropriate, context-specific strategies and representations
(Mishra & Koehler, 2006, p.1029).

يت اكون إطار "لغتك" ،TPACKواملعروض بصيغتيه اإلجنليزية واملعاربة يف الرسم  2مع العناية باللغة العربية كمحتوى مادة

مكونات معارف مستقاة من تفاعل املتخصصني وتعاوهنم يف
االختصاص ،من ثالثة علوم أساسية ينتج عن تقاطعها الثنائي ثالثة ا
مكون معرفة "لغتك".TPACK
كال االختصاصني املتقاطعني ،باإلضافة إىل ا
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الرسم  :2إطار "لغتك" ومماثللُه )Technological Pedagogical And Content Knowledge (TPACK

املكونات السبعة لإلطار ،واليت سنقوم بتسميتها وتعريفها حبسب معدي اإلطار على الشكل اآليت يف اجلدول :1
ا
يبني الرسم  2ا
مكونات إطار "لغتك" ومماثللُه )Technological Pedagogical And Content Knowledge (TPACK
اجلدول  :1ا

الم ّكون

معرفة حمتوى مادة االختصاص –
(لغـ)
معرفة البيداغوجيا (الرتبية) –
(ت)
معرفة التكنولوجيا – (ك)

التعريف

معرفة احملتوى ميكن تعريفها بأهنا "التأسيس الشامل يف احملتوى
 Content Knowledgeعلى  -مستوى الكلية " -أو "التمكن من احملتوى" .كما قد) (CKتشمل املعرفة باملفاهيم والنظريات واألطر املفاهيمية وكذلك معرفة
الطرق املقبولة لتطوير املعرفة.

 Pedagogical Knowledgeاملعرفة العامة حول كيفية تعلم الطالب ،وأساليب التدريس،) (PKوطرق التقييم ومعرفة نظريات خمتلفة حول التعلم.
 Technologicalاملعرفة العامة حول استخدام األجهزة والربجميات الرقمية ذات
) Knowledge-(TKالقدرات احملتملة يف جمال التعلم والتعليم.

معرفة بيداغوجيا احملتوى – (لغة)

Pedagogical Content
)Knowledge-(PCK

املعرفة التكنولوجية البيداغوجية –
(تك)

Technological
Pedagogical Knowledge)(TPK

املعرفة التكنولوجية للمحتوى –
(لغك)
معرفة دمج معارف التكنولوجيا
والبيداغوجيا واحملتوى ( -لغتك)

Technological Content
)Knowledge-(TCK
Technological
Pedagogical And Content
)Knowledge-(TPACK

مت تعريفها ساب اقا
املعرفة العامة حول استخدام التكنولوجيا بشكل عابر ملواد
التخصص كاإلدارة الص افية ونُظُم إدارة البيئة الرتبوية ومنصات
التواصل والتعاون وتشارك املعلومات.
املعرفة العامة حول كيفية وإمكانية استخدام التكنولوجيا لتوفري
طرق جديدة لتدريس احملتوى تستفيد من القيمة املضافة اليت
تقدمها قدرات التكنولوجيا.
نوع من املعرفة اليت تؤدي إىل التعليم النوعي والذي يتطلب
تطوير فهم دقيق للعالقات املعقدة بني التكنولوجيا ،واحملتوى
التعلمي ،والبيداغوجيا ،واستخدام هذا الفهم لتطوير متثيالت
واسرتاتيجيات مناسبة لسياقات حمددة.

يتمتع إطار"لغتك" TPACKبانتشار واسع كإطار تنظيمي يف جمال إعداد املعلمني وإصالح برامج اإلعداد .وقد مت اعتماده من
قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان ضمن "اخلطة الوطنية االسرتاتيجية لتكنولوجيا الرتبية"( ،2012 ،MEHEص.)83 .
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إطار المعرفة المدمجة )(ICT-TPCK

عمل األستاذان يف جامعة قربص ،نيكوس فالنيدس  Nicos Valanidesوشاروال آجنلي  ،Charoula Angeliيف العام
مكونني آخرين إىل معارف املعلام ،مها معرفة املتعلم ومعرفة البيئة مع الرتكيز على
 2009على تطوير منوذج إطار TPACKبإضافة ا
معرفة التكنولوجيا الرقمية بشكل خاص أي"تكنولوجيا املعلومات واالتصال" يف جمال التكنولوجيا ( Angeli & Valanides,
 .)2009وبذلك يضم اإلطار املقرتح املعارف األساسية وهي :معرفة تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،ومعرفة البيداغوجيا ،ومعرفة
البيئة ،ومعرفة املتعلم ،ومعرفة حمتوى مادة االختصاص وهي اللغة العربية يف حمور اهتمامنا (انظر الرسم  .)3وعلى هذا األساس ،مت
تعريف هذه املعرفة املدجمة لتلك املعارف على أهنا:
" ...األساليب اليت من خالهلا يتم دمج وحتليل املعارف املتصلة بالتكنولوجيات وقدراهتا الرتبوية ،والبيداغوجيا ،واحملتوى ،واملتعلم
والبيئة لتك اون إدرا ًكا للمعلم حول كيفية حتويل ما هو مستعص على فهم املتعلم من موضوعات ،وما هو صعب على املعلمني
شرحه وعرضه إىل ما ميكن للطالب استيعابه وللمعلمني شرحه بفعالية بوساطة تكنولوجيا املعلومات واالتصال وبطرق متيز القيمة
املضافة لدور التكنولوجيا" (آجنلي و فالنيدس ،2009 ،ص.)159 .
"...as the ways knowledge about tools and their pedagogical affordances, pedagogy, content,
learners, and context are synthesized into an understanding of how particular topics that are
difficult to be understood by learners, or difficult to be represented by teachers, can be
transformed and taught more effectively with ICT, in ways that signify the added value of
technology" (Angeli & Valanides, 2009, p.159).

الرسم  :3إطار "املعرفة املدجمة" ومماثللُه ICT-TPCK
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يبني الرسم  4تطور هذه األطر.
ا

تدرج تطور األطر الثالثة" :لغة" و "لغتك" و "املعرفة املدجمة"
الرسم  :4ا
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تطوير إطار المعرفة المدمجة  ICT-TPCKلتفعيل تكنولوجيا المعلومات واًلتصال في إعداد
المعلمين
مكوناته  Cross-Disciplinary Knowledgeعلى
يفتقر إطار املعرفة املدجمة  ICT-TPCKإىل توضيح معارف تقاطع ا
غرار منوذج اإلطار  ،TPACKعلى الرغم من إحاطة معديه بكامل املعارف األساسية للمعلم ،أال وهي :معرفة تكنولوجيا
املعلومات واالتصال ،ومعرفة البيداغوجيا ،ومعرفة البيئة ،ومعرفة املتعلم ،ومعرفة حمتوى مادة االختصاص .إن حماولة إسقاط إطار
مكونات هذا اإلطار؛ وذلك كي
"املعرفة املدجمة" على مسارات برامج املعلمني قيد اإلعداد يف كليات الرتبية يتطلب ً
حتديدا لتقاطع ا
يصار إىل تعرف ما تقدمه األحباث الناجتة عن تعاون متعددي التخصصات يف تلك املعارف املتقاطعة ،بغية جتميعها وإعادة
توزيعها يف مقررات برامج اإلعداد؛ فتضمن يف جمموعها مشول املعارف اخلمس ونتاج تعاون باحثيها.
تفصيل إطار المعرفة المدمجة
بالعودة إىل برامج املعلمني قيد اإلعداد يف كليات الرتبية ،ميكننا إعادة توصيف املعارف األساسية إلطار املعرفة املدجمة ICT-

TPCKمبا يتناسب وعلوم الرتبية .فمعرفة املعلمني قيد اإلعداد البيئةَ ،وحتدي ادا الرتبوية منها ،مصدره "علم االجتماع الرتبوي" .كما

ملتعلم متأتية من دراستهم لـ"علم النفس الرتبوي" .وهكذا ،معرفة البيداغوجيا يستم ادها املعلمون قيد اإلعداد من علم
أن معرفتهم ا َ
"البيداغوجيا" (الرتبية والديداكتيك) والتكنولوجيا من علم "تكنولوجيا املعلومات واالتصال" ومعرفة احملتوى من علم مادة

حولنا معارف اإلطار  ICT-TPCKإىل مصادرها يف علوم
االختصاص ،اليت هي هنا "علم اللغة العربية" .وبذلك نكون قد ا
الرتبية ،واليت سنستخدمها من اآلن فصاعدا مع خمتصراهتا املقرتحة ،أال وهي:
 علم االجتماع الرتبوي (ب = بيئة)، علم اللغة العربية (لغـ = اللغة العربية كمادة اختصاص)، علم البيداغوجيا (ت = تربية)، علم تكنولوجيا املعلومات واالتصال (ك = تكنولوجيا الرتبية)، وعلم النفس الرتبوي (م = متعلم).مكونات إطار املعرفة املدجمة اخلمسة يتطلب االستعانة بعلم الرياضيات .يق ادم عامل الرياضيات Branko
إن ترسيم معامل تقاطع ا

يبني الرسم  5حماولتنا تفصيل إطار
منوذجا لتقاطع مخس جمموعات يُظهر فيه كل التقاطعات احملتملة .و ا
 )1975( Grünbaumا

املعرفة املدجمة  ،ICT-TPCKمستعينني بنموذج .Grünbaum
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متهيدا خلطوة إعداد اإلطار "بلغتكم"
تدرج تفصيل إطار "املعرفة املدجمة" ً
الرسم  :5ا
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عرض اإلطار المقترح" :بلغتكم"
مكونات إطار املعرفة املدجمة  ICT-TPCKاخلمسة وحتديدها ،وإسقاط معارفها على علوم الرتبية،
ميثال ترسيم معامل تقاطع ا
حماولةً أولياة لعرض مقرتح اإلطار "بلغتكم" املستمد من إطارنا .)Saad, Barbar, & Abourjeily, 2012( TPACK-XL
ويأيت دافع هذا التطوير نتيجة إشكاليات تفسري كل من األطر السابقة  TPACKو  ICT-TPCKوتطبيقها .اأما يف ما
خص إطار  ،TPACKفيعرتف مع اداه ميشرا وكوهلر( )2006بأن اإلطار ال يستجيب لكل املسائل املتدوالة:
ا
احدا
"إننا نستشعر حقيقة أنه يف جمال مع اقد ومتع ادد األوجه ،وسيئ التنظيم مثل دمج التكنولوجيا يف التعليم ،حيث ال إطار و ً
حيتضن "القصة الكاملة"؛ أو ميكنه أن يقدم كل اإلجابات .واإلطار  TPACKليس استثناء"( .ص.)1047 .
"We are sensitive to the fact that in a complex, multifaceted, and ill-structured domain such
;’’as integration of technology in education, no single framework tells the ‘‘complete story
no single framework can provide all the answers. The TPCK framework is no exception".
)(p. 1047

كذلك تشري آجنلي وفالنيدس ( )2009إىل ما يلي:
"إن تطوير إطار  ICT-TPCKليس باملهمة السهلة .وعليه فإن القيام بذلك حيتاج إىل جهود مكثفة ومنسقة ومنتظمة يتم
التخطيط هلا وتنفيذها يف برامج تعليم املعلمني قيد اإلعداد من أجل حتصيل املعرفة املدجمة  ...وأي جهود حبثية مستقبلية ستجري
للتحقق من صحة اإلطار املقرتح أو تعديله أو حتسينه ،ستكون من األمهية مبكان لكل من مساري البحث والتطبيق"( .ص.
)167
"The development of ICT–TPCK is not an easy task. Consequently, intensive,
coordinated and dedicated systematic efforts need to be planned and implemented in
pre-service education programs in order to develop teachers’ ICT–TPCK … and any
future research efforts that will be undertaken to validate, modify, or improve the
framework proposed for the conceptualization of ICT–TPCK will be important for
)both research and practice". (p.167

كونات معارف إطار املعرفة املدجمة  ICT-TPCKاخلمس بعلوم الرتبية وحماولة ترسيم
بناء على ما تق ادم ،وبعد ربطنا م ا
املعربة عن املعارف الناجتة عن تعاون جهود متعددي التخصصات يف تلك التقاطعات وتضافرها ،سوف
تقاطعات تلك العلوم ا
املفصل إلطار "بلغتكم".
حن ادد تلك املعارف بتبياهنا ،كما يرد يف الرسم  6ا
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الرسم  :6إطار "بلغتكم" املماثل إلطارنا السابق  TPACK-XLبصيغته العربية

ومكوناته :علوم الرتبية اخلمسة وتقاطعها يف
إنطالقًا من الرسم  6أعاله ،وباملقارنة مع اإلطار "املعرفة املدجمة"  ICT-TPCKا
مكونًا من املعارف الناجتة عن تقاطع علوم الرتبية اخلمسة ،من ضمنها أربعة تعود
املعرفة املدجمة ذاهتا ،نالحظ بروز مخسة وعشرين ا
لإلطار "لغتك"  ،TPACKوقد مت توصيفها ساب اقا.
لن نقوم هنا بتعداد كل تلك املعارف اإلحدى والعشرين الظاهرة يف اإلطار وتعريفها ،بل سنكتفي مبثال يرشد القارئ على
املكونات ذات الطبيعة الديناميكية ،حبيث ال جيوز ضبط تعريفها مبح اددات بل
استيعاب إمكانية حتديد مضامني معارف تلك ا
بتوصيف جامع تستظل به مواضيع ترتبط بتوصيفه ارتباطًا وثي ًقا.
املكون "بك" يشتمل على املعارف الناجتة عن تعاون املتخصصني يف علم االجتماع الرتبوي (ب) وعلم
فعلى سبيل املثال ،إن ا
تكنولوجيا املعلومات واالتصال (ك) إلنتاج املعارف املتصلة ،واليت قد نقرتح من ضمنها املعارف التالية:
 العالقة بني اجملتمع والتكنولوجيا بوجه عام. حتول اجملتمع بوساطة التكنولوجيا إىل جمتمع معلومايت  Information Societyأو جمتمع معريف Knowledge.Society
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 أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على أمناط التفاعل االجتماعي. تأثري الوسائل التكنولوجية احلديثة على العالقة األسرية.حتول متطلبات التوظيف على أثر شيوع تكنولوجيا املعلومات واالتصال.
 ا تكنولوجيا املعلومات واالتصال وحتدي احلفاظ على التمايز والتنوع الثقايف. ...وهذا غيض من فيض.
مكون "بك" على ما قد جنده عند تقاطع معارف علوم الرتبية اخلمسة .وال شك أن تعريف مضامني
نستدل مما سبق،
ً
استنادا إىل ا
التقاطعات هو نتيجة جهود مشرتكة لـمتعددي التخصصات .وعلى هؤالء العمل على ربط علوم الرتبية اخلمسة يف توليفة واحدة،
علوما منعزلة؛ ما يسهل على املعلمني قيد اإلعداد إمتالك معرفتهم املتداخلة التخصصات Interdisciplinary
كي ال تبقى ً
 Knowledgeواإلفادة منها يف حقل التعليم وإنتاج املعارف .وباألساس ،هذا جل ما نسعى ألجله من خالل إطار "بلغتكم".
وهلذا نقرتح اإلطار "بلغتكم" خارطة طريق للقيام باإلصالحات الالزمة يف برامج إعداد معلمي اللغة العربية.

خالصة
حاولنا يف هذه الورقة تسليط الضوء على أن مستقبل اللغة العربية ،وعلى أثر شيوع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف جمتمعنا
العريب والرتبوي ،يتوقف على تعاون متعددي التخصصات على إعداد جيل متخصص من معلمي اللغة العربية القادرين على تنشئة
جيل من طالب العصر الرقمي قادر على االبتكار وإنتاج املعارف ونشرها بلغته عرب االستفادة للحد األقصى من قدرات
تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف خمتلف امليادين .وإن مستقبل اللغة العربية يتوقف على مستقبل الفكر املبدع املنتج للمعارف.
لقد ذكرنا ان بناء معرفة معلمي اللغة العربية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،وتسخري إمكاناهتا الرتبوية ودجمها مبعارفهم
املتصلة بعلوم الرتبية األخرى هبدف تطوير قدراهتم وقدرات اجليل العريب على االبتكار وإنتاج املعارف ،يتطلب إعادة النظر يف
شيوعا يف أدبيات إعداد املعلمني :إطار
األطر احلاضرة إلعداد املعلمني .وهلذا استعرضنا ثالثة أطر  Frameworksهي األكثر ً
"لغة" ) ،Pedagogical Content Knowledge (PCKوإطار "لغتك" Technological Pedagogical And
) ،Content Knowledge (TPACKوإطار"املعرفة املدجمة" ( .)ICT-TPCKكما عرضنا إطارنا املقرتح "بلغتكم"
املستوحى من إطارنا السابق  TPACK-XLوالذي وصفه ماثيو كوهلر – أحد األساتذة املعدين لإلطار  -TPACKحينها،
بأنه "عمل بطويل" (تواصل شخصي عرب الربيد اإللكرتوين 8 ،أب .)2012 ،اأما حنن فنقول إن العربة يف التنفيذ وتضافر جهود
املتخصصني.
وصفنا اإلطار النظري "بلغتكم" على أنه اإلطار الناظم لبناء قاعدة معارف معلمي اللغة العربية يف العصر الرقمي
من جهة أخرى ،ا
الداعم لالبتكار وإنتاج املعارف .وعليه ،نرى أن إطار "بلغتكم" هو تفصيل معمق إلطار املعرفة املدجمة  ICT-TPCKوتطوير
طبيعي له .لذا نسعى من خالله إىل منذجة معارف املعلمني قيد اإلعداد وتأطريها ،هبدف تنمية معارفهم املتداخلة التخصصات
 Interdisciplinary Knowledgeكي يستعينوا هبذه التوليفة يف اختاذ القرارات احلكيمة واملناسبة إلنتاج املعارف ودعم
طالهبم للسري باللغة العربية حنو مستقبل مشرق.
االبتكار لديهم ولدى ا
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عنوان المداخلة :العالقة بين البرنامج التدريبية واحتياجات المعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* د /بلخير حفيظة
**خديم دالل

ملخص
بهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على التكوين األولي و معرفة مدى توافقه مع االحتياجات
التدريبية للمعلمين ،حيث يخضع المعلم بالجزائر فور نجاحه في مسابقة التوظيف إلى التكوين كشرط
أساسي ووفق برنامج معين يظم مجموعة من الوحدات وفي مقدمتها علم النفس،علوم التربية ،تعليمية

المادة،التشريع المدرسي،اإلعالم اآللي .و يكون هذا التكوين خالل فترة العطل لتكوين هؤالء المعلمين،
ويدخل هذا النوع من التكوين ضمن التكوين أثناء الخدمة.

ويأتي هذا البحث للكشف عن العالقة بين التكوين األولي للمعلم واحتياجاته التدريبية ،واستخدمت

الباحثة المقابالت مع المعلمين الجدد ،إضافة إلى دراسة للباحثة'خديم دالل" **وبإشراف األستاذة"بلخير

حفيظة" *التي كانت حول العالقة بين برامج التدريب أثناء الخدمة واالحتياجات التدريبية للمعلم.

وكانت نتيجة الدراسة انه توجد عالقة بين البرامج التدريبية للمعلم في مجال علم النفس واالحتياجات

التدريبية للمعلم .بينما لم تكن هناك عالقة بين البرامج التدريبية للمعلم في مجال التخطيط والتنفيذ للدرس.

وال توجد عالقة بين الب ارمج التدريبية للمعلم في مجال تقويم الدرس .

ــــــــ
*د/بلخير حفيظة،أستاذة باحثة بجامعة مستغانم/الجزائر.

**خديم دالل،طالبة باحثة بجامعة مستغانم.
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-1اإلشكالية
يعد التكوين أحد الركائز األساسية في تنمية الموارد البشرية و تأهيلها للقيام بجميع المهام و األعمال
المناطة بالعاملين في كافة المنشآت و المنظمات العامة و الخاصة على حد السواء ،حيث أنه يؤدي إلى
اكتساب المهارات المختلفة و تنمية قدرات العاملين و صقل مواهبهم ،كما يعمل على زيادة تنمية أفكارهم

وتكوين ثقافات واعية.

و إيمانا بأهمية الدور الذي يقوم به األستاذ في تنشئة األجيال و تربيتها ،أصبح االهتمام بإعداده و

تكوينه يحتل مكانة كبيرة في جميع دول العالم ألنه يسهم إسهاما فاعال و أساسيا في تحقيق أهداف
العملية التعليمية ،و هو يعتبر من أهم مقومات نجاح التربية في بلوغ أهدافها التربوية و التعليمية.

لذلك أولت معظم نظم التعليم في العالم تقويم دور األستاذ عناية خاصة من أجل تحقيق التكوين المستمر

له ،بهدف تحسين العمل التربوي و تطويره أوال ،و لمعرفة مدى نجاح هذه البرامج في تكوين األستاذ و

تحسين مستواه ثانيا ،فالتكوين المستمر لألستاذ يعد ضرورة ملحة تقتضيها طبيعة عمله ،ألنه يتعامل مع

أهداف متجددة ومتغيرة باستمرار.

و انطالقا مما سبق نجد أن و ازرة التربية الوطنية أعدت برنامج تأهيلي خاص بالمعلمين لتكوينهم

تكوينا علميا بالموازاة مع القيام بعملهم .ويسمى بالتكوين األولي.

و تأتي هذه الدراسة للكشف عن مدى استجابة برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة الحتياجاتهم التدريبية،

وذلك من خالل طرح التساؤل التالي:هل هناك عالقة بين برامج تدريب المعلمين الجدد واحتياجاتهم
التدريبية؟ومنه انبثقت التساؤالت الفرعية التالية:

-1هل هناك عالقة بين برامج التدريب األولي واحتياجات المعلم في مجال علم النفس.

-2هل هناك عالقة بين برامج التدريب األولي واحتياجات المعلم في مجال التخطيط و تنفيذ
الدرس.

-3هل هناك عالقة بين برامج التدريب األولي واحتياجات المعلم في مجال التقويم.
-2الفرضيات:لإلجابة على التساؤل العام تم اقتراح الفرضية التالية:

هناك عالقة بين برامج تدريب المعلمين الجدد واحتياجاتهم التدريبية.أما الفرضيات الجزئية كانت على الشكل األتي:

 -1هناك عالقة بين برامج التدريب األولي واحتياجات المعلم في مجال علم النفس.
-2هناك عالقة بين برامج التدريب ا األولي واحتياجات المعلم في مجال التخطيط و تنفيذ
الدرس.

-3هناك عالقة بين برامج التدريب األولي واحتياجات المعلم في مجال التقويم.
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-3األهداف
معرفة مدى ارتباط برامج التكوين باالحتياجات التدريبية للمعلم وخاصة في مجال علم النفس الذي يعدمن أهم المجاالت التي يحتاجها المعلم في عمله ،اضافة إلى مجال التخطيط والتنفيذ خاصة بالنسبة

للمعلم الذي لم يتم إعداده في كليات التربية فهو يحتاج إلى معرفة طريقة تخطيط وتنفيذ الدرس.

ومعرفة مدى ارتباط هذه البرنامج باحتياجاته في عملية التقويم التي تعد من أهم عناصر ومكونات

البرنامج كما يحتاجه المعلم لحكم على مدى فعالية العملية التعليمية التعلمية.

-4المفاهيم اإلجرائية

 التدريب األولي هو التكوين الذي يخضع له المعلم بعد نجاحه في مسابقة التوظيف وأثناء التحاقهبالعمل.حيث يخضع للتكوين في العطل المدرسية وال يتم ترسيمه إال بعد مروره بهذا التكوين.

التخطيط والتنفيذ :عمليتي ضروريتان للقيام بالدرس فالبد من المعلم أن يتعلم كيف يحضر ويعد الدرسمسبقا ،أما تنفيذ فهو اإلجراء الفعلي أو تطبيق الدرس الذي تم التحضير له مسبقا.

-التقويم :هو العملية التي يحكم فيها المعلم على مدى تقدم طالبه في فهم الدرس ومعرفة كيفية عالج

أي قصور في العملية التعليمية التعلمية.

االحتياجات التدريبية هي النقص الذي يواجه المعلم ويجعله في حالة توتر ،مما يدفعه إلى التدريبعلى كل المهارات التي يحتاج إليها في عمله حتى يزول توتره ويشبع احتياجاته ،و ينجح في أداء مهامه

المتعددة.

-البرنامج التدريبي :هو مجموع عناصر الوحدات التكوينية التي تسعى إلى إكساب المعلم مجموعة من

المعارف والمهارات الالزمة لممارسة مهنة التعليم.

أوال/اإلطار النظري

 )1ضبط المصطلحات:أغلب التعاريف ال تفرق بين مصطلحات اإلعداد والتكوين والتدريب ألن لهم نفس

المدلول الذي يهدف إلى تطوير المهارات الفنية واألدائية لألفراد من أجل تحسين مستواهم المهني ،و رفع
كفاءتهم.إال انه يالحظ وجود بعض االختالفات يمكن توضيحها من خالل التطرق إلى تعاريف هذه

المصطلح.

 (1-1مفهوم اإلعداد:
يعرف اإلعداد بأنه :نظام تعليمي من مدخالته أهداف تسعى إلى تكوين الطالب المعلم ليصبح معلما

في المستقبل ،وخطة دراسية تحتوي على مكونات أربعة هي :الثقافة العامة والتخصص األكاديمي
والتخصص المهني والتربية العملية ،ويضم كل منها عددا من المواد الدراسية بمناهج محددة ومالئمة

لتأ هيل الطالب المعلم ،ومن عمليات هذا النظام التقنيات والطرائق وأساليب التقويم المستخدمة لتحقيق

أهداف النظام والتي يوظفها أعضاء هيئة التدريس بإشراف اإلداريين في مؤسسة اإلعداد ،أما مخرجات
هذا النظام فهي المعلم المتمرن الذي يبدأ الخدمة في أحد المراحل التعليمية حسب ما أ ِ
ُع َّد له ،وقد يكون
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هذا اإلعداد في مؤسسة واحدة مثل :دور المعلمين ،كلية التربية ،معاهد المعلمين العليا ،وقد يكون هذا في
مؤسستين تعليميتين عندما يتخرج الطالب من أحد الكليات الجامعية ليلتحق بعد ذلك بكلية التربية من

أجل التأهيل التربوي(.طه )19:2005،

إذن يقصد بإعداد المعلم تحضيره لعمله المهني من خالل تدريبه وتعليمه أصول التدريس ،وكيفية

النجاح في عمله كمرب ومعلم.
 (2-1مفهوم التكوين:

إن التكوين كمفردة لغوية اسم مشتق من فعل (كون) التي تعني عادة أنشأ ،صنع شكل ،والمكون
للشيء ال ينتهي ذلك إال بعد إحداث تغيرات و معالجة لمادته األولية من خالل عمليات اإلضافة

والتصحيح التي تدخل على المادة األولية التي يكون عليها هذا الشيء لما يتعلق األمر هنا بالمادة،

وعندما يتعلق األمر باإلنسان فالمقصود عادة هو التكوين المعنوي و التعديل .والتغير المعنوي قد يعني
إكساب اإلنسان معارف ومهارات واتجاهات نحو أسلوب حياة جديدة ،بما يجعله قاد ار على القيام
بنشاطات ومهام لم يكن بمقدوره القيام بهذا من قبل( .تيلوين)2002،12،

أما اصطالحا فيعرفه وليام ( )william f-clueckبأنه :النظام الذي يعمل على تزويد الفرد بالمعلومات
وصقل قدراته وتنمية مهاراته وتغيير اتجاهاته بهدف تطوير أدائه ما يحقق أهداف المؤسسة.

(محمود)14:2014،

 )3-1مفهوم التدريب:

أ -لغة  :أشتق الفعل" يدرب " " "To Trainمن كلمة فرنسية قديمة هي " "Trainerوتعني To

" ،"Dragوهناك العديد من التعريفات للفعل يدرب منها :يسحب ،ينمو بطريقة مرجوة ،التمرين بالممارسة
...إلخ ،وفي غالب األحيان يرتبط التدريب الفعال أساسا بنمو المشكالت ومحاولة استخدام الوسائل

العلمية لحلها ( .مقابلة)13:2011،

ب -اصطالحا :هناك تعريفات متعددة للتدريب في العديد من الكتب والمؤلفات إال أن هذه التعريفات التي
سوف نتطرق إليها تسير في خط واحد ،وفق الموضوع.

-عرفه الخطيب ( )1986بأنه :عملية سلوكية يقصد بها تغيير سلوك الفرد بهدف تنمية ورفع كفايته

اإلنتاجية ( .عبيدات)166:2007،

عرفه ياغي( )1986أنه :عملية تعليم المعرفة وتعلم األساليب المتطورة ألداء العمل وذلك بإحداثتغييرات في سلوك وعادات و معرفة ومهارات وقدرات األفراد الالزمة في أداء عمله من أجل الوصول إلى

أهدافهم وأهداف المنظمة التي يعملون بها على السواء( .مقابلة)14:2011،

 )4أنواع التدريب:

هناك تصنيفات عدة للتدريب ،إال أننا سوف نتناول ما يصب في موضوعنا ،أي التدريب الموجه

للمعلمين،حيث تشير عرسان ( )1982على أن هناك نوعان من التدريب:
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أ -التدريب قبل الخدمة :وهو ما يتلقاه الطالب من معلومات نظرية وغير نظرية قبل انخراطه في سلك
التعليم ويقتصر هذا الدور على الجامعات والمعاهد وما تقدمه من برامج و مساقات.

ب -التدريب أثناء الخدمة :وهو التدريب الذي تقوم به المؤسسة المسؤولة عن التعليم في الدولة.
(عبيدات.)167:2007،

ومن خالل هذين التصنيفين للتدريب ،نستنتج أن إعداد المعلم يقصد به ما ينخرط فيه المعلم ببرامج

قبل الخدمة ،بينما يختص التدريب بما يجرى أثناء الخدمة.والتكوين يجمع اإلعداد األولي للمعلم مع تدريبه

أثناء الخدمة..

 )5مفهوم التدريب أثناء الخدمة :إن التدريب أثناء الخدمة ،لهو امتداد لإلعداد قبل الخدمة في كليات
ومعاهد إعداد المعلم ،ومن خالل التعريفات التي سوف نعرضها سيتضح لنا ذلك.
يعرفه يوسف بأنه :كل برنامج منظم مخطط يمكن المعلمين من النمو في المهنة التعليمية بالحصولعلى مزيد من الخبرات الثقافية و المسلكية كل ما من شأنه أن يرفع مستوى عملية التعليم والتعلم ويزيد

من طاقات المعلمين اإلنتاجية(.أبو الحمائل)08:1419،

يعرف بالمر ( )palmarالتدريب أثناء الخدمة :بأنه أداة لصياغة معلمين على نحو أفضل بواسطةتحسين معرفتهم ،وتقديم طرق لمساعدتهم في تحسين فعاليتهم في غرفة الصف.

و في ضوء ما تقدم نستخلص أن التدريب أثناء الخدمة هو بمثابة برنامج مخطط ومنظم يمكن

المعلمين من النمو في المهنة التعليمية بالحصول على مزيد من المعارف والمهارات والخبرات ،وكل ما
من شأنه أن يرفع العملية التعليمية ويحسن من مستوى أداء المعلم.

أما التكوين المستمر للمعلم فهو عبارة عن عملية متواصلة ومستمرة باستمرار التغيير تهدف إلى

تطوير قدرات المعلم وكفاءاته التعليمية وغير التعليمية ،واكسابه المعرفة الصحيحة والمهارة العالية في
التحكم في عملية التدريس والقدرة على اإللمام بأصولها وأوضاعها وأساليبها حتى يتمكن المدرس من

التعامل الفعال الناجح في العملية التعليمية ويحقق أهدافها المنشودة ،ويكون على استعداد لمواكبة

التغييرات المستقبلية ومسايرتها ،و هو غالبا ما يطلق عليه اسم التكوين أو التدريب أو النمو المهني ،و

لقد تبنت الباحثة في هذه الدراسة مصطلح التكوين ،و لكنها للضرورة و األمانة العلمية استخدمت هذين

المصطلحين على سبيل الترادف.

 )6المستفيدون من برامج التدريب أثناء الخدمة :هناك العديد من الفئات التي تستفيد من برامج
التدريب أثناء الخدمة إال أننا سوف نتطرق إلى الفئة المستهدفة المتمثلة في:

المعلمون المؤهلون لمهنة التعليم من خريجي كليات التربية وغيرها من معاهد اإلعداد بقصد إمدادهم بهاهو جديد في حقل التخصص ومساعدتهم في حل مشكالتهم التي تعترضهم ميدانيا.

 المعلمون الذين دخلوا المهنة بعد تخرجهم في مؤسسات غير تربوية ولم ينالوا قسطا وافيا من ب ارمجاإلعداد المهني ،وهو ما يدعى ببرامج إعادة التأهيل ،لخريجي الجامعات غير كليات التربية.
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 المعلمون الذين خرجوا إلى المهنة بقسط قليل من اإلعداد وينقصهم الكثير من الخبرات المهنية والعلميةالالزمة للعمل في مهنة التدريس وهذا ما يعرف ببرامج استكمال التأهيل خاصة لمن تخرجوا من معاهد

المعلمين المتوسطة(.أبو الحمائل)23:1419،

وفي هذه الدراسة سنركز على الصنف الثاني من المعلمين أي الذين دخلوا المهنة بعد تخرجهم في
مؤسسات غير تربوية ولم ينالوا قسطا وافيا من برامج اإلعداد المهني ،حيث سيتمكنون من االحتكاك مع

غيرهم من الزمالء في إطار المهام الجماعية ،مما قد يساعدهم على االنفتاح على اآلخرين بهدف

تنميتهم مهنيا...

 )7أهداف التدريب أثناء الخدمة :يمكن تقسيم أهداف التدريب أثناء الخدمة إلى نوعين هما:
-)1-7أهداف عامة للتدريب تستند إلى الخطة العامة للتدريب ،وتستمد منها.

-)2-7أهداف خاصة محددة لكل برنامج تدريبي ،وهي أهداف تدريبية مباشرة توضع في ضوء تحديد
االحتياجات التدريبية لدى المتدربين ،وبالتالي فإن هذه األهداف الخاصة المحددة ،تختلف من برنامج

تدريبي إلى آخر.

بينما األهداف العامة للتدريب يمكن تصنيف على النحو التالي:

أ -األهداف المعرفية :وهي األهداف التعليمية التي يمكن قياسها بواسطة االختبارات المرحلية والنهائية،
وهي تتعلق عموما بحجم المعلومات والحقائق والمعارف التي يكتسبها المتدربون ،ومن هذه األهداف

المعرفية ما يلي ( :راشد)179:2003،

 أغناء الثقافة العامة للمتدربين وتجديد معارفهم التربوية وتعميقها.

 تزويدهم بالمعارف المتعلقة بما يستجد في التربية العامة وعلم النفس التربوي والتخطيط التربوي ودور
التربية في متابعة نمو المتعلمين.

 تزويدهم بالمعارف المتعلقة بمبادئ التعليم والتعلم وتحديد األهداف التعليمية وتخطيط الخبرات التي
تساعد المتعلمين على بلوغ النتاجات المطلوبة.

 تزويدهم باألساسيات من المعلومات والمفاهيم واألساليب التي تستجد في مجال المناهج ،واكسابهم
القدرة على تنفيذها في مجال العملية التربوية.

 رفع وتحسين وتجديد كفايات المعلم ،بحيث تضمن لهذا المعلم مواكبة أحدث األفكار واألساليب
والطرائق ذات العالقة بمحتوى و مضمون المهنة.

 وقوف المعلمين على الحديث من طرق التدريس ،والوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم ،وكيفية تطبيق
تلك الطرق والوسائل بالفعل في مدارسنا.

 وقوف المعلمين أيضا على الجديد من وسائل التقويم ،واألساليب الحديثة في االختبارات واالمتحانات
الشفهية منها والتحريرية ،وكيفية استخدام بطاقات المالحظة و االستبيانات.
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ب -األهداف المهارية :وهي األهداف التي تتعلق بأداء المتدربين العملي من أجل الوصول إلى
مستويات أداء مرغوبة لمختلف األعمال والمهام التربوية ،ومن هذه األهداف ما يلي(:طه199:2005،
تنمية قدرة المتدربين على تحديد األهداف الخاصة المباشرة للدروس على شكل نتاجات سلوكية.

 تنمية قدرتهم على تخطيط النشاطات التعليمية الصفية.
 تنمية قدرتهم تقويم النتاجات التعليمية الصفية.

 تنمية مهارات التواصل و االتصال على اختالف أنواعها.

 تنمية مهارات توظيف التكنولوجيا التربوية تدريبهم عمليا إلكسابهم خبرات ومهارات جديدة .
 تنمية قدراتهم الذاتية لتشخيص المشكالت والمعوقات التي يواجهونها ،وايجاد الحلول لها .
 تنمية قدراتهم الذاتية في ممارسة البحوث اإلجرائية لمعالجة بعض المشكالت المدرسية.
 تمكينهم من تعلم المهارات الحاسوبية والمعلوماتية وتوظيفها في العملية التربوية.

ج) األهداف المهنية :هي األهداف التي تعكس مستويات النمو المهني في مختلف الجوانب منها ما يلي:
مساعدة المتدربين على الرقي الوظيفي من خالل تطوير قدراتهم وكفاءاتهم.

 مساعدة المتدربين على االنخراط في النشاطات المهنية المختلفة

د) األهداف النتاجية :وهي األهداف التي تقاس بشكل المخرجات النهائية للنظام التدريبي مثل:
نتائج المتعلمين ومستوياتهم التحصيلية و المهارية.

 مواقف العاملين في المؤسسة التعليمية من التجديدات التربوية التي يقدمها التدريب.

ه) األهداف الوجدانية :إن األهداف السابقة :المعرفية والمهارية والمهنية والنتاجية ال بد أن توضع في

خدمة:

 تحقيق القيم والمواقف واإلتجاهات التالية لدى المتدربين.

 فلسفة التربية ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 شرف المهنة التي يمارسها المعلم وقدسيتها وأخالقياتها.

 الحاجة إلى تجديد المعرفة والمهارة واستمرار النمو المهني.
 العالقات اإلنسانية والديمقراطية على مختلف المستويات.

 االتجاه االيجابي نحو مهنة التعليم ( .طه )199:2005،

 )8طرق وأساليب تدريب المعلمين أثناء الخدمة:هناك العديد من أساليب تدريب المعلمين أثناء الخدمة،
سوف نتناول ونقتصر الحديث على أهم هذه األساليب وأكثرها استعماال وشيوعا وهي كاآلتي:

 أسلوب المحاضرة :يعد أسلوب الحاضرة من األساليب التقليدية ،وهو عبارة عن عرض شفهي أو كتابيحول موضوع من المواضيع يعده ويخطط له ويقدمه بعناية مدرب ذو كفاءة .
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رغم ما يتعرض له هذا األسلوب من نقد لسلبيته وبعده عن التفاعل مع المتدربين إال أنه ال غنى
عنه في نقل المعلومات والمعارف الجديدة للمتدربين ،خاصة إذا كانت المحاضرة متماسكة ،لها منطق

متزن و بها أفكار جديدة ،وهي أسلوب اقتصادي مع األعداد الكبيرة.

أسلوب المناقشة :يتم فيه تبادل المعلومات واآلراء في مجموعات صغيرة تستخدم عندما يتم عرضموضوع يحتاج إلى إثارة الفكر ،والرأي وتبادل وجهات النظر ويسعى المدرب إلى تحريك فكر األفراد من

خالل التعاون والتنافس ويتخذ عدة صور منها :مناقشة موضوع يحدد مقدماً .

أو حالة دراسة أو مشكلة معينة.أو مناقشة فيلم أو محاضرة تم عرضها ،مناقشة نتائج بعض التمارين أو
المقترحات (.البوهي)185،2001،

أسلوب الندوات :يعد أسلوب الندوات من األساليب المفضلة في الدورات التدريبية ،وهي عبارة عناجتماع مجموعة من التربويين و المتخصصين من أصحاب الخبرة لإلسهام في دراسة مشكلة تربوية
وايجاد الحلول المناسبة لها ،وفيها تعطى الفرصة للمناقشة وابداء اآلراء حول الموضوع من قبل المشتركين

فيها(.عبيد)173:2008،

أسلوب التدريس المصغر :يعد أسلوب التدريس المصغر من بين األساليب الحديثة ،حيث يقوم علىأساس تقسيم الموقف التعليمي إلى مواقف تدريسية صغيرة مدة كل منها حوالي خمس دقائق ،مع استخدام
كاميرات الفيديو لتسجيل العملية التعليمية حتى يمكن عرضها بعد ذلك ،ليعرف المعلم المتدرب الذي يقوم
بتدريس هذا الموقف التعليمي الصغير على الزمالء الذين يمثلون تالمذته ،فيعرف أخطاءه ويعدل من

سلوكه(.راشد)96:2003،

أسلوب ورش العمل :ويعرف بأنه نشاط تعاوني عملي به مجموعة من المعلمين تحت إشراف قياداتتربوية ذات خبرة مهنية واسعة،بهدف دراسة مشكلة تربوية مهمة ،أو إنجاز واجب ،أو مناقشة نموذج

تربوي محدد (.القيسي)360:2010،

أسلوب لعب األدوار(تمثيل األدوار) :يعني تمثيل األدوار وضع حاالت يكون فيها سلوك المتدربينمالئما لألدوار التي تم تعيينها لهم للقيام بها ،يكون فيها كل مشترك محدد الدور الذي يلعبه.وعندما
يستخدم المدرب أسلوب تمثيل األدوار ،فإن عليه إحضار وضع لمشكلة مركبة تركيبا جيدا،ال تكون لها

عالقة من قريب أو بعيد بمشاكل المتدربين الخاصة بهم( .الخطيب والخطيب)125:2006،

 -أسلوب القراءات والبحوث اإلجرائية:

في هذا األسلوب يتم حث المعلمين المتدربين على القراءة وتعريفهم بالكتب والمراجع وبكيفية القراءة

الصحيحة ،واستعمال المكتبة وكيفية استخدام المراجع مع توفير الكتب والمجالت والدوريات والصحف
للمتدربين ،كما يتم تكليف المعلمين بالقراءة الموجهة لتناول بعض المشكالت وجمع الحقائق عنها وتحليلها
إليجاد الحلول المناسبة لها ،كتلك التي تتعلق باالمتحانات وطرق التدريس المختلفة ،كما تساعد المعلمين

المشاركين في الدورات التدريبية على الوقوف على التطورات والمستحدثات التربوية في الميدان التعليمي.
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أسلوب دلفي :يمثل أسلوب دلفي أحد األساليب الحديثة لتدريب المعلمين أثناء الخدمة ،ويعد طريقةمفيدة وجيدة لجمع وربط المعلومات بطريقة منتظمة ذات الصلة باحتياجات هؤالء المعلمين ،ويشمل على
جمع المعلومات الخاصة بموضوع ،أو قضية أو مشكلة من المعلمين المتدربين ،ويتم تحليلها ومعرفة

اآلراء المتفقة واآلراء المختلفة ،ثم إعطاء المعلومات الناتجة من التحليل لهؤالء المعلمين مرة أخرى ،ليرى
كل منهم أين رأيه من بين رأي زمالئه( .راشد)200:2003،

إضافة إلى أسلوب الرحالت والزيارات الميدانية لمؤسسات التي لها عالقة بتخصصات

المعلمين(.مرسي)255:1990،
)9تعريف الحاجة التدريبية

يعرف شريف سلطان الحاجة التدريبية بأنها :مجموعة التغيرات المطلوب إحداثها في معلومات وخبرات

العاملين ،لنجعلهم قادرين على أداء أعمالهم على الوجه األكمل متمثال في معلومات المتدربين ومعارفهم،
وطرق العمل التي يستخدمونها ،ومعدالت األداء ومهاراتهم وسلوكهم و اتجاهاتهم(.هالل)13:2010،

يعرفها الصباغ( )1994بأنها :جوانب النقص التي قد يتسم بها أداء العاملين بمنظمة ما ،ألي سبب مناألسباب والتي يجب أن تتضمنها برامج التدريب المقدمة لهؤالء العاملين بما يعمل على تحسين هذا

األداء.

وهي من أهم األمور التي تدفع النشاط التدريبي لتحقيق هدفه.فالتدريب يجب أن يصمم للتقليل من هذه

االحتياجات.

)10أصناف االحتياجات التدريبية:هناك عدة طرق لتصنيف االحتياجات التدريبية منها:

)1-10تصنيفها حسب الهدف:

أ -احتياجات عادية لتحسين أداء األفراد ،مثل دورات المدرسين المعينين حديثا في أصول التدريس أو في
األساليب التربوية.

ب -احتياجات تشغيلية لرفع كفاءة العمل مثل الدورات المتعلقة بكيفية استخدام نظام إداري جديد أو
طريقة عمل جديدة.

ج -احتياجات تطويرية لزيادة فعالية المنظمة ،مثل دورات إعداد كوادر متكاملة لتشغيل وحدة فنية ،أو
تخصيص منح للراغبين في العمل مستقبال في المنظمة أو العاملين حاليا بهدف تأمين الحصول على

كوادر ماهرة مستقبال حسب خطة االحتياجات من الكوادر.

)2-10تصنيفها حسب الفترة الزمنية :احتياجات عاجلة (آنية ،غير مخططة) .و احتياجات قريبة
المدى ( مخططة).و احتياجات مستقبلية (تطويرية ،خطة بعيدة المدى).

 )3-10تصنيفها حسب حجم التدريب أو كثافته(:احتياجات فردية .احتياجات جماعية).

) 4-10تصنيفها حسب طريقة التدريب أو أسلوبه :احتياجات لتدريب عملي في الموقع  /تطبيقي.
او احتياجات لتدريب معرفي في قاعات /نظري.
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 )5-10تصنيفها حسب مكان التدريب أو جهته:
أ -احتياجات تدريبية أثناء العمل اعتماد على الخبرات الداخلية.
ب -احتياجات تدريبية خارج العمل اعتمادا على مراكز وهيئات تدريبية أو مؤسسات مماثلة ( .حسن
وآخرون)77:1990،

تختلف االحتياجات التدريبية حسب نوعية التدريب ،وهذه االحتياجات هي بمثابة األسباب التي

تدعو إلى تنظيم البرامج التدريبية ،باختالف أشكالها فهناك برامج اإلعداد ،وبرامج التطوير والتجديد

والتثقيف وغيرها.

)11تحديد نوع االحتياجات الضرورية للمعلم:يحتاج المتدربون عموما لكي يستفيدوا من برامج التدريب

إلى:

 )1-11توفير مدربين أكفاء :إن المدرب الذي ال يعرف أساليب التدريب ،قد يكون معلم غير ناجح،
وذلك يرجع إلى أحد األسباب التالية( :السكارنه)186:2011،

ا-قد يتجاهل المدرب تدريس كل العملية ،وذلك ألنها أصبحت من الثوابت لديه ،ولكن المتدرب ال يعرف
ذلك ،على المدرب إذن ربط جميع المعلومات األساسية وتقديمها إلى المتدرب.

ب-قد يركز المدرب على بعض األمور التي يعتقد بأهميتها ويستغرق فيها وقتا طويال.
ج-قد يكون المدرب غير صبور مع بعض المتدربين الذين ال يفهمون بسرعة ،ومن ثم يعتقد أن هذا

المتدرب بليد.

د-قد يجد صعوبة في التدريس واستخدام الكلمات المناسبة التي توصل المعنى.

ه-قد يكون المدرب عدائيا اتجاه المتدرب ،وذلك بسب عدم معرفته في العالقات اإلنسانية ،فالمدرب
الجيد يستطيع اكتساب ثقة المتدربين وتعاونهم.

)2-11توفير مكان مالئم :ينبغي أن يتوفر في مكان التدريب أثاث مالئم للمتدربين حيث يتاح لكل
مشترك مقعد وطاولة ،إذ أنه يحتاج ألن يكتب أو يقوم ببعض األنشطة اليدوية.

إن أي دورة بغض النظر عن عدد المشاركين قد تتطلب تقسيم المشتركين عدة مجموعات أصغر

ولعب الدور قد يتطلب المحاكاة ،حيث يشترك فريق يكون من فردين أو ثالثة أفراد ،أما المناقشات فقد
تتطلب مجموعات فرعية.

ومن شروط نجاح البرامج التدريبية توفر األماكن المالئمة لتنفيذ هذه البرامج وقد ال تتحقق

األهداف المقررة بسب سوء اختيار مكان التدريب ،وقد يؤثر مناخ التدريب مثل حجرة الدراسة ،وترتيبات

التدريب خارج المباني ومكان العمل وغير ذلك من المواقع ،في اختيار نوع النشاط .و يجب أن نتأكد من

أن المناخ أو بيئة التدريب مجهزة بشكل كاف ،مثل وجود المعدات السمعية والبصرية ،وكذلك الساحات
المفتوحة للنشاط .وتكون إجراءات التنظيم والترتيب تحت هيمنة المدرب ،مع توفير األجهزة واآلالت

المساعدة عند الحاجة إليها( .السكارنه)186:2011،
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إضافة إلى كل هذا البد من وجود دافع عند المتدربين لكي يقبلوا على التدريب بدافع تحسين
أدائهم وتطوير كفاياتهم كتوفير حوافز مادية ومعنوية .وأخي ار البد توفير وسائل التنقل فمن أسباب نجاح

الدورات التدريبية التأكد من أنه ال توجد مشاكل قد تعوق المتدرب من االنتظام اليومي في الدورات

التدريبية.

 )12األدوات التي تستخدم في عملية تحديد االحتياجات التدريبية تتمثل أهم األدوات التي تستخدم في

حصر وتحديد االحتياجات التدريبية فيما يلي :

)1-12المقابالت:التي تعقد مع الفئات المراد تدريبها ،حيث ُي َستكشف من خالل هذه المقابالت
الموضوعات التي يراها المتدربون مناسبة لهم ،كما يمكن أن تتم هذه بين مسئولي التدريب و القادة
اإلداريين والمشرفين والرؤساء ،للتعرف إلى ما يرونه احتياجا تدريبيا للفئات العاملة معهم.

(بركات)10:2010،

)2-12االستبيانات:توزع االستبيانات متضمنة الموضوعات التي يراها المسؤولون التربويون مهمة ويجب
تدريب المعلمين عليه ،حيث يقوم المستجيبون بترتيب هذه الموضوعات وفق أولوياتها وأهميتها بالنسبة

لهم ،كما يمكن توجيه االستبيانات للرؤساء المباشرين للتعرف إلى آرائهم في أداء العاملين والتي تمثل
أهمية كبيرة في تحديد االحتياجات التدريبية نظ ار لقدرتهم على تحديد جوانب الضعف والقوة والمشكالت

التي يواجهها العاملون والتي يمكن عالجها بالتدريب.

 )3-12طريقة اللجان التربوية :تلك التي تدرس الموضوعات ذات األهمية الخاصة بالنسبة للمتدربين
وعلى ضوء هذه الدراسة توضح وتحدد االحتياجات التدريبية.

)4-12تقارير كفاءة المعلمين الدورية :حيث تعتبر من أهم مصادر تقدير االحتياجات التدريبية
للمعلمين إذا ما تم إعدادها بطريقة صحيحة وباهتمام من المديرين ،بحيث تعكس صورة حقيقية لخبرات
المعلمين وسلوكهم واتجاهاتهم ،وبالتالي تحديد الجوانب التي يمكن عالجها من خالل التدريب.

)5-12االختبارات :وهي إما أن تكون شفوية أو تحريرية يلجأ إليها الرؤساء أو المسؤولين عن التدريب
بهدف الوصول إلى االحتياجات التدريبية للعاملين.

 )6-12تحليل المشكالت :من أهم وسائل نجاح التدريب تحليل مشكالت العمل أو اإلنتاج ومعرفة
السبب الحقيقي للمشكلة  ،وغالبا ما يساهم التدريب في عالج هذه المشكالت بكفاءة .وعند إجراء عملية

تحليل المشكالت يجب أن يتم تتبع خطوات العمل التي نتجت فيه المشكالت مع األفراد المعنيين ،ودراسة

آرائهم في أسبابها وكيفية عالجها مع تحديد اإلجراءات الالزمة لحلها( .بركات)10:2010،

)13شروط تحديد االحتياجات التدريبية :لتحديد االحتياجات التدريبية يجب مراعاة األبعاد التالية :

ا -تحديد القسم أو اإلدارة التي يحتاج موظفيها للتدريب.

ب -تحديد الوظائف أو األعمال المطلوب التدريب على أدائها.
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ج -تحديد األفراد المطلوب تدريبهم وذلك كنتيجة(:النخفاض أدائهم ،للتغير الطارىء على وظائفهم و
إمكانيات العمل ،لتعيينهم أو نقلهم إلى وظائف جديدة).

)14برامج التكوين:هي األداة التي تربط االحتياجات التدريبية باألهداف المطلوب تحقيقها من التدريب ،و
بالمادة العلمية و الوسائل و األساليب التدريبية مع بعضها البعض و بطريقة تكون ذات عالقة فيها بهدف
تنمية القوى البشرية ألجل تحقيق أهداف المنظمة(.محمد )121 ،1986 ،

يقصد بالبرامج التكوينية في هذه الدراسة جميع النشاطات التكوينية التي تضم الخبرات النظرية و التطبيقية
و المهارات السلوكية التي تقدم لألستاذ حسب احتياجاته التكوينية ،و يجب مراعاة ترابط و انسجام أهداف

التكوين بمحتوى التكوين و الوسائل و األساليب التكوينية ،لتحقق النتيجة المطلوبة منها.

ومن بين األسئلة التي تدخل في صلب مضمون ومحتوى البرنامج التدريبي على صعيد المؤسسة التربوية

ما يلي:

 هل يتناسب البرنامج التدريبي أعداداً ومواكبةً مع إستراتيجية المؤسسة؟

 هل يتناسب البرنامج أعداداً ومواكبةً مع أهداف وخطط المؤسسة حاض اًر ومستقبالً؟
 هل يتناسب البرنامج أعداداً ومواكبةً مع ثقافة المؤسسة وكيف؟

 ما هي الوحدات واألقسام التي تحتاج إلى البرنامج ومن منها أوالً ،ومن منها ينجح أدائه أثناء تطبيقه
واعتماده؟

 هل باستطاعته المؤسسة تحمل تكلفة البرنامج؟

 هل يؤثر البرنامج سلباً على الوحدات واألقسام التي لم يطالهم التدريب؟

هل يدعم الرؤساء والزمالء المتدربين البرنامج ويعملون على إنجاحه؟( الخطيب والخطيب)322:2006 ،

)15المشكالت التي تواجه تحديد االحتياجات التدريبية:عدم تحديد االحتياجات التدريبية بالشكل العلمي
ويكون ذلك لألسباب التالية:
 -عدم وعي اإلدارة بأهمية تحديد االحتياجات التدريبية.

 -تعجل تنفيذ البرامج التدريبية فال يسمح الوقت باالنتظار لتحديد االحتياجات الفعلية.

 االهتمام بالكم وليس بالكيف و أعداد المدربين ،ليس بمهارتهم أو سلوكهم الذي اكتسبوه. -إسناد التدريب إلى غير المدربين وغير المهتمين.

عدم مقابلة التدريب لالحتياجات التدريبية الفعلية ،فعند التقويم نجد أن التدريب لم يرتبط باالحتياجاتلعدم تحديدها وفق أهداف تدريبية محددة بزمن ومكان محدد ،وتصميم برنامج مخطط وسوء تنفيذه و
تقويمه ،إضافة إلى عدم إسناده إلى مدربين مؤهلين.

تكرار نفس البرامج التدريبية بأكثر من الخطط التدريبية :فتكرار االحتياجات التدريبية بنفس الخططيناقض أساس التنوع والتغير في الظروف ،وطرق األعمال ووجود تعديالت تنظيمية وفنية ،وقدوم

أشخاص جدد وترقية آخرين ،وتزايد أعداد ذوي المؤهالت العالية.
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هنالك قصور واضح في البيانات التي يستند إليها التدريب في بعض المؤسسات يكون ذلك القصورفي نظم المعلومات لعدم األخذ باألساليب الحديثة في جمع المعلومات ومعالجتها ،ونقص وعي المدير
المختص أو مسئول التدريب بأهمية المعلومات لنجاح التدريب( .الغزاوي)96:2006،

-حدوث أخطاء في تحديد االحتياجات التدريبية:إن االحتياج التدريبي يخالف ما هو موجود في الواقع،

ويكون ذلك بسبب عدم القدرة على فصل بين المشكلة التدريبية والمشكالت األخرى ،فالمشكالت التدريبية
تحل بالتدريب ،بينما هناك مشاكل تحل بغير التدريب فماذا يجدي التدريب مثال في موظف ال تتناسب
مؤهالته وتخصصه وطموحه ودوافعه؟ فقد يكون السبب ضعف نظام الحوافز.

-ضعف انتقال األثر بحيث يكون إضافة معلومات و ليس تنمية قدرات ومهارات وسلوك وأداء

الموظف :نظ اًر أل ن التدريب له مدخالت وعمليات ومخرجات وأن التدريب يهدف إلى إحداث تغييرات في

سلوك الفرد وذهنه واتجاهاته لمقابلة االحتياجات ،فهنا يكون السبب عائداً إلحدى المدخالت من مدربين

أو األسلوب أو محتوى البرنامج وغيرها .

-عدم اهتمام األفراد بالبرامج التدريبية :رغم أن هدفها هو صقل وتنمية قدرات الموظفين واثراء

معلوماتهم ،إال أننا قد نالحظ عدم مباالتهم وقلة اهتمامهم بالتدريب ،وقد يرجع ذلك لعدم مشاركة

المتدربين في تحديد األهداف واالتفاق عليها ،وعدم مناقشتهم في تحديد احتياجاتهم التدريبية وعدم اخذ

قترحاتهم و آرائهم حول المهارات والمعلومات والطرق التي تساعد على األداء األفضل في وظائفهم.
ا ا

(الغزاوي)96:2006،

ثانيا/الجانب الميداني

)1أدوات البحث:لقد اعتمدت هذه الدراسة على استبيانين من إعداد الطالبة خديم دالل(طالبة ماستر
تخصص تعليمية العلوم)وبإشراف األستاذة بلخير حفيظة ،االستبيان األول يقيس باالحتياجات التدريبية

لمعلمي الطور االبتدائي ،و يتكون من  38فقرة مقسمة على خمسة أبعاد هي:مجال األساليب
التعليمية،مجال التخطيط للدرس ،مجال تنفيذ الدرس،مجال استخدام التكنولوجيا،مجال التقويم.أما االستبيان

الثاني فقد صمم تبعا لمحتوى البرنامج التدريبي الخاص بمعلمي الطور االبتدائي والذي تحصلت عليه
الباحثة من مصلحة التكوين بمديرية التربية.

ولقد تم إعادة صياغة البرنامج حسب فرضيات الدراسة،

ويتكون من  34فقرة ،مقسمة على أربعة أبعاد و هي:علم النفس وعلوم التربية-تعليمية المادة وطرائق

التدريس- .التشريع المدرسي وآداب المهنة-.اإلعالم آلي.

)2اختيار العينة :تم اختيار عينة قوامها ( 90معلم ومعلمة) بطريقة مقصودة ،أي المعلمين الذين خضعوا
للتدريب بعد نجاحهم في مسابقة التوظيف .

)3منهج الدراسة:نظ ار لطبيعة الموضوع والمتمثل في عالقة برامج التدريب أثناء الخدمة باالحتياجات
التدريبية ،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ألنه األنسب لمثل هذه الدراسات.
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)4عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى :تنص هذه الفرضية على أنه" هناك عالقة بين برامج
التدريب األولي واحتياجات المعلم في مجال علم النفس ".

الجدول رقم( )1يوضح االرتباط بين برامج التدريب أثناء الخدمة واحتياجات المعلم في مجال علم

النفس

معامل االرتباط

المقياس مع البعد

عالقة احتياجات المعلم في مجال علم النفس ببرامج -0,21

مستوى الداللة
0,04

التدريب أثناء الخدمة
من خالل الجدول يتضح لنا أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( )-0,21وبلغت الداللة
المحسوبة( )0,04وهي اقل من مستوى الداللة) ،(0,05وهذا ما يدل على وجود عالقة بين برامج
التدريب أثناء الخدمة واحتياجات المعلم في مجال علم النفس".
من خالل النتائج المحصل عليها الحظنا وجود عالقة سالبة بين برامج التدريب أثناء الخدمة
واحتياجات المعلم حيث بلغ معامل االرتباط(  )0.21-وهي قيمة دالة عند مستوى داللة .0.04أي
فبالرغم من احتواء برامج تكوين المعلمين على مادة علم النفس والتربية،إال أنها ال تغطي كل احتياجات
المعلم .هي مادة ضرورية وأساسية في تكوين المعلمين ،ألنها تساعده على معرفة خصائص المرحلة
العمرية الذي هو بصدد تدريسها ومتطلباتها واحتياجاتها ،ومن خاللها يصبح قاد ار على تأمين وتحقيق
التنمية الشخصية للمتعلمين ،وواعيا بمسؤؤلياته األخالقية واالجتماعية ، ،وبذلك يستطيع التكيف مع
مهنته ،ويهتم أكثر بالمتعلم الذي يعد محور العملية التعليمية التعلمية ،فبمعرفته للسمات العامة للمتعلمين
يمكنه تصنيفهم وفقا لهذه السمات وحسب قدراتهم ،ويمكنه أيضا من خالل التدريب الجيد في مجال علم
النفس معرفة كيفية معالجة المشكالت التي تواجهه داخل الفصل الدراسي ،و التعرف على الصعوبات
التعليمية التي قد تواجه بعض التالميذ .واإلحاطة بخصائص المتعلمين في هذه المرحلة العمرية.
 )5عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية :تنص هذه الفرضية على أنه" هناك عالقة بين برامج
التدريب األولي واحتياجات المعلم في مجال تخطيط الدرس وتنفيذ الدرس ".
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الجدول رقم( )2يوضح االرتباط بين برامج التدريب أثناء الخدمة واحتياجات المعلم في مجال التخطيط

للدرس

معامل االرتباط

المقياس مع البعد

عالقة احتياجات المعلم في مجال التخطيط للدرس -0,08

مع برامج التدريب أثناء الخدمة

مستوى الداللة
0,43

من خالل الجدول يتضح لنا أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( )-0,08وبلغت الداللة
المحسوبة( )0,43وهي أكبر من مستوى الداللة ( ،)0,05وهذا ما يدل على عدم وجود عالقة بين برامج
التدريب أثناء الخدمة واحتياجات المعلم في مجال التخطيط للدرس.
الجدول رقم( )3يوضح االرتباط بين برامج التدريب أثناء الخدمة واحتياجات المعلم في مجال تنفيذ

الدرس

معامل االرتباط

المقياس مع البعد

عالقة احتياجات المعلم في مجال تنفيذ الدرس مع -0,07

برامج

Sig
0,46

يتضح لنا من خالل الجدول( )3أن قيمة معامل اإلرتباط بلغت ( )-0,07وبلغت الداللة
المحسوبة( )0,46وهي أكبر من مستوى الداللة( ،)0,05وهذا ما يدل على عدم وجود عالقة بين برامج
التدريب أثناء الخدمة واحتياجات المعلم في مجال تنفيذ الدرس .من خالل النتائج المتوصل إليها في
الجداول يتضح لنا أن برامج التدريب أثناء الخدمة ال تبنى على أساس احتياجات المعلمين في مجال
التخطيط للدرس بالرغم من أهمية هذا العامل ،فالتخطيط للدرس يحتاج إلى مهارات عديدة يجب أن
يكتسبها المعلم من مكونين ذوي خبرة وكفاءة عالية.
فالمعلم المبتدئ يحتاج إلى دروس تطبيقية ونموذجية من خاللها يتعرف أهم خطوات التخطيط
للدرس كمعرفة وضعية االنطالق والتي تمهد للدخول في الدرس ،واختيار الوسائل المناسبة وفق طريقة
تدريس معينة ،و ضبط الوقت الخاص بكل موضوع  ،وهذا ما يهمل في برامج التدريب.
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كما نالحظ أيضا أن برامج التدريب أثناء الخدمة ال تبنى على أساس احتياجات المعلمين في
و يمكن إرجاع ذلك إلى إهمال برامج التدريب

مجال تنفيذ الدرس وهذا حسب نتائج الجدول(،)3

لموضوعات تهتم بطرق وأساليب التعليم وكيفية تنفيذها والتعرف على أساليب التشويق وشد انتباه
المتعلمين داخل الفصل الدراسي ،وكيفية استثارة دافعيتهم ناهيك عن كيفية صياغة وطرح األسئلة .التي
تحتاج إلى مهارة

خاصة.هذه المهارات مهمة بالنسبة للمعلم المبتدئ البد من إدراجها ضمن برامج

التدريب.
)6عرض نتائج الفرضية الجزئية الخامسة:

تنص هذه الفرضية على أنه" هناك عالقة بين برامج

التدريب األولي واحتياجات المعلم في مجال التقويم ".
الجدول رقم( )4يوضح االرتباط بين برامج التدريب أثناء الخدمة واحتياجات المعلم في مجال التقويم.
المقياس مع البعد

معامل االرتباط

توافق برامج التدريب أثناء الخدمة واحتياجات 0,13

المعلم في مجال التقويم.

Sig
0,20

من خالل الجدول رقم( )4يتضح لنا أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( )0,13وبلغت الداللة
المحسوبة( ،)0,20وهي أكبر من مستوى الداللة( ،)0,05وهذا ما يدل على عدم وجود عالقة بين برامج
التدريب أثناء الخدمة واحتياجات المعلم في مجال التقويم.
ومن خالل النتائج يتضح لنا أن ب ارمج التدريب أثناء الخدمة ال تبنى على أساس احتياجات
المعلمين في مجال التقويم ،ربما هذا عائد إلى غياب تقويم المتدربين أثناء عملية التدريب أو بعد انتهائه
للتعرف على التغير الذي ط أر على معارفهم ومهاراتهم ،وعدم االهتمام بموضوع التقويم ،خاصة من ناحية
كيفية تقويم المتعلمين وكيفية االستفادة من االختبارات في تحسين عملية التعليم ،وكيفية بناء وتقنين
االختبارات وفقا لألهداف وكذلك تقويم الواجبات المنزلية واالستفادة منها في بناء العملية التعليمية التعلمية
 )6عرض نتائج الفرضية العامة :تنص هذه الفرضية على أنه" هناك عالقة بين برامج التدريب األولي
واالحتياجات التدريبية لمعلمي الطور االبتدائي".
17

الجدول رقم( )5يوضح االرتباط بين برامج التدريب أثناء الخدمة واإلحتياجات التدريبية لمعلمي الطور
االبتدائي.
معامل االرتباط

المقياس مع البعد

عالقة برامج التدريب أثناء الخدمة واالحتياجات -0,07

التدريبية لمعلمي الطور االبتدائي

Sig
0,48

من خالل الجدول يتضح لنا أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( )-0,07وبلغت الداللة
المحسوبة( )0,48وهي أكبر من مستوى الداللة( ،)0,05وهذا ما يدل على عدم وجود عالقة بين برامج
التدريب أثناء الخدمة واالحتياجات التدريبية لمعلمي الطور االبتدائي.
ومن خالل النتائج يتضح لنا أن هناك حاجات تدريبية كبيرة وضرورية تلزم معلمي المرحلة
االبتدائية ،وخاصة في ذات العالقة بالمجاالت المتعلقة بتخطيط وتنفيذ الدرس واستخدام التكنولوجيا
والتقويم ،بينما كانت االحتياجات في مجال علم النفس أقل أهمية وهذا ما أكدته دراسة
بويس( )Boice 2007في بريطانيا حيث أظهرت هذه الدراسة أن على هناك احتياجات تدريبية مستمرة
للمعلمين ،كما بينت أن المعلمون يحتاجون إلى التدريب على المزيد من المهارات في المجاالت التقنية
والتربوية واألساليب واألنشطة على الترتيب(.بركات)14:2010،
ودراسة (دالل يس محمد) ( )1983بعنوان "تقويم برامج تأهيل معلمي المرحلة االبتدائية في جمهورية
مصر العربية" والتي هدفت لمعرفة واقع برامج التدريب أثناء الخدمة في مصر وتحديد الكفايات
الالزمة للمعلمين .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها :ضعف برامج التدريب وفشلها في إكساب
المتدربين الكفايات الالزمة لهم .كما أظهرت دراسة (أوجيلفي) )1984 :
 Ogiliveالتي كانت بعنوان "تأثيرات برنامج التدريب أثناء الخدمة على مدرس المدارس الثانوية"
و استطاع أن يستنتج أن المدرسين الحاليين معدون إعداداً غير كاف لمواجهة مثل هذه المتغيرات لذلك
اقترح الباحث زيادة نسبة المعلومات والمهارات واالتجاهات عند المدرسين.
االقتراحات :من خالل ما تم عرضه تقترح الباحثة ما يلي:
 -1ضرورة مشاركة المعلمين والمشرفين التربويين عند التخطيط للبرامج التدريبية.
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 -2أن يتولى مسئولية التدريب مدربين أكفاء لهم دراية بمشكالت المرحلة والمعلم واحتياجاته.
 -3أن تكون البرامج التدريبية متعددة ومتنوعة لتلبية االحتياجات التدريبية.
 -4ضرورة تنوع أساليب التقويم بحيث تشمل جميع عناصر البرنامج التدريبي.
 -5توفير الحوافز المادية واألدبية للمتدربين.و اعتبار التدريب أساساً للترقية إلى وظيفة أعلى.

 -7تخصيص جزء ٍ
كاف من البرامج التدريبية على كيفية إعداد الوسائل التعليمية في عملية التدريس.
 -8ضرورة ربط أهداف البرنامج التدريبي بمشكالت البيئة المحلية ومشكالت المجتمع القومي.
 -9أن يتولى تقديم الموضوعات التدريبية خبراء مختصون في هذه المجاالت.
 -10ضرورة أن تكون هناك متابعة مستمرة لنتائج البرامج التدريبية عن طريق الزيارات الميدانية المستمرة
من قبل المشرفين التربويين للمعلمين المتدربين في مدارسهم.
 -11إج ارء تقويم ومتابعة للدورات التدريبية وفقاً للتخصصات المختلفة .إجراء دراسات ممائلة ولكنها
تحمل الطابع التخصصي.
خاتمة :إن التكوين أمر ضروري للمعلم ،فمن خالله يجدد المعلم معارفه ويكتسب خبرات جديدة ،فالبد
من تشجيعه على التكوين المستمر ليستثمر مهاراته في ترقية مهنته ويواكب كل المستجدات التي يواجهها
العالم.

و بناء على ما تم جمعه من خالل االستبيان أو حتى المقابالت مع المعلمين البد من االهتمام

بمحتوى برامج التكوين .فقبل التخطيط ألي برنامج البد من الوقوف على االحتياجات الفعلية للمعلمين
واشراكهم في بناء مثل هذه البرامج ،كما البد من االستفادة من خبرة المعلمين األكفاء في عملية تأطير
هؤالء المعلمين الجدد واالستعانة بأهل االختصاص خاصة في مجال علم النفس .و حبذا لو يتم إشراك
الجامعات في هذا التدريب.وال نسى أهمية التقويم المستمر للبرامج التدريبية وأيضا البد من إشراك المعلم
في هذه العملية.
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عنوان المداخلة :التكوين الذاتي للمعلمين أثناء الخدمة
محور المشاركة :نماذج وتجارب تدريب المعلم وتطوير أدائه أثناء الخدمة.

اسم ولقب الباحث :فاتح الدين شنين.
مكان العمل :جامعة قاصدي مرباح ورقلة /مخبر علم النفس وجودة الحياة
الرتبة األكاديمية :أستاذ محاضر.
البريد االلكترونيchenine.fateh@univ-ouargla.dz / fatehchenine@gmail.com :
رقم الهاتف00.213.660.83.75.77 :

ملخص المداخلة :يعرض الباحث في هذه المداخلة دراسة ميدانية تناولت أسلوب التكوين
الذاتي في تنمية بعض المهارات التدريسية للمعلمين من خالل وحدات تدريبية مصغرة (موديوالت)
تتضمن مجموعة من األنشطة التي تتناول بعض المهارات التدريسية التي يحتاجها المعلم في العملية
تدريسية خالل المراحل الدرس الثالثة :التخطيط ،والتنفيذ ،والتقويم.
وقد هدفت هذه الدراسة – إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي قائم على التكوين الذاتي في تنمية
بعض المهارات التدريس ية لمعلمي اللغة العربية بمرحلة التعليم االبتدائي بتطبيق المنهج التجريبي ،وقد
أعد الباحث لذلك:
 بطاقة مالحظة األداء التدريسي للمهارات التدريسية. برنامجا تدريبيا على المهارات التدريسية يعتمد على أسلوب التكوين الذاتي.لإلجابة على التساؤل التالي :هل يحقق البرنامج التدريبي من خالل التكوين الذاتي تنمية للمهارات
التدريسية؟
مشكلة الدراسة:
تشهد مناهج التعليم في كثير من البالد العربية إصالحات متوالية من أجل تحسين عملية التعليم
والتعلم ،خاصة في عصر االنفجار المعرفي الذي تتطور المعرفة فيه مع مرور الوقت ،فلم يعد التعليم
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مجرد تلقين للمعارف والنظريات والقيم ،ولم تعد الطرائق التقليدية فيه كافية إلكساب المتعلمين المهارات

والقدرات المعرفية المطلوبة لهذا العصر.

وأصبح من البديهي أن "أي جهود لإلصالح التربوي سرعان ما تذهب أدراج الرياح إذا لم تشتمل

على خطط لتطوير تربية المعلم والعناية ببرامج إعداده وتدريبه لرفع مستوى أدائه ومساعدته على أن

ينمو مهنيا" (عزت عبد الموجود ،)1972 ،وهنا تبرز أهمية تكوين المعلم ودروه في النظام التعليمي
باعتباره عامال هاما في تحقيق األهداف التعليمية.

ولهذا فقد شغلت قضية إعداد المعلم واكسابه الكفايات التعليمية الالزمة في مجال التدريس مكانة

هائلة في الفكر التربوي المعاصر .فاالهتمام بالمهارات التدريسية ضرورة تؤكدها التوجهات التربوية

الحديثة" ،وأصبحت تربية المعلم في العصر الحديث قائمة على االهتمام بمهارات التدريس ،إذ سادت

حركة إعداد المعلمين القائمة على المهارات التدريسية معظم برامج إعداد المعلمين ،بهدف إعداد معلمين
ماهرين قادرين على أداء عملهم التدريسي على نحو سليم"( .إمام وآخرون ،2000 ،ص)12

وقد أجريت في الجزائر العديد من الدراسات التي اهتمت بتقويم المهارات التدريسية لدى

المعلمين ،ومن هذه الدراسات على سبيل المثال ما يلي:

دراسة شنين وشنة ( )2011ودراسة محمود العرابي ( )2011ودراسة صباح ساعد

( :)2013والتي أشارت حصيلة نتائجها إلى أن غالبية المعلمين لم يتلقوا تكوينا بخصوص التدريس
بالكفايات ،كما أن جميع أفراد العينة الذين تلقوا تكوينا صرحوا بأن تكوينهم لم يكن كافيا ،وأن السلوك

التدريسي للمعلم داخل القسم أثناء تنفيذ وتقويم الدرس ال يتوافق مع استراتيجية التدريس بالمقاربة
يدرسون بمقاربة لم يفهموها أي ليس لديهم تصور حول هذه المقاربة ،يرون أن
بالكفاءات ،مما جعلهم ّ
التكوين ساهم بدرجة متوسطة في تحسين مهاراتهم في مجال التخطيط ،وبدرجة قليلة في مجالي التنفيذ
والتقويم.

ويرتبط هذا الواقع بالظروف التي مرت بها المدرسة الجزائرية ،والتي ألقت بظاللها على التكوين

يتلق التكوين الكافي الذي يتيح له ممارسة المهارات
قبل الخدمة وفي أثناءها ،فلم تسمح للمعلم بأن ّ
التدريسية كما تتطلبها مقاربة التدريس بالكفاءات ،ونتيجة لذلك بقي المعلم في غالب األحيان يمارس
نفس الدور الذي كان يمارسه سابقا (في المقاربات السابقة) ،مما انعكس سلبا  -بطبيعة الحال  -على

التطبيق الفعلي لهذه المقاربة الجديدة.

باإلضافة إلى أن حصيلة تكوين المعلم أثناء الخدمة بالطريقة التقليدية في تأهيله المعرفي وتنمية

يحد من قدرة النظام
مهاراته التدريسية لم تعد كافية أو مناسبة للمتغيرات والتحديات الراهنة ،وهذا ما ّ
التربوي على التوافق مع االنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي واالقتصادي ،إذ يجب على معلم
المستقبل أن يتكيف مع ما يستجد من متغيرات في المعارف والحقائق ،وال يتأتى هذا إال باالعتماد على

أساليب تكوينية أخرى تمكن المعلم من تعلّم أو استدراك هذه المعارف والمهارات.
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ومن خالل ما استخلصه الباحث من هذه الدراسات التي اهتمت بتقويم المهارات التدريسية،

ومن خالل ما اطلع الباحث عليه في مجال تنمية مهارات التدريس ،واستجابة لمتطلبات الواقع يحاول أن
يقترح برنامجا تدريبيا لتنمية المهارات التدريسية لدى المعلمين يقوم على التعلم الذاتي ،الذي يعد من أهم

أساليب التكوين أثناء الخدمة التي تعتمد على المبادرة الذاتية للفرد الذي يقرر متى وأين ومتى يبدأ
وينتهي ،وأي الوسائل والبدائل يختار مدفوعا برغبته الذاتية ليكتسب :المعارف والمفاهيم والمهارات

واالتجاهات والقيم عن طريق الممارسات والمهارات الذي يحددها البرنامج الذي بين يديه ،كما يختار

الطريقة المناسبة ويتقدم فيها وفقاً لقدرته وسرعته ،بهدف تنمية استعداداته وامكاناته وقدراته وتقييم نواتج
تعلمه ،مستجيباً لميوله واهتماماته وحاجاته التدريبية.

وتأتي هذه الدراسة لمعرفة دور التكوين الذاتي في تنمية بعض مها ارت التدريس لدى معلمي

اللغة العربية بمرحلة التعليم االبتدائي ،من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة التالية:

 - 1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األداء القبلي والبعدي في مهارة

التخطيط ؟

 - 2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات في األداء القبلي والبعدي في

مهارة التهيئة (التقديم للدرس) ؟

 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األداء القبلي والبعدي في مهارة

الشرح؟

 - 4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األداء القبلي والبعدي في مهارة

إنهاء الدرس؟
التقويم؟

 - 5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األداء القبلي والبعدي في مهارة

أهداف الدراسة:
تهدف الدارسة الحالية إلى:
 – 1بناء برنامج تدريبي قائم على التكوين الذاتي لتنمية بعض مهارات التدريس لرفع مستوى
األداء التدريسي لمعلمي اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية.

 - 2التعرف على دور التكوين الذاتي في تنمية بعض مهارات التدريس لدى معلم اللغة العربية

في المرحلة االبتدائية بعد تنفيذ هذا البرنامج التدريبي المقترح والتطبيق البعدي لبطاقة المالحظة.
 – 3تقديم مقترحات حول موضوع البحث بناء على نتائج الدراسة.
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فرضيات الدراسة:
 - 1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األداء القبلي والبعدي في مهارة التخطيط.

 - 2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات في األداء القبلي والبعدي في مهارة التهيئة
(التقديم للدرس).

 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األداء القبلي والبعدي في مهارة الشرح.
 - 4توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األداء القبلي والبعدي في مهارة إنهاء

الدرس.

 - 5توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األداء القبلي والبعدي في مهارة التقويم.
أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية الموضوع الذي تعالجه ،إذ يعتبر تكوين المعلم قبل

وأثناء الخدمة من القضايا التي توليها الدولة اهتماما كبي ار لما يترتب عليه من جودة األداء التدريسي أو
تدنيه ،وامتالك المعلمين للمهارات والقدرات التربوية أو تحولهم مجرد ناقلي للمعلومات ،وهذا ال يتحقق

إال من خالل البرامج المتطورة التي تساعد على إكساب المعلمين المهارات التدريسية ،وتتجلى أهمية
الدراسة الحالية فيما يلي:

 -تواكب الدراسة االتجاهات الحديثة في برامج إعداد وتأهيل المعلمين.

 -تزويد المشرفين التربويين ببطاقة مالحظة المهارات التدريسية ،والتي يمكن من خاللها الحكم على

مستوى أداء المعلم للمهارات التدريسية أثناء ممارسته للتدريس.

 -التكوين الذاتي للمعلمين من خالل تزويدهم ببرنامج تدريبي قائم على التعلم الذاتي لتنمية مهارات

التدريس لديهم والذي يساهم في الرفع من مستوى أدائهم التدريسي.

 -تسهم هذه الدراسة في توجيه اهتمام المتخصصين والمسؤولين عن إعداد وتأهيل المعلمين إلى

تبني االتجاه القائم على أساس المهارات في تدريب المعلمين.

 -توجه انتباه المكونين والمشرفين التربويين إلى فاعلية استخدام أسلوب التعلم الذاتي في التدريب

على مهارات التدريس ،فيوفر لهم الجهد والوقت والمال.
منهج الدراسة:

تهدف مشكلة هذه الدراسة إلى معرفة دور التكوين الذاتي في تنمية بعض مهارات التدريس،
وبالتالي فإن المنهج المناسب لذلك هو :المنهج التجريبي.
مجتمع الدراسة:

تم اختيار عينة للدراسة االستطالعية ( )75معلما ،وعينة الدراسة األساسية ( )15معلما
بطريقة عشوائية من مدينة ورقلة بالجزائر.
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أدوات الدراسة:

أوال :بطاقة المالحظة:
وقد أعدها الباحث لقياس مستوى أداء المعلم لمهارات التدريس ،حيث يقوم الباحث برصد

السلوكات التي يقوم بها المعلم خالل الحصة التدريسية ،مقسمة إلى خمس مهارات أساسية (أبعاد
األداة) ،مهارة التخطيط – مهارة التهيئة – مهارة الشرح –مهارة إنهاء الدرس – مهارة التقويم ،تحتوي
على  38بندا ،وأربعة بدائل ،وأعلى تقدير يمكن أن يحصل عليه المعلم في هذا االختبار هو 114

درجة ،وأقل درجة هي  ،0حيث تستغل نتائجه في التطبيقين القبلي والبعدي ،تم بناؤها من خالل ما تم
االطالع عليه أيضا حول ما كتب حول المهارات التدريسية ،ومن خالل ما اطلع عليه الباحث أيضا من

بطاقات لمالحظة المهارات التدريسية األساسية والفرعية ،إضافة إلى خبرة الباحث الشخصية في التدريس

بمرحلة التعليم االبتدائي ،والمشاركة في لجان تثبيت المعلمين ولجان توظيفهم ،والمناقشات التي تمت مع

بعض مفتشي التعليم االبتدائي.

الدراسة االستطالعية :تهدف الدراسة االستطالعية إلى ما يلي:

 التعرف على ميدان الدراسة وضبط عينة الدراسة واالتصال بأفرادها. قياس الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة :بطاقة المالحظة. -تحديد الجدول الزمني للدراسة األساسية.

الخصائص السيكومترية :بعد إتمام بناء البطاقة في صورتها األولية قام الباحث بالتأكد من

صدقها وثباتها ،وفي سبيل تحقيق ذلك اتبع ما يلي:

أ  -الصدق :استعمل الباحث صدق المحكمين ،وذلك ألهمية رأي خبراء الميدان في بطاقة

المالحظة ،حيث عرض البطاقة مرفقة باستمارة تحكيم لها على مجموعة من المحكمين ،حيث اقترحوا
بعض التعديالت.

وبعد تطبيق بطاقة المالحظة على العينة االستطالعية تم االطمئنان على صدق االتساق الداخلي

والذي تراوحت فيه معامل صدق البنود بين ()0,883 – 0,527

ب  -الثبات :لقد تم حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية :حيث بلغ معامل االرتباط

المعدل (  ،)0,68وبالتالي
بيرسون بين النصفين ( ، ) 0,937كما بلغ معامل االرتباط سبيرمان براون
ّ
فالبطاقة تتمتع بمعامل ثبات قوي.

ثانيا :مادة التدريب :البرنامج التدريبي الخاص بالمهارات التدريسية الخاص بالمعلمين من

إعداد الباحث ،والتي تتضمن مجموعة من الدروس في مهارات التدريس التالية :مهارة التخطيط – مهارة
التهيئة – مهارة الشرح – مهارة إنهاء الدرس – مهارة التقويم.
وقد تم عرضها بالطريقة التالية:
 2عنوان الوحدة المهارة.
 3أسئلة التقويم القبلي.
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 4أهداف الوحدة .

 5عرض المعارف حول المهارة ويتخلل ذلك بعض التدريبات العملية الذاتية.
 6بطاقة التقويم الذاتي للمهارة.

فكان بذلك عددها ( )5وحدات تتناول كل وحدة مهارة من المهارات المشار إليها سابقا ،وقد قدمت

للمعلمين المعنيين بعد التطبيق القبلي لبطاقة المالحظة في فترة التجريب من الفصل الثاني من السنة

الدراسية ،2014/2013 :ليتم تناولها بأسلوب التعلم الذاتي ،الذي يعتمد على ذاتية االختيار للمعلم،
وليتم التأكد من تناول المادة التدريبية قام الباحث بطرح بعض األسئلة حول تناول الموضوعات الموجودة

بالبرنامج التدريبي وقد كانت اإلجابات ايجابية بمعنى قد تم االطالع عليها السيما وأن المعلمين مقبلين

على التثبيت فكانت المادة التدريبية مادة محببة لديهم ،وقد أشاروا إلى بعض الصعوبات لكن تم تذليها

من خالل زمالئهم وهذا من أهداف البرنامج وهو أن يثير الدافعية للتعلم والتكوين الذاتي.
األهداف العامة للبرنامج:

التدرب
يهدف البرنامج التدريبي إلى تنمية المهارات التدريسية المستهدفة للمعلمين من خالل ّ

الذاتي من طرف المعلمين المعنيين بالدراسة على مهارات التدريس التالية( :مهارة التخطيط – مهارة
التهيئة – مهارة الشرح – مهارة إنهاء الدرس – مهارة التقويم) ،وذلك من خالل النشاطات والتدريبات

الموجودة بالبرنامج.

مصادر بناء البرنامج:
اعتمد الباحث في بناء البرنامج من خالل اطالعه على ما كتب حول المهارات التدريسية

وقياسها من دراسات وبحوث وكتب التي استعملت في الجانب النظري من الدراسة.
مدة تطبيق البرنامج:

طبق البرنامج التدريبي في الفصل الثاني من السنة الدراسية ،2014 /2013 :واستغرق ذلك
مدة شهر.

صدق البرنامج التدريبي:
يستمد البرنامج صدقه من محتواه ومضمونه ذلك أنه تم بناؤه استنادا على الحاجات التدريبية

التي يتم رصدها من خالل بطاقة المالحظة ،هذا من جهة ومن جهة أخرى بعد عرضه على مجموعة
من المحكمين المتخصصين في مجال التدريس ،وممن لهم خبرة في بناء البرامج التدريبية وتحكيمها.
األسس النظرية للبرنامج:

اعتمد الباحث في بناء البرنامج التدريبي على االتجاه القائم في إعداد المعلمين على المهارات

التدريسية معتمدا في طرحه للموضوع من تعريفه بالمهارة ومتطلباتها وضوابط نجاح أدائها بأسلوب ذاتي
ينطلق من مبدأ تفريد التعليم.

إجراءات الدراسة األساسية:

7

ولتحقيق ذلك اتخذ الباحث تصميم المجموعة الواحدة حيث شملت عينة من معلمي المدرسة االبتدائية

للسنة الدراسية ،2014/2013 :بمدينة ورقلة ،وقد استغرقت التجربة من بدايتها إلى نهايتها عشرة أسابيع
مقسمة إلى ثالثة مراحل أساسية:

المرحلة األولى :تم اختيار المدارس المعنية بطريقة عشوائية بسيطة أيضا ،بعد االتصال

تم تحديد أفراد عينة الدراسة األساسية ،ومن ثم االتصال بمديري المدارس والمعلمين المعنيين
بالمفتشين ّ
وصمم
بالدراسة (التجربة) لضبط مواعيد الزيارات من أجل رصد األداء التدريسي (التطبيق القبلي)،
ّ
الباحث جدوال زمنيا للتجريب ،وحدد ذلك بداية من شهر فيفري  ،2014حتى أفريل .2014

المرحلة الثانية :بعد االنتهاء من الزيارات التي تم فيها التطبيق القبلي لبطاقة المالحظة  -والتي دامت
قدم الباحث للمعنيين بالدراسة البرنامج التدريبي الخاص لغرض تنمية مهارات التدريس ،والذي
أسبوعا ّ -
يعتمد على التعلم الذاتي الخاص بالمعلم المعني ،وشرح لهم كيفية السير بالبرنامج التدريبي.

المرحلة الثالثة :بعد نهاية التدريب التي استمرت شهرا ،تم التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة ودام ذلك
أسبوعا ،كما طلب الباحث من كل معلم نهاية كل تطبيق أن يعطي مالحظاته حول التجربة بصفة عامة

ودونت هذه المالحظات في بطاقة مالحظة كل فرد من
والبرنامج التدريبي الذي سلّم له بصفة خاصةّ ،
أفراد المجموعة.
التصميم التجريبي للدراسة :اختار الباحث في هذه الدراسة استخدام تصميم المجموعة الواحدة،

أعدها الباحث للحصول على
بتطبيق قياس قبلي لبطاقة المالحظة الخاصة بمهارات التدريس التي ّ
درجات األداء التدريسي لدى المعلمين في بداية التجربة ،ثم قدم البرنامج التدريبي ،ثم تطبيق القياس
البعدي لبطاقة المالحظة التي استعملت في التطبيق القبلي للكشف عن أثر المتغير المستقل (البرنامج

التدريبي) على المتغير التابع (مهارات التدريس) ،ويمكن توضيح التصميم التجريبي بالمخطط التالي:
المجتمع األصلي
اختيار المعلمين الذين تتوفر فيهم شروط العينة(عينة الدراسة األساسية)
قياس قبلي :تطبيق بطاقة المالحظة على عينة الدراسة
تناول البرنامج التدريبي الخاص لتنمية مهارات التدريس المحددة
قياس بعدي :تطبيق بطاقة المالحظة على عينة الدراسة
الشكل ( )1يوضح مخطط التصميم التجريبي المستخدم في الدراسة.
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األساليب اإلحصائية:
استعمل الطالب مجموعة من األساليب االحصائية باستعمال نظامي ، )Excel 2007( :ونظام

) (spss 19.0للتحليل اإلحصائي في كل العمليات اإلحصائية :
 - 1في الدراسة االستطالعية لبناء بطاقة المالحظة:
تم استعمال معامل االرتباط بيرسون في صدق االتساق الداخلي.

تم استعمال معامل االرتباط سبيرمان براون المعدل في ثبات التجزئة التصفية.
تم استعمال معامل التجانس ألفا كرونباخ في الثبات.
 – 2وفي الدراسة األساسية الختبار صحة الفرضيات ،وتمثلت فيما يلي :اختبار (ت) لعينيتين

مرتبطتين.

عرض نتائج الدراسة:
الجدول رقم ( :)1يبين الفروق في أداء المهارات التدريسية بين القياسين القبلي والبعدي حسب
الفرضيات:
األداء التدريسي

المؤشرات

التخطيط

لمهارة

التهيئة
الشرح
انهاء الدرس
التقويم

عدد أفراد

المتوسط االنحراف

االحصائية

العينة

الحسابي

المعياري

القياس القبلي

15

9,60

2,13

القياس البعدي

15

17,93

3,75

القياس القبلي

15

10,26

2,28

القياس البعدي

15

15,46

4,35

القياس القبلي

15

18,20

3,54

القياس البعدي

15

27,26

3,75

القياس القبلي

15

6,33

3,19

القياس البعدي

15

8,46

3,09

القياس القبلي

15

14,20

1,47

القياس البعدي

15

21,66

4,33

قيمة ت

ددرجة مستوى
الحرية

الداللة

10,08

14

0.01

3,59

14

0.01

9,50

14

0.01

2,34

14

0.05

6,63

14

0.01

9

تحليل وتفسير نتائج الفرضية األولى:
يتضح من خالل الجدول رقم ( )1أن المتوسط الحسابي في األداء التدريسي لمهارة التخطيط في

القياس القبلي يقدر ب )9,60(:وانحراف معياري يقدر ب)2,13(:؛ في حين يقدر المتوسط الحسابي في
األداء التدريسي لمهارة التخطيط في القياس البعدي ب )17,93( :وانحراف معياري يقدر ب،)3,75( :
وهذا يعنى أن هناك فرقا بين المتوسطين الحسابيين في بين القياسين القبلي والبعدي بلغ 8,33( :درجة)،

حيث بلغت قيمة (ت) )10,08( :عند درجة الحرية ( )14ومستوى الداللة ()0.01
المتوسطين الحسابيين يمكن االستنتاج أن الفروق لصالح التطبيق البعدي.

وبمقارنة

وهذه النتيجة تدل على وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بين متوسطي درجات

األداء القبلي واألداء البعدي في مهارة التخطيط لصالح األداء البعدي" وبالتالي فهي تثبت صحة

الفرضية األولى ،بمعنى أن أفراد العينة قد حققوا أداء تدريسيا عاليا لمهارة التخطيط في القياس البعدي
مقارنة مع أدائهم التدريسي للمهارة في القياس القبلي ،وهذا ما يبينه الرسم في الشكل الموالي:

الشكل ( :)2يمثل توزع درجات األداء التدريسي لمهارة التخطيط في القياسين القبلي والبعدي.
يبدددو مددن خددالل الشددكل ( )02وجددود اخددتالف واضددح بددين درجددات األداء التدريسددي لمهددارة التخطدديط

فدي التطبيقدين القبلدي والبعددي لبطاقدة المالحظدة ،ويظهدر ذلدك مدن خدالل تباعدد المنحنيدين عدن بعضددهما،

وهددذا يبددين أن هندداك اختالفددات فددي أداء كددل أف دراد العينددة لمهددارة التخط ديط بددين التطبيددق القبلددي والتطبيددق
البعدي لبطاقة المالحظة.

وهذا ما يفسدر بدأن المعلمدين قدد أدوا أداء تدريسديا عاليدا لمهدارة التخطديط فدي القيداس البعددي أفضدل

مما أدوه في القياس القبلي ،أي أن المعلمين عينة الدراسة قدد اسدتفادوا مدن البرندامج التددريبي وطدوروا مدن
ممارسة هذه المهارة ،كما أن البرنامج التدريبي قد ساهم في الرفع من هذه المهارة لديهم.
وهددذا مددا الحظدده الباحددث فددي أن حدداجتهم التدريبيددة لهددذه المهددارة كانددت كبي درة مددن خددالل مددا أثبتتدده

بطاقة المالحظة ،ومدن خدالل مدا أدلدوا بده قبدل تطبيدق البرندامج وبعدده :بدأنهم وجددوا حداجتهم فدي البرندامج
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ألنهم كانوا يفتقرون إلدى النمدوذج األفضدل للتخطديط ،خاصدة وأن هدذه المهدارة محدل اهتمدام مدن المشدرفين
التربددويين والتددي تظهددر فددي القيمددة التددي تعطددى لهددذا النشدداط فددي السددلوك التدريسددي للمعلددم خاصددة أثندداء
الزيددارات التوجيهيددة والتفتيشددية للمعلددم ،باإلضددافة إلددى أن المشدرفين التربددويين سددبق وأن أكدددوا علددى بعددض

النق دداط الت ددي أك ددد عليه ددا البرن ددامج ،إال أن البرن ددامج أعط ددى ش دديئا مكتوب ددا ومفص ددال وباألمثل ددة مم ددا جعله ددم
يستوعبون متطلبات المهارة ،وقد أفاد بعضهم بأن تخطيطهم للدروس بعد البرنامج التدريبي أصبح له أثره

فددي التدددريس ،إذ أندده ركددز علددى بعددض النقدداط التددي لددم يكون دوا يمارسددوها قبددل البرنددامج ،مثددل كتابددة توزيددع
الزمن المتوقع لتنفيذ األنشطة مما جعلهم يضبطون ويتحكمون في العامل الزمني أكثدر مدن ذي قبدل ،وقدد

لفت البرنامج انتباههم إلى أن الواجب المنزلي ال يقدم عشوائيا وانما يخطط له ويحددد الهددف منده ،ولديس

كمددا كددان سددائدا مددن قبددل علددى أندده إنجدداز للتمددارين التددي لددم يددتم انجازهددا فددي القسددم ،وعلددى هددذا األسدداس
أصبحت الواجبات المنزلية فقرة من الفقرات األساسية لمرحلة التخطيط.

ومددا سددبق يثبددت بددأن للتكددوين الددذاتي دو ار ايجابيددا فددي الرفددع مددن مسدتوى األداء فددي مهددارة التخطدديط

من خالل نجاح البرنامج التدريبي في تنمية مهارة التخطيط.

تتفق مع دراسة عماد غازي كنعان ( )2012في أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطي درجات أداء المعلمين المتدربين على كفاية التخطيط المتضمنة في البرنامج التدريبي المقترح

قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه.

وتتفق مع دراسة عبد اهلل غالب ( )2014في أنده توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطي

درجددات معلمددي المجموعددة التجريبيددة فددي التطبيددق القبلددي والبعدددي لبطاقددة المالحظددة فددي مجددال التخطدديط
لصالح التطبيق البعدي.

تحليل وتفسير نتائج الفرضية الثانية:

تنص الفرضية الثانية على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األداء التدريسي
القبلي واألداء التدريسي البعدي لمهارة التهيئة (التقديم للدرس) لصالح األداء البعدي.

يتضح من خالل الجدول رقم ( )1أن المتوسط الحسابي لألداء التدريسي لمهارة التهيئة في القياس

القبلي يقدر ب )10,26(:وانحراف معياري يقدر ب)2,28(:؛ في حين يقدر المتوسط الحسابي لألداء
التدريسي لمهارة التهيئة في القياس البعدي ب )15,46( :وانحراف معياري يقدر ب)4,35( :؛ وهذا
يعنى أن هناك فرقا بين المتوسطين الحسابيين في ما بين القياسين القبلي والبعدي بلغ 5,2( :درجة)،

حيث بلغت قيمة (ت) )3,59 ( :عند درجة الحرية ( )14ومستوى الداللة ( )0.01وبمقارنة المتوسطين
الحسابيين يمكن االستنتاج أن الفروق لصالح القياس البعدي.

وهذه النتيجة تثبت صحة الفرضية الثانية ،بمعنى أن أفراد العينة قد حققوا أداء تدريسيا عاليا لمهارة

التهيئة في القياس البعدي مقارنة مع أدائهم التدريسي للمهارة في القياس البعدي ،وهذا ما يبينه الرسم في

الشكل الموالي:
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الشكل )3( :يمثل توزع درجات األداء التدريسي لمهارة التهيئة في القياسين القبلي البعدي.
يبدو مدن خدالل الشدكل ( )03وجدود اخدتالف واضدح بدين درجدات األداء فدي القيداس القبلدي والقيداس

البع دددي لمه ددارة التهيئ ددة ويظه ددر ذل ددك م ددن خ ددالل تباع ددد المنحني ددين ع ددن بعض ددهما ،وه ددذا يب ددين أن هن دداك
اختالفددات فددي أداء أف دراد العينددة لمهددارة التهيئددة كمددا رصددد علددى بطاقددة المالحظددة ،إال لدددى الفددردين (رقددم

 )11ورقم ( )15اللذين كان أداء كل منهما في القياس القبلي أفضل بقليل من أداء كل منهما في القياس
البعدي.
وهدذا مددا يفسددر بددأن المعلمددين عينددة الد ارسددة قددد اسددتفادوا مددن البرنددامج التدددريبي وطددوروا مددن ممارسددة

مهددارة التهيئددة ،حيددث أن البرنددامج التدددريبي قددد سدداهم فددي الرفددع مددن هددذه المهددارة لددديهم ،وهددذا مددا صددرح بدده
بعددض أف دراد العينددة بددأنهم لددم يكون دوا يدددركوا أهميددة التهيئددة كمددا فصددلت فددي البرنددامج التدددريبي ،وبعددد تنفيددذ
البرن ددامج أص ددبحوا يخت ددارون ن ددوع التهيئ ددة الت ددي تخ دددم درس ددهم ،ويعط ددون أهمي ددة كبيد درة ل ددذلك ،مم ددا جعله ددم
يالحظون األثر االيجابي لتدريسهم ،وبناء علدى ذلدك يسدتنتج أن البرندامج التددريبي قدد أدى إلدى الرفدع مدن

مستوى األداء لمهارة التهيئة ،مما يؤكد أيضا نجاح البرندامج التددريبي فدي تنميدة مهدارة التهيئدة عدن طريدق
التكوين الذاتي.

ولقددد اتفقددت هددذه النتيجددة مددع دراسةةة عمةةاد غةةازي كنعةةان ( )2012فددي أندده توجددد فددروق ذات داللددة
إحص ددائية ب ددين متوس ددطي درج ددات أداء المعلم ددين المت دددربين للكفاي ددات التعليمي ددة المتض ددمنة ف ددي البرن ددامج
التدددريبي المقتددرح فددي كفايددة التهيئددة المتضددمنة فددي البرنددامج التدددريبي المقتددرح قبددل تطبيددق البرنددامج وبعددد

تطبيقه.
تحليل وتفسير نتائج الفرضية الثالثة:
تنص الفرضية الثالثة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسدطي درجدات األداء القبلدي والبعددي

في مهارة الشرح لصالح األداء البعدي.
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من خالل الجدول رقم ( )1يتضح أن المتوسط الحسابي لألداء التدريسي لمهارة الشرح في القياس

القبلي يقدر ب )18,20(:وانحراف معياري يقدر ب)3,54(:؛ في حين يقدر المتوسط الحسابي لألداء

التدريسي لمهارة الشرح في القياس البعدي ب )27,26( :وانحراف معياري يقدر ب )3,75( :؛ وهذا
يعنى أن هناك فرقا بين المتوسطين الحسابيين في بين القياسين القبلي والبعدي بلغ 9,06 ( :درجة)،

حيث بلغت قيمة (ت) )9,50 ( :عند درجة الحرية ( )14ومستوى الداللة ( )0.01وبمقارنة المتوسطين
الحسابيين يمكن االستنتاج أن هناك فروقا لصالح القياس البعدي.
وهذه النتيجة تثبت صحة الفرضية الثالثة ،بمعنى أن أفراد العينة قد حققوا أداء تدريسيا عاليا لمهارة

الشرح في التطبيق البعدي مقارنة مع أدائهم التدريسي للمهارة في التطبيق البعدي ،وهذا ما يبينه الرسم

في الشكل الموالي:

الشكل ( )4يمثل توزع درجات األداء التدريسي لمهارة الشرح في القياسين القبلي والبعدي.
يبدددو مددن خددالل الشددكل ( )04وجددود اخددتالف واضددح بددين درجددات القيدداس القبلددي والقيدداس البعدددي

لألداء التدريسي لمهارة الشرح ،ويظهر ذلك من خالل تباعد المنحنيين عن بعضهما ،وهذا يبين أن هناك

اختالفات في أداء أفراد العينة لمهارة الشرح التي رصدت ببطاقة المالحظة بين القياسين القبلي والبعدي.

وهددذا مددا يفسددر أيضددا بددأن المعلمددين قددد أدوا أداء تدريسدديا عاليددا لمهددارة الشددرح فددي القيدداس البعدددي

أفضددل ممددا أدوه فددي القي دداس القبلددي ،أي أن المعلمددين عين ددة الد ارسددة قددد اس ددتفادوا مددن البرنددامج الت دددريبي
وطوروا من ممارسدة مهدارة الشدرح ،وأن البرندامج التددريبي قدد سداهم فدي الرفدع مدن هدذه المهدارة لدديهم ،وقدد

الحدظ الباحددث أن المعلمددين المعنيددين بالد ارسدة أصددبحوا يركددزون فددي تدريسدهم علددى المهددارات المدرجددة فددي

البرنامج ،مما يؤكد أيضا نجاح البرنامج التدريبي عن طريق التعلم الذاتي.

وهددذا مددا يتفددق مددع الد ارسددة التددي قددام بهددا بنةةدر الزهرانةةي ( ،)2010حيددث أثبتددت هددذه الد ارسددة أن
الدورات التدريبية التي قام حضرها المتربصدون لعبدت دو ار كبيد ار فدي تنميدة مهدارة الشدرح لدديهم وفدي أغلدب

المهارات المتفرعة منها.
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تحليل وتفسير نتائج الفرضية الرابعة:
ت ددنص الفرض ددية الرابع ددة عل ددى :وج ددود ف ددروق ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددين متوس ددطي درج ددات األداء القبل ددي
والبعدي في مهارة انهاء الدرس لصالح األداء البعدي.

من خالل الجدول رقم ( )1يتضح أن المتوسط الحسابي لألداء التدريسي لمهارة إنهاء الدرس في

القياس القبلي يقدر ب )6,33(:وانحراف معياري يقدر ب)3,19(:؛ في حين يقدر المتوسط الحسابي

األداء التدريسي لمهارة إنهاء الدرس في التطبيق البعدي ب )8,46( :وانحراف معياري يقدر ب:
() 3,09؛ وهذا يعنى أن هناك فرقا بين المتوسطين الحسابيين في بين القياسين القبلي والبعدي بلغ:
( 2,13درجة) ،حيث بلغت قيمة (ت) )2,34( :عند درجة الحرية ( )14ومستوى الداللة ()0.05
وبمقارنة المتوسطين الحسابيين يمكن االستنتاج أن هناك فروقا لصالح القياس البعدي.
وهذه النتيجة تثبت صحة هذه الفرضية ،بمعنى أن أفراد العينة قد حققوا أداء تدريسيا عاليا لمهارة
إنهاء الدرس في القياس البعدي مقارنة مع أدائهم التدريسي للمهارة في القياس البعدي ،وهذا ما يبينه

الرسم في الشكل الموالي:

الشكل ( )5يمثل توزع درجات األداء التدريسي لمهارة إنهاء الدرس في القياسين القبلي والبعدي
يبدو مدن خدالل الشدكل رقدم ( )5وجدود اخدتالف بدين درجدات القيداس القبلدي والقيداس البعددي لبطاقدة

المالحظددة الخاصددة بدداألداء التدريسددي لمهددارة إنهدداء الدددرس ،ويظهددر ذلددك مددن خددالل تباعددد المنحنيددين عددن

بعضددهما ،أمددا الفددرد رقددم ( )8الددذي لديدده درجددة القيدداس القبلددي متطابقددة مددع درجددة القيدداس البعدددي ،واألفدراد
( )3و ( )5و ( )9و( )13الذين لديهم درجات القياس القبلي أكثر من درجات القياس البعدي.
وهذا ما يفسر بأن غالبية المعلمين باستثناء المعلمين رقم ( )13 – 9 – 8 - 5 – 3قد أدوا أداء
تدريسدديا عاليددا لمهددارة إنهدداء الدددرس فددي القيدداس البعدددي أفضددل ممددا أدوه فددي القيدداس القبلددي ،أي أنهددم قددد
استفادوا من البرنامج التدريبي ،وأن البرنامج التدريبي قد سداهم فدي الرفدع مدن هدذه المهدارة لدديهم ،وهدذا مدا
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يثبت كدذلك أن للدتعلم الدذاتي دو ار ايجابيدا فدي الرفدع مدن مسدتوى األداء فدي مهدارة إنهداء الددرس ،ممدا يؤكدد

أيضا نجاح البرنامج التدريبي تنمية مهارة إنهاء الدرس عن طريق التعلم الذاتي.

أمددا بالنسددبة للمعلمددين الددذين كددان أداؤهددم فددي القيدداس البعدددي أقددل مددن أدائهددم فددي القيدداس القبلددي أو

يتطابق معه ،وهذا يعني أن أداءهم لمهارة إنهاء الدرس ضعيفا ،مما يمكن تفسيره بدأن هدؤالء المعلمدين لدم

يسدتفيدوا مددن البرندامج التدددريبي فدي تنميددة هدذه المهددارة ،وقدد تمددت اإلشدارة سددابقا إلدى أن مددن عيدوب الددتعلم
الذاتي عدم إلزام المتعلم إال ما يرغب فيه هدو .كمدا أن هدذه النتيجدة تثيدر مشدكلة أخدرى تتمثدل فدي ضدعف
مهارة التحكم في الوقت ،أي التوزيع الزمني للحصة الدراسية خاصة لدى هؤالء المعلمين الذين أخفقوا في

أداء مهارة إنهاء الدرس.
تحليل وتفسير نتائج الفرضية الخامسة:
تنص الفرضية الخامسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسدطي درجدات األداء القبلدي

والبعدي في مهارة التقويم لصالح األداء البعدي.

يتضح من خالل الجدول( )1أن المتوسط الحسابي لألداء التدريسي لمهارة التقويم في القياس

القبلي يقدر ب )14,20(:وانحراف معياري يقدر ب)1,47 ( :؛ في حين يقدر المتوسط الحسابي لألداء
التدريسي لمهارة التقويم في القياس البعدي ب )21,66( :وانحراف معياري يقدر ب )4,33( :؛ وهذا
يعنى أن هناك فرقا بين المتوسطين الحسابيين في بين القياسين القبلي والبعدي بلغ 7,46( :درجة)،

حيث بلغت قيمة (ت) )6,63 ( :عند درجة الحرية ( )14ومستوى الداللة ( )0.01وبمقارنة المتوسطين
الحسابيين يمكن االستنتاج أن الفروق لصالح القياس البعدي.
وهذه النتيجة تثبت صحة الفرضية الخامسة ،بمعنى أن أفراد العينة قد حققوا أداء تدريسيا عاليا
لمهارة التقويم في القياس البعدي مقارنة مع أدائهم التدريسي للمهارة في القياس البعدي ،وهذا ما يبينه
الرسم في الشكل الموالي:

الشكل ( )6يمثل توزع درجات األداء التدريسي لمهارة التقويم في القياسين القبلي والبعدي.
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يبدددو مددن خددالل الشددكل ( )6وجددود اخددتالف واضددح بددين درجددات القيدداس القبلددي ودرجددات القيدداس

البعدي لألداء التدريسي لمهارة التقويم ،ويظهر ذلك من خالل تباعد المنحنيين عن بعضهما.

وهددذا مددا يفسددر بددأن المعلمددين قددد أدوا أداء تدريسدديا عاليددا لمهددارة التقددويم فددي التطبيددق البعدددي أفضددل

مما أدوه في التطبيق القبلي ،أي أنهم قدد اسدتفادوا مدن البرندامج التددريبي ،وأن البرندامج التددريبي قدد سداهم

ف دي الرفددع مددن هددذه المهددارة لددديهم ،مددا عدددا المعلمددين رقددم ( )11و( )14اللددذين انخفددض أداؤهمددا البعدددي
مقاربة باألداء القبلي ،مما يمكن تفسيره بأنهما لم يستفيدا من البرنامج.

ولقد اتفقت نتيجة هذه الفرضية مع دراسة بثينة بدر ( )2005التي توصلت إلى تفوق أداء

الطالبات المعلمات في المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في مهارة التقويم والمهارات الفرعية
الخاصة بها.

كما اتفقت مع دراسة سامي هزايمة ( )2005التي أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا بين

متوسطات أداء المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس البعدي تعزى إلى البرنامج التدريبي لصالح

المجموعة التجريبية في مجال التقويم.

كما اتفقت مع دراسة إلهام أبو مشرف ( )2007التي كشفت عن وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطات أداء المجموعتين :التجريبية والضابطة لدى (كل من المعلمات والطالبات) على

القياس البعدي تعزى إلى البرنامج التدريبي لصالح المجموعة التجريبية (لكل من المعلمات والطالبات)
في مجال التقويم وجميع المهارات الخاصة به.

واتفقت هذه النتيجة أيضا مع دراسة حمدي البيطار ( )2009والتي توصلت إلى فاعلية

البرنامج التدريبي المقترح في تنمية بعض الكفايات التدريسية على مستوى ( تخطيط الدروس -تنفيذ

الدروس – تقويم الدروس) لدى معلمي العلوم الفنية المعمارية بالتعليم الثانوي الصناعي أثناء الخدمة
وفقا الحتياجاتهم التدريبية.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة شويطر ( )2009التي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين درجة ممارسة العلمين للكفايات التعليمية التعلمية الخاصة بكفاية التقويم قبل تطبيق
البرنامج التدريبي وبعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي ،تعزى ألثر البرنامج التدريبي في تحسين

درجة ممارسة المعلمين للكفايات التعليمية التعلمية الخاصة بكفاية التقويم.

واتفقت نتيجة هذه الفرضية في جزئية من دراسة بندر الزهراني ( )2010التي تتمثل في مهارة

صياغة وتوجيه األسئلة أثناء التدريس – باعتبارها من المهارات الفرعية لمهارة التقويم  -التي كانت
االستفادة بدرجة كبيرة في أغلب المهارات المتفرعة من هذه المهارة.

كما اتفقت مع دراسة عماد غازي كنعان ( )2012والتي توصلت إلى أنه توجد فروق ذات

داللة إحصائية بين متوسطي درجات أداء المعلمين المتدربين كفاية التقويم ،والتي أوصى فيها الباحث
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بتطوير البرامج التدريبية القائمة على مبدأ التعلم الذاتي بسبب ما تضمنه من مراعاة للفروق الفردية بين

المعلمين في مختلف المجاالت.

واتفقت أيضا مع دراسة عبد اهلل غالب ( )2014والتي توصلت إلى أنه توجد فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطي درجات معلمي المجموعة التجريبية ومعلمي المجموعة الضابطة في التطبيق

البعدي لبطاقة المالحظة في مجال التقويم لصالح المجموعة التجريبية ،كما توجد فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطي درجات معلمي المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة
في المجاالت التقويم لصالح التطبيق البعدي ،وأوصت دراسته بتنويع البرامج التدريبية للتنمية المهنية
للمعلم أثناء الخدمة بحسب تنوع أساليبها (موديوالت أو حقائب تعليمية أو تدريب عن بعد أو من خالل

الندوات والمؤتمرات) بما يتفق مع االتجاهات الحديثة للتدريب والتنمية المهنية.
خالصة واقتراحات:

بعد تحليل النتائج توصل الباحث إلى ما يلي:

قبول كل فرضيات الدراسة التي تنص على أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين األداء القبلي

واألداء البعدي للمهارات التدريسية التالية( :مهارة التخطيط ،مهارة التهيئة ،مهارة الشرح ،مهارة إنهاء

الدرس ،مهارة التقويم ) كل على حدة لصالح األداء البعدي.

وهذه النتائج تثبت أن لهذا البرنامج التدريبي أث ار ايجابيا في تنمية األداء التدريسي للمهارات

التدريسية.

كما أثبتت نتائج هذه الدراسة أن للتكوين الذاتي أهمية ودو ار إيجابيا في تنمية مهارات التدريس

الرئيسة والفرعية.

وانطالقا من هذه النتائج يقترح الباحث ما يلي:
االعتماد على أسلوب التعلم الذاتي كأحد أساليب تكوين المعلمين وتأهيلهم ذاتيا ،لما يحققه من

فاعلية من جهة ،وما يوفره في ذلك من جهد ووقت وتكاليف من جهة.

الدعوة إلى االنتقال من األشكال التقليدية في تكوين المعلمين كالمحاضرات النظرية إلى أنماط

تفاعلية يحقق فيها المعلم المتدرب ذاته تعتمد على مبدأ المشاركة والتقويم المستمر.

اعتماد بطاقة المالحظة  -التي أعدها الباحث  -كأداة لتقويم األداء التدريسي للمهارات

التدريسية لدى لمعلمين في مختلف المستويات والتخصصات ،من قبل المشرفين التربيين والباحثين في

هذا المجال.

اعتماد وحدات التعليم المصغرة (الموديوالت التعليمية) التي أعدها الباحث لتنمية المهارات

التدريسية والتي تقوم على أساس الكفايات التعليمية في إعداد المعلمين وتأهيلهم.

اإلفادة من المهارات الرئيسة والفرعية التي تبنتها الدراسة في تنفيذ وتصميم برامج تدريبية

إلعداد المعلمين قبل الخدمة وتأهيلهم أثناء الخدمة.

17

يمكن للباحثين اعتماد كل من :البرنامج التدريبي وبطاقة المالحظة للقيام بدراسات جديدة ،وهنا

يقترح الباحث أن يعتمد على مبدأ التعلم حتى التمكن إلى جانب التعلم الذاتي :بأن يقدم للمعلم المتدرب
الوحدة التي تتضمن مهارة واحدة فقط حتى يتمكن منها ،ثم تقدم له الوحدة الثانية التي تتضمن المهارة

التي بعدها حتى يتمكن منها جميعا ،انطالقا من حاجاته التدريبية

أن تتضمن البرامج التدريبية القادمة  -في دراسات قادمة  -وحدة تدريبية حول مهارة استعمال

الوقت في الحصة الدراسية.

االعتماد على تحديد االحتياجات التدريبية كأساس لبناء البرامج التكوينية.
دعوة و ازرة التربية الوطنية لالستفادة من هذا البرنامج التدريبي في إعداد المعلمين الجدد قبل

وأثناء الخدمة.

عقد ورشات وندوات حوارية مخططة بعناية لتبادل الخبرات بين المعلمين حول هذا البرنامج

التدريبي لتعالج كل وحدة منه في ورشة خاصة.

أن تصمم البرامج التدريبية للمعلمين على أساس المهارات التدريسية ،لتوضح ماهيتها وأهميتها

وكيفية ممارستها والتدريب عليها.
المراجع:
 .1إمام ،مختار حميدة وآخرون ( .)2000مهارات التدريس ،القاهرة :مكتبة زهراء الشرق.
 .2شنين ،فاتح الدين وشنة ،محمد رضا ( .)2011واقع التدريس بالمقاربة بالكفايات من وجهة نظر
المعلمين ،ملتقى التكوين بالكفايات في التربية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،مجلة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،عدد خاص ،ص .621 – 609
 .3صباح ،ساعد ( .)2013دور التكوين أثناء الخدمة في تحسين مهارات المعلمين في مجال التدريس
وفق بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات ،مجلة العلوم االنسانية  ،)32( ،جامعة محمد خيضر بسكرة.
 .4العرابي ،محمود ( .)2011دراسة استكشافية لممارسة المعلمين للمقاربة بالكفاءات ،دراسة ميدانية
بالمدارس االبتدائية في مستغانم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم االجتماعية  ،جامعة
السانية وهران.
 .5عماد غازي كنعان ( .)2012تقويم برنامج قائم على التعلم الذاتي لتدريب معلمي التربية اإلسالمية
في أثناء الخدمة دراسة تجريبية على معلمي التربية اإلسالمية في مرحلة التعليم األساسي – الحلقة
الثانية  -في مدارس محافظة ريف دمشق ،دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة دمشق.
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 .6عبد اهلل ،صالح غالب زيد ( .)2014فاعلية برنامج مقترح للتنمية المهنية قائم على التعلم الذاتي
لمعلمي الفيزياء بالمرحلة الثانوية باليمن في تنمية أدائهم المهني ،مجلة القراءة والمعرفة عدد
( ، )147ج  ،2كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة.
 .7بندر ،بن سعيد بن دخيل اهلل الزهراني (1431هد) .دور الدورات التدريبية في تطوير المهارات
التدريسية لمعلمي التربية الفنية من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى
بمكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
 .8بدر ،بثينة محمد (" .)2005أثر استخدام برنامج تدريبي مقترح في تنمية المهارات التدريسية لدى
الطالبات المتعلمات بقسم الرياضيات ،في كلية التربية بمكة المكرمة" الجمعية المصرية للقراءة
والمعرفة ،مجلة القراءة والمعرفة ،العدد .2005 ،46
 .9سامي ،محمد عبد اهلل هزايمة ( .)2005بناء برنامج تدريبي قائم على التعلم الذاتي واختبار أثره في
تنمية مهارات تدريس القراءة الناقدة لدى معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا في األردن،
رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية الدراسات التربوية العليا ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا.
 .10إلهام ،خليل أحمد أبو مشرف ( .)2007فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم الذاتي في تنمية
مهارات تدريس الكتابة لمعلمات اللغة العربية في مرحلة التعليم األساسي في األردن وفي أداء
طالباتهن ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية الدراسات التربوية العليا ،جامعة عمان العربية للدراسات
العليا ،األردن.
 .11حمدي ،محمد محمد البيطار ( .)2009فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية بعض الكفايات
التدريسية لدى معلمي العلوم الفنية المعمارية بالتعليم الثانوي الصناعي أثناء الخدمة وفقا
الحتياجاتهم التدريبية ،مجلة الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،)150( ،ص – 412
.451
 .12شويطر ،عيسى محمد نزال ( .)2009إعداد وتدريب المعلمين ،ط  ،1عمان :دار ابن الجوزي.
 .13عزت ،عبد الموجود محمود ( .)1972إعداد معلم اللغات ،بحث مقدم إلى مؤتمر إعداد وتدريب
المعلم بإشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 17 ،جانفي  ،1972القاهرة.
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الملحق :بطاقة مالحظة األداء التدريسي للمهارات التدريسية.
الرقم

البدائل

البنود

جيد

متوسط ضعيف لم يحدث

 1ة مهارة التخطيط (من خالل دفتر التحضير اليومي)
1

يحدد موضوع الدرس بدقة

2

يحدد الكفايات المستهدفة في الدرس بدقة

3

يصوغ أهداف الدرس بعبارات سلوكية واضحة قابلة للقياس

4

يختار الوسائل التعليمية المناسبة والمرتبطة بالدرس

5

يختار األنشطة التعليمية المصاحبة للدرس

6

يحدد الزمن المناسب لكل خطوة

7

يحدد وسائل التقويم (التشخيصي ،التكويني ،التحصيلي)

8

يحدد الواجبات المنزلية للدرس
 2ة مهارة التهيئة ( التقديم للدرس)

9

يستخدم طريقة تقديم جذابة وشيقة

10

يسترجع المدرس المعلومات السابقة مع تالميذه

11

يطرح أسئلة تمهيدية للدرس

12

ينطلق في الدرس من خالل صياغة مشكلة

13

ينتقل تدريجيا من التقديم إلى الدرس

14

يختتم مرحلة التهيئة بكتابة عنوان الدرس على السبورة

15

يربط بين المقدمة (التمهيد) وموضوع الدرس
 3ة مهارة الشرح

16

يشرح الدرس بجاذبية تشد انتباه التالميذ

17

يختصر في الشرح ويتحاشى اإلطالة التي تشتت االنتباه

18

يستخدم األمثلة المرتبطة بالموضوع

19

يسير بشرحه في تتابع وتدرج

20

ينتقل بين عناصر الموضوع بسرعة مناسبة

21

يستعمل لغة واضحة

22

يشجع التالميذ على المشاركة في الشرح

23

ينوع من مستوى نبرات صوته

20

24

يستخدم يديه أثناء الشرح بطريقة مناسبة

25

يتخلل كالمه فترات صمت هادف

26

ينوع في أساليب الشرح بين اإللقاء والحوار و ..........

الرقم

البنود

البدائل
جيد
 4ة مهارة إنهاء الدرس

27

ينهي درسه بالتركيز على النقاط األساسية للدرس

28

يدون خالصة درسه على السبورة

29

يستخدم أسئلة للخروج بخالصة

30

يشارك التالميذ في مرحلة االنهاء

31

يعطي تكليفات منزلية للتالميذ

32

يطرح أسئلة محددة يستطيع التالميذ اإلجابة عنها

33

يوزع أسئلته على معظم التالميذ في الفصل

34

يطرح أسئلة على مستوى المعرفة أو الفهم أو التطبيق

35

يطرح أسئلة على مستوى  :التحليل أو التركيب أو التقويم

36

يكرر د أو يعيد صياغة د السؤال إذا لزم األمر

37

ينوع أساليب التقويم التشخيصي والتكويني والتحصيلي

38

يشجع التالميذ على التقويم الذاتي

 5ة مهارة التقويم

متوسط

ضعيف

لم يحدث

واقع برامج إعداد /مربي (ة) التربية التحضيرية أثناء الخدمة في الجزائر.
دراسة مسحية مقارنة في ضوء البرامج األوروبية المعاصرة
(برامج تدريب المربين أثناء الخدمة بوالية مستغانم أنموذجا)

د.كريمة عالق :أستاذة محاضرة /جامعة مستغانم -الجزائر
المحور الثاني :نماذج وتجارب تدريب المعلم وتطوير أدائه أثناء الخدمة.
ملخص الدراسة:
نظرا خلوصصية ررلة اتبرية اتحضييرة اتيت سعت اتدوت اجلزائرة عةى ترسةمها رنذ  ،2008واتعمل عةى حماوت تعمةمها يف املدارس
االيحدائة واتيت تعحرب املعةمني رريني ،واتحالرةذ أطفاال واتقسم فياء واتربارج نشاطات وأتعايا  ،فقد سخرت كل إركانةاهتا رن أجل
وضع يرارج ورناهج وغاةات تشمل كل را خيص اتطفل يف ررلة را قبل املدرس وياتحايل اتحكفل يحدرةب املريني املصجهني إىل أقسام
اتبرية اتحضييرة تدرةبا لدةثا عن طرةق اتندوات واألةام اتدراسة وفق يةداغصجةا املقاري ياتكفاءات.
وعةةه فإن رداخةحنا هذه هتدف إىل اتكشف عن واقع يرارج اتحدرةب اترمسة أثناء اخلدر املصجه ملريب(ة) اتبرية اتحضييرة املعحمدة
رن قبل وزارة اتبرية اتصطنة اجلزائرة  ،ورقارنحها يربارج اتحدرةب األوروية املعايرة  ،عةى اعحبار أهنا رن اتنماذج املعحمدة يف تنظةم
يرارج إعداد املريني اجلزائرةني ،رحبعني املنهج اتصيفي اتذي نحناول فةه ويف وحتةةل ريمصن يرارج إعداد رريب(ة) اتبرية اتحضييرة
أثناء اخلدر  ،السحنباط انعكاسات املحشاهبات أو اتفروق إن وجدت عةى حمحصى وتنظةم اتربارج اتحدرةبة  ،وياألخص إىل أي لد
ميكن هلذه املقارن أن تسحخرج رصاطن اتقوصصر أو اتقصة واالسحفادة رنها يف تصجةه ردخالت إعداد املريب (ة) اجلزائري تةصيصل يه إىل
االلبرافة رصجهني حتةةل تةك اتربارج إىل را ةةي:
 اتفئ املسحهدف رن اتحدرةب أثناء اخلدر ،
 رقصرات إعداد املريني أثناء اخلدر وررتكزاته.
 يرارج إعداد املريني أثناء اخلدر يف ضصء اتربارج األوروية املعايرة.
 تنفةذ يرارج إعداد املريني أثناء اخلدر
اسحنادا إىل را مت عرضه آنفا ميكن حتدةد رشكة اتدراس يف اتحساؤالت اآلتة :
 .1را واقع إعداد رريب(ة) اتبرية اتحضييرة أثناء اخلدر يف اجلزائر ؟
.2را االجتاهات احلدةث املسحخدر يف إعداد رريب(ة) اتبرية اتحضييرة أثناء اخلدر يف اجلزائر يف ضصء يرارج اتحدرةب األوروية
املعايرة ؟
 .3را اإلسبراتةجة املطبق يف إعداد رريب(ة) اتبرية اتحضييرة أثناء اخلدر يف اجلزائر يف ضصء يرارج اتحدرةب األوروية املعايرة ؟
الكلمات المفتاحية :إعداد املريني ،اتحدرةب أثناء اخلدر  ،اتبرية اتحضييرة  ،رريب(ة) اتبرية اتحضييرة  ،يرارج اتحدرةب.

مقدمة:
ةعرف يرنارج إعداد املعةم يأنه عمةة رنظم وخمطط وفق احلاجةات واتظروف املكانة واتزرنة تشحمل عةى جممصع رن املصاد
األكادمية واتبريصة اتيت تقصم رؤسسات تكصةن املعةمني يحنفةذها سصاء اخلاي ياتحكصةن اتقاعدي أو تةك املحعةق ياتحدرةب أثناء
اخلدر وتقصميها هبدف إكساب اتطالب املعةمني رهارات اتحدرةس اتفعات وطرق اتحعارل رع اتحالرةذ رن أجل إعداد رعةم قادر
عةى أداء دوره مبا ةحناسب ورحطةبات اتعوصر (دةاب ،13 ،1422 ،يحوصرف)
فهص يرنارج ةهحم أساسا يحزوةد املعةمني قبل وأثناء اخلدر ياملهارات احملددة واملعارف اخلاي واتيت تساهم يف حتسني أداءاهتم عةى
مجةع املسحصةات واأليعدة سصاء اتبةداغصجة أو اتدةداكحةكة أو اتشخوصة أو اتحصايةة  ،وتدرةبهم يشكل ةساعدهم حنص
توصضةح أخطاءهم وتعدةل سةصكاهتم سصاء املعرفة أو اتشخوصة أو األدائة  ،وةزودهم ياجلدةد يف لقل اتبرية واتحعةةم مبا
ةحناسب ورهارهم وةحصافق واتحطصرات اتعاملة احلدةث .
وةعد تدرةب املعةم أثناء اخلدر ألد أشكال اتحكصةن املصاكب ملمارس رهنحه لةث ةحم إحلاق املعةم يدورة تسمى دورة تكصةنة
هبدف حتدةث رعةصراته وتنمة قدراته اتشخوصة (اجملدوب ،335 ،2000 "،يحوصرف) ،وميكن أن تحم هذه اتدورة اتحكصةنة
داخل املؤسس نفسها اتيت ةنحمي إتةها املعةم أو خارجها ،كما ميكن أن ةكصن داخل والةحه أو خارجها ،وتحمثل خاي يف
املةحقةات واتندوات اتبريصة املحخوصوص واألةام اتدراسة و زةارات املفحش اتدورة .
وال ميكن اعحبار أي تدرةب أثناء اخلدر جمدةا دون أن ةراعى فةه رصايفات خاي  ،فهص عمةة فنة حتحاج إىل خربات وختوصوصات
ةنبغي فةه تيمان جناله واسحمراره نذكر أمهها:
 خربة ختوصوصة يف حتدةد االلحةاجات اتحدرةبة .
 خربة ختوصوصة يف توصمةم اتربارج اتحدرةبة وإعداد املناهج اتحكصةنة واملصاد اتعةمة .
 خربة يف اخحةار األساتةب واتصسائل املساعدة يف عمةة اإلعداد.
 خربة يف تنفةذ اتربارج اتحدرةبة ونقل املعرف واملهارة وأمناط اتسةصك املرغصي تةمحكصنني.
 خربة يف رحايع وتقةةم فعاتة اتحدرةب أثناء اخلدر تةمصظفني(.أيص اتنوصر)62 ،2008 ،
وحتدد رصايفات اتربنارج رن خالل خمرجات اتربنارج اتيت ةحصقع أن حيوصل عةةها املحدرب عند إكماته اتربنارج ،وتكصن عةى يصرة
رعارف ورهارات أساسة رثل تةك املحعةق ياالتوصال واتقدرات احلساية ( اترةاضة ) ،واسحعمال وسائل تكنصتصجةا املعةصرات،
واملهارات اتذهنة رثل فهم رنهاج اتبضث واتقدرة عةى اتحضةةل اتناقد ،ياإلضاف إىل املهارات اخلاي ياتربنارج رثل رهارات
اتفضص واتحضةةل يف املخحرب وغيرها (اتبرتصري  ،94-92 ،2006،يحوصرف)
فال ةسحطةع أي رشحغل يف لقل اتبرية واتحعةةم أن ةنكر أمهة اتدور احملصري تربارج إعداد املعةم يف املؤسسات اتبريصة ويف قدرهتا
وكفاءهتا عةى تفعةل اتعمةة اتحعةةمة  ،ياعحبارها اتركةزة األساسة اتيت حتقق جصدة اتعمةة اتحعةةمة ملا حتحصةه رن أنشط ورهارات
حتسن رن املخرجات اتحعةةمة يف اتصقت املعاير،وتطصةر اتحعةةم يف اجملحمع ( اتشرعي ،9 ،2009،يحوصرف) وهذا را سعت إتةه
وزارة اتبرية اتصطنة رن خالل يناء يراجمها تصافقا ويرارج دوتة أوروية ياتدرج األوىل رن ضمنها يرنارج إعداد املعةمني رن غير
1
املكصنني يف املدارس اتعةةا أو را ةعرفصن يف فرنسا ياألساتذة غير املكصنني
وقد ةحبادر إىل ذهن كل والد رنا لني نحضدث عن يرارج إعداد املعةمني أن األرر ةحعةق ياتربارج اتيت تسحخدرها دور املعةمني
وكةةات اتبرية اتيت تقايةها يف اجلزائر املدارس اتعةةا تألساتذة اتيت ختحةف لسب اتحخوصص واملسحصى يف عدد سنصات اتدراس  ،واتيت
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تعحمد عةى تزوةد اتطةب املعةمني يدراس أكادمية ورهنة وختوصوصة رن خالل رصاد نظرة يف اتبرية وعةم اتنفس وتدرةبه عمةةًا أثناء
اإلعداد  ،ويني اتربارج املصجه إىل فئ أخرى رن املعةمني غير املحخوصوصني رن احلايةني عةى شهادات جارعة يف ختوصوصات خمحةف
وةةحضقصن يسةك اتحعةةم عةى أساس املسايقات اتصطنة تةحصظةف اتيت حتيرها وزارة اتبرية اتصطنة كل سن وةحم تكصةن اتناجضني فةها
يف املعاهد اتصطنة تحكصةن رصظفي قطاع اتبرية اتصطنة أو املؤسسات اتعمصرة تةبرية وهي را حناول رعاجلحها يف هذه اتدراس .
 .1إشكالية الدراسة:

تشير األديةات اتيت تناوتت رصضصع إعداد املعةم وأمهةحه إىل أن اتعامل املعاير ةشهد اتعدةد رن اتحغيرات واتحضصالت يف مجةع
املةادةن وعةى كاف املسحصةات وتذتك رن اتيروري رصاكب هذه اتحضصالت إن مل ةكن اسحباقها وذتك رن خالل اإلياللات
اجلذرة واجلادة يف املةدان اتبريصي) اتفقةه ،وآخرون ،ب.ت)4 ،
وقد لظةت رهن اتحعةةم يف اجلزائر ياهحمام كبير رنذ االسحقالل ،ياعحبار أن اتعمةة اتحعةةمة واتبريصة ررهصنحان ياملعةم ،كما أن
جناح أو فشل عمةة اتحعةةم يف حتقةق أهدافها ةحصقفان عةى املعةم أةيا ،رن لةث أنه اتعنوصر اترئةسي اتذي ةحصسط احلةق اتيت
تريط اتربنارج ورناهجه واملحعةم ،وياترغم رن أن املعةم ةعحرب رحغيرا والدا رن يني عدة رحغيرات يف اتعمةة اتبريصة (املحعةم ،املنهاج،
اتصسائل اتحعةةمة  ،إال أن هذا املحغير ذو أثر كبير وفعال يف حتوصةل وتراكم املعرف تدى اتحالرةذ ،مما أدى إىل يزوغ رفهصم اإلعداد
واتحأهةل تألسحاذ قبل وأثناء اخلدر  .ونظرا هلذه احلحمة اتيت ال ةنكرها أي فرد رن اجملحمع ،ونظرا تةحطصر املحسارع اتذي تعرفه
املنظصر اتبريصة واتحعةةمة اجلزائرة يف سباق رع اتزرن وتةنمص اتدميصغرايف املحزاةد ،ونقص اتحصازن يني عدد املحخرجني رن املدارس
اتعةةا تحكصةن األساتذة وعدد املنايب اتشاغرة اتيت تعرفها املدارس اجلزائرة سن يعد سن يف كل رسحصةاهتا ،أيبح رن اتيروري
أن تنظر احلكصر إىل لةصل تةيب هبا لاجةاهتا رن املعةمني واألساتذة ،مما جعةها تفحح أيصاب اتحصظةف تةضايةني عةى شهادات
جارعة ويف خمحةف اتفروع لىت تةك اتبعةدة كل اتبعد عن جمال اتحدرةس واتعالق ياملحعةم ،عةى أساس ضمان إعداد املعةم وتدرةبه
قبل وأثناء اخلدر تكل رن ةنجح يف رسايقات اتحصظةف اتيت تنظمها وزارة اتبرية اتصطنة سنصةا .
وةعحرب اتحدرةب أثناء اخلدر إلعادة اتحأهةل األكادميي واتبةداغصجي واملهين واملعةصرايت ،رن أوتصةات املنظصر اتبريصة  ،لةث أدى
ارتفاع عدد املحمدرسني يف اتحعةةم االيحدائي إىل تصظةف عدد كبير رن املعةمني رن أجل تغطة احلاج اتكمة اتيت حتحاجها
املدارس،غير أن أغةبهم مل ةحةق اتحكصةن األويل اتبسةط ،وأدى هذا اتصضع إىل ظهصر الحةاطي هام تةمعةمني رن ذوي اتحأهةل

اتيعةف ،مما شكل ألد أكرب اتعقبات أرام تطبةق اإلياللات واتيت كان رن اتصاجب جتاوزها .وقد أظهر اتحضقةق اتذي أجرته
املوصاحل املحخوصوص يف وزارة اتبرية اتصطنة سن  ، 2004أن هناك نسب  %13فقط رن رعةمي املرلة االيحدائة ممن حيمةصن
شهادة جارعة  ،و أن نسب  %22رنهم ممن حيمةصن شهادة اتبكاتصرةا،وتعصد أكرب نسب واملقدرة يـ % 65رنهم إىل فئ املعةمني
غير احلائزةن عةى شهادة اتبكاتصرةا (.املنشصر اتصزاري ،رقم.)2008 ،965/
ورذ ذاك  ،ونحةج تةنقائص اتيت سجةحها اتصزارة ،تقرر تقدمي إعداد أكادميي عن يعد حيرص عةةه اتدةصان اتصطين تةحعةةم واتحكصةن
عن يعد ،وياالشبراك رع وزارة اتحعةةم اتعايل واتبضث اتعةمي ،تحكصةنهم تكصةنا عةمةا ياملصازاة رع اتقةام يعمةهم يف ردة أقوصاها
مخس سنصات ملعةمي املرلة االيحدائة اتذةن تةس هلم املسحصى األكادميي املطةصب ،كما تنظم هلم تقاءات وارحضانات دورة عةى
رسحصى رعاهدة تكصةن املعةمني واملدارس اتعةةا تألساتذة وخيحم مبنح املعةمني واألساتذة اتذةن ةنهصن تكصةنهم ينجاح شهادة
جارعة تعادل شهادة خرجيي املدارس اتعةةا تألساتذة ورعاهد تكصةن املعةمني ،وحتسني رسحصاهم تةضائزةن عةى اتبكاتصرةا،
وشهادة تثبت رسحصى اتحأهةل ياتنسب تغير احلائزةن عةى اتبكاتصرةا ( .وزارة اتبرية اتصطنة  ،اتحكصةن أثناء اخلدر تفائدة رعةمي
اتحعةةم االيحدائي وأساتذة اتحعةةم املحصسط .)2005 ،ومت جتسةد كل ذتك ضمن خط عشرة  ،انطةقت يف شهر سبحمرب 2005
تحنحهي يف سن  ،2015لةث مت تدرةب لصايل  115.88رعةما ايحدائةا عةى تطبةق اتربارج اتدراسة اجلدةدة اخلاي

ياإليالح لسب لوصةة اتحكصةن وحتسني املسحصى تسن  ، 2008رنهم  % 38.745ممن تدريصا عةى اسحخدام احلاسصب
و % 66.610ممن تدريصا عةى إعداد أدوات اتحقةةم و %7.765رعةما تدرب عةى اتحكفل يحأطير أقسام اتبرية اتحضييرة ( .
املنشصر اتصزاري ،رقم.)2008 ،965/
وتذكر نصرة ين غربةط –ررعصن ( ) 2009اتصزةرة احلاتة تةبرية اتصطنة يف دراس هلا لصل اتبرية اتحضييرة أثناء اإلياللات ،أن "
ررلة را قبل املدرس تعمل كفياء تةحنشئ االجحماعة واتحعةم أةا كان نصع املؤسس  ، ،لةث أن اهلدف اترئةسي ،تـ ٪79.30رن
املعةمني ممن مشةهم االسحطالع هص إعداد اتطفل تةحمدرس ،وجاء ترتةب اتقراءة واتكحاي يـ  ،٪90.24رن يني األنشط املقدر
تألطفال ،تالمها اتنشةد يـ  ٪86.56واتةعب يـ  .٪70 ،82وعندرا طةب رنهم ترتةب األنشط املصجه تألطفال لسب األمهة ،
فقد رنح  ٪34.31رن املعةمني اتبرتةب األول تةقراءة واتكحاي و ٪33.57رنهم تةعب و  % 12.97تألشغال اتةدوة "
، (Benghebrit-Remaoun ;2009(.وةرافق تنصع املؤسسات املكةف ياتبرية اتحضييرة (دور احليان  ،اتكحاتةب ،رةاض األطفال
اتحايع تةمؤسسات اتصطنة - )....تيةف اتبالث  -جممصع واسع رن اتربارج اتحطبةقة  ،عةى اترغم رن أن اتبرية اتصطنة تعد نظرةا
اتصيي اتبةداغصجي تكل املؤسسات واهلةاكل املسحقبة ،غير أهنا يف واقع األرر مل تحضمل أيدا دورها املنصط إتةها .فعةى سبةل املثال
فإن وثةق "دتةل املنهجة " اتيت تقبرح كل رن رنهجة واقبرالات حملحصى يرنارج اتبرية اتحضييرة فإنه ال ةعرفها وةسحخدرها إال لصايل
 ٪22رن املريني عةى اترغم رن رنشصر اتبرية اتصطنة اتذي ةدعص املفحشني تحعزةز تطبةقها عرب كارل املؤسسات  ،وتعحرب هذه احلقةق
أساسا يف وجصد تفاوت كبير يف اخحةار األنشط املصجه تألطفال اتيت كثيرا را ختيع إىل املبادرات اتشخوصة رنها إىل يرنارج ردروس
جةدا .وتكن اهلدف األساسي جلمةع هذه املؤسسات هص 'اتحضيير إىل املدرس  .' .و قد مت اتبركةز يف هذا اتدتةل ،عةى ضرورة وجصد
رنهج وطين ملرلة را قبل املدرس ةسحند إىل تطصةر احلد األدىن رن اتكفاءات عند مجةع األطفال ،يغض اتنظر عن رؤسس ررلة را
قبل املدرس اتذةن ةنحمصن إتةها و اتيت تسمةه اتبالث يـ ( ( )SMIGاحلد األدىن تةمعرف اتفردة تةجمةع )يعةدا عن كل
اخلوصصيةات اتحعةةمة  ،واألنشط اإلضافة تةضد األدىن تةمعرف اتفردة واتيت تعد إتزارة ته . (Benghebrit-
)Remaoun ;2009 ;adapté

ونسحنحج هنا أن رنهاج اتبرية اتحضييرة خيحةف ياخحالف املؤسس اتيت تعحين ياتبرية اتحضييرة  ،وهص دتةل ةنعكس عةى املريب اتذي
ةقصم يحدرةسه وتطبةقه ،واتذي ةصضح أنه اليد رن يرارج إعداد املريني لىت ةصلد تدرةس اتبرية اتحضييرة  ،وهي اتنقط اتيت خةص
إتةها يصشةن سعةد ( ) 170 ،2008يف حبثه لصل "اتبرية اتحضييرة يف اجلزائر أمهةحها وحتدةاهتا تعمةمها" عةى أنه "رهما تطصرت
املناهج ورغم أمهةحها ووفرة اتحجهةزات واتصسائل املعةن عةى تصضةضها وتنفةذها  ،ةبقى اتعارل األهم يف اتعمةة اتبريصة كةها ،هص
رسحصى إعداد املعةم اتذي ةعمل رع أطفال اتبرية اتحضييرة  ،فاملعةم اتعايل اتحكصةن اتبارع ،ةحغةب عةى اتنقائص واتوصعاب ،تكن إذا
كان تكصةنه ضعةفا ،فإنه ةعجز عةى اسحغالل را ُوفر ته اسحغالال فعاال ،مما جيعل رردود عمةه رحدنةا وضعةفا".
ويف إلوصائة قارت هبا وزارة اتبرية اتصطنة ياتشراك رع رركز اتبضصث يف األنثرويصتصجة اإلجحماعة واتثقافة رع اتةصنسةف سن
 ، 2003أن نسب املريني اتذةن تةقصا تدرةبا اتعام تةحدرةس يف املدارس االيحدائة يةغت  .٪54.72و أن احلد األقوصى تةمعةمني
اتذةن تةقصا تدرةبا خايا ملرلة را قبل املدرس و اتذي يةغ  ٪75.51هم رن تشغةهم اتشركات اتصطنة  ،فعندرا ةنظر املرء عن
كثب يف خط اتحدرةب اتيت تقدرها وزارة اتبرية اتصطنة  ،ةدرك أنه ال ةصجد أي يرنارج تدرةب املعةمني ملا قبل املدرس .
((Benghebrit-Remaoun ;2009 ;adapté
ورا ميكن تسجةةه أنه رنذ إياللات  2004تةمنظصر اتبريصة ورنذ أن ُرد االعحبار ألقسام اتبرية اتحضييرة وأُدرجت ضمن
وعممت يف املدارس االيحدائة  ،فإن اإلقبال عةى اتحدرةس فةها تزاةد يشكل
وهةكةت يراجمها ورناهجها ُ
رسحصةات املرلة االيحدائة ُ
رةفت تةنظر ،كصهنا جدةدة رن جه وكصهنا سهة وساعات اتعمل فةها أقل رن نظيرهتا يف املرالل األخرى ،فقد دتت إلوصائةات

أجرهتا وزارة اتبرية اتصطنة يعد تصزةع اسحمارة "رغبات اتعمل" يف أقسام اتبرية اتحضييرة يف اتسن اتدراسة  ، 2006-2005أن
عدد اتراغبني يف تدرةس اتبرية اتحضييرة رن املعةمني و املعةمات تزاةد ويشكل رةضصظ  ،لةث ويل يف اتسن اتدراسة -2008
 2009إىل 1800رعةما رن اجلنسني (ردور ) 2012،ممن حيمةصن ألكارا رسبق عةى قسم اتبرية اتحضييرة  ،رعظمهم ةنحمصن
إرا إىل فئ األساتذة اتكبار يف اتسن أو اتقدراء ،اتذةن رأوا يف تدرةس فئ أطفال اتحضييري رال هلم إىل لني خروجهم عةى
اتحقاعد ،وفئ األساتذة غير األكفاء ممن ةرى فةهم ردراءهم أهنم فاشةصن وياتحايل حيةةهم إىل هذه األقسام ختةوصا رنهم ،وفئ األساتذة
اجلدد اتذةن ال ميةك رعظمهم أة ربادئ اتحعارل رع طفل را قبل املدرس  ،لىت ياتنسب تؤتئك اتذةن حتوصةصا عةى شهادات جارعة
يف عةم اتنفس أو أوتئك اتذةن ةنجضصن يف رسايقات اتحصظةف وميرون إىل اتحكصةن أثناء اخلدر فإن يرناجمه اتحكصةين خوصصيا األويل
رنه ةعحمد عةى اجلانب اتنظري فقط ويعةد كل اتبعد عن اجلانب اتحطبةقي املةداين ،لىت و إن كان عمل اتصرشات رطةب ضروري
أثناءه كما أنه يرنارج عام ويعةد كل اتبعد عن طفل اتبرية اتحضييرة اتيت ال ةحم اإلشارة إتةه إال يف رقدر عةم اتنفس اتطفل ،ألنه
يرنارج خموصص تطفل املرلة االيحدائة عمصرا  ،ياإلضاف إىل انعدام اتصسائل اتيرورة اتالزر رن أدوات ورةفات يةداغصجة رعةن
عةى اتعمل رع فئ أطفال را قبل املدرس را عدا را ةعحرب رنهاج اتبرية اتحضييرة ودتةل رعةم اتبرية اتحضييرة املنجز رن قبل اتصزارة
وهص يرنارج حيحاج إىل كثرب رن احلنك واتحطبةق لىت ةحمكن املريب رن فهمه مث تطبةقه كما هص.
وهكذا جند أن اجلزائر ال تبحعد كثيرا عن اتعدةد رن اتدول اتعرية اتيت تعمل جاهدة رن أجل حتسني نصعة رعةمةها عةى غرار را
نصهت يه اتكثير رن املؤمترات إىل رن شأنه أن ةسهم يف رفع ثقاف املعةمني اتحخوصوصة واتعار وإثراء رعةصراهتم اتعةمة واتبريصة رن
خالل خط واضض املعامل يوصصرة دورة وجادة ونذكر رنها:
 املؤمتر اتدويل اخلارس ( )2010املنعقد ياتقاهرة لصل" رسحقبل إيالح اتحعةةم اتعريب جملحمع املعرف جتارب ورعاةير ورؤى" املؤمتر اتعةمي اتسادس تكةة اتبرية ياتفةصم ،املنعقد جبارع اتقاهرة ( ) 2005لصل" اتحنمة املهنة املسحدار تةمعةم اتعريب " اتةقاء اتسنصي اتثاتث عشر رن إعداد اجلمعة اتسعصدة تةعةصم اتبريصة واتنفسة ) جسنت (( )2005املنعقد جبارع املةك سعصدلصل "إعداد املعةم وتطصةره يف ضصء املحغيرات املعايرة "،

 املؤمتر اتعةمي اتسادس عشر ( )16تةجمعة املوصرة تةمناهج وطرق اتحدرةس ( )2002املنعقد يف كةة اتبرية جبارع عني مشس،لصل" تكصةن املعةم".
وةهدف رشروع رةدا  / 2ترية أو )-،(MEDA IIوهص رشروع اتحنمة املشبرك اتيت متصهلا احلكصر اجلزائرة واالحتاد األورويب -إىل
املسامه يف اجملهصد اتصطين تةحضسني اتنصعي تةبرية األساسة (رن ررلة را قبل املدرس إىل ررلة املحصسط ) ردفصعا رن قبل إيالح
قطاع اتبرية اتيت أطةقحه اتسةطات اجلزائرة  .وةحكصن املشروع رن خمحةف اإلجراءات يدءا رن اتحدرةب يف تطصةر أدوات اإلدارة وإدارة
اتنظام اتبريصي .وةعد إنشاء نظام رعةصرات إلدارة اتبرية (  SIMEأو  EMISياإلجنةةزة ) ألد املكصنات اترئةسة تةمشروع .ويف
اتصاقع فإن رفهصم اتسةاس اتحعةةمة (اخلةارات واتحصجةهات واالسبراتةجةات تحطصةر أو حتسني اتبرية ) ال ميكنه أن ةبىن عةى حنص فعال
إال عةى قاعدة يةانات رصضصعة تدل عةى لات اتقطاع ،ورردودها اتداخةي واخلارجي ،وأدائها اتبريصي واملؤسسي ،وإركانةاهتا وكذا
نقائوصها والحةاجاهتا ،وهذا ةشكل نقط كبيرة رن اتحصافق داخل اجملحمع اتدويل اتبريصي ،فحضقةق رثل هذه األداة إلدارة واتحخطةط
واتحقةةم واملحايع واملسامه يف اتقرار ةشمل ثالث جماالت تةحدخل:
 يف جمال املعدات اتحكنصتصجة  :أجهزة احلاسصب وتصازرها واتربجمةات ،واالتوصال ياإلنبرنت  ،اخل
 جمال املعطةات اإللوصائة
 لقل املصارد اتبشرة  :حتدةد الحةاجات يف جمال اتكفاءات واتحدرةب واتحكصةن ( )Maalouf ; curriculum Vitea

وياترغم رن األسباب اتكثيرة اتيت تدعص إىل تدرةب املعةمني أثناء اخلدر  ،فإن غاتبة اتربارج املسحخدر هلذا اتغرض يف اتصطن اتعريب
عار ويف اجلزائر خاي را هي إال انعكاس تربارج إعداد املعةمني تدول رحقدر وتكرار ملعظم األساتةب املحبع يف تنفةذها ،لةث تركز
هذه اتربارج عةى اجلصانب اتنظرة وهتمل كثيرا اجلصانب اتحطبةقة  ،وغاتبا را تحوصف يعدم املرون ،وال هتحم ياتنمص املهين واتحعةم اتذايت
رع غةاب شبه كارل تحكنصتصجةا املعةصرات واالتوصاالت ،واعحمادها عةى األساتةب اتحقةةدة يف اتحدرةب ،ورن اتنادر أن تأيت رةبة
اللحةاجات رةمصس تةمعةمني ،وأن ختدم اهلدف اترئةس وهص حتسني أداء املعةمني (يشارة . )149-148 ،2002 ،وأرام هذه
املعطةات املقدر آنفا تحبادر إتةنا اتحساؤالت اتحاتة :
 .1را واقع إعداد رريب(ة) اتبرية اتحضييرة أثناء اخلدر يف اجلزائر ؟
.2را االجتاهات احلدةث املسحخدر يف يرارج إعداد رريب(ة) اتبرية اتحضييرة أثناء اخلدر يف اجلزائر يف ضصء اتربارج األوروية
املعايرة إلعداد املريني ؟
 .3را اإلسبراتةجة املطبق يف إعداد رريب (ة) اتبرية اتحضييرة أثناء اخلدر يف اجلزائر يف ضصء اتربارج األوروية املعايرة إلعداد
املريني ؟
 .2أهمية الدراسة :تنبثق أمهة هذه اتدراس رن أمهة رصضصعها رن اتنالة اتنظرة ورن اتنالة اتعمةة  ،إذ أيبح اتحدرةب
أثناء اخلدر رن أوتصةات قطاع اتبرية اتصطنة وةكحسي أمهة ياتغ أكثر مما كانت عةةه يف اتسايق خوصصيا رع يداة اتشروع يف
يرجم وتنفةذ اتعمةةات املدرج يف املخطط تةقطاع تةخمسة املقبة  2019-2015و املحمثة يف اتنقاط اتحاتة :
عةى اعحبار أن اتبالث تشرف عةى راسبر تعةةمة اتعةصم جبارع رسحغامن رنذ  2009اتيت ةحخرج رنه اتعشرات رن احلارةنيتشهادة املاسبر واتذةن أيبضصا يدورهم رفحشني وأساتذة املدرس االيحدائة  ،اتذي ةعحرب اتحدرةب أثناء اخلدر رادة رن رصاد
يرنارج هذا املاسبر،
وعةى اعحبار أن اتبالث رن املكصنني املعحمدةن يف تكصةن األساتذة اجلدد قبل وأثناء اخلدر رنذ اإلياللات األخيرة ،فقد كانرن اتيروري اتحعرف عةى رصقع يرارج اتحدرةب اترمسة أثناء اخلدر املصجه ملريب (ة) اتبرية اتحضييرة املعحمدة رن قبل وزارة اتبرية
اتصطنة اجلزائرة رن اتربارج األوروية املعايرة إلعداد املريني  ،رن أجل ريدها وحتةةةها وتوصنةفها واإلفادة رنها يف يرارج إعداد
املعةم أثناء اخلدر يشكل عام وتدرةبه قبل وأثناء اخلدر .
كما تسهم يف تقدمي توصصر رعريف رن خالل حتةةل ريمصن يرنارج إعداد وتكصةن رريب(ة) اتبرية اتحضييرة أثناء اخلدر وردىرالءرحه تةمعاةير اتدوتة .
إيراز األداء اتحكصةين تةمكصنني املعةنني رن قبل اتصزارة اتصية واملحمثةني يف رفحشي اتحعةةم اإليحدائي .تعحرب دراسحنا رن اتدراسات األيةة عةى لد عةم اتبالث اتيت هتحم يحضةةل ريمصن يرارج إعداد رريب(ة) اتبرية اتحضييرةرباشرة يعد حتةةنها وإعادة هةكةحها يف املنظصر اتبريصة اجلزائرة ويعد قةارها مبسح أكرب قدر رن اتدراسات املنوصب يف جمال اتبرية
اتحضييرة ويف اتحدرةب أثناء اخلدر .
 .4أهداف الدراسة :فاتدراس اتيت حنن يوصدد إجنازها تسحمد أمهةحها رن طبةعحها فهي دراس هتدف إىل را ةةي:

ةهدف هذا اتبضث يداة إىل اتصقصف عةى واقع إعداد رريب (ة) اتبرية اتحضييرة أثناء اخلدر يف اجلزائر رن جه  ،وتسةةط اتيصء
عةى يرارج اتحكصةن اترمسة أثناء اخلدر املصجه ملريب (ة) اتبرية اتحضييرة املعحمدة رن قبل وزارة اتبرية اتصطنة اجلزائرة وحتةةةها يف
ضصء يناء يرارج اتحدرةب املعحمدة رن قبل اتدول املحقدر .مث اتحعرف إىل واقع تطبةق يرنارج إعداد رريب (ة) اتبرية اتحضييرة أثناء
اخلدر يصالة رسحغامن أمنصذجاً ،واتصقصف عند األهداف املقررة واتطرائق املعحمدة واملناهج املحبع يف تأهةةه ورقارنحها ياتحكصةنات
األوروية رن رنطةق االنفحاح اتعاملي عةى اعحبار أهنا األقرب جغرافةا واألكثر تأثيرا يف سةاسات اتدول اجملاورة،كما أهنا رن

اتدراسات اتقالئل اتيت تحناول يرارج اتحدرةب اترمسة أثناء اخلدر املصجه ملريب(ة) اتبرية اتحضييرة املعحمدة رن قبل وزارة اتبرية
اتصطنة كمصضصع هلا ياتحضةةل واملقارن رع اتربارج األوروية  ،فهي تقدم رسضا تصاقع إعداد رريب(ة) اتبرية اتحضييرة يف اجلزائر
رن خالل رسح حمحصى يرارج اتحكصةن واملكصنني واتنوصصص اترمسة ورقارنحها ينظيرهتا األوروية .

 .5دواعي اختيار الموضوع :مبا أن اتسن اتحضييرة تعحرب مبثاي اجلسر اتذي ةؤرن املرور اتطبةعي تةطفل رن ررلة اتبرية قبل
املدرسة إىل اتبرية اتنظارة ورا تحطةبه رن قدرة عةى اتحكةف رع خمحةف رحطةبات اتدراس ،وتسهم يوصصرة كبيرة يف إعداد األطفال
وتأهةةهم تةحعةمات األساسة اتاللق خاي يف جمال اتقراءة واتكحاي واترةاضةات عن طرةق رساعدة هؤالء عةى اكحساب مجة رن
املهارات واتكفاءات اتقبةة اتيرورة ملزاوت اتحعةةم املدرسي ينجاح ودون عراقةل ،فإن يرنارج اتبرية قبل املدرسة ال ةعد اخحزاال تربنارج
اتسن األوىل رن اتحعةةم األساسي ،وتةس اشحقاقا رن يعض رصاده أو جماالته ،وتةس تقدميا ربسطا تةمهارات واتكفاةات اخلاي يه
فضسب ،إمنا هص نسةج رن األنشط اتبريصة اتيت تسحهدف إكساب األطفال قدرات يف شىت اجملاالت املحوصة يأهداف اتسن
اتحضييرة ( اتحنشئ االجحماعة  ،اتشخوصة املحصازن  ،االسحقالتة  ،اتثق ياتنفس  ،اتحأهةل تةحعةمات األساسة ) وفق متشةات
يةداغصجة حتبرم خوصصيةات اتطفل وتسحجةب حلاجاته ورغباته ورةصالته ياعحماد وضعةات رسحمدة رن حمةطه داخل فياءات
جذاي ووظفة تسحجةب ملخحةف رحطةبات اتبرية قبل املدرسة ورا تسحدعةه رن رصاقف تنشةطة خوصصية  ،فمريب اتبرية
اتحضييرة ةعد رعةما رن نصع خاص ةحعارل رع فئ لساس جدا رن األطفال ةسحطةع أن ةوصدرها يف أة حلظ وأن جيعةها تكره
املدرس رن يداة رشصارها اتدراسي ،كما ميكنه عةى اتعكس رن ذتك أن جيعل رنها املبدع واتناجح واملصاطن اتوصاحل ،حبكم أنه تةس
رعةما مبطةق املعىن كما زرالئه يف املرالل األخرى رن اتحعةةم ،يل يةداغصجةا رريةا ملبادئ كثيرة ،حتحاج رنه رهارات كبيرة يف كةفة نقل
املعارف وتصجةهها حنص اتوصصاب ،ومبا أن رعاة املريني ياتحكصةن أثناء اخلدر جاءت رحأخرة نصعا را يف اجلزائر فإن رعدي املناهج
واتربارج اجلزائرةني جاء اقحداءهم يحجارب عاملة عمصرا وأوروية خوصصيا حبكم جغرافة املنطق تبناءها لسب هصة وثقاف اتطفل
اجلزائري ،وهي رن األسباب اترئةس اتيت جعةحنا نحساءل عن خوصصية تكصةن املريب يف اتبرية اتحضييرة وعن راهة اتربارج اتحدرةبة
أثناء اخلدر اتيت متنح إتةه ،خوصصيا وأن رعظم املريني اتذةن ُلصتصا حنص تدرةس هذه اتفئ هم إرا ممن تةست تدةهم أة دراة يقسم
اتحضييري ،أو ممن كانصا رعةمني سايقني رن ذوي املردود اتيعةف ،أو ممن تدةهم أقدرة يف اتحعةةم وةنحظرون خروجهم إىل اتحقاعد أو
ممن كانت تدةهم متثالت عن قسم اتحضييري يأنه ليان ةةحم فةها لراس األطفال فضسب.
 .5التعاريف اإلجرائية:

 .1البرنامح :ةقوصد يه كل ختطةط رسبق ةهةئ تعمةة اتحكصةن ةوصاغ يطرةق واضض ةسحطةع املكصن تطبةقه "،فهص كل
اإلجراءات احملددة سةفا ( )..حيصي خط عمل تحيمن اتغاةات واملقايد واألهداف املقوصصدة وامليارني واألنشط اتحعةةمة وكذا
األدوات اتدةداكحةكة  ،مث طرق اتحعةةم و أساتةب اتحقةةم " (غرةب ،776 ،2006 ،يحوصرف)
ويف هذه اتدراس هص :كل شيء ةعاش فعال وواقعا رن طرف املكصن (املفحش ) واملريني أثناء عمةة اتحكصةن واملحمثل يف تطبةق
يرنارج اتحكصةن تفائدة رريب(ة) اتبرية اتحضييرة اتذي ةيم "الئض احملحصةات اتيت جيب تدرةسها،تكصن رهةئ رسبقا وترافقها
عادة تصجةهات رنهجة تربرها  ،وتقدم يف اتصقت نفسه تعةةمات لصل اتطرةق اتيت ةراها واضعصا اتربنارج أكثر رالءر تحدرةسها
"( غرةب ،779 ،2006 ،يحوصرف)رع راللظ اتحفاعالت ورجع اتوصدى واتحأثيرات اإلجياية أو اتسةبة واتحغيرات اآلنة يف
سةصكهم املهين.
.2اإلعداد /التدريب أثناء الخدمة .:وتعرفه اتبالث يأنه تةك اتربارج اتدورة املنحظم واترمسة اتيت تكصن عةى شكل دورات
تكصةنة  ،رةحقةات ،تريوصات ،وندوات تريصة وأةام دراسة وورش عمل ةنيم إتةها رريب(ة) اتبرية اتحضييرة يحخطةط رسبق ةبدأ

رنذ تعةةنه وةنحهي يإلاتحه عةى اتحقاعد ،وةشرف عةةها جممصع رن املفحشني اتبريصةني واملخحوصني يف جماالت تريصة وتعةةمة
خمحةف  ،مما ةسهم ذتك يف رفع رسحصى أداء املريني يوصصرة رسحمرة را دارصا رةحضقني يف رهن اتحدرةس.وةحمثل يف دراسحنا يرنارج
إعداد رريب(ة) اتبرية اتحضييرة أثناء اخلدر ( .ال يد رن اإلشارة يف هذا اتشأن أن اتحشرةع اجلزائري ةسحخدم روصطةح اتحكصةن
خالفا تكةم تدرةب أو إعداد املحداوت يف املشرق اتعريب).
 .3اإلعداد المبرمج ) الرسمي  (:وهص كل األنشط اتنظرة واتحطبةقة اتيت حيصةها يرنارج اتحدرةب املنظم رن طرف ردةرة

اتحكصةن يصزارة اتبرية اتصطنة تفائدة رريب(ة) اتبرية اتحضييرة  ،ةكصن ررفقا ياخلطصات اإلجرائة تةحكصةن قبل انطالق اتعمةة

اتحكصةنة واترجصع إتةه كةما تزم األرر ،ةكصن قوصيرا أو طصةال  ،رغةقا أو رفحصلا ،وةحم تطبةقه إرا يف أوقات عمةه أو خارجها ،
انطالقا رن أهداف واضض وحمددة ،غاةحها اترفع رن رسحصى قدراته املهنة  ،يأساتةب رحنصع  ،وةعحمد عةى تصافر ركصنني ورشرفني
وإركانةات كبيرة تةعرض واتحطبةق واتعمل املةداين ولىت اإلقار .
 .4مربي(ة) التربية التحضيرية :هي اتحسمة اتيت أعطةت ألسحاذ املدرس اإليحدائة يف اإلياللات اجلدةدة تةمنظصر اتبريصة

ولسب رنهاج اتبرية اتحضييرة فهص اتشخص املساعد اتذي ةسحجةب حلاجةات األطفال ،لةث ةحمثل دوره األساسي يف يناء
وضعةات تعةمة وتنظةم ظروف اتحعةم اتفعال .فاملريب ةزود اتطفل ياألدوات وتنشط اتصضعةات اتحعةمة آخذا يعني االعحبار
إقبرالات وآراء وربادرات األطفال ومتثالهتم وأساتةبهم يف اتعمل ورالحمهم اتحعةمة ( .اتدتةل اتحطبةقي ملنهاج اتبرية اتحضييرة ،
.)2004
وتعرفه اتبالث يأنه كل شخص عني يف رنوصبه رن قبل ردةر املدرس تحدرةس قسم اتبرية اتحضييرة  ،وتقصم عةةه اتعمةة اتبريصة
واتحفاعةة يف عالقحه يطفل  6-5سنصات داخل قسم اتبرية اتحضييرة .
.5التربية التحضيرية :هي املرلة األخيرة تةبرية را قبل املدرس  ،وهي اتيت حتير األطفال اتذةن تبراوح أعمارهم يني 6-5

سنصات تالتحضاق ياتحعةةم االيحدائي وحتددها املادة  38رن اتقانصن اتحصجةهي تةبرية اتصطنة رقم  04/08املؤرخ يف
.2008/01/23
 .6المرحلة التحضيرية :ال ةقوصد هبا اتحعةةم اتحضييري ،إمنا هي اتفبرة األوىل رن اتحعةةم االيحدائي ،واتيت تدوم فبرات رحفاوت

ميارس فةها اتحةمةذ نشاطات اإلةقاظ اتيت حتفز اهحماره وإقباته عةى اتحعةم ،وتعحرب هذه املرلة خطيرة جدا ياملفهصم اتبريصي ،يف
جناح أو إخفاق اتعمةة اتحعةةمة يعد ذتك.

 .5منهج الدراسة :اتبعت اتبالث يف دراسحها املنهج اتصيفي اتذي ةحناول ويف وحتةةل ريمصن يرارج إعداد رريب(ة) اتبرية

اتحضييرة أثناء اخلدر يف اجلزائر يف ضصء اتربارج األوروية املعايرة عةى ضصء رسح اتدراسات اتسايق واألديةات اتبريصة يف هذا
اجملال.
 .6حدود الدراسة :تقحوصر حدود الدراسة الزمنية :زرن هذه اتدراس يف اتعام اجلارع 2016-2015

وحدودها المكانية يف والة رسحغامن /اجلزائر ،أرا احلدود املصضصعة فهي يف جمال يرارج إعداد رريب(ة) اتبرية اتحضييرة أثناء
اخلدر يف اجلزائر وريطه ياتربارج األوروية املعايرة إلعداد املريني ،تحكصن والة رسحغامن ياجلزائر أمنصذجا تحضةةل يراجمها.
 .7الدراسات السابقة:
أوال.الدراسات العربية:

 .1.7دراسة خضراوي ،محمد ( )2001عن "واقع إعداد املعةم وتدرةبه يف مجهصرة روصر اتعرية ياملقارن يإعداد املعةم وتدرةبه

يف أملانةا" ،وقد تصيةت اتدراس إىل أن هناك تشايه يف عمةة إعداد املعةمني تةمدارس اتثانصة األكادمية يف روصر وأملانةا رن
لةث املقررات األكادمية واتثقافة ،إال أن هناك اهحمام ياجلانب اتعمةي يف إعداد املعةم األملاين لةث ةحدرب اتطاتب رن مثان إىل

عشر ساعات أسبصعةا يف أملانةا ملدة عام ونوصف ياإلضاف إىل لوصصهلم عةى % 60رن يداة رواتبهم اتيت ةحقاضصهنا عند
ممارسحهم تةمهن أثناء فبرة اتبرية اتعمةة  (.اتفقةه ،وآخرون،ب.ت)7 ،
 .2.7دراسة الشرقي محمد بن راشد ( )2004لصل"تقصمي يرنارج إعداد رعةم اتعةصم يف كةةات املعةمني ياملمةك اتعرية

اتسعصدي" ،واتيت هدفت إىل تقصمي يرناج إعداد رعةم اتعةصم يف املرلة اإليحدائة تكةةات املعةمني ياملمةك اتعرية اتسعصدة  ،حبةث
تكصن جمحمع اتبضث يف مجةع رشريف اتبرية املةدانة (ختوصص طرق تدرةس اتعةصم ) وطالب املسحصى اتثارن يف نفس اتحخوصص،
ومت اسحخدام اسحبان ركصن رن ( )76فقرة .وأظهرت نحائج اتدراس عةى وجصد ضعف سصاء يف يرنارج اإلعداد اتعام أو يف
يرنارج اإلعداد اتحخوصوصي ،ويف رسامه املقررات اتبريصة واتنفسة إلعداد اتطاتب حنص رهن اتحدرةس.ويناء عةى ذتك أويى
اتبالث ييرورة إعادة اتنظر يف رحطةبات اإلعداد اتعام رن لةث تقةةص عدد اتساعات ودرج يعض املصاد رع يعيها،وأن تكصن
يعض رصاد اإلعداد اتعام رركزة عةى را هص اتعةم وخوصائوصه وأهدافه وعمةةاته تحمكني رعةم اتعةصم رن ممارس اتحدرةس يشكل
كارل .رع االهحمام ياجلانب اتحطبةقي يف رصاد اإلعداد اتبريصي ،إىل جانب ريط رقررات اإلعداد اتبريصي مبشكالت املةدان اتبريصي
وريطها مبا ةحم تدرةسه يف اتكةةات.

 .3.7دراسة العـاجـز ،فـؤاد علـى ( )2004لصل"تقصمي دورات تدرةب رعةمي املرلة اتثانصة أثناء اخلدر رن وجه نظر
املعةمني واملشرفني اتبريصةني مبضافظات غزة" اتيت هتدف إىل اتحعرف عةى واقع يرارج تدرةب رعةمي املرلة اتثانصة رن خالل وجه
نظر املعةمني واملشرفني اتبريصةني عنها وتقصميها مبضافظات غزة .اسحخدم اتبالث فةها املنهج اتصيفي اتحضةةةي ومتثةت عةن
اتدراس رن جمحمع اتدراس األيةي ،واتيت يةغ عددها ( )535را يني رعةمني ورشرفني ،رع اسحخدام اإلسحبان كأداة حبث
تيمنت اجملاالت اآلتة – احلاج إىل اتحدرةب – ختطةط اجملال اتحدرةيب – أهداف اتربنارج اتحدرةيب – حمحصى اتربنارج اتحدرةيب –
تقصمي اتربنارج اتحدرةيب ،مت لساب يدقها عن طرةق يدق احملكمني ويدق اإلتساق اتداخةي رع لساب وإجياد ثبات أداة
اتدراس ياسحخدام طرةق جثمان تةحجزئ اتنوصفة وذتك يحجزئ فقرات االسحبان إىل نوصفني ،لةث كشفت اتدراس املةدانة
تربارج تدرةب رعةمي املرلة اتثانصة عن ظهصر اتعدةد رن أوجه اتقوصصر اتيت الزرحها وأدت فةما يعد إىل ضعف املردود اتحعةةمي
هلا ورن نحائجها أةيا ،ال تصجد فروق ذات دالت إلوصائة عند رسحصى دالت ( )0.05تحقصمي يرارج تدرةب املعةمني تُعزى
ملحغير اجلنس (ذكر /أنثى) .كما وجدت فروق ذات دالت إلوصائة عند رسحصى دالت ( )0.05تحقصمي يرارج تدرةب
املعةمني تُعزى ملحغير اتصظةف (رعةم /رشرف) وذتك توصاحل املحصسط احلسايب األعةى وهي جممصع املشرفني .وتصيي اتدراس
ييرورة رشارك املعةمني واملشرفني اتبريصةني عند اتحخطةط تةربارج اتحدرةبة عةى أن ةحصىل رسئصتة اتحدرةب ردريني أكفاء هلم دراة
مبشكالت املرلة واملعةم والحةاجاته ،وأن تكصن اتربارج اتحدرةبة رحعددة ورحنصع تحةبة االلحةاجات اتحدرةبة .

 .4.7دراسة بركات،زياد ( )2005لصل "اتدورات اتحدرةبة أثناء اخلدر وعالق ذتك يفعاتة املعةم واجتاهاته حنص رهن
اتحدرةس" ،اتيت هدفت ملعرف تأثير اتدورات اتحدرةبة اتحأهةةة اتيت ةةحضق هبا املعةم أثناء اخلدر يف ارحالكه وممارسحه تةكفاةات
رعةما
اتالزر تةحدرةس واجتاهه حنص املهن  ،وتحضقةق هذا اهلدف اخحار اتبالث يطرةق اتعشصائة اتطبقة عةن ركصن رن ) ً ( 347
رعةما ،و )  ( 162رعةم رن املدارس احلكصرة يف حمافظ طصتكرم .كما أعد اتبالث هلذا اتغرض
ورعةم  ،رنهم ) ً ( 185
أداتني مها :قائم اتكفاةات اتحدرةسة  ،ورقةاس االجتاه حنص رهن اتحدرةس  ،لةث تصيل إىل عدم وجصد تأثير جصهري التحضاق
املعةمني يف اتدورات اتحدرةبة اتيت تنظمها وزارة اتبرية واتحعةةم أثناء اخلدر يف ردى ارحالكهم تةكفاةات اتحدرةسة  ،يةنما يةنت
اتنحائج وجصد أثر جصهري هلذه اتدورات يف ردى ممارس املعةمني هلذه اتكفاةات .كما أظهرت اتنحائج عدم وجصد فروق جصهرة يف
اجتاهات املعةمني حنص رهن اتحدرةس ميكن عزوها إىل اتحضاقهم يف هذه اتدورات اتحدرةبة أثناء اخلدر  ،ورن جه أخرى يةنت

اتنحائج أنه ال تصجد فروق جصهرة ملدى ارحالك وممارس املعةمني تةكفاةات اتالزر تةحدرةس ميكن عزوها إىل اجتاهاهتم حنص رهن
اتحدرةس.

.5.7دراسة المفرج ،بدرية والمطيرى عفاف وحمادة محمد ()2007لصل "االجتاهات املعايرة يف إعداد املعةم وتنمةحه
رهنةًا"هدف اتبالثصن خالهلا إىل اتحعرف عةى االجتاهات املعايرة يف إعداد املعةم وتنمةحه رهنةًا  ،وهي دراس ركحبة تقصم عةي
رسح مجةع أديةات اتدراسات اتسايق ( اتعرية واألجنبة ) املحعةق مبصضصع اتدراس وذتك تةصقصف عةى ألدث االجتاهات
املعايرة واتنظم إلعداد املعةم وتنمةحه رهنةا وذتك ،وقد أظهرت اتدراس االهحمام املحزاةد تةدول املحقدر واتنارة ياالجتاهات
احلدةث يف جمال إعداد املعةم وتنمةحه رهنةًا يف ررالل اتحعةةم اتعام  ،كذتك تصيةت اتدراس إىل أن إعداد املعةم هي عمةة
رسحمرة تشمل اإلعداد قبل اخلدر واتحدرةب يف أثناء اخلدر وعةة فإن اتحنمة املهنة تةمعةم عمةة تحوصف ياتدميصر وال تنحهي
عند خترج اتطاتب رن اتكةة  .وقد اخححمت اتدراس يحقدمي توصصر رقبرح تحطصةر نظام إعداد املعةم وتنمةحه رهنةًا را ةحناسب رع
االجتاهات املعايرة .وقد طرح فرةق اتبضث جممصع رن اتحصيةات اإلجرائة يف ضصء أهداف اتدراس وأسئةحها واملنهج املسحخدم
فةها رن أمهها اتصقصف يكل اتسبل عةى االجتاهات اتعاملة املعايرة يف اتبالد املحقدر يف جمال إعداد وتدرةب املعةم و االسحفادة
رنها مبا ةحناسب رع ظروف وإركانةات نظام اتحعةةم يف اتكصةت رع ضرورة ختطةط إعداد املعةم كما و وعا عةى أسس عةمة
سةةم يدء رن رسم اسبراتةجة إعداده إىل اتحضةةل اتصيفي وإىل رسحصى عمةة اإلعداد نفسها يف اتنصالي اتعةمة واتثقافة .

 .6.7دراسة الغنبوصي سالم ين سليم و آخرون()2012لصل "تقصمي يرنارج إعداد املعةم يكةة اتبرية يف جارع اتسةطان

قايصس رن وجه نظر اخلرجيني" اتيت هدفت إىل تقصمي يرنارج إعداد املعةم يكةة اتبرية يف جارع اتسةطان قايصس رن وجه نظر
خوصةوصا هلذا اتغرض طبق عةى عةن رن  639رن خرجيي اتدفعات رن سن
اخلرجيني ،اسحخدم فةها اتبالثصن اسحبةانا أعد
ً
 ،2007-1990وعاجلصا فةها ثالث حماور وهي :حمحصى املقررات ،طرق اتحدرةس وطرق اتحقصمي .كما الحصى عةى سؤال رفحصح
لصل اتوصعصيات املحعةق ياتربنارج واتيت واجهها اخلرجيصن ذات اتعالق يإعدادهم األكادميي.وأشارت اتنحائج إىل أن رحطةبات
اتحخوصص لوصةت عةى أعةى رحصسط لسايب رن لةث احملحصى األكادميي ،ةةةه رحطةبات اتكةة رن لةث اإلعداد املهين ،وأخيرا
اسحخدارا هي :احملاضرة وكحاي اتحقارةر
رحطةبات اجلارع رن لةث اإلعداد املعريف .كما تبني أن أكثر ثالث طرق تدرةس
ً
اسحخدارا كانت اتزةارات واترلالت اتعةمة  ،وتةةها رشاهدة األفالم واتعوصف
واملةخوصات وتةةها املناقش  ،وأن أقل طرق اتحدرةس
ً
اسحخدارا هي :األسئة املقاتة  ،إعداد اتبضصث ،وأسئة االخحبار .أرا ياتنسب إىل أقل طرق
اتذهين .وأن أكثر ثالث طرق تقصمي
ً
اسحخدارا فكانت أسئة املطايق  ،واالخحبارات اتعمةة .ويةنت اتنحائج كذتك ،أن أيرز اتوصعصيات اتيت واجهت اخلرجيني يف
اتحقصمي
ً
عمةهم واملرتبط يإعدادهم األكادميي ،لسب اتبرتةب هي يعصي تصظةف روصادر اتحعةةم ،واخحالف واقع املةدان عن ريمصن
املقررات  ،وضعف اتحدرةب عةى إجراء اتبضصث اتعةمة ،مث فقدان املهارات اتةغصة رثل اخلطاي ،ويعصي اتحعارل رع طالب احلةق
األوىل رن اتحعةةم األساسي .واقبرح اتبالثصن ضرورة رراجع حمحصةات املقررات اتدراسة املقررة يف اتكةة مبا ةحناسب وااللحةاجات
رسحقبال ،وتنصةع أساتةب اتحدرةس ،واألهم يف ذتك رراجع يرنارج إعداد املعةم يكةة اتبرية
اتفعةة ملةدان اتعمل اتبريصي
لاضرا و ً
ً
جبارع اتسةطان قايصس ورناقش املسحجدات ووضع را حيحاجه رن رهارات وخربات كي ُمتكن اخلرةج رن اتحغةب عةى اتوصعصيات
اتيت ةصاجهها.
ثانيا.الدراسات الجزائرية:

 .7.7دراسة شاللي لخضر ( )2009لصل"تقصمي يرنارج تكصةن رعةمي املرلة االيحدائة رن خالل وجه نظر اتطةب
واألساتذة" ،اتذي لاول اتبالث فةها تقصمي يرنارج تكصةن املعةمني اتذي ةقدم إىل طةب رعاهد تكصةن املعةمني وحتسني رسحصاهم
يف اجلزائر  ،كمضاوت تإللاط يصاقعه ورشكالته واالقبرالات تحطصةره رسحخدرا املنهج اتصيفي عةى عةن رن األساتذة واتطةب

ممن عاةشصا وتعارةصا رع يرنارج اتحكصةن املراد تقصميه ملدة ثالث )  ( 03سنصات رححاتة واملحمثة يف  150أسحاذا و 200طاتبا
رحكصنا ياتسن اتثاتث رنحمصن إىل رعاهد تكصةن املعةمني وحتسني رسحصاهم اتست ( )06وهي اجلزائر ،سعةدة  ،رسحغامن،
ورقة ،وهران ،تةارت ورسحخدرا اسحبةانني – والد رصجه ألساتذة املعاهد املنحشرة عرب اتبراب اتصطين واآلخر رصجه تةطةب  ،مت
لساب يدقهما عن طرةق يدق احملكمني  ،رعحمدا عةى لساب اتنسب املئصة تةحصزةعات اتحكرارة تكل أسئة
االسحبةان.وكشفت نحائج اتدراس أن كال اتعةنحني اختذ أيضاهبا اجتاها سةبةا حنص دور اتربنارج يف عمةة اتحكصةن يكل ردخالهتا
وعمةةاهتا ،وخةوصت اتدراس إىل أن هناك اخحالف يني حمحصى املصاد املقدر يف املعهد واملقرارات اتدراسة املعحمدة يف املرلة
االيحدائة  ،وهذه اتنحائج ررتبط يعدم وجصد اتفاق يني اتصاقع اتفعةي واألهداف اتيت تسعى وزارة اتبرية اتصطنة إىل حتقةقها رن
خالل يرنارج اتحكصةن اتذي ةعطي األوتصة ملسحصى اتحكصةن يف املعرف األكادمية  ،تحنفي فاعةة اتحكصةن اتنظري يف املعاهد نحةج
عدم رساةرة اتربنارج يف يعض ريارةنه اإلياللات اجلدةدة،وغير رةم يكل جصانب اتحكصةن .
ياملقايل أكد اتطةب عةى عدم كفاة اتربنارج اتنظري اتذي ةعصد لسبهم إىل كثاف احلجم اتساعي رع كثرة املصاد اتدراسة رقارن
رع احملحصى فهص يرنارج نظري يف جممةه وال ةعمل اتحدرةب املةداين عةى تنمة املهارات اتحدرةسة اتالزر ملمارس املهن  ،ياإلضاف
إىل تباةن رسحصى اتطةب وانقطاع اتحكصةن يسبب تريوصات املدراء واملفحشني يف املعهد ،مما ةعين أنه تص مت تدارك هذه اتنقائص
وغيرها فإن ردة ثالث سنصات رن اتحكصةن سصف تكصن كافة تحخرةج رعةمني ذوي كفاءة عاتة .
.8.7دراسة مدور  ،مليكة ( )2012لصل واقع تكصةن رريةات اتطفصت األوىل يف اجلزائر واتيت هدفت إىل اتحعرف عةى خمحةف

جصانب تكصةن ررية األطفال يأنصاعها سصاء اتفئ اتيت تعمل ياتبرية اتحضييرة اتحايع تصزارة اتبرية اتصطنة أو تةك املحكصن
ياتحكصةن املهين واتعارة يف اتبةدةات أو اتقطاع اخلاص أو اتفئ اتحايع ملؤسسات اتدفاع أو اتيمان االجحماعي أو اتطاق
واملناجم  ،رن خالل حماوت اتكشف عن واقع اتحكصةن املصجه حنص هذه اتفئ رن املعةمني  ،وخةوصت اتدراس أن اتفئ األوىل هي
رن اتفئات اتيت لصتت إىل اتحدرةس يف اتحضييري دون أن ةكصن تدةها تكصةن خاص يفئ أطفال را قبل املدرس ومت اخياعهم
فقط إىل ليصر اتندوات واألةام اتدراسة اتيت ةشرف عةةها رفحشصا اتقطاع وهص را جتده اتبالث ةعصد ياتسةب عةى خمرجات
اتحعةةم نظرا خلوصصية املرلة  ،أرا اتفئ اتثانة فبراها اتبالث أن تكصةنها ةكصن رقبصال رقارن مبا حتوصل عةةه خالل تكصةنها اتنظري
واتحطبةقي ياإلضاف إىل شهادة تقين ساري يف اتحخوصص ،يةنما ترى يف اتفئ اتثاتث اتحايع ملؤسسات اتدفاع أواتطاق واملناجم أو
اتيمان اإلجحماعي أنه ياترغم رن رسحصاهن اتيعةف ألةانا فإن تةك املؤسسات حترص عةى اتحكصةن أثناء اخلدر مبا جيعةهن
قادرات عةى ممارس رهنحهن  ،غير أن املنحمةات إىل اتقطاع اخلاص و اتالئي ال ميةكن ألةانا أي رسحصى سصاء اتحعةةمي أو
اتحكصةين فثم ةكمن اتفراغ.

.9.7دراسة ساعد،صباح ( )2013لصل" دور اتحكصةن أثناء اخلدر يف حتسني رهارات املعةمني يف جمال اتحدرةس وفق املقاري

ياتكفاءات"واتيت هدفت إىل اتحعرف عةى اتدور اتذي ةةعبه اتحكصةن أثناء اخلدر املصجه ألساتذة اتحعةةم املحصسط يف حتسني
رهارات اتحدرةس وفق املقاري ياتكفاءات يف جمال كل رن اتحخطةط تةدرس  ،اتحنفةذ واتحقصمي مبحصسطات طصتق  ،اسحخدرت
اتبالث املنهج اتصيفي اتحضةةةي واسحبةانا طبق عةى عةن رن  43أسحاذا  24:أسحاذة و 19أسحاذا ،مت اخحةارهم يطرةق عشصائة
عن طرةق اتقرع يعد ترقةم أمساء األفراد عةى قوصايات رن ورق رن جممصع  85أسحاذا ،رع لساب يدقه اتظاهري ،وكشفت
نحائجها أنه اسحفاد األساتذة يدرج رحصسط رن اتحكصةن أثناء اخلدر يف جمال اتحخطةط تةدرس عن طرةق املقاري ياتكفاءات ،
كما ساهم يدرج قةةة يف حتسني رهاراهتم يف جمال تنفةذ اتدرس ،كما مل ةساهم يف حتسني رهارات اتحقصمي ،وياتحايل فإن يرارج
اتحكصةن أثناء اخلدر املصجه ألساتذة املحصسط رازاتت عاجزة عن تقدمي اتحكصةن املالئم واتفعال تحكصةن األساتذة وتنمة رهاراهتم

اتحدرةسة  ،وهي يرارج حتحاج إىل إجياد اسبراتةجةات يدةة ورالئم رن أجل اترفع رن جناعحها وفعاتةحها يف حتسني رهارات
األساتذة ،وتصيي اتبالث يإعادة اتنظر يف اتربارج اتحكصةنة أثناء اخلدر جلعةها أكثر فعاتة يف خدر اتفعل اتحعةةمي.

 .8تعقيب على الدراسات السابقة:يعد اسحعراض اتدراسات اتسايق يف جمال اتحدرةب أثناء اخلدر املصجه تةمعةمني تبني را

ةةي:
.1.8إن عمةة إعداد املعةمني أثناء اخلدر ركن أساسي رن أركان اتعمةة اتبريصة .
 .2.8ركزت رعظم اتدراسات عةى يرارج إعداد املعةمني يف املعاهد واملدارس اتعةةا ،أو خمرجاهتا عةى املدرسني واألساتذة ولىت
تةك اتيت عاجلت رصضصع اتحدرةب أثناء اخلدر  ،مل تحطرق إىل حتةةل يرارج اتحدرةب أثناء اخلدر وتكن ارتكزت فقط عةى إظهار
األمهة أو األثر اتذي حيدثه اتحكصةن عةى املصظف عمصرا وعةى رهن اتحدرةس خوصصيا.
.3.8هناك اخحالف يني حمحصى اتربارج اتنظرة واتصاقع اتفعةي واألهداف اتيت تسعى وزارة اتبرية اتصطنة إىل حتقةقها رن خالل
يرنارج اتحدرةب اتذي ةعطي األوتصة ملسحصى اتحكصةن يف املعرف األكادمية أكثر رن اجلانب اتعمةي.
.4.8اخحةفت دوافع وأسباب تةك اتدراسات ورن مث املشكالت اتيت توصدت هلا ياملعاجل واتحضةةل وهذا ةعزى إىل تباةن
اهحمارات اتبالثني وطبةع كل دراس .
 .5.8تسعى اتدراس احلاتة إىل اتكشف عن واقع يرارج إعداد املريني أثناء اخلدر اتذةن ةقصرصن يحدرةس أطفال اتبرية اتحضييرة
ياجلزائر ورقارنحها ياتربارج األوروية املعايرة إلعداد املريني ،رع اخحةار والة رسحغامن أمنصذجا تدراس حمحصى اتربارج املطبق فةها
عةى املريني .
 .6.8هدفت رعظم اتدراسات اتسايق سصاء اتعرية أو اجلزائرة إىل دراس يرارج اتحدرةب أثناء اخلدر املصجه عمصرا حنص اتربارج
املقدر يف ردارس اتحكصةن رن جه وإىل اتكشف عنها رن وجه نظر كل رن املعةمني أو اتطةب أو كةةهما رن جه أخرى،
وتقبرب دراسحنا رن دراس كل رن دراس ردور ( )2012لصل واقع تكصةن رريةات اتطفصت األوىل يف اجلزائر ،غير أن اتفارق
ةكمن يف كصن دراسحنا هتحم فقط يربارج اتحكصةن اترمسة أثناء اخلدر املصجه تفئ املريني اتذةن ةقصرصن يحدرةس أطفال اتبرية
اتحضييرة املنحمني إىل وزارة اتبرية اتصطنة  ،كما تقبرب دراسحنا رن دراس املفرج وآخرون ()2007لصل "االجتاهات املعايرة يف

إعداد املعةم وتنمةحه رهنةًا"رن جه أهنما ةدخالن ضمن اتدراسات املكحبة اتيت تقصم عةي رسح مجةع أديةات اتدراسات اتسايق
( اتعرية واألجنبة ) وختحةف رعها يف كصن دراسحنا دراس رسضة رقارن يف ضصء اتربارج األوروية املعايرة تقصم عةى املنهج
اتصيفي اتذي ةعحمد عةى حتةةل ريمصن يرارج اتحكصةن أثناء اخلدر املصجه ملريب (ة) اتبرية اتحضييرة رنذ تطبةقها يف ، 2013
وختحةف رعها يف كصن أهنا دراس ال تعين تكصةن املعةم يشكل عام كما اتدراس اتسايق وتكنها دراس خموصوص تفئ رريب(ة)
اتبرية اتحضييرة ،السحخراج رصاطن اتقصة واتيعف فةها رن أجل اتنهصض مبسحصاها اتعةمي وفقاً تألهداف اتعاملة اتعار تةحدرةب
أثناء اخلدر .

 .9الجانب النظري:

ةعحرب رفهصم "اإلعداد" يف اتةغ روصدرا رن اتفعل أعد  ،وأعده ألرر كذا أي هةأه وجهزه  ،واسحعد تألرر هتةأ ته
(اتبسحاين ، )93 ،1980،وةعرف دةرك  Derekإعداد املعةم يف قارصس اتبرية يأنه " اتحدرةب املهين تةمعةم  ،واتبرية اتيت
تساهم يف يناء شخوصة اتطاتب املعةم يعد لوصصته عةى اتشهادة اتثانصة  ،وتشمل يرارج إعداد املعةم دراس رادة ختوصوصة أو
أكثر  ،ياإلضاف إىل دراس املقررات اتبريصة واتبرية اتعمةة ( اتحدرةب املةداين) حتت إشراف رعةمني يف املدرس (غامن،2008 ،
 )11ورن هنا نعين يإعداد املعةمني يف رؤسسات اإلعداد  :هتةئحهم ملمارس اتحدرةس.

 .1.9مفهوم التكوين/التدريب :هناك تنصع ايطاللي عندرا نحناول رصضصع اتحكصةن ،إذ تعددت اتعبارات تةدالت عةى هذا
اجلانب املهم رن احلةاة خاي إذا تعةق األرر يحكصةن األساتذة واملعةمني رثل" اإلعداد" "،اتحأهةل"،اتحدرةب" "،اتحعةةم"،
"اتحضيير اتصظةفي "و" تكصةن املكصنني "و" حتسني املسحصى "أو لىت" يناع املعةمني " ،فةص راجعنا قارصس Le petit
 Larousseياتةغ اتفرنسة  ،تنجد أن اتفعل "عةم " أو "درس" ،ةقايةه ياتةغ اتفرنسة اتفعل " ،"Enseignerوأن اتفعل "
كصن" أو "درب" ةقايةه ياتةغ اتفرنسة اتفعل ""Former
واشحقت كةم اتحكصةن/اتحدرةب رن فعل كصن ) (formerذات املوصدر اتالتةين ،اتذي ةعين تغصةا "إعطاء اتشيء شكال" ،
وةقايل هذا املفهصم يف اتةغ اإلجنةةزة رفهصم ) (trainingاتذي ترمجه خمحةف اتعةماء واتبالثني اتعرب مبفهصم اتحدرةب ألن
اتةغ اإلجنةةزة ال تسحعمل املفهصم اتفرنسي تةحكصةن )، (formation
وال يد رن اإلشارة يف هذا اتشأن أن اتحشرةع اجلزائري ةسحخدم روصطةح اتحكصةن خالفا تكةم تدرةب أو إعداد املحداوت يف
املشرق اتعريب.
كما أن "اتحدرةب أثناء اخلدر " أو "اتحكصةن املسحمر" هص املفهصم املحصفر لاتةا واألكثر اسحخدارا ،وهص رفهصم ربهم ميكن
تسمةحه يطرق خمحةف رن رثل :اتحكصةن املسحمر واتحكصةن ردى احلةاة ،وإعادة اتحدرةب ،اتحدرةب أثناء اخلدر واتحنمة  ،واتحنمة
املهنة ( ،حتدةث) وهي كةها تسمةات ودالالت ختحةف رن رنظم تريصة إىل أخرى  ،ورن جمحمع إىل آخر ،ورن اسحخدام تغصي
إىل آخر ،ورن عوصر إىل آخر.فمن خالل رفهصم "اتحكصةن أثناء اخلدر " ،نحضدث عن أشةاء أخرى كثيرة :احلةاة واتعمل،
واتصظةف ؛ رسحقبل األفراد؛ املهارات واملؤهالت واتكفاءة ؛ احلداث  ،االلبرافة ....
و ةذكر عبد اتكرمي غرةب ()450 ،2006أن رعظم تعرةفات اتحكصةن تحمضصر لصل ثالث جصانب أساسة  ،تحمثل يف إعداد
اتفرد ألداء رهام رعةن  ،وتدرةبه عةى رهارة رعةن  ،وإرداده مبعطةات خاي مبةدان رعني...
 .2.9ويعرف التدريب أثناء الخدمة وفقا ملنظم اتحعاون واتحنمة اإلقحوصادة ) )OCDEيأنه "جممصع رن األنشط اتيت تنمي

املهارات واملعارف واخلربات تةفرد ،وتكصن يف شكل دورات ،رؤمترات ،ورش اتعمل واتندوات ويرارج اتحأهةل ،واملراقب أثناء اتزةارات
املدرسة  ،واملشارك يف شبكات تبادل اخلربات وتبادل األقران ،واتبضث اتفردي أو اتحعاوين (Fourgous ;2012 ;202)" ...
وال ةنطصي اتحعةةم عايل اجلصدة تةس فقط عةى اتحصظةف واتحدرةب األويل ذا رسحصى ،وتكن أةيا عةى جهصد تحدرةب املعةمني
اتذةن رن واجبهم اتحكةف رع اتحغيرات اتيت حتدث يف اجملحمع ورحطةباته اجلدةدة ،فإيالح نظام اتحعةةم ال ميكن أن ةنحظر أجةاال
جدةدة رن املعةمني ،فمن اتصاضح أن هناك لاج إىل جتدةد رعارف وكفاءات املعةمني)(OCDE ;2011
ووفقا ملا ةعةشه اتعامل رن تغةيرات وإياللات رست مجةع اتنظم ورن يةنها اتنظم اتحعةةمة  ،يادرت وزارة اتبرية اتصطنة يف اجلزائر
قبل شروعها يف اإلياللات اتبريصة إىل اسحدعاء خرباء رناهج رن كندا سن  1998اتذةن عكفصا عةى حتةةل اتصضع اتراهن
تةمنظصر اتبريصة وحتةةل عنايرها ودراس لاجات اتحةمةذ واجملحمع اجلزائري ،وخةوصصا إىل قرار يأن اخلةل ةصجد يف رسحصى أداء
املعةمني يفعل نقص تكصةنهم األكادميي ،مث اقبرلصا دورات تحكصةن ورسكة مجةع أيناف املعةمني ورسحصةاهتم ولددوا كمقاةةس
تدرةبة  ،رقةاس يناء املناهج ورقةاس اتكحاب املدرسي ورقةاس اتحقصمي اتبريصي (.وزارة اتبرية اتصطنة :اجلهاز اتدائم تحكصةن املعةمني
أثناء اخلدر ) 1998،
وانطةقت اإلياللات اتبريصة اجلزائرة فعةةا يدءا رن شهر راي رن سن  2000يفعل قرار سةاسي رن رئةس اتدوت شخوصةا
إىل تنوصةب اتةجن اتصطنة إليالح املنظصر اتبريصة اتيت تأتفت رن  157عيصا رن يني اتشخوصةات اتصطنة اتبارزة اسحنادا إىل
كفاءاهتم املشهصدة يف عامل اتبرية واتحكصةن.رن أجل تشخةص شارل ملخحةف أوجه اتقوصصر وحتدةد رشكالت اتحعةةم واتحعةم،

وحتةةل أسباب ضعف املردود اتذي عانت رنه املدرس األساسة تحقدم تقرةرا إىل رئةس اجلمهصرة الحصى عةى رقبرلات لصل
رشروع سةاس تريصة جدةدة وشارة يف شهر رارس رن سن  2001تةعكف جمةس احلكصر عةى دراس حمحصى اتحقرةر وحماوره
عةى ردى مخس اجحماعات رحصاتة رن  3فةفري  2002إىل غاة  19رارس ، 2002وةحم عرضه عةى جمةس اتصزراء تةدرج
ضمن يرنارج احلكصر يف  30أفرةل  2002وةوصادق عةةه اجملةس اتشعيب اتصطين يغرفحةه يف  27جصةةة  2002تةدخل لةز
اتحنفةذ رع يداة اتسن اتدراسة (.2004- 2003قراةرة )43 ،2010 ،
وتناوتت قرارات هذا املشروع لسب وزةر اتبرية اتصطنة أيص يكر ين يصزةد ( )26 ،2009عةى ثالث حماور كربى تناول احملصر
األول إيالح جمال اتبةداغصجةا ،وتناول احملصر اتثاين إرساء رنظصر رحجددة تةحكصةن وحتسني اتحأطير اتبةداغصجي واإلداري اتذي
خص إلعداد رعةمي املرلة االيحدائة يف ردة ثالث سنصات يعد شهادة اتبكاتصرةا ،وذتك عةى رسحصى رعاهد تكصةن وحتسني
رسحصى املعةمني ،كما تطرق إىل إعداد خمطط وطين تحضسني وترقة رسحصى اتحأطير ،ياإلضاف إىل إعادة تأهةل األسالك اتحعةةمة .
وتصاكبا رع اإلياللات اتشارة اتيت ختص املنظصر اتبريصة ،وياتحعاون رع رنظم اتةصنسكص ،مت إعداد رشروع تريصي تفائدة رعةمي
املدرس االيحدائة رن قبل وزارة اتبرية اتصطنة ،ةقيي يحكصةن هؤالء يف رادة اتةغ اتعرية واتةغ اتفرنسة واترةاضةات ،خاي
تؤتئك اتذةن ةعانصن ضعفا فةها ،وةحيمن دراس حلاجات املعةمني تةحكصةن رع اقبراح يرنارج تدرةب عةى ردى ثالث سنصات
ايحداء رن سن  ، 2004عةى أن ةحم اتبدء ،يحكصةن املكصنني رن رفحشني وأساتذة.

ومتاشةا رع اإلياللات اتبريصة وضعت اتصزارة حماور أساسة هلذا اتربنارج ررتكزة عةى أهداف رن أجل حتسني نظام اإلعداد
األويل تةمعةمني تحماشى واملعاةير اتدوتة وتطبةق نظام جدةد تةحدرةب أثناء اخلدر خيص رعةمي املرلة االيحدائة واملحصسط رع
احلرص عةى اتحدرةب املحصايل جلمةع املسحخدرني اإلدارةني تةحكفل اجلةد يعمةةات اإليالح.
وةحم إعداد اخلطط اتحكصةنة األكادمية يف أورويا عمصرا ويف فرنسا عةى املسحصى احملةي رن رنظصر املرافق األقرب إىل مجةع
املعةمني .وترجع األوتصةات اتصطنة تةحدرةب هناك وفقا خلوصصيةات كل أكادمية .
وجيب أن تسحجةب اخلط اتحدرةبة األكادمية ) (PAFيشكل رةمصس جدا اللحةاجات واحلقائق اتيت توصادف املعةمني ةصرةا يف
ممارس رهنحهم .فهي تسمح هلم ياتحكةف رع املحطةبات اجلدةدة ملهنحهم وكذتك تحضدةث وحتةني رعارفهم طصال لةاهتم املهنة .
فكل حماوت إلعداد خط تدرةبة أكادمية جيب أن تأخذ يعني االعحبار اخلطصات اتحاتة :
مجع وحتةةل االلحةاجات اتحدرةبة وفقا تألوتصةات اتصطنة  ،واملشروع األكادميي وتصقعات املعةمني؛ وحتدةد األوتصةات األكادمية ؛
وإعداد اسحجايات اتحكصةن؛ مث حتقةق اخلط اتحكصةنة األكادمية وأخيرا اتحقةةم)eduscol.education.fr( .
أوال .واقع إعداد مربي(ة) التربية التحضيرية أثناء الخدمة في الجزائر :لىت نسحطةع واقع اتحكصةن ةنبغي اترجصع إىل را ةةي:

.Iعرض واقع إعداد مربي(ة) التربية التحضيرية أثناء الخدمة :إن اتحجري اتبةداغصجة احلاتة يف أقسام اتبرية اتحضييرة تقصم

عةى اعحماد اآلتةات اتبةداغصجة اتنمصذجة املحفق عةةها رن قبل اتبةداغصجةني يف اتدول األوروية  ،ووفق را تيمنحه رناشير
ورراسةم ووثائق اتصزارة املعنة  ،وخاي فةما ةحعةق يحسةير اتنشاطات وضبط كةفةات ريط اتطفل يفياءات اتكفاءة اتحعةمة فةها
اتقاعدة واملرلةة واتنهائة .
وةقصم اتحدرةب أثناء اخلدر ملريب(ة) اتبرية اتحضييرة عةى يرنارج خمطط وروصمم رسبقا حتدده اتقرارات واملناشير املراسةم اتصزارة ،
وهص إجباري تكل رريب سصاء أكان جدةدا أو قدميا يف املهن  ،وةهدف أساسا إىل زةادة اتكفاءة اتحدرةسة ملن تدةه خربة تدرةسة
 ،واكحساب أساسةاهتا تةمريني اجلدد ،كما ةعمل عةى عن عالج أوجه اتقوصصر اتيت ةقع فةها املريصن نحةج حلساسة اتفئ

املسحهدف رن اتحدرةس وهم فئ األطفال رن سن  6-5سنصات رن جه ،ونحةج خلوصصية اتحدرةس هلذه اتفئ اتيت حتحاج إىل
وسائل خاي وفياء خاص وسةكصتصجة خاي وتعةةمة خاي رن جه أخرى ،وةسهم أةيا عةى تزوةد املريني يكل جدةد رن
املعةصرات واملهارات واالجتاهات ،يزةادة كفاءهتم اتفنة ويقل خرباهتم.
 .1أنواع التدريبات أثناء الخدمة :ومير رريب اتبرية اتحضييرة يعدة أنصاع رن اتحدرةبات اتيرورة نذكر رن يةنها:

أ .التكوين المبرمج ) الرسمي  (:هذا اتحكصةن تنظمه وتشرف عةةه اهلةئات املسؤوت عن اتحكصةن وةعحمد عةى تصافر ركصنني
ورشرفني وإركانةات كبيرة تةعرض واتحطبةق واتعمل املةداين واإلقار  ،جيرب اتحكصةن املربرج املصظف عةى اتحدرةب أثناء اخلدر رن
يداة تسةمه ملهمحه إىل اخلروج رنها ،عالوة عةى اتندوات اتسنصة اتيت ةشرف عةةها املفحش ،عةى أن ال ةحسبب و ضع املصظفني
يف لات اتحدرةب يف إلداث اضطرايات يف عمل املؤسسات اتبريصة أو عجز يف املةدان.
وةحم هذا اتنصع رن اتحكصةن وفق يرنارج حمدد رسبقا ،ةرفق ياخلطصات اإلجرائة تةحدرةب قبل انطالق اتعمةة اتحكصةنة واترجصع إتةه
كةما تزم األرر ،وةهدف إىل تسةير عمةة اتحكصةن وتصلةدها يف اتقطر اجلزائري تحسهل عمةة املحايع واتحقةةم.

ب.التجمعات التدريبية :هي جممصع رن طرق اتحدرةب اتيت تسمح ياالتوصال املباشر يني املكصنني واملحدريني رن جه ويني
املكصنني فةما يةنهم ،وتعحرب رن اتطرق اتناجض ترفع كفاءة املدرس لةث تعقد تحقدمي عروض ورناقش ودراس قياةا ورشاكل
خاي ياتفعل اتبريصي ياإلضاف إىل اتزةارات املةدانة  ،وهي وسةة ترفع اتروح املعنصة وزةادة كفاءة األداء عند املريب.واهلدف رنها
ضبط املعةصرات اتيت مت حتوصةةها ذاتةا رن قبل املحكصن ،ودعم املكحسبات ودجمها قوصد هةكةحها يف رنظصر وظةفي مث تسهةل حتصةل
املكحسبات املخحةف املحكصن إىل وضعةات رهنة ،رع تثمني اجلصانب االجحماعة واتصجدانة هلذا اتحكصةن.
ج .الندوات التربوية وتعمل عةى تعمةق املعارف وترسةخها و حتدةثها ،وطرح اإلشكاتةات اتحعةةمة واتبضث عن لةصل هلا

وايحكار أساتةب تصيةل فعات ورحالئم رع اإلركانات املادة احملةة ،مث تنمة االجتاهات االجياية تةمحدريني ترقة اتعمل اجلماعي،
وتطصةر أساتةب اتوصال يني اتفروق اتبريصة وأخيرا تعمةم املنهجةات اتسةةم يف اتحنظةم واتحضةةل واالسحخالص وااليحكار)ولدة
اتحسةير اتبةداغصجي)72،2004،

د .اليوم الدراسي  :هص ةصم أو يعض ةصم ةحدارس فةه املسحفةدون أو املخحوصصن رصضصعا أو يعض املصاضةع اتيت تطرح عةى اتسال

اتبريصة  ،وةفهم رن اتةصم اتدراسي أنه فياء تحناول رسحجدات يف جمال رعني أو جماالت خمحةف  ،حتحاج إىل تفسير وفهم أكثر عمقا
)جممصع أعياء اتبضث اتبريصي)39 ، 2003،

 .2مخطط التدريب لفائدة المربين في التربية التحضيرية  :مير اتحدرةب أثناء اخلدر يعدة ررالل رربجم رسبقا قبل تعةةنه
ركصنا تفائدة املريني ،إذ تعني عةى اتصزارة اتصية أن تقصم يحكصةن املكصنني يف يرنارج تنظةمي رسطر وخمطط رسبقا  ،وعةةه فقد
لددت فئ املكصنني يف رفحشي اتحعةةم االيحدائي تةغ اتعرية أوال ،تةحم نقل املعةصرات إىل فئ املريني فةما يعد ،وةكصن كاتحايل:
 .1.2التدريب أثناء الخدمة الخاص بالمفتشين :ولىت ةحم اسحكمال تطبةق اتربنارج اخلاص ياتبرية اتحضييرة فقد أوكةت

رهم تدرةب املريني إىل رفحشي اتحعةةم االيحدائي تةغ اتعرية اتيت كثيرا را كانت تنجز عةى شكل دورات تدرةبة رنعزت  ،أي أن
كل رفحش ةقصم مبا ةعرفه أو مبا تدةه رن ردخالت عن اتبرية اتحضييرة رعظمها غير رصلدة ،وألن كفاءات املفحشني ختحةف رن
رفحش إىل آخر ،أيبح رن اتيروري اتحفكير يف خط تكصةنة أكثر دق هتحم يحكصةن املفحش ياتدرج األوىل عةى أساس أنه هص
رن سةقصم يحدرةب املريني وهص رن ةرتكز عةةه جناح أو فشل اتعمةة اتحكصةنة  ،ألن خمرجات اتحكصةن اتيت حيوصل عةةها سحكصن
ردخالت اتحكصةن تةمريب وانعكاسها سةكصن واضضا عةى خمرجات هذا األخير اتذي سةكصن يدوره ناقال ملا اكحسبه رن رعارف
ورهارات ورطبقا هلا عةى أطفال قسم اتحضييري.

وةشير دتةل رفحش اتبرية اتصطنة تةبةداغصجةا ( )2012أنه نظرا تكصن اإلعداد عمةة لةصة وأساسة يف تطصةر اتعمل اتبريصي
وجتدةد األداء وحتدةث اتصسائل فاملطةصب رن املشرفني عةى اتحدرةب اتحضكم يف اتعمةةات اتحدرةبة ختطةطا وتنفةذا ورحايع
وتقصميا ،وال ةعد عمةة إدارة ركحبة يل هص عمةة لةصة وجصهرة دائم تحطةب اتحفكير واتحشخةص واتحخطةط واتربجم واملحايع
واتحقصمي املسحمر .كما ميثل اتحكصةن جزءا هارا رن يرنارج نشاط املفحش.
وعةةه  ،ةربرج املفحش اتعمةةات اتحدرةبة )ندوات تريصة  ،أةام دراسة  ،رةحقةات( ،لسب الحةاجات األساتذة اتذةن ةشرف
عةةهم ،وذتك رن خالل حتدةد اتنقائص املعرفة أو املنهجة اتيت ةاللظها يف املةدان عند قةاره ياتزةارات اتوصفة .
كما ميكن أن تربرج اتعمةةات اتحدرةبة لسب املصاضةع املحناوت ولسب فئات األساتذة ) مجةع األساتذة ،األساتذة رسئصتص
املادة ،أساتذة ذو رسحصى رعني ،األساتذة املثبحصن ،األساتذة اجلدد :رحدريصن ،رحعاقدون ،رسحخةفصن(.
وةحايع املفحش وةراقب وةقصم نحائج اتعمةةات اتحدرةبة يف املةدان ،رن خالل تنفةذ األساتذة تةحصيةات اتيت انبثقت عن هذه
اتعمةةات..يف لني ختيع اإلجراءات اتعمةة تحنفةذ اتعمةةات اتحدرةبة إىل قرارات ونوصصص تنظةمة ( .دتةل رفحش اتبرية اتصطنة
تةبةداغصجةا ،24 ،2012 ،يحوصرف)
ومبا أن رهم إعداد وتدرةب رريب اتبرية اتحضييرة أثناء اخلدر أوكةت إىل رفحشي املقاطعات ،رن خالل يرارج تحايعة أو
تكارةة تشمل كةفةات اتحعارل رع طفل اتبرية اتحضييرة ياتبركةز عةى إةقاظ احلس اجلمايل ،إدراك اجلسم واكحساب رهارات
لركة واتحنشئ االجحماعة وممارس اتحعبير ،فإن فكرة إعداد املكصن أيبضت ضرورة يف هذه اتعمةة اتحدرةبة املصجه تةمريني،
وعةةه فقد فكرت وزارة اتبرية اتصطنة يإجراء دورات تدرةبة تةمفحشني ختص اتبرية اتحضييرة  ،وقارت يإعداد يرارج تذتك ،غير أن
اتفئ املسحهدف جعةت اتقائمني عةى اتربنارج ةفكرون يف خط أسهل إجراء ،ألن اسحدعاء كل املفحشني اتعارةني يف قطاع اتبرية
اتصطنة تحدرةبهم دفع والدة سةكةف اتدوت را ال تطةقه رن قصى يشرة ورادة وراتة  ،وتكةفحها ال تقدر يثمن ،وعةةه فقد فكرت
يف خطصة أوىل الرركزة هذه املرة وهي تكةةف ركصنني تعةنهم اتصزارة رن أجل إعداد املفحشني يف كل والة  ،وألن رسال اجلزائر
وعمقها كبيرةن جدا ،وعدد اتصالةات كثيرة أةيا ( )48والة ياإلضاف إىل اتصالةات املنحدي  ،فقد مت اتحفكير جةةا يف خط أخرى
وهي تعةني رفحش عن كل والة تكةفه املدةرة ياتبرية اتحضييرة وةوصبح ممثةها يف اتحكصةنات اتصطنة اتيت تشرف عةةها وزارة اتبرية
اتصطنة واملشرف عةى تطبةقها يف والةحه ،وأيبح هذا اتفصج رن املفحشني ةعرف يـ" اتنصاة اتصطنة تحدعةم اتبرية اتحضييرة " اتيت
تكصنت خالل رةحقى وطين نظم يصالة عناي يف نصفمرب  2011وأعةد حتةةنها يف رارس  2013يف رةحقى تكصةن املكصنني اتذي
نظم يدار املريب يباتن ومتت أشغاته يف شكل ورشات ،وجه ملفحشي اتةغ اتعرية يف اتطصر االيحدائي ميثةصن  50ردةرة ترية عةى
املسحصى اتصطين رن أجل حتسني كفاءات ركصين املكصنني يف جمال اتبرية اتحضييرة إىل جانب ترقة أداءات رعةمي اتبرية اتحضييرة
عةى املسحصى اتصطين .كما مت اتبركةز عةى عدة نقاط رن يةنها  :تنظةم قسم اتبرية اتحضييرة واملناهج اتيت ةعحمد عةةها رريب(ة)
هذه املرلة رن اتحعةةم االيحدائي مبا يف ذتك األنشط اإلةقاعة واتبدنة (.وكات األنباء اجلزائرة . )2013،
ولسب را جاء يف نص اجلرةدة اترمسة تةبرية اتعدد  557تشهر فةفري  2013خبوصصص تنظةم رةحقةات تكصةنة ملفحشي اتحعةةم
االيحدائي تةغ اتعرية يف اتبرية اتحضييرة لسب خمطط اتحدرةب أثناء اخلدر تةسن اتدراسة  2013/ 2012اتذي ةرري إىل
حتيير اتحأطير املناسب تةحصسةع اتحدرجيي تةبرية اتحضييرة رن خالل تدعةم تكصةن اتنصاة اتصطنة تةمكصنني يف جمال اتبرية
اتحضييرة  ،واملشكة رن رفحشني تةحعةةم االيحدائي ،حبةث تحصىل عناير هذه اتنصاة تأطير وتنشةط رةحقةات تكصةنة والئة خالل
اتسن اتدراسة  2013/ 2012تحشمل كل رفحشي اتحعةةم االيحدائي يف اتصالة  ،واتذةن ةقصرصن يدورهم ينقل را تدريصا عةةه يف
هذا اتحكصةن إىل رعةمي أقسام اتبرية اتحضييرة عةى رسحصى رقاطعاهتم يف وقت اللق فيال عن اتةقاءات اتبريصة واتندوات
اتبريصة واتزةارات اتوصفة  ،واتيت تسحهدف حتسني اتعمةة اتحعةةمة وتطصةر أداء املريب واسحمرار اتحكصةن .ومل ةحصقف إعداد هذه اتنصاة

عند هذا احلد  ،يل تعدى األرر ألن توصبح يرارج اتحدرةب أثناء اخلدر املصجه هلا يف شكل دورات دوتة حييرها وةقدرها خرباء
رن فرنسا ويةجةكا ،تقحبس يراجمها رن واقعها اتثقايف وينة تشكةل شخوصةحها ،فهي يرارج ةدور حمحصاها لصل األساتةب واتطرق
احلدةث يف كةفةات اتحعارل رع تطبةق يرارج اتبرية اتحضييرة املسحمدة رعظمها رن يرارج أوروية تكصن هادف يشكل فاعل ورسحمر
عةى اتدوام.
 .2.2برنامج إعداد المكونين الخاص بالتربية التحضيرية :متت يرجمحه رن قبل ردةرة اتحكصةن ياتصزارة وةنظمها رنشصر رقم 32

رؤرخ يف  6فةفري ،2013 ،وهي كاتحايل:

أ .أهداف الملتقيات التدريبية  :واهلدف رنها حتسني كفاءات ركصين املكصنني يف جمال اتبرية اتحضييرة ؛ وترقة أداءات رعةمي

اتبرية اتحضييرة .

ب .مضامين الملتقيات التدريبية :وتحناول رةمح املريب يف طصر اتبرية اتحضييرة ؛وتنظةم قسم اتبرية اتحضييرة ؛ ياإلضاف إىل
املساعي واالسبراتةجةات يف يناء اتحعةمات يف قسم اتبرية اتحضييرة ؛ واألنشط اإلةقاعة واتبدنة ؛ وأخيرا تقةةم اتحعةمات يف قسم
اتبرية اتحضييرة .
ج .تنظيم الملتقيات التدريبية  :مت تنظةمها لسب اجلدول اآليت:
مستوى التنظيم

المكان و التاريخ

المدة

املةحقى اتصطين

دار املريب -ياتن رن  5إىل 7
رارس 2013

3أيام:

المشاركون المعنيون والعدد

التأطير

اتنصاة اتصطنة :رفحش والد رن كل 04أعياء رن اجملمصع
والة أو ردةرة ترية ؛اتعدد  : 50املحخوصوص تةبرية
اتحضييرة
رشاركا

املةحقةات اتصالئة

حيدد املكان حمةةا عةى رسحصى
كل والة أو ردةرة ترية خالل
اتفبرة رن  10رارس إىل
30أفرةل2013

3أيام:

كل رفحشي اتحعةةم
االيحدائي ياتةغ اتعرية يف اتصالة أو
ردةرة ترية

عناير اتنصاة اتصطنة

املقاطع
اتحفحةشة

حيدد املكان عةى رسحصى كل
رقاطع خالل اتفبرة رن17
رارس إىل 16راي2013

3أيام:

كل املعةمني املكةفني يأقسام اتبرية
اتحضييرة يف قطاع اتبرية اتصطنة
ويف اتقطاعات اتعمصرة
األخرى ويف اتقطاع اخلاص،
املصجصدةن ياملقاطع .

رفحشص املقاطعات

جدول رقم( )1يمثل جدول تنظيم الملتقيات التدريبية الخاصة بالتربية التحضيرية

د .استدعاء المشاركين:تحصىل ردةرةات اتبرية إعالم املفحشني يحنظةم هذه اتعمةةات واسحدعائهم سصاء إىل املةحقى اتصطين أو إىل
املةحقى اتصالئي ،رع اختاذ كاف اإلجراءات تحفرةغهم رن خمحةف املهام طةة أةام اتحكصةن .ياتنسب تةمشاركني يف املةحقى اتصطين،
ةسحضسن تعةني رفحش اتحعةةم االيحدائي اتذي شارك يف املةحقى األول تةبرية اتحضييرة اتذي نظم أةام  14و  15و 16نصفمرب
2011يعناي  ،أو تعةني رفحش آخر ممن ميكنه اتقةام مبهم تأطير املةحقى اتصالئي.

ه .توفير ظروف احتضان التجمعات التدريبية :وتعمل ردةرةات اتبرية عةى تصفير كل رسحةزرات اتعمل واإلقار تفحشي اتحعةةم
االيحدائي املشاركني يف عمةةات اتحدرةب وكذا املؤطرةن طصال ردة اتعمةة ورنها خوصصيا فةما ةحعةق يقاعات عمل وظةفة وياحل
ألعمال األفصاج؛ وجتهةز رالئم وياحل وكاف تةعرض واتطبع واالسحنساخ؛ وأران تقنة تصضع حتت اإلشراف املباشر ملؤطري كل
عمةة تدرةبة  ،طةة أةام اتحكصةن ،ترافق املدريني واملؤطرةن وتسهر عةى اتسير اجلةد تعمةة اتحكصةن.

و .تأطير الملتقيات الوالئية :وقارت عناير اتنصاة اتصطنة اتيت اسحفادت رن اتحكصةن وشاركت يف املةحقى اتحكصةين اتذي نظم
مبدةن ياتن أةام  5و  6و  7رارس  2013رباشرة عقب رجصعهم إىل والةاهتم يحأطير املةحقةات اتحكصةنة اتصالئة توصاحل املفحشني
اتبريصةني رع إركانة اسحعانحها يعناير اتنصاة اتصطنة رن اتصالةات األخرى اجملاورة ،رع تكفل اتصالة املنظم يحكاتةف تنقل
املؤطرةن.
ز.إعداد معلمي التربية التحضيرية :وقام رفحشص اتحعةةم االيحدائي ،كل يف رقاطعحه ،يحنظةم أةام دراسة وندوات تريصة  ،رباشرة
عقب رشاركحهم يف املةحقةات اتصالئة  ،تفائدة رعةمي اتبرية اتحضييرة  ،تناوتت نفس امليارني اتيت متت رعاجلحها يف املةحقةات
اتحكصةنة  ،وذتك خالل اتفبرة رن  17رارس إىل  16أفرةل ، 2013لةث رست هذه اتعمةةات كل املعةمني املكةفني يأقسام
اتبرية اتحضييرة يف قطاع اتبرية اتصطنة ويف اتقطاعات اتعمصرة األخرى ويف اتقطاع اخلاص ،املصجصدةن ياملقاطع (.أنظر املةضق
رقم 1و)2

ك .التغطية المالية للملتقيات التدريبية:وقارت ردةرةات اتبرية تةصالةات ياتحكفل مبوصارةف تنقل رفحشي اتحعةةم االيحدائي اتذةن
عةنحهم ذهايا وإةايا إىل ركان تنظةم املةحقةات اتحدرةبة  ،سصاء ياتنسب تةمةحقى اتصطين أو ياتنسب تةمةحقةات اتصالئة  ،رن رةزانة
اتحكصةن أثناء اخلدر املريصدة تصالةحهم تسن ( 2013رنشصر رقم  32رؤرخ يف  6فةفري 2013 ،يحوصرف )
 .3التدريب أثناء الخدمة لصالح األساتذة الجدد :ومير مبرلةحني رهمحني:

المرحلة األولى :عرف تدرةب األساتذة اجلدد منطا جدةدا رن اإلعداد رنذ اإلياللات اجلدةدة وفق خط تكصةن لسب را ميةةه
اتقرار املؤرخ يف  24أوت  2015اتذي حيدد كةفةات تنظةم اتحكصةن اتبةداغصجي اتحضييري ملهن اتحعةةم ،وهي ررلة إعداد
املعةم كمةًا ونصعةًا أو را ةعرف ب"اتحكصةن اتبةداغصجي اتحضييري" أو"اتحكصةن املسبق" اتذي ةعد إجبارةا وال يد أن مير عةةه كل
ناجح يف رسايق اتحصظةف كحكصةن أويل رغةق أو را ةعرف ياتبريص اتحجرةيب ةحم يف املعاهد اتصطنة تحكصةن رصظفي قطاع اتبرية
اتصطنة أو يف املؤسسات اتعمصرة تةبرية اتيت حتددها ردةرةات اتبرية خالل عطة اتوصةف وةدوم أسبصعني كارةني  ،حيوصل املبريص
فةه عةى رزنار رن املصاد وفق يرنارج تسطره وزارة اتبرية وتؤسسه مبراسةم وزارة وأخرى لكصرة  ،ةحصىل تأطيره ورحايعحه رفحشص
اتحعةةم يأطصاره اتثالث وكل رن ته ية وخربة ةراها اتقائمصن عةى شؤون اتحكصةن تةيب لاجةات اتحكصةن ،تةةها تريوصات أخرى
خالل عطةيت اتشحاء واتريةع تةوصبح جممصع اتبريوصات اتحكصةنة سح أسايةع تكصةنة  ،وحبجم ساعي ةقدر مبائ ومثانني ()180
ساع  ،حيوصل خالهلا عةى إعداد شارل لدد يرناجمه رسبقا رن قبل اتصزارة املعنة خيص أسحاذ املرلة االيحدائة  ،وةساعده عةى
اكحساب رعارف ورهارات تحعةق ياتحشرةع املدرسي وعةم اتنفس اتبريصي أو اتحعةةمة املصاد اخلاي ياملرلة االيحدائة واتيرورة
ملساعدة مجةع اتحالرةذ عةى اتحعةم دون حتدةد اتفئ املسحهدف رن اتحدرةس وةطاتب املبريص أثناء فبرة اتبريص اتحجرةيب إعداد تقرةر
هناة اتحكصةن مث إىل تقةةم عن طرةق املراقب اتبةداغصجة املسحمرة أثناء اتحضاقه مبنوصبه ،
المرحلة الثانية  :وختوصص اتحدرةب املسحمر تةمعةم أثناء اخلدر اتذي ةحصىل رهاره أسحاذ ذو خربة ةعةنه رفحش اتبرية تةقصم يعمةة
املرافق اتبةداغصجة داخل املؤسس اتيت ةعني فةها املبريص ،وعند هناة اتحكصةن خييع املعةم املبريص إىل ارحضان هنائي ةحيمن

اخحبارات كحاية رسحمدة رن يرارج اتحكصةن،وةحم تقةةم املبريص عةى أساس رعدل املراقب اتبةداغصجة املسحمرة (رعارل  ،)2وعالر
تقرةر هناة اتحكصةن (رعارل )1وعالر االرحضان اتنهائي (رعارل )3وةعد ناجضا هنائةا كل أسحاذ ربريص لائز عةى رعدل عام
ةساوي أو فصق  20 /10يف اتحكصةن اتبةداغصجي اتحضييري أثناء فبرة اتبريص اتحجرةيب وةنحهي يحسةةم شهادة هناة اتحكصةن رن
ردةر اتبرية تةصالة يناء عةى حمير اتنجاح اتنهائي املعد رن طرف جلن هناة اتحكصةن ،رع اتعةم أن املبريوصني اتذةن ال ةنجضصن يف
ارحضان اتبرسةم فإهنم سةخيعصن تحمدةد فبرة اتبريص ررة والدة أو تسرحيهم يدون إشعار أو تعصةض لسب را تنص عةةه املادة
 20اتيت حتدد شروط اتبرسةم يناء عةى املادتني  18اتيت حتدد نحائج ارحضان اتبرسةم وكذا تقرةر تفحةش اتبرسةم املنوصصص عةةه يف
املادة  (19.املرسصم اتحنفةذي رقم  315،11-08أكحصير .)2008
تكن را ةاللظ عةى هذا اتحكصةن أنه تكصةن عام وةرجع إىل ياللة املكصن اتذي قد ةحوصرف يف يرناجمه فةخوصص رعارف ختص
اتبرية اتحضييرة وتعةةمةحها أو أن مير عةةها ررور اتكرام تحبقى لةق اتفراغ يف اتحكصةن ملن سةصجهصن تةعمل يف اتبرية اتحضييرة .
ورا ميكن اسحنحاجه أن اتحدرةب أثناء اخلدر ال ةبدأ عند رريب(ة) اتبرية اتحضييرة إال يعد احلوصصل عةى اتحكصةن اتبةداغصجي
اتحضييري أو األويل اتذي ةعحرب تكصةنا عارا حيوصل رن خالته املريب(ة) املبريص عةى ربادئ عار يف رصاد خاي وعار ملةمح
تةمةذ املرلة اإليحدائة  ،إال إذا قام املكصنصن يإعطاء حمل وجةزة عن املرلة اتحضييرة ال ةفوصل فةها حبكم عارل اتصقت احملدد رن
قبل اتصزارة يف رثل هذه اتحكصةنات .
 .4برامج التدريب أثناء الخدمة لمربي(ة) التربية التحضيري:وةشرف عةةها املفحشصن املكصنصن يف والةاهتم رن قبل ممثةهم يف

اتنصاة اتصطنة تةحكصةن وتكصن عةى شكل اتنمصذج اتحكصةين اتحايل:

 .1.4التدريب على تجهيز القسم التحضيري ( اتحنظةم املادي تةفياء اتحعةةمي) :وهص اتفياء اتذي ةحةقى فةه األطفال

أنشطحهم اتبريصة واتحعةةمة أثر كبير عةى نفصسهم سصاء ياتسةب أو ياإلجياب ،فةحدرب املريب(ة) عةى كةفة تنظةم هذا اتفياء
رن خالل أرثة روصصرة ميكن أن متنح تةمريني توصصرا عنه وتسةيره يشكل عقالين رن خالل هتةئحه جةدا ويشكل رنظم ةسمح
تألطفال ياتحنقل يسهصت داخةه وةسهل عةةهم عمةة اسحعمال كل األدوات واتسندات املصجصدة رن كحب وأتعاب وغيرها وةسمح
تةمريب(ة) ياتحنقل يني األطفال واألركان واتصرشات اتحعةةمة ملراقب األطفال وإرشادهم وفقا تعددهم اتذي ةنوصح أال ةحجاوز اتعدد
25طفال( .غطاس وآخرون ،4 ،2001 ،يحوصرف)
.2.4األركان والورشات التربوية في القسم التحضيري :وةحدرب املريصن عةى تنظةم اتفياء اتبريصي رن خالل تصفير أركان

وورشات تريصة رحنصع رن رثل:

أ .ركن المكتبة  :اتذي حيحصي عةى كحب وجمالت تشبع فيصل االطفال رن خالل توصفضه  ،ولىت ال حيس اتطفل ياتحعب

"جيب أن جيهز هذا اتركن يبساط وخمدات تصفر تةطفل اترال مما ةشعره ياتعفصة ".

ب .ركن الدمى وألعاب التنكر :ركن اتدرى حتبه اتفحةات خاي تذتك جيب أن ةحصفر يف اتقسم إىل جانب أتبس اتحنكر
املخحةف اتيت ةسحعمةها األطفال يف أتعاب اتحنكر كذتك تصفير ررآة اليق تةطةع فةها األطفال عةى لةاهتم اتحنكرة .
ج .ركن الرسم والتلوين :جتهةز هذا اتركن ياألدوات واتصسائل اخلاي ياترسم واتحةصةن(أقالم رةصن  ،رةشات اترسم ،اتصرق )

د .ركن األلعاب التعليمية·  :وهص ركن تةعب اجلماعي اتذي ةدفع األطفال إىل اكحشاف يعض املبادئ اترةاضة  ،كاتبرتةب
واتحوصنةف ( اتشطرنج ،األتعاب اتبركةبة )

ه .الورشات التربوية :هناك ورشات رحنقة أو لرة وهناك ورشات رسيرة رن طرف املريب ،وةسحضسن أال ةحجاوز عدد األطفال
يف كل ورش  06أطفال.

و .الورشات الحرة·  :اهلدف رنها هص يناء اتكفاءات وتنمة اجلانب االجحماعي  ،اتصجداين واملعريف تألطفال لةث تألطفال
أنشط لرة أو ذات عالق ياملشروع رصضصع اإلجناز ،وهذه األنشط هي فري تةمريب ةاللظ سةصك كل طفل.

ز .الورشة المسيرة·  :اهلدف رنها هص تنمة قدرات اتطفل املعرفة وتطصةرها وهنا ةسعى املريب تبناء وضعةات تةحعةم ،لةث ةقصم
اتطفل يبناء رعارفه ينفسه (غطاس و آخرون ،9-8 ،2001 ،يحوصرف)
.3.4األدوات المستخدمة في التدريب :ميكن اإلسحعان جبهاز اتداتاشص أو فةدةصهات لة أو يصر منصذجة .

 .5استراتيجيات التدريب :وتسحخدم خوصصيا اسبراتةجةات اتعوصف اتذهين ،احملاضرة ،اتعمل يف جممصعات ورشات تدرةبة .

 .6أهداف التدريب أثناء الخدمة :وذكر يصرنوصصرة محده ( )2010أن اتحدرةب أثناء اخلدر ةحناول أهم عنوصر يف اتعمةة
اتبريصة هص املعةم ،وهص اتعارل اترئةس اتذي ةحصقف عةةه جناح اتبرية  ،وترتكز أهدافه عةى اإلملام ياتطرائق اتبريصة احلدةث  ،وتعزةز
خربات املعةمني يف جمال اتحخوصص ،وتبوصيرهم ياملشكالت اتحعةةمة ووسائل لةها ،.ورفع رسحصي أداء املعةمني يف املادة وتطصةر
رهاراهتم اتحعةةمة  ،ورعارفهم وزةادة قدرهتم عةى اإليداع واتحجدةد،و تغةير اجتاهات املعةمني وسةصكهم إىل األفيل ،وتعرةفهم
يدورهم ورسؤوتةاهتم يف اتعمةة اتبريصة  ،كما ةحم عالج جصانب اتقوصصر ياتنسب تةذةن مل ةحةقصا إعداداً جةداً يف اخنراطهم يف املهن
( األساتذة اترئةسةصن) ،وتدرةبهم عةى اتبضث اتعمةي واتنمص اتذايت .وإتال اتفري تةمعةمني ،تةحعرفصا عةى االجتاهات،
واألساتةب احلدةث املحطصرة يف اتبرية  ،وحتسني اتعالقات اإلنسانة داخل اتعمل وأةيا رساعدة املعةمني لدةثي اتعهد ياملهن عةى
االطالع عةى اتنظم واتقصانني اتيت جتعةهم ةصاجهصن املصاقف اجلدةدة يف رةدان اتعمل(.يصرنوصصرة ،2010 ،يحوصرف)
 .7ملمح المربي(ة) المتدرب :إن املةمح أو املصايفات اتيت ةنبغي عةى املريب(ة) أن ةحضةى هبا يف هناة اتحكصةن تعحمد عةى أن

ةكصن واعةاً مبسؤوتةحه ،رعحزاً يانحماءاته،وأن ةحضةى يأخالقةات املهن وةةحزم يأعبائها ،حمباً تةحالرةذ وردركاً اللحةاجاهتم اتنفسة
وأن ةطةع عةى كل اتقصانني وأساسةات اتحشرةع املدرسي ،أن ةعحين هبنداره ،نشةطاً وحمباً تةنظام ،وأن ةصظف املعارف األكادمية
ذات اتعالق املباشرة ياملصاد املدرس يف املسحصى املسند إتةه تصظةفاً جةداً حيقق رن خالته اتكفاةات املسحهدف ،وأن ةحضكم يف
اتطرائق اتحعةةمة املحعةق يإعداد اتدروس ويأساتةب عرضها ،وةطةع عةى كل املسحجدات يف طرائق اتحعةةم و اتحكصةن وةكةفها
لسب اتفئ اتيت ةدرسها  6-5سنصات،وأن ةسحعمل اتصسائل واملعةنات اتيرورة يف تقدمي اتدروس اسحعماالً تريصةاً ،وحيافظ
عةةها،وحيسن ايحكارها يف لات عدم تصفرها .كما ةطبق املقاريات املسحضدث يف إعداد اتدروس " اتبطاقات اتفنة " ويف تطبةقها.
 .8الوحدات التدريبية لمربي(ة) التربية التحضيرية :وتحمثل اتصلدات اتحكصةنة يف راةةي:
المجال

الوحدات التدريبية

السندات وأنشطة الفوج

القسم التحضيـري  :ملمح تخرج طفل التربية التحضيرية :

السندات:

ردخل  :رفهصم اتبرية اتحضييرةـ
اخلوصائص اتنهائة تةطفل يف ررلة اتبرية اتحضييرة
 أهداف ودور اتبرية اتحضييرة
 رصايفات وخوصائص رريب [ ة ] اتبرية اتحضييرة وكفاةاته أنشطة الفوج :
األدائة 
قراءة را هص خموصص تةبرية
 عالق املرية يطفل اتحعةةم اتحضييري واألدوار اتيت متثةها 
اتحضييرة إليراز
 اتبرية اتحضييرة وتأثيرها عةى اتحكةف املدرسي
 استراتيجيات التعلم ومجـاالت تحقق هذا الملمح
 خوصائص رنهاج اتبرية اتحضييرة 
 خوصائص املقاري ياتكفاءات يف وضعةات اتحعةةم [ اتحضييري ]

تنشيط القسم التحضيري












طرةق تنشةط اتقسم اتحضييري وقسم اتسن األوىل
طرق تدرةس املفاهةم
 .1اتطرةق االسحقباتة أو
االسحنحاجة .
 .2اتطرةق االخحةارة أو
االسحقرائة االسحكشافة
 .3اتطرةق االسحكشافة .
االسحقرائة
 .4اتطرةق
تةمفاهةم املادة .
اتطرةق االسحنحاجة تةمفاهةم اجملردة
اتحنشةط عن طرةق اتةعب:
رفهصم اتةعب اتبريصي  :نشاط طبةعي وتعةمي
واسحكشايف
اتةعب وسةة تعةمة تقرب املفاهةم اتةغصة إىل أذهان
اتحالرةذ
اتةعب اتبريصي كطرةقـ عالجة تةفروقات اتفردة
كةفة إدارة اتوصف يف لوص تعةةمة ركرس تةعب
تنظةم فياء اتقسم
تصظةف األتعاب اتةغصة يف خدر اتحصايل اتشفهي
واتكحايب .

مناذج رن
[ األتغاز .املحاهاة  .إجياد احلرف اتالزم إلمتام اتكةم أو االسم
 اسبراتةجةات لل املشكالت اسبراتةجة اتشكل املفحصح اسبراتةجة
وضعة رشكل

نسخ رن رنهاج االيحدائي
كحب ردرسة  .اتسن اتحضييرة
اتسن األوىل

 اخلوصائص اجلسمة اخلوصائص
اتعقةة اخلوصائص اتنفسة
واالجحماعة
 دور ممثة تةقةم االجحماعة .
دور رصجه تعمةةات اتحعةم
واتحعةةم

 اإلكثار رن األنشط اتيت
حيبها اتطفل رثل اتةعب
خارج اتقسم ويشكل لر
دون ردع أو زجر
 ةسحمحع أطفال هذه
املرلة ياالسحماع إىل
اتقوصص اتيت حتكةها
املرية أو تعرضها عةى
شكل يصر كبيرة أو عن
طرةق اتفةدةص
[ أو مما ةحصفر رن وسائل
رن إيداعات املعةم
ولىت األوتةاء ]...
[ تصزع اتوصصر ياتبرتةب
عةى عدد رن اتحالرةذ
وكل يصرة حتمل دالت
فعل أو اسم أو لرف ،
ةقف اتحالرةذ يشكل
رشصش ،وةأيت تةمةذ
آخر تةذهب يه إىل

 اتكفاءات اتةغصة [ االتوصاتة ] اتيت جيب تنمةحها تدى طفل اتبرية
اتحضييرة
[ احلروف]  .اتكةمات .
 ربادئ اتقراءة ورسم أيصات اتةغ اتعرية
اجلمل [ اسحخدام اتوصصر واألشكال ]....

املكان اتذي ةراه رناسبا،
مث ةقرأ اتوصصرة..وهكذا
إىل أن ةوصل اتحالرةذ إىل
اتكةم اتوصضةض أو
اجلمة أو إسم املكان
 رن اجلانب احلسي احلركي
من اجلانب االجحماعي اتصجداين
رن اجلانب اتةغصي
ملمح المتعلم
مجة رن
رفهصم املةمح :
اتكفاءات اتيت ةكحسبها اتطفل
ياالعحماد عةى وضعةات وأنشط
تعةةمة رن خمحةف اجملاالت
كةف ةحقمص طفل اتحضييري
األدوار املخحةف ]

جدول رقم(  )2يمثل الوحدات التدريبية لمربي التربية التحضيرية
 .9برنامج إعداد مربي(ة) التربية التحضيرية :أرا جماالت اتحكصةن رفوصة فةحةقى املريب(ة) يرناجما تدرةبةا حيصي جماالت األنشط ،
األنشط ورةادةن األنشط يف اتبرية اتحضييرة ةصضضها اجلدول اتحايل:
مجاالت األنشطة

األنشطة

ميادين األنشطة

Domaines d’activités

Les activités

Champs d’activités

تعبير شفصي
اتةغ

قراءة
اتحخطةط و اتكحاي

اللغة و التواصل
اتبرية املدنة واإلسالرة (اتحنشئ
االجحماعة )

اتذات
اهلصة اتصطنة
آداب إسالرة و سةصكات ردنة
اتفياء

اترةاضةات

األعداد
اتقةاس

العلمي

اتعامل احلي
اتبرية اتعةمة و اتحكنصتصجة

عامل املادة
اتعامل اتحكنصتصجي

الفني

اتبرية اتحشكةةة

اترسم و اتحةصةن

فن اتحوصمةم
األيصات
اتبرية املصسةقة

األمناط املصسةقة
األغاين اتبريصة و األناشةد
وضعةات متثةةة

املسرح و اتحمثةل

أتعاب رسرلة
رشروع رسرلي
احلركة اتشارة

البدني

اتبرية اتبدنة و اإلةقاعة

اتحنسةق احلركي
اتحعبير اجلسمي

التنظيمي و الراحة

اسحقبال ،هتةئ تةخروج و رال

جدول رقم ( )3يبين برنامج إعداد مربي(ة) التربية التحضيرية
إضاف إىل را جاء يف اتربنارج مت اقبراح تصزةع نصعي تألنشط املقررة يف هذه املرلة رن اتحعةةم رع تشخةص املةمح اتنظري تةمحعةم
عند هناة اتدراس هبا  ،لةث لدد احلجم اتساعي األسبصعي فةها  ،يـ  25ساع و  30دقةق رصزع يني نشاطات اتحعةم حبجم
19ساع و  45دقةق واسبرالات األتعاب حبجم  5ساعات و  45دقةق .كما مت إعداد ردون تةحجهةزات واتصسائل اتبريصة
اتبةداغصجة اخلاي ياتطفل يف هذه املرلة رن أجل ضمان سالر اتصسائل اتحعةةمة واألتعاب اتبريصة املسحعمة فةها رن جه
وتطايقها رع خوصائص منص اتطفل وحتقةق أهداف اتبرية اتحضييرة رن جه أخرى(.قراةرة )2010 ،
ولىت ةحضقق اهلدف رن اتحضسني اتبةداغصجي ،فقد أضةف إىل را سبق ذكره حمصر جدةد يف يرارج تكصةن املعةمني يف املرلة
االيحدائة  ،ةحعةق ياتطفصت املبكرة حتسبا تعمل أي رعةم ايحدائي يف املرلة اتحضييرة  ،كما مت إعداد خمطط طصةل املدى تحكصةن
املكصنني ررفق يعمةةات إجرائة رةدانة ( .األرر رقم ، 09/03املؤرخ يف  13غشت )2003
أرا المناهج وطرق التدريس المستخدمة في برنامج اإلعداد :يعد اإلطالع عةى تقارةر األةام اتدراسة واتندوات اتيح أن

طرةق احملاضرة هي اتيت أخذت لوص األسد يف اتحدرةب ةأيت اتعمل يف اتصرشات يف جممصعات ،تكنها تةست رنظم يطرةق
عةمة تدةنارةكة اجلماع رن رثل طرةق فةةبس 6X6أو اتحعةةم املوصغر ،أوطرق أخرى ،واحلج اتيت أيداها املفحشصن هي قة
اتصقت املخوصص تةحكصةن رقارن ياتربنارج املعروض تةحطبةق.
.IIتحليل واقع إعداد مربي(ة) التربية التحضيرية أثناء الخدمة (نموذج والية مستغانم) :رازال اتحدرةب أثناء اخلدر ةعحمد
ياتدرج األساس عةى منط والد ،هص املةحقةات اتحكصةنة واألةام اتدراسة ؛ لةث ةحطةب هذا اتنمط رن اتحكصةن تصفير ًيىن حتحة
تحصافر فةها املسحةزرات املطةصي واتقدرات اتبشرة املؤهة واتحخوصوصات املاتة اتكافة واتحعةةمات اتحدرةبة امل ِرن اتيت تحةح ملسؤويل
َ
ُ
اتحكصةن اتوصاللةات اتالزر ترسم سةاسات اتحكصةن وخططه وتنفةذها يكفاءة ،وهص را تصضضه حمحصةات يرارج اتحكصةن اترمسة
احمليرة رسبقا وةكفي أن ةحدرب عةةها املفحشصن رن أجل رردود أفيل ،فهي يرارج هتدف إىل نزع اتةبس عن كل را ةحعةق
يحطبةق رناهج اتبرية اتحضييرة رن حتيير تةفياء وترتةب تغرف اتوصف وهتةئ األدوات إىل غيرها رن املصاد  ،كما أن كثافحها أي
اتربارج جتعل جتزءهتا أفيل تحبةةغها يف ألسن يصرة  ،وهص را ةقصم يه املفحشصن .

 فاتصاقع احلايل ال ةفي ياملحطةبات مجةعها ،فاملشكالت اتيت ةصاجهها اتحكصةن يف هذا اجملال تحمثل يف :قة قاعات اتحكصةن لةثحيوصر اتحكصةن يف قاع عةى األكثر ةحم فةها تقدمي احملاضرات واتصرشات ،وانعدام ونقص املسحةزرات اتحدرةبة  ،وعدم اسحةعاهبا
تةنشاطات اتحدرةبة ،
أرا يف را ةحعةق ياملكصنني فال ةصجد دتةل تحصيةف املكصن واخحةاره وهص حموصصر عةى املفحشني  ،كما أن أغةب اتقدرات اتبشرةاتعارة يف جمال اتحكصةن ةنقوصها اخلربة واتكفاءة واملؤهل اتحكصةين خوصصيا يف تكصةن اتراشدةن أو را ةعرف ياألندراغصجةا ياترغم
رن تةقي رعظمهم دورات يف تكصةن املكصنني  ،فيالً عن انعدام اتدافعة تةعمل يف جمال اتحكصةن ألهنا تكصةنات لىت وإن كانت
احملفزات املاتة رصجصدة فإن رهم اتحفحةش وتبعاهتا املهنة ترهق كاهل املفحش مما جيعةه ةبحعد عنها يف رعظم األلةان ،ياإلضاف إىل
تزارنها رع اتعطل املدرسة سصاء اتوصةفة أو اتشحصة أو اتريةعة ألهنا سحجعل املفحش ةشحغل طصل اتسن وةبحعد عن دوره األسري
مما ةحطةب اتحفكير يف اعحماد أمناط تكصةنة أخرى ال ةحطةب تنفةذها ًيىن حتحة رحطصرة وقدرات يشرة رؤهة كنمط املكصن اتزائر
واتدرس اتحدرةيب املشبرك واتدرس اتحدرةيب اتنمصذجي ياملشاهدة رن خالل عرض أفالم تدرةسة
تنفةذ هذه اتربارج ةبقى حموصصرا عةى طرةق احملاضرة اتيت غةبت عةى رعظم اتطرق ياترغم رن اسحخدام املفحشني تةجهاز اتعاكسأو اتداتاشص وهي لج ةرجعها هؤالء إىل أن اتزرن املخوصص تةحكصةن ال ةساعدهم عةى اسحخدام طرق أخرى .
 ةرتكز رعظم املفحشني املكصنني عةى اجلانب اتنظري أكثر رن املةداين أي عةى إعطاء املعارف واتبقاء يف اجملال األول أي اجملالاملعريف  le savoirوإمهال اجلصانب املهم وهي اجلانب احلس لركي اتذي ميثةه اإلتقان  ، le savoir faireوياتحايل فإن
اجلانب اتصجداين اتذي ميثةه لسن اتحصاجد  le savoir êtreةبقى ةشصيه اتقةق رادام املريب(ة) مل ةوصل يعد إىل إتقان املعارف
اتسايق  ،فكثرة اتندوات واملةحقةات اتحكصةنة واألةام اتدراسة هي رن اجلصانب اإلجياية تص عرف املكصن كةف ةسحغةها  ،تكن
غةب اتكم عةى اتكةف ،لىت أيبضت هذه اتندوات واملةحقةات ال حتفز املفحشني عةى ليصرها مما ةدفع املفحش املنحمي تةنصاة
ا تصطنة تةحكصةن املكةف ياتبرية اتحضييرة رن اتقةام هبا ولده تنظةما وتدرةبا ،وةحطايق هذا رع را أشارت إتةه اجلمعة اتسعصدة
تةعةصم اتبريصة واتنفسة )  ) 2006إىل أن االجتاهات اتيت ةُرتكز عةةها يف إعداد املعةم يف اتعرية اتسعصدة تحمثل يف االجتاه
اتحقةةدي اتذي ةهدف إىل إعداد املعةم املعريف،واجتاه رفهصم اتكفاةات وةقصم عةى طرةق حتةةل اتنظم يف تنمة املعةم فهي جمال
املعرف واملهارات واالجتاهات اتيت تيمن حتقةق جصدة عمةة اتحعةم(.اتفقةه وآخرون ،ب.ت)12،
كما ةفحقر اتحدرةب إىل يرارج تحقصمي اتحكصةن يف كل رفايةه يف أثناء اتحدرةب ويعده ،ورعرف انحقال أثره إىل داخل املدرس ؛ فالتصجد جه رسحقة تأخذ عةى عاتقها تقصمي اتحكصةن را عدا املفحش وردةر املدرس ؛ إذ ةعحمد هذا اتحقصمي لاتةًّا أسةصيًا يسةطًا
ويدائةًّا ةحمثل يف تصزةع اسحمارة تقصمية عةى املحدريني يف اتةصم األخير رن اتدورة؛ تحعرف ردى اتفائدة رن اتدورات اتحكصةنة  ،تكن
ال تصجد رحايع ملعرف أثر اتحدرةب،
-كما أنه يرنارج ةرتكز عةى املحعةم أي أن املحدرب هص رركز اتعمةة اتحكصةنة ،ياإلضاف عةى كصنه اجتاه ةرتكز عةى اتكفاءات

وهنا ةطرح اتسؤال عن اتحداول يف اتحكصةن إذا كان املفحش ال ةعرف كةف ةصيل اجلدةد نظرا تعدم حتمسه حليصر املةحقةات
واتندوات اتحكصةنة اتيت ةعدها زرةةه املكةف يذتك  ،فكةف ةسحطةع أن ةنمي دافعة اتحعةم عند املريب(ة) ؟ وهل حيير املريب هذه
اتندوات شغفا يف اتحعةم أم ألنه رطةب إجباري ةعاقب عةةه عند اتغةاب؟
ثانيا .واقع إعداد مربي(ة) التربية التحضيرية أثناء الخدمة في ضوء برامج التكوين األوروبية المعاصرة :
رن اتعسير احلوصصل عةى جتارب يعض اتبةدان اتيت جلأت إىل رفع رسحصى تدرةب املعةمني أثناء اخلدر إىل املسحصى اجلارعي اتذي
تحصجه شهادة جارعة (تةسانس رثال) .فاتعثصر عةى رثل هذه اتحجارب حيحاج إىل اسحقوصاء خاص تيطةع يه املنظم اتعرية تةبرية

واتثقاف واتعةصم أو رنظم اتةصنسكص أو سصامها رن املنظمات اتدوتة املعنة أو رن احتادات املعةمني اتدوتة أو سصاها ،تكن عند
رقارنحنا ملا وقعنا عةةه رن يرارج وجدنا أوجه تةشبه  ،وأوجه تالخحالف يني اتربارج اجلزائرة واألوروية نصجزها كما ةةي:

أوجه الشبه: .1ةعد إيالح اتنظام اتبريصي يف اجلزائر اتذي نفذ تدرجيةا رنذ عام  ،2003يف األيل إياللا تعةةمةا .فإذا مل ميس احملحصى
اتنظري فقط إال عدد قةةل رن اتحعدةالت ،فإن اتحغةير رس املناهج.وقد تصلظ نفس اتحغةير يف اتسنصات األخيرة يف دول مشال
أفرةقةا األخرى لةث انحشر اتحةار اتبةداغصجي اتذي ةعرف ياملقاري ياتكفاءات اتذي غزا مجةع اتربارج املدرسة ( )..وأظهرت
اتنحائج أن ذتك ةعين أكثر يكثير رن كصهنا رنهجا فرض رن اخلارج يف سةاق مل تقبل يعد ضمن اإلياللات
))Benamar ;2009 ;115 ;adapté
 .2وقد مت حتدةد حمحصةات هذه اإلياللات إرا رن قبل نحائج اتبضصث يف عةصم اتبرية وإرا عن طرةق اخلربة اتبريصة اتعاملة (
 )BIEFأو املكحب اتدويل تةنشر اتفرنسي  ،وهي ياإلضاف إىل ذتك ختيع إىل رنطق نسقي ،مبعىن أن ةحم تنظةم اتحغةيرات اتيت
تسعى إتةها لصل قرارات سةاسة ذات دوافع اقحوصادة واجحماعة ودميصغرافة اتيت فرضحها احلاج تحوصضةح االخحالالت اتكارن
ملخحةف ركصنات اتبةئ املدرسة ()..و إرا عن طرةق إيالح اتنظام اتبريصي اجلزائري ،اتذي مت عرضه يف عام  ،2003يفيل
يرنارج دعم اتةصنسكص اتذي ةعحرب أيل سيرورة اإليالح اتبريصي تةمضحصةات اتصطنة واملناهج اتبريصة  ،يدءا رن رةاض األطفال
ولىت هناة املرلة اتثانصة  ،واتقائم عةى ررجع رسحصلى رن يةداغصجةا األهداف ( ،)PPOتحنحقل يعد ذتك إىل رناهج تركز
عةى املقاري اتقائم عةى اتكفاةات () Benamar ;2009 ;116).)CPA
.3ةدرك املطةع عةى املناشير اتصزارة كثيرا رن اتحشايه يني اتربارج اتفرنسة واتربارج اجلزائرة وميكن اسحنحاجها يف را ةةي:
وتد إيالح تدرةب املعةمني يف فرنسا مبصجب ررسصم يف  19دةسمرب  :2006وتالشي املعاهد اجلارعة تحكصةن املعةمني
 ،IUFMوظهصر املسايقات اجلدةدة ملعةمي املدارس وسةفحح جتمةع املناهج ضمن املسارات اجلارعة ألي لائز عةى راسبر2
يف دورة  .2010ويدءا رن اتسن األوىل رن املمارس  ،فإن اتفائزةن يف املسايقات اجلدةدة سةحدريصن عةى اتحدرةس يدوام كارل
رع رساعدة ويدعم رن املعةمني ذوي اخلربة يف رؤسسات اتحدرةب ) ،)Jamet ;2009 ;248وجند تطايقا كبيرا يني هذا
اإليالح وإيالح املنظصر اتبريصة اجلزائرة ،لةث تالشت رعاهد تكصةن املعةمني ولوصرها يف املدارس اتعةةا تألساتذة اتيت ال
ةصيف جممصع األساتذة املحخرجني رنها لق املنايب اتشاغرة فعةةا ياملدارس كل سن  ،وهص را دفع ياملنظصر اجلزائرة إىل تغةير نظام
قبصل األساتذة عن طرةق رسايقات اتحصظةف تةضارةني تةشهادات اجلارعة و احلارةني تةماسبر2
.4ورن خالل را سبق تحيح أن احلاج املاس إىل املعةمني يف املدرس اجلزائرة أدى إىل تصظةف رعمةني غير رؤهةني تريصةًا ،أي
نظرا الزدةاد عدد املدارس واتحصسع يف هذا اجلانب مما فرض اتحدرةب قبل وأثناء اخلدر وهي نفس
رن خمحةف اتحخوصوصاتً ،
اخلطصات اتيت اسحخدرحها املنظصر اتبريصة اتفرنسة تحصظةف األساتذة غير املؤهةني أو رن غير املكصنني تكصةنا أوتةا أو ممن مت
إعدادهم ياملدارس اتعةةا تألساتذة.
 ..5مت تغةير تسمة روصطةح املعةم إىل روصطةح جدةد وهص "أسحاذ املدرس اإليحدائة " اتيت اسحعيرت تسمةحه رن اتربارج اتفرنسة
اتيت تسمي رعةمةها كذتك  Professeur des écolesأي "أساتذة املدارس"لسب املرسصم رقم  680-90تةفاتح أوت
1990
.6ويف املادة املنشصرة يف ص:49رن اتقانصن اتفرنسي اتسايق اتيت حتدثت عن اتحأهةل املهين ملعةم املرلة االيحدائة رع االهحمام
يفياء املدرس  ،ةحطايق رع هدف اإليالح اتبريصي اجلزائري تةمرلة االيحدائة عمصرا واتبرية اتحضييرة خوصصيا اتيت تبنت نفس
األهداف.

 .7تحمثل رؤة اإلسبراتةجة املقبرل إلعداد رريب(ة) اتبرية اتحضييرة أثناء اخلدر إىل تطصةره املهين واالنحقال يه إىل االلبرافة رن
رع تطصرات اتعوصر
خالل ترقة رسحصاه املعريف واملهين واالجحماعي واتثقايف ،مبا ميكنه رن أداء أدواره اتبريصة واتحعةةمة واتحصايل َ
املعرفة واتحكنصتصجة احلدةث  ،وهي رؤة حمددة تةحقي فةها اتعدةد رن دول أورويا وهي نفسها اترؤةا اتيت لددهتا اجلزائر يف احملصر
اترايع اخلاص ياتحأطير اتبةداغصجي واإلداري اتصارد يف املنشصر اإلطار املحعةق ياتسن اتدراسة  2015 - 2016 .عةى أن اتحكصةن
ةشكل إلدى املركبات احملصرة يف إيالح اتنظام اتبريصي  ،وإلدى احملاور األساسة سحطبع اتعمال خالل اخلماسة املقبة ،
تةحجسةد اتحدرجيي تاللبرافة يف قطاع اتبرية  ،رن خالل أشكال اتحكصةن األريع  :اتحكصةن األويل ،اتحكصةن املحخوصص ،واتحكصةن
أثناء اخلدر  ،و اتحكصةن عن يعد.
 .8ياملقايل جند أن اتحصجهات ذات األوتصة تةحدرةب أثناء اخلدر تةعام اتدراسي  2017-2016يفرنسا ترتكز عةى أساسةات
تدخل يف لقل اتحدرةب أثناء اخلدر املسجة ضمن أوتصةات وزارة اتبرية اتفرنسة و املهحم فةما يةنها نقحوصر عةى ذكر را ةهمنا
يف حبثنا واملحعةق يرةاض األطفال؛ واملمارسات اجلدةدة يف اتحقةةم ،وتعةةم قةم اجلمهصرة ؛ اتبرية اإلعالرة واالتوصال؛
وجند أن را أخذ ركانه ضمن اتحكصةن را مسي ياملناخ املدرسي اتذي ةحعةق مبكافض اتحضرش واتعنف عرب األنبرنت؛ وإدارة
األزرات؛ ياإلضاف إىل ردرس يف اتعوصر اترقمي رن خالل االسحخدام املسئصل تةرقمة ؛ رع اتبركةز عةى تكوين المكونين عن
طرةق ريط اتحكصةن األويل-اتحكصةن أثناء اخلدر ؛(  )circulaire n° 2016-052 du 25-3-2016وهي أساسةات تحطايق
متارا وأساسةات اتربارج املصجه إىل املعةم اجلزائري يف اتحدرةب قبل وأثناء اخلدر .
 .9وةدعص  )2006( Xavier Roegiersيف كحايه املقاري ياتكفاءات يف املدرس اجلزائرة ( )11 ،2006املعةم إىل اسحخدام
ثالث رسحصةات تطايقا واملمارسات األوروية وهي رسحصى اتحضسةس واإلعالم 'هل ةحقبل أن ةسمع عن وسةة تفعةل أخرى؟'
ورسحصى تغةير اتحمثالت اتذهنة 'هل ةعمل عةى تغةير طرةق تفكيره؟ 'مث رسحصى تغةير املمارسات اتحعةةمة 'هل ةكةف ممارساته
داخل اتفوصل وفقا تنصاجته ؟ '
 .10ةحم عقب كل تكصةن رنح شهادة رزاوت اتحكصةن وجتدةدها يشكل دوري تيمان اسحمرارة اتحنمة املهنة واالتحزام
يأخالقةات املهن  ،وتعحرب هذه اتشهادة ترخةوصا ةحم رن خالته االعبراف رن قبل اجلهات املخحوص يأهةة املعةم ومتحعه ياملصايفات
اتالزر ملمارس املهن متارا كما هص رعمصل يه يف اتدول األعياء تةدول األوروية ويرةطانةا .
 .11يف كةفةات اتحقةةم لةث ةحم عرب اتزةارات اتحفحةشة اتيت تكصن إرا رربجم أو فجائة .
 -أوجه اإلختالف:

 .1تعحمد اتدول األوروية عةى حتدةد نصع اتربارج املقدر يف اتدورة اعحمادا عةى لاج املحدريني ،لةث تبعث اسحبةانات تصزع
عةى كل املعةمني ةصضضصن رن خالهلا نصع اتدورات اتيت حيحاجصن إتةها .وةيع املركز اعحمادا عةى حتةةةه تالسحبةانات املعدة رن
املعةمني دتةال تةربارج اتحدرةبة ةبعث تةمدارس وةصزع عةى املدرسني رع يداة اتعام اتدراسي .يةنما جترب اتصزارة اجلزائرة ررةةها عةى
ليصر كل املةحقةات واألةام اتدراسة واتحكصةنة اتيت كثيرا را تكصن يف أةام اتعطل لةث ال ميكن املريب(ة) أن ةحغةب عن اتحدرةس
 ،وال ةصجد رن ةعصضه أثناء غةايه كما يف اجلانب اتفرنسي رثال ،وهذا ال حيفز املريب عةى ا تحكصةن  ،خوصصيا إذا مل ةرسم يعد.
 .2تنظم اتدورات اتحكصةنة يشكل إتزاري يف أورويا عمصرا ويف فرنسا خوصصيا فقط ملعةمي اتدرج األوىل ردهتا أسبصع  ،وال
ةشكل ليصر املعةم هذه اتدورة رشكة تصجصد رعةمني الحةاط يف املدارس االيحدائة  ،لةث إن رعةم املرلة االيحدائة هص رعةم
يف ةقصم يحدرةس مجةع املصاد إال يف لات نادرة ،يةنما ةحقةد املريصن يف اجلزائر حبيصر كل اتحدرةبات اتيت ال تكصن إال يف فبرات
اتعطل املدرسة أو يف أةام اتحدرةس عند احلاج وال ةصجد رن ةعصضهم عند غةاهبم .

 .3تركز اتدورات اتيت ةقدرها املركز اتحكصةن يف فرنسا عةى طرائق اتحدرةس احلدةث واتصسائل اتحعةةمة وكةفة اسحخدارها  ،واتحغةب
عةى املشكالت اتطارئ يف عمةة اتحعةم ،يةنما ةعحمد يف اجلزائر عةى أسةصب احملاضرات اتيت تعحمد عةى اتحةقني ،ولىت إن كانت
اتصرشات رقررة يف اتربارج فإن اتعمل فةها ال ةكصن عةمةا لىت يف اسحخدام عمل األفصاج اتذي حيحاج فةه املفحشصن إىل تدرةب
خاص.
 .4ةقصم ياتحدرةب يف اتربارج األوروية أساتذة رن اجلارعات ورفحشصن تريصةصن ورعةمصن رحمةزون مبقايل رادي إذا كان خارج
ساعات اتدوام اترمسة  .وةصفر اتسكن واإلعاش ياجملان تةمحدرب إذا تزم األرر .يةنما ةرتكز اتحكصةن يف اجلزائر عةى املفحشني فقط،
ومل تعمد ردةرة اتحكصةن مبسحغامن إال خالل هذه اتسن ياسحدعاء أساتذة رن جارع رسحغامن تحكصةن األساتذة اجلدد،ياإلضاف إىل
يرجم لوصص تكصةنة حتت إشراف املفحشني أو األساتذة املكصنني تفائدة املسحخةفني عةى املنايب اتشاغرة ،طبقا تةقرار اتصزاري
املشبرك املؤرخ يف  17 / 11 / 2013واملحعةق ياتحكصةن املسحمر.
استنتاج :رن خالل را سبق ةحيح أن ريمصن اتربارج اجلزائرة تةحدرةب أثناء اخلدر تحصافق واملبادئ اتعار يف يناء اتربارج

اتحكصةنة اتعاملة  ،تكن ةبقى متضةوصها رن اجلانب املةداين ،فةةس كل را ةحم ختطةطه وإجنازه رن خطصات تطصةر اتعمل اتبريصي
سصاء يف اتدول املحقدر وغير املحقدر عةى لد سصاء ،ةبقى قايال تةحطبةق ،فاملشكة رحعةق يطبةع اتفكرة واإلجراءات املرتبط هبا
وتةس ياجلصانب اتحطبةقة يف عالقاهتا رع اتصسائل اتحكنصتصجة  ،ورن هنا يةغ رشروع اتحخطةط اتفعال تةمناهج توصةاغ إجراءات
اتحكةف يني اتحكنصتصجةا واملناهج،ويني خوصصية كل يةد يف تطبةق ذتك ،مما حيحم ضبط ربادئ ختطةط املناهج ،أي كأن هذه
املبادئ جاءت تحعكس روح اتشعصر ياتنقة رن طصر إىل طصر ورن ررلة إىل ررلة  ،ورن هنا جند يف تفايةل هذه اتحجري تركةزاً
واضضاً عةى را ةسمى ياتعمةةات اتبريصة اإلسبراتةجة اتيت تسحهدف حتسني اتحعةم وال تسحهدف تنظةم اتحعةم( .يةعةد،2013 ،
 ،53يحوصرف) فاإلياللات اتبريصة اجلدةدة رست كل جصانب اتحدرةب أثناء اخلدر يف ضصء اتربارج األوروية خوصصيا اتفرنسة
رنها غير أنه ةبقى اسحخدام اسبراتةجةات تقصمي ختدم هذا اتنصع رن اتحكصةن خوصصيا وأنه يف يداةاته.
وتعل املححبع تصاقع اتبرية اتحضييرة أو را ةعرف يرةاض األطفال يف اتصطن اتعريب ةاللظ أن رسحصى تعةةم رريةها ةغةب عةةه
املسحصى املحصسط ،فاجلزائر وعةى غرار رعظم اتبةدان اتعرية ةعمل يف رعظم أقسارها رريصن غير رؤهةني عةمةاً وتريصةاً كما جيب"،
فيالً عن عدم كفاة اتدورات اتحدرةبة اتيت تقدم هلم وغةب اتطايع اتنظري فةها عةى اتعمةي ،ورن مث فإن نقص األطر اتبريصة
واملريني املؤهةني تعد رن أهم املشكالت واتعقبات اتيت تصاجه هذه املرلة يف اتصطن اتعريب" (،كنعان ،164 ،2011 ،يحوصرف)
إضاف إىل قة وسائل وتقنةات اتحعةةم .وقد ةكصن ذتك نحةج حلداث جتري إعداد رريب(ة) اتبرية اتحضييرة أثناء اخلدر يف
املنظصر اجلزائرة إجرائةا رن جه ونحةج تصاكبها واإلياللات اجلدةدة اتيت عمةت عةى حتةةنها رن جه أخرى ،مما ةعين أنه
جيب االتحفات إىل يصرة أخرى إلعداد رريب(ة) اتبرية اتحضييرة إعدادا قبةةا يف املدارس اتعةةا قبل تصجةههم إىل تدرةس هذه
املرلة رن اتحعةةم.
ثالثا اإلستراتيجية المطبقة في إعداد مربي(ة) التربية التحضيرية أثناء الخدمة في الجزائر في ضوء برامج التكوين األوروبية
المعاصرة  :ةعحرب اتحدرةب أثناء اخلدر لسب االجتاهات املعايرة أكثر رن تدرةب ،إذ جيب إضفاء طايع املهنة أو االلبرافة

عةى املعةمني وهص را تنادي يه اتعدةد رن اتدول األوروية وهناك رساةرة كبيرة تربارج إعداد رريب(ة) اتبرية اتحضييرة أثناء اخلدر
يف اجلزائر رع نظائرها يف أورويا ،لةث:

 .1ياترغم رن انطالق اتحدرةب أثناء اخلدر يف اجلزائر تصاكبا وإياللات املنظصر اتبريصة يف سن  2008إال أنه كان جد حمحشم

وارتكز عةى تكصةن املفحشني واملدراء تكن االنطالق اتفعةي تحكصةن املكصنني يف اجلزائر واتذي رنضت ته يبغ أكثر عةمة
وتنظةمة تزارن رع تطبةقه يف فرنسا أي سن (Le café pédagogique ;2014) 2013

وميكن تةخةص اتكفاءات احملددة يف اتربنارج اجلزائري رع را جاء يف املرجع اتسصةسري عةى اتنضص اتحايل :ةحقن املعةم املعارف اتيت
سةقصم يحدرةسها وةعرف اتكةفة اتيت ةحوصرف هبا رن أجل تدرةسها  ،وحيسن يناء اتصسائل اتحعةةمة املالئم ،وختطةط تدخالته ؛
كما ةعرف كةفة تسةير اتوصف وتنظةم اتظروف اتنفسة واالجحماعة واتزرانة املكانة املهةئ تةحعةم .و ميكن أن ةأخذ يف االعحبار
خوصائص اتطالب وفروقهم اتفردة كما ميكنه اتحمصضع ضمن رنهج دراسي ويرنارج ةطبقه مبرون وتكةف رع يةئ عمةه ()..
وحيسن اتعمل يف فرةق واملشارك يف اتعمةةات اجلماعة املبحكرة؛وتحيمن اسبراتةجةات تدرةسه تكنصتصجةا املعةصرات واالتوصاالت،
اخل(Vanhulle & al;(2010 ;67-68).
 .2وهبدف حتسني يرارج اتحكصةن املحخوصوص رع رحطةبات اإليالح ،أوتت اتدوت رهم إعداد ورحايع يرارج اتحدرةب أثناء
اخلدر واجناز اتدراسات اتحشخةوصة تةمركز اتصطين تحكصةن إطارات اتبرية واملعاهد اتحكنصتصجة يف سةاق اتحوصصر اجلدةد تةحكصةن
متارا كما هص رعمصل يه يف أورويا ،يناء عةى املرسصم رقم  35-2000املؤرخ يف  7فرباةر  2000املحيمن تعدةل اتقانصن
األساسي تةمركز اتصطين تحكصةن رسحخدري اتبرية  ،ياإلضاف إىل املرسصم اتحنفةذي رقم 2000-36املؤرخ يف  7فرباةر 2000
املحيمن تعدةل اتقانصن األساسي تةمعاهد اتحكنصتصجة تةبرية وتغةير تسمةحها إىل "رعاهد اتحكصةن أثناء اخلدر "  ،رن خالل
تنظةم املةحقةات واألةام اتدراسة وإعداد اتدعائم واتصسائط املحعددة تحسهةل عمةة إدخال تكنصتصجةات اإلعالم واالتوصال احلدةث
يف يرارج اتحكصةن واالسحفادة رن خربات املحخوصوصني اتحايعني تةمنظمات اتدوتة رثل اتةصنسكص ،اآلتةسكصو واالحتاد األورويب.

.3ختوصةص جصانب اتبضصث يف اتبرية تحضسني رردود اإلياللات رن خالل "املعهد اتصطين تةبضث يف اتبرية " و"املركز اتصطين
تةحصثةق اتبريصي" اتذي تعصد تألول رهم رشارةع اتبضث واتدراسات يف املةدان اتبريصي ياالعحماد عةى لاجات اتبرية املةدانة رن
أجل اتقياء عةى املشكالت اتبريصة اتيت تعةق إشباع هذه احلاجات ،ووكةت تةثاين رهم إنحاج اتصثائق اتبريصة ملساعدة املريني
وتحمكةنهم رن اتحصسع يف رعارفهم وحتسني أدائهم اتبريصي ،تصاكبا رع را تقصم يه اتدول األوروية
.4وأدت اإلياللات إىل االهحمام جبةب اتحجارب اتعاملة رن خالل اتحعاون اتدويل اتذي ةعحرب جانبا آخر ةحم االعحماد عةةه
إلجناح عمةة اإلياللات اتبريصة  ،سصاء كان ذتك تعاونا ثنائةا أو رحعدد األقطاب رن شىت اهلةئات اتدوتة نصجزمها كاآليت:
أ .التعاون الثنائي :مت هذا اتحعاون رع كل رن:

 -الواليات المتحدة :يف إطار يرنارج خاص ياسحعمال تكنصتصجةات اإلعالم واالتوصال يف تعةةم اتةغ االجنةةزة .

 بريطانيا :تكفل املركز االجنةةزي تةغات يف إطار جتسةد يرنارج تكصةن  1.000أسحاذ لسب أساسةات املقاري ياتكفاءاتجبارع كمربةدج سن 2008

 -بلجيكا :يف رةف نشر ياتةغ اتفرنسة  /اتعرية رن  124يفض  ،اتذي كحب رقدرحه وزةر اتحعةةم اتسايق أيصيكر ين يصزةد،

رعحربا إةاه 'اتكحاب املعمم تةمقاري ياتكفاءات' ةربر  )2006( Xavier Roegiersإدخال املقاري ياتكفاءات وةعطي املعةم
جممصع رن اتحعرةفات واألرثة عةى وضعةات اإلدراج واتحقةةم( )..اتيت تدعص إىل ترمج حمحصى اتكحةب إىل إجراءات يةداغصجة .
 -ألمانيا :ياإلضاف تةحعاون يف جمال تكنصتصجةات األعالم واالتوصال فقد مت رع هذا اتبةد تنظةم تريوصات تفائدة اجملمصعات

املحخوصوص يف املصاد فةما خيص إعداد وتقصمي اتكحاب املدرسي.

 -فرنسا  :يف إطار إعداد يرارج اتحعةةم اجلدةدة ،فقد حتوصةت عةى لوص األسد يف اجناز اتعدةد رن رهام اتدراس واملعاةن رن

قبل اتكثير رن اجملمصعات املحخوصوص يف املصاد اتدراسة  ،ياإلضاف إىل يرنارج تعاوين تحضسني نصعة اتحكصةن األويل واتحكصةن
املسحمر أو أثناء اخلدر ملعةمي اتةغ اتفرنسة  ،وهص رشروع ممصل رن قبل وزارة اتشؤون اخلارجة اتفرنسة واألوروية  ،مت تنفةذها
يناء عةى طةب رن اتسةطات اجلزائرة  .وةهدف اتربنارج إىل االسحجاي تصضعة تدرةس اتةغ اتفرنسة يف اتنظام اتبريصي اجلزائري.

وغطي هذا املشروع اتفبرة يني  ،2011-2008وةعحرب اخلطصة األوىل رن اتدعم اتيت مت إدخاهلا عةى أنظم اتحكصةن ألساتذة
اتثانصي وااليحدائي ،وهتدف عةى وجه اخلوصصص إىل تعزةز حماور املراجع اتبةداغصجة  :املدارس اتصطنة اتعةةا ( ، )ENSجارع
اتحكصةن املحصايل ( )UFCواملفحشة اتعار تةبرية اتصطنة .

ب .الشركاء المعنيون:يزعار املركز اتدويل تةدراسات اتبريصة أو اتبةداغصجة ( ، )CIEPورركز اتةغات اتحطبةقة () CLA
ورعهد تدرةب املعةمني يـمدةن "كرةحال" (  )IUFMإىل جانب اتحجمع تةموصةض اتعار  -اتحكصةن املسحمر واإلدراج املهين
تكرةحال) GIP-FCIP( .
وجاءت خةفة هذا املشروع يف ،2003 - 2002يعد أن شرعت اجلزائر يف إيالح نظام اتحعةةم اتذي ةنص عةى إدخال اتةغ
اتفرنسة ايحداء رن اتسن اتثاتث رن اتحعةةم االيحدائي وانطالقا رن اتعام اتدراسي  .2006-2005ولىت ةحم دعم هذا اإليالح
قارت اتصزارات اجلزائرة تةبرية اتصطنة واتحعةةم واتعايل واتبضث اتعةمي ،ياتحعاون رع وزارة اتشؤون اخلارجة اتفرنسة واألوروية ،
يحنفةذ رشروع حتسني جصدة اتحكصةن األويل واملسحمر تةمعةمني.
 تطصةر رناهج اتحكصةن املسحمر املصجه إىل تفعةةه عةى االنبرنت وريطه ياتربارج اجلدةدة تةمرالل االيحدائة  ،املحصسط واتثانصةياإلضاف إىل تكصةن اتنصاة اتصطنة يف اتةغ اتشفهة و اتكحاية تطفل املرلة اتحضييرة هذه اتسن أي 2016
ج .التعاون المتعدد األقطاب:يف إطار اتفاق اتحعاون املصقع يف أكحصير  ، 2003يني وزارة اتبرية اتصطنة واملدةر اتعام ملنظم

اتةصنسكص ،تبنت هذه األخيرة يرنارج دعم إياللات املنظصر اتبريصة (  (PARE 1وةهدف أساسا إىل تدعةم املساعدة
اتحقنة وتثبةت اتدعائم املؤسساتة وخاي را ةحعةق يحعزةز جهاز اإلشراف عةى اإليالح وتصجةهه واتحكصةن اتبةداغصجي تةمعةمني
واألساتذة ،وإعداد اتكحب املدرسة  ،واسحخدام تكنصتصجةات اإلعالم واالتوصال  .وكارحداد رةداين ملرلة اتدعم األويل قدرت
اتةصنسكص يرنارج اتدعم اتثاين ( )PARE 2اتذي ةهدف إىل تنمة قدرات املسيرةن واملريني ،واتحنسةق يني خمحةف اتشركاء
اتدوتةني فةما ةقدرصهنم رن دعم ،و ةحمثل دعم رنظم اتةصنةسةف UNICEFيف متصةل عدد رن املشارةع رثل ":رشروع املدرس
يدةق األطفال ،اتبرية اتشارة  ،ورشروع املصاطن واتسةم واتحسارح واتحيارن" ،كما رصتت اتعدةد رن اتدراسات عن طرةق
تقصمي أثر املقاري ياتكفاءات يف ردى اسحفادت اتبنات يف املناطق اتنائة رن اتبرية واتحعةةم  ،ياإلضاف إىل رصضصع اتعنف يف
اتصسط املدرسي.

 .3التكوين بالمشاهدة :ةعد اتحكصةن ياملشاهدة ألد اإلسبراتةجةات املحبع يف يعض اتدول األوروية وعةى غرارها فرنسا  ،وهص
اجتاه ةدعص إىل االيحعاد عن اتنمطة يف اتحكصةن وتغةير اتسةصكات اتحكصةنة عن طرةق أرثة تطبةقة لة هي تةست اسحثناء عةى
اتدول املحقدر ،فبفيل تسجةل يسةط ،ميكنك اتصتصج ويكل لرة ويدون رقايل إىل را ةعرف يـ" ينك سةسة اتدروس"
)( Banque de Séquences Didactiquesاتيت ةنحجها املركز اإلقةةمي تةحصثةق اتبةداغصجي ( ) CRDPاتحايع ألكادمية
رصنبةةةه ياتحعاون رع املهد اجلارعي تحكصةن املعةمني ( )IUFMملصنبةةةه .وتيم خدر هذا املصقع  38839رشبركا 60 ،سةسة
و  401شرةط فةدةص .وةسمح املصقع تةمدرسني واملكصنني تةضوصصل عةى اتصثائق،وأن ةحكصنصا عةى أساس مناذج لة ملمارسات
تدرةسة وكةفةات إعداد اتدروس .فهص فياء تةمشاهدة وحتةةل اتصضعةات اتحدرةسة واتنشاطات اتوصفة املوصصرة داخل األقسام،
رعاش لي ميكن أن ةغين وةغذي تعةمات املدرسني اجلدد وهي منصذج تةحكصةن واتحكصةن اتذايت.وهي اتنمصذج اتذي أيبح ةطبق
يف اتحدرةب أثناء اخلدر رن قبل اتنصاة اتصطنة تحدعةم اتبرية اتحضييرة ونقةها إىل املريني يف والةاهتم يدتةل را تقصم يإعداده رن
دروس ياملشاهدة تعدها ررية را يإشراف ممثة اتنصاة اتصطنة مبسحغامن تحناقش حمحصةاهتا يف يرارج اتحدرةب أثناء اخلدر .

 .4املاللظ تربارج اتحدرةب أثناء اخلدر أهنا روصمم وفق املعاةير اتدوتة  ،لةث راعى فةها واضعصها أن تحيمن عدة رصضصعات
ختص يرنارج األقسام اتحضييرة كما حتصي عدة خطصات ،أمهها حتدةد كل رن أهداف اتربنارج اتحكصةين ،وحمحصى اتربنارج

وأساتةب اتحدرةب رع اتصسائل واألدوات املساعدة واملكصنني واملحكصنني ،واألخذ يعني اإلعحبار ركان وزران إجراء عمةة اتحدرةب
مث حتدةد رةزانةحها.

أ/تحديد أهداف برنامج التدريب :وال جند يرناجما تدرةبةا تفائدة املريني إال وجند رعه أهدافا حمددة وروصاغ يشكل ميكن قةاسها،
ترتبط يحخطةط االلحةاجات اتحدرةبة اتذي حيدد اخلوصائص واتقدرات املراد إكساهبا تةمحدريني ،وهي ختحةف ياخحالف املادة املراد
تدرةسها ،ورن هنا ميكن لوصر هذه األهداف وفق را حيحاجه رريب(ة) اتبرية اتحضييرة يف تنمة رعةصراته ورعارفه املحعةق يطفل
ررلة اتحضييري وكةفةات اتحعارل رعه تحضسني أدائه،واكحسايه ملهارات جدةدة يف جمال ختوصوصه تحنمة قدراته اتعةمة أو
اتحطبةقة مبا حيقق كفاءة وفاعةة األداء ،رع تطصةر سةصكه واكحسايه قةما واجتاهات جدةدة حنص رسائل أو رصاقف رعةن ختص
تدرةس هذه اتفئ رن األطفال،وتزوةده مبهارات رعةن تحصفير اتقدرة عةى أداء أعمال رسحقبةة  ،وهي أهداف تحوصف يكصهنا
أهدافا تعةةمة تزود رريب اتبرية اتحضييرة ياملعةصرات واملهارات واالجتاهات وتنص عةى نحائج خاي ميكن قةاسها ،وواقعة ميكن
حتقةقها ،تنسجم رع سةاسات اإليالح اتبريصي (.ين عةشي ،87-86 ،2006 ،يحوصرف)

ب/مضمون برنامج التدريب :يعد حتدةد أهداف اتحدرةب ميكن االنحقال إىل حتدةد حمحصى يرنارج اتحدرةب  ،اتذي ةعحرب املادة
اتعةمة اتيت حتدد طبةع املعرف اتعةمة  ،وتطصرها ورن وقت آلخر ،وكذتك تصضح طبةع اتحدرةب ،وترمج ذتك إىل ممارسات تريصة
عمةة تطبق رن خالل احملحصةات عمةةا يشكل ةحناسب وطبةع املحكصنني ورن لةث رسحصاهم ونصعة اتحدرةب ،فهص ةأخذ يعني
االعحبار اتفئ املسحهدف رن اتحكصةن اتيت تحطةب تدرةبا خايا يعد اتذي حتوصةت عةةه يف اتحكصةن األويل ،ةراعي اتفروق اتفردة
يني املحكصنني وحياول إيراز جممصع رهارات حمددة ،رع تعزةز اجتاهات وقةم إجياية  ،كما جيمع يني اتنالة اتنظرة واتنالة اتعمةة
اتحطبةقة  ،وةركز عةى هذه األخيرة اتيت حيحاجها املريب(ة) أكثر ،رن خالل جةب املادة رن واقعه تحكصن ذات رعىن ته ،فهي
روصاغ يةغ سةةم واضض ،روعةت فةها اتدق واملصضصعة واحلداث  ،يأفكار ورفاهةم ،رححايع وواضض تحناسب واتزرن املقدر
تةربنارج اتحكصةين ،تةحزم يفةسف وأهداف اتربنارج اتحكصةين وتصجهاته ،واألهم يف ذتك أنه ةعكس حمحصى اتربنارج رؤة ورسات
وأهداف وقةم وسةاس املدرس اجلزائرة املنحسب إتةها املحكصن( .درة واتوصباغ ،322-321 ،2008 ،يحوصرف)
ج/الوسائل المساعدة :هنا جيب اتحفرةق يني اتصسائل واألساتةب :فاتصسائل هي األدوات اتيت ةسحخدرها املكصن تنقل املنهج

اتحكصةين إىل املحكصنني كاالعحماد عةى أجهزة ووسائل تعةةمة سصاء كانت تقةةدة أو لدةث رن رثل اتعاكس اتيصئي ،أو أجهزة
اإلعالم اآليل وشرائط فةدةص (datachow) ،أو اتسبصرات املثبح واملحضرك أو األفالم اتبريصة املسجة  ،وهي ربروك يشكل لر
ةسحخدم املكصن را ةرةد رنها لسب املادة اتيت ةكصن فةها.

د/أساليب التدريب :األساتةب هي اتطرق أو االسبراتةجةات اتدةداكحةكة اتيت ةسحخدرها املكصن تنقل املنهج اتحكصةين إىل

املحكصنني يوصصرة تبرك األثر املطةصب.تحنصع لسب اهلدف رن اتحكصةن يدءا ياحملاضرة واتعوصف اتذهين ويصال إىل اتصرشات وعمل
األفصاج ،و اتندوات وزةارات املفحش...إخل  ،فاملكصن هص رن ةقصم ياخحةار األسةصب اتحكصةين املناسب اتذي ةساعده عةى حتقةق
أهداف اتحكصةن( .األمسري ،51، 2009 ،يحوصرف) ،تكن أسةصب احملاضرة واملناقش وعمل اتصرشات هي را غةبت
كاسبراتةجةات دةداكحةكة  ،كما أن اتندوات واملةحقةات واألةام اتدراسة هي اتيت كانت تربرج تحطبةق هذه اتربارج.
ه/تقييم فعالية التدريب :تقةةم اتحكصةن ضرورة الزر إلعطاء روصداقةحه يف زةادة كفاءة األداء رن خالل اإلجراءات اتحقةةمة
تةعمةة اتحكصةنة اتيت تةسر اتصقصف عةى فعاتة اتربنارج اتحكصةين ،فربارج اتحدرةب املصجه ملريب(ة) اتبرية اتحضييرة جمهزة يشكل
ظاهر ورسحبر مبا ةساهم يوصصرة واضض ورباشرة يف زةادة إلساس املعةم ييرورته،وةدعم قايةةحه تةحغةير ودافعةحه تةمشارك فةه ،
فهص تكصةن ةحوصل يرناجمه حباجةات املريب(ة) اتعمةة  ،جيعل اإلقبال عةةه ضرورةا تحوصبح نحائجه رةمصس أكثر ،فهص ةحيمن رعاةير
عمةة تسمح تةمريب(ة) رن فهم واسحةعاب وجترةب را مينح ته رن رعةصرات أدائة ،ويةاغحها يةاغ تظهر يشكل جةي جدوى

البرنامج (ملاذا أعد يرنارج اتحدرةب ؟) والفئة المستهدفة من البرنامج( ملن ةعد يرنارج اتحدرةب ؟)ومكان إجراء البرنامج (أةن
ةنفذ يرنارج اتحدرةب؟) والزمن المخصص للبرنامج (رىت وردة اتربنارج؟) والوسائل واألدوات المستخدمة أو معينات

البرنامج( كةف ةعد يرنارج اتحدرةب ؟) واألهم رن ذتك ماهية المدرب ( رن ةعد اتربنارج؟) وهص رن ةحصقف عةةه جناح أو فشل
اتعمةة اتحكصةنة  ،إال أن أسةصب اتحقةةم اتحقةةدي اتذي ةعحمد عةى رلء اسحمارة اتحقةةم هص رن أخذ لوص األسد يف اتحقةةم
اجلزائري.
فةص رجعنا إىل المبادئ األساسية في مضمون برامج إعداد مربي(ة) التربية التحضيرية أثناء الخدمة اتيت تنادي هبا اإلجتاهات
اتحكصةنة املعايرة وردى تطايقها رع اتربارج اجلزائرة اتيت ذكرها اخلطةب ( )1986نسحنحج اآليت:

المبادئ األساسية في إعداد المربين األوروبيين أثناء الخدمة
 .1اعحماد إطار أو منصذج نظري تةحدرةب .

Theory

Based Model

 .2وضصح وحتدةد أهداف يرنارج اتحدرةب ووضصلها
Objectives prespecified Behaviral

 .3تةبة احلاجات املهنة اتفعةة تةمحدريني .

Meeting the

of trainees professional needs

 .4املرون

وتعدد االخحةارات يف يرنارج اتحدرةب

Flexibility and Diversity of options

 .5تصجةه يرنارج تدرةب املعةمني حنص اتكفاةات اتحعةةمة (
أو اتحدرةسة ) Teaching Competencies .
Oriented Program

 .6أن حيقق يرنارج تدرةب املعةمني اتحطايق أو اتحصافق را يني
األفكار اتنظرة واملمارسات اتعمةة Integration Of
theory and Praectice

 .7اسحمرار عمةة تدرةب املعةمني .

Continuity Of

Teacter training

 .8أن ميكن اتربنارج اتحدرةيب املعةمني رن حتقةق ذواهتم .
Self Actualization

 .9اسحثمار يرنارج تدرةب املعةمني تنحائج اتبضصث
Rescaresh Oriented .
واتدراسات اتعةمة
programs

.10اسحثمار تكنصتصجةا اتبرية
 .11تفرةد اتحعةةم Individualized Instruction .
 .12اعحماد رنهج اتحدرةب املحعدد اتصسائط .

Educational Technology

Media approach

Multi-

المبادئ األساسية في إعداد مربي(ة) التربية
التحضيرية أثناء الخدمة في الجزائر
 .1رطايق
 .2رطايق
 .3رطايق
 .4رطايق
 .5رطايق
 .6رطايق
 .7رطايق
 .8رطايق
 .9رطايق
.10رطايق
 .11رطايق
 .12رطايق

استنتاج :ةقصل ":)1980( Gurdonإن طةب اتحغةير واتحغةير يف لد ذاته قد ةكصن رزعجا يل ورهددا وهلذا كان رن
اتيروري إخياع كل طرف فاعل تعمةة تكصةنة رسبق مث رسحمرة ،هبدف اتحهةئ اتنفسة واتذهنة تةحغةير أوال ،مث تةمسامه فةه
وتعب دور املنصط رن خالل شرح اإلسبراتةجة اتكارة وتفايةل اجلصدة اتشارة ( .قراةرة )249 ،2010 ،
وياترغم رن األسباب اتكثيرة اتيت تدعص إىل تدرةب وإعداد املعةمني أثناء اخلدر  ،فإن غاتبة اتربارج املسحخدر هلذا اتغرض يف
اتصطن اتعريب عار ويف اجلزائر خاي را هي إال انعكاس تربارج إعداد املعةمني تدول رحقدر وتكرار ملعظم األساتةب املحبع يف
تنفةذها ،لةث تركز هذه اتربارج عةى اجلصانب اتنظرة وهتمل كثيرا اجلصانب اتحطبةقة  ،وغاتبا را تحوصف يعدم املرون ،وال هتحم
ياتنمص املهين واتحعةم اتذايت رع غةاب شبه كارل تحكنصتصجةا املعةصرات واإلتوصاالت ،واعحمادها عةى األساتةب اتحقةةدة يف
اتحدرةب ،ورن اتنادر أن تأيت رةبة اللحةاجات رةمصس تةمعةمني ،وأن ختدم اهلدف اترئةس وهص حتسني أداء املعةمني (يشارة،

، )149-148 ،2002وةأيت هذا االهحمام اتباتغ مبريب(ة) اتبرية اتحضييرة رن احلقةق اتيت رؤداها أن جصدة اتنظام اتحعةةمي
ككل تعحمد اعحمادا رئةسةا عةى جصدة املعةم اتذي سصف ةقصم يحنفةذ اخلطط اتبريصة  ،كما أن جناح أي إيالح ةحصقف ياتدرج
األوىل عةى نصع اهلةئ اتيت ةعهد إتةها يف إجناز اإليالح  ،فإن إيالح جمحمعنا رهن يإيالح املعةمني واملعةمات اتذةن نأرنهم
عةى ترية أينائنا و يناتنا  ،وهؤالء املعةمصن واملعةمات ال ةسحطةعصن أن ةقصرصا مبهمحهم عةى ألسن وجه إال إذا ناتصا نوصةبا وافرا
رن اإلعداد ( شاليل. )1 ،2009،

وةحيح أن اتربنارج املعد ملريب(ة) اتبرية اتحضييرة حيصي مجةع اخلربات اتيت جيب أن ةكحسبها املريب(ة) يف أثناء تكصةنه مبا ةساعده
عةى ارحالك را ميكن رن املعارف املرتبط ينمص اتطفل ونظرةات اتحعةم ،وكةفةات إعداد اسبراتةجةات تنقل املعةصرات إىل طفل
6-5سنصات ورهارات اتحفاعل رعه رن خالل فهم قةم اتةعب وأمهةحه وعالقحه طرائق تعةةم  /تعةم اتطفل يف هذه املرلة وكةفة
اخحةار وإعداد اتصسائل اتحعةةمة املالئم تفياء اتوصف وتنظةمه رع اسحخدام املاللظ واتقدرة عةى تقصمي اتربارج اتيت ةقدرها،
وتقصمي اتطفل ،وتقصمي ذاته ،كما حيصي كةفةات اتحخطةط تةربارج ،وتنفةذها وتنظةم يةئ اتحعةم ،وكةفة لل املشكالت ،واسحخدام
اتحكنصتصجةا احلدةث .كما حيصي أهدافا  ،ووسائل وربادئ حمددة  ،تبقى رشكة حتصةةها إىل إجراءات عمةة رن قبل املكصن اتذي
تقع عةى عاتقه كةفة تصيةةها يشكل عمةي إىل رريب(ة) اتبرية اتحضييرة .
إذن ال ةكفي يناء يرنارج تكصةين يكل املصايفات اتعةمة دون اتحفكير يف رن ةطبقه وكةف ةطبقه ،ألن ترمج اتربنارج وقراءته
تحطةب تكصةنا يف رهارات وتقنةات وطرق اتحدرةس احلدةث تفئ اتراشدةن أو را ةعرف ياألندراغصجةا رع اسحخدام تكنصتصجةا
املعةصرات وطرق تسةير عمل األفصاج ودةنارةكة اجلماع  ،رع إجياد اسبراتةجةات يدةة ورالئم رن أجل اترفع رن جناعحها
وفعاتةحها تحضسني رهارات املريني اتحدرةسة رن جه ياإلضاف إىل تكصةن ةعاجل اتقياةا اتنفسة واتبريصة اخلاي يفئ أطفال
اتحضييري  ،وهص را حتحاجه يرارج إعداد املكصنني ،قبل أن تصجه إىل فئ املريني.
خالصة:

نسحخةص مما سبق أن رن إجيايةات يرارج إعداد املريب (ة) أثناء اخلدر اعحناء وزارة اتبرية اتصطنة ياجلهاز اتبةداغصجي واملحمثل يف
اتعدة املنجزة تةبرية اتحضييرة اتيت تحيمن كل را ةحعةق ياتربارج واألهداف وطرائق اتحدرةس واتحصجةه وكذتك اتصسائل واتصثائق
املسحعمة يف اتبرية اتحضييرة  ،وتصيل اجملمصع املحخوصوص يف اتحعةةم اتحضييري إجناز وثةق عمل حتحصي عةى رناهج اتبرية
اتحضييرة وتفايةل تنفةذها ،وركزت فةها عةى حتدةد رهم اتبرية اتحضييرة وخمحةف اتنشاطات اتبريصة املطةصب إجنازها خالهلا ،
ررفق إةاها يدتةل تطبةقي تةمريني ،حيحصي عةى تصضةضات وتصجةهات وةحصىل رهم اإلعالم وتكصةن املريني (،رناهج اتبرية
اتحضييرة .) 2003،أعقبت فةما يعد يدفاتر اتنشاطات اتبريصة اتيت ميكن اعحبارها عدة تريصة تزارن إجنازها رع اتقرار املحخذ

يشأن اتشروع يف اتحصسةع اتحدرجيي تةبرية اتحضييرة يدءا رن اتسن اتدراسة  2005/2004تةصيصل إىل تعمةمها ياتنسب
تألطفال اتباتغني مخس سنصات رن اتعمر يف املصسم اتدراسي  ،2009/2008واتيت وضعت رصضع اتحنفةذ يف اتسن اتدراسة
 2006/2005يف كاف اتقطاعات اتعمصرة واخلاي اتيت تسحقبل أطفاال يف اخلارس رن أعمارهم.
واملاللظ أن يرنارج اتحدرةب أثناء اخلدر اجلزائري حيرص عةى اسحخدام أمنصذج رقحبس رن األمنصذج األورويب عمصرا واتفرنسيخوصصيا أللدث املعةصرات اإلجرائة اتحخوصوصة واملهنة ةبين اتربنارج عةى أساسها يطرةق إجرائة يف ضصء املقاري ياتكفاءات
اتيت را ةنبغي أن ةقصم عةةه إعداد املعةم ،وةحكصن هذا األسةصب رن مدخالت تشمل مجةع اتعناير اتيت تدخل يف اتربنارج رن

أجل حتقةق أهداف حمدده ،ورن عمليات متثل جممصع األنشط واتحفاعالت واتعالقات اتيت حتدث يني ركصنات اتربنارج ورن
مخرجات حتدد اتنحائج اتيت حيققها اتربنارج كما ةركز عةى التغذية الراجعة من خالل جممصع اتعمةةات اتيت تأيت نحةج توصنةف

املخرجات وحتةةةها يف ضصء األهداف اخلاي املصضصع يف اتربنارج  ،وتقدم املؤشر عن ردى حتقةق األهداف وإجنازها وتبني رركز
اتقصه واتيعف يف أي جزء رنه.

لكن من سلبيات هذا البرنامج جند االنفوصال يني إعداد وتدرةب املريب(ة) قبل اخلدر وتدرةبه وتأهةةه أثناء اخلدر  ،وةحضدد هذا

االنفوصال يف أن اإلعداد قبل اخلدر اتذي ةعقب اتنجاح يف املسايق واتدخصل يف اتبريص ةكصن عارا ونظرةا وركثفا جدا ،يةنما
اتحدرةب أثناء اخلدر ةحصاله املعةم املؤهل تةصياة واملرافق وكذا املفحش اتبريصي وةحأكد االنفوصال يف عدم وجصد أي تنسةق يني
اجلصانب اتنظرة واألدائة تةمبريص اتذي ةقف عاجزا أرام تسةير اتوصف واتفروق اتفردة تةحالرةذ.
كما جند عدم اتحصازن يني اجلصانب اتنظرة واجلصانب األدائة أو اتعمةة اتحطبةقة ،فربارج إعداد رريب(ة) اتبرية اتحضييرة أثناءفريا تةحدرةب اتعمةي أو املةداين ةحناسب رع أمهة هذا اتحكصةن وانعكاساته عةى رهاره اتيت أعدهتا اتصزارة اتصية
اخلدر ال تصفر ً
فهي تعحمد أكثر عةى احملاضرات اتنظرة واتصرشات اتيت تعحمد أكثرها عةى املشاهدة أي اتفةدةصهات تحقةةص اهلصة اتحطبةقة ،مما
ةعكس خةال يف ترمج اتربنارج وتطبةقه رن قبل املكصن ،ياعحباره املسئصل األول اتذي ةسمح ته ياتحوصرف يف املادة اتيت ةقدرها ويف
كةفة تقدميها،مما ةحصجب إعادة اتنظر يف تكصةن املكصنني ياتطرق احلدةث وطرق تدرةبهم عةى اتحدرةس املوصغر اتذي ةةعب دورا
كبيرا يف رثل هذه اتدورات اتحدرةبة ،تةحمكنصا رن نقةها ،ألن أكثرهم ةفحقر إىل اسبراتةجةات اتحدرةس اتفعال وهص را ةحطايق
ودراس خيراوي ،حممد ( )2001عن واقع إعداد املعةم وتدرةبه يف مجهصرة روصر اتعرية ياملقارن يإعداد املعةم وتدرةبه يف أملانةا،
اتيت اسحنحج رنها أن هناك اهحمام ياجلانب اتعمةي يف إعداد املعةم األملاين لةث ةحدرب اتطاتب رن مثان إىل عشر ساعات
أسبصعةا يف أملانةا ملدة عام ونوصف ياإلضاف إىل لوصصهلم عةى % 60رن يداة رواتبهم اتيت ةحقاضصهنا عند ممارسحهم تةمهن أثناء
فبرة اتبرية اتعمةة  (.اتفقةه ،وآخرون،ب.ت ،)7 ،مما ةعين أن املريب حيحاج يف هذه املرلة رن اإلعداد إىل تطبةق عمةي تةكحسب
رهارة اإلتقان.كما ةحصجب إعادة اتنظر يف أساتةب اتحكصةن املطبق يف يرنارج تكصةن رريب (ة) اتبرية اتحضييرة أثناء اخلدر ،
اتذي غةب عةةها أسةصب احملاضرة ،لةث ال ختةصا أي دورة رن هذا األسةصب اتحقةةدي ،ياإلضاف إيل ورش اتعمل واملناقش اتيت
تكصن يعد االنحهاء رن احملاضرة لىت تثري املصضصع ،مما ةحعني كذتك اتحدرةب اتعمةي تةمكصنني عةى تقنةات تنشةط اجملمصعات
يطرةق فةةةبس 6X6واتذي تحطةبه اتدورات لىت تؤيت هذه اتدورات مثرهتا واهلدف املرجص رنها.
اقتراحات :رن خالل را سبق رن اتعرض نوصل إىل اقبراح اآليت:
حماوت فحح ختوصص يف املدارس اتعةةا تألساتذة تفئ املريني املرلة اتحضييرة ،إعادة اتنظر يف إعداد املكصنني يطرق لدةث متكنهم رن فهم حمحصةات اتربارج اترمسة فهما يضةضا ميكنهم رن تصيةل رعةصراتهيوصف يضةض .
 -اتحفكير يف اسحخدام اسبراتةجةات اتحدرةس تكصن تفاعةة وااليحعاد قدر اإلركان عن اإلسبراتةجةات اتحقةةدة ؛

 سرب آراء املحدريني قبل اتحدرةب رن أجل اسحخالص الحةاجاهتم تةصيصل إىل تفعةل اتحكصةن قدر اإلركان؛ إن اقحباس اتربارج وجةب املدريني رن خارج اتصطن ال خيدم املنظصر اتبريصة إذا طبقت كما هي دون دراس خوصصية اجملحمعاجلزائري وثقافحه وعقةدته ،ألهنا يرارج أسست رن أجل خدر ربادئ وأهداف اجملحمع األيةي ،وعةةه ال يد رن دراسحها
واسحطالعها قبل اتشروع يف تطبةقها؛
اتحفكير يف اعحماد أمناط تدرةبة أخرى ال ةحطةب تنفةذها ًيىن حتحة رحطصرة وقدرات يشرة رؤهة كنمط املكصن اتزائر واتدرساتحدرةيب املشبرك واتدرس اتحدرةيب اتنمصذجي ياملشاهدة رن خالل عرض أفالم تدرةسة منصذجة  ،تعحمد عةى لل املشكة رثال؛
 اعحماد أسةصب اتريد اتحكصةين داخل قاع اتحكصةن ةقصم يه ألد املحخوصوصني تحقصمي اتنشاط اتحكصةين رن جصانبه كةها ،وإجراءاتبضصث واتدراسات اتيت تحناول عمةةات اتحدرةب رن زواةا خمحةف .
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التأطير :دغمان نعيمة

المقاطعة :ع 02/حاسي ماماش

التأطير :لحسن وردية

المقاطعة :ع 02/ماسرى

-التعريف بالعملية:

التعبير الشفهي الطفال قليلي الكالم في التربية التحضيرية

 نوع العملية :يوم تكويني \ تكوين المربي لترجمة التعبير الشفهي لفئة قليلي الكالممكان العملية :ثانصة  5جصةةة
نمط المشاركين:

مربو ومربيات التربية التحضيرية يوم  2016\05\17و يوم 2016\05\18

تعداد المشاركين الكلي \ 174:الغائبين 04 :اليوم االول و تعدادهم\ 83 :الغائبين  02اليوم الثاني وتعدادهم91 :
التقويم التربوي :المحادثة \ اللغة المنطوقةاتربنارج ررفق رع تقرةر عن نشاط تكصةين و اتعرضني اةيا
التـوجيه ـ ـ ــات :
 اعتمدنا على تكوين المربيات والمربين :رةمح خترج طفل اتبرية اتحضييرة وكةفة تعةةم اتةغ اتشفهة قةةةي اتكالم يحطبةق اتحصجةهات اتصزارة

حيث تفويج االطفال في نشاط التعبير الشفهي والبقاء مع فوج فئة قليلي الكالم لتعليمهم
اللغة المنطوقة ويف نفس اتصقت تكةةف االفصاج االخرى ياجناز اشغال ةدوة او رسم او تةصةن
 اعتمدنا على عرض انشطة مصورة الطفال في تكوين المربيناالطالع عةى انشط اتحعبير اتشفهي ل  4ردارس والة اجلةف و ورقة ويسكرة وأم اتبصاقي تبرقة اتكفاءات املهنة وأداء
رهارهم اداءا تريصةا يدورهم رفق اطفاهلم
طريقة العمل :اتطرةق االتقائة تعرض اتعروض – و اتطرةق احلصارة
Data show
إدارة املداخالت  :املؤطرتني و اتسةدتني رعاشص فصزة وعراج سعةدة
عمل وسلوك المشاركين :االيغاء _ اتنقاش فعال _ اتحفاعل اجيايب_االنحباه
الظـ ـ ـ ــروف الماديـ ـ ــة :يدون تغطة راتة
األه ـ ـ ــداف المحققـ ـ ــة :تعليم اللغة الشفهية لقليلي الكالم في التربية التحضيرية
حضور السيد مدير الثانوية السيد تريعة الفتتاح اليوم التكويني وأعطى بعض النصائح للمربين
التوصيات  :تطبةق اتحصيةات اتصزارة يعد ليصر املفحش ممثة اتنصاة اتصطنة تةحكصةن يف اتبريص اتحكصةين اتثاين املحعةق ياتةغ
اتشفهة عند طفل اتحضييري املنعقد يف اجلزائر اتعايم وتصتت تدرةبه األسحاذة Veronique Boirronأسحاذة عةم اتنفس
اتبريصي مبعهد تكصةن اتساتذة يـمدةن يصردو اتفرنسة .يف اتفبرة يني  7-3أفرةل 201
اتسةدة املفحش دغمان نعةم
اتسةدة املرية رعاشص فصزة

اتسةدة املفحش حلسن وردة
اتسةدة املرية عراج سعةدة

ورقة مداخلة للمؤتمر االقليمي "إعداد المعلم العربي معرفياً ومهنياً"
 30 – 29نوفمبر 2016

التدريب أثناء الخدمة وسبل تحسينه من وجهة نظر معلمي المرحلة المتوسطة في الجزائر
أ.د .محمد لحرش
أستاذ علم النفس

جامعة الجزائر  2أبو القاسم سعد اهلل
ملخص

هدفت الدراسة إلى تعرف اتجاهات مدرسي المرحلة المتوسطة في الجزائر نحو التدريب أثناء ألخدمة صمم

الباحث من أجل ذلك استبيان مكونة من  21فقره غطت ثالثة محاور األسباب التخطيط ومحتوى برنامج
التدريب و سؤاال مفتوحا حول طرق التحسين طبق على عينة مكونة من  74معلما

و معلمه توصلت

الدراسة إلى نتائج منها النتائج:
 .1اتجاهات مدرسي المرحلة المتوسطة نحو التدريب اثناء الخدمة سلبية.
 .2اتجاهات مدرسي المرحلة المتوسطة حيال أسباب التدريب سلبية.

 .3اتجاهات مدرسي المرحلة حيال التخطيط للتدريب أثناء الخدمة سلبية.
 .4اتجاهات مدرسي المرحلة المتوسطة حيال محتوى برنامج التدريب سلبية.
وأكد المعلمون والخبراء على عدة طرق لتحسين التدريب أثناء الخدمة ،منها االهتمام بالمعلم ،ودراسة
احتياجاته...
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مقدمة
يعتبر المعلم احد اهم عناصر العملية التربوية ،وعليه البد من العناية به واإلعداد الجيد السليم

له،اذ يحتاج الى معلومات مختلفة تفيده في تأدية عمله على احسن وجه ،وهو الذي يحدث التغيير
والتطوير في المجتمع اذا كان اعداده سليما وتأهيله الئقا يرتقي به الى تأدية مهامه على احسن وجه

مطلوب في اي مرحلة كان من مراحل التعليم المعتمدة في اي نظام من نظم التربية.

إن نجاح العملية التربوية بمحتواها العام وأبعادها ألمختلفة وما تنطوي عليه من العناصر واألسباب

العديدة ،كالمناهج الصالحة والكتب الدراسية الجديدة و الوسائل المعينة المناسبة والمباني الجاهزة تجهي از
جيدا واإلدارة المدرسية الناجحة على أهميتها وأثارها المختلفة في العمل التربوي سوف تبقى غير مقنعة
وتكون محل شكوى ان لم يهيا لها المعلم الكفء  ،المعد إعدادا جيدا ومجهز علميا وثقافيا ومهنيا ،حيث

أن هذا المعلم هو الذي يهيئ الخبرات والمهارات لتالميذه  ،وهو الذي يترجم أهداف المنهج إلى مواقف
تعليمية وهو الذي يؤثر في تفكير تالميذه وسلوكهم وبالتالي فهو العنصر األهم في تكوين شخصياتهم
وتوجيه قيمهم نحو خدمة البالد والعباد.

وفي هذا المعنى يشير(عزيز حنا )1985 ،إلى أهمية المعلم والمكانة التي يحتلها بالنسبة لعناصر العملية

التعليمية فيقول" :إ ن نجاح عملية التعليم ترجع إلى دور المعلم بما يماثل  %60في حين أن ما تمثله
العناصر األخرى من أركان عملية التعليم كالمناهج المدرسية واإلدارة ال يتجاوز  %40وذلك بالرغم من

التطورات العلمية في ميدان التربية وما قدمته تكنولوجيا التعليم من أساليب ووسائل مبتكرة تستهدف تيسير
عملية ألتعليم فإن المعلم ال يزال وسيظل العامل الحاسم في هذا المجال فهو الذي ينظم الخبرات التعليمية

وينفذها لتحقيق األهداف المحددة وتقييم وتقويم عوامل نجاحها وفشلها" .ويؤكد على دور المعلم وأهميته
في العملية التربوية(عدس عبد الرحيم ،1995 ،ص  )42اذ يقول "أن نجاح أي نظام تربوي

أو فشله يعتمد على المعلم فله اليد الطولى في ذلك كله ،وهو صاحب العالقة المباشرة مع الطالب وهو
أداة التنفيذ الفاعلة في العملية التربوية برمتها وما العوامل األخرى إال عوامل معينة له على أداء مهنته،

فالمعلم الكفء هو صمام األما ن للعملية التعليمية فقد يتحول المنهج الدراسي رغم ما به من مآخذ أو

قصور إلى أداة تربوية هامة في يد معلم كفء وقد يحدث العكس فقد يكون المنهج موضوعا بعناية وجهد
وينقلب على يد معلم غير كفء إلى خبرات مفككة ينصرف عنه التالميذ أكثر مما يقبلون عليه

ويستفيدون منه كما اشار (سرور  )1987الى ان المعلم يعتبر حجر الزاوية في تطوير التعليم ...والمعلم
الجيد في نظام تعليمي ضعيف افضل من المعلم الضعيف في نظام تعليمي قوي .ويؤكد (سعد نهاد

صبيح ) 1993 ،اهمية المعلم ومكانته في العملية التعليمية اذ يقول أن "المعلم يحتل مكان الصدارة بين
العوامل التي يتوقف عليها نجاح العملية ألتربوية وبلوغ غاياتها ألنه وحده الذي يبعث الروح والحياة في

المناهج ألدراسية.
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يجب على المعلم ان يكون قائدا محبوبا ومنشطا فعاال ،وان يكون مسهال غير مخل بعملية التعلم وفي
هذا اورد عبد الحق منصف ( )46 :2007قول كارل روجرز (" )2000ينبغي ان يتحول المدرس الى

مسهل ( )Facilitateurلعملية التعلم ،فال يعطي للمتعلمين معارف جاهزة بقدر ما يعطيهم الثقة في
قدراتهم" وهذا ما تحث عليه طرق التدريس الحديثة ،التي جعلت المعلم موجها ومنشطا ومشجعا تالميذه

على المبادرة واإلبداع ،وهذا يأتي بتحيين المعارف اي ينبغي للمعلم ان يبحث عن المعلومة الجديدة

الحديثة اينما كانت ووجدت ،وتولي االنظمة التربوية في شتى البلدان اهتماما خاصا بالتعليم وتدريب
ألمعلمين والجزائر كغيرها حريصة على ان يكون المدرس جاه از ومستعدا لكل جديد  ،اذ عملت على
توفير التدريب اثناء الخدمة ومفهومه بأنه العملية المقصودة التي تهيئ وسائل التعليم وتعاون العاملين

على اكتساب الفاعلية في أعمالهم الحاضرة والمستقبلية وهو النشاط المستمر لتزويد الفرد بالخبرات

والمهارات واالتجاهات التي تجعله صالحا لمزاولة عمل ما  .ويؤكد الشمري)2010(،على ان التدريب

اكتسب في النصف الثاني

من القرن العشرين اهمية متزايدة نظ ار لما شهدته هذه الحقبة من ثورة

معرفية،وتطور تكنولوجي غير مسبوق كما ونوعا ادى الى التركيز على عامل المعرفة في نطاق العوامل

الدولية المتبادلة  ،واالعتماد على مصدر متجدد ال نهائي  ،ولم يعد التدريب اداة تطويرية لمهارات

الموظفين فحسب بل اصبح خيا ار استراتيجي لالستثمار في االنسان كأهم عناصر االنتاج والتنمية

البشرية وأورد العباس ( )2013ما اشار اليه موسى ( )1993ان التدريب في الواليات المتحدة يعتبر
اجباريا واحيانا تتوقف عليه زيادة الراتب ،كما يمنح المعلمون اجازات دراسية لمدة سنة  ،يلتحقون

بالدراسات التي تعدها الجامعات للمعلمين .

لقد بذلت و ازرة التربية والتعليم في الجزائر الجهود واستثمرت األموال وذلك للتوصل الى خصائص

وأنشطة المعلم الفعال ،من خالل برامج التدريب اثناء الخدمة  ،وهذا قصد تمكين المعلم القيام بأدواره
المتجددة وتحسين نوعية التربية التي يتلقاها المعلمون والتي تتوقف الى حد كبير على نوعية التعليم الذي

يوفره المعلم ومدى فعاليته في توفير البيئة المناسبة لتسهيل عملية التعليم والتعلم.

التدريب اثناء الخدمة للمعلمين يقصد به " عملية منظمة مدروسة لبناء مهارات تربوية وادارية ،وشخصية
تلزم اداؤهم الفعال للمسؤوليات اليومية المدرسية او ترميم ما لديهم منها بتجديدها او اغنائها اوسد العجز

المالحظ فيها لتحقيق غرض اسمى هو تحسين فعالية المعلمين  ،وبالتالي زيادة التحصيل النوعي والكمي
للمتعلمين .

إن أداء األدوار المرتبطة بمهنة معينة ،واالقتناع بأداء هـذه أألدوار يعتمـد على عدة عوامل فقد ذكر

الشرعة والباكر ( ) 2003إن القدرة علـى أداء األدوار المرتبطة بالمهنة تعتمد على عاملين أساسيين هما:

 -1االتجاه اإليجابي نحو المهنة .

 -2اكتساب المهارات الضرورية ألداء المهنة .
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ان االتجاه االيجـابي نحـو المهنة ال يتكون إال إذا احس الفرد أنه يفهم آليات العمل ويقف على خطواتها
ويلم بمهاراته إذ ان عدم تأهيله للعمل واعداده يمكن أن يشعره بالفشل والعجز وهـذا بالتأكيد يؤدي الى

التسرب والعزوف عن العمل.

تعتبر االتجاهات احد المكونات الهامة للشخصية نحو الكثير من مكونات العملية التربوية بما فيها االتجاه

نحو المقررات الدراسية وطرق تدريسها ،والتقنيات المستخدمة في العملية التعليمية الحديثة وغيرها.

ان االتجاه االيجابي نحو موضوع معين يسهل تعلمه وتعليمه،بينما االتجاه السلبي نحوه يعيق ذلك.

كما يرى  . (2004)،Akubuiroان االفراد الذين لديهم اتجاهات ايجابية نحو موضوع ما يكون اداؤهم
افضل من اداء االفراد الذين لديهم اتجاهات سلبية نحو ذلك الموضوع.

ويرى القواص ( )2006ان االتجاهات تحدد السلوك وتفسيره وتنظم العمليات الدفاعية واالنفعالية والمعرفية

واإلدراكية وتحمل الفرد على االدراك والتفكير والسلوك بطريقة محددة اتجاه موضوعات البيئة الخارجية،
وبذلك تسهم االتجاهات في اعداد االستجابات لألشخاص والقيم واألفكار المختلفة.

ان اتجاهات المعلمين حيال برامج التدريب اثناء الخدمة او غيرها تؤدي دو ار هاما في االقبال عليها

والحرس على المواظبة والمثابرة في المشاركة فيها او العكس اي االحجام عنها ،اعتماد على مقدار عطاء
الفرد في مجال معين يعتمد على مجال انتمائه وحبه وميوله واتجاهاته نحو هذا المجال .بتصرف عن

(حجازي .)2008،

االشكالية
ومن خالل ما سبق ذكره وتبيان اهمية كل من المعلم ودوره ،والتدريب وفائدته للمعلم وكذلك االتجاه وماله
من تأثير في عملية التعليم والتعلم ومن خالل ما اشار اليه العرابي ( ،)2014الى ان المعلم يعني جملة
من المشكالت نتيجة القصور والضعف في تأهيله وتدريبه اثناء الخدمة في ظل ما احدثه االصالح من

تجديد وتغيير نذكر منها:

 عدم وضوح فلسفة التجديد بالنسبة للمعلمين .
 صعوبة االلمام بالمعارف والبيداغوجيات الجديدة التي تضمنها المنهاج الجديد.

 صعوبة انتقال المدرس من ناقل للمعرفة الى وسيط يوجه التلميذ نحو منابع المعرفة .
 عدم تأهيله تأهيال يتناسب مع المعارف والمهارات الجديدة .
 عدم توفر الوسيلة الكفيلة لتنفيذ المنهاج الجديد.

_ ضعف الدوافع والقبليات و الحوافز باإلضافة الى ما توصلت اليه الدراسات التي اطلعنا عليها مثل
دراسة قايلي ( )2015التي توصلت الى ان اغلب المعلمين لديهم اتجاهات ايجابية نحو التكوين اثناء
الخدمة.كما وجدت ان هناك فروق دالة احصائيا بالنسبة لمتغيرات الدراسة.اما دراسة العاج واللوح

والشقرة()2010التي توصلت الى ان المعلمين في حاجة الى وجود اهداف محددة مسبقا ،وحاجة برامج
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تدريب المعلمين والمعلمات الى التخطيط لها ،باإلضافة الى انه حتى يمكن الوصول الى سبل تطوير
للبرامج التدريبية للمعلمين يجب االخذ بعدد من االعتبارات من اهمها :تناسب المعلومات التي تعرض

على المعلمين والمعلمات ومالءمتها لمؤهالت المعلمين المختلفة وخبراتهم وايجاد انشطة اختيارية.

اما دراسة ابو عطوان ()2008التي هدفت التعرف على معوقات التدريب اثناء الخدمة وسبل التغلب

عليها ،اذ توصلت الى هناك معوقات منها  :عدم وجود حوافز مادية ومعنوية للمعلمين المتدربين  ،عدم

اخذ رأي المعلمين في احتياجاتهم التدريبية  ،تعارض وقت التدريب مع وقت العمل في المدرسة وقلة
استخدام الحاسوب.وهدفت دراسة صبح ()2006الى المساهمة في ترشيد برامج التدريب اثناء الخدمة
وخلصت الى ان خطة التدريب غير واضحة وال يؤخذ في الغالب برأي المعلمين فيها وال تتبنى حاجات
المعلمين  ،االهداف غير واضحة وغير محددة ،والدورات التدريبية تكاد تخلو من االساليب الحديثة اذ

تقتصر على المحاضرات واإللقاء وضعف بعض المدرسين في توصيل المعلومات وعدم رضا معظم

المتدربين عما يقدم لهم من دورات  .اما دراسة الطراونة والشلول ()2000التي هدفت الى معرفة الحاجات
التدريبية للمعلمين من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين ومدراء المداس في ضوء المؤهل والخبرة

في االردن وخلصت الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في احتياجات المعلمين ( .عن العرابي

 2014وقايلي . )2015اما دراسة الشلبي ( )1995التي هدفت الى التعرف على اتجاهات معلمي المرحلة
الدنيا نحو التدريب اثناء الخدمة في االردن ،استخدمت االستبيان كأداة لجمع المعلومات وتوصلت الى ان

اتجاهات معلمي المرحلة الدنيا نحو التدريب اثناء الخدمة لم تصل الى مستوى االتجاه االيجابي المقبول

تربويا  .ويالحظ على الدراسات السابقة ان اغلبها تناول عينة من المرحلة االبتدائية معتمدة االستبيان اداة

لجمع المعلومات من عينة الدراسة التي تمثلت في المعلمين.
تهدف الدراسة الحالية الى:

 -1الكشف عن اتجاهات مدرسي المرحلة المتوسطة نحو التدريب اثناء الخدمة.

 -2التعرف على اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال اسباب التدريب اثناء الخدمة.

 -3التعرف على اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال تخطيط التدريب اثناء الخدمة.
 -4التعرف على اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال محتوى برامج التدريب اثناء
الخدمة.

 -5الكشف على – اذا ما كانت  -هناك فروق ذات داللة احصائية لدى مدرسي المرحلة
المتوسطة وفقا للمتغيرات التالية  :الجنس  ،المؤهل والخبرة.

 -6التعرف على سبل تحسين التدريب اثناء الخدمة لمعلمي المرحلة المتوسطة في الجزائر.
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أهمية الدراسة
 .1تكمن اهمية هذه الدراسة في اهمية الموضوع نفسه تدريب المدرس اثناء الخدمة الذي يشكل
العمود الفقري في العملية التعليمية .

 .2تكشف عن رضا المتدربين اثناء الخدمة وعن عملية التدريب برمتها .
 .3تحاول طرح وتحديد طرق تحسين عملية تدريب (تكوين) المدرسين اثناء الخدمة .

 .4تفيد المعنيين باألمر بتعريفهم عن وجهة نظر المتدربين حيال برامج التدريب وعليه تمكن
المهتمين عمل ما يلزم نحو العملية من كل جوانبها.

 .5تكمن اهميتها في حداثة وأصالة موضوعها.
تساؤالت الدراسة:
 .1ما هي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال التدريب اثناء الخدمة في الجزائر؟
 .2ما هي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال اسباب التدريب اثناء الخدمة ؟

 .3ما هي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال التخطيط للتدريب اثناء الخدمة؟
 .4ما هي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال محتوى البرنامج التدريبي اثناء الخدمة؟

 .5هل هناك فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال التدريب
اثناء الخدمة وفقا للمتغيرات التالية  :الجنس ،المؤهل والخبرة ؟

 .6ما هي سبل تحسين التدريب اثناء الخدمة لمعلمي المرحلة المتوسطة؟
تحديد المفاهيم

أوال :االتجاهات
تحظى االتجاهات بأهمية كبيرة من طرف علماء النفس والتربية  - ،ورغم اهمية االتجاهات إال

ان الباحث يرى عدم التفصيل فيها الن المجال ال يتسع لذلك وسوف نقتصر على بعض التعريفات
االصطالحية ثم طرح التعريف االجرائي  -ومن خاللها نستطيع التنبؤ بسلوك الفرد ودرجة تحقيقه

لموضوع االتجاه فمثال المعلم الذي يتمتع باتجاهات ايجابية نحو التعليم نتنبأ بأنه سوف يحقق نجاحا باه ار

في مهنته ( السبيعي  )2002ولفظة االتجاه هي تكوين فرضي  ،او متغير كامن او متوسط من قبيل
المتغيرات المتوسطة التي تقع فيما بين المثير واالستجابة ( بن سعيد .)2004
ويمكن طرح السؤال التالي  :ما هو مفهوم االتجاه ؟

لقد تعددت تعريفات االتجاه وذلك قد يرجع ألسباب عديدة،لقد اورد الكندي ( )1992القائمة التي نشرها

البورت واستعرض فيها ستة عشر تعريفا حول االتجاه  ،وهناك بعض التعريفات شاعت وانتشرت بين

العلماء نذكر منها :

6

تعريف البورت ( )Alportالذي اورده سويف ( )1983بأنه "حالة من االستعداد التأهب العصبي والنفسي
تنتظم من خالل خبرة الشخص  ،وتكون ذات تأثير توجيهي او دينامي على استجابة الفرد لجميع
الموضوعات والمواقف التي تستثير هذه االستجابة " .

اما تعريف ثيرستون (  )Thurstonالذي اورده عيسوي ( )1972بأنه " درجة الشعور االيجابي او السلبي
المرتبط ببعض الموضوعات السيكولوجية  ،ويقصد بالموضوعات السيكولوجية اي رمز او نداء او قضية
او شخص او مؤسسة او مثال او فكرة او غيرها مما يختلف حوله الناس  ،فاالتجاه ال يكون ازاء الحقائق

الثابتة المقررة وانما هو دائما تجاه الموضوعات التي يمكن ان تكون جدلية "

تعريف ابشو ) )Upshowالذي اورده دويدار ( )1994بأنه " المواقف التي يتخذها االفراد في مواجهة

القضايا واألمور المحيطة بهم بحيث يمكن ان يستدل على هذه المواقف من خالل النظر الى االتجاه
باعتباره بناء يتكون من ثالثة اجزاء  ،االول ويغلب عليه الطابع المعرفي  ،ويشير الى المعلومات التي

لدى الفرد والمتعلقة بهذه القضايا او المسائل  ،والثاني انفعالي يعبر عن تقويمات الفرد لكل ما يتصل
بهذه القضايا والثالث سلوكي ويتمثل في االفعال التي يقوم بها الفرد او يعمل على الدفاع عنها او تسهيلها

فيما يتصل بهذه القضايا ".

واذا تمعنا في التعريفات السابقة نجد انها اختلفت في تحديدها لمفهوم االتجاه وكما ذكرنا سابقا فان ذلك
يرجع الى الخلفيات النظرية التي ينطلق منها كل باحث فالبورت يركز على خبرة الشخص التي توجهه او

يكون عبر التقليد وبالمحاكاة اما ثورستون فركز على صوب االتجاه اما ايجابي او سلبي في الموضوعات
التي تحمل طابع االختالف من شخص ألخر مستثنيا الحقائق الثابتة .اما ايشو فركز على مكونات
االتجاه التي تتمثل في اجزاء ثالثة هي  :المكون المعرفي اي ان الفرد البد ان يكون معرفة نحو الموضوع

الشيء موضوع االتجاه  ،والثاني المكون االنفعالي ومن خالل المكون االول يتكون لدى الفرد انفعال
معين نحو موضوع االتجاه يكون ايجابي او سلبي  ،والمكون الثالث وهو السلوك اي ان الفرد يقوم بأفعال

حيال موضوع االتجاه اما انجذابا او نفورا.واذا تعرفنا على تعريفات الكتاب العرب نجدهم ساروا مسار
التعريفات السابقة نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر تعريف الزهران ( )1977يعرف االتجاه بأنه

تكوين فرضي او متغير كامن او متوسط وهو عبارة عن استعداد نفسي او تهيؤ عقلي عصبي متعلم
لالستجابة الموجبة او السالبة او اشياء او موضوعات او مواقف او رموز في البيئة التي تستثير هذه

االستجابة ".

التعريف االجرائي لالتجاه
يقصد باالتجاه في هذه الدراسة وجهة نظر معلمي المرحلة المتوسطة حيال التدريب (التكوين) اثناء

الخدمة  ،وهو ما قاسه االستبيان من خالل االجابة على البنود المسطرة فيه والمقدم ألفراد عينة البحث
الحالي.

ثانيا  :التدريب (التكوين) اثناء الخدمة
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يحتاج المعلمون بين الحين واآلخر لمن يمد لهم يد العون والمساعدة في الكشف عن حاجاتهم
التدريبية وتشخيصها والعمل على تلبيتها لرفع كفاءاتهم التعليمية.

ويزداد تكوين المعلم أثناء الخدمة أهمية عند أي إصالح تربوي ألنه حجر الزاوية فيه ،وفي البناء التعليمي
كله وهو المنفذ الحقيقي الذي تقع على عاتقه أهدافه وبلوغ غايته ألن نجاح أي إصالح تربوي رهين

باالرتقاء بمستوى المعلم(العرابي .)2014

ومن ثم أصبح من الضروري إعادة النظر في تكوين المعلم وتجديد أدواره باستمرار والعمل على جعله

واعيا بتطويرها ومستعدا للقيام بها.

"ولهذا أكدت منظمة اليونسكو على اعتبار إعداد المعلم بمثابة إستراتيجية لمواجهة أزمة التعليم في

عالمنا المعاصر وذلك أن األبنية ألمدرسية والتجهيزات والمرافق والمناهج والكنب والوسائل ألتعليمية على
أهميتها وآثارها المختلفة في العمل التربوي تبقى محدودة الفائدة إذا لم يتوافر المعلم الكفء " (خالد طه

األحمد  ،2005ص .)19

ونظ ار لما لتدريب المعلمين أثناء الخدمة من أهمية فقد بذلت الجهود واستثمرت األموال على مستوى

الدول النامية والمتقدمة للتوصل إلى خصائص وأنشطة المعلم الفعال من خالل رفع مستويات برامج

التدريب فظهرت العديد من التجارب واالتجاهات المعاصرة لمحاولة التوصل إلى استراتيجيات وتصاميم
يتم في ضوئها تكوين وتدريب المعلم.

كما تطورت هذه االستراتيجيات من كونها مجرد التدريب على إتقان بعض مهارات التدريس كتخطيط

الدروس واعداد المواد التعليمية والتقويم من أجل تلبية الحاجات المؤسسية ورفع الكفايات  ...تجاوزت ذلك
إلى آفاق أوسع من النمو المهني ،حيث تلقى االحتياجات المعرفية والمهارية والوجدانية للمعلمين األفراد

اهتماما كبي ار في إطار مفهوم المهنة ) (Professionبكل ما تتضمنه من أبعاد اجتماعية ومعرفية بل

وايديولوجية أيضا(.العرابي .)2014

ذلك أن دواعي التدريب أثناء الخدمة متعددة متنوعة منها ما له عالقة بالتنامي السريع في نظم المعرفة

وفروعها المختلفة وتطور المناهج التربوية ،ومنها ما له عالقة بتطور العلوم وطرائق تدرسيها وتطور

تكنولوجيا ووسائل االتصال ومنها ما له عالقة بتطور النظريات التربوية.

وهذا كله قصد تمكين المعلم للقيام بأدواره المتجددة وتحسين نوعية التربية التي يتلقاها المتعلمون والتي
تتوقف إلى حد كبير على نوعية التعليم الذي يوفره المعلم ومدى فعاليته في توفير البيئة المناسبة لتسهيل

عمليتي التعليم والتعلم.

مفهوم التدريب اثناء الخدمة

هناك عدة تعريفات لهذا المفهوم منها :
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" .1هو تلك النشاطات التي تنفذ وتطبق في المدرسة او مجموعة من المدارس او تقدمها مجموعات
اخرى اتحسين اداء المعلمين " (الفقي .)1994

" .2هو كل برنامج منظم ومخطط يمكن المعلمين من النمو ف المهنة التعليمية بالحصول على
المزيد من الخبرات الثقافية وكل ما من شانه ان يرفع مستوى عملية التعليم ويزيد من طاقات

المعلمين االنتاجية " (بشارة ،دت).

" .3هو كل الحلقات الدراسية والنشاطات التي يشترك فيها المعلم بهدف زيادة معلوماته المهنية
وميوله ومهاراته االصلية التي اهلته لدخول المهنة "(عبد القادر يوسف ،دت).

 " .4هو مجموعة من البرامج والدورات الطويلة او القصيرة والورش الدراسية وغيرها من التنظيمات
التي تنتهي بمنح شهادة او مؤهل دراسي وتهدف الى تقديم مجموعة من الخبرات والوجدانية

الالزمة للمعلم لرفع مستواه العلمي وأدائه التربوي واألكاديمي من الناحية النظرية والعملية "

(اللقاني.)1999

" .5هو نشاط مخطط ومنظم يرجى منه احداث تغييرات في مهارات ومعارف واتجاهات سلوك االفراد
لتحسين مستوى ادائهم مما يعود بالنفع عليهم وعلى المنظمة ككل "(الغدير .)2001

ومن خالل التعريفات السابقة يمكن استنتاج ما يلي :

 .1ان التدريب نشاط انساني مخطط له ومقصود .

 .2هدفه التغيير في الجوانب المعرفية والوجدانية والمهاراتية لدى المتدربين .
 .3عملية مستمرة انية ومستقبلية .

 .4يلبي احتياجات المتدربين المعرفية والسلوكية والعالجية.
ومن خالل التعريفات السابقة يمكن استنتاج التعريف التالي للتدريب اثناء الخدمة لهذه الدراسة:

" هو نشاط انساني مخطط له سلفا  ،يهدف الى تزويد المعلم بالمهارات المعرفية والوجدانية واألدائية

لتغطية النقص في ادائه  ،ومواكبة المستجدات الحاضرة والمستقبلية بغية تحسين كفاءته"

بعد التعرف على مفهوم التدريب اثناء الخدمة  ،نود التعرف على المراحل التي مر بها ؟

مراحل تطور هذا المفهوم :

شهد التدريب نقاط تحول جذرية في رحلته عبر ألسنين انتقل خاللها بمراحل مشابهة لتلك المراحل التي
اجتازها االقتصاد العالمي .وقد ذكر( روتويل ) Rothewoulle 1997 ،ثالث مراحل مر بها التدريب أثناء

الخدمة ،هي:

المرحلة أألولى :كان التركيز على التدريب القياسي )  ( Standar Triningالقاضي بتدريب األعداد

الكبيرة إعدادا آليا ال يعتمد على اتباع األساليب الحديثة في تحديد االحتياجات ألتدريبية حيث كان الشعار
لهذه المرحلة (أن الكم يغطي كل ألعيوب وال داعي للترشيد طالما أن هناك مواد كافية ،حيث كان نمو

التدريب مرتبطا بمزيد من االستهالك).
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وفي المرحلة الثانية :تأثر التدريب بثورة الجودة التي أطلق ش اررتها (ديمنج  (Demingوظهر ما يعرف
بالتدريب القائم على الجودة (  ( quality Triningاعتمادا على معايير أو مقاييس عالميه حيث نشطت
المؤسسات المتخصصة في نقل أو شراء أو اقتباس المعايير العالمية ،وكذلك األدوات المهنية

المتخصصة في القياس.

أما المرحلة ألثالثة  :وهي مرحلة التدريب بالمعرفة (  ( Trining by knowledgeالذي يعتمد على فكره أو
رؤية ،أو قيمه أو فلسفه أو إضافة إبداعيه حيث أن التركيز ليس على المادة التدريبية التي تدرس بل في

إطار المعرفة والقيم التي تتحول بموجبها المؤسسة من منظمة منتجة إلى مؤسسة تعليمية ،أو تعليم منظم،

أو بمعنى أدق من المفهوم التقليدي للتدريب إلى مفهوم االرتقاء باألداء البشرى الذي هو مدخل منظم
لتحسين اإلنتاجية والكفاءة ،وهو مجموعة من األساليب واإلجراءات واإلستراتيجيات لحل المشاكل أو

تحقيق فرص مرتبطة باألداء.

أما المرحلة الرابعة :والتي تبنت مفهوم التدريب المعاصر الذي هو نشاط يركز على تحديد وتأكيد
الكفاءات الرئيسة التي تمكن العاملين من أداء وظائفهم الحالية أو االحتياجات المستقبلية ومساعدتهم على

اكتسابها من خالل التخطيط المنظم وهو موجه نحو تحسين أداء العاملين وتوفير ما يحتاجون إليه من
المعارف وبما يزيد من كفاءاتهم اإلنتاجية .ومن ثم فقد جرت عدة محاوالت من قبل المختصين بالتدريب
وتحسين األداء البشري بوضع عدة نماذج لتصاميم البرامج التعليمية التدريبية وهذا قصد تفعيلها وجعلها

قادرة على تلبية االحتياجات الالزمة للعاملين وتحقيق أهداف هذه البرامج .عن (العرابي .)2014

تطورتها و أهدافها:
مؤسسات تكوين المعلمين  -ا

إن الحديث عن تاريخ تكوين المعلمين في الجزائر طويل و متشعب ،لذا سوف نقتصر على ذكر أهم
المحطات التي مر بها في تطوره حتى يومنا هذا.

ففي فترة االستعمار نرى أنه لم تكن هناك معاهد لتكوين المعلمين بالجزائر ,حيث كان يتم تكوين هؤالء

في فرنسا بعد صدور قانون " "GUSTOسنة 1933الذي نص على إنشاء معاهد لهذا الغرض (A,
).Bouzida 1973

كما أن معلمي المرحلة االبتدائية في عهد االحتالل كانوا يتكونون في دور المعلمين ( ) normal école

التي كانت كافية للمدارس االبتدائية التي أنشأها االحتالل لتعليم أبناء األوروبيين في األساس ،ثم لقلة

قليلة من أبناء الجزائر التي كانت ال تتجاوز نسبتهم العامة  %6أما غداة االستقالل في عام  1962لم
يترك هذا النظام التربوي االستعماري للجزائر سوى  6مدارس (  )école normalأو دور لتكوين معلمي

المرحلة االبتدائية وحدها ,

و التي توجد بالعاصمة ،وهران ،تلمسان و قسنطينة ,و بقية المراحل األخرى

فلم يترك أي مؤسسة تكوينية إلعداد المعلمين لها) اربح ,تركي.) 1990

وقد عرفت المرحلة ما بين 1970 - 1962إنشاء مراكز جهوية لتكوين المعلمين ,و هي  07موزعة على

المدن التالية :الجزائر وهران ،مستغانم،العلمة ،عنابة و غيلزان و شروط االلتحاق بها في تلك الفترة كانت
10

الربعة متوسط
ال تحدد بمستويات تأهيل علمية و تربوية و ثقافية عالية بحيث يكفي من كان له مستوى ا
أن يلتحق بها ليتلقى فيها تكوينا سريعا و مكثفا ثم يغادر للعمل في الميدان.

وظلت األمور سائرة على تلك الحالة إلى أن حلت سنة  1970تاريخ إنشاء المعاهد التكنولوجية للتربية،

التي باشرت مهامها في تكوين المعلمين من السنة الد ا رسية 1971 -1970بحيث وصل عدد هذه
المعاهد آنذاك حوالي  17معهدا موزعا على عدد من واليات الوطن(و ازرة التربية الوطنية .) 1998

ووصل عددها سنة  1984إلى أكثر من  60معهدا ,و عددا آخر من المالحق بعضها خاص بالبنات و

بعضها اآلخر خاص بالبنين و البعض اآلخر مختلط ) .اربح ،تركي.) 1990 ،إال أن عدد هذه المعاهد

ر لتقلص عمليات التكوين حيث وصل سنتي  1997و 1998الى22
التكنولوجية للتربية بدء ينقص نظ ا

معهدا فقط ,و التي كانت تكون معلمي المرحلة األساسية في مدة سنة فقط ،سواء الحاصلين على شهادة
البكالوريا أو بدونها.

) . (MEN.2006,P : 123ليعاد تفعيل نظام تكوين المعلمين في جانفي  2004 ,أي سنة قبل صدور
القانون األساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة األساسية وتحسين مستواهم المؤرخ في 04

نوفمبر  2004و الذي يهدف إلى تحديد شروط االلتحاق بهذه المعاهد و كيفيات التقييم و االنتقال .

( قرار و ازرة التربية ).

و قد جاء هذا القرار ضمن العمليات التنفيذية لو ازرة التربية الستكمال متطلبات إصالح المنظومة التربوية
التي شرع فيها منذ سنة 2000حيث انطلق تطبيق النظام الجديد للتكوين األولي للمعلمين المسطر في
عملية اإلصالح ,و الذي يختلف عن النظام السابق برفع مستوى و شروط االلتحاق و تمديد فترة التكوين

و تعيين لهذا التكوين ذات طابع يقارب التعليم الجامعي ،و التي تتسم بـ:

التكوين األولي لمعلمي المرحلة االبتدائية هو تكوين خاص بمستوى جامعي يدوم ثالث  03سنوات

و يقدم للحاصلين على البكالوريا الجدد ,ممن تتراوح أعمارهم بين  17إلى  22سنة،و الذين اجتازوا

المسابقة الشفوية للدخول إلى معاهد تكوين المعلمين و تحسين مستواهم"".

هذه المعاهد تشمل حاليا  8مؤسسات :بن عكنون،بشار ،تيارت ،سعيدة  ،قسنطينة ،مستغانم ،ورقلة
ووهران.

و في هذا السياق اقترح النظام التربوي الجزائري إعادة تنظيم عام للتكوين األولي للمعلمين في جميع
المراحل.

إعادة التنظيم التي استلزمت .
 .1استخدام معايير أكثر دقة لدخول التكوين .

 .2فترات التكوين معدلة حسب احتياجات كل مرحلة.
 .3اللجوء لتأطير مكون أساسا من جامعيين مؤهلين للتكفل بالتكوين األكاديمي .
 .4دمج التكوين العملي و التدريبات التطبيقية في مسار التكوين .
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و بعد صياغة هذه األهداف العامة التي ترجمتها إلى أهداف إجرائية تمثل ملمح المعلمين المتخرجين من
معاهد التكوين و التي حددت بالشكل اآلتي:

 .1أن يكونوا قادرين على المحاورة و يتقنون إتقانا جيدا للغة التدريس و لغتين أجنبيتين) فرنسية -
إنجليزية (

 .2التحكم في المعارف النظامية و معرفة النظريات .

 .3إتقان وسائل المعلوماتية و استغاللها إلدراك و إعداد الوسائل البيداغوجية الحديثة بالشكل الذي
يسمح لهم بتحسين سلوكهم البيداغوجي.

 .4أن يكون قاد ار على تنشيط القسم،و معرفة نفسية الطفل ،و قاد ار على إدراج سيرورتهم في
ديناميكية.

 .5التعلم من نوع) بنائية – تبادلية(و مساعدتهم على تنظيمها و نمذجتها للتوصل إلى بناء المفاهيم
وتوظيفها.

 .6أن يكون قاد ار على وضع تغيرات إلنجاز عمله ,و الذي يعني:
 .7معرفة النظام التعليمي.

 .8أن يكون قاد ار على فهم أي برنامج و فحصه .

 .9أن يكون متشبع باألخالق المهنية و االجتماعية .

 .10أن يكون قاد ار على التنظيم و التخطيط للنشاطات التعليمية و على استعمال الوثائق
البيداغوجية و الوسائل التعليمية مع مراعاة المعايير الفنية.

 .11القدرة على تقويم التعلم و وضع الضوابط الضرورية.

 .12أن يكون قاد ار على استعمال علم النفس الفارقي لكي يستطيع وضع بيداغوجية فارقة .

 .13أن يكون قاد ار على الحوار مع باقي أفراد الفريق البيداغوجي إلبراز صعوبات التعلم ,لتحديد
الوضعيات المشكلة مما يسمح بوضع مرجع مشترك يحوي أنواع العقبات و العمل ضمن الفريق
للتغلب عليها.

 .14أن يكون قاد ار على خلق ميكانيزمات التكوين الذاتي لتمديد آثار التكوين األولي .
 .15أن يكون قاد ار على اإلبداع،وذلك بالتحكم في المعايير الفنية و النظامية التي تساعده على
التجديد في اختيار و تنظيم نشاطات التعليم و ابتكار الوسائل التعليمية). (MEN.200: 127

هذه هي أهم األهداف العامة و اإلجرائية التي تسعى معاهد تكوين المعلمين و تحسين مستواهم
إلى بلوغها ،في نهاية هذا التكوين األولي ،و التي تختلف جذريا عما كان معمول به سابقا في المعاهد
التكنولوجية للتربية.
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هذه نبذة عن تطور مؤسسات تكوين المعلمين في الجزائر وحتى ال نطنب في السرد التاريخي نكتفي بهذا
وال نلجأ الى التفصيل فيه واإلحاطة به من كل جوانبه الن ما سوف يقال يكون اطنابا وتك ار ار لما كتب من

قبل والمكتبات مشبعة بها .

اجراءات الدراسة

اتبعت المنهج الوصفي الذي وهو يصف ويفسر ويبحث عن االسباب ويحلل و يتنبأ وهو المنهج المناسب

لهذه الدراسة.

عينة الدراسة
لم نستطيع تطبيق العشوائية في اختيار عينة بحثنا ،اذ اخترنا ست مدارس في المرحلة
المتوسطة(االكمالية) وذلك عن طريق المعرفة لمديرها او احد المسئولين فيها بغرض تسهيل المهمة وهي

توزيع اداة جمع المعلومات واستالمها في الوقت المتفق عليه ،وكان حجم العينة االفتراضي  200معلم
ومعلمة .استلمنا منها بشق االنفس  96استمارة حذفنا منها  22لعدم توفرها على الشروط المطلوبة وقدرت

االستمارات الصالحة ب  74استمارة  ،منها عدد الذكور  15معلما ،اما عدد االناث  59معلمة .

اداة جمع المعلومات:

أ -اعت مدنا االستبيان كأداة لجمع البيانات أي الكشف عن وجهات نظر المستجوبين نحو التدريب اثناء

الخدمة ،التي اعدها الباحث معتمدا على ادبيات االتجاهات والمقاييس التي اطلع عليها في الدراسات
السابقة وغيرها احتوى على ثالثة محاور :االول عن االسباب التي ادت الى هذا التدريب اثناء الخدمة
وعدد بنوده  09بنود.المحور الثاني عن التخطيط للتدريب وعدد بنوده  05ام المحور الثالث واألخير عن
محتوى برنامج التدريب وعدد بنوده  07بندا .ويطلب من المستجيب وضع عالمة في  xالخانة التي تتفق
مع وجهة نظره وهي  :نعم او ال  .و طرحنا في اخر االستبيان سؤاال مفتوحا حول سبل تحسين التدريب

اثناء الخدمة يجيب عليه المستجوبين من المدرسين.

ب -المقابلة  :اجريت مع اساتذة ذوي خبرة في مجال التكوين المستمر والتدريب اثناء الخدمة حول سبل
تحسين التدريب اثناء الخدمة،اذ جرت المقابلة مع استاذين مختصين في علوم التربية من جامعة البليدة
ولهما خبرة تجاوزت خمسة عشر سنة اشراف تربوي،باإلضافة الى ثالثة اخرين من جامعة الجزائر  2ابو

القاسم سعد اهلل محاضرين في علوم التربية.

صدق االداة

تكونت االستمارة من  24بندا في البداية وبعد عرضها على خبراء من اساتذة التربية وعلم النفس ومشرفين

تربويين،اتفقوا باألغلبية على حذف ثالثة بنود واقرار صالحية البنود  21بندا التي ثبتت في االستمارة
الموزعة على افراد العينة  ،وتجدر االشارة الى ان الصدق الظاهري لألداة كان مرتفعا.
ثبات األداة
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تم حساب معامل الثبات بمعدلة الفا كرونباخ والذي بلغ ( )0.783وهذا يعتبر معامل ثبات عالي ودال
احصائيا.
األساليب المعالجة االحصائية:
للتحقق من فرضيات الدراسة نحتاج الى معالجة البيانات  ،معالجة احصائية دقيقة فقد اعتمد البحث على
الحزمة االحصائية (  ) SPSSمجموعة من الوسائل االحصائية  ،وقد قام الباحث بمعالجتها بواسطة

البرنامج االحصائية للبحوث االجتماعية،وتتمثل كاألتي:

 النسبة المئوية :استخدمت لمعرفة نسبة الموافقين و نسبة المعارضين من المحكمين على فقرات
االستبيان لمعرفة الصدق الظاهري  ،كما تم استخدامها لمعرفة خصائص العينة وفقا للمتغيرات

التالية ( :الجنس ،المؤهل العلمي ،الخبرة (.

 المتوسط الحسابي  :لقياس مدى تمركز الدرجات حول المتوسط لعينة الد راسة.
 االختبار التائي للداللة االحصائية) ت) لمعرفة اذا كان الفرق بين متوسطين هو فرقا جوهريا .
يتم في هذا الفصل تقديم عرض تفصيلي لنتائج الدراسة األساسية تبعا لتسلسل فرضياتها بعد تحليلها
باألساليب اإلحصائية المناسبة لها من خالل استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية .spss
 .1عرض وتحليل نتائج التساؤل االول:
لالجابة على السؤال االول الذي نصه " ما هي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال
التدريب اثناء الخدمة في الجزائر؟

ولغرض فحص نتائج هذا التساؤل إحصائيا تم تطبيق اختبار ) (tلعينة واحدة ،ويبين الجدول اآلتي

النتائج المتوصل إليها:

جدول رقم( :)01يوضح ما هي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال التدريب أثناء الخدمة
في الجزائر.؟

االنحراف

المتوسط

العينة

المتوسط

الحسابي

المعياري

21

74

15 .87

3.67

االفتراضي

الداللة

()T

درجة

الحرية

اإلحصائية

_ 12

73

0.00

نالحظ من خالل الجدول بأن قيمة ) (tالمحسوبة المقدرة ب ( )12-دالة إحصائيا عند مستوى

الداللة  0.01وبالتالي فدرجة اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط أصغر من القيمة المتوسطة للمقياس
والتي تمثل المتوسط العادي للمجتمع ،إذ نتأكد بنسبة  ٪99بأن اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط
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سلبية حيال التدريب أثناء الخدمة ،وهذا ما ندعمه بقيمة المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة البحث
الذي قدر ب ( )15.87الذي يقل قيمة المتوسط االفتراضي والذي قدر بـ ( )21وهودال إحصائيا.
 .2عرض وتحليل نتائج السؤال الثاني:
.7

لالجابة على السؤال الثاني الذي نصه " ما هي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط

حيال اسباب التدريب اثناء الخدمة ؟

ولغرض فحص نتائج هذا السؤال إحصائيا تم تطبيق اختبار ) (tلعينة واحدة ،ويبين الجدول اآلتي
النتائج المتوصل إليها:

جدول رقم( :)02يوضح ما هي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال أسباب التدريب

أثناء الخدمة ؟
العينة
74

T

المتوسط

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

االفتراضي

5.75

1.87

9

14.85-

درجة

الداللة

الحرية

اإلحصائية

73

0.00

نالحظ من خالل الجدول بأن قيمة ) (tالمحسوبة المقدرة ب ( )14.85-دالة إحصائيا عند مستوى
الداللة  0.01وبالتالي فدرجة اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال أسباب التدريب أثناء الخدمة
أصغر من القيمة المتوسطة للمقياس والتي تمثل المتوسط العادي للمجتمع ،وبالتالي اتجاهات مدرسي

مرحلة التعليم المتوسط سلبية نحو حيال أسباب التدريب أثناء الخدمة ،وهذا ما ندعمه بقيمة المتوسط

الحسابي لدرجات أفراد عينة البحث الذي قدر ب ( )5.75الذي يقل قيمة المتوسط االفتراضي والذي قدر بـ

( )9وهو دال إحصائيا.

 .3عرض وتحليل نتائج السؤال الثالث:
لالجابة على السؤال الثالث الذي نصه " ما هي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط

.8

حيال التخطيط للتدريب اثناء الخدمة؟

ولغرض فحص نتائج هذا التساؤل إحصائيا تم تطبيق اختبار ) (tلعينة واحدة ،ويبين الجدول اآلتي
النتائج المتوصل إليها:

جدول رقم( :)03يوضح ماهي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال التخطيط للتدريب أثناء

الخدمة ؟
العينة

T

المتوسط

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

االفتراضي

15

درجة

الداللة

الحرية

اإلحصائية

74

2.78

1.10

_17.31

5

73

0.00

نالحظ من خالل الجدول بأن قيمة ) (tالمحسوبة المقدرة ب ( )17.31دالة إحصائيا عند مستوى

الداللة  0.01وبالتالي فدرجة اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط أصغر من القيمة المتوسطة
للمقياس والتي تمثل المتوسط العادي للمجتمع ،وبالتالي فاتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط سلبية
نحو حيال التخطيط للتدريب أثناء الخدمة ،وهذا ما ندعمه بقيمة المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة

البحث الذي قدر ب ( )2.78الذي يقل قيمة المتوسط االفتراضي والذي قدر بـ ( )5وهو دال إحصائيا.
عرض وتحليل نتائج السؤال الرابع :
.1

لالجابة على السؤال الذي نصه " ما هي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال
محتوى البرنامج التدريبي اثناء الخدمة؟

ينص السؤال الرابع على ما هي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال محتوى برنامج التدريب

أثناء الخدمة ؟.

ولغرض فحص نتائج السؤال الرابع إحصائيا تم تطبيق اختبار ) (tلعينة واحدة ،ويبين الجدول اآلتي

النتائج المتوصل إليها:

جدول رقم( :)04يوضح ما هي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال محتوى برنامج

التدريب أثناء الخدمة ؟

االنحراف

المتوسط

العينة

المتوسط

الحسابي

المعياري

7

74

4.04

1.78

االفتراضي

الداللة

T

درجة

الحرية

اإلحصائية

-14.25

73

0.00

نالحظ من خالل الجدول بأن قيمة ) (tالمحسوبة المقدرة ب ( )14.25-دالة إحصائيا عند مستوى

الداللة  0.01وبالتالي فدرجة اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط أصغر من القيمة المتوسطة
للمقياس والتي تمثل المتوسط العادي للمجتمع ،وبالتالي فاتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط سلبية

نحو حيال التخطيط للتدريب أثناء الخدمة ،وهذا ما ندعمه بقيمة المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة

البحث الذي قدر ب ( )4.04الذي يقل قيمة المتوسط االفتراضي والذي قدر بـ ( )7وهو دال إحصائيا.
 .4عرض وتحليل نتائج السؤال الخامس :

ينص السؤال الخامس على أنه " هل هناك فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات مدرسي مرحلة
التعليم المتوسط حيال التدريب اثناء الخدمة وفقا للمتغيرات التالية  :الجنس ،المؤهل والخبرة ؟

ولغرض فحص نتائج هذا التساؤل إحصائيا تم اعتماد (ت)  Testلعينتين مستقلتين ويلخص الجدول

التالي النتائج المتوصل إليها:
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جدول رقم( :)05يوضح االجابة على السؤال هل هناك فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات

المدرسين نحو التدريب أثناء الخدمة وفقا لمتغير الجنس.
المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة

االتجاه

حجم

العينة

الحسابي

_2.19

اإلناث

59

16.33

3.48

الذكور

15

14

3.93

المحسوبة

(ت) درجة الحرية الداللة

االحصائية

72

0.92

يتبين من خالل تطبيق ( )Tلعينتين مستقلتين لدراسة داللة الفروق بين الجنسين في متوسط اتجاهات

المدرسين نحو التدريب أثناء الخدمة أن الفروق غير دالة إحصائيا عند ( )0.92وبدرجة حرية  72ألن
قيمة (ت) المحسوبة والمقدرة ب ( )2.19-أقل من قيمة (ت) المجدولة وبالتالي فهي غير دالة إحصائيا،

وهذا يدل على أنه ال توجد فروق دالة احصائيا بين الذكور واالناث في اتجاهات المدرسين نحو التدريب

أثناء الخدمة .

 .5عرض وتحليل نتائج السؤال السادس:
لالجابة على السؤال السبق الذي نصه " هل هناك فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات المدرسين

نحو التدريب أثناء الخدمة وفقا لمتغير المؤهل.؟

ولغرض فحص نتائج هذا التساؤل إحصائيا تم اعتماد اختبار تحليل التباين األحادي ()ANOVA

ويلخص الجدول التالي النتائج المتوصل إليها:

جدول رقم( )06يوضح هل هناك فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات المدرسين نحو التدريب

اثناء الخدمة وفقا لمتغير المؤهل.؟
مجموع

درجة الحرية

المربعات
داخل

المجموعات

خارج

متوسط

()F

المربعات

171.48

2

85.74

812.42

71

11.44

الداللة
االحصائية

7.49

O.O1

المجموعات
المجموع

983.90

73

يتبين من تطبيق تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلدراسة داللة الفروق في متوسط درجة اتجاهات
المدرسين نحو التدريب أثناء الخدمة حسب المؤهل أن الفروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.01
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حيث أن قيمة (ف) المحسوبة تقدر ب ( )7.49دالة إحصائيا ،وهذا يعني أنه توجد فروق في اتجاهات
المدرسين نحو التدريب أثناء الخدمة حسب المؤهل.
 .6عرض وتحليل نتائج السؤال السابع:

لالجابة على هذا التساؤل الذي ينص على هل توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات

المدرسين نحو التدريب أثناء الخدمة وفقا لمتغير الخبرة.؟

ولغرض فحص نتائج هذا السؤال إحصائيا تم اعتماد اختبار تحليل التباين األحادي ()ANOVA

ويلخص الجدول التالي النتائج المتوصل إليها:
جدول رقم( :)07يوضح أنه هل توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات المدرسين نحو

التدريب أثناء الخدمة وفقا لمتغير الخبرة.؟
مجموع

درجة الحرية

المربعات
داخل

المجموعات

خارج

المجموعات

المجموع

متوسط

()F

المربعات

64.25

2

919.64

71

983.90

73

32.12

الداللة
االحصائية

2.48

0.09

12.95

يتبين من تطبيق تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلدراسة داللة الفروق في متوسط درجة اتجاهات
المدرسين نحو التدريب أثناء الخدمة حسب الخبرة أن الفروق غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
( )0.09حيث أن قيمة (ف) المحسوبة تقدر ب ( )2.48غير دالة إحصائيا ،وهذا يعني أنه ال توجد فروق
في اتجاهات المدرسين نحو التدريب أثناء الخدمة حسب الخبرة.

بعد ما تم عرض نتائج البحث من خالل تقديم نتائج التحليل اإلحصائي ألدوات البحث ،سيتم في هذا

الفصل مناقشة وتفسير النتائج التي تجيب على تساؤالت الدراسة.
 .1مناقشة وتفسير نتائج االول األول:

ينص السؤال األول على ما هي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال التدريب أثناء الخدمة
في الجزائر؟ ،و توصلت النتائج إلى أن اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط سلبية حيال التدريب أثناء
الخدمة.
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وتعود شدة االتجاه السالب إلى أن المدرسين يشعرون بضغط من الوصاية التي تلزمهم بالتدريس وفق
المقاربة بالكفاءات في حين أن الندوات التربوية مع المكونين تركز في أغلبها على مصطلحات المقاربة

بالكفايات الالزمة للوصول إلى تحقيق نتائج جيدة ،كما أن التكوين يركز على الجانب المعرفي ويهمل بشكل

كامل التدريب على األداء .وهذا المطلب في نوعية التكوين -التركيز على األداء  -هو ما ذهبت إليه

توصيات الورشة التعليمية في عمليات وأساليب تدريب المعلمين أثناء الخدمة للمنظمة العربية للتربية والثقافة

والعلوم بالقاهرة سنة ) (1988إلى أنه يجب األخذ باتجاهات جديدة في طرق األداء وأن تتجه إلى جانب

العمل التعاوني والممارسة الذاتية مع إلقاء أحاديث قصيرة ومفيدة توضح الخبرات المستخدمة واإلكثار من
حلقات المناقشة لتكوين اتجاهات صالحة إزاء مسائل التربية وعرض التجارب التوضيحية بالنماذج العملية
مع استعمال النقد واختراع وسائل التحسين.

كما أن طبيعة التكوين قبل الخدمة أو أثناءها عندنا في الجزائر ال يزال يتبع طرقا تقليدية يكون فيه المتكون

مجرد متلقي وهو ما يخلق اتجاهات سالبة نحو عملية التكوين .

ونتفق في هذا الطرح مع الباحث "حبيب تيلوين" إذ يقول :لقد أصبح تكوين المعلم في أفضل الحاالت سوى

تجمعات لمعلمين تلقى فيها دروس توضيحية من قبل أحد المعلمين تتبع بمناقشة وهذا فيما يتعلق بالتكوين
أثناء الخدمة ،أما التكوين األولي فإنه ال يختلف عنه كثي ار في المدة والتركيز على المعارف األكاديمية.

(عقيل بن ساسي)277 ،2010 ،

وطبقا لنظرية التعلم االجتماعي فإن سلوك الفرد إنما تحدده اعتقاداته أو توقعاته أكثر مما توجهه المعطيات

الواقعية ( .محمد شحاتة ،)447 ،2000 ،فإذا كانت توقعات األساتذة واعتقاداتهم نحو عملية التكوين أثناء

الخدمة سلبية فإن سلوك الغياب وعدم اكتراث أو الحضور خوفا من المساءلة القانونية تعتبر نتيجة تكاد
تكون حتمية ،بل إن التكوين بصيغته الحالية سبب في ظهور سلوكات غريبة عند المربين مثل أن الغاية
تبرر الوسيلة.

وعند مقارنة هذه النتجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها قد اتفقت مع نتائج دراسات (السيد، )1991 ،

(شعلة وعبد العزيز، VonEschenbach & Pavlak, 1993 ،1998 ،الشلبي ( )1995ودراسة صبيح
( )2006بينما تعارضت مع نتائج دراسات (سليمان، Stahler,1991)،)1990 ،قايلي( .( 2015والتي

أكدت على أن اتجاه المعلم سواء كان موجبا أم سالبا ال يؤثر جوهريا على مستوى اكتسابه وممارسته

للكفايات الالزمة للتدريس.

ويمكن تفسير هذه النتيجة بسبب عدم اختيار المعلمين عادة لمهنتهم عن رغبة أكيدة وانما يكون االختيار
عادة مرتبط بالمعدل الذي يحصلون عليه في الثانوية العامة ،والذي يحدد بالتالي دخولهم للتخصصات

المختلفة ،هذا مما يؤدي إلى انخفاض شعور المعلم بأهمية المهنة التي يمارسها ويقلل من قدرته على
اكتساب المهارات األساسية المتطلبة لمزاولتها قبل الخدمة وأثنائها.
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لقد جاءت هذه النتيجة بعكس توقعات الباحث وكما تعارضت مع االتجاهات النظرية في هذا المجال
)( ،(Dennis, 1999الدرديري( .)1997،عقيل بن ساسي )277 ،2010 ،وبالرغم من عدم توفر دراسات

كثيرة لتدعيم هذه النتيجة أو رفضها فيمكن تفسيرها إلى فقدان المعلمين الرغبة والحماس المطلوبين لممارسة

مهنة التدريس ،يضاف إلى ذلك ما تتمتع بها االعمال والمهارات التعليمية اليومية بالروتين وعدم التجدد،
وقد يتبنون طرقا وأساليب ويستخدمون وسائل وأدوات تدريسية تقليدية ويصرون عليها ،وبالتالي قد تنقلب

االتجاهات نحو التدريب أثناء الخدمة من اتجاهات ايجابية الى اتجاهات سلبية.

إضافة إلى ما يواجهه المعلمون من صعوبات ومشكالت يومية أثناء التعامل مع الطلبة وممارسة حياتهم
المهنية اليومية ،كما أن لنمط اإلدارة المدرسية التقليدية القائمة في مدارسنا والتي تتأرجح بين االدارة

الديكتاتورية أحيانا والسائبة أحيانا أخرى ،األمر الذي يؤدي الى احباط الغالبية العظمى من المعلمين ،ويرجع
ذلك أنهم غير مدفوعين بشكل ايجابي وفعال ألداء وممارسة المهارات والكفايات التعليمية بالمستوى
المطلوب.

 .2مناقشة وتفسير نتائج السؤال الثاني:

نص السؤال الثاني على ما هي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال أسباب التدريب أثناء
الخدمة ؟ ،ولكن توصلت نتائج الدراسة إلى أن اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط سلبية نحو حيال
أسباب التدريب أثناء الخدمة.

هذه النتيجة تنسجم مع األطر النظرية في هذا المجال الداعية إلى أن التدريب أثناء الخدمة يؤدي إلى

تزويد المعلمين باستراتيجيات ومهارات تدريسية تساعدهم على التخطيط والتنفيذ والتقويم الجيد والفعال عند

ممارسة التدريس في غرفة الصف ،وتزيد من رغبتهم في العمل ،وتعمل على تغيير سلوكهم المهني نحو
األفضل ،إضافة إلى أن التدريب أثناء الخدمة يمكن المعلمين من االطالع على كل ما هو جديد في
مجال أداء المهنة ،وزيادة نموهم المهني وتنمية كفاءاتهم من خالل تطبيق مبدأ استم اررية المرور
بالخبرات ،وزيادة عملية التثقيف الذاتي ،واكسابهم خبرات العمل الجماعي التعاوني ،واختيار ممارسات

عملية جديدة (  ، Jones, 1999 ,Martin, 1991 Knuth, 1991,موسى)2003،

ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة وجد أنها تتفق كليا أو جزئيا مع نتائج دراسات كل

من :سليمان ،1991،شعلة وعبد العزيز1998 Voneschenback & Taylor & Others, ،

 ,Sattler, 2001,Anderson, 2000, Stahler, 1996 Rudolph,2002 ،1990المومنيPavlak, 1994 ،

 1993بينما تعارضت مع نتائج دراسات كل من :سليمان ،1990 ،السيد .1991 ،في(عقيل بن ساسي،
)277 ،2010

وفي هذا المجال يرى" موسى" ) (2003أن هناك أمور واعتبارات أساسية يجب توفرها في البرامج التدريبية

حتى تسهم اسهاما فعاال في سلوك المعلم المتدرب وزيادة فعاليته وهي أن تلبي رغبات المعلم وميوله
وقدراته وتزوده باالتجاهات والقيم االيجابية ،أن تراعي واقع المعلم المتدرب وخبراته وحاجاته الواقعية ،أن
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تراعي حياته النفسية ،أن توفر التغذية الراجعة اإليجابية أن تدفع المعلم من خالل استخدام الوسائل
واألساليب المشوقة ،توفير الشعور بالرضا والثقة بالنفس لدى المعلم.

كما أكتسب تدريب المعلمين أثناء الخدمة أهمية خاصة ،ألنه يعتبر مكمال إلعدادهم قبل الخدمة ويأتي

التدريب بعد أن يكون الفرد قد مارس مهنة التعليم لمواجهة المشكالت التعليمية التي تعرض لها ،ومن

أجل تزويده بالخبرات والمهارات التعليمية التي تمكنه من القيام بدوره التعليمي المتجدد ،فقد أكد ديوي على
أهمية تدريب المعلمين بقوله "إن كافة اإلصالحات التعليمية مرتبطة بنوعية العاملين في مهنة التعليم

وشخصيتهم( .مصطفى أبو عطوان)3 ،2008 ،
 .3مناقشة وتفسير نتائج السؤال الثالث:

نص السؤال الثالث على ما هي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال التخطيط للتدريب أثناء

الخدمة ؟ .والتي جاءت سلبية بمعنى ان افراد العينة غير راضين عن تخطيط البرامج  ،ومن المفروض ان
تخطيط البرامج ينبثق من الخطة العامة لسياسة التعليم المكلة للمنظومة التربوية الجزائرية  .وعليه فانه

يعتمد على اسس تربوية واضحة ومحددة .كما ان القائمين على التدريب هم مفتشون ( مشرفون تربويون )
واساتذة ذوي خبرة في الميدان فهم ملزمون بما خطط له عند تنفيذ البرنامج .وربما هذا غير موافق للوقت

الذي اختير للتنفيذ وربما بعد مكان التدريب وغيره مما جعل المتدربين غير راضين عن التخطيط للبرامج.
 .4مناقشة وتفسير نتائج السؤال الرابع:
تص السؤال الرابع على ما هي اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط حيال محتوى برنامج التدريب

أثناء الخدمة ؟ وتوصلت النتائج إلى أن اتجاهات مدرسي مرحلة التعليم المتوسط سلبية حيال محتوى
برنامج التدريب أثناء الخدمة.

ف من بين أهم أهداف التكوين المستمر هو السير باألستاذ قدما وذلك بإكسابه معارف ومهارات عديدة

حسب حاجة العمل ،ونجد أيضا أن األساتذة يعتمدون كثي ار على التكوين أثناء الخدمة من خالل تبادل
الزيارات والمناقشات والندوات التربوية والملتقيات وذلك ألنها تساعدهم على التكيف ومواكبة التغييرات

والتكوين يساعد بشكل مباشر على تعديل السلوك وتنمية المهارات وهذا ما تشير إليه دراسة :الشهري عبد

الرحمن فراج ،سامر عبيد اهلل الصاعدي ،المطوع سعود بن عبد العزيز ،رشدي أحمد طعيمة و محمد بن

سلطان البندري.
وذلك ألن مكان التكوين ومدته والوقت الذي يجرى فيه مهم جدا لنجاح التكوين وأهدافه كما أشارت إليه

بعض الدراسات  ،و أن من أهم العوامل التي تحد من فعالية التكوين هو بعد عقد دورات التكوين عن
مكان العمل ،مع مراعاة ظروف األساتذة و الفروق الفردية بينهم .
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يؤثر عدد الدورات التكوينية ومحتواها بشكل كبير في نجاح التكوين وتحقيق األهداف وهذا ما أشارت

إليه دراسة "خليل إبراهيم شبر" ،ودراسة "علي عبيد محمد النمشة" (..محمد عبد الفتاح ياغي،1986 ،
ص .)121
 .5مناقشة وتفسير نتائج السؤال الخامس:
نص السؤال الخامس على أنه هل توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات المدرسين نحو

التدريب أثناء الخدمة وفقا متغير الجنس ،ولكن نتائج الدراسة توصلت إلى أنه ال توجد فروق دالة
احصائيا بين الذكور واإلناث في اتجاهات المدرسين نحو التدريب أثناء الخدمة

وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة "قشوش" ( )1991التي توصلت إلى وجود فروق دالة احصائيا
بين المعلمين والمعلمات في االتجاهات نحو الدورات التدريبية أثناء الخدمة.

كذلك تختلف مع نتائج دراسة "شعلة وعبد العزيز" ( )1998التي توصلت عن وجود أثر جوهري للتدريب
أثناء الخدمة على األداء التدريسي.

باإلضافة إلى نتائج دراسة "رودولف" ( )2002التي توصلت نتائجها بأنه توجد فروق جوهرية في اتجاهات
المعلمين نحو برامج التدريب أثناء الخدمة لمصلحة المعلمين ،كما أشارت إلى التأثير االيجابي لهذه

الدورات التدريبية في فعالية المعلمين التدريسية( .زياد بركات)9 ،2005 ،

وتفسر هذه النتيجة بأن األساتذة الذكور واإلناث يعيشون نفس الظروف في التكوين قبل وأثناء الخدمة
ولديهم نفس اهتمامات التدريس ويتطلعون إلى تكوين يعود بالفائدة على تالميذهم ،أي توجد آراء متشابهة

بين الجنسين حول هذين المحورين.

 .6مناقشة وتفسير نتائج السؤال السادس:

نص السؤال السادس على أنه هل توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات المدرسين نحو

التدريب أثناء الخدمة وفقا لمتغير الخبرة.

أثبتت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األساتذة الذين لديهم خبرة عالية و األساتذة ذوو

الخبرة المتوسطة واألساتذة ذوو الخبرة القليلة ،وهذا معناه أنه توجد آراء متشابهة بين أفراد عينة الدراسة،
وعليه فإن خبرة المعلم ال تؤثر في رأيه حول استجابة برامج التكوين المستمر لألستاذ للمتطلبات المهنية.

ويرجع عدم وجود فروق تعزى إلى عامل الخبرة المهنية إلى أن أغلب أفراد العينة متساوون في المستوى

األكاديمي وبالتالي اهتماماتهم وحاجياتهم ومن ثم اتجاهاتهم نحو التكوين سيكون غير مختلف تماما.
 .7مناقشة وتفسير نتائج السؤال السابع:

نص السؤال السادسة على أنه توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات المدرسين نحو التدريب

اثناء الخدمة وفقا لمتغير المؤهل.
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توصلت نتائج الدراسة أنه توجد فروق في اتجاهات المدرسين نحو التدريب أثناء الخدمة حسب المؤهل
التي يلتحق بها المعلم أثناء الخدمة ولقد اتفقت هذه النتيجة كليا أو جزئيا مع نتائج دراسات

)قشقوش ،) Taylor Others, 1990 Pigge & Marso, 1987،1991 ،شعلة وعبد العزيز ،1998 ،بينما
تعارضت مع نتائج دراسات (سليمان ،1990 ،قشقوش1991,Smith, 1999 ،الكيالنيStahler, ،1999 ،

.)1996في (زياد بركات)2005 ،

تفسر هذه النتيجة الى انخفاض دافعية المعلمين ورغبتهم في مهنة التدريس من جهة ،والى انخفاض

مستوى برامج التدريب التي تنفذها و ازرة التربية والتعليم من جهة أخري والروتين الذي يصاحب اجراءات
هذه البرامج ،إذ غالبا ما يقوم بعرض هذه البرامج معلمين أو مشرفين تربويين غير مؤهلين بشكل تربوي
ومسلكي يساعدهم على تقديم هذه الدورات بفعالية ،هذا مما يؤدي إلى فقدان أهمية هذه البرامج لدى

المعلمين الملتحقين وينعكس ذلك في ضعف قابليتهم واستعدادهم نحوها ،وبخاصة اذا علمنا أن هذه

الدورات تعقد عادة أثناء العطل الرسمية أو أثناء االجازات بين الفصول مما يفقدها أهمية المتابعة من قبل

المعلمين ويعتبرونها عبأ ثقيال عليهم ،ويلتحقون بها دون رغبة أساسية ،ومن هنا نرى أن هذه الظروف

غير المريحة والتي تصاحب هذه البرامج التدريبية ،باإلضافة إلى قلة التجهيزات المساندة عند عرض

الدورات التأهيلية ،حيث عادة ما تعرض على شكل محاضرات يتم مناقشة محتوى المقررات الدراسية فقط

كل ذلك يجعل من هذه الدورات قليلة المنفعة والتأثير في اتجاهات المعلمين( .زياد بركات.)2005 ،
سبل تحسين التدريب من وجهة نظر مدرسي المرحلة المتوسطة
 .1استعمال وسائل حديثة % 9.45

 .2اختيار الوقت المناسب للتكوين ( الثالثاء مساءا ) % 9.45
 .3تزويد المتدربين بالكتب و دليل الكتاب و المعدات البيداغجية % 5.40
 .4التدرب التطبيقي % 4

 .5التكوين قبل البدء في البرنامج % 4
 .6تخفيف المناهج % 4

 .7ان يكون التكوين شامال و متنوعا ( بيداغوجي و نفسي )% 4
 .8إضافة حصص للترفيه % 2.70

 .9العمل في افواج لتشجيع االبداع % 2.70

 .10تقليص عدد التالميذ في القسم % 2.70

 .11اختيار االساتذة المكونين قبل البدء في البرنامج % 2.70

 .12زيادة مدة التكوين و اجراء دورات تكوينية منتظمة % 2.70
 .13استخدام اللغات االجنبية في التدرب% 1.35
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 .14اخذ راي االساتذة بعين االعتبار % 1.35
 .15التخطيط المحكم و تحديد االهداف بوضوح % 1.35
 .16منح شهادات بعد نهية التدرب % 1.35
 .17بعثات الى الخارج % 1.35

سبل تحسين التدريب اثناء الخدمة في رأي ذوي الخبرة
بعد تحليل اجابات الخبراء اثناء المقابلة التي اجريت معهم بخصوص طرق تحسين التدريب اثناء
الخدمة تحصلنا على ما يلي:

 .1القيام بدراسة شمولية للتكوين اثناء الخدمة.
 .2عمل رزنامة سنوية (تخطيط مسبق).

 .3بناء برامج تدريبية في ضوء احتياجات المتدربين.
 .4االعتماد على المكونين االكفاء.

 .5تصنيف المتدربين( المدرسين) وفقا لمؤهل المتدرب واحتياجاته التدريبية .
 .6جدية المتابعة والتقويم.

 .7الوقت غير كاف ،والتوقيت غير مناسب.

 .8الوسائل المساعدة في العملية التدريبية غير كافية.

هذه السبل التي حازت على اعلى التك اررات في اجابات عينة الخبراء ولو الحظنا عدم رضا افراد العينة
(مدرسي المرحلة المتوسطة ) .التدريب برمته من حيث االسباب الداعية اليه او التخطيط له وحتى
محتوى برامج التدريب  ،وهذا الذي جعل تأكيدهم على سبل التحسين وكأنها تغطية للنقائص التي هم غير

راضين عنها.

التوصيات :من خالل النتائج التحصل عليها يمكن ان توصي الدراسة بما يلي:
 .1القيام بدراسات مسحية واسعة على اتجاهات المدرسين حيال التدريب أثناء الخدمة.

 .2القيام بدراسة مشمولة حول احتياجات المدرسين العلمية والفكرية والمهنية...حتى تكون خلفية لبناء
برنامج التدريب أثناء الخدمة.

 .3توفير الوسائل مياعدة حديثة العلمية التعلمية.

 .4اختيار الوقت المناسب الجراء التدريب أثناء الخدمة.
 .5يجب اختيار المكونين األكفاء للقيام بالعملية.
 .6القيام بالمتابعة والتقويم المستمر وبجدية.

24

المراجع العربية
 .1احمد اللقاني ( )1999معجم المصطلحات ا لتربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس  ،عالم
الكتب القاهرة .
 .2تركي ا ربح ، ( 1990 )،أصول التربية و التعلم ،الج ا زئر ،ديوان المطبوعات الجزائر.

 .3تيلوين حبيب ( )2002تكوين المعلمين في العالم العربي من خالل التجربة الجزائرية ،مجلة
التربية والتعليم في الوطن العربي ،ومواجهة التحديات ،الجزء األول ،دارالغرب للنشر
والتوزيع.الجزائر.
 .4جبرائيل بشارة (د.ت) تدريس المعلمين اثناء الخدمة  ،مفهومه اهدافه واتجاهاته المستقبلية ،
المؤتمر االول حول التدريسالمهني للمعلمين  ،بنغازي ليبيا .
 .5جبرائيل بشارة ، ( 1986 )،تكوين المعلم العربي و الثورة العلمية و التكنولوجية ،بيروت،
 .6حامد عبد السالم زهران ،( 1984 )،علم النفس أالجتماعي القاهرة ،عالم الكتب ،طبعة. 5
 .7حجازي  ،تغريد ( )2008بناء مقياس اتجاهات نحو الكيمياء لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني
عشر مجلة العلوم التربوية والنفسية  ،مجلد 9كلية التربية جامعة البحرين  ،ص -89ص .108
 .8خليصة قايلي( )2015اتجاهات معلمي المدارس االبتدائية نحو التكوين اثناء الخدمة  ،مذكوة
ماستر غير منشورة  ،جامعة اكلى محمد اولحاج ،البويرة الجزائر .
 .9الدريدي محمد ( )2000أثر برنامج قائم على التعلم من أجل اإلتقان في تنمية الكفايات التدريسية
لدى الطالب المعلمين ،مجلة البحث في التربية وعلم النفس ،كلية التربية ،جامعة المنيا ،المجلد
الثالث عشر ،العدد الرابع ،أفريل
 .10دويدار  ،عبد الفتا ح محمد(  )1994علم النفس االجتماعي  ،اصوله ومبادئه  .بيروت دار
النهضة العربية .
 .11زياد بركات ( " :)2005الدورات التدريبية أثناء الخدمة وعالقة ذلك بفتعلية المعلم واتجاهاته
نحو مهنة التدريس" ،جامعة القدس المفتوحة ،فلسطين.
 .12السبيعي ،سعد بن محمد ( )2002علم ا لنفس االجتماعي  ،دار الفكر القاهرة .
 .11سرور ،احمد فقي ( )1987استراتيجية تطوير المعلم قي مصر،م،مطابع الجهاز المركزي
القاهرة .
 .14سويف  ،مصطفى ( )1981مقدمة لعلم النفس االجتماعي  ،القاهرة مكتبة االنجلو المصرية .

25

 .15الشرعة حسين سالم والباكر جمال محمد( )2000اتجاهات المعلمين لمهنة التدريس بدولة قطر
ومدى تاثرها ببعض العوامل الديموغرافية  ،المجلة التربوية مجلد  14عدد 56ص-155ص.184
 .16الشلبي  ،سامي نمر الشيخ ( )1995اتجاهات معلمي المرحلة الدنيا ،نحو التدريب اثناء الخدمة في
االردن  ،ماجستير غير منشورة  ،جامعة اليرموك.
 .17الشمري ،احمد ()2010ثقافة التدريب متى نتبناها  ،مركز االمير سلمان لريادة االعمال  ،جامعة
الملك سعود .
 .18صبيح سعد نهاد ( )1993مؤسسات إعداد المعلمين في اليمن ،مجلة قضايا العصر ،عدد2
يناير ،عدن ،اليمن.
 .19عبد القادر يوسف(د.ت)تنمية الكفاءات التربوية او تدريب المعلمين اثناء الخدمة  .دار الكتاب
العربي .
 .20عبد المؤمن فرج الفقي( )1994االدارة المدرسية المعاصرة  ،بنغازي ليبيا  ،جامعة قار يونس.
 .21عدس عبد الرحيم ( )1995واقعنا التربوي الى اين  ،عمان االردن  ،دار الفكر للنشر والتوزيع.
 .22عزيز حنا ( )1985دراسات وقراءات تربوية ونفسية مكتبة االنجلو المصرية  ،القاهرة.
 .23عقيل بن ساسي (" :)2010اتجاه أساتذة الرياضيات مرحلة التعليم المتوسطة نحو التكوين أثناء
الخدمة" ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات ،العدد  ،10ص ص (.)285-261
 .24عيسوي  ،عبد الحمن ()1972دراسات في علم النفس أالجتماعي بيروت دار النهضة .
 .25الغدير آمال إبراهيم ( )2001البرامج التدريبية وأثرها في أداء المديرات والمساعدات بالمدارس
المتوسطة والثانوية في مدينة الرياض باستخدام نموذج تقويم األداء الوظيفي ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود ،الرياض.
 .26فهد سعيد بن سعيدان ( )2004اتجاهات معلمي التربية البدنية نحو المهنة في مدينة الرياض،
ماجستير غير منشورة  ،جامعة الملك سعود.
 .27القواص ،وفاء ( )2006اتجاهات معلمي التعليم االساسي نحو ممارسة اللغة العربية الفصيحة في
التعليم الصفي وعالقة هذه االتجاهات بممارساتهم وممارسات التالميذ الصفية  ،ماجستير غير
منشورة كلية التربية جامعة دمشق.
 .28الكندري  ،احمد مبارك ()1992علم النفس االجتماعي والحياة المعاصرة  ،الكويت مكتبة الفالح .
26

 .29محمد عبد الفتاح ياغي )1986 (،التدريب اإلداري بين النظرية و التطبيق ،الرياض :عمادة
شؤون المكتبات  ،جامعة الملك سعود.
 .10محمد ،منير موسى ()1991االتجاهات المعاصرة في التربية المقارنة ،عالم الكتب القاهرة.
 .31مصطفى عبد الجليل مصطفى أبو عطوان (" :)2008معوقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة
وسبل التغلب عليها بمحافظات غزة" ،االغدارة التربوية في كلية التربية بالجامعة االسالمية ،غزة .
الجامعية للدراسات و النشر و ألتوزيع .
 .32النشرة الرسمية للتربية الوطنية ،النصوص المنظمة لتكوين المكونين ،في قطاع التربية الوطنية،
للفترة من  ،2005 -1967الجزء الثاني ،عدد خاص ،الجزائر .
المراجع االجنبية
1. Akubuiro, I.M. & Joshua, M.T. (2004). Self-concept, attitude and
achievement of secondary school students in science in Southern Cross
River State, Nigeria. The African Symposium. 4(1). Retrieved May 19.200
2. Bouzida Abderahmane ,( 1973), Les institutions Algériens et
leur progression , édit OPU , Algérie .
3. Kistler, C (1989). A comparison of Achievement Gains of Adult Basic Education
students in competency Based Education and Traditional Education. ‘Dissertation
Abstract international, 45(4) P1012

27

فاعلية اإلستراتيجية الهادفة للمعلم في إزالة معيقات عملية التعلم
طيب
د  .قاسم قادة بن ّ
أستاذ محاضر قسم – أ –
المركز الجامعي أحمد بن يجي الونشريسي تيسمسيلت – الجزائر
00213794189503
Kada.gacem@yahoo.fr

مقدمة
بالنجاح من خالل تركيزه على معيار واحد ،وبالتالي فنجاح المعلّم في العملية
ُيخطئ َمن يحكم على معلّم ّ
وحدة بين جميع المعلمين ،فمنها ما هو
التعليمية التعلمية تتحكم فيه جملة من المعايير ،وهي ُمطّردة أي :غير ُم ّ
فني ،ومنها ما هو قيمي خلقي...و ُكلّما اجتمعت هذه المعايير في ذات معلّم و ِ
بالناجح
صف ّ
معرفي ،ومنها ما هو ّ
ُ
في أداء رسالته.
تعددت مصادر اكتساب المعرفة في زماننا ،وأصبح المتعلّم ِوعاء لها ،وبإمكانه أن يتعلّم شيئاً جديداً وهو
لقد ّ

يتجول في شارع ُمفعم بالالفتات ،كما أصبح بإمكانه اكتساب معرفة جديدة وهو أمام الشاشة أو في دور االنترنت
ّ
حز في نفوس كثير من المعلمين ،ودفع بهم إلى التّفكير في أنجع السبل للتأثير في أغلبية ُمتعلّمي
األمر الذي ّ
القسم وتمكينهم من االكتساب.
ألرد على بعض القائلين الذين فصلوا في هذا الحكم نتيجة تطور
من هذه المسلّمة تأتي إشكالية بحثي هذا ّ
مصادر المعرفة وبذلك قطعوا الطريق أمام تأثير المعلّم واجتهاده ،وهي دعوة ال ترتكز على أساس ديداكتيكي ،لذا

المتخصص في حقل التعليمية ،وأُثبت في هذا البحث المتواضع ّأنه بإمكان المعلّم أن
حرصت على إفادة القارئ
ّ
ينقذ تلك الفئة المحكوم عليها بالفشل ،ولن يتأتى له ذلك إالّ إذا رّكز على جملة من االستراتيجيات التي ينبغي أن
أن أطرح جملة من االستفسارات منها:
ي بي ْ
يعمل بها لتفعيل عملية التعليم والتعلّم ،ولبلوغ هذا القصد النبيل حر ّ
-

وجدية تحضيره لألنشطة المستهدفة بالتعليم؟
هل نجاح المعلّم مع متعلميه مرهون بسعة ثقافته،
ّ
كيف للمعلّم أن ُيقرن بين تكوين المتعلّم ،واالهتمام بحاالته النفسية ،واالجتماعية..؟

متى ُيرّكز المعلّم على اختيار إستراتيجية تعليمية تعلمية ِوفق مسار مزجي بين استهداف المعارف وااللتفاتة

معوقات اكتسابها ؟
إلى ّ
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-

ما هي التقنية المثلى في الربط بين فكر المتعلّم ،وما يحول بينه وبين المكتسبات المعرفية؟

-

درس ال تتأثر بهذه اإلستراتيجية ؟
الم ّ
الم ّ
خصص لتقديم المعارف للمستوى ُ
هل إدارة الوقت ُ
طبقا لهذا النموذج من اإلستراتيجية مع ُمتعلميه ؟
كيف ُيمكن للمعلّم العربي أن ُيصبح ُم ّ

 في ظ ّل اعتماد هذه اإلستراتيجية أال يمكن أن يتساءل المهتمون بذلك عن مصير الفئة التي ال تشكوحاجة ،كيف ُيمكن للمعلّم أن يربط بينها وبين هذه الفئة ؟
-

 ما هي اآلليات التي ينبغي أن يكون عليها في كوامن شخصيته؟ وما هي العناصر التي ُيمكن أن تُكتسبحتى ُيصبح ُمطبقا لهذه اإلستراتيجية ؟
هذه وغيرها من اإلشكاالت التي سأناقشها في بحثي هذا قصد تمكين المعلمين منها ،وتخليص المتعلمين من
الرسوب واإلخفاق.
األول فقد تناولت فيه
مني التوزيع التاليّ :
إن طبيعة هذا الموضوع اقتضت ّ
ّ
مقدمة ،وثالثة مباحثّ ،
أما المبحث ّ
االستراتيجيات الفاعلة في العملية التعليمية التعلمية ،وفي المبحث الثاني تعرضت فيه لآلليات المترجمة إلستراتيجية

خصصته لإلستراتيجية اإلجرائية في إنجاح العملية التعليمية ألصل في خاتمة البحث
أما المبحث الثالث فقد ّ
المعلمّ ،
أهم النتائج المتوصل إليها ،وقد ناسبني في طرحي هذا المنهج الوصفي التحليلي ،باعتبار مضمونه
إلى تلخيص ّ
خاصة.
مبني على رؤى
ّ
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األول
المبحث ّ
االستراتيجيات الفاعلة في العملية التعليمية التعلمية
متنوعة
في ثنايا تعليمنا لفعل ما قد تصحب تلك العملية جملة من العناصر نابعة من شخصية المعلّم ،وهي ّ

تخص هذا المعلّم في فكره ،وعواطفه ،وأخالقه ،وسلوكه...وقد تعمل
أهم المميزات التي
ّ
وشاملة تعكس في مطلقها ّ
هذه العناصر متبلورة فيما بينها لتؤثّر في شخصية المتعلّم ،وهو ما يتجلى في محاولة المتعلّم تقليد المعلّم في جملة

وممكنة
أي :مؤثرة فيهّ ،
من سلوكه المؤثّر فيه ،إ ْذ كلّما كانت تلك العناصر قريبة المنال من المتعلّم ْ
طيعة بين يديه ُ
التنفيذ ،سهلة االنجاز ،ساعده ذلك في التّحصيل واالكتساب المعرفي.
ميزة لشخصية المعلّم،
إن المالحظ للتفاوت القائم بين نواتج المتعلمين قد
الم ّ
ّ
ّ
يستقر رأيه على أثر تلك العناصر ُ
سر نجاح هذه الفئة مع متعلميها ،وهو ما
ودورها في تحقيق النجاح مع فئة دون أخرى ،ومن هذا المنطلق يأتي ّ

سأحاول شرحه في العناصر التالية:


العامة
االستراتيجيات ّ

الناجح من رؤى صائبة يحرص
الذي أقصده باالستراتيجيات ()1
العامة في حقل التعليم هو ما يمتاز به المعلّم ّ
ّ
التميز في أدائه فتت َي ّسر على يديه عملية التعلّم ،ولع ّل
على تطبيقها مع متعلميه ،األمر الذي ينتج عنه شيئاً من ّ
المالحظ لهذه الفئة من المعلمين تستوقفه جملة من الميزات منها:
-

 . 1اعتبار األداء التعليمي رسالة

ثم ينقطع ،بل ُبعد نظره ووعيه بما
مجرد حجم ساعي ّ
المعلّم في هذا المجال ال ينظر إلى العملية التعليمية ّ
يقدمه ّ
متشبع بها ،وبما يقوم به.
أسند إليه جعل منه يعتبرها رسالة حاضرة معه في جميع األوقات واألمكنة ،لذا فهو
ّ
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 -من مفاهيم مصطلح إستراتيجية  Stratégieهو " مجموعة من األفكار والمبادئ التي تتناول مجاالت من المعرفة اإلنسانية

بصورة متكاملة ،مع تحديد الوسائل واألساليب التي تساعدنا على تحقيق األهداف - ( ".المعجم التربوي ،فريدة شنان ومصطفى
سجرسي ،و ازرة التربية الوطنية المركز الوطني للوثائق التربوية الجزائر 2009م ،ص) .127

3

-

حب الفعل التعليمي
ّ .2

حبه لهذا العمل ،كذلك هو الشأن
قد يميل الواحد ّ
منا إلى إنجاز عمل ما ،ولكن درجة إتقانه تخضع لمعيار مدى ّ
ومتعلّقاً به نجح في إتقانه.
بالنسبة للفعل التعليمي ،إ ْذ ُكلّما كان المعلّم ولوعا ُ
-

 . 3جدية االنجاز والتقديم

ألن مثل
ُيخطئ من ينعت ُمعلّما ما ّ
بالنجاح إذا لم يكن هذا األخير على درجة من الجدية في التحضير والتقديم؛ ّ
هذا العمل يصل إلى المتعلّم ويبعث فيه جانبا من النشاط.
-

 . 4احترام المتعلّم

المشاركة نكون بهذا اإلجراء قد بلّغناه
ّإننا حينما ُنشعر المتعلّم ّ
بأنه عضو ّ
فعال في القسم من خالل تحفيزه على ُ
يمتد إلى شخصيته.
حترم في أفكاره ،األمر الذي ّ
رسالة مفادها ّأنه ُم َ
-

قدمة
الم ّ
 . 5التفاعل مع األنشطة ُ

ترسخ فيه
نجاح المعلّم يكمن كذلك في تفاعله وحيويته مع األنشطة ّ
المقدمة للمتعلّم ،إ ْذ كلّما أح ّس المتعلّم بذلك ّ
سلوك النشاط التفاعلي مع اإلطار الخارجي ،فينتج بذلك عمالً هادفاً.


االستراتيجيات الخاصة

العام ،هناك عناصر يمكن لمن يتابع فعل
باإلضافة إلى هذه المميزات التي تُ ّ
ميز شخصيته التعليمية في إطارها ّ
التعليم لدى هذه الفئة أن يكتشفه في ثنايا العملية التعليمية ،نذكر منها:
-

 . 1استهدافه لجميع متعلمي القسم

النجباء،
إن نجاح المعلّم في إستراتجيته التعليمية متوقف على اهتمامه بجميع متعلمي قسمه دون التركيز على ّ
ّ
والتغافل عن اآلخرين ُمرّك اًز في هذا اإلجراء على سلوك تقني يقتضي منه معرفة بناء الوضعيات التعليمية الخاصة

بجميع مستويات متعلمي قسمه.

4

-

ُ . 2مراعاته للفوارق المالحظة على مستوى متعلمي قسمه

ألن ُمتعلمي القسم الواحد هم في األصل
إن مفهوم البيئة التعليمية تقتضي من المعلّم أن ُيراعي مكونات قسمه؛ ّ
ّ
من بيئات أسرية مختلفة الشيء الذي يفرض عليه أن ُيراعيه من الجوانب التالية:
أ  .العقلية
ِ
أن نسبة الذكاء تختلف من فرد آلخر ،وعلى المعلّم أن يسعى جاداً إلى اكتشاف ذلك من خالل
م ّما هو ُمسلّم به ّ
سد الخلل المالحظ في ذلك ،وتنمية القدرات العقلية من خالل
روائز واختبارات متنوعة ،وعليه أن يسعى جاداً إلى ّ

التنويع وعدم التركيز على مستوى الذاكرة والحفظ فقط ،بل ال ُب ّد من إثارة شيء من الفهم ،والتّحليل والتركيب
والتطبيق..
ب  .النفسية
الدور البالغ في تنمية شخصية المتعلّم ،وعلى المعلّم أن ُيراعي مشاعر متعلميه ليضمن نماء نفسياً
النفسي ّ
لألثر ّ
بعيداً عن ك ّل تعقيد.
ج  .االجتماعية
لأن الفللرد ابللن بيئتلله ،فللالمعلّم فللي المدرسللة يسلعى جللاداً مللن خللالل إسللتراتيجية تعليميللة مبنيللة علللى جعللل
إذا سللّمنا بل ّ

ألن
المتعلّم يشعر بالجماعة ملن خلالل تفعيلل األنشلطة الجماعيلة ،وهلو بلذلك يسلعى إللى ترسليخها فلي ذات الملتعلّم؛ ّ
عملي للة التع للاون تُت لليح الف للرص للمتعلم للين أثن للاء األنش للطة المختلف للة داخ للل المدرس للة وخارجه للا م للن االنص للهار ض للمن

الجماعة ،كاشتراكهم معا فلي البحلوث ،أو المشلروعات ،أو التجلارب ملع جعلل التقلدير النهلائي منسلوبا للجماعلة ّكلهلا
حبللب إلللى التالميللذ اإليثللار والبللذل،
وي ّ
حتللى ُيل ّ
لدعم الل جلروح الجمللاعيُ ،

2

()"2

أن
وهللو مللا أثبتتلله التجللارب فللي حقللل التعليميللة ّ

 -تطور السياسة التعليمية في المجتمع العربي ،محمد علي حافظ ،دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع ،بيروت ،القاهرة ،بغداد

الطبعة األولى 1976م ،ص .179
5

اسللتفاد المتعلمللين قللد تكللون مللن بعضللهم الللبعض للليس فللي الجانللب المعرفللي فحسللب ،و َّإنمللا يتعل َّلداه إلللى أمللور أخللرى
حب الجماعة.
تجعل من المتعلّم مياالً إلى ّ
 . 3اعتماده على الطرائق الفاعلة
قد يسعى المعلّم إلى اعتماد طريقة ما ،ولكن سرعان ما يكتشف عدم استساغتها من متعلميهِ ،
فيعدل عنها للعمل

جو النشاط وضمان اكتسابه.
بطريقة أخرى أكثر فاعلية لتمكين متعلميه من التموقع في ّ
-

 . 4التركيز على توظيف الفواصل أثناء الفعل التعليمي

ألن عقل
المعلّم جاداً دون اعتماد فواصل تربوية يستهدف بها مراعاة تعب العقول نتيجة التركيز؛ ّ
قد يعمل ُ
المتعلّم قد يك ّل ويعي نتيجة التركيز ،وهو ما يستدعي منه مراعاة تنظيم فواصل ذات صلة بالموضوع ُمتضمنة

ثم يرجع بهم ثانية إلى النشاط ،وهكذا..
لشيء من الترفيه اللحظيّ ،

6

المبحث الثاني
اآلليات المترجمة إلستراتيجية المعلم
أهم األفعال المنجزة من قبل المعلّم أثناء تقديم نشاط تعليمي ما ،وما
ّ
إن الذي أقصده من هذا المبحث هو بيان ّ
ألن األصل في
ومكتسباً من قبل أغلبية المتعلمينّ ،
المنجزة من المعلّم حتى يجعل من نشاطه ناجحا ُ
هي اآلليات ُ

نجاح المعلّم هو حينما يتحقّق مع أكبر نسبة من ُمتعلميه ،وليس المعلم الناجح َمن يتوقف نجاحه مع األقلية ال
مهمة المعلّم الناجح تقتضي تمكين األغلبية من اكتساب المعرفة ،وهو ما يتطلب من المعلّم
لشيء إالّ لكون ّ
أن ّ

حنكة بيداغوجية وممارسة تعليمية تقتضي منه تجاوز الدور اآللي الذي يقوم به الكثير من المعلمين ،وهو ما ُيمكن
أن ننعته بإستراتيجية الفعل التعلمي ( )3فيميل بذلك إلى التعامل مع جملة من العناصر أثناء فعله التعليمي ،ومن
هذه العناصر التي يسعى إلى ُمراعاتها ما يلي:
-

التدرج
 .1نسج وضعيات تعليمية تعلمية مبنية على ّ

المقصود بالبناء التدرجي للوضعيات التعليمية هو أن يضمن المعلّم مخاطبة جميع مستويات ُمتعلميه ،فيبدأ
تم يترقى إلى وضعية ثانية ،وثالثة وهكذا..
بالوضعية العامة ليضمن بها تفاعل الجميع ّ
-

 .2تمكين المتعلمين من التجريب

فيتخرج المتعلّم
من سلبيات بعض المناهج التعليمية في األقطار العربية ّأنها ال تنح بالمتعلّم اتجاه التجريب،
ّ
يتعين على المعلّم العربي
أن األساس يكمن قي الجانب التطبيقي ،وعليه ّ
ملم نسبياً بما هو نظري فقط ،إالّ ّ
منها وهو ّ

أن ُيشجع متعلميه على ربط النظري بشيء من التطبيق.
3

 -المقصود بإستراتيجية التعلم

 " Stratégies d’apprentissageهي مبادئ أساسية واجراءات وعمليات مطلوبة ،كي

يحدث تعلم الفرد ،وهي متعددة ،يتم تحديدها بناء على طبيعة الموقف التعليمي ،والهدف منه ،وخصائص ومستويات الدارسين " .
( -المعجم التربوي ،فريدة شنان ومصطفى سجرسي ،ص) .127

7

-

 .3الحرص على تقويم إجاباتهم

مما هو ُمتغاضى عنه في كثير من األحيان في ثنايا فعل التقويم وخاصة منه الشفوي ال مباالة المعلّم بإجابة
ّ
أن تثمين إجابة المتعلّم لها من التأثير
المتعلّم والتعقيب عليها ،وهو ما ُيؤثر سلبا في االكتساب السليم للمعرفة ،كما ّ
االيجابي على ذات المتعلم.
-

 .4متابعة عملية العالج من خالل استهداف المعنيين بأنشطة الصفية

قد يستعصي على المعلّم بعد عملية التقويم ُمعالجة بعض الحاالت التي تشكو نقصاً ساف اًر نتيجة ضيق الوقت،
إالّ ّأنه بإمكانه أن يتابع تلك الحاالت من خالل تكليفهم بإنجاز أنشطة خارج القسم مع ُمتابعة ذلك وتقويمه.
-

 .5التنويع من الوضعيات التكوينية مع استهداف الشفوي والكتابي

نوعنا من هذه
المقصود بالوضعيات التكوينية هو المعرفة المستهدفة بالتحصيل من قبل المتعلّم ،و ُكلّما ّ
الوضعيات م ّكنا بذلك جميع مستويات القسم من التفاعل معها ُمناوبين بين وضعيات تكوينية شفوية ،وأُخرى كتابية
الرتابة والملل على المتعلّم.
لتفادي ّ
-

ُ .6مراعاة المشاعر النفسية للمتعلّم

في حالة وقوف المعلّم على حاالت لم تتمكن من هضم المحتوى ،فالجدير بالمعلّم أن ال ينعتهم بالضعف ،بل

األول وأن يجتهد في نقل تلك المعرفة بأسلوب آخر ،مع تفادي تلك النعوت كصفة
عليه أن يتفادى الشرح ّ
ألنه ُيؤثر في نفسية المتعلّم سلباً.
ضعيف " ؛ ّ

"

َّ
إن دور المعلم التربوي والبيداغوجي أثناء مالحظته لظاهرة اإلخفاق على مستوى بعض تدعوه إللى تجنلب ُكل ّل ملا
َّب للله فللي أزمللة نفسللية،
للله عالقللة بفضاضللة القللول أو خشللونة المعاملللة باعتبارهمللا يسلليئان إلللى المللتعلم ،وقللد تتسللب ُ

8

فالدراسات في هذا المجلال َّبينلت َّ
الرقلة فلي المعامللة ،والب ارعلة فلي
أن " األطفلال والملراهقين يللزمهم ملن جانلب الكبلار ّ
ُخلق األلفة"،

() 4

فالكثير منهم ينزعج أمام ُرعونة الموقف الذي يؤثر سلبا على عملية التواصل والتحصيل.

وقللد ينللتج عللن ذلللك جملللة مللن السلللوكات تحللول دون تحقيللق الفعللل التعلمللي منهللا -" :زيللادة الحركللة - .ثللورات

الغضللب وحللدة الملزاج - .كثلرة الحللديث والتللوتر -.العللدوان - .شللدة االنط لواء واالنعلزال أو االنسللحاب مللن المجتمللع
و الخج للل - .اإلهم للال - .المعان للاة م للن مش للاعر الغيل لرة  -الكس للل و الت ارخ للي واإلهم للال ) 5(" ،وبم ارع للاة المعل للم له للذا
الصعاب و تحقيق التعلمات.
الجانب ُيساعده في تمكين متعلميه من تخطّي ّ
-

ُ .7مراعاة الظروف االجتماعية للمتعلّم

لقللد أرجللع بعللض العلمللاء سل َّلر إخفللاق فئللة مللن المتعلمللين إلللى نقطللة بدايللة المشلوار الد ارسللي ،وهللو مللا حل ّلدده أندريلله
لوغال في" تأثير األوساط االجتماعية المدرسية الذي ُيؤدي" عنلدهم منلذ بدايلة الحيلاة الد ارسلية إللى اإلخفلاق والشلعور
بعللدم الكفايللة والضلليق تحللت تللأثير ضللروب مللن التأنيللب وجهللت إللليهم ،وكللان مللن نتيجللة أول اضللطراب فللي اكتسللاب

المهارات األولية العجز عن متابعة التقدم الطبيعي في األعمال المدرسية ومن الضيق في التخلف

( )"6

.

المبحث الثالث
اإلستراتيجية اإلجرائية في إنجاح العملية التعليمية
َّ
وباألخص قي ثنايا تقلديم
أن تُعقد تلك التي يجب أن تكون بين المعلم والمتعلم
إن من أوثق العالقات التي ْينبغي ْ
ّ

ومحاولللة استبصللار جوانللب أخللرى تتصللل بواقع له
األنشللطة مللن خللالل تجللاوز المعلّللم ّ
للنظ لرة الروتينيللة إلللى المللتعلّمُ ،
تمكللن مللن َم ِ
الخلللل القللائم
وظروف له اللحظيللة لِمللا لهللا ِمللن أثللر فللي عمليللة الللتعلجم ،إ ْذ ُك َّ
عرفللة َ
المعلللم ُم ّ
لم لاً بهللا َ
لمللا كللان ُ
المعيقللات يتعل ّلين علللى المعلّللم أن يكللون حريص لاً علللى ُم ارعللاة
والمتسل ّلبب فللي ُمعيقللات الللتّعلم ،وللتقليللل مللن حل ّلدة هللذه ُ
جوانب إجرائية تمتاز بمواصفاة بيداغوجية منها:
-

4

 .1مراعاة منهجية التقديم

 -النمو التربوي للطفل والمراهق  ،دروس في علم النفس االرتقائي ،كمال دسوقي ،دار النهضة العربية بيروت 1979م،

ص . 36
5
6

 التربية النفسية للطفل والمراهق ،عبد الرحمن العيسوي " ط2000 1م،دار الكتب الجمعية  /سوفينيو بيروت ،ص. 43 ، 42 التخلف المدرسي أندربه لوغال ،ترجمة :أيمن األعسوامام ،ط71982م ،منشورات بيروت باريس ،ص. 1469

وه لو مللا يتجلّللى أثنللاء عمليللة التَّعامللل مللع إنجللاز األنشللطة التَّعليميللة حيللث تقتضللي م ارعللاة جوانللب منهجيللة يمكللن
ضبطها في الشكل التالي :
من خصائص وضعية تعليمة في مرحلة بناء التعلمات

متنوعة

مرتبة من
القريب
إلى البعيد

خدمتها
لواقع
المتعلم

التفنن في
تقديمها.

ربط
الوضعية
بالوسيلة
التعليمية.

تقويــــــــــم الوضـعيات.

َّ
مكنله ال محالللة مللن تبليللغ المحتويللات ،كمللا تغللرس فللي نفسللية
المعلللم لهللذه اإلسللتراتيجية ،واحتلرام مراحلهللا تُ ّ
إن تتجبللع ُ
َّ
المتميللز إالَّ َّأنلله أثنللاء
لمعلللم التربويللة وأدائلله ُ
المللتعلم منهجيللة التلقللي التللي تُسللاعده علللى الفهللم ،ومهمللا كانللت شخصللية ا ُ
ُ
سدها في مرحلة البناء.
جادا إلى ّ
لمتعلميه قد يقف على حاالت لم يكتمل بناؤها نتيجة ثغرة ما ،فيسعى ّ
تقويمه ُ
-

 .2مراعاة فعل التقويم

المعلللم م ارعللاة " تقللويم النتللائج للنشللاطات "
لبلللوغ تعلللم طبيعللي و ّ
فع لال علللي ُ

() 7

المنج لزة ،وفللي ثنايللا ذلللك تُقل ّلوم

أن فعل التقويم" ُيساعد على ترجمة الجهلود نحلو تحسلين
وضعيات البناء قصد تعديل التّعلّمات العتبار تعليمي وهو ّ

التعليم عن طريق عالج المشكالت التي تقابله،

7
8

"( ) 8

وعلى العموم فالعملية التكوينية تبقى مفتوحة ،وبإمكان المعلّم
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أن ُيخطّط لبناء إستراتيجية مبنية على أسلوب عالجي تربوي( )9للفئة التي تشكو عائقاً ما في عملية االكتساب

تم بناؤهم فيه ،وهو
في ثنايا عملية التقويم ،والمالحظة المستمرة التي ينبغي أن تبنى على الدقة والموضوعية فيما َّ

ما يعني ضرورة تفعيل دور التقويم أثناء صيرورة النشاط ،والذي فيه تُ َّ
حدد " األعراض الظاهرية المتعلقة باإلعاقة أو

عمقَللة"( ،) 10وعلللى ضللوء ذلللك يسللعى المعلّللم إلللى
إمللا بالمالحظللة أو بوسللائل دقيقللة ْأو بتحاليللل ُم َّ
الحالللة ،ويللت جم الفحللص َّ
تدوين الخلل ْأو النقص المالحظ على المتعلّم.
 .3التخطيط لحاجيات المتعلّم
َّ
إن الفعل البيداغوجي لن يكتب له النجاح إالَّ إذا خطّطّ له المعلم بناء على حاجيات المتعلم ،فيها يتوخى الجانب
الم ْبرمجة بِاعتبارها مطيلة لبنلاء معلارف أخلرى جلديرة باإلنجلاز ،وعللى المعللم أن ُي ارعلي " القلدرات
المنهجي للمعارف ُ

الفردية للتلميذ والمعارف التي يجب أن يكتسبها والتي لم يتمكن منها ،وفي هذه الوضعية يجب على المعلم أن يعتمد
على تشخيص المفاهيم غير المكتسبة

"( ) 11

نتيجة عجز المتعلّم باعتباره يتموقع ضمن فئة بطيء التّعلّم والني تمتلاز

المبينة في الجدول التالي:
بالمواصفات ّ

9
مكن الفصل بينهما ،فالمعلم
 ّ -إن البناء المعرفي ال يعرف التوقف فالتقويم والبناء المعرفي عمليتان ُمتالزمتان ُمتكاملتان ال ُي ُ

يقوم يبني والذي لم يكتمل بناؤه نتيجة عجز ما ُيعالج تربوياً باعتبار هذا الفعل يدخل في اإلطار " البيداغوجي ،وهو يسمح للمعلم
وهو ّ
ومنظمة بمجموعة المعارف
من معالجة بعض الثغرات المعرفية ،كما يتعدى العالج الدعامة البسيطة إلى التكفل بطريقة منهجية ُ
األساسية التي أخفق فيها المتعلم ،والتي ال ُيمكن له بناء معارف جديدة من دونه " ( -دليل المعلم في استكشاف صعوبات التعلم

ومعالجتها ،و ازرة التربية الوطنية ،مديرية التعليم األساسي المديرية الفرعية للتعليم المتخصص ،يونسيف جويلية 2004م ،ص) .21
ُ

أعمالهم ُبغية التمكن من
وحتى تُؤدي هذه العملية مفعولها فهي تحتاج من المعلم إلى نظرة فاحصة اتجاه ُمتعلميه خاصة أثناء تقويم َ

تشخيص الضعف.
10

 -نحو إستراتيجية التعليم بمقاربة الكفاءات ،رمضان أرزيل ومحمد حسونات ،دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع المدينة الجديدة
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11
ومعالجتها،و ازرة التربية الوطنية،مديرية التعليم األساسي ،المديرية الفرعية للتعليم
 -دليل المعلم في استكشاف صعوبات التعلم ُ

المتخصص ،ص. 21

11

بطيء التّعلّم

خصائص االضطراب
نسبة أو معامل الذكاء

بين  70و  85درجة.

الدراسي
مستوى التّحصيل ّ

انخفللاض فللي جميللع الم لواد بشللكل عللام باإلضللافة إلللى عللدم
القدرة على االستيعاب .
انخفاض ملحوظ في معامل ال ّذكاء .

تدني التّحصيل
سبب ّ
المظاهر السلوكية

غالباً ما ُيظهر مشكالت سلوكية تكيفية.
التّل للدريس يك ل للون ف ل للي األقس ل للام العادي ل للة م ل للع إدخ ل للال بع ل للض

الخدمة المالئمة

التعديالت على البرامج.
جدول بتصرف يمثل اضطراب التعلّم عند فئة بطيء التّعلّم

()12

فإن تجربة التعامل مع هذه الفئة أثبتت لنا اشت اركهم فلي بعلض الخصلائص ،والتلي نلورد منهلا عللى سلبيل
وعموما ّ

الذكر -":قصوره في تعلم اللغة واضح جدا -.مدة انتباهله قصليرة - .ضلعيف فلي عمليلة التمييلز والتحليلل العقليلة-.
انتقال التعلم محدود لديه -.ضعيف ضعفا واضحا في تقديره لنفسه ومعرفة قوته وضعفه ،والحكم على أعماله"،

()13

الجيد إلى الوضع الفعلي للمتعلم وتقويمله تقويملا موضلوعيا خاصلة فلي
ومن هذا المنطلق وجب على معلمينا االنتباه ّ
مكن لا متعلمينللا مللن مفللاتيح اللغللة فللي وقتهللا كل َّلل التعلمللات التللي تللأتي
تعلللم اللغللة باعتبارهللا أسللاس ك ل ّل التعلمللات ،فللإذا ّ

بعدها يسهل بناؤها.
-

 .4انتقاء وضعيات تعليمية قصيرة

ومتنوعلة تش ّلد ملن انتبلاه الملتعلّم ،وهلي كإسلتراتيجية منجلزة ملن قبلل المعلّلم تعملل عللى
ّ
إن انتقاء وضعيات قصيرة ُ
ألن نفسية الملتعلّم تميلل إللى " طلابع التَّن جلوع واالنتقلال ) 14 ( " ،وقصلد اللتحكم فلي انتبلاههم أكثلر
التقليل من الرسوب؛ ّ
المعلمين نرى ضلرورة تخصليص ثُللث
وتفادي الرتابة والتكرار المقيت في تناول األنشطة التي ُيعاني منها الكثير من ُ
التوقيت لتقويم التعلمات قصد اإلحاطة بوضعيات مرحلة البناء.
 -12مدخل إلى علم النفس التربوي ،سعيد زيان ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر2013م،ص.111
13
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المعالجة الفاعلة للفئة التي لم يتحقّق معهلا فعلل االكتسلاب المعرفلي
و لبلوغ ُك ْنه اإلستراتيجية المبنية على مراعاة ُ

أن ُيراعي جملة من األساليب أثناء استهداف المعنيين منها:
المعلم ْ
ّ
يتعين على ُ



" التأكيد من إنماء المهارات العامة إنماء جيدا.



إثراء بيئته التعليمية بالنواحي الحسية .



تحديد أهداف التعلم و تقريبها إليه.



تقديم النصائح السهلة التي تتعلق بحياته.



تفهمله
التركيلز علل قيلاس نتلائج عملله و درجلة ّ

( 15

)"
أن مثلل هلذه األسلاليب جلديرة بالتفعيلل للليس
والحقيقلة ّ

الدنيا فحسب بل حتى في المستويات األخرى مع شيء من التحوير.
في المستويات ّ

َّ
إن إهمللال مثللل هللذه األسللاليب وغيرهللا ال يشللجع علللى بلللوغ عمليللة المعالجللة ،وهللو مللا يللدعو إلللى ُوجللوب ُمراعاتهللا
سير حصلص النشلاط التعليملي باعتبارهلا عواملل ُمسلاعدة فلي تحقيلق النجلاح ،األملر اللذي يتطللب مهلارة وخبلرة
أثناء ْ

تربوية ،فنجاح" المعلم في مهمته هذه تتطلب منه أن َيعلم َّ
أن عملية التكوين عملية تدريجية شأنها في ذللك شلأن أيلة
عملية نمو أخرى وتحتاج إلى تكوين أكثر من عالقة" ،

() 16

وهي تحتاج إلى ُممارسلة وخبلرة قلد يكتسلبها المعللم شليئا

الفعلال ،كملا ُيمكلن أن تكلون عمليلة اكتسلابها سلريعة علن طريلق تفعيلل المعلّلم لواقلع
فشيئا عن طريق تعامله اليومي و َّ
المادة..
تعليمه بشيء من المطالعة لكتب
التخصص :بيداغوجية – تربوية – نفسية – تعليمية ّ
ّ

الد ارسللي نتيجللة عللدم تمكنلله مللن اسللتيعاب المعللارف فللي
قللد يحكللم بعللض المعلمللين عل لى بعللض المتعلمللين بالفشللل ّ

وقتها ،إالّ أ َّن شهادة التربويين والسيكولوجيين في هذا الجانب تدعو هذه الفئة إللى مراجعلة هلذا الحكلم القاصلي حيلث
أثبت لوا إمكانيللة إسللعافهم وادمللاجهم معرفيللا وفكري لاً ضللمن بقيللة التالميللذ ،فبإمكللانهم " القيللام باألعمللال التللي يقللوم بهللا
اآلخرون ولكنهم يكونون فيها دونهم سعة وكفاءة ) 17( ،واذا تمكن المعلّم من إذابة هلذه الفئلة فلي َب ْوتقلة األعملال التلي

يقوم بها غالبية التالميذ يكون بذلك قد حقّق معهلم شليئا ملن التحصليل المعرفلي ،وللن يتلأتى لله ذللك إالّ إذا اسلتهدف

15
16
17
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تعلّمهللم ب لبعض األدوات والوسللائل التللي تعللين علللى تحقيللق فعللل الللتعلم منهللا " -مللزج اللعللب بللالتعليم - .التعللليم عللن
طريق النشاط ) 18(" ،وهكذا.
َّ
المتعلمللين مللع بعضللهم
المعلللم ْ
أن يعتمللد علللى تفعيللل عمليللة التواصللل بينلله وبللين ُمتعلميلله مللن جهللة ،وبللين ُ
وعلللى ُ

ألن إقصاء
البعض من جهة أخرىْ ،
كأن يقحمهم في ال ُمشاركة للتعبير واإلفصاح قصد تعديل وتسوية عملية النطق؛ ّ
نصله" :وكلان يزيلد بلن
المتعلّم من المشاركة وعدم تمكينه بإدالء رأيه
ج
مضر به ،وقد أورد الجاحظ في هلذا السلياق ملا ّ

ثقلل عليله الكلالم ،فكلان لسلانه يلتلوي وال
لملا طلال صلمتُه ُ
المقعطل ُيقال له الصَّموت؛ ّ
ألنله ّ
جابر قاضي األ ازرقة بمد ُ
"()19
َّ
المنظّمة والتَّعقيب عليها من باب
بين،
ُ
يكاد َي ُ
المشاركة ُ
وهو ما يستدعي من معلمينا تحفيز وتشجيع التالميذ على ُ
َّ
المعني للين
الم للتعلم قص للد ُمعالج للة ح للاالت ُعس للر القل لراءة م للن خ للالل اس للتهداف َ
التوجي لله ،كم للا يتع لليَّن علي لله إقح للام بيئ للة ُ
باألنشطة الالصلفية فلي المجلال اللجغلوي ،وهلو ملا ذهلب إليله حلملي خليلل فلي ضلرورة إشلراك " العواملل الخارجيلة فلي

َّ
خاصةَّ ،
لالمحيط البيئلي اللذي يتحملل مسلؤولية
عملية التّعلم بصفة عامة ،وتعلم اللّغة بصفة
ّ
ألنه يربط عمليلة اللتعلم ب ُ
"() 20
بمطالبلة ُمتعلمليهم
المزود بالقدرة اللجغوية،
المعلملين ُ
وتحقيقا لهذا المسعى يلجأ كثير من ُ
التّدعيم عند الطفل غير ُ
درس.
الم ّ
المسبق قصد تمكينهم من المحتوى ُ
للتحضير ُ

َّ
إن حلرص المعلّللم عللى تفعيللل هللذه اإلسلتراتيجية التربويللة ضللرورة تمليهلا حتميللة إنقلاذ هللذه الفئللة التلي تشللكو حاجللة
االكتساب الفوري باعتبارهم ُيظهرون صعوبة في استيعاب بعض المفاهيم المدروسة ،وفي اكتساب تعلمات ضلرورية

لتم عملي للة بن للاء ه للذه اإلس للتراتيجية بطريقل لة بيداغوجي للة ُمالئم للة تُس للاعد
لبن للاء تعلم للات جدي للدة الحق للة ،ل للذا ينبغ للي ْ
أن ت ل ّ
المتعلمين من تجاوز صعوباتهم ،وذلك بتكييف طرق التَّدخل وتشخيص مواطن الضعف الفعلية السلتدراكها ،والجلجلوء
إلى تفريد التَّعلم عندما يكون ذلك ُممكنا" ،




18
19
20
21

()21

المواصفات التاية:
وهو ما ُيمكن ْ
أن يتحقّق للمعلّم إذا راعى ُ

تشخيص المفاهيم غير المكتسبة من المتعلّم.
الحرص على تذليل الصعوبات.
استعداد المعلّم لمثل هذه الوضعيات من خالل التحضير الجيد.

 تدريس فنون اللغة العربية ،علي أحمد مدكور ،دار الفكر الغربي 2000م ،ص . 131 البيان والتبيين،الجاحظ ،تحقيق عبد السَّالم هارون ،دار الفكر للطباعة و النشر والتّوزيع ( ،د – تا ). 38 / 1 ،النفسي،حلمي خليل ،بيروت دار َّ
النهضة العربية 1986م ،ص .28
 اللّغة و الطفل ،دراسة في ضوء علم اللّغة ّ المراسلة رقم  ، 08 / 0.0.2 / 071المؤرخة في 2008 / 06 / 03م ،و ازرة التربية الوطنية .14

ك ّل ذلك ُيساعد على األخذ بهلذه الفئلة إللى تجلاوز الصلعوبات وحسلن التَّموقلع فلي األنشلطة المواليلة ،واالّ تراكملت

عليه النقائص المعرفية ُمقارنة مع متعلمي ُمستواه.

أهمية إستراتيجية ُمراعاة مستويات ُمتعلمي القسم الواحد

َّ
ينتج عنها من فوائد على مستويات ع ّدة:
تتجلى أهميتها فيما ُ

 .1المستوى التربوي


اكتمال مفاهيم النشاط وضمان استيعابه مع الجميع.

 .2المستوى النفسي


التقليل من الفروق الفردية.



مساعدة المتعلمين على معالجتهم نفسياً.

 .3المستوى االجتماعي


تسهيل عملية التكيف ضمن الجماعة.



تحفيزهم على المشاركة والمناقشة.

كيفية تسيير إستراتيجية ُمراعاة مستويات ُمتعلمي القسم الواحد
اللذي أقصلده ملن عمليلة تسلليير إسلتراتيجية ُم ارعلاة مسلتويات ُمتعلملي القسللم الواحلد هلو االنجلاز الفعللي والململلوس

قدمللة ،ولُبلللوغ أهللدافها أقتللرح علللى المعلمللين
الم ّ
أثنللاء النشللاط التعليمللي وم ارعللاة وضللعية متعلمللي القسللم إزاء التعلمللات ُ
تتبَّع المراحل التَّالية:


الحرص على اكتشاف الحاجيات بشكل يتماشى وعملية التشخيص الفعلي.



ألن ذلك يساعد على تثبيت المعارف غير المستوعبة .
إقحام المعنيين ضمن أفواج؛ ّ



اعتماد وضعية إشكالية جامعة لألفواج قصد إثارة اهتمامهم.



التعامل مع السَّبورة والحرص على تسجيل األجوبة.



اعتماد أجوبة المتعلمين بعد ضبطها وتصويبها.
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تعزيز التَّعلمات باستعمال وسائل تعليمية هادفة.



تقديم وضعيات جديدة لتعزيز الموقف التعلمي.



التركيز على التقويم فيما تم تكوينهم فيه.



اعتماد وضعيات تعليمية ُمتباينة.

لق فئللة مللن
ووفللق هللذه المرحليللة تُصللبح المدرسللة فضللاء رحبللا للنجللاح ،وال مجللال لتلللك االدعللاءات القاسللية فللي حل ّ
المتعلمين والحكم عليهم بالفشل ال لشيء إال لكون العلم في حقل التعليمية أثبت " أن الطفل البطيء التعلم هو طفلل
ذو قابليات محدودة في تعلم األمور العقلية ،وهو يأتي في تصنيف اللذكاء العلام ملا بلين ضلعاف العقلول واألسلوياء "
" أمللا حاصللل ذكائلله فهللو تحللت  I.Q 91وهللو أعلللى مللن  " ،)22(" I.Q.Vوهللو خللالف لضللعاف العقللول ،يمكللن أن
ينتظر منه أن يحلرز بعلض النجلاح فلي تعللم المنهلاج المدرسلي العلادي( ،) 23فواضلعوا البلرامج الرسلمية نسلجوها بنلاء
على معايير علمية تهدف إلى مخاطبة كل الفئات شلريطة تعاملل المعللم ملع المنهلاج والحلرص عللى تبليلغ الكفلاءات
القاعدية التي تستهدف مختلف الجوانب الوجدانية والفكرية والحركية ،فمن التالميذ َم ْن يبدو تفوقه واضحا فلي بعلض

المواد الفكرية دون غيرها ،وهو ما ُيمكن تفسيره بتداخل ُجملة من العناصر منها :استعداده الفكري ،وميله في تعلمهلا
المعلم في عملية االكتساب.
ناهيك عن أثر ُ

الخاتمة
 I.Q. -22صورة مختصرة من  intelligence quotientو معناها حاصل الذكاء :أي حاصل قسمة العمر العقلي – كما يشير
إليه اختبار الذكاء – على العمر الزمني.
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مما ُيمكن استخالصه من نتائج في شأن هذا البحث الذي حصرنا إشكاليته في عدم انسجام نسبة نجاح القسم
ّ
تتبعتها من زاوية إستراتيجية المعلّم وكيف ُيمكن له عند ضبطها أن تكون سبباً في تخليص بعض
الواحد ،وقد ّ

المتعلمين من الضعف ،وعليه فالمعلّم الناجح هو الذي يسعى إلى إنقاذ هذه الفئة كذلك ،ولن يكون له ذلك إالّ إذا
ضمنها النظر إلى جملة من العناصر منها:
اعتمد على إستراتيجية فاعلة ّ

 التركيز على تعليم جميع متعلمي القسم من خالل استهدافهم بوضعيات تعلمية مناسبة.
 االهتمام بتقويم التعلمات مع الحرص على معالجة النقائص.
 اعتماد أدوات إجرائية لضمان تفعيل عملية التكوين.

ُ مراعاة الجوانب النفسية واالجتماعية للفئة األق ّل استيعاباً.
ُ متابعة العملية التكوينية مع الفئة األق ّل استيعاباً من خالل أنشطة ال صفية.
 الحرص على تفعيل تعلماتهم بأساليب تقنية.
مثل هذه اإلستراتيجية المعتمدة مع هذه الفئة من الناحية البيداغوجية ال تتنافى مع استهداف تعليم بقية

المتعلمين ،ولكن مهارة المعلّم ينبغي أن تكون حاضرة في كيفية التعامل مع مستويات القسم الواحد دون التركيز
خصص للنشاط وهو فضاء لبحث آخر.
الم ّ
على فئة واهمال أخرى ،مع ُمراعاة تقنية إدارة الوقت ُ

قائمة المصادر والمراجع
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المصادر

 البيان والتبيين،الجاحظ ،تحقيق عبد السَّالم هارون ،دار الفكر للطباعة و النشر والتّوزيع ( ،د – تا ) .

المراجع العربية
 اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية  ،أحمد إسماعيل حجي ،دار الفكر الغربي القاهرة . -تدريس فنون اللغة العربية ،علي أحمد مدكور ،دار الفكر الغربي 2000م.

 -التربية النفسية للطفل والمراهق ،عبد الرحمن العيسوي " ط2000 1م،دار الكتب الجمعية  /سوفينيو بيروت.

 -تطور السياسة التعليمية في المجتمع العربي ،محمد علي حافظ ،دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع،

بيروت ،القاهرة ،بغداد الطبعة األولى 1976م.

 -التعلم ،دراسة نفسية – تفسيرية – توجيهية ،رمزية الغريب،ط1967 ،3م مطبعة المعرفة ،مكتبة األنجلو

المصرية.

ومعالجتها ،و ازرة التربية الوطنية ،مديرية التعليم األساسي المديرية
 دليل المعلم في استكشاف صعوبات التعلم ُالفرعية للتعليم المتخصص ،يونسيف جويلية 2004م.
 علم النفس التربوي في اإلسالم ،يوسف مصطفى القارضي /مقداد بالجن ،دار المريخ الرياض .1981النفسي،حلمي خليل ،بيروت دار َّ
النهضة العربية 1986م.
 اللّغة والطفل ،دراسة في ضوء علم اللّغة ّ مدخل إلى علم النفس التربوي ،سعيد زيان ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر2013م. -مدخل إلى علم نفس النمو  ،سعد زيان  ،ديوان المطبوعات الجامعية 2007م.

 -المعجم التربوي ،فريدة شنان ومصطفى سجرسي ،و ازرة التربية الوطنية المركز الوطني للوثائق التربوية الجزائر

2009م.

 -نحو إستراتيجية التعليم بمقاربة الكفاءات ،رمضان أرزيل ومحمد حسونات ،دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع

المدينة الجديدة تيزيوزو2001م.

 -النمو ال تربوي للطفل والمراهق ،دروس في علم النفس االرتقائي ،كمال دسوقي ،دار النهضة العربية بيروت

1979م.



المراجع المترجمة
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-التخلف المدرسي أندربه لوغال ،ترجمة :أيمن األعسوامام ،ط71982م ،منشورات بيروت باريس.
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توفر المعايير المهنية وأداء المعلم كمتنبئات بالتوافق المهني لمعلمي المدارس الحكومية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة القدس المفتوحة

الدكتور /عيسى المحتسب "جامعة األقصى"
األستاذ  :محمد عاطف محمد العكر

التخصص الدقيق :ماجستير إرشاد نفسي

المؤسسة األصلية  :وزارة التربية والتعليم غزة

الدولة :فلسطين

رقم الهاتف  – 2157085 :جوال 0599737946

البريد اإللكترونيbaheth2010@hotmail.com :

أ .محمد العكر

المعايير المهنية وأداء المعلم كمتنبئات بالتوافق المهني لدى المعلمين

ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين المعايير المهنية وأداء المعلم والتوافق المهني
لدى المعلمين ،والكشف عن قدرة تتنبأ متغيرات المعايير المهنية وأداء المعلم بدرجة دالة
إحصائياً بالتوافق المهني ،والتعرف عن وجود أثر دال إحصائياً للتفاعل بين كل من
المعايير المهنية وأداء المعلم والتوافق المهني وكل من متغيرات الدراسة ،وتكونت عينة

الدراسة من ( )300من المعلمين ،أسفرت نتائج الدراسة بأن متوسط "المعايير المهنية"
( ، )72.6ومتوسط "أداء المعلم" ( ، )82.6ومتوسط "التوافق المهني" ()75.8

وأن

العالقة بين التوافق المهني والمعايير المهنية يساوي ( )0.66والعالقة بين التوافق المهني
وأداء المعلم يساوي ( )0.64وتبين أنه يمكن االعتماد على المعايير المهنية وأداء المعلم
في التنبؤ بالتوافق المهني وتبين وجود فروق في التوافق المهني والمعايير المهنية تبعاً
لمتغير النوع االجتماعي ،وأداء المعلم ،ووجود فروق في التوافق المهني وأداء المعلم تبعاً

لمتغير المؤهل العلمي لصالح الماجستير والمعايير المهنية لصالح البكالوريوس ،وعدم

وجود فروق دالة إحصائياً في متغير سنوات الخدمة ،وجود فروق في التوافق المهني تبعاً
لمتغير عدد الدورات التدريبية.
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أ .محمد العكر

المقدمة :

يعد المعلمم ركمن أساسمي فمي العمليمة التعليميمة بكمل صمورها وأشمكالها وطرقهما وأسماليبها،
فمما ممن طريقمة أو أسملو إالا والمعلمم ركيزتمه ودعامتمه حتمى تلم األسمالي التمي تسممى
األسمالي

الذاتيمة ،فمدور المعلمم دور أساسمي كواضم للبرنمامج أو مجهمز ألجهزتمه أو

ناصح ومرشد وموجه.
تحتممام مهنممة التعلمميم إلممى قاعممدة أساسممية تسممتند عليهمما ،وتكمممن أهميممة المعممايير المهنيممة
فممي أنهمما تؤسممس لمهنممة التعلمميم ،بهممدف تطمموير وتحسممين العمليممة التربويممة بوجممه عممام،
واالرتقاء بوض المعلم المهني وتقدمه الوظيفي بوجه خاص ،كما أنها توفر له مضملة
لألمممن المموظيفي وتشممجعه علممى العمممل الجممماعي والمشمماركة ويظهممر ذل م فممي التطممور
المهنممي والتممي يعتبممر المرجعيممة التممي توضممح الخصممائص المهنيممة التممي ينبغممي للمعلممم
الحفماظ عليهما ،والسممعي المدائم لتلبيتهمما ممما يمؤدي إلممى تطمورم المهنممي المسمتمر ،وتكممون
الممداف وراء سممعيه لالرتقمماء بنفسممه ،وتطمموير قد ارتممه وابداعاتممه ،وبالتممالي حممدو التقممدم
المتوقم م للمعل ممم ف ممي ممارس ممته المهني ممة وقد ارت ممه المعرفي ممة ،واتجاهات ممه ومعتقدات ممه نح ممو
التعلمميم ،حي م

يممنعكس ذل م علممى نوعيممة التعلمميم ومسممتوام فممي المموطن ،وكممذل التقممويم

والتممي يعتبممر مرجعيممة تربويممة لبنمماء أدوات قيمماس وتقممويم تت موافر فيهمما درجممة مناسممبة مممن
الصدق والثبات والموضوعية ،فتتحقمق العدالمة والمسماواة ،مما يجعلهما تمثمل تحمد للمعلمم
لبممذل قصممارى جهممدم للتميي ممز والتطممور المسممتمر فممي أدائ ممه ،وكممذل التعمماون والشم مراكة
حي

توفر المعايير فرصا للتعماون والشمراكة بمين عناصمر المؤسسمة التربويمة ممن جهمة

وبممين المجتمم المحلممي مممن جهممة أخممرى ،حيم

أنهمما سممتكون دافعمما للمعلممم إلممى تعزيممزي

هممذم العالقممة كواش م ار األهممل والعناصممر البش مرية ذات العالقممة بعمليممة التعلمميم باعتبارهمما
مسؤولية مشتركة ( .)Franks, David ، 18:2001
ولق ممد اعتم ممدت هيئ ممة تط مموير مهن ممة التعل مميم مع ممايير مهني ممة للمعل ممم تغط ممي كاف ممة
المتطلبممات األساسممية لمهنممة التعلمميم ،وقممد تممم تصممنيفيها ضمممن ثالثممة مجمماالت رئيسممة
متكاملة ومتداخلمة أولهما المعرفمة والفهمم والتمي تسمتند األطمر العاممة لكفماءة المعلمم علمى
مدة امتالكه للمعرفة وتطورها ضمن السياقات االجتماعية والثقافية والتاريخية ،وخبرتمه
الذاتيممة ،فالمعرفممة تمثممل القاعممدة العريضممة التممي تبنممي عليهمما المهممارات المهنيممة للمعلممم،

ومعتقدات ممه واتجاهات ممه نح ممو مهن ممة التعل مميم ،وت ممؤدي إل ممى تحقي ممق الفاعلي ممة واالس ممتم اررية
للعملية التعليمة التعلمية ،كما أنهما تسماعد علمى اختيمار ممارسمات تربويمة مخطمط لهما،
تقممود إلممى اتخمماذ ق م اررات تربويممة صممحيحة م م اةد ار التممام بممأن العالقممة بممين المعرفممة
والمهممارات هممي عالقممة تبادليممة تكامليممة ،وثانيهمما المهممارات المهنيممة والتممي تظهممر أهميتهمما
في قمدرة المعلمم علمى ترجممة المعرفمة إلمى مهمارات وممارسمات عمليمة ،مم األخمذ بعمين
االعتب ممار أن الممارس ممة العملي ممة تبن ممى عل ممى قاع ممدتي المعرف ممة والفه ممم ،وتنم ممو وتتط ممور
بمماالطالع الواس م وتبممادل الخب مرات والتجري م
والقمميم حي م

والممارسممة ،وثالثهمما االتجاهممات المهنيممة

أن معتق ممدات المعلممم واتجاهات ممه نحممو مهن ممة التعلمميم تس مماعدم علممى تش ممكيل

منظوم ممة قيمي ممة لدي ممه ول ممدى طلبت ممه وعلي ممه فم م ن الت ازم ممه باتجاه ممات إيجابي ممة نح ممو مهن ممة
التعليم تدف به إلى النمو المعرفية والمهارى ،الذي سيؤثر في الطلبة لتكوين اتجاهمات
إيجابية نحو التعلم والمدرسة (الظاهري.)69 : 2007 ،
والتوافق المهني جزء من التوافق العام ،وهو يعكس رضا الفرد عن عمله ،وعن مكونمات
بيئتممه والعالقممة م م الممزمالء ،وهممو أمممر مهممم لقيممام الفممرد بمهممام عملممه علممى أكمممل وجممه،
ف ممالتوافق المهن ممي ي م مرتبط بالنج مماف بالعم ممل ،والتكيم ممف مم م أداء المعل ممم التم ممي يعم ممل بهم مما
(.)Mraziks, 2009 : 106
ويعتبمر التوافمق المهنمي للمعلمم فمي التربيمة الخاصمة شمرطا اساسمياً فمي مهنمة التعلميم ،فم ذا
افتقممدنام فممي المعلمممين ف ننمما ال ننتظممر مممنهم إرسمماء دعممائم التوافممق النفسممي فممي التالميممذ،
فمعلم التربية الخاصة يج

أن يح

األطفمال ويميمل إلمى العممل معهمم ،ويقمدر حاجماتهم

ومطالبهم (.)Lazuras, 2006 : 11
والتوافممق المهنممي جممزءاً مممن التوافممق العممام ،وأحممد مظمماهرم ،وهممو يعكممس رضمما الفممرد عممن

عمله ،وعن مكوناته البيئية ،وعالقته بزمالئه ،وهو أمر ضروري لقيام الفرد بمهام عملمه
علممى أكمممل وجممه ،ذل م ألن التوافممق المهنممي ي مرتبط بالنجمماف فممي العمممل وتكيفممه م م أداء

المعلممم التممي يعمممل بهمما مادي مما ومهني ماً ونفسممياً لتحقيممق أكب ممر قممدر مممن الت موازن (فحج ممان،

.)30 : 2010

ومممن خممالل استشممعار الباح م

بأهميممة المعممايير المهنيممة وأداء المعلممم كمتنبئممات بممالتوافق

المهني لدى المعلمين ،قام الباح

بعرض مشكلة الدراسة.
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أ .محمد العكر

مشكلة الدراسة :جاءت مشكلة الدراسة ممثلة في اإلجابة على السؤال الرئيس
التالي:

هل يمكن التنبؤ بالتوافق المهني في ضوء المعايير المهنية وأداء المعلم لدى المعلمين؟
وانبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1هل يرتف مستوى المعايير المهنية لدى المعلمين في المدارس الحكومية عن المستوى
االفتراضي؟
 .2هل يرتف مستوى أداء المعلم في المدارس الحكومية لدى المعلمين في المدارس
الحكومية عن المستوى االفتراضي؟
 .3هل يرتف مستوى التوافق المهني لدى المعلمين عن المستوى االفتراضي؟
 .4هل توجد عالقة دالة إحصائياً بين التوافق المهني وكل من المعايير المهنية وأداء
المعلم لدى المعلمين؟

 .5هل تتنبأ متغيرات المعايير المهنية وأداء المعلم بدرجة دالة إحصائياً بالتوافق المهني
لدى المعلمين؟

 .6هل توجد فروق ذات دالة إحصائياً في المعايير المهنية وأداء المعلم والتوافق المهني
وكل من متغيرات الدراسة (الجنس – المؤهل العلمي – وسنوات الخدمة – عدد

الدورات التي تلقيتها)؟
أهداف الدراسة:

الكشف عن مدى المعايير المهنية لدى المعلمين ،والكشف عن واق أداء المعلم في

المؤسسات ،ومعرفة مستوى التوافق المهني لدى المعلمين, ،التعرف على العالقة بين
المعايير المهنية وأداء المعلم والتوافق المهني لدى المعلمين ،والكشف عن قدرة تتنبأ
متغيرات المعايير المهنية وأداء المعلم بدرجة دالة إحصائياً بالتوافق المهني لدى المعلمين،
والكشف عن وجود أثر دال إحصائياً للتفاعل بين كل من المعايير المهنية وأداء المعلم

والتوافق المهني وكل من متغيرات الدراسة (الجنس – المؤهل العلمي – وسنوات الخدمة –

عدد الدورات التي تلقيتها)

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في :

اعتبمار عمليمة تحديمد المعمايير المهنيمة وأداء المعلمم األسماس المذي تقموم عليمه التوافمق
المهنمي وبالتمالي تصمبح همذم العمليمة ممدخال مناسمبا ونقطمة انطمالق مهممة نحمو تعلميم
أفضمل وتوافمق مهنمي أفضمل ،وممن المتوقم أن تمؤدي همذم الد ارسمة إلمى تموفير المعمايير
المهنيمة الفعليمة للفئمات المسمتهدفة بالتمدري

ونموع همذا التمدري  ،وممن المتوقم أن تعتممد

همذم الد ارسمة الدقمة فمي جمم المعلوممات والبيانمات وتحليلهما وبالتمالي تحديمد المعمايير
المهنية وأداء المعلم والتوافق المهني وفقا ألسس ومعايير موضموعية تسمتند إلمى حقمائق
علمية من واق مشكالت المعلمين ،مما قد يسهم في تطوير عملية التدريس لمدى الفئمات
الخاصة بمدارس الحكومة.
مصطلحات الدراسة:
المعايير المهنية :

يقصد بها في هذم الدراسة كل أحكام الجودة فمي ضموء مما تضممنته المنماهج الفلسمطينية
في عملية التدريس والتي تعبر عن قيم أو اتجاهات أو أنماط تفكير أو قدرة علمى حمل
المشكالت واتخاذ الق اررات (الحديدي ودهمش.)677: 2013,
المعايير المهنية اجرائياً :

الدرج ممة الت ممي يحص ممل عليه مما المفح مموص ف ممي مقي مماس المع ممايير المهني ممة ال ممذي أع ممد له ممذا

الغرض.
التوافق المهني  :العملية المستمرة التي يقوم بها الفرد من أجل تحقيق التكيف

واالنسجام بينه وبين المهنة أو الوظيفة التي يؤديها وبينه وبين أداء المعلم (هيجان،

.)97 : 2004
التوافق المهني إجرائياً :

الدرج ممة الت ممي يحص ممل عليه مما المفح مموص ف ممي مقي مماس التواف ممق المهن ممي ال ممذي أع ممد له ممذا
الغرض.
أداء المعلم  :اتقان المعلم لألداء العلمي والمهني من خالل تطوير أدائه العلمي
وتمكنه من تخصصه ومتابعة الجديد والحدي
6
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عصر االنفجار المعرفي الذي فيه اآلن ،ثم تطوير أدائه المهني التربوي من خالل
تمكنه من بناء األهداف التعليمية بمستوياتها المختلفة م

العمل على تحقيقها

وقياسها(سعيد.)21 : 2013 ،
أداء المعلم اجرائياً :

الدرجة التي يحصل عليها المفحوص في مقياس أداء المعلم الذي أعد لهذا الغرض.

حدود الدراسة:

الحدددددود الموةددددوعية :حم ممددت هم ممذم الد ارسم ممة بموضم مموع المعم ممايير المهنيم ممة وأداء المعلم ممم
كمتنبئات بالتوافق المهني لدى المعلمين.
الحد المكاني :أجريت الدراسة على المعلمين بالمدارس الحكومية.
الحد الزماني :أجريت الدراسة في العام الدراسي 2016 – 2015م.

الدراسات السابقة:

م ممن خ ممالل اط ممالع الباحم م
الباح

عل ممى الد ارس ممات الس ممابقة المتعلق ممة بموض مموع الد ارس ممة ،وج ممد

أن هنا ندرة في الدراسات التي تربط بمين المتغيمرات بشمكل ثنمائي ،وعمدم وجمود

د ارسممة تمربط متغيمرات الد ارسممة موضم الد ارسممة مجتمعممة ،وسيسممتعرض الباحم
الدراسات ذات العالقة بمتغيرات الدراسة من األحد

أهممم هممذم

إلى األقدم ،ومنها:

هدفت دراسة (فحجان )2010 ،إلى التعرف على العالقة بين التوافق المهني
والمسئولية االجتماعية ومرونة األنا لدى المعلمين ،واستخدمت الدراسة المنهج
الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )45من المعلمين بمدارس الحكومة في
محافظات غزة ،وأسفرت نتائج الدراسة أن التوافق المهني لدى المعلمين ()%73.3
،وتبين أنه توجد عالقة بين التوافق المهني ومرونة األنا ( )0.527وهو معامل إيجابي
قوي ،وتبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق المهني تعزى
لمتغيرات الدراسة الجنس والحالة االجتماعية المؤهل العلمي وسنوات الخبرة ونوع
اةعاقة التي يعمل معها وفئة العمل والدخل الشهري.
وهدفت دراسة (جولتان )2013 ،إلى الكشف عن فاعلية الذات وعالقتها بالتوافق
المهني وجودة األداء لدى معلمات غرف المصادر في المدارس الحكومية في الضفة
الغربية ،والكشف عن العالقة بين الدرجة الكلية للمقاييس فعالية الذات والتوافق المهني

وجودة األداء ،وتكونت عينة الدراسة من ( )45معلمة من معلمات غرف المصادر،
انتهت النتائج إلى أن مستوى التوافق المهني يقل عن مستوى  %80كمستوى
افتراضي ،كما انتهت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الدرجة الكلية

وأبعاد مقياس التوافق المهني.
فرضيات الدراسة:
بناء على أدبيات الدراسة والدراسات السابقة قام الباحث بصياغة فروض الدراسة
على النحو اآلتي:
 .1يرتف مستوى المعايير المهنية لدى المعلمين عن المستوى االفتراضي؟

 .2يرتف مستوى الرضا عن أداء المعلم في المدارس الحكومية لدى المعلمين عن المستوى
االفتراضي؟
 .3يرتف مستوى التوافق المهني لدى المعلمين عن المستوى االفتراضي؟
 .4توجد عالقة دالة إحصائياً بين التوافق المهني وكل من المعايير المهنية وأداء المعلم
لدى المعلمين؟

 .5تتنبأ متغيرات المعايير المهنية وأداء المعلم بدرجة دالة إحصائياً بالتوافق المهني لدى
المعلمين؟

 .6يوجد فروق دالة إحصائيا في المعايير المهنية وأداء المعلم والتوافق المهني وكل من
متغيرات الدراسة (الجنس – المؤهل العلمي – وسنوات الخدمة – عدد الدورات التي
تلقيتها)
الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
اتب الباح

في دراسته المنهج الوصفي ،الذي يهدف للتعرف إلى المعايير المهنية

وأداء المعلم كمتنبئات بالتوافق المهني لدى المعلمين لدى الخريجين موض الدراسة.
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتم الدراسة من جمي المعلمين في محافظات قطاع غزة التابعين لو ازرة
التربية والتعليم بمدارس الحكومة.
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عينة الدراسة:
تتكممون عينممة الد ارسممة مممن ( )300مممن المعلمممين ،وقممام الباحم

بتطبيممق الد ارسممة علممى

عينممة مكونممة مممن ( )310معلممم ومعلمممة ،وقممد تممم اسممترداد ( )300اسممتبانة ،وفيممما يممأتي
الخصائص اةحصائية لعينة الدراسة.
جدول ( )1توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة
المتغير

العدد

البيان
ذكر

الجنس

200
100

أنثى
المجموع

سنوات

الخدمة

30

أقل من 5
60
 10-5سنوات 141
أكثر من 99 10
المجموع

300

النسبة

المتغير

المئوية

البيان

بكالوريوس 262
المؤهل
ماجستير فأكثر 38

66.7
33.3

العلمي

%100

عدد

20

المجموع
أقل من 3

47

الدورات

 6-4دورة

33

التدريبية

أكثر من 6

%100

العدد

التي تلقيتها

المجموع

300

70
180
50
300

النسبة المئوية

87.3
12.7
%100

23.3
60
16.7
%100

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
استخدم الباح

لمعالجة البيانات الكمية للمقاييس موض الدراسة ما يأتي :المتوسط

الحسابي واالنحراف المعياري ،ومعامل ارتباط بيرسون ،وتحليل االنحدار المتعدد،
واختبار التبيان المتعدد (.)MANOVA
أدوات الدراسة:
أوالً  :مقياس المعايير المهنية :إعداد (البخش )2011 ،ويتكون من ( )20فقرة.
صدق المقياس :صدق البناء Construct Validity

صددددق االتسددداق الدددداخلي :تممم التحقممق مممن صممدق االتسمماق مممن خممالل حسمما

معامممل

ارتبم مماط بيرسم ممون بم ممين كم ممل فق م مرة مم ممن فق م مرات المقيم مماس والمجم ممال الكلم ممي بواسم ممطة برنم ممامج
( ،)SPSSكما هو موضح

جدول ( )2معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية .
م

معامالت
االرتباط

م

م

معامالت
االرتباط

معامالت
االرتباط

1

** 0.63

8

** 0.64

15

** 0.61

3

** 0.64

10

** 0.75

17

** 0.85

12

** 0.71

2
4
5
6
7

** 0.57
** 0.75
** 0.67
** 0.55
** 0.66

9

11
13
14

** 0.58
** 0.65
** 0.64
** 0.62

16
18
19
20

** 0.61
** 0.71
** 0.67
** 0.71

حدود الداللة اإلحصائية لقيمة ( ر ) عند مستوى داللة  0.01لدرجة حرية ( 0.449 = )2-30

ثبات المقياس :استخدم الباحث طريقة كرونباخ ألفا Cronbach Alpha
حس

الثبات بواسطة معامل كرونباخ ألفا ،وذل

باالستعانة بدرجات العينة

االستطالعية.
جدول ( )3معامالت كرونباخ ألفا.
البيان

قيم معامالت الثبات

مستوى الداللة

الدرجة الكلية للمقياس.

** 0.88

دالة إحصائياً عند مستوى
0.01

** دالة إحصائياً عند مستوى 0.01

يتض ممح م ممن الج ممدول الس ممابق أن :معام ممل الثب ممات دال ممة إحص ممائياً عن ممد مس ممتوى 0.01

للمقياس ،مما يؤكد على تميز فقرات المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.
ثانياً  :مقياس أداء المعلم  :إعداد الباح ويتكون من ( )20فقرة.
صدق المقياس:

الصدددق الهدداهر  :قممام الباحم

بعمرض االسممتبانة بصممورتها األوليممة علممى مجموعممة مممن

المحكمين البالغ عمددهم ( )4ممن مجمال االختصماص ،وقمام المحكممين ب بمداء رائهمم ممن
خالل تعديل بعض الفقرات ،والحذف واةضافة لبعض الفقمرات ،إلمى أن وصمل المقيماس
إلى صورته النهائية ( )20فقرة.
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صدق البناء Construct Validity
صددددق االتسددداق الدددداخلي :تممم التحقممق مممن صممدق االتسمماق مممن خممالل حسمما

معامممل

ارتبم مماط بيرسم ممون بم ممين كم ممل فق م مرة مم ممن فق م مرات المقيم مماس والمجم ممال الكلم ممي بواسم ممطة برنم ممامج
( ،)SPSSكما هو موضح

جدول ( )4معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية .

م

معامالت
االرتباط

م

م

معامالت
االرتباط

معامالت
االرتباط

1

** 0.74

8

** 0.71

15

** 0.61

3

** 0.75

10

** 0.69

17

** 0.81

12

** 0.74

2
4
5
6
7

** 0.69
** 0.64
** 0.82
** 0.78
** 0.69

9

11
13
14

** 0.73
** 0.81
** 0.79
** 0.66

16
18
19
20

** 0.79
** 0.63
** 0.85
** 0.79

حدود الداللة اإلحصائية لقيمة ( ر ) عند مستوى داللة  0.01لدرجة حرية ( 0.449 = )2-30

ثبات المقياس :استخدم الباحث طريقة كرونباخ ألفا Cronbach Alpha
حس

الثبات بواسطة معامل كرونباخ ألفا ،وذل

باالستعانة بدرجات العينة

االستطالعية.
جدول ( )5معامالت كرونباخ ألفا
البيان

قيم معامالت الثبات

مستوى الداللة

الدرجة الكلية للمقياس.

** 0.79

دالة إحصائياً عند مستوى
0.01

** دالة إحصائياً عند مستوى 0.01

يتض ممح م ممن الج ممدول الس ممابق أن :معام ممل الثب ممات دال ممة إحص ممائياً عن ممد مس ممتوى 0.01

للمقياس ،مما يؤكد على فقرات المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.

ثالثاً  :مقياس التوافق المهني إعداد الباح

ويتكون المقياس من ( )18فقرة موزعة على ( )3مجاالت المجال األول طبيعة

وظروف العمل ويتكون من ( )6فقرات ،والمجال الثاني العالقة م زمالء العمل
ويتكون من ( )6فقرات ،والمجال الثال

العالقة م الطلبة ويتكون من ( )6فقرات.

صدق المقياس

ألجل التأكد من صدق المقياس؛ تم استخدام طرق عدة ،هي:

الصدددق الهدداهر  :قممام الباحم

بعممرض االسممتبانة بصممورتها األوليممة علممى مجموعممة مممن

المحكمين البالغ عمددهم ( )4ممن مجمال االختصماص ،وقمام المحكممين ب بمداء رائهمم ممن
خالل تعديل بعض الفقرات ،والحذف واةضافة لبعض الفقمرات ،إلمى أن وصمل المقيماس
إلى صورته النهائية.
صدق االتساق الداخلي
تم التحقق من صدق االتساق من خالل حسا

معامل ارتباط بيرسون بين كل مجال

من مجاالت المقياس والمجال الكلي وكل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية
للمجال
 حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للمقياسالختبار صدق االتساق الداخلي قام الباح

بحسا

معامالت االرتباط بين كل

مجال من مجاالت المقياس ( التوافق المهني ) م الدرجة الكلية للمجال نفسه :
جدول ( )6معامالت االرتباط البينية بين المجاالت والدرجة الكلية.

طبيعة

المجال

وظروف

العمل
وظروف

طبيعة
العمل
العالقة

م

زمالء

الرات

والترقية

العالقة

م الطلبة

الكلية

**0.69

**0.71

العالقة م الطلبة

**0.71

**0.76

-

الدرجة الكلية

**0.69

**0.81

**0.73

العمل

الدرجة
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حدود الداللة اإلحصائية لقيمة ( ر ) عند مستوى داللة  0.01لدرجة حرية ( 0.449 = )2-30

يتضممح مممن الجممدول السممابق أن :جمي م المجمماالت دالممة إحصممائياً عنممد مسممتوى 0.01؛

مما يدل على تميز الفقرات باالتساق الداخلي م الدرجة الكلية للمجال.

جدول ( )7معامالت االرتباط البينية بين فقرات كل مجال والدرجة الكلية للمجال .

م

معامالت
االرتباط

م

معامالت
االرتباط

طبيعة وهروف العمل العالقة مع زمالء العمل

م

معامالت
االرتباط

العالقة مع الطلبة

1

7 ** 0.71

** 0.71

13

** 0.67

3

9 ** 0.58

** 0.59

15

** 0.75

2
4
5
6

8 ** 0.53

** 0.73

10 ** 0.76

** 0.57

12 ** 0.71

** 0.68

11 ** 0.67

** 0.78

14
16
17
18

** 0.59
** 0.71
** 0.67
** 0.67

حدود الداللة اإلحصائية لقيمة ( ر ) عند مستوى داللة  0.01لدرجة حرية ( 0.449 = )2-30

يتضح من الجدول السمابق أن :جميم الفقمرات دالمة إحصمائياً عنمد مسمتوى 0.01؛ ممما

يدل على تميز الفقرات باالتساق الداخلي م الدرجة الكلية للمجال.
ثبات المقياس
ويعرف الثبات بأنه الترتي

المتقار لحصول كل فرد على نفس الترتي

في المرتين

عاليا
أي كلما كان الترتي متقارًبا في المرتين كان ثبات االختبار ً
وتم حساب الثبات لمقياس التوافق المهني بطريقتين :
معامل ألفا كرونباخ :Cronbach Alpha
تم حسا
حسا

الثبات الكلي لمقياس التوافق المهني ولمجاالتها المختلفة عن طريق

معامل ألفا كرونباخ Cronbach Alpha

 spssكما هو موضح في الجدول

عن طريق برنامج الحاسو

جدول رقم ( )8معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت المقياس

معامل ألفا كرونباخ

المجال
طبيعة وظروف العمل

0.71

العالقة م زمالء العمل

0.74

العالقة م الطلبة

0.75

الدرجة الكلية ( التوافق المهني)

0.76

يتضح من الجدول السابق رقم ( )8للمقياس ككل ( )0.76وهو معامل ثبات
مرتف ودال إحصائيا عند مستوى داللة .0.05
المعالجة اإلحصائية للبيانات
تعد هذم الدارسة من الدارسات الوصفية التحليلية وقد اعتمد في تحليل بيانات هذم
الدارسة على استخدام معامل ألفا كرونباخ واالتساق الداخلي لفحص ثبات األداة
وصدقها ،ولإلجابة عن أسئلة الدارسة تم استخدام المتوسط واالنحراف العياري
والمتوسط الفرضي ومعامل ارتباط بيرسون تحليل االنحدار المتعدد واستخدام تحليل
التباين المتعدد ) ،(MANOVAلإلجابة عن األسئلة المتعلقة بمعرفة داللة الفروق بين
عينة الدارسة ،وقد تم اعتماد قيمة ( )α>0.05لوصف األثر الدال إحصائيا.
 .1هل يرتفع مستوى المعايير المهنية لدى المعلمين عن المستوى االفتراةي؟
ولإلجابة على هذا السؤال قام الباح

بحسا

المتوسط الحسابي واالنحراف المعيماري

المتوسط الفرضي وقيمة "ت" لعينة واحدة كما هو موضح بجدول رقم (. )9
جدول ()9المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية وقيمة ( ت ) لعينة واحدة للكشف عن المعايير
المهنية.

مجاالت مقياس
الدرجم م م م م م م ممة الكليم م م م م م م ممة
للمقياس .

عدد

المتوسط االنحراف المتوسط قيمة (ت)

الفقرات الحسابي المعيار
20

72.6

قيمة "ت" الجدولية لعينة واحدة عند مستوى 1.98 = 0.01
قيمة "ت" الجدولية لعينة واحدة عند مستوى 2.56 = 0.05

14

9.68

الفرةي

المحسوبة

60

38.4

توفر المعايير المهنية وأداء المعلم كمتنبئات بالتوافق المهني لمعلمي المدارس الحكومية

المتوسط الفرضي  :تمم احتسما

أ .محمد العكر

المتوسمط الفرضمي ممن خمالل جمم درجمات أوزان بمدائل المقيماس

( )1،2،3،4،5ويسمماوي ( ،)15ثممم قسمممة النمماتج علممى عممددها ويسمماوي ( ،)3 = 5/15ثممم ضممر
الناتج في عدد الفقرات (.)60=3*20

يتضممح مممن الجممدول السممابق أن متوسممط "المعممايير المهنيممة" ( )72.6وانح ارفممه معيمماري
( )9.68وبمقارنة "ت" الجدولية و "ت" المحسوبة " تبين أن مستوى "المعمايير المهنيمة"
يزيد عن المتوسط االفتراضي.

مرتف حي
يفسممر الباح م

أن ارتفمماع مسممتوى المعممايير المهنيممة لممدى المعلمممين يعممود إلممى التطممور

الواضح الحاصل في المناهج التعليمية ومستوى التطور والتكنولوجيا التي طمرأت علمى
الطلب ممة ف ممي الوق ممت الح ممالي مم مما ي ممؤدي إل ممى ض ممرورة رفم م المع ممايير المهني ممة الض ممابطة
للعملية التعليمية سواء على المعلم أو الطال

.

 .2هل يرتفع مستوى أداء المعلم لدى المعلمين عن المستوى االفتراةي؟
ولإلجابة على هذا السؤال قام الباح

بحسا

المتوسط الحسابي واالنحراف المعيماري

المتوسط الفرضي وقيمة "ت" لعينة واحدة كما هو موضح بجدول رقم (. )10

جدول ( )10المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية وقيمة ( ت ) لعينة واحدة للكشف عن

أداء المعلم.

مجاالت مقياس
الدرجم م م م م م م ممة الكليم م م م م م م ممة
للمقياس .

عدد

المتوسط االنحراف المتوسط قيمة (ت)

الفقرات الحسابي المعيار
20

82.6

4.77

الفرةي

المحسوبة

60

38.4

قيمة "ت" الجدولية لعينة واحدة عند مستوى 1.98 = 0.01
قيمة "ت" الجدولية لعينة واحدة عند مستوى 2.56 = 0.05

المتوسط الفرضي  :تمم احتسما

المتوسمط الفرضمي ممن خمالل جمم درجمات أوزان بمدائل المقيماس

( )1،2،3،4،5ويسمماوي ( ،)15ثممم قسمممة النمماتج علممى عممددها ويسمماوي ( ،)3 = 5/15ثممم ضممر
الناتج في عدد الفقرات (.)60=3*20

يتض م ممح م م ممن الج م ممدول الس م ممابق أن متوس م ممط "أداء المعل م ممم" ( )82.6وانح ارف م ممه معي م مماري
( )4.77وبمقارن ممة "ت" الجدولي ممة و "ت" المحس مموبة " تب ممين أن مس ممتوى " أداء المعل ممم"
مرتف حي

يزيد عن المتوسط االفتراضي.

يوض ممح الباحم م

أن س ممب

ارتف مماع مس ممتوى أداء المعل ممم يع ممود إل ممى أن ض ممبط المع ممايير

المهنيممة وحممرص الممو ازرة علممى رفم كفمماءة المعلمممين وتحسممين أدائهممم واالرتقمماء بمهمماراتهم
وسم مملوكهم وتوجيم ممه تفكيم ممرهم وعقائم ممدهم بمم مما يتفم ممق م م م اتجاهم ممات المجتم م م واحتياجاتم ممه
التربويممة والمسممتوى التعليم مي لممدى الطلبممة بشممكل يعاصممر الوقممت الحممالي مممما يرف م مممن
أداء المعلمم فمي التعاممل مم طلبتمه ،وقمد شمدد الكثيمر ممن التربمويين علمى أهميمة تحديمد
المعايير المهنية سواء كانوا مديرين أو معلمين ،ألن نجاف أي برنامج إنما يقاس بممدى
التعرف إلى المعايير المهنية وحصرها وتجميعها
 .3هل يرتفع مستوى التوافق المهني لدى المعلمين عن المستوى االفتراةي؟
ولإلجابة على هذا السؤال قام الباح

المتوسط الحسابي واالنحراف المعيماري

بحسا

المتوسط الفرضي وقيمة "ت" لعينة واحدة كما هو موضح بجدول رقم (. )11

جدول ( )11المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية وقيمة ( ت ) لعينة واحدة للكشف عن

أداء المعلم.

عدد

مجاالت مقياس

المتوسط االنحراف المتوسط قيمة (ت)
الفرةي

المحسوبة

الفقرات الحسابي المعيار

طبيعة وظروف العمل

6

24.9

1.51

18

4.66

العالقة م زمالء العمل

6

25

3.02

18

5.88

العالقة م الطلبة

6

25.9

2.63

18

7.65

الدرجة الكلية (التوافق المهني)

20

75.8

6.46

60

16.43

قيمة "ت" الجدولية لعينة واحدة عند مستوى 1.98 = 0.01
قيمة "ت" الجدولية لعينة واحدة عند مستوى 2.56 = 0.05

المتوسط الفرضي  :تمم احتسما

المتوسمط الفرضمي ممن خمالل جمم درجمات أوزان بمدائل المقيماس

( )1،2،3،4،5ويسمماوي ( ،)15ثممم قسمممة النمماتج علممى عممددها ويسمماوي ( ،)3 = 5/15ثممم ضممر
الناتج في عدد الفقرات (.)60=3*20

يتضممح مممن الجممدول السممابق أن متوسممط "التوافممق المهنممي" ( )75.8وانح ارفممه معيمماري
( )6.46وبمقارنة "ت" الجدولية و "ت" المحسوبة " تبين أن مسمتوى " التوافمق المهنمي"
مرتف حي
يبين الباح

يزيد عن المتوسط االفتراضي.
أن سب

ارتفاع مستوى التوافق المهني يعود إلى أن التوافق المهني جمزء

مممن التوافممق العممام ،وهممو يعكممس رضمما المعلممم عممن عملممه ،وعممن مكونممات بيئتممه والعالقممة
16
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توفر المعايير المهنية وأداء المعلم كمتنبئات بالتوافق المهني لمعلمي المدارس الحكومية

مم زمالئممه مممن المعلمممين أو حتمى مم طلبتممه ،وهممو أمممر مهمم لقيممام المعلممم بمهممام عملممه
على أكمل وجه ،فالتوافق المهني يرتبط بالنجاف بالعمل .
 .4ما العالقة بين التوافق المهني وكل من المعايير المهنية وأداء المعلم لدى المعلمين؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباح

معامل االرتباط بيرسون.

بحسا

جدول ( )12معامالت االرتباط بيرسون بين التوافق المهني وكل من المعايير المهنية وأداء
المعلم

المقياس

المعايير المهنية أداء المعلم

طبيعة وظروف العمل

**0.61

**0.59

العالقة م زمالء العمل

**0.58

**0.63

العالقة م الطلبة

**0.76

**0.59

**0.66

**0.64

الدرجة الكلية (التوافق المهني)

 ///غير دالة إحصائياً

* دالة إحصائياً عند مستوى 0.05

** دالة إحصائياً عند مستوى 0.01

 حدود الداللة اإلحصائية لمعامل ارتباط عند مستوى  0.05لدرجة حرية ( 0.288 =) 2 – 45 -حدود الداللة اإلحصائية لمعامل ارتباط عند مستوى  0.01لدرجة حرية ( 0.372 =) 2 – 45

يتب ممين م ممن الج ممدول ( )12أن معام ممل االرتب مماط بيرس ممون ب ممين التواف ممق المهن ممي والمع ممايير
المهني ممة يس مماوي ( )0.66وه ممو معام ممل ارتب مماط ط ممردي دال إحص ممائيا ،أي أن ممه كلم مما زاد
المعممايير المهنيممة زاد التوافممق المهنممي ،وأن معامممل االرتبمماط بيرسممون بممين التوافممق المهنممي
وأداء المعلمم يسمماوي ( )0.64وهممو معامممل ارتبماط طممردي دال إحصممائيا ،أي أنممه كلممما زاد
أداء المعلم زاد التوافق المهني.
يفسممر الباح م

أن السممب

يعممود إلممى أداء المعلممم يمثممل إحممدى التحممديات الرئيسممية للمعلممم

التممي تممؤدي إلممى نجاحممه فممي العمليممة التعليميممة ويحقممق األهممداف المنشممودة والتممي توض م
مسممتقبالً للوصممول إليهمما األمممر الممذي يممنعكس علممى معنوياتممه ،ويممؤدي ارتفمماع أداء المعلممم
إلممى ارتفمماع رضمما المموظيفي وتوافقممه المهنممي م م زمالئممه وطالبممه وينممدرم كممل هممذا تحممت
انضممباط المعممايير المهنيممة التممي تممؤدي إلممى التكامممل ممما بممين أداء المعلممم والتوافممق المهنممي
م زمالئه أو مديرم .

 .5هل تتنبأ متغيرات المعايير المهنية وأداء المعلم بدرجة دالة إحصائياً بالتوافق المهني
لدى المعلمين؟

قام الباح

باستخدام االنحدار المتعدد ، Multiple Regressionوباستخدام معادلة

االنحدار الخطي المتعدد ،من خالل هذا األسلو

يمكن التحقق من وجود عالقة

ارتباط بين كل من التوافق المهني ،والمعايير المهنية وأداء المعلم. ،وتم حسا

معامل التحديد ر  2 0.877وهو معامل دال إحصائياً عند مستوى 0.01؛ مما يشير

أن متغيرات  :المعايير المهنية وأداء المعلم تساهم بقدر مقبول في التنبؤ بالتوافق
إلى ا
المهني لدى المعلمين بنسبة ، 87.7%بمعنى أن متغيرات  :المعايير المهنية وأداء
المعلم تفسر  87.7%من التباين في التوافق المهني.

جدول ) (13قيمة (بيتا) لداللة معامالت االنحدار الجزئي للمتغيرات المعايير المهنية وأداء

المعلم على متغير التوافق المهني

معامالت االنحدار المعيارية وغير المعيارية

المتغير
التابع

المتغيرات

المستقلة

معامل
االنحدار غير
المعيار
( )

التوافق

المهني

معامل

الخطأ

االنحدار

المعيار

المعيار

قيمة (ت)

التباين

مستوى

معامل

الداللة

التحديد

(بيتا)

الثابت

0.53

9.37

المعايير المهنية

0.30

0.077

0.54

أداء المعلم

0.64

0.152

0.47

المشترك

6.33

**

3.94

**

4.10

**

قيمة ر

2

0.877

 ///غير دالة إحصائياً * * دالة عند مستوى0.01
حدود الداللة اإلحصائية لقيمة( ت)عند مستوى  0.05لدرجة حرية( 43-2 ) = 1.96
حدود الداللة اإلحصائية لقيمة( ت)عند مستوى  0.01لدرجة حرية( 43-2 ) = 2.58

أن قيم (بيتا) لمعامالت االنحدار الجزئي المعايير المهنية
من الجدول السابق يتضح ا
وأداء المعلم دال إحصائياً عند مستوى  ،0.01مما يشير إلى إمكانية االعتماد عليها
في التنبؤ بالتوافق المهني.

وبناء على ذل ف ان النتيجة النهائية لتحليل االنحدار المتعدد هي :

18

أ .محمد العكر

توفر المعايير المهنية وأداء المعلم كمتنبئات بالتوافق المهني لمعلمي المدارس الحكومية

تساهم المتغيرات المستقلة  :المعايير المهنية وأداء المعلم في التنبؤ بالتوافق المهني

بنسبة  87.7%لتصبح معادلة االنحدار التنبؤية للتوافق المهني الكلية كالتالي :
Y = 0.53 + (0.30) X1 + (0.64) X2
يبين الباح

أنه بطريقة أو بأخرى هنا

ارتباط كامل بين أداء المعلم ومهاراته

وسلوكه وبين التوافق المهني والرضا الوظيفي م الزمالء والمدراء بناءاً على معايير

مهنية محددة ومضبوطة موضوعة من قبل اةدارة العليا .

نتيجة السؤال السادس الذ يدنص علدى :همل توجمد فمروق ذات داللمة احصمائية فمي
مس م ممتوي التواف م ممق المهن م ممي والمع م ممايير المهني م ممة وأداء المعل م ممم تع م ممزي للمتغيم م مرات (الن م مموع
االجتماعي – المؤهل العلمي – سنوات الخدمة – عدد المدورات)؟ ،ولإلجابمة عمن همذا
السمؤال اسممتخدم الباحم

التحليممل المتعمدد ( )MANONAباسممتخرام مجممموع المربعممات،

ومتوسطات المربعات ،وقيمة (ف) ،ومستوى داللتها ،تبعاً لمتغيرات الد ارسمة ،كمما همو
مبين في الجدول التالي.

جدول ( )14التبيان المتعدد (دون تفاعل) لداللة الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة
في متغيرات الدراسة على مقاييس التوافق المهني والمعايير المهنية وأداء المعلم

مصدر التبيان

المتغيرات التابعة
التوافق المهني

النوع االجتماعي

المؤهل العلمي

سنوات الخدمة
من الجامعة

مجموع

درجات

المربعات

الحرية

متوسط
مجموع

المربعات

الداللة
قيمة (ف) اةحصائية
()P

1074.311

1

268.6

14.13

0.00

المعايير المهنية

2085.331

1

521.3

10.24

0.00

أداء المعلم

535.411

1

133.9

11.46

0.00

التوافق المهني

1306.8

1

1307

68.75

0.00

1151.1

1

1151

22.6

0.00

أداء المعلم

1706.3

1

1706

146.1

0.00

التوافق المهني

189.3

2

189.3

0.96

0.30

391.19

2

391.2

0.68

0.54

199.7

2

199.7

1.22

0.36

المعايير المهنية

المعايير المهنية
أداء المعلم

التوافق المهني

عدد الدورات

100.41

2

100.4

5.283

0.027

المعايير المهنية

223.86

2

223.9

4.396

0.042

أداء المعلم

29.974

2

29.97

2.566

0.117

التوافق المهني

760.27

282

19.01

2037

282

50.93

أداء المعلم

467.17

282

11.68

التوافق المهني

260540

300

المعايير المهنية

241597

300

أداء المعلم

308192

300

المعايير المهنية

الخطأ

الكلي

يتةح من الجدول السابق اآلتي:
يتةح من الجدول السابق اآلتي:

 .1متغير النوع االجتماعي:
أظه ممرت النتم ممائج وجم ممود فم ممروق دالم ممة إحصم ممائياً فم ممي التوافم ممق المهنم ممي تبع م ماً لمتغيم ممر النم مموع
االجتم مماعي لص ممالح ال ممذكور ،كم مما أظه ممرت ف ممروق دال ممة إحص ممائياً ف ممي المع ممايير المهني ممة
لصالح الذكور ،وتبين وجود فروق دالة إحصائياً في أداء المعلم لصالح اةنا .

يفسممر الباحم
اةنا

أن التوافممق المهنممي بممين المعلمممين الممذكور يالحممظ بشممكل أكبممر مقارنممة بممين

وذل يعود إلى طبيعة المذكور البيولوجيمة وعمدم إكتمراثهم بعيمو المزمالء أو حتمى

مقارنممة أنفسممهم بهممم علممى عكممس المعلمممات ،أممما فممي مسممتوى أداء المعلممم فهنمما اجتهمماد
أكثر لدى اةنا

عن الذكور من المعلمين .

 .2متغير المؤهل العلمي:
أظه ممرت النت ممائج وج ممود ف ممروق دال ممة إحص ممائياً ف ممي التواف ممق المهن ممي تبعم ماً لمتغي ممر المؤه ممل

العلمممي لصممالح الماجسممتير ،كممما توجممد فممروق دالممة إحصممائياً فممي المعممايير المهنيممة تبع ماً
لمتغيممر المؤهممل العلمممي لصممالح البكممالوريوس ،كممما تبممين وجممود فممروق دال إحصممائياً فممي

أداء المعلم تبعاً لمتغير المؤهل العلمي لصالح الماجستير.
يبين الباح

أن المعلمين الحاصلين علمى درجمة الماجسمتير يكمون لمديهم تفموق أكبمر فمي

مستوى أداء المعلم والتوافق المهني وذلم يعمود بشمكل بمديهي لزيمادة الدرجمة العلميمة عمن
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يكتسممبون الكثيممر مممن المهممارات والسمملوكيات التممي قممد تممرجح

كفتهم مقارنة م المعلمين الحاصلين على درجة البكالوريوس .
 .3متغير سنوات الخدمة :
أظهممرت نتممائج الد ارسممة عممدم وجممود فممروق دالممة إحصممائياً فممي التوافممق المهنممي تبعماً لمتغيممر

س ممنوات الخدم ممة ،كم مما أظه ممرت الد ارس ممة ع ممدم وج ممود ف ممروق دال ممة إحص ممائياً ف ممي المع ممايير

المهنيممة تبعماً لمتغيممر سممنوات الخدمممة ،وأظهممرت الد ارسممة عممدم وجممود فممروق دالممة إحصممائياً

في تبعاً لمتغير سنوات الخدمة
يرج الباح

السب

في ذل إلى أن المعلم يعتمد في أداءم والتوافق المهني مم زمالئمه

على األساسميات التمي يتعلمهما فمي كيفيمة التعاممل مم الطلبمة والمزمالء ويعتممد ذلم علمى
مدى انضباطه في المعايير المهنية الموضموعة وال يختلمف ذلم بمين المعلممين بماختالف
سنوات الخدمة أو الخبرة التي يمتلكها من سنوات في مجال التعليم .
 .4متغير عدد الدورات:
أظهممرت نتممائج الد ارسممة وجممود فممروق دالممة إحصممائياً فممي التوافممق المهنممي تبعماً لمتغيممر عممدد

ال ممدورات التدريبي ممة ،وم ممن خ ممالل اختب ممار  LSDتب ممين أن هن مما ف ممروق لص ممالح الفئت ممين
(أكثممر مممن  10دورات ،وأكثممر مممن  6دورات) ،مممما يعنممى أن المعلمممين الحاصمملين علممى
دورات تدريبية أكثر من  6أو أكثر من  10دورات لديهم توافمق مهنمي أكبمر ،وتبمين عمدم

وجود فروق دالة إحصمائياً فمي المعمايير المهنيمة تبعماً لمتغيمر عمدد المدورات ،وتبمين عمدم

وجود فروق دالة إحصائياً في أداء المعلم تبعاً لمتغير عدد الدورات .
يفسر الباح

أن سب

ذل يعود إلى أهمية الدورات التدريبيمة التمي يتلقاهما المعلمم والتمي

تعم ممل عل ممى ص ممقل مها ارت ممه بالش ممكل الص ممحيح وتوظي ممف مها ارت ممه ف ممي مكانه مما المناسم م
إضممافة إلممى اكتسممابه الخبمرات والطممرق الحديثممة العلميممة فممي التعامممل مم الطلبممة وتحسممين
األداء وزيادة درجة التوافق المهني م زمالئه أو مديرم أو طلبته .

بناء على نتائج الدراسة الميدانية التي تم التوصمل إليهما الباحم
التوصياتً :
بعض التوصيات الهادفة وهي:

يمكمن تقمديم

 أن يهممتم القممائمين بوض م المعممايير المهنيممة المناسممبة للمعلمممين ال كسممابهم المهممارات
التعليمية والفكرية في العملية التعليمية.
 إعداد البمرامج اةرشمادية بمما يكفمل تجنم

األعبماء التمي تترتم

علمى المشمكالت التمي

تواجه والمعلمين وتطوير دائهم.
 االلتم مزام بم مأداء المعل ممم المناس ممبة ل ممدى المعلم ممين م ممن خ ممالل وضم م المع ممايير المهني ممة
الالزمة.
 اتاحممة الفرص ممة ل ممدى المعلم ممين للمش مماركة ف ممي ص ممن القم م اررات المتعلق ممة بم مأداء المعل ممم
والمعايير المهنية.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بحث تربوي بعنوان :

دراسة تقويمية لبرنامج إعداد معلمي اللغة العربية والتربية اإلسالمية
في كلية البحرين للمعلمين بجامعة البحرين.
إعداد الدكتور  :فارس ( صالح صدقي ) أحمد محمد
أستاذ مساعد – قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
كلية البحرين للمعلمين – جامعة البحرين.
Fmohammad@uob.edu.bh
رقم الموبايل 0097336333215 :

1

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يحتل المعلم مكانة هامة في النظام التعليمي  ،ويعد عنصراً فاعالً ومؤثراً في تحقيق أهداف
التربية  ،وحجر الزاوية في أي إصالح أو تطوي تربوي  ،ولهذا فقد أصبح من الضروري إعادة النظر
في أعمال المعلمين ووظائفهم باستمرار  ،والعمل على جعلهم واعين لتطور أدوارهم  ،ومستعدين للقيام
باألدوار والوظائف الجديدة  ،فالمعلم هو أهم عنصر في منظومة التعليم على اعتبار أن المتعلم هو محور
العملية التربوية  ،وعملية إعداد المعلم إحدى الموضوعات التي شغلت – ومازالت تشغل – المتخصصين
في دول العالم بوجه عام  ،والمهتمين بشؤون التربية والتعليم بوجه خاص  ،حيث تزداد الحاجة إلى إعادة
النظر في مناهج وبرامج إعداد المعلم نتيجة لما يحدث من تغيرات وتطورات في المعارف والمهارات
والقيم واالتجاهات التي تساعد المعلمين على القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم داخل الصف
وخارجه  ( .األحمد .)2005 ،
ً
وتتضح أهمية إعداد المعلم في الوطن العربي يوما بعد يوم  ،حيث نالت مناهج إعداد المعلمين
القائمة على األدوار المتغيرة للمعلم اهتماما ً عالميا ً حتى أصحبت سمة أساسية في مناهج الدول المتقدمة
تربويا ً  ،مما كان له أثر في تطور مناهج إعداد المعلمين في الدول العربية  ،ومن أهم ما توصلت إليه
نتائج المؤتمرات التربوية هو ضرورة إعادة النظر في مناهج إعداد المعلمين بوجه عام  ،وضرورة بناء
مناهج مؤسسات إعداد المعلمين على أساس الكفايات واألدوار المتغيرة للمعلم ( شويطر.)2009،
إن مقدار العناية واالهتمام بنوعية برامج إعداد وتدريب المعلم في أي مجتمع أنما تعكس مدى
مسؤولية ذلك المجتمع تجاه مستقبل أجياله  ،ومدى حرصه على توفير الخدمات التربوية ألبنائه ،ونظراً
لالستياء من البرامج التقليدية إلعداد وتدريب المعلم لعدم كفايتها وفعاليتها  ،ونتيجة للتطورات التي تمت
في ميدان تكنولوجيا التربية واستجابة للحاجات التدريبية المتجددة للمعلمين أثناء الخدمة  ،فقد برزت
الحاجة إلى اعتماد الطرق واألساليب الجديدة في إعداد المعلمين تتجاوز العثرات والعيوب التي لحقت
بالبرامج التقليدية إلعداد المعلمين ( العنزي .)2009،
تعد برامج إعداد المعلمين في كليات التربية من أهم البرامج التي تهدف إلى إعداد المعلمين
لمواجهة مستجدات الواقع وتحديات المستقبل ،ومنذ افتتاح كلية البحرين للمعلمين بمسماها الجديد عام
 ، 2008تم وضع أسس جديدة لبرنامج إعداد معلمي اللغة العربية والتربية اإلسالمية  ..برنامج
بكالوريوس التّربية – تخصص اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  ،في كلية البحرين للمعلمين – جامعة
البحرين هو برنامج م ّدته  4سنوات دراسيّة يستهدف خرّيجي المرحلة الثّانوية أصحاب التّحصيل
األكاديم ّي العالي؛ إلعدادهم ليصبحوا معلّمين .هذا البرنامج يمتلك مناهج أساسيّة قويّة باإلضافة إلى أربعة
مسارات تخصّصيّة تز ّود الطّلبة بالمعرفة ّ
الالزمة والمهارات والقيم والسّلوكيات؛ ليلعبوا دورا مهنيّا فعّاال
ُشرك برنامج بكالوريوس التربية الطّلبة في
في مدارس مملكة البحرين االبتدائيّة (الحلقة الثّانية) .وي ِ
مجموعة واسعة من الخبرات واستراتيجيات التعلّم والتّعليم مثل المحاضرات والدروس ولعب األدوار
واالتّصال التّفاعل ّي والتّكنولوجيا وإنجاز المشاريع والتّدريس المص ّغر وتعليم األقران والعمل الميدان ّي و
التف ّكرات .إجراءات التقييم في البرنامج تشمل االختبارات والمشاريع البحثيّة والتّقارير الشفويّة والكتابيّة
ّ
وملف
وكتابة التف ّكرات وصنع األدوات المساعدة للتّعليم والتعلّم وتخطيط ال ّدروس والوحدات التعليميّة
الطّالب .كما تعد الجلسات التّصويريّة بالفيديو للتّدريس المص ّغر في أثناء قيام الطالب بالتّدريس واألنشطة
األخرى بمثابة جزء مه ّم من عمليّة التّقييم المستمرّة ونقد الممارسة العمليّة وتقييمها وكتعبير عن أفضل
الممارسات العمليّة ( www.uob.edu.bh( .
كما تستهدف التربية العملية إتاحة المجال للطلبة للتعرف على واقع عملية التدريس داخل الصف
وخارجه  ،حيث تتيح لهم الفرصة لمالحظة أداء المعلمين في الصفوف والترف على األساليب التعليمية
العملية واإلبداعية وتطوير ممارستها  ،كما تشرك التربية العملية الطلبة في مجموعة واسعة من
استراتيجيات التدريس العملي مثل  :المالحظة والتفكر في عملية التدريس والحوارات مع الزمالء
والمعلمين في مواقف علمية مختلفة قائمة على التقصي والبحث إضافة إلى تخطيط الدروس والوحدات
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التعليمية والتجريب والتدريس المصغر والجلسات التصويرية بالفيديو للتدريس  ،كما تتيح للطلبة
الممارسة الفعلية والتطبيق العملي في المدارس وتحليل األخطاء وحل المشكالت واستخدام التطبيقات
التكنولوجية  ،.وتشمل التربية العملية على أربعة مقررات  :خصصت السنة األول لإلدارة الصفية ،
والثانية إعداد الدروس وتخطيطها  ،وللسنة الثالثة الطالب محور العملية التعليمية التعليمة  ،أما الرابعة
واألخيرة فخصصت للمسؤوليات المهنية للمعلم  ،وكلها تحقق التكامل بين المقررات النظرية التي تدرس
في الكلية والتطبيق العملي بالمدارس  ،تحت إشراف مباشر من مشرف التربية العملية والمدرس
المتعاون وإدارة المدرسة .) www.uob.edu.bh( .
إن الطالب في برنامج إعداد معلم اللغة العربية ينبغي أن يتم إعداده إعداداً متميزاً  ،وال سيما
معلم المرحلة االبتدائية والثانوية  ،فينبغي أن يكون على معرفة تخصصية بمادته  ،وأن يكون متمكنا ً من
مهاراتها  ،وقادراً على التعمق فيها  ،وقادراً على توظيفها في المواقف التواصلية المختلفة ،ومتمكنا ً من
توظيفها في المواقف التعليمة المختلفة  ،مما يكسبه القدرة على االنتاج والتأثير في تالميذه وكسب
احترامهم  .إن تزويده بقدر من المادة العلمية  ،وتمكينه من امتالك أدوات استكمال هذه المادة وتطويرها
" التعليم للتعلم " أمر ضروري  ،وينبغي أن يكون هذا القدر كافيا ً ومضمونا ً وطريقة لتمكينه من إتقان
المهارات التي تساعد في نقل المادة العلمية وتعليمها للطالب بطرق وأساليب فعالة  ،وبدونها يصبح
مجرد ناقل للمعرفة ( العموش ،)2009 ،وقد تم تخريج أربعة أفواج من الخريجين في تخصص اللغة
العربية والتربية اإلسالمية ،وفي حدود علم الباحث لم تتم دراسة تقويمية لهذا البرنامج لذلك وقع اختيار
الباحث على هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي:
ما واقع برنامج إعداد معلمي اللغة العربية والتربية اإلسالمية في كلية البحرين للمعلمين
بجامعة البحرين من وجهة نظر الطلبة المتخرجين ؟ ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة هي:
 -1ما مدى االستفادة النظرية والعملية من مساقات البرنامج من وجهة نظر الطلبة الخريجين ؟
 -2ما أهمية محتوى المقررات الدراسية المعتمدة في البرنامج من وجهة نظر الطلبة الخريجين ؟
 -3ما فاعلية طرائق التدريس في البرنامج من وجهة نظر الطلبة الخريجين ؟
 -4ما فاعلية طرائق التقويم في البرنامج من وجهة نظر الطلبة الخريجين ؟
 -5ما مدى قدرة برنامج التربية العملية ( ) 4في اكتساب المهارات الالزمة لممارسة المهنة ؟
أهمية الدراسة:
تجري عملية تقويم نظام إعداد المعلمين في ضوء المقارنة بين واقع كل مكون من مكونات هذا
النظام وعناصره من جهة وبين معايير محددة ومعروفة مسبقا ً من جهة أخرى  ،وفي ضوء النتيجة التي
تسفر عنها المقارنة  ،يتخذ القرار المناسب من بين عدة أنماط أو مستويات محتملة من القرارات المتعلقة
بتطوير األهداف أو تغييرها أو إعادة صياغتها  ،وبعد ذلك يتم تنفيذ القرار  ( .األحمد . )2005 ،
تستمد الدراسة أهميتها من أنها تقف بشكل واضح وجلي على واقع برنامج إعداد معلم اللغة
العربية والتربية اإلسالمية من وجهة نظر الخريجين  ،من خالل بنود محددة وهي  :االستفادة من
المقررات الدراسية  ،وأهمية محتواها  ،وكذلك تقييم طرق التدريس والتقويم وأخيراً مندى االستفادة من
برنامج التربية العملية للسنة الرابعة .
كما أنها تفيد القائمين على برنامج إعداد معلمي اللغة العربية والتربية اإلسالمية في كلية البحرين
للمعلمين ،وذلك بتقديم اإلرشادات والمقترحات الهادفة و الكفيلة بتطوير البرنامج.
كما تكمن أهمية الدراسة في كونها أولى الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في كلية البحرين
للمعلمين منذ إنشائها في سنة (. )2008
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محددات الدراسة:
اقتصرت الدراسة على برنامج إعداد معلمي اللغة العربية والتربية اإلسالمية في كلية البحرين
للمعلمين كما تم اقتصار عينة الدراسة على طلبة السنة الرابعة معلمي اللغة العربية والتربية اإلسالمية
الخريجين في العام الدراسي . 2016 -2015
مصطلحات الدراسة:
 تقويم البرامج  :عملية جمع معلومات وبيانات عن مدخالت وعمليات ومخرجات برنامج إعداد
معلمي اللغة العربية والتربية اإلسالمية في كلية البحرين للمعلمين باستخدام األداة التي اعتمدت
لهذا الغرض.
 برنامج إعداد معلمي اللغة العربية والتربية اإلسالمية  :هو البرنامج الذي تقدمه كلية البحرين
للمعلمين بجامعة البحرين ومكون من (  ) 129ساعة د راسية معتمدة ،ويتضمن مجموعة من
المساقات التي تشكل البرنامج ،وبرامج التربية العلمية .
الدراسات السابقة :
أجرى ( غالب ) 2014 ،دراسة هدفت إلى تحديد مؤشرات المعايير األكاديمية والتربوية القياسية
ومدى توافرها لدى متخرجي برنامج إعدادا معلمي اللغة العربية بكلية التربية – صنعاء .ولتحقيق ذلك
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وصمم بطاقة مالحظة أداء المتخرجين لمؤشرات المعايير
األكاديمية والتربوية القياسية ،طُبِّقَت على عينة قوامها (  ) 40متخرجاً ،وتوصل البحث إلى عدة نتائج،
أهمها:
توافرت مجاالت بطاقة المالحظة بدرجة توافر) كبيرة ، (.وتوافر مجال مواد التخصص بدرجة
توافر) كبيرة( ،وتراوحت درجات توافر مؤشرات المجال بين المتوسط الحسابي والنسبة المئوية المقابلة
بين درجتي التوافر ) كبيرة ( و)متوسطة ، (.وكذلك توافر مجال المها رات المتصلة بمواد التخصص
بدرجة توافر) كبيرة ( ،وتراوحت درجات توافر مؤشرات المجال بين درجتي التوافر) كبيرة (
توافر) كبيرة( ،و
و)متوسطة(  ،وكذلك توافر مجال المواد المساندة لمواد التخصص بدرجة
تراوحت درجات توافر مؤشرات المجال بين المتوسط الحسابي والنسبة المئوية بين درجتي التوافر
)كبيرة( و)متوسطة)  ،وتوافر مجال المها رات المتصلة بالمواد المساندة بالمتوسط الحسابي والنسبة
المئوية بدرجة توافر) كبيرة( ،وتراوحت درجات توافر مؤشرات المجال بين المتوسط الحسابي والنسبة
المئوية بين درجتي التوافر) كبيرة ( و)متوسطة ، (.كما توافر مجال المواد التربوية بالمتوسط الحسابي
والنسبة المئوية بدرجة توافر (متوسطة(،و تراوحت درجات توافر مؤشرات المجال بين المتوسط
الحسابي والنسبة المئوية بين درجتي التوافر) كبيرة ( و)متوسطة(.
كما أجرى ( دحالن  ) 2013 ،هدفت الدراسة إلى معرفة درجة توافر معايير الجودة الشاملة في
برنامج إعداد معلم اللغة العربية في كلية التربية في جامعة األقصى ،والكشف عن أثر متغيرات الدراسة
في آراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة األقصى في درجة توافر معايير جودة برنامج إعداد معلم اللغة
العربية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة مكونة من ) ( 90فقرة بصياغتها النهائية وزعت على
خمسة محاور :األول :جودة أهداف برنامج إعداد معلم اللغة العربية ،والثاني :جودة اإلعداد التخصصي،
والثالث :جودة اإلعداد التربوي ،والرابع :جودة التربية العملية ،والخامس :جودة إدارة القسم والكلية،
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،حيث بلغت عينة الدراسة(  ( 60عض ًوا من أعضاء التدريس
بجامعة األقصى تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها :أن معايير
الجودة الشاملة ببرنامج إعداد معلم اللغة العربية متوافرة بدرجة كبيرة بنسبة مئوية)  ،( 61.8وال توجد
فروق ذات داللة إحصائية في مدى توافر معايير الجودة الشاملة ببرنامج إعداد معلم اللغة العربية تعزى
لمتغير التفرغ ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة.
4

وأجرى ( السالمي  )2013 ،دراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة تمكين برنامج إعداد المعلم
في كلية التر بية بجامعة السلطان قابوس ( معلم التربية اإلسالمية ) من ممارسة أدواره المهنية من وجهة
نظر الخريجين  ،ولتحقيق ذلك صممت استبانة مكونة من ( ) 42دوراً  ،وزعت على خمسة محاور ،
وبعد التأكد من صدقها وثباتها طبقت على عينة من الخريجين بلغت (  ) 56معلما ً ومعلمة ومن أهم نتائج
الدراسة أن الخريجين يرون أن برنامج إعداد المعلم في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس ( معلم
التربية اإلسالمية ) يمكنهم من ممارسة األدوار المهنية بدرجة متوسطة وأن ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة  .5بين متوسطات تقديرات المستجيبين تعزى إلى متغيري النوع وسنة
التخرج بصورة عامة  ،وعلى مستوى كل محور من المحاور الخمسة  ،وخرجت الدراسة بتوصيات منها
 :تدعم محور األدوار اإلنسانية الذي تحقق بدرجة كبيرة  ،وتعزيز المحاور واألدوار التي تحققت بدرجة
متوسطة  ،وتقديم دورات تدريبية وورش عمل لمعلمي التربية اإلسالمية لتمكينهم من أداء أدوارهم
المهنية المنوطة بهم بفاعلية .
كما أجرت أبو طالب والبلوي ( ) 2012دراسة هدفت إلى تقويم برنامج إعداد معلمي تربية
الطفل في كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية .تكونت عينة الدراسة من مجموعتين رئيستين :مجموعة
طالبات الكلية )  ( 121طالبة من مستوى الثانية والثالثة ،ومجموعة من الطالبات المتوقع تخرجهن من
مستوى السنة الرابعة )  ( 40طالبة .ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة تكونت من جزأين :الجزء
األول تكون من ثمانية مجاالت اشتمل كل منها على عدد من الفق ا رت ،والجزء الثاني وجه سؤاال
مفتوح اً للطالبات عن أهم المقترحات الالزمة لتطوير البرنامج ،ولدى جمع البيانات وتحليلها أسفرت
النتائج أن عدد أجهزة الحاسوب ال يتناسب مع أعداد الطلبة المرتادين لها ،كما أظهرت أهمية الجانب
العملي والتطبيقي بالنسبة للمساقات اإلجبارية واالختيارية ،وأن هناك رضا عن المدرسين في الكلية من
قبل الطلبة ،وأن طرائق التدريس والتقويم التقليدية أكثر استخداما في تدريس مقر رات البرنامج وتقويمه،
وان درجة الرضا عن الخدمات اإلرشادية المرادفة للمنهج األكاديمي كانت متوسطة ،وأن البرنامج له
قدرة واضحة في تنمية المها رات الالزمة لممارسة مهنة التدريس ،كما وأظهرت حاجة الطالبات االهتمام
بالجانب العملي التطبيقي أكثر من الجانب النظري.
أجرت (باقر والحميدي  ) 2012 ،دراسة بعنوان (تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية في
المرحلة االبتدائية بكلية التربية األساسية بدولة الكويت ) وقد هدفت إلى تقويم برنامج إعداد معلم اللغة
العربية في المرحلة االبتدائية بكلية التربية األساسية في دولة الكويت في ضوء محاور اإلعداد األربعة:
اإلعداد الثقافي ،والتخصصي ،والمهني ،وبرنامج التربية العملية.وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها
موافقة أفراد العينة من مشرفين وطالبات وبدرجة (عالية) على فاعلية البرنامج ووجود اختالفات
إحصائية ذات داللة معنوية بين أراء المشرفين والطالبات في محور اإلعداد الثقافي واإلعداد التخصصي
والتربية العملية.وقد أوصت الدراسة باستفادة القائمين على برنامج إعداد المعلم من نتائج الدراسة إلعادة
النظر في محتوى البرنامج لتطويره وتحديثه.و إعادة النظر في مقررات اإلعداد الثقافي في برنامج
اإلعداد.والنظر في تحديث موضوعات اإلعداد التخصصي .وإجراء دراسات تتبعية للتحقق من مدى
فاعلية برنامج اإلعداد.
كما أجرت أبو دية واللولو ( ) 2007دراسة هدفت إلى تقويم برنامج إعداد المعلم في كلية من
وجهه نظر الخريجات .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلي وقد تم توزيع أداة الدراسة على عينة
عشوائية من الخريجات في التخصصات المختلفة بلغت (  ) ٩٠طالبة ،وقد تم بناء أداة الدراسة وهى
بطاقة خريج مقننة  ،تتكون من المجاالت التالي :معلومات عامة عن العينة ،المساقات الدراسية ،االتجاه
نحو مهنة التدريس ،المهارات المكتسبة من البرنامج ،واقع التدريب الميداني ،مهارات االتصال
والتواصل ،الرضا عن البرنامج ،تطوير البرنامج .وتم استخدم المتوسط الحسابي والوزن النسبي لتحليل
نتائج الدراسة التي أظهرت أهمية المساقات العملية و التطبيقية بالنسبة للمواد النظرية ،كما أظهرت رضا
الطالبات عن المدرسين وبرنامج الكلية وأن البرنامج له قدرة واضحة في تنمية االتجاهات االيجابية و
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المهارات الالزمة لممارسة مهنة التدريس كما وأظهرت حاجة الطالبات للمهارات التكنولوجية
والحاسوبية كما أوضحت النتائج أن برنامج التدريب الميداني ينمى بعض المهارات التدريسية مع اقتراح
زيادة فترة التدريب الميداني.التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة.
وأجرى عبد الجواد ومطر ( )2011دراسة هدفت إلى تحديد المعايير الالزمة للجانبين
التخصصي والتربوي لبرنامج إعداد معلم اللغة العربية بكلية التربية في جامعة األقصى بغزة ،وإلى
معرفة مدى توافر هذه المعايير ،واالختالفات بين تقديرات الطلبة والمحاضرين في مدى توافرها،
وت عرف التصورات المقترحة من الطلبة والمحاضرين لتطوير البرنامج .تم استخدام المنهج الوصفي
التحليلي ،وتكونت عينة عشوائية لالستبانة التربوية بلغت  35محاضرا و 191طالبا من طلبة المستوى
الرابع في البرنامج ،وعينة الجانب التخصصي بلغت  25محاضرا و 188طالبا ،واعتمدت استبانتان
األولى لتقويم الجانب التربوي والثانية لتقويم الجانب التخصصي .أظهرت النتائج إلى المعايير في استبانة
الجانب التربوي :األهداف التربوية ،المحتوى التربوي ،التقويم التربوي ،واألنشطة التربوية .وأشارت
النتائج عدم وجود فروق إحصائية في معياري المحتوى التربوي واألنشطة واألساليب التربوية بين
تقديرات الطلبة والمحاضرين ،وفي معياري األهداف التربوية والتقويم التربوي ،وفي الدرجة الكلية
لالستبانة ولصالح المحاضرين .وفي استبانة الجانب التخصصي كانت المعايير :األهداف التخصصية،
المحتوى التخصصي ،التقويم التخصصي ،األنشطة التخصصية .ولم تظهر فروق إحصائية بين استجابات
الطلبة والمحاضرين فيما يتعلق بمعيار األهداف التخصصية ،وفيما يتعلق بالمحتوى التخصصي
واألنشطة التخصصية والتقويم التخصصي والدرجة الكلية ،وجدت فروق إحصائية لصالح استجابات
المحاضرين.
وأجرت بو عويان ( )2010هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى أهمية أهداف برنامج إعداد
معلمات التربية اإلسالمية بكلية التربية األساسية من وجهة نظرهن .وكذلك تعرف مدى تحقق أهداف
برنامج إعداد معلمات التربية اإلسالمية بكلية التربية األساسية من وجهة نظرهن .وكذلك تعرف مدى
تأثير دراسة برنامج التربية اإلسالمية في كلية التربية األساسية على إعداد الطالبة كمعلمة في المستقبل.
وأخيراً الكشف عن المعوقات التي تواجه الطالبة المعلمة أثناء دراستها لبرنامج التربية اإلسالمية من
وجهة نظرهن .تكونت عينة الدراسة من  52طالبة من الطالبات المعلمات بالفصل الدراسي األخير
تخصص الدراسات اإلسالمية بكلية التربية األساسية .ت ّم إعداد استبانة تضم أهداف برنامج إعداد معلمة
التربية اإلسالمية .وقد تبين من خالل النتائج موافقة الطالبات المعلمات على أهمية أهداف برنامج إعداد
معلمة التربية اإلسالمية .كما عكست النتائج مدى إيمان الطالبات بضرورة أن يكون برنامج إعدادهن في
الكلية يركز على مواد التخصص حتى يتسنى لهن إدراك المفاهيم التي تتعلق بتخصصهن كمدرسات
تربية إسالمية .كما أظهرت النتائج أن هناك ضعفا كبيرا في طرق التدريس المستخدمة وأن معظم
األساتذة يستخدمون الطرق التي تركز على الحفظ والتذكر فقط..
كما أجري الهاشمي وعيسى ( )2010دراسة هدفت إلى تقويم المكون التربوي في برنامج إعداد
معلم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس من وجهة نظر الخريجين ،والكشف عن أثر نوع
الخريج ،وتقديره في التخرج ،ووظيفته في استجابتهم بخصوص بنود االستبانة .ولتحقيق هذا الهدف أعد
الباحثان استبانة تضمنت ثالثة محاور :لتعرف درجة استفادة الخريجين من مقررات المكون التربوي،
والثاني لتعرف درجة تحقق أهداف المكون التربوي ،والثالث لتعرف كفاية بعض الجوانب المتعلقة
بالتدريب الميداني .وقد أجاب عن فقرات االستبانة  105من الخريجين والخريجات من دفعات  200إلى
 2007؛ يشغلون وظائف مختلفة في وزارة التربية والتعليم .بينت نتائج الدراسة أن درجة استفادة
الخريجين من معظم المكون التربوي كبيرة ،وأن أهداف المكون التربوي تحققت بدرجة متوسطة ،وأن
التدريب الميداني كاف بدرجة متوسطة أيضاً ،كما كشفت النتائج عن فرق دال إحصائيا ً بين متوسطي
الخريجين والخريجات في محور المقررات لصالح الخريجات ،ولم تظهر فروق دالة إحصائيا ً في محاور
"أهداف المكون التربوي" ،و"التدريس المصغر" ,و"التربية العملية" .وأظهرت نتائج تحليل التباين
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األحادي وجود فرق دال إحصائيا ً بين الخريجين الحاصلين على تقدير امتياز والحاصلين على تقدير جيد
لصالح الحاصلين على امتياز في محور "المقررات" ،ولم تظهر فروق دالة إحصائيا ً في محاور "أهداف
المكون التربوي" ،و"التدريس المصغر" ،و"التربية العملية" .وأظهرت النتائج كذلك عدم وجود فروق
دالة إحصائيا ً في محاور االستبانة جميعها تعزى إلى وظيفة الخريج الحالية.
وأجرت ( السبع  ) 2010 ،دراسة هدفت إلى تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية في كلية
التربية بجامعة صنعاء في ضوء معايير الجودة الشاملة  .ولتحقيق هدا الهدف قامت الباحثة بإعداد قائمة
بمعايير الجودة الشاملة لبرنامج إعداد معلم اللغة العربية في كلية التربيـة بجامعة صنعاء ،تم اشتقاقها من
الكتب المتخصصة و الدراسات والبحوث السابقة ،اشتملت على ( ) 152معياراً موزعة على () 12
مجاالً ،تم تحويل القائمة إلى مقابلتين مع مسؤولي القبول وقسم اللغة العربية ،واستبانتين مع أعـضاء
هيئـة التدريس والطلبة ،وتكونت عينة البحث من( ) 9أعضاء من هيئة التدريس و ( ) 71طالبا ً  .وقد
أظهرت نتائج البحث ضعف توافر معايير جودة سياسة القبول من وجهة نظر مسؤول القبول  ،وكذلك
ضعف توافر معايير جودة برنامج اإلعداد من وجهة نظر قسم اللغة العربية والطلبة ،بينما توافرت معايير
جودة برنامج اإلعداد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في القسم بمستوى متوسط .
كما سعت دراسة الجالد (  ) 2006إلى تقويم برنامج إعداد معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها
في شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا من وجهة نظر الطلبة ،وفي ضوء متغيرات جنس الطلبة،
ومستواهم الدراسي ،وتقديرهم العام ،وقد تكونت عينة الدراسة من (  ) 176طالبًا وطالبة من مستوى
السنتين الثالثة والرابعة الذين يدرسون تخصص ( اللغة العربية والتربية اإلسالمية ) ،وقد تم اختيارهم
بالطريقة العشوائية .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة ،تم التأكد من صدقها وثباتا
تكونت من (  ) 44فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي :أهداف البرنامج ،والمكون النظري للبرنامج،
والمكون التطبيقي للبرنامج  ،وأظهرت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابية للمجاالت مجتمعة جاءت
بدرجة عالية .وقد احتل المجال الثاني (المكون النظري للبرنامج ) الرتبة األولى ،في حين جاء المجال
األول ( أهداف البرنامج ) في الرتبة الثانية وبتقدير عال لكليهما ،وجاء المجال الثالث ( المكون التطبيقي
للبرنامج ) في الرتبة الثالثة وبتقدير متوسط.
كما أجرى ( العقيلي  )2005 ،دراسة هدفت إلى تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية في كليات
المعلمين بالمملكة العربية السعودية في محورين اثنين هما :الخطة الدراسية ،والمقررات الدراسية .وقد
شملت عينة الدراسة ثالث فئات ) 123( :طالبا ً من طالب التربية الميدانية ،و ( )179عضو هيئة تدريس
و(  ) 512معلما ً من خريجي كليات المعلمين .واستجابت جميع فئات العينة الستبانات رصدت مرئيات
كل فئة تجاه محوري الدراسة :الخطة والمقررات الدراسية .وأظهرت نتائج الدراسة فيما يتصل بمحور
الخطة الدراسية أن فئات العينة يوافقون بدرجة (عالية) على أن عدد وحدات اإلعداد العام (  67وحدة
دراسية) ووحدات اإلعداد التربوي ( 44وحدة دراسية) مناسبة إلعداد معلم المرحلة االبتدائية ،كما
يوافقون بدرجة (متوسطة) على أن وحدات اإلعداد التخصصي ( 40وحدة دراسية) مناسبة إلعداد معلم
المرحلة االبتدائية .ويوافق الطالب والمعلمون بدرجة (متوسطة) على أن مكونات الخطة متوازنة من
حيث اإلعداد العام والتربوي والتخصصي ،وأن الخطة تتبنى مفهوم التعلم الذاتي بدرجة (متوسطة) .كما
يوافق الطالب والمعلمون بدرجة (عالية) على أن الخطة تفتقد إلى مقررات يحتاجها معلم المستقبل وأنها
تتضمن مقررات ال يحتاجها معلم المستقبل .ويرى أعضاء هيئة التدريس أنه يحدث تغيير في مفردات
المقررات التي يدرسونها بدرجة ( قليلة).
وفيما يتعلق بمحور المقررات الدراسية ،بينت نتائج الدراسية أن الطالب والمعلمين يوافقون
بدرجة ( متوسطة) على مدى تلبية المقررات الدراسية الحتياجات معلمي المستقبل من المعلومات ،ومدى
ارتباط مضامينها بحاجات الطالب والمواقف الحياتية لهم ،وكذلك مدى اتصافها بالحداثة والمعاصرة ،في
حين يوافق أعضاء هيئة التدريس بدرجة ( عالية) على تحقق كل المزايا السابقة في المقررات الدراسية.
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كما يوافق األعضاء بدرجة (عالية جداً) والطالب بدرجة ( عالية) والمعلمون بدرجة ( متوسطة) على أن
مفردات المقررات الدراسية تغطي المفاهيم األساسية للمقررات ،وأن تلك المفردات تتالءم مع أهدافها.
ويوافق الطالب واألعضاء معا ً بدرجة ( عالية) والمعلمون بدرجة ( متوسطة) على مدى تلبية المقررات
الدراسية الحتياجات معلمي المستقبل من المهارات ،ومدى مساهمة المقررات الدراسية في إعدادهم
معلمين ناجحين .ويرى الطالب والمعلمون أن إسهامهم في تطوير محتوى المقررات الدراسية ( قليل).
كما أجرى ( فضل هللا )2003 ،دراسة هدفت إلى تحديد معايير إعداد معلمي اللغة العربية
بالمرحلة االبتدائية  ،ومدى مراعاة المساقات الدراسية لبرنامج إعداد معلمي اللغة العربية بالمرحلة
االبتدائية بجامعة اإلمارات لهذه المعايير  ،وكيفية تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية بكليات التربية
في ضوء المعايير التخصصية والمهنية الالزمة لهذا اإلعداد  .ولتحقيق أهداف البحث تم بناء قائمة معايير
األداء التخصصي والمهني لمعلمي اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية  ،وتم تحليل توصيفات مساقات إعداد
المعلم في ضوء قائمة المعايير  .وتقديم توصيات الدراسة ومقترحاتها في ضوء هذا التحليل  .وتوصلت
الدراسة إلى سبعة معايير رئيسة ثالثة منها تخصصية وأربعة مهنية  ،وأن مساقات اإلعداد التخصصي
بصورتها الحالية تفي بمعايير األداء الالزمة لمعلم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية  ،وذلك في معظم
المكونات (  10مكونات من  12مكونا )  .وأن المساقات التربوية تغطي في أهدافها ومخرجاتها ومفردات
محتوياتها جميع المعايير والمكونات الالزمة لإلعداد المهني لمعلمي اللغة العربية وتوصي الدراسة بتعميم
األداء التخصصي على أقسام اللغة العربية التي تشارك في إعداد المعلمين ؛ ولذلك لتطوير برامجها ؛ و
تحسين محتوى مقرراتها في ضوء المعايير المعتمدة ومكوناته.
الطريقة واإلجراءات :
مجتمع الدراسة وعينتها :تكون مجتمع الد راسة وعينتها من جميع طلبة تخصص اللغة العربية
والتربية اإلسالمية في كلية البحرين للمعلمين بجامعة البحرين  ،والبالغ عددهم (  ) 30طالبا ً وطالبة
والمتوقع تخرجهم نهاية الفصل الدراسي الثاني  ، 2016-2015وشارك في تنفيذ االستبانة ( )23طالبا ً
وطالبة فقط .
أداة الدراسة :لبناء أداة الدراسة سيتم مراجعة المصادر والمراجع واألدبيات التي تناولت تقويم
برامج إعداد المعلمين ،وتكونت من خمسة أقسام وهي  :مدى االستفادة النظرية والعملية من مساقات
البرنامج من وجهة نظر الطلبة الخريجين  /أهمية محتوى المقررات الدراسية المعتمدة في البرنامج من
وجهة نظر الطلبة الخريجين  /فاعلية طرائق التدريس في البرنامج من وجهة نظر الطلبة الخريجين /
فاعلية طرائق التقويم في البرنامج من وجهة نظر الطلبة الخريجين  /مدى قدرة برنامج التربية العملية
( ) 4( )3( )2في اكتساب المهارات الالزمة لممارسة المهنة
وللتحقق من صدق أداة التحليل ،تم عرضها على (  )10مح ِّكمين من المتخصصين في المناهج
والتدريس ،واللغة العربية ،وعلم النفس التربوي ،وقد كانت مالحظاتهم مرتكزة على تعديل الصياغة
اللغوية ،وحذف بعض الفقرات ،وتم األخذ بها جميعا.وتم التأكد من ثبات األداة كما تم التحقق من ثبات األداة
عن طريق حساب االتساق الداخلي باستخدام معادلة(كرونباخ ألفا ) وكانت = 0 . 79

وقد نظم سلم االستجابة لكل فقرة في ثالثة تقديرات على النحو التالي ( :بدرجة عالية ،بدرجة
متوسطة ،بدرجة متدنية) وأعطيت الدرجات حسب االستجابة ( ،) 3 ،2 ، 1وقد حددت نقاط القطع بين
وحدات التدريج من خالل طرح أعلى فئة من أدنى فئة وقسمة الناتج على وحدات التدريج 3÷ 2=1-3 :
= )  ، ) 0.66وإضافة ناتج القسمة إلى وحدات التدريج ،واعتبار هذه النقاط معايير للحكم على متوسطات
التقديرات لوحدات التدريج الثالثة السابقة كما يلي :اقل من(  ) 1.66بدرجة متدنية ،من )) 2.33 -1.67
بدرجة متوسطة (  ) 2.34فما فوق بدرجة عالية.
.
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إجراءات الدراسة:
بعد وضع األداة في صورتها النهائية تم تطبيقها على عينة الدراسة ،وقد أجاب على االستبانة ( )23طالبا ً
وطالبة من أفراد العينة ،ثم جمعت البيانات وحللت إحصائيا َ بهدف اإلجابة عن أسئلة الد راسة ،والتوصل
إلى النتائج.
منهج الدراسة :اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي .من خالل تحليل نتائج االستبانة أداة الدراسة.
المعالجات اإلحصائية  :تحليل البيانات التي تم جمعها سيتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية :
 التكرارات والنسب المئوية و المتوسطات الحسابية و األهمية النسبية  :لحساب متوسطات
عبارات االستبانة ،وحساب متوسطات تكرارات مؤشرات كل بند  ،واإلحصائيات التربوية .
نتائج الد راسة ومناقشتها :
أسفر التحليل اإلحصائي للبيانات عن النتائج التالية:
سؤال الدراسة  :ما واقع برنامج إعداد معلمي اللغة العربية والتربية اإلسالمية في كلية البحرين
للمعلمين بجامعة البحرين من وجهة نظر الطلبة المتخرجين ؟ ويتفرع عن هذا السؤال خمسة أسئلة هي:
 -1ما مدى االستفادة النظرية والعملية من مساقات البرنامج من وجهة نظر الطلبة الخريجين ؟
ولإل جابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واألهمية النسبية لكل بند من خالل المعادلة
اآلتية  ( :عدد األفراد الذين حصلوا على درجة كبيرة× +3عدد األفراد الذين أجابوا بدرجة متوسطة×2
 +عدد األفراد الذين أجابوا بدرجة قليلة × ، 1ويقسم الناتج على عدد األفراد الكلي × )100ويوضح
الجدول (  ) 1ذلك  .الجدول (  : ) 1المتوسطات الحسابية واألهمية النسبية لمجال مدى االستفادة من
مقررات البرنامج االجبارية (مرتبة من األهم إلى األقل أهمية)
مستوى األهمية
المتوسط
أوالً مجال  :مدى االستفادة من مقررات البرنامج
الموافقة النسبية %
الحسابي
االجبارية (مرتبة من األهم إلى األقل أهمية)
 .1استراتيجيات تدريس الكتابة والتحدث
 .2قضايا معاصرة في التعليم
 .3البحث اإلجرائي
 .4تربية عملية 4
 .5استراتيجيات تدريس القراءة واالستماع
 .6عمل المشاريع في المدرسة االبتدائية
 .7دمج التكنولوجيا في تدريس اللغة العربية
 .8أدب األطفال 1
 .9تنمية التفكير لدى األطفال
 .10الذكاءات المتعددة في تدريس اللغة العربية
 .11مقدمة في األدب العربي
 .12الشعر والخط والفن في اللغة العربية
 .13دراسات إسالمية 1
 .14التمايز في صف اللغة العربية
 .15قضايا معاصرة في اللغة العربية
 .16التقييم من أجل التعلم
 .17طرق تدريس التربية اإلسالمية 1

2.78
2.78
2.78
2.74
2.70
2.70
2.65
2.61
2.61
2.61
2.57
2.57
2.57
2.57
2.52
2.52
2.48
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عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية

92.8
92.8
92.8
91.3
89.9
89.9
88.4
87.0
87.0
87.0
85.5
85.5
85.5
85.5
84.1
84.1
82.6

 .18احتياجات الطلبة في الفصول الدراسية
 .19قراءة متقدمة في اللغة والنحو
 .20مقدمة في التراكيب والنحو العربي
 .21دراسات إسالمية 2
 .22التخطيط والتكامل في اللغة العربية واإلسالمية
 .23تعليم اللغة العربية المبني على المعايير
 .24المواطنة وتاريخ البحرين
 .25تربية عملية 3
 .26طرق تدريس التربية اإلسالمية 2
 .27أدب األطفال 2
 .28طرق وأساليب تدريس التربية اإلسالمية 3
 .29تربية عملية 2
 .30ممارسات فضلى في تدريس اللغة العربية

عالية
عالية
عالية
عالية
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.48
2.43
2.39
2.35
2.30
2.26
2.22
2.17
2.17
2.13
2.00
1.96
1.91

82.6
81.2
79.7
78.3
76.8
75.4
73.9
72.5
72.5
71.0
66.7
65.2
63.8

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
استراتيجيات تدريس الكتابة والتحدث

قضايا معاصرة في التعليم

تربية عملية 4

البحث اإلجرائي

عمل المشاريع في المدرسة االبتدائية

استراتيجيات تدريس القراءة واالستماع

دمج التكنولوجيا في تدريس اللغة العربية

أدب األطفال 1

تنمية التفكير لدى األطفال

مقدمة في األدب العربي

الذكاءات المتعددة في تدريس اللغة العربية

الشعر والخط والفن في اللغة العربية

دراسات إسالمية 1

التمايز في صف اللغة العربية

التقييم من أجل التعلم

قضايا معاصرة في اللغة العربية

طرق تدريس التربية اإلسالمية 1

احتياجات الطلبة في الفصول الدراسية

قراءة متقدمة في اللغة والنحو

دراسات إسالمية 2

مقدمة في التراكيب والنحو العربي

التخطيط والتكامل في اللغة العربية واإلسالمية

المواطنة وتاريخ البحرين

تعليم اللغة العربية المبني على المعايير

تربية عملية 3

أدب األطفال 2

طرق تدريس التربية اإلسالمية 2

تربية عملية 2

طرق وأساليب تدريس التربية اإلسالمية 3

ممارسات فضلي في تدريس اللغة العربية

0.0

نالحظ من خالل الجدول ( )1أن غالبية المقررات الدراسية – وهي إجبارية وال توجد مساقات
اختيارية  -في برنامج إعداد معلم اللغة العربية والتربية اإلسالمية في كلية البحرين للمعلمين قد حصلت
على مستوى موافقة ( عالية )  ،ويعزى ذلك إلى أن البرنامج تضمن مساقات هدفت إعداد الطالب المعلم
في جانبين  :األول في المحتوى العلمي التخصصي في مهارات اللغة العربية والتربية اإلسالمية والثاني
في استراتيجيات التدريس  ،وهذا أدى إلى التكامل بين مساقات المحتوى العلمي للغة العربية والمساقات
التربوية والهادفة إلى تمكين الطالب المعلم من استراتيجيات التدريس المنوعة.
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أما المساقات التي حصلت على مستوى موافقة ( متوسطة )  ،فيعزى إلى كون هذه المساقات قد
تكون مكررة عن مساقات أخرى ومثال ذلك :مقررا طرق تدريس التربية اإلسالمية  2و طرق تدريس
التربية اإلسالمية  - 3ومن وجهة نظر الطلبة – مكرر عن مساق طرق تدريس التربية اإلسالمية ، 1
ولم يقدم لهم جديداً  ،وكذلك مقرر أدب األطفال  2مكرر عن أدب األطفال  ، 1أما مساقا التربية العملية 2
والتربية العملية  ، 3فمدة كل منها قصيرة – شهر واحد لكل منها – وقد ال تكونان كافيتين لتحقيق
أهدافهما المتالك الطالب المعلم لمهارات التدريس .
وأما المقررات الباقية (التخطيط والتكامل في اللغة العربية واإلسالمية و تعليم اللغة العربية
المبني على المعايير و ممارسات فضلى في تدريس اللغة العربية ) فهي مقررات متضمنة شكالً
وموضوعا ً ضمن المقررات األخرى التي تدرس في البرنامج .
 -2ما أهمية محتوى المقررات الدراسية المعتمدة في البرنامج من وجهة نظر الطلبة الخريجين ؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واألهمية النسبية لكل بند من خالل المعادلة
اآلتية  ( :عدد األفراد الذين حصلوا على درجة كبيرة× +3عدد األفراد الذين أجابوا بدرجة متوسطة×2
 +عدد األفراد الذين أجابوا بدرجة قليلة × ، 1ويقسم الناتج على عدد األفراد الكلي × )100ويوضح
الجدول (  ) 2ذلك  :الجدول (  : ) 2المتوسطات الحسابية واألهمية النسبية لمجال أهمية محتوى
المقررات الدراسية في البرنامج (مرتبة من األهم إلى األقل أهمية).

ثانياً :مجال أهمية محتوى المقررات الدراسية في البرنامج
(مرتبة من األهم إلى األقل أهمية)
تثري مفردات محتوى المقررات الدراسية مهارات التفكير العليا لدي.
يواكب المحتوى التطورات العلمية المحلية والعالمية.
يرتبط محتوى المقررات النظرية بالجانب التطبيقي
يتوافق محتوى المقررات الدراسية مع أهدافها.
يؤكد محتوى المقررات الدراسية مبدأ ربط محتوى التعليم بالحياة
تترابط الموضوعات ضمن نفس محتوى المقرر.
يرتبط محتوى المقررات بعملي كمعلم لتدريس اللغة العربية والتربية
اإلسالمية
يراعي محتوى المقررات الدراسية خبرات الطالب السابقة ومعارفه.
يسهم محتوى المقررات الدراسية في تحقيق أهداف برنامج إعداد معلم
اللغة العربية والتربية اإلسالمية .
يقدم محتوى المقررات المبادئ األساسية والنظريات التي أحتاجها في
عملي كمعلم .
يتصف محتوى المقررات الدراسية بالتكامل.
تناسب صعوبة محتوى المقررات الدراسية قدراتي العلمية واألكاديمية
يلبي محتوى المقررات حاجاتي واهتماماتي في تخصص اللغة العربية
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والتربية اإلسالمية

األهمية
المتوسط مستوى
النسبية
الحسابي الموافقة
%
عالية
89.9
2.70
عالية
88.4
2.65
عالية
88.4
2.65
87.0
عالية
2.61
عالية
85.5
2.57
عالية
84.1
2.52
2.52

عالية

84.1

2.48

عالية

82.6

2.43

عالية

81.2

2.35

عالية

78.3

2.35
2.22

عالية
متوسطة

78.3
73.9

2.22

متوسطة

73.9

90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

تثري مفردات يواكب المحتوى يرتبط محتوى
المقر رات
محتوى المقر التطورات العلمية
رات الدراسية المحلية والعالمية .النظرية بالجانب
التطبيقي
مهارات التفكير
العليا لدي .الناقد
 ،اإلبداعي  ،حل
المشكالت

يتوافق محتوى
المقر رات
الدراسية مع
أهدافها.

يؤكد محتوى
المقر رات
الدراسية مبدأ
الوظيفية (ربط
محتوى التعليم
بالحياة )

يرتبط محتوى يراعي محتوى
تترابط
الموضوعات المقر رات بعملي المقرر ا ت
الدراسية
كمعلم لتدريس
ضمن نفس
اللغة العربية خبرات الطالب
محتوى المقرر.
السابقة ومعارفه.
والتربية
اإلسالمية

يسهم محتوى
المقر رات
الدراسية في
تحقيق أهداف
برنامج إعداد
معلم اللغة
العربية

يتصف محتوى
يقدم محتوى
المقر رات
المقر رات
الدراسية
المبادئ األساسية
بالتكامل.
والنظريات التي
أحتاجها في عملي
كمعلم .

تناسب صعوبة
محتوى المقر
رات الدراسية
قدراتي العلمية
واألكاديمية .

يلبي محتوى
المقر رات
حاجاتي
واهتماماتي في
تخصص اللغة
العربية والتربية
اإلسالمية

نالحظ من الجدول ( )2أن مستوى الموافقة على بنود أهمية محتوى المقررات الدراسية كانت (
عالية ) في معظمها ويعزي الباحث ذلك إلى التطوير المستمر التي تنتهجه إدارة الكلية في تطوير
المساقات الدراسية ومحتواها  ،فخطة المقرر الدراسي البد أن تشمل على أهداف المقرر وربطها بكفايات
كلية البحرين للمعلمين التسعة (معرفة المحتوى /تطوير الطلبة /الفروق الفردية بين المتعلمين/
استراتيجيات التدريس /بيئة التعلم (إدارة الصف) /التقييم  /تكنولوجيا التعليم والتواصل  /المشاركة المدنية
بين المدرسة والمجتمع  /الممارسة األخالقية والتف ّكرية والكفاءة المهنية) كما تشمل على تفاصيل األسابيع
الدراسية بموضوعات المقرر واستراتيجيات التدريس ووسائل التقويم  ،والجلسات التطويرية ألعضاء
القسم ولمختلف المساقات الدراسة .
 -3ما فاعلية طرائق التدريس في البرنامج من وجهة نظر الطلبة الخريجين ؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واألهمية النسبية لكل بند من خالل المعادلة
اآلتية  ( :عدد األفراد الذين حصلوا على درجة كبيرة× +3عدد األفراد الذين أجابوا بدرجة متوسطة×2
 +عدد األفراد الذين أجابوا بدرجة قليلة × ، 1ويقسم الناتج على عدد األفراد الكلي × )100ويوضح
الجدول (  ) 3ذلك  :الجدول (  : ) 3المتوسطات الحسابية واألهمية النسبية لمجال فاعلية طرائق
التدريس المستخدمة (مرتبة من األهم إلى األقل أهمية)
مستوى
المتوسط
ثالثاً :مجال  :فاعلية طرائق التدريس
األهمية
الموافقة
الحسابي
المستخدمة (مرتبة من األهم إلى األقل أهمية)
النسبية %
عروض تطبيقية
مناقشة ضمن مجموعات
استخدام وسائل سمعية وبصرية وأفالم
المحاضرة مع المناقشة الصفية
المناقشة الصفية فقط
المحاضرة فقط

2.70
2.70
2.70
2.65
2.04
1.74
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عالية
عالية
عالية
عالية
متوسطة
متوسطة

89.9
89.9
89.9
88.4
68.1
58.0

90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
عروض تطبيقية مناقشة ضمن
مجموعات

استخدام وسائل المحاضرة مع المناقشة الصفية المحاضرة فقط
فقط
سمعية وبصرية المناقشة الصفية
وأفالم

يالحظ من الجدول ( ) 3أن البنود في فاعلية طرائق التدريس المستخدمة  :عروض تطبيقية  /مناقشة
ضمن مجموعات  /استخدام وسائل سمعية وبصرية وأفالم  /المحاضرة مع المناقشة الصفية قد حصلت -
على التوالي – على مستوى موافقة ( عالية )  ،ويعود ذلك إلى طرائق التدريس المعتمدة والمتبعة في كلية
البحرين للمعلمين وهي اعتماد استراتيجية أن يقدم كل طالب في كل مساق يدرسه عرضا ً تطبيقيا ً على
جزئية من المساقات التي يدرسها  ،وكذلك تفعيل المجموعات النقاشية في قاعات المحاضرات  ،ومما
بساعد على ذلك توفر كلية البحرين للمعلمين في كل قاعة تدريسية جهاز العرض وجهاز الحاسوب
والسبورة الذكية وتفعيلها بشكل دائم خالل المحاضرات والعروض ،وكل ذلك من أجل تشكيل شخصية
الطالب الذي يمتلك مهارات المعلم المتميز في قوة الشخصية ومهارات العرض المميز  ،ومما يساعد
على تنفيذ هذه الطرق الفاعلة وجود أعداد مناسبة للطلبة في كل شعبة  ،فأعداد في كل شعبة ما بين (
 ) 30-20طالبا ً وطالبة فقط .
أما البندان األخيران واللذان حصال على مستوى موافقة ( متوسطة ) وهما  :المناقشة الصفية فقط
والمحاضرة فقط  ،فقد يعود ذلك إلى رغبة بعض أعضاء هيئة التدريس في االعتماد على المحاضرة
وامتالك وقت المحاضرة في المساق إلعطاء طلبته أكبر كم من المعلومات  ،وخصوصا ً في بعض
مقررات المحتوى العلمي في اللغة العربية كاألدب والشعر والنحو .
 -4ما فاعلية طرائق التقويم في البرنامج من وجهة نظر الطلبة الخريجين؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واألهمية النسبية لكل بند من خالل المعادلة
اآلتية  ( :عدد األفراد الذين حصلوا على درجة كبيرة× +3عدد األفراد الذين أجابوا بدرجة متوسطة×2
 +عدد األفراد الذين أجابوا بدرجة قليلة × ، 1ويقسم الناتج على عدد األفراد الكلي × )100ويوضح
الجدول (  ) 4ذلك  :الجدول (  : ) 4المتوسطات الحسابية واألهمية النسبية لمجال فاعلية طرائق
التقويم المستخدمة (مرتبة من األهم إلى األقل أهمية).
األهمية النسبية %
المتوسط مستوى
رابعا ً  :مجال  :فاعلية طرائق التقويم المستخدمة
الحسابي الموافقة
(مرتبة من األهم إلى األقل أهمية)
عالية
مشاريع وتقارير
94.2
2.83
عالية
االختبارات األدائية
89.9
2.70
عالية
البحث في موضوع معين مع العروض الشفوية
87.0
2.61
عالية
االختبارات الموضوعية ( التكملة  /اختيار من متعدد
84.1
2.52
عالية
االختبارات المقالية ( اشرح  /وضّح ).....
82.6
2.48
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االختبارات الشفهية
واجبات استخدام الحاسوب

2.48
2.17

عالية
متوسطة

82.6
72.5

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

يالحظ من الجدول ( ) 4أن البنود في فاعلية طرائق التقويم المستخدمة  :مشاريع وتقارير /
االختبارات األدائية  /البحث مع العرض الشفوي  /االختبارات الموضوعية  /االختبارات المقالية /
االختبارات الشفوية قد حصلت  -على التوالي – على مستوى موافقة ( عالية )  ،ويعود ذلك إلى طرائق
التقويم المعتمدة والمتبعة في كلية البحرين للمعلمين وهي اعتماد استراتيجية التنويع في وسائل التقويم
المستخدمة في كل مساق  ،ويتم كتابة ذلك في خطة المقرر لكل مساق  ،ويتم مناقشتها مع الطلبة بداية كل
فصل دراسي واعتمادها والتوافق عليها  ،وكل ذلك من أجل أن يطبق الطالب المعلم التنويع في طرق
تقويم طلبته عندما يصبح معلما ً بشكل رسمي  ،ومما يساعد على تنفيذ هذه الطرق الفاعلة وجود أعداد
مناسبة للطلبة في كل شعبة  ،فأعداد في كل شعبة ما بين (  ) 30-20طالبا ً وطالبة فقط  ،فالوقت متاح
لعضو هيئة التدريس تقويم البحوث والتقارير وكافة االختبارات .
أما البند األخير والذي حصل على مستوى موافقة ( متوسطة ) وهو  :واجبات باستخدام الحاسوب ،
فقد يعود ذلك إلى قلة معرفة بعض أعضاء هيئة التدريس – أو عدم رغبتهم  -في استخدام الحاسوب في
تقويم أعمال الطلبة  ،واالعتماد على األعمال الورقية لوضع المالحظات والدرجات .
 -5ما مدى قدرة برنامج التربية العملية ( ) 4في اكتساب المهارات الالزمة لممارسة المهنة ؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واألهمية النسبية لكل بند من خالل المعادلة
اآلتية  ( :عدد األفراد الذين حصلوا على درجة كبيرة× +3عدد األفراد الذين أجابوا بدرجة متوسطة×2
 +عدد األفراد الذين أجابوا بدرجة قليلة × ، 1ويقسم الناتج على عدد األفراد الكلي × )100ويوضح
الجدول (  ) 5ذلك  :الجدول (  : ) 5المتوسطات الحسابية واألهمية النسبية لمجال االستفادة من
المهارات التي تعلمتها من برنامج التربية العملية ( 4مرتبة من األهم إلى األقل أهمية).
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خامسا ً  :مجال االستفادة من المهارات التي تعلمتها من
برنامج التربية العملية ( 4مرتبة من األهم إلى األقل أهمية)
مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة
االلتزام بأخالقيات مهنة التدريس
استخدام أدوات تقويم متنوعة تتوافق واألهداف
تنويع األهداف في المجاالت المختلفة
االستماع لتساؤالت الطلبة ومناقشتهم
تنظيم البيئة التعليمية بطريقة تثير الدافعية للتعلم.
تنويع أساليب التعزيز
تطوير واستخدام وسائل تعليمية مناسبة للطلبة
توظيف طرائق وأساليب تدريسية متنوعة.
تنويع أشكال التفاعل الصفي.

المتوسط
الحسابي
2.91
2.91
2.91
2.87
2.87
2.87
2.87
2.87
2.83
2.83

مستوى
الموافقة
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية

األهمية
النسبية %
97.1
97.1
97.1
95.7
95.7
95.7
95.7
95.7
94.2
94.2

تشجيع أنماط التفكير المختلفة لدى األطفال
صياغة أهداف الدرس صياغة سلوكية ولغوية مناسبة

2.83
2.78

عالية
عالية

94.2
92.8

ربط المادة الدراسية بالواقع الذي يعيشه الطلبة.

2.78

عالية

92.8

إعداد خطط دراسية يومية وفصلية وسنوية

2.78

عالية

92.8

توظيف أساليب طرح األسئلة بطرق مناسبة.

2.78

عالية

92.8

استثمار وقت الحصة واليوم الدراسي بكفاءة.

2.78

عالية

92.8

تطوير أنشطة صفية تتالءم اهتمامات وقدرات الطلبة
كيفية التعامل مع مشكالت الطلبة السلوكية.
تقديم التغذية الراجعة المناسبة للطلبة.
توظيف التكامل بين المواد المختلفة.

2.70
2.70
2.70
2.65

عالية
عالية
عالية
عالية

89.9
89.9
89.9
88.4
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98.0
96.0
94.0
92.0
90.0
88.0
86.0
84.0

نالحظ من الجدول ( )5أن مستوى الموافقة على بنود االستفادة من المهارات التي تعلمتها من
التربية العملية  4كانت ( عالية ) في مجملها  ،وقد يعود ذلك إلى أن القائمين على برنامج التربية العملية
يركزون على ترجمة المواد النظرية التي تعلمها الطالب إلى مهارات عملية ،حيث أن من يشرف على
طلبة التربية العملية هم من أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة العربية والتربية اإلسالمية  ،وبالتالي
تتكامل الجوانب النظرية في المحاضرات مع الجانب التطبيق في التربية العملية  ،ويعمل قسم التربية
العملية في كلية البحرين للمعلمين على اختيار المدارس الحاصلة على تقييم مرتفع من قبل هيئة ضمان
الجودة والمؤهالت في وزارة التربية والتعليم البحرينية  ،ويشرف على طالب التربية العملية مشرف من
الجامعة – عضو هيئة تدريس – ومعلم متعاون  ،وكذلك مسؤول التربية العملية في المدرسة المتعاونة ،
ويقد اجتماع في بداية الفصل الدراسي لتوضيح أهداف التربية العملية وشرح المطلوب من الطالب
المتدرب وآلية التنفيذ ووسائل التقويم المعتمدة  ،وبالتالي إيضاح الصورة الكاملة للطالب المتدرب وهذا
يدل على أن برنامج التربية العملية يعد من أهم نقاط القوة في البرنامج في إكساب الطالب المها رات
الالزمة للممارسة مهنة التدريس.
التوصيات :
بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي :
 إجراء دراسات تربوية أخرى تتناول جدوى وجود التربية العملية للسنتين الثانية والثالثة في
تخصص معلم اللغة العربية والتربية اإلسالمية في كلية البحرين للمعلمين  ،والتي يقتصر
مدتهما على الشهر والواحد فقط  ،وبتجارب حصص صفية ال تتعدى تقديم ثالث حصص خالل
فترة التربية العملية .
 إعادة النظر في مقررات برنامج إعداد معلمي اللغة العربية والتربية اإلسالمية  ،والعمل على
دمج بعض المقررات المتشابهة وإضافة بعض المقررات الجديدة تطويراً للبرنامج .
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 إجراء دراسات تربوية تتناول تقييم برنامج إعداد المعلم في كلية البحرين للمعلمين ولكافة
التخصصات  :معلم الفصل  ،ومعلم الرياضيات والعلوم  ,معلم اللغة اإلنجليزية .
 إجراء دراسات تربوية تقارن بين برنامجي إعداد معلم اللغة العربية والتربية اإلسالمية وبرنامج
إعداد معلم اللغة اإلنجليزية في كلية البحرين للمعلمين .
المراجع :
 أبو طالب تغريد وخليل البلوي ( : ) 2012دراسة تقويمية لبرنامج إعداد معلمي تربية الطفل في
كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية – مجلة دراسات ،العلوم التربوية ،المجلّد  ، 39العدد .2
 أبو دقة  ،سناء واللولو  ،فتحية ( : )2007دراسة تقويمية لبرنامج إعداد المعلم بكلية التربية
بالجامعة اإلسالمية في غزة  -مجلة الجامعة اإلسالمية(سلسلة الدراسات اإلنسانية) المجلد
الخامس عشر ،العدد األول ،ص  - ٤٦٥ص  ، ٥٠٤يناير . ٢٠٠7
 األحمد ،خالد طه( :)2005تكوين المعلمين من اإلعداد إلى التدريب  ،الطبعة األولى  -دار الكتاب
الجامعي – العين – دولة اإلمارات العربية المتحدة .
 الجالد ،ماجد زكي  ( 2006 ).تقويم برنامج إعداد معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها في شبكة
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ،مجلة العلوم التربوية والنفسية  ،المجلد السابع العدد األول ،
جامعة البحرين  ،مملكة البحرين.
 السالمي  ،محسن بن ناصر (  : ) 2013درجة تمكين برنامج إعداد المعلم في كلية التربية
بجامعة السلطان قابوس معلم التربية اإلسالمية من ممارسة أدواره المهنية من وجهة نظر
الخريجين  ،مجلة الدراسات التربوية والنفسية – جامعة السلطان قابوس – مجلد  ، 7صفحة (
.)225-214
 السبع ،سعاد و غالب  ،حسان وعبده  ،سماح (  : )2010تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية
في كلية التربية بجامعة صنعاء في ضوء معايير الجودة الشاملة  ،المجلة العربية لضمان جودة
التعليم الجامعي  ،المجلد الثالث  -العدد (– )5صفحة ( . )130-96
 العقيلي  ،عبدالمحسن ( :)2005تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية في كليات المعلمين في
المملكة العربية السعودية .http://faculty.ksu.edu.sa/20719/default.aspx ،
 العموش  ،خلود (  :)2009برامج إعداد معلمي اللغة العربية في الجامعات األردنية  ،واقعها
وسبل النهوض بها – بحث مقدم إلى مؤتمر ( اللغة العربية في المؤسسات األردنية  :واقعها
وسبل النهوض بها – مجمع اللغة العربية  – 2009-10-29-27-عمان – األردن .
 العنزي  ،بتلة صفوق ( :)2009إعداد المعلم في دول الخليج العربي نماذج مقترحة – الطبعة
األولى – جدارا للكتاب العالمي وعالم الكتب الحديث – عمان – المملكة األردنية الهاشمية .
 الهاشمي  ،عبدهللا وعيسى  ،عبدالرحمن ( : )2010تقويم المكون التربوي لبرنامج إعداد معلم
اللغة العربية في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس من وجهة نظر الخريجين  ،مجلة الدراسات
التربوية والنفسية  :مج  ،4ع  ،1يناير 2010
 باقر  ،سلوى و الحميدي  ،حامد ( : )2012تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية في المرحلة
االبتدائية بكلية التربية األساسية بدولة الكويت  ،مجلة القراءة والمعرفة ،مصر ،2012 ،عدد
 ،126ص ص.239-192 :
 بو عويان  ،سالم مهنا (  ) 2010مدى أهمية وتحقق أهداف برنامج إعداد معلمات التربية
اإلسالمية بكلية التربية األساسية من وجهة نظرهن  -مجلة العلوم التربوية :مج ،18.ع،2.
أبريل 2010
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دحالن  ،عمر علي ( :) 2013درجة توافر معايير الجودة الشاملة في برنامج إعداد معلم اللغة
العربية في كلية التربية بجامعة األقصى  ،مجلة جامعة األقصى (سلسلة العلوم اإلنسانية ) المجلد
السابع عشر ،العدد الثاني ،ص. 66- 35
شويطر ،عيسى محمد ( :)2009إعداد وتدريب المعلمين – الطبعة األولى – دار ابن الجوزي –
عمان – المملكة األردنية الهاشمية .
عبد الجواد  ،إياد و مطر  ،ماجد ( : )2011تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية في كلية
التربية بجامعة األقصى بغزة  ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث  :العلوم اإلنسانية :مج  ،25ع ،3
غالب  ،أحمد حسان ( : )2014مدى توافر مؤشرات المعايير األكاديمية والتربوية لدى متخرجي
برنامج إعداد معلمي اللغة العربية بكلية التربية – صنعاء ،المؤتمر السنوي السادس  :أنماط
التعليم ومعايير الرقابة على الجودة فيها – -11-10ديسمبر  – 2014سلطنة عمان .
فضل هللا ،محمد رجب ،وقاسم ،محمد(  :) 2003تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية
بكليات التربية ،مجلة القراءة والمعرفة21،

 http://www.uob.edu.bh/index.php/colleges/btc/163-bachelor-ofeducation
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تط ّور إعداد المدرسين
واإلطارات التربوية في الجزائر
أ .د /بوفلجة غيات
ghiat_boufelja@yahoo.fr
مختبر البحث في علم النفس وعلوم التربية
جامعة وهران  ،2مح ّمد بن أحمد
الجزائر

1

ملخص المداخلة
تط ّور إعداد المدرسين واإلطارات التربوية في الجزائر
أ .د /بوفلجة غيات
م ّرت الجزائر بعدة مراحل من حيث طرائق تدريب المدرسين ،متماشية مع تط ّور الحاجة إلى
أعداد المدرسين ،بسبب تو ّسع الحاجة إلى التعليم ،وحاجة المنظومة التربوية الجزائرية إلى موارد بشرية
في القطاع التربوي بمختلف مراحله.
فعند استقالل الجزائر ،وجدت قطاعا تربويا منكوبا ،يعاني من عجز كبير من حيث هياكل
االستقبال وعدد المدرسين األكفاء وخاصة باللغة العربية .ذلك أن غالبية المدرّسين من المعمرين
الفرنسيين غادروا الجزائر عند استقاللها ولم يبق إال عدد قليل منهم.
وقد عرفت هياكل ونظم إعداد المدرسين واألساتذة تط ّورا كبيرا ،انتقاال من توظيف "الممرنين"
في مرحلة التعليم االبتدائي ،والذين تكفلوا بالتدريس غداة االستقالل ،دون ثقافة علمية وال تدريب تربوي
مناسبين .كما ت ّم اعتماد دور المعلمين ،ثم المعاهد التكنولوجية في التربية ،وصوال إلى توسيع المدارس
العليا لتدريب المدرسين واألساتذة ،وهو تطور كبير عرفته منظومة التدريب التربوي.
ولتدارك نقائص التدريب العلمي والتربوي للمدرسين واألساتذة في مختلف مرحل التعليم ،قامت
وزارة التربية الوطنية ،بتسطير برامج تكوينية متعددة في إطار التعليم المستم ّر .عن طريق المراسلة ،أو
عن طريق لقاءات تدريبية أثناء فترات العطل الدراسية .عادة ما تتم االستعانة بأساتذة من الجامعة ،أو
خبراء تربويين من المصالح المركزية بوزارة التربية الوطنية .كما تساهم جامعة التكوين المتواصل،
وهي جامعة مفتوحة ،في تدريب الكوادر التربوية وتحسين المستوى العلمي والتربوي للمدرسين .
كما تساهم الجامعات العادية في تخريج دفعات من الطلبة ذوي قدرات علمية وكفاءات في مختلف
المجاالت العلمية ،وقد ينظ ّم كثير من الخريجين إلى هيئات التدريس بمختلف المدارس واإلكماليات
والثانويات والجامعات .ال توجد كليات للتربية في الجامعات الجزائرية ،بل أن أقسام "علم النفس وعلوم
التربية" ،هي التي تتكفل بتدريس علوم التربية وعلم النفس.
تتطرّق هذه المداخلة إلى واقع تأطير التعليم االبتدائي في فترة ما بعد االستقالل ،وإلى تط ّور
هياكل التدريب في المراحل الالحقة ،من دور للمعلمين ،ومعاهد تكنولوجية للتربية ،إلى مدارس عليا
لألساتذة .كما تلقي الضوء على دور الجامعة الجزائرية في تدريب الكفاءات التربوية لقطاعات التعليم،
وعوائق االضطالع بهذا الدور وما تواجهه من تحديات.
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تط ّور إعداد المدرسين واإلطارات التربوية في الجزائر
تساهم كليات التربية في الدول المتقدمة ،في رسم السياسة التعليمية بهذه ال ّدول .كما تتكفل بتدريب
إطارات التربية والتعليم والمساهمة بالبحث التربوي لتطوير الممارسات التربوية في ك ّل مراحل التعليم،
والمساهمة بطرائق فعالة في تنمية الموارد البشرية .إال أن حداثة استقالل الجزائر ( ،)1962وغياب
كلّيات للتربية في الجامعات الجزائرية ،جعل عملية إعداد المدرسين واألساتذة تتعثر ،مما أدى إلى ظهور
هياكل أخرى لتدريب الكفاءات التربوية ،وتسعى إلى ملء فراغ غياب هذه الكليات.
لقد مرت الجزائر بعدة مراحل من حيث طرائق تدريب المعلمين ،متماشية مع تطور الحاجة إلى
أعداد المدرسين ،بسبب توسّع التعليم ،وحاجة المنظومة التربوية الجزائرية إلى موارد بشرية في القطاع
التربوي بمختلف مراحله.
تنقسم مراحل التعليم في الجزائر إلى تعليم ابتدائي ،وتعليم متوسط ،تليهما مرحلة التعليم الثانوي
وأخير التعليم العالي.
وقد عرفت شروط توظيف المدرسين في مرحلة التعليم االبتدائي ،ونظم وهياكل إعدادهم تطورات
كبيرة انتقلت من توظيف ممرنين دون شهادات علمية ،إلى إنشاء وتدعيم دور المعلمين ،ثم المعاهد
التكنولوجية للتربية .كما توسعت المدارس العليا لألساتذة لتلبية حاجات التعليم الثانوي من أساتذة في
مختلف التخصصات .وقد أخذت أقسام التربية وعلم النفس في السنوات األخيرة على عاتقها تلبية حاجات
المنظومة التربوية من الكوادر الضرورية لمختلف مراحل التعليم ،في انتظار إنشاء كليات مستقلة للتربية
في أحضان الجامعات الجزائرية.
نتطرق في هذه المداخلة إلى واقع تأطير التعليم االبتدائي في فترة ما بعد االستقالل ،وتط ّور
هياكل تدريب المدرسين من المرحلة االبتدائية إلى مرحلة التعليم الثانوي في المرحلة الالحقة .كما نتطرّق
إلى دور الجامعة الجزائرية في تدريب الكفاءات التربوية لقطاعات التعليم ،وعوائق االضطالع بهذا الدور
وما تواجهها من تحديات.
إشكالية البحث وتساؤالته:
إن كان التعليم هو أساس تط ّور األمة وتحديد مستقبلها من خالل تربية وتدريب األجيال الصاعدة،
إال أن المعلّم والمدرس واألستاذ هم الدعامة األساسية للتربية في ك ّل مراحلها .لذا فإن النجاح في اختيار
المدرسين وتدريبهم من النواحي النفسية والتربوية والعلمية ،وتوفير المناهج السليمة والوسائل التعليمية
المناسبة ،عوامل تساهم دون شك في تحقيق المدرسة والمنظومة التربوية ألهدافها .في حين أن الفشل في
توفير المربي الكفء يؤثر سلبا على المنظومة التربوية ،وعلى األجيال الصاعدة ومستقبل األمة ككل.
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إن ما تعرفه الدول العربية عموما من تخلف في كل المجاالت ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية واألمنية ،هو نتيجة فشل منظوماتها التربوية في تحقيق أهدافها ،وذلك بسبب عجزها عن اختيار
وتدريب الكفاءات التربوية الالزمة إلنجاح المنظومة التربوية ،وتقصيرها في العناية بالكوادر التربوية
التي تعاني من اإلهمال والتهميش .وهو ما يؤدي إلى تداعيات سوء آداء المنظومة التربوية وفشلها في
تربية تالميذ الحاضر ورجال ونساء المستقبل.
سوف نلقي الضوء في هذه المداخلة على التجربة الجزائرية في إعداد المدرسين واإلطارات
التربوية ،محاولين اإلجابة عن األسئلة التالية:
 -1ما هو الهرم التنظيمي للمنظومة التربوية الجزائرية؟
 -2كيف تط ّور الكادر التعليمي من االستقالل إلى اليوم؟
 -3كيف تطور نظام تدريب المدرسين واألساتذة؟
 -4كيف تساهم الجامعة الجزائرية في تدريب الكوادر التربوية؟
 -5ما هي آفاق وتحديات تدريب الكوادر التربوية في عصر العولمة؟
وهي أسئلة حاول الباحث اإلجابة عنها من خالل اعتماده على المنهج الكيفي ،مستغال خبرته
وتجربته كمتخرج من دار المعلمين في السنوات األولى لالستقالل ،واشتغاله كمدرس ،وكمهتم بالقضايا
التربوية بعد تخرجه من الجامعة وكعضو في المجلس األعلى للتربية قبل حلّه من طرف رئيس
الجمهورية .وقد بقي الباحث دائم االرتباط بالمعلمين والمدرسين واإلطارات التربوية كأستاذ جامعي
وكولي أمر لألبناء أثناء تمدرسهم وكعضو في جمعيات أولياء التالميذ .وهو ما سمح بتقديم نتائج خبرته
من خالل هذه الورقة.
واقع اإلطار التعليمي في الجزائر غداة استقاللها:
استقلت الجزائر ،ووجدت قطاعا تربويا منكوبا ،يعاني من عجز كبير من حيث هياكل االستقبال
وعدد المدرسين األكفاء وخاصة باللغة العربية .ذلك أن غالبية المدرسين المعمرين الفرنسيين الذين
أشرفوا على قطاع التربية أثناء االحتالل ،غادروا الجزائر عند استقاللها ولم يبق منهم إال عدد القليل .فعند
استقالل الجزائر "كان عدد المدرسيين ال يتجاوز  2000معلما وعدد األساتذة المرسمين في التعليم الثانوي
 200أستاذا" (عبد الحفيظ مقران ،1998 :ص .)170
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هرمية المنظومة التربوية الجزائرية:
تنقسم المنظومة التربوية التي تشرف عليها وزارة التربية الوطنية إلى ثالث مراحل :التعليم
االبتدائي ،التعليم المتوسط والتعليم الثانوي.
 .1مرحلة التعليم االبتدائي:
وهي المرحلة األولى من التعليم ،وتبدأ عند السنة السادسة من عمر الطفل ،وقد بدأت هذه المرحلة
تتوسع لسنة إضافية يطلق عليها السنة التحضيرية ،وتسمح بقبول األطفال عند السنة الخامسة من العمر،
وهي سنة يتم تعميمها مرحليا حسب اإلمكانيات المتوفرة.
تدوم هذه المرحلة لست سنوات وتنتهي بشهادة التعليم االبتدائي وبامتحان السنة السادسة التي
تؤهل الناجحين االلتحاق بالمرحلة الالحقة من التعليم.
يدرس في هذه المرحلة مدرسون ،كانوا يقبلون بشهادة الباكلوريا (الثانوية العامة) ،إال أنه مع
تزايد عدد خريجي الجامعات ،وتزايد اإلقبال على مهنة التعليم ،أدى بالوزارة إلى اشتراط شهادة الليسانس
(بكالوريوس) للمشاركة في مسابقة التوظيف لمهنة مدرس.
 .2مرحلة التعليم المتوسط (اإلكمالي):
وهي المرحلة الثانية من التعليم العام والمكملة للمرحلة األولى .عرف التعليم في الجزائر ع ّدة
إصالحات متالحقة ،فبعد أن كانت مرحلتي التعليم االبتدائي والمتوسط منفصلتين ،ت ّم دمجهما تحت مسمى
التعليم األساسي ،ثم أعيد فصلهما من جديد .ويطلق على هذه المرحلة "التعليم المتوسط" أو التعليم
"اإلكمالي" ،وتنتهي بشهادة التعليم المتوسط .يلتحق الناجحون في هذه المرحلة بالمرحلة الالحقة ،أي
التعليم الثانوي.
يشرف على التدريس في هذه المرحلة مدرسون من حاملي شهادة الباكلوريا (الثانوية العامة) إال
أن ارتفاع عدد المتخرجين من الجامعة وتزايد اإلقبال على مهنة التعليم ،جعل الحصول على الليسانس
(الباكلوريوس) شرطا لاللتحاق بالتدريس في هذه المرحلة .كما أن المترشحين يخضعون لمسابقة كتابية
وشفهية ،لكي يصبحوا أساتذة للتعليم المتوسط.
 .3مرحلة التعليم الثانوي:
وهي مرحلة تدوم ثالث سنوات من التعليم المتخصص (آداب ،علوم ،رياضيات ،)....وتتوج
بالحصول على شهادة الباكلوريا (الثانوية العامة) ،التي هي شرط لاللتحاق بالجامعة .يدرس في هذه
المرحلة أساتذة التعليم الثانوي ،وقد كانوا يقبلون من بين حاملي شهادة الليسانس ،أما اآلن فقد أصبح
الحصول على الماجستير أو الماستير شرط لمزاولة التدريس بهذه المرحلة.
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تط ّور فئات المدرسين بالجزائر:
عرف قطاع التعليم تطورا كبيرا من حيث كفاءات الكوادر التدريسية منذ االستقالل إلى اليم،
تماشيا مع تزايد عدد خريجي الجامعة ،وتزايد اإلقبال على التعليم.
ففي السنوات األولى بعد استقالل الجزائر ،في الستينات من القرن الماضي ،تم توظيف "ممرنين"
يتمتعون بمستوى تأهيلي يقل عن مستوى شهادة األهلية (شهادة التعليم المتوسط) ،ومساعدين لهم مستوى
األهلية أو ما يعادلها ،ومدرسين لهم مستوى الباكلوريا (الثانوية العامة) أو ما يعادلها.
 .1فئة الممرنين:
إ ن إقبال الجزائريين على التعليم في الجزائر المستقلة ،وعودة أعداد كبيرة من المهاجرين بأبنائهم
إلى وطنهم ،وقد عادوا من المغرب وتونس خاصة بأعداد كبيرة ،جعل اإلقبال على التعليم كبيرا بدوره.
وفي غياب مدرسين مدرّبين وخاصة باللغة العربية ،فإن الجزائر أوجدت إطارا جديدا للمدرسين ،أطلق
عليه إطار "الممرنين" .وقد تميز هذا اإلطار الوظيفي الجديد بالسماح لكل من يستطيع القراءة والكتابة،
حتى ولو لم تكن معه أي شهادات علمية االلتحاق بقطاع التعليم ،للتكفل بمرحلة التعليم االبتدائي ،وخاصة
السنوات األولى منه.
 .2فئة المساعدين:
عالوة على ذلك ،فقد تم اللجوء إلى التعاون ،الخارجي ،وخاصة من الدول العربية ،بهدف تحقيق
تعريب التعليم .حيث وصلت نسبة  % 68من معلمي االبتدائي الذين ق ّدر عددهم غداة الدخول المدرسي
 1963/1962ب  ،20 000كانوا من األجانب .وقد تمكنت الجزائر من القيام بجهود كبيرة في تدريب
المعلمين والمربين ،حيث وصلت نسبة الجزائريين من الكادر التربوي سنة ( ، % 99.19 )1998من
مجمل معلمي االبتدائي (( )170 000وزارة التربية الوطنية ،1998 :ص  )21وهو ما يؤكد ضخامة
الجهود المبذولة من طرق السلطات العليا في مجال التعليم وتوفير المعلمين والكفاءات التربوية.
 .3فئة المدرسين:
وقد استمرّت هذه المرحلة ألكثر من عقد من الزمن ،إال أن هذا اإلطار التربوي (الممرنون) ،زال
مع الوقت نتيجة برامج كثيفة من التعليم المستم ّر والترقية الداخلية ،من رتبة ممرنين إلى مساعدين ،ثم إلى
رتبة مدرسين.
لقد ساهم هذا اإلطار في فترة الشدة والحاجة على ترقية التعليم في الجزائر ،حيث اشتهر
الممرنون بجديتهم وجهودهم وإخالصهم ،رغم ضعف تكوينهم العلمي والتربوي.
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وهو ما يوضح الجهود المبذولة في إطار رفع المستوى العلمي والتربوي للمدرسين ،والسهر على
ترقية التربية الوطنية وتوفير الكفاءات الوطنية في هذا المجال ،رغم غياب جامعات وأقسام للتربية ترعى
هذا النوع من التدريب.
 .4فئة األساتذة:
هناك فئتان من األساتذة ،أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي ،وقد تطورت شروط
االلتحاق بالفئتين نحو األعلى.
كما عرفت أساليب وهياكل تدريب المدرسين واألساتذة تطورا كبيرا من استقالل الجزائر سنة
 1962إلى اليوم.
تط ّور هياكل تدريب المدرسين واألساتذة:
إن عملية اللجوء إلى الممرنين للتكفل بقطاع التعليم االبتدائي لم تكن لتدوم ،إذ مع استقرار
األوضاع ،كان ال ب ّد من هياكل تربوية متخصصة لتدريب المعلمين والمدرسين ،ذوي كفاءات علمية
وتربوية ،لتعويض إطار الممرنين.
وقد عرفت عمليات تدريب المدرسين في مرحلتي التعليم االبتدائي والمتوسط عدة مراحل ،انتقلت
بموجبها من دور المعلمين ،إلى المعاهد التكنولوجية للتربية .أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي ،فيتم
تدريب األساتذة في مدارس عليا لألساتذة.
 .1دور المعلمين:
إن اهتمام الجزائر بعد استقاللها بقطاعات التعليم ،وحاجتها إلى هياكل لتدريب المعلمين أدى إلى
إيجاد هياكل خاصة أطلق عليها "دور للمعلمين" (.)Ecoles normales
وقد استقطبت دور المعلمين عناصر من بين أحسن الطلبة الحاصلين على شهادة التعليم االبتدائي،
الذين ت ّم اختيارهم من خالل مسابقة للدخول .حيث كان الطلبة الناجحون يقضون أربع سنوات من
الدراسة ،تخصص السنة األخيرة منها إلى للتدريب الميداني .وقد منحت الدولة لهذه المدارس عناية
خاصة ،وتم توجيه أحسن األساتذة من الجزائريين والمتعاونين العرب واألجانب إليها.
لهذا تخرج من هذه المدارس عناصر من خيرة المعلمين الذين ع ّوضوا الممرنين ،وتميزوا
بكفاءاتهم العلمية والتربوية .وقد التحقوا بقطاع التربية الوطنية في إطار المساعدين ،كمدرسين في مرحلة
التعليم االبتدائي.
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كما أن دور المعلمين المختصة في تدريب المدرسين ،تستقبل الطلبة الحاصلين على شهادة التعليم
المتوسط ،لقضاء أربع سنوات ،وهي معادلة لمرحلة التعليم الثانوي ،وتتوج الدراسة بها بشهادة الباكلوريا،
أي "شهادة الثانوية العامة" ،في السنة الثالثة من التعليم ،إضافة إلى سنة من التدريب الميداني .وهو ما
يسمح للمتخرجين من دور المدرسين ،االلتحاق بالتعليم في مرحلة التعليم المتوسط ،في رتبة مدرس.
وقد امتاز الطلبة المتخرجون من "دور المعلين" ،سواء بالنسبة للمساعدين أو المدرسين،
بكفاءاتهم العلمية والتربوية وخبراتهم التدريسية .ذلك أنهم تلقوا مناهج متكاملة في المواد العلمية ،وفي
التربية وعلم النفس ،إلى جانب حصص تدريبية .وهو ما انعكس على نوعية نتائجهم التربوية في الميدان.
إن كفاءة خريجي "دور المعلمين" ،جعلت غالبيتهم ينجحون في دراساتهم الجامعية ،وقد انتقل
عدد منهم للتدريس بالجامعات بعد إتمام دراساتهم العليا.
 .2المعاهد التكنولوجية للتربية:
عرفت الجزائر في السبعينات من القرن الماضي فترة من التط ّور االقتصادي السريع ،وتطور في
مختلف الخدمات التربوية والصحية واالجتماعية ،مما جعل عمليات التعليم والتدريب ال تفي بالغرض وال
تساير سرعة التطور وضخامة الحاجات من الكفاءات العلمية والمهنية والتربوية .وما زاد في هذه الحاجة
زيادة اإلقبال على التعليم بسبب الوعي بأهميته وتح ّسن الظروف االجتماعية واالقتصادية للمواطنين.
إضافة إلى ذلك انتهاج الجزائر لسياسة ديمقراطية التعليم ،حيث أصبح التعليم إلزاميا ،في مرحلتي التعليم
االبتدائي والمتوسط ،أي مرحلة التعليم األساسي .كما أن التعليم ،كان وال يزال مجانيا في ك ّل مراحله ،بما
في ذلك الجامعة.
وهو ما أدى إلى ظهور سياسة جديدة في التدريب ،أطلق عليها التدريب السريع ،واستحدثت
هياكل جديدة لتدريب المعلمين من مساعدين ومدرسين ،أطلق عليها "المعاهد التكنولوجية للتربية"
).(Institut de technologie de l’éducation
وقد انطلقت تجربة "المعاهد التكنولوجية للتربية" سنة  ،1970واستمرّت إلى غاية  ،1998وقد
اعتبرها البعض تجربة جزائرية خالصة (تلوين حبيب ،2002 :ص .)218
وهكذا تكفلت المعاهد التكنولوجية بتدريب أعداد كبيرة من المدرسين ،اعتمادا على أساليب أقل
صرامة في اختار الطلبة .وقد أصبحت المعاهد التكنولوجية في تلك الفترة ،ملجأ للطلبة الفاشلين في شهادة
الباكلوريا ،والذين لم يتمكنوا من االلتحاق بالجامعة.
كما أن تزايد أعداد الراغبين في االلتحاق بهذه المعاهد ،والتشبع النسبي لقطاعات التربية من
المدرّسين ،دفع المسؤولين إلى وضع الحصول على شهادة الباكلوريا كشرط للقبول بالمعاهد التكنولوجية.
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وقد ت ّم اعتماد سياسة للتوجيه اآللي للطلبة الذين لهم معدالت دنيا ،لاللتحاق بالمعاهد التكنولوجية للتربية،
وهو ما أثر سلبا على واقع التكوين بها وكفاءة المتخرجين منها.
إال أن تشبع المدرسة الجزائرية من المربين والمدرسين ،وتزايد أعداد حاملي الليسانس المتجهين
نحو مهنة التعليم ،جعل وزارة التربية الوطنية تشترط الحصول على شهادة الليسانس لاللتحاق بمهنة
التدريس في ك ّل األطوار ،مما أدى إلى غلق المعاهد التكنولوجية للتربية.
 .3المدارس العليا لتدريب المدرسين واألساتذة:
أنشأت وزارة التعليم العالي بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية مدارس عليا لتكوين المدرسين
واألساتذة في مختلف التخصصات األدبية والعلمية والتكنولوجية .وهي مدارس منظمة وفق نظام
الجامعات ،ويحصل طلبتها على شهادة الليسانس .إال أن مناهجهم الدراسية تتضمن مواد علمية في علم
النفس وعلوم التربية وطرق التدريس.
وهكذا فتحت أربع مدارس عليا لألساتذة على المستوى الوطني ،التي خصت لتغطية العجز الكبير
من أساتذة التعليم الثانوي  ،وهي:
 المدرسة العليا لألساتذة بالقبة – الجزائر العاصمة – وقد فتحت سنة .1964 المدرسة العليا لآلداب والعلوم اإلنسانية ببوزريعة – العاصمة. المدرسة العليا للتعليم التقني بوهران. المدرسة العليا لآلداب والعلوم اإلنسانية بقسنطينة.غير أنه مع اإلصالحات التي شملت منظومة التربية الوطنية وإغالق مدارس إعداد المدرسين في
الطورين اإلبتدائي والمتوسط ،أوكلت لهذه المدارس العليا مهمة إعداد ألساتذة الموجهين إلى هذين
الطورين بعد أن كانت مهمتها تكوين أساتذة التعليم الثانوي فقط .لتصبح الشبكة الجامعية
الجزائرية لتكوين األساتذة تضم إحدى عشرة ( )11مدارس عليا لألساتذة  ،بعد أن كان عددها أربع فقط،
موزعة على ثالث مناطق من التراب الوطني وهي:1

https://www.mesrs.dz/ar/ecoles-normales-superieures
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ناحية الوسط:
 .1المدرسة العليا لألساتذة  -بوزريعة
 .2المدرسة العليا لألساتذة – القبّة
 .3المدرسة العليا لألساتذة  -األغواط
ناحية الشرق:
.1
.2
.3
.4

المدرسة العليا لألساتذة اآلداب والعلوم اإلنسانية  -قسنطينة
المدرسة العليا ألساتذة للتعليم التكنولوجي  -سكيكدة
المدرسة العليا لألساتذة  -سطيف
المدرسة العليا لألساتذة  -وسعادة

ناحية الغرب:
 .1المدرسة العليا لألساتذة  -مستغانم
 .2المدرسة العليا لألساتذة  -وهران
 .3المدرسة العليا لألساتذة  -بشار

تقوم هذه المدارس العليا مقام كليات التربية ،كما هو الحال في بعض دول المشرق العربي ،إال
أنها ال تركز على التربية وعلم النفس بقدر تركيزها على المواد العلمية واألدبية لمختلف التخصصات،
وهي مدارس مستقلة عن الجامعة.
التدريب المستم ّر للمعلمين واألساتذة:
لتدارك نقائص التدريب العلمي والتربوي ،للمعلمين واألساتذة في مختلف مرحل التعليم ،قامت
السلطات العليا المهتمة بقطاعات التربية والتعليم ،بتسطير برامج تكوينية متعددة .يتم ذلك إما عن طريق
المراسلة ،أو عن طريق لقاءات تدريبية منظمة أسبوعيا .كما أنها تنظم فترات تدريبية مغلقة خالل أسبوع
أو أسبوعين في فترات خالل العطل الدراسية ،ينتدب فيها المدرسون للتدريب على أيد مفتشين في التعليم
االبتدائي للغة العربية وأساتذة ذوي خبرة تربوية طويلة ومراقبين تربويين .وقد تطلبت العملية أحيانا
االستعانة بأساتذة من الجامعة ،أو خبراء تربويين من المصالح المركزية بوزارة التربية الوطنية.
وقد ساهمت جامعة التكوين المتواصل ،وهي جامعة للتكوين عن بعد ،في توفير مناهج مكيفة
للمعلمين والمدرسين ،وتوفير تعليم جامعي لهم ،مما يسمح برفع المستوى العلمي والتربوي للمدرسين في
إطار التدريب المستمرّ ،ويسمح بترقيتهم في مناصبهم بعد حصولهم على شهادات علمية.
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كما دفعت اإلصالحات الجديدة للمنظومة التربوية إلى إدخال نمط جديد في إعداد األساتذة الجدد
حسب ما يمليه القرار المؤرخ في  24أوت  ،2015أو ما يعرف بالتكوين البيداغوجي التحضيري والتكوين
المسبق ،والذي يع ّد إجباريا ال ب ّد من أن يم ّر به ك ّل ناجح في مسابقة التوظيف ،كتدريب أولي مغلق أو ما
يعرف بالتربص التجريبي .يتم التدريب في المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية ،أو في
المؤسسات العمومية للتربية ،والتي تح ّددها مديريات التربية خالل عطلة الصيف ويدوم أسبوعين كاملين.
يحصل المدرسون الجدد من خاللها على تدريب شامل ويطالبون أثناء فترة التربص التجريبي إعداد تقرير
نهاية التدريب ،ويكونون موضوع تقييم عن طريق المراقبة البيداغوجية المستمرة أثناء التحاقهم بمنصبهم .

مساهمة الجامعة في تدريب المربين وإطارات التربية:
تساهم الجامعة في تخريج دفعات من الطلبة ذوي قدرات علمية وكفاءات في مختلف مجاالت
التربية وعلم النفس  ،وقد ينظم كثير منهم إلى هيئات التدريس بمختلف المدارس واإلكماليات والثانويات
والجامعات ،إال أن أقسام "علم النفس وعلوم التربية" ،هي أهم الهياكل مهتمة بموضوع التربية وعلم
النفس ،في غياب كليات التربية.
وقد عرفت الجامعة الجزائرية تحوالت هيكلية وتنظيمية كبيرة ،انتقلت بموجبها من هيكلة مبنية
على أساس كليات ،مقسمة إلى أقسام ،لكي يتح ّول تنظيم الجامعة فيما بعد ،إلى معاهد مستقلة ترتبط
مباشرة برئاسة الجامعة .و قد تطورت أقسام علم النفس وعلوم التربية في هذه الفترة ،حيث توسعت ،مما
أدى إلى ظهور عدة فروع وتخصصات في إطار المعاهد.
وقد عرفت المرحلة الحالية عودة إلى التنظيم القديم ،حيث أصبحت الجامعة الجزائرية تنقسم إلى
مجموعة من الكليات ،وتنقسم كل واحدة منها إلى مجموعة من األقسام .وهو ما جعل "علم النفس وعلوم
التربية" ،يتحول إلى قسم في إطار كلية تشمل تخصصات علمية متقاربة.
وهكذا أصبح قسم علم النفس وعلوم التربية ضمن أقسام كلية العلوم االجتماعية .وتحتوي أقسام
علم النفس وعلوم التربية على مجموعة من التخصصات ،ومنها ،علوم التربية ،والتوجيه المدرسي
والمهني واإلدارة التربوية وبناء المناهج الدراسية ،إلى جانب علم النفس اإلكلينيكي وعلم النفس العمل
والتنظيم.
وهكذا تساهم أقسام علم النفس وعلوم التربية في تخريج عدد من األخصائيين في مجاالت التربية
وعلم النفس ،لتأطير مختلف النشاطات التربوية والتعليمية في مختلف المدارس ،وفي مختلف مستويات
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التعليم .من مهام خريجي الجامعة االشتغال كموجهين تربيين ومهنيين ،وكمستشارين في علم النفس
المدرسي ،إلى جانب كونهم مربين في رياض األطفال.
تقوم أقسام علم النفس وعلوم التربية أيضا ،بتخريج دفعات عالية التكوين ،في مستوى الماجستير
والدكتوراه .وهو ما يت ّم في عدد من الجامعات الجزائرية ،وبذلك فهي تساهم في تدريب أساتذة الجامعات
الجزائرية الحديثة النشأة.
رغم تط ّور أقسام علم النفس وعلوم التربية ،وما تؤديه من أدوار في تدريب أخصائيين وكفاءات
علمية في مختلف المجاالت النفسية والتربوية ،إال أنها الزالت تعاني من مشاكل كثيرة ،تعرفها الجامعة
الجزائرية كك ّل .ومنها عدم اهتمام المسؤولين بهذا المجال المهم ،وعدم إشراك الجامعة في مختلف
اإلصالحات التربوية .كما تعاني هيئة التدريس في أقسام التربية وعلم النفس من انخفاض ظروفهم المادية
مما أدى إلى عدم دافعية األساتذة ،وهو ما أدى بدوره إلى هجرة كثير من الكفاءات إلى أوروبا وأمريكا
ودول الخليج ،وهو ما أثر سلبا على أداء أقسام التربية وعلم النفس في الجامعة الجزائرية.
الجامعة الجزائرية وتحديات تدريب اإلطارات التربوية:
يعرف قطاع التربية والتعليم في العالم تطورا كبيرا .وهو ما دفع إلى ظهور كليات كبيرة للتربية،
تتكفل بسياسة التربية وإستراتيجيتها من خالل بحوث ميدانية في مختلف مجاالت التربية.
أما في الجزائر فنجد أن هياكل التعليم العالي والبحث العلمي في مجاالت التربية ،بقيت محصورة
في أقسام عادة ما تكون داخل كليات العلوم االجتماعية .وهو ما يساهم في تقزيم البحث التربوي في
الجزائر ،وعدم منحه حقه من األهمية .وهو ما يؤدي إلى عجز أقسام التربية وعلم النفس عن القيام بدورها
المه ّم والحساس في تدريب مختلف موظفي وخبراء التربية وعلم النفس في قطاعات التربية والتعليم ،من
رياض األطفال إلى الجامعة.
وهي أهداف عجزت عن تحقيقها بشكل مرض بسبب قلة األهمية الممنوحة ألقسام التربية،
وبالتالي قلة البحوث العالية الجودة في مختلف مجاالت التربية وعلم النفس.
هناك فرق متعددة للبحث في مختلف مجاالت التربية وعلم النفس ،تد ّعمت سنة  2000بظهور
مخابر للبحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية ،بإنشاء مخابر للبحث في التربية وعلم النفس ،إال أن
نتائجها ال زالت محدودة.
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كما نشاهد نوعا من التنافس بين كوادر وخبراء وزارة التربية الوطنية من جهة ،وأساتذة وباحثي
قطاع التعليم العالي ،أدى إلى انخفاض مستوى التعاون بين القطاعين ،وأثر سلبا على البحث التربوي في
الجزائر.
نجد أيضا مزاوجة األدوار بين أقسام علم النفس وعلوم التربية ،المتواجدة على مستوى الجامعات،
والمدارس العليا لتدريب المدرسين واألساتذة ،والتي هي هياكل جامعية مستقلة.
كما أ ن غالبية اإلصالحات في قطاعات التربية ،بل حتى في المجاالت التنظيمية والتربوية وإدارة
المؤسسات التربوية ،تتم في معزل عن أساتذة التربية وعلم النفس في الجامعة ،لذلك فإن نشاطاتهم البحثية
تكون من أجل البحث ،أو من اجل الترقية فقط ،وليس من أجل تطبيق نتائج البحوث التربوية والنفسية على
أرض الواقع.
وأمام التحديات التي تعرفها عمليات التنمية البشرية ،هناك ضرورة التركيز على فعالية قطاعات
التربية لمسايرة التطورات والتغيرات العالمية في هذا المجال الحساس .وقد أصبحت هناك حاجة ملحة
لالنخراط في التوجّه العالمي نحو تطبيق مبادئ ومؤشرات الجودة الشاملة في قطاعات التربية .إذ يتحتم
على المؤسسات التربوية احترام معايير الجودة ،واحترام الشفافية والتحسين المستم ّر لألداء وإرضاء
العمالء ،وهي تطورات حديثة يجب على الهياكل التربوية في الجامعة دراستها والتكفل بها.
إال أن ذلك لم يصعب تحقيقه في ظل التنظيم المعمول به في الجامعة ،حيث غياب كليات للتربية
في الجامعات الجزائرية ،مما يعيق مهمتها في تحمل مسؤولية إعداد الكادر التربوي الكفء ،ووضع
إستراتيجية مدروسة للنهوض بقطاعات التربية على مختلف المستويات.

آفاق وتحديات تدريب الكوادر التربوية في عصر العولمة:
إن المتفحص لتط ّور تدريب المدرسين والكفاءات التربوية ،يجد أن أهم مرحلة كانت بعد
االستقالل مباشرة ،أي في الستينات من القرن الماضي ،في فترة "دور المعلمين" .إذ كان اختيار طلبة هذه
المدارس صارما ،وكانت العناية بها كبيرة ،وكان يجلب لها أحسن أساتذة .كما كانت برامج الدراسة عالية
الجودة ،وكان االهتمام كبيرا بالطلبة المعلمين .ونتيجة لذلك فإن غالبية الطلبة الذين تخرجوا من دور
المعلمين ،نجحوا في متابعة دراساتهم العليا ،وأصبح غالبيتهم أساتذة في الجامعات الجزائرية.
إال أنه بعد ذلك ،حتى وأن أصبحت الباكلوريا شرطا لاللتحاق بالمعاهد التكنولوجية للتربية،
وأصبح طلبة تلك المعاهد يوجهون لها من خالل نظام اإللكتروني لتوجيه الطلبة الحاصلين على
الباكلوريا ،إال أن التوجيه نحو تلك المعاهد كان من حظ الطلبة الذين تحصلوا على معدالت ضعيفة في
شهادة الباكلوريا ،مما انعكس سلبا على أدائهم بعد تخرجهم.
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وبعد ذلك زالت المعاهد التكنولوجية ،وأصبحت قطاعات التربية تقبل خريجي الجامعة الحاصلين
على شهادة الليسانس ،لكن بشرط المرور على المسابقات الوطنية لتوظيف األساتذة التي تمر بمرحلتين:
األولى كتابية والثانية شفهية ثم المرور للناجحين فيهما على التربص التكويني األولي مباشرة يحصل
المتربصون فيه على رزنامة من المواد وفق برنامج تسطره وزارة التربية وتؤسسه بمراسيم وزارية
وأخرى حكومية ،ويساعدهم على اكتساب معارف ومهارات تتعلق بالتشريع المدرسي وعلم النفس
التربوي أو تعليمية المواد الخاصة بكل مرحلة دراسية  ،والتي تراها الوزارة أنها ضرورية ألي مدرس
أو أستاذ ،حتى ينجح في مهامه التربوية.
وهكذا ،ففي الوقت الذي يعرف العالم تط ّورا كبيرا في المجاالت التربوية ،أصبحت المنظومة
التربوية الجزائرية تطالب المكونين واألساتذة باستعمال تكنولوجيا التعليم ،فالمهم بالنسبة إلى الجهات
المشرفة على قطاع التربية،هو تلبية حاجة األعداد المتزايدة من التالميذ والطلبة ،في ك ّل مراحل التعليم
إلى أساتذة لشغل األقسام وملء الفراغات بالدرجة األولى ،مواكبة مع تكوينهم في هذه التخصصات
الحديثة  ،برغم النقائص الموجودة على الساحة التكوينية.
هناك حديث عن التعليم المستمر ،إال أن الواقع يثبت أن هذه العملية تصبح قليلة الجدوى والفائدة
ما لم تعط حقها من األهمية ،ولم تدرس دراسة ج ّدية من طرف مختصين ،ذلك أن برامج التدريب
المسطرة من قبل الوزارة الوصية ،وهي تحتاج إلى إعادة النظر وتحكيم من قبل المختصين المحليين حتى
ال تبقى مصدرا لهدر األموال المخصصة لهذا الغرض.
ما يمكن مالحظته أيضا اشتغال هيئات التربية الوطنية في معزل عن الجامعة ومخابر البحث
المختصة ،رغم توفرها في الجامعات الجزائرية ،وتوفر أساتذة بارزين لهم بحوث متميزة في تكوين
المك ّونين التربويين.
من هنا يتضح لنا غياب إستراتيجة واضحة مدروسة لتكوين المكونين .ذلك أن وزارة التربية
تعتمد على إرسال بعض المدرسين والمفتشين إلى فرنسا وبلجيكا وكندا خاصة إلجراء تكوينات وفترات
تدريبية ،لمدد زمنية محدودة .كما قد يأتي بعض الخبراء التربويين من هذه الدول للقيام بعمليات تدريبية
في الجزائر .وفي غياب قاعدة تكوينية قوية لهؤالء المستفيدين ،تكون نتائج هذه التدريبات محدودة .ليصبح
المستفيدون من الدورات التدريبية مدربين بأنفسهم لغيرهم من إطارات التربية ،إال أن فاقد الشيء ال
يعطيه .إذ أن ذلك يتم في غياب الباحثين التربويين بالجامعات الجزائرية.
فرغم كثرة حديث المسؤولين عن تكوين المكونين في قطاعات التربية ،إال الواقع يثبت ضعف
النتائج المحصل عليها ،وهو ما يمكن لمسه من خالل ضعف تحصيل التالميذ بالمدرسة الجزائرية ،وهو
الضعف الذي يستم ّر معهم إلى الجامعة.
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ولن يتغير الوضع في المستقبل المنظور في ظل اعتماد نفس اإلستراتيجية المعتمدة حاليا ،والتي
أثبتت فشلها في السابق ،العتمادها برامج تكوينية جديدة إال أن أكثرها مصاغ بطريقة ارتجالية .لذا يتطلب
األمر إعادة النظر في عملية تدريب المعلمين واألساتذة وك ّل األطر التربوية ،من خالل إشراك الخبراء
المحليين في هذه العملية واستغالل خبراتهم وكفاءاتهم ،إذ أن العملية حساسة ومهمة وتحتاج إلى مساهمة
الجميع.
خاتمة وتوصيات:
لقد عرفت هياكل ونظم إعداد المدرسين واألساتذة تط ّورا كبيرا ،بدءا من توظيف الممرنين في
مرحلة التعليم االبتدائي ،والذين تكفلوا بالتدريس غداة االستقالل ،دون ثقافة علمية وال تدريب تربوي
مناسبين .كما ت ّم اعتماد دور المعلمين ،ثم المعاهد التكنولوجية للتربية ،وصوال إلى توسيع المدارس العليا
لتدريب المدرسين واألساتذة ،وهو تطور كبير عرفته منظومة التدريب التربوي.
مع ذلك فقد وصل التطور العلمي والتربوي إلى درجة من التطور ،يدفع نحو انتقال التكفل
بالتدريب التربوي من المدارس العليا إلى كليات التربية بالجامعات الجزائرية.
ولرفع التحديات التربوية ،ال بد من القيام بمجموعة من اإلجراءات ،تتمثل أهمها في:
 إنشاء كليات للتربية بالجامعات الجزائرية. القيام ببحوث في مجاالت التربية وفلسفتها وطرائق التدريس والتقويم واإلدارة التربوية ،لتطويرمناهج أقسام التربية وعلم النفس ،ومسايرة التطورات الحديثة في مجاالت التربية.
 إدخال أساليب إدارية وتنظيمية جديدة لرفع مردودية المنظومة التربوية ،وتحفيز المربين والمساهمةفي حل مشاكلهم التربوية ،وهو ما يمكن لكليات التربية اإلشراف على تطبيقه في ك ّل قطاعات
التربية والتدريب.
 مسايرة التطورات العلمية الحديثة في مجاالت التربية وطرائق التدريس ومنها اعتماد ثقافةالمعلوماتية ،واستعمال اإلنترنت والتعليم اإللكتروني في العمليات التربوية.
 اإلشراف على تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في ك ّل مؤسسات التربية والتعليم ،بما في ذلكالجامعات ومؤسسات البحث العلمي.
إن التحديات التربوية المعاصرة ،والحاجة إلى مسايرة الركب التربوي العالمي يتطلب منح عناية
خاصة إلى هياكل التدريب والبحث التربويين ،وهو ما يتطلب من السلطات العليا المسئولة على قطاعات
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التربية والتعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية تداركه قبل فوات األوان .فالعالم العربي في سباق مع
الزمن لمحاولة تدارك التأخر الذي يعرفه في قطاع التربية ،ومنها الجزائر.
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مؤتمر إعداد المعلم العربي معرفيا ومهنيا
عمان  /المملكة األردنية الهاشمية
 30 -29نوفمبر 2016

عنوان البحث:

إعداد المعلم وتفعيل أدواره في بناء مجتمع المعرفة
(مع اإلشارة إلى التجربة الفنلندية)

من إعداد:

أ.عمـر حـوتيـة  -جامعة أدرار  /الجزائر
اإليميل hotiamar@yahoo.fr :

ملخص:

تمثل المعرفة الصفة األساسية المميزة للمجتمع اإلنساني المعاصر ،في عالم يشهد تطو اًر معرفياً وتكنولوجياً

متسارعاً  ،إذ من خاللها تحققت تحوالت عميقة مست وغطت تقريباً كل مناحي الحياة.

ويعد تطوير التعليم مكوناً رئيساً في استراتيجية التحول إلى مجتمع معرفي ،ونتيجة التقدم في التعليم

المجتمعي تطورت بعض المجتمعات مثل المجتمع المعرفي الفنلندي  ،والذي جعل من فنلندا في مقدمة
دول اقتصاد المعرفة.

وألن التعليم يشكل عنص اًر أساسيا في إحداث هذا التطور  ،ونظ اًر لما يمثله المعلم من أهمية باعتباره الركن

األساسي من أركان النظام التربوي ،وال يمكن ألي تطوير أن يؤتي ثماره إذا أغفل دور المعلم اختيا ار واعدادا
وتدريبا وتقويما .فإن التحدي األكبر هو إيجاد المعلم القادر على إدارة عملية التعليم والتعلم المستندة إلى

مرتكزات مجتمع المعرفة.

وفي ضوء ما تقدم ،تتحدد معالم اشكالية البحث في التساؤل التالي:

كيف يمكن إعداد المعلم وتفعيل أدواره من أجل المساهمة في بناء مجتمع المعرفة؟

الكلمات المفتاحية :المعلم  ،مجتمع المعرفة  ،إعداد المعلم  ،أدوار المعلم ،التجربة الفنلندية.

1

مقدمـة:

يشكل التعليم عنص اًر أساسيا في إحداث التطور والولوج إلى مجتمع المعرفة ،ونظ اًر لما يمثله المعلم من

أهمية باعتباره الركن األساسي في النظام التربوي فان أهم الدعائم التي تركز عليها فلسفه التربية تكمن في

تهيئه المعلمين واعدادهم وتطويرهم باستمرار لتلبيه حاجات المجتمع الضرورية واالرتقاء بالمستوي التعليمي.

اشكالية البحث:

ولكون مجتمع المعرفة مجتمع متطور راغب بالوصول إلى بناء المعرفة ،وهو مجتمع يعتمد فيما يعتمد
عليه على نظام تعليمي يتسم بالمرونة والمقدرة والنوعية في اكتساب المعرفة .فإن ذلك يجعلنا نتساءل:

كيف يمكن إعداد المعلم وتفعيل أدواره من أجل المساهمة في بناء مجتمع المعرفة؟

أهمية البحث وأهدافه:

تنبثق أهمية الدراسة من أنها تتناول موضوعا حيويا يعنى بأحد العناصر األساسية للعملية التربوية ،أال وهو

المعلم ،قلب العملية التربوية ،وال يمكن ألي تطوير أن يؤتي ثماره إذا أغفل دور المعلم اختيا ار واعدادا وتدريبا

وتقويما .وخاصة مع االنفجار المعرفي الهائل ودخول العالم عصر المعلوماتية واالتصاالت والتقنية العالية.
وأصبحت هناك ضرورة ملحة إلعداد ٍ
معلم يلبي حاجات المتعلم في التعلم ويلبي احتياجات مجتمع المعرفة .

ومن خالل هذا البحث نسعى إلى تحقيق جملة من األهداف ،أهمها:

 التعرف على السمات الرئيسية لمجتمع المعرفة  ،وتبيان طبيعة الدور والخصائص التي تميز المعلم فيه. -تشخيص واقع األداء التربوي للمعلم في المجتمعات العربية ،لتحديد نواحي القصور في هذا المجال

لمعالجتها ،ونواحي القوة لتعزيزها وتطويرها من خالل تحقيق المطالب التربوية لمجتمع المعرفة.

 التأكيد على أهمية إعداد المعلم للمساهمة بدور أكبر في بناء مجتمع المعرفة ،وباإلشارة للتجربة الفنلندية. -تصور مقترح إلعداد المعلم وتعزيز دوره في بناء مجتمع المعرفة.

منهجية البحث:

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،الستعراض المفاهيم المتعلقة بموضوع البحث  ،ولتحليل واقع
المعلم في المجتمعات العربية وسبل تفعيل أدواره واعداده لالرتقاء به في مجتمع المعرفة.

وسيتم االستعانة بالمراجع المتعلقة بموضوع الدراسة للوقوف على االتجاهات المعاصرة إلعداد المعلم.

خطة البحث:

 -1مفهوم مجتمع المعرفة سماته وأسس بناءه.
 -2خصائص المعلم وأدواره الجديدة في مجتمع المعرفة.

 -3إعداد المعلم من المتطلبات التربوية في مجتمع المعرفة.
 -4التجربة الفنلندية في تفعيل أدوار المعلم للولوج إلى اقتصاد المعرفة.

 -5االستفادة من التجربة الفنلندية في اعداد المعلم لبناء مجتمع المعرفة في الدول العربية.
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أوال :مفهوم مجتمع المعرفة سماته وأسس بناءه

لق ـد أدى االنتشار الواسع الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى ظه ـور ما يعرف باقتصاد

المعرفة ) ،(ويعتبر التعليم النوعي عالي الجودة حجر الزاوية الرئيسي في بناء اقتصاد المعرفة ،كما يحتاج
بناء مجتمع المعرفة إلى تعليم عال متطور  ،يفتح جميع نوافذ العلم والتقنية وأبواب فكر العمل واإلنتاج ،

ويخطط بثقة لمستقبل زاهر .فماذا نعني بمجتمع المعرفة ؟  ،ما هي خصائصه ؟ وما أسس بناءه؟.

 -1مفهوم مجتمع المعرفة:

يقول م .فابر ) (M. Fabreفي هذا الخصوص  " :يتسم المجتمع ما بعد الصناعي فعال بتطور يجعل من

النشاطات العقلية في معناها الواسع ،عنص ار لرأس المال يسمح باستثمار في مجال االبتكار وانتاج المعارف

ذي " قيمة مضافة " و" فائض للقيمة" .1وهو يقصد بذلك " مجتمع المعرفة")**(.
وقد تعددت التعريفات المتعلقة بمجتمع المعرفة  ،ومنها :

يعرف تقرير التنمية االنسانية العربية ( )2003مجتمع المعرفة بأنه " :ذلك المجتمع الذي يقوم أساساً على
نشر المعرفة وانتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجاالت النشاط المجتمعي :االقتصاد ،والمجتمع المدني،
والسياسة ،والحياة الخاصة ،وصوالً لترقية الحالة اإلنسانية باطراد ،أي إقامة التنمية اإلنسانية".2

ويعرف مجتمع المعرفة أيضا بأنه  :المجتمع الذي تتدفق فيه المعارف والمعلومات بسهولة ويسر وبدون

عوائق وصعوبات  ،بحيث يمكن الوصول إليها بطريق سريعة  ،وبوسائل متعددة خالل وقت قصير وبدون

متاعب وتكاليف مجهدة وباهظة  ،وتكون متاحة للجميع بدون طبقية وال تمييز".
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كما يعرف بأنه  :ذلك المجتمع الذي يتخذ المعرفة هدفا رئيسيا تخطيطيا وتطبيقيا في شتى مجاالت حياته،

ويحسن استعمال المعرفة في تسيير أموره  ،وفي اتخاذ الق اررات السليمة والرشيدة .4ويعرف بأنه " :المجتمع
)(

اقتصاد المعرفة  ،knowledge economyأو ما أصطلح عليه بالعديد من التسميات  :االقتصاد الجديد  ،االقتصاد الرقمي ،اقتصاد

المعلومات ،اقتصاد االنترنت  ،االقتصاد االفتراضي ،االقتصاد االلكتروني ،االقتصاد الشبكي واقتصاد الالملموسات...الخ.

Fabre, M : Penser la formation, coll. « l’'Educateur » ; Paris, PUF, 1994, p 75.

)**(

1

قدم عالم االجتماع األمريكي دانيل بيل  Daniel Bellمصطلح "مجتمع المعرفة  "Knowledge societyعام  ، 1973واصفا

التحول االقتصادي من اقتصاد صناعي قائم على الصناعة يركز على إنتاج السلع وتسويقها إلى اقتصاد معرفي يركز على إنتاجها

وتطبيقها .وفي  1993طور بيتر دروكر  Peter Druckerمفهوم مجتمع المعرفة واصفا فئة جديدة في المجتمع سماها " عمال المعرفة.

2

تقرير التنمية االنسانية العربية ( ،)2003نحو إقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية  ،برنامج األم المتحدة اإلنمائي ،UNDPص.39

3

العبد اهلل مي  ،مكونات البنية االجتماعية و االقتصادية إلقامة مجتمع المعرفة في الوطن العربي ،متاح على الموقع:

4

تركماني عبد اهلل  ،مجتمع المعرفة وأبعاده في الوطن العربي ،متاح على الموقع :

wwwshebacss.com/

http://hem.bredband.net/dccls2/s142.htm
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الذي يتصف أفراده بامتالك حر للمعلومات وسهولة تداولها وبثها عبر تقنيات المعلوماتية والحاسوبية
والفضائية المختلفة ،وتوظيف المعلومة والمعرفة وجعلها في خدمة اإلنسان لتحسين مستوى حياته.

1

مما سبق يمكن استخالص التعريف التالي لمجتمع المعرفة :بأنه المجتمع االلكتروني المبدع الذي تتوفر فيه
االمكانيات والخبرات واألدوات التي تمكن المواطنين من المشاركة الفاعلة في بناء المعرفة.

وقد أسهمت العديد من العناصر في انتشار مجتمع المعرفة ،ومنها :التقدم في مجال التقنيات الحديثة ،ICT

العولمة  ،تفاعل التقدم في مجال التقنيات الحديثة والعولمة ،األحداث العالمية وما نتج عنها من تحول في
نظرة الغرب اتجاه الثقافات األخرى  ،والرغبة في دراسة خبراتها وتجاربها.

 -2خصائص مجتمع المعرفة:

يتسم مجتمع المعرفة بالعديد من الخصائص  ،أهمها:2

 -1لبعد التكنولوجى  :انتشار وسيادة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى مختلف مجاالت الحياة.
 -2البعد التربوى :االنسان سيصبح رأس المال البشرى الذى يبدع ويفكر وينتج المعرفة.

 -3البعد الثقافى :يعطى مجتمع المعرفة أهمية قصوى للمعلومة والمعرفة وللقدرات االبداعية لألشخاص.
 -4البعد االجتماعى :سيادة درجة معينة من الثقافة المعلوماتية لمجتمع المعرفة.

 -5البعد االقتصادى :فى مجتمع المعرفة المعلومة هى الخدمة الرئيسية والمصدر األساسى للقيمة المضافة
وتوفر فرص العمل أى ان المجتمع ينتج المعلومة ويستعملها فى كافة النشاطات االقتصادية.

 -6يتسم بالكثافة االتصالية :وتقاس الثقافة االتصالية فى مجتمع المعرفة بعدة أشياء منها عدد الهواتف
النقالة لكل مائة فرد وسعة الشبكات.

 -7التقدم التكنولوجى :وتتمثل فى االعتماد على الكمبيوتر وشبكات الحاسبات التى منها االنترنت.
 -8النفاذ الرقمى :يعنى أن الثقافة والمعرفة والتقنيات الحديثة تكون لجميع أفراد المجتمع.

 -9االندماج فى السوق العالمية بسهولة  :وهو مؤشر لقياس الفجوة العالمية الرقمية ويقاس عادة بمدى
تنافسية العنصر البشرى عالمياً.
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سالم ،سالم حميد  ،الجامعة ودورها في بناء مجتمع المعرفة  ،بحث مقدم في المؤتمر العالمي للتعليم العالي في العراق -اربيل ،بتاريخ:

2

تامر المالح  ،التعلم االلكترونى وبناء مجتمع المعرفة  ،متاح على الموقع:

. 2007/09/6-4

http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/751011
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 -3مراحل وأسس بناء مجتمع المعرفة:

يعتمد التوجه نحو بناء مجتمع المعرفة واالستفادة من معطياتها على تفعيل " دورة المعرفة " وفعالية أدائها
وزيادة عطائها .1حيث يتطلب بناء مجتمع المعرفة ثالثة أنشطة تعتبر محطات لمراحل تمر المعرفة من

خاللها وتغذي بعضها بعضاً بأسباب التفعيل والعطاء في عالقة دورانية ،هذه المراحل هي:

 -1مرحلة توليد المعرفة :أي إنتاج المعرفة  ،وعمادها البحث العلمي واإلبداع واالبتكار.

 -2مرحلة نشر المعرفة :وتعتمد على التعليم والتدريب والثقافة ،وهذا دور كل مساهم في تعزيز ثقافة التعلم.

 -3مرحلة توظيف المعرفة  :والتعامل معها  ،سواء الجديدة أو المتجددة الناتجة عن البحث واإلبداع
واالبتكار أو المكتسبة بالتعلم والتعليم والتدريب ،بما يحقق االرتقاء باإلنسان ويحل قضايا المجتمع.
إن مجتمع المعرفة هو الذي يساهم

الشكل رقم ( :)01شكل توضيحي لمنظومة المعرفة

بفاعلية في إنتاج المعرفة وتطويرها ،ال

مجرد إتقان االستفادة منها ،وحسن
استعمالها وتوظيفها .فالتقدم حاليا

يقاس بمعايير القدرة على إنتاج

المعرفة وتحديثها وتراكمها.
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وبلغة االقتصاد ،تعني إقامة مجتمع
المعرفة تأسيس نمط إنتاج المعرفة
عوضا عن هيمنة االنتاج الريعي الذي

تشتق القيمة االقتصادية فيه أساسا من

استنضاب المواد الخام القائم اآلن في
أغلب الدول العربية إما مباشرة في

الدول العربية النفطية أو اشتقاقا من
غيرها نتيجة لالعتماد على المعونات

وتحويالت العاملين من األولى.
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المصدر :تقرير التنمية االنسانية العربية( ،)2003مرجع سابق،ص.59

1

عبد الرحمان صوفي ومحمود محمود ،تحديات الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في ظل مجتمع المعرفة ،مؤتمر مجتمع المعرفة

2

عبد الوهاب جودة عبد الوهاب  ،سياق اإلبداع العلمي وفرص اإلسهام في بناء مجتمع المعرفة بالوطن العربي ،مؤتمر مجتمع المعرفة

3

تقرير التنمية االنسانية العربية ( ، )2003مرجع سابق  ،ص. 40

التحديات االجتماعية والثقافية واللغوية في العالم العربي حاض ار ومستقبال ، 2007/12/4 -2 ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
التحديات االجتماعية والثقافية واللغوية في العالم العربي حاض ار ومستقبال ، 2007/12/4 -2 ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
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ويكمن تحدي اكتساب المعرفة في تحويل المجتمع من منظومة تضم بعض أفراد عارفين إلى منظومة
تتمحور بكاملها حول خلق المعرفة ونشرها في ربوعها كافة وتوظيفها بكفاءة في ترقية الحالة االنسانية.

ويقوم بناء مجتمع المعرفة على عدة أسس ،وهي كما يلى:

1

 .1األساس المعرفى  :يعتمد بشكل اساسى على الثورة المعلوماتية وعلم المعلومات.

 .2األساس االجتماعى  :وهو يرتكز على توظيف تقنيات االتصال بهدف التفاعل المجتمعى مع
المعرفة والتشارك بين العنصر البشرى والمعرفى.

 .3األساس الثقافى  :انتشار الثقافة العلمية بحيث تكون محور العمل التعليمي الجاد.

 .4األساس اللغوى :ال يجوز إقصاء اللغة العربية من عمليات التحول الكبرى بل يجب تنمية اللغة
العربية واطالق النشاط البحثي المعتمد عليها.

 .5الحرية :حيث أنه ال معرفة بدون حرية والعقل ال يستطيع إبداء إبداعاته الخالقة بدون حرية.

 .6الشفافية :المصداقية وعدم حجب المعلومات ،مما يسهم بدرجة كبيرة فى بناء مجتمع المعرفة.
 .7النشر الكامل للتعليم الراقى نوعياً  :ترقية وجودة نوعية التعليم المقدم فى جميع مراحل التعليم.
 .8التعلم االلكترونى  :يعتبر اهم اساس من اسس مجتمع المعرفة.

ومن هذه األسس يتضح بأن المجتمعات العربية تعيش أزمة وان اختلفت في طبيعتها ودرجتها ،وأن هناك

تحديات راهنة ومقبلة البد من مجابهتها .وان تفعيل منظومة المعرفة داخل المجتمعات العربية تتطلب تفعيل

عناصر اكتساب المعرفة ،عبر عدة خطوات هي  :النفاذ الى مصادر المعرفة ،استيعاب المعرفة ،استخالص
المعرفة وتنظيمها  ،توظيف المعرفة  ،توليد المعرفة الجديدة  ،إهالك المعرفة القديمة أو احاللها بالجديد.2

وتستطيع المؤسسات التعليمية في الوطن العربي أن تسهم بشكل واع وفاعل في بناء مجتمع المعرفة ،وهذا

يتطلب مراجعة السياق الذي يتم فيه اكتساب المعرفة وانتاجها داخل الجامعات العربية ،والعمل على استثمار

المعرفة الكامنة في عقول العاملين فيها  ،كمجتمعات فنية وحيوية تقبل التغيير وتستوعب التطوير ،وتطلق

العنان للقدرات  ،وتحتضن الخبرات  ،مما يوفر مجاال واسعا للنقد واالبتكار  ،ومجاال خصبا لتطوير االفكار.
كما يتطلب بناء مجتمع معرفة وجود إرادة سياسية تسخر االمكانات المالية والبشرية والمؤسسية لهذا الهدف،
وذلك بالتعاون التام بين الدولة والمجتمع .فمن أسباب نجاح بناء مجتمع واقتصاد المعرفة في اليابان وكوريا

الجنوبية وماليزيا وتايوان مثال ،وجود اإلرادة السياسية القوية واالستجابة المجتمعية المتعاونة مع تلك االرادة.

1
2

تامر المالح  ،مرجع سابق.

الخضيري محسن أحمد  ،اقتصاد المعرفة  :مدخل تحليلي  ،مجموعة النيل العربية للطباعة والنشر  ،القاهرة  ، 2001 ،ص.5
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ثانيا :خصائص المعلم وأدواره الجديدة في مجتمع المعرفة

لما كانت التربية هي قاطرة التقدم وتلعب دو ار هاما في تحقيق مجتمع المعرفة بالتعاون مع سائر المؤسسات

االجتماعية األخرى ،ونظ اًر لما يمثله المعلم من أهمية باعتباره الركن األساسي من أركان النظام التربوي،
فإن التساؤل هو حول خصائص المعلم وأدواره الجديدة في ظل اقتصاد المعرفة؟.

 -1الفلسفة الجديدة للتربية والتعليم في مجتمع المعرفة:

لقد احدث التقدم العلمي والتقني كثي ار من المتغيرات في القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية

وباقي القطاعات المهنية األخري جميعها  ،ومن ضمنها قطاع التربية الذي عرف التحوالت التالية:

1

 -1التحول من التعليم محدود االمد الى التعليم مدى الحياة.

 -2التحول من التعليم المعتمد على االخر الى التعليم المعتمد على الذات.
 -3التحول من ثقافة االمتحانات الى ثقافة التقويم.

 -4التحول من التعليم المعتمد على المدرسة فقط الى التعليم التشاركي بين المجتمع والمدرسة.
 -5التحول من ثقافة الحد االدنى الى ثقافة االتقان والجودة.
 -6التحول من ثقافة االجترار والتكرار الى ثقافة االبداع.
 -7التحول من المركزية في اتخاذ القرار الى الالمركزية.

 -8التحول من التجانس والتنميط الى التنوع والخصوصية.

 -9التحول من السلوك االستجابي (رد الفعل) الى السلوك االيجابي ( المبادرة والمخاطرة).
فالحديث اليوم يدور عن المدرسة ذات الفصل العالمي ) (Ecole de classe mondialeوعن المقاصد
واألهداف االستراتيجية لتكوين مهنيين في التعليم ،وعن مجتمع المعرفة الذي برزت فيه فلسفة جديدة للتربية

والتكوين تؤكد على جملة من األسس من أهمها:2

 .1ضرورة العمل على نشر ثقافة االمتياز ومحفزات التعليم مدى الحياة.

 .2النهوض بمجموعة مترابطة من المسارات والعالقات بين التربية والشغل والتعليم بعد الدراسة وأثناء الخدمة.
 .3الدخول في شبكة من العالق ات والمؤسسات عن طريق التكنولوجيات الحديثة في االتصال واإلعالم توفر
حظوظ االرتقاء إلى أفضل البرامج وأحدث الطرق في التعليم والتعلم على مستوى كوني.

1

ريام بدران  ،تمهين التعليم  ...الخطوات الضرورية في مشروع التنمية البشرية ،متاح على الموقع:

2

عبد العزيز بن عبد اهلل السنبل ،رؤى وتصورات حول برامج إعداد المعلمين في الوطن العربي ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي حول

http://najafchamber.net/articles/3557.html

إعداد المعلمين  ،كلية التربية ـ جامعة السلطان قابوس  ،مسقط ـ  3 – 1مارس .2004
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 .4إيجاد معايير محددة وضوابط دقيقة للنهوض بجوانب التكوين ألطر التدريس وتدعيم المهارات الضرورية

لممارسة المهنة واستنباط قواعد وتقنيات مستحدثة لتقييم المردود وتحسين األداء.

وليصبح دور النظام التربوي فاعال في تهيئة الطالب لمجتمع االقتصاد المعرفي ،فإنه يقوم على ما يلي:1

 تنمية القدرة على التعلم واكتساب المعرفة وانتاجها وتبادلها. تنمية القدرة على البحث واالكتشاف واالبتكار. -اكتشاف قدرات الفرد ورعايتها وتنميتها.

 تمكين الفرد من توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. تنمية القدرة على الفهم المتعمق والتفكير الناقد والتحليل واالستنباط. -تعزيز القدرة على إحداث التغيير والتطوير.

 تعزيز القدرة على الحوار اإليجابي والنقاش الهادف وتقبل آراء اآلخرين.وبالرغم من هذه التحوالت يبقى المعلم هو االكثر تأثي اًر في جودة المنتج التعليمي .وال ينعكس أداء المعلم

الجيد على طالبه فقط بل ينعكس على جودة المؤسسة التعليمية بأكملها .وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر في

أهداف التربية المدرسية وبالتالي في دور المعلم باعتباره من أهم عناصر المنظومة التربوية.

 -2األدوار الجديدة للمعلم وخصائصه في مجتمع المعرفة:

إن االستجابة لمتطلبات بناء مجتمع المعرفة وما يستلزمه من تغير في سياسات التربية وأهدافها ومضامينها

وبنائها ،تضفي على أدوار المعلم أهمية متزايدة وشأنا أكبر .إذ يتطلب منه أن يقوم بأدوار شتى ،أهمها:2

 -1-2دور المعلم كوسيط بين التالميذ ومصادر المعرفة:

أمام تعدد مصادر المعرفة وطرق الحصول عليها ،وبدال من أن يعرف المعلم ماذا يجب أن يحفظ من

معارف ،أصبح عليه أن يعرف كيف وأين يمكن الحصول على المعرفة ؟  ،وبذلك أضحى دور المعلم وسيطا
بين التالميذ ومصادر المعرفة ،وأصبح من مهامه تدريب التالميذ على طرق الحصول عليها ،باالعتماد على

جهدهم الذاتي ،وباالستعانة بمختلف الوسائل الحديثة ،أي على المعلم أن يركز على طرائق وأساليب التعليم

أكثر من تركيزه على المعرفة ذاتها.

1

أحمد عوضه الزهراني  ،يحيي عبد الحميد إبراهيم  ،معلم القرن الحادي والعشرين  ،متاح على الموقع :

2

عبد العزيز بن عبد اهلل السنبل ،مرجع سابق.

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=400&SubModel=138&ID=1682
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 -2-2دور المعلم في تجسيد مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان:
على المعلم أن يجسد مبدأ الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان في سلوكه الشخصي ،وأن يعمل على تنمية

المهارات الالزمة لتالميذه للمشاركة في العملية الديمقراطية  ،ويتطلب ذلك تفريق الطرق وتنويع األساليب
والتقنيات التربوية المستخدمة تبعا للحاجات النوعية لهم ،وكذلك استخدام التقويم المدرسي في بعديه

التشخيصي والتطويري لتحديد صعوبات التعلم بدقة ،واستنباط أشكال التدخل الضامنة للتطور المنشود،

ويراعي عند ذلك نسق التطور الخاص بالتالميذ المتفوقين ،والسعي لتمكين أكبر نسبة من التالميذ من
المعارف والمهارات لمتابعة الدراسة دون إخفاق.

 -3-2دور المعلم كمقوم ألداء الطالب:

تمثل عملية تقويم أداء الطالب إحدى المكونات الرئيسة لمنظومة التعليم ،وهي تلعب دو ار مهما في تحديد
المستوى العلمي للتلميذ ،ومن ثم التأثير على مستقبله المهني.

وتعتبر عملية التقويم واحدة من أصعب األدوار والمسؤوليات التي يناط بها المعلم ،لذا يجب أن يتم إعداده

وتدريبه للقيام بمهام هذا الدور ،وتطوير أساليب وأدوات التقويم بما يتفق مع ما يسود الفكر والتجارب التربوية

العالمية .ويجب أن تكون لدى المعلم قناعة بأن عملية التقويم وسيلة وليست غاية في حد ذاتها ،وأنها عملية

شاملة لجميع جوانب أداء الطالب العقلي والمهاري والوجداني ،وعملية مستمرة طوال العام أو الفصل الدراسي،
وعملية تتنوع فيها األدوات واألساليب لتقابل الفروق الفردية بين الطالب ،ومحاولة تقويم أدائهم بطرق متنوعة.

 -4-2دور المعلم في خدمة البيئة والمجتمع المحلي:

في مجتمع المعرفة تزداد أهمية وقيمة دور المدرسة في خدمة مجتمعها ،لكونها تمثل مركز إشعاع للتعلم

والمعرفة والتربية .وتقوم المدرسة بهذا الدور الحيوي ،من خالل معلميها الذين يقع عليهم العبء األكبر في
تنفيذ هذا الدور ،نظ ار لكفاءتهم وخبرتهم ومهارتهم في توصيل المعلومة ،والقدرة على إقناع الجماهير.

ويتمثل دور المعلم هنا في المشاركة الفعالة في األنشطة العلمية ،والمهنية،واالجتماعية،والثقافية على مستوى

المجتمع المحلي ،وذلك عبر المشاركة في الحوارات والحمالت اإلعالمية ،وقوافل الخدمات للمناطق النائية

والريفية والفقيرة بالمدن وحمالت التوعية البيئية والسياسية واالجتماعية ،واجراء البحوث والدراسات التي تخدم
البيئة والمجتمع المحلي ،وقيادة طالبه في أنشطتهم لخدمة البيئة والمجتمع وحثهم على المشاركة فيها.

1

عبد العزيز بن عبد اهلل السنبل ،مرجع سابق.
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 -5-2دور المعلم كمستخدم جيد لتقانة المعلومات في تيسير عملية التعليم:
ازدادت أهمية األجهزة واألدوات التقنية نتيجة الستخدامها في عمليات التعلم داخل قاعات الدرس والمعامل،
والورش ،باإلضافة الستخدامها أكثر في صيغ وأشكال التعليم الجديدة كالتعليم عن بعد ،والتعليم اإللكتروني.

ويؤدي هذا بدوره أن يضاف دور جديد إلى أدوار المعلم ،والمتمثل في التعرف على هذه األجهزة واألدوات
ومعرفة كيفية استخدامها في المواقف التعليمية المختلفة ،وكيفية التعامل معها وصيانتها ،خاصة وأن

استخدامها الجيد سيساعد المعلم في تحقيق أهداف التدريس والتدريب والتقويم الجيد،ويوفر له الوقت والجهد.
إن التكنولوجيا الحديثة بدال من أن تعوض المعلم كليا ،فهي على العكس من ذلك سوف تحرره من بعض

مظاهر دوره التقليدية حتى يتفرغ إلى التنشيط والتوجيه ،وبناء االتجاهات المساعدة على التعلم الذاتي واضفاء
بعد إنساني أوضح على صلة الطالب بالمعرفة ،وبذواتهم ،وباآلخرين.

1

 -6-2دور المعلم كموجه في التعلم التعاوني:

ساهم ظهور أسلوب التعلم التعاوني ) (Cooperative learningفي عالج كثير من سلبيات التعلم

التنافسي ) (Competitive learningالتي سادت في نظمنا التعليمية ،فهو يساعد في رفع مستوى التحصيل

الدراسي لجميع الطالب ،ويشجعهم على مساعدتهم بعضهم البعض ،وزيادة دافعيتهم للتعلم ،ونمو اتجاهاتهم

اإليجابية ،وميولهم نحو التعليم والتعلم ،ويحل كثير من المشكالت النفسية واالجتماعية التي عاني منها بعض

الطالب ،وكذا التأخر الدراسي ،والتسرب ،ويساعد في سيادة قيم الحب والتعاون والمسؤولية المشتركة.

2

 -7-2دور المعلم كمرشد في التفكير اإلبداعي:

تؤكد المدارس في مجتمع المعرفة على أهمية التفكير اإلبداعي كهدف ،يتحقق من خالل تهيئة البيئة الالزمة

لتطبيق برامج تنمية اإلبداع لدى الطالب ،واستحداث مقررات دراسية تهدف لتنمية التفكير اإلبداعي،

باإلضافة إلى إنشاء معاهد ومراكز علمية متخصصة بهدف تنمية التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد.

وقد كان للواليات المتحدة األمريكية السبق بإنشاء أول معهد إلعداد معلمي المبدعين ـ" معهد الرواد".

قر اًر  ،وكلما كان تفكيره إبداعياً كانت
فالطالب يستخدم عقله ويف َكر ليفهم ،أو ليخطط فيحل مشكلة أو يتخذ ا
النتائج أفضل .ويقع العبئ األكبر على المعلم في رعاية اإلبداع ولتنمية التفكير اإلبداعي لدى المتعلمين.

ويعتمد أسلوب حل المشاكل بطريقة إبداعية على أربع ركائز وهي :تشجيع الطالب بضرورة النقد ،واطالق

حرية التفكير والترحيب بكل األفكار ،وانتاج أكبر عدد منها ،والبناء على أفكار اآلخرين واإلضافة إليها.
ويمكن للمعلم تدريب المتعلمين على مهارات التفكير اإلبداعي من خالل المنهج الدراسي ،بجعل التعليم

1

ساسي ،نور الدين  ،مرجع سابق ،ص ص.12– 11 :

Cooper, J.L,« Cooperative Learning and critical thinking» .Teacher Psychology, vol. 22, n° 1, 1994 ,

2

pp7- 9.
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إبداعياً نقدياً ،قائم على طرح التساؤالت واستنتاج الحقائق ،ويمكن أن يتحقق باعتماد االستراتيجيات اآلتية:
األسئلة المفتوحة ،االستيضاح ،االنتظار ،تقبل اإلجابات ،تشجيع الطالب على تبادل اآلراء أثناء إعداد

اإلجابة ،اخبار الطالب بتأجيل التعليقات على إجاباتهم حتى نهاية الحصة.

1

 -8-2دور المعلم كأخصائي نفسي واجتماعي ومرشد تربوي:
تؤدي متغيرات كثيرة في مجتمعنا المعاصر إلى ظهور كثير من المشكالت النفسية واالجتماعية والتربوية
التي يعاني منها طالب كثيرون في المدارس وغيرها من مراحل التعليم المختلفة ،وغالبا ما تؤثر هذه

المشكالت واألمراض سلبا ،ليس فقط على حياتهم التعليمية ومستقبلهم المهني فحسب ،ولكن على حياتهم
كمواطنين في المجتمع بوجه عام .ومن هنا يبرز دور المعلم مرشدا تربويا يساعد تالميذه على تطوير

قدراتهم وامكاناتهم ،وعلى اكتشاف كفاياتهم الخاصة ومجاالت النشاط التي يستطيعون النجاح فيها باعتبارها
أكثر توافقا مع دوافعهم الحقيقية .ومن ثم ،ضمان الشروط المناسبة لعملية التوجيه المدرسي والمهني مما

يسهل عليهم إيجاد عمل بعد تخرجهم.

ويبرز دور المعلم في التأكيد على النظام "كنمط إيجابي للسلوك" ،واحترام اآلخرين ،وتقدير التنوع كأحد

أسس المجتمع المدني ،واالعتزاز بالمواطنة ،ومعرفة مسؤوليات الفرد وواجباته وحقوقه في مجتمع ديمقراطي.2
ويترتب على األدوار الجديدة للمعلم ،ضرورة توافر عدد من الخصائص لتمكنه من أداء أدواره ،ومن أبرزها:3

 -1الفهم العميق للبنى واألطر المعرفية في الموضوع الذي يدرسه واستخداماتها وطرق االستقصاء التي تم
بها توليدها أو إنتاجها ،والمعايير والقواعد التي تستخدم للحكم عليها من حيث صحتها ،وتاريخها وتطورها.

 -2فهم جيد للتالميذ الذين يدرسهم ،من حيث خصائصهم التي تؤثر في تعلمهم.

 -3القدرة على استخدام التعلم الفعال ،واألساليب المناسبة لتحويل المحتوى إلى صيغ وأشكال قابلة للتعلم.
 -4فهم أساليب وطرائق التقويم المالئمة لتشخيص قدرات الطلبة واستعداداتهم للتعلم وقياس ما تحقق.
 -5التفاعل مع الطالب واتاحة الفرصة للمناقشة والحوار ،واقامة عالقات ديمقراطية معهم.
 -6الرغبة في التعليم والقدرة على التعلم الذاتي.
 -7االتزان االنفعالي.

1

حسن حبيب السيد  ،دور المعلم في تنمية التفكير اإلبداعي لدى األطفال  ،موقع موسوعة التعليم والتدريب :

2

أوتشيدا وأخريات  ،مرجع سابق ،ص.28

.http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=586

3

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" ،مدرسة المستقبل" ،الوثيقة الرئيسية للمؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعليم والمعارف العرب،

دمشق ، 2000 ،ص.58
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 -8القدرة على تبسيط المعارف واستخدام التقانات الحديثة في البحث والتدريس.

 -9القدرة على تطوير ذاته ،وتحسين الطرائق التي يتبعها في التعليم وفي تحفيز المتعلمين على المبادرة
والمشاركة باتخاذ القرار.

 -10القدرة على تحقيق التواصل الفعال بين المدرسة واألسرة والمجتمع المحلي.

 -11امتالك مهارات استخدام الحاسوب في الحياة العملية وفي التعليم كوسيلة تساعد على تطوير طرائق
التدريس وتجعلها أكثر تشويقا وفعالية.

 -3واقع المعلم في العالم العربي:

لتقييم مستوى التعليم في مجتمع المعرفة ،علينا تلمس قدرات المعلمين على تحفيز التالميذ والتفاعل معهم

وتشجيعهم على االبتكار والتفكير النقدي الخالق .إال أن المعلومات المنشورة عن مثل هذه القدرات نادرة ،
وغالبا ما تأخذ شكل مالحظات شخصية وانطباعات عامة.

ومن مفارقات هذا العصر أن نشهد إلى جانب تعقد األدوار المتوقعة لدى المعلم ،تدنيا ملحوظا لمكانته

االجتماعية وتناميا لالتجاه الناقد لعمله ،ومن جهات عدة كأولياء األمور والمؤسسات التربوية والمجتمع.

ويحمل مسؤوليات شتى تتعلق بسلوك الناشئة واتجاهاتها وثقافتها كما لو كان العامل الوحيد المؤثر في ذلك.
وتشير دراسات عديدة للظروف الصعبة لعمل المعلم في العالم عموما وفي الوطن العربي على وجه

الخصوص  ،وتدني صورته االجتماعية مما يجعله غير قادر على مواجهة الرهانات الماثلة أمامه.

ولعل ذلك مما يفسر ولو جزئيا ظاهرة عزوف الشباب العربي عن هذه المهنة ،والبحث عن بدائل لها تحقق

لهم الدخل األوفر والمعاناة األهون.

1

ومما ال شك فيه أن هناك عددا كبي ار من المعلمين من ذوي الخبرة والمؤهالت العالية ،ويلعبون دو ار حيويا في
انجاح العملية التعليمية ،ولكن توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر بالسلب على قدراتهم منها تردي مستوى

المرتبات للمعلمين في بلدان عربية كثيرة  ،مما يضطر المعلمين في كثير من األحيان إلى القيام بأعمال

أخرى تستنفذ طاقاتهم وتجعلهم غير قادرين على إعطاء تالميذهم الرعاية الكافية  .كما يؤثر سلبا على قدرات
المعلمين نقص االمكانات المتاحة  ،وسوء المناهج وظاهرة تكدس الفصول في بعض البلدان العربية ونوعية

التدريب الذي تلقوه ،فهم في األغلب تخرجوا من كليات ومعاهد عليا يسود فيها التلقين وقلة التفكير النقدي .
هذه العوامل تؤثر بالسلب على قدرات المعلمين وتكبل رغبتهم في التفاعل الخالق مع تالميذهم.

2

1

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  " ،رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العربي " ،وثيقة رئيسة مقدمة إلى المؤتمر األول لوزراء

2

تقرير التنمية االنسانية العربية ( ، )2003مرجع سابق  ،ص.68

التربية والتعليم والمعارف العرب ،طرابلس ، 1998 ،ص.16
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ثالثا :إعداد المعلم من المتطلبات التربوية في مجتمع المعرفة

يلعب المعلم دو اًر بالغ األهمية في عملية التعلم والتعليم ،ويتعدى دوره ذلك إلى العملية التربوية كلها ،وبالتالي

إلى عمليات التنشئة االجتماعية  ،ومن هنا تأتي أهمية المعلم في المجتمع ،وتبرز العناية به وتقديره كإنسان
وكمواطن وكمهني ،بالدرجة األولى .ولذا فإن إعداده من أساسيات تحسين التعليم ،نظ ار ألهميته البالغة في

تطوير أداء المعلم ،وتطوير تعلم التالميذ للمهارات الالزمة لهم مما يؤدي إلى تحقيق مجتمع المعرفة.

 -1مفهوم وأوجه إعداد المعلم وتأهيله لمهنة التعليم:

يمكن اعتبار مفهوم إعداد المعلم  ،بأنه صناعة أولية للمعلم كي يزاول مهنة التعليم  ،وتتواله مؤسسات

تبعا للمرحلة
تربوية متخصصة كمعاهد إعداد المعلمين وكليات التربية أو غيرها من المؤسسات ذات العالقة ً
بويا فى مؤسسته
ثقافيا
وعلميا وتر ً
ً
تبعا لنوع التعليم .وبهذا يعد الطالب المعلم ً
التى يعد المعلم فيها ،وكذلك ً
التعليمية قبل الخدمة . 1بهدف تطوير معلومات المعلم ومهاراته ،وبما ينعكس بالتطور على تعليم الطلبة.2

وتعد عملية إعداد المعلم من االستراتيجيات المطلوبة لخروج النظم التعليمية من أزمتها واالستجابة لمتطلبات

ثورة المعلومات ومتابعة الجديد في مجال التكنولوجيا والمعرفة ،وتبرز أهميتها في اآلتي:

 من خالل هذه العملية يتم تحديث معارف المعلمين وصقل خب ارتهم ومهاراتهم المهنية، -أنها ضرورة لرفع كفايات بعض المعلمين الذين التحقوا بالمهنة دون إعداد كاف ولمواجهة أوجه القصور

في برامج اإلعداد بكليات التربية وبالتالي رفع مستوى األداء بما يساهم في تطوير العملية التربوية.
وتأخذ عملية إعداد المعلم وتأهيله لمهنة التعليم  ،األوجه التالية:

أ -اإلعداد التخصصي :أي إعداد المعلم ليكون ملماً بفرع من فروع المعرفة ،ويتم ذلك بالكليات الجامعية

فال يمكن للمعلم تأدية دوره التعليمي بالشكل المطلوب ،دون تمكنه من العلم الذي سيقوم بتعليمه مستقبال.

وهذا التوجه يفرض جعل أسلوب التفكير واإلبداع هدفا .لذا يجب استخدام المعرفة كوسيلة للتفكير واإلبداع،
فالتفكير واإلبداع هما وسيلتان لنمو المعارف لدى المعلم ،وعليهما تستند قدرات ومهارات المعلم العلمية.

3

ب -اإلعداد المهني :من أهم ركائز إعداد المعلم ،ويهدف لتكوين وصقل شخصيته ليكون قاد اًر على أداء

مهمته التربوية والتعليمية في توجيه وارشاد الطالب .ونقترح هدفين لإلعداد المهني للمعلم في هذا الجانب:

1

جبرائيل بشارة  ،تكوين المعلم العربي والثورة العلمية التكنولوجية ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ،ط ،1بيروت.1986 ،

2

نصر ،نجم الدين نصر " ،التنمية المهنية المستدامة للمعلمين أثناء الخدمة في مواجهة تحديات العولمة" ،مجلة كلية التربية  ،جامعة

3

الترتوري محمد عوض ،القضاه محمد فرحان  ،المعلم الجديد :دليل المعلم في اإلدارة الصفية الفعالة  ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،

الزقازيق ،مصر  ،العدد .2004 ،4
عمان  ،األردن .2006 ،
ّ
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 االستيعاب الكامل لحقيقة العملية التربوية والتعليمية وأهدافها حتى يتمكن من التأثير اإليجابي في الطالبوفقاً لألهداف المقررة.

 -االستيعاب الكامل الحتياجات الطلبة المختلفة ،وقدراتهم ومعرفة الفروق الفردية وامكاناتهم.

ج -اإلعداد الثقافي :تنتقل الثقافة من جيل إلى جيل عن طريق التعلم والتعليم ،وهي مكتسبة يتم تعلمها من
قبل الصغار والكبار ،وهي كذلك متغيرة بحكم تطور المجتمعات اإلنسانية ،فأهميتها للمعلم ترجع إلى:1

 القدرة على حسن االختيار من بين العناصر الثقافية ليستخدمها بصورة تؤثر في الفرد .حيث أن الحقائقوالقوانين واألفكار االجتماعية والمعاني والقيم والنظريات تنتقى من الثقافة ،لذلك فإن هذا كله يستلزم من

المعلم الوعي والتمييز ،حتى ال يعطي الطالب المفاهيم الخاطئة.

 القدرة على حل مشاكل العملية التربوية لدى الطالب ،وهذا بدوره يؤدي إلى تسهيل عملية التربية والتوجيه. -تعطي المعلم معلومات عن البيئة التي يعيش فيها وعن العالم المحيط به.

 -تمكن المعلم من اإللمام بالموضوعات المتنوعة حتى يستطيع اإلجابة عليها.

فإذا أعد المعلم اإلعداد الثقافي بالشكل المطلوب ،فسيكون ذا تفكير وأفق واسع ومدرك ،وأقدر على استخدام
األدوات المهنية بكفاءة عالية ،وكذلك أقدر على اكتشاف الفروق الفردية لدى الطالب ،ليكون مصدر ثقة
واحترام بالنسبة إلى الطالب لينجذبوا نحوه ويؤثر كل ذلك في زيادة تحصيلهم ،والقدرة على تفعيلهم.

د -اإلعداد التدريبي :يعمل التدريب المستمر للمعلم على رفع قدراته ومهاراته ومستواه التحصيلي نظرياً
وعملياً ،ويكون قاد اًر على تأدية مهنته بجدارة.

فكلما ُد ّرب المعلم التدريب الصحيح وأعطي معلومات ومفاهيم جديدة تفيده في مهنته ،أصبح عطاؤه مثم اًر ذا
نتيجة ومردود حسن على الطالب .ألنه من خالل التدريب يتلقى الجديد والمفيد لتطوير نفسه أوالً ،ويحسن

من أدائه في مهنته ثانياً.2

إن المعلم المعد مهنيا ،هو من يقوم بدوره المشخص للتعليم والذي يتمكن من التعرف على الصعوبات

التعليمية التي تعوق الطالب عن التعليم ويعمل على معالجتها ومرجعيته في ذلك خلفيته العلمية االكاديمية
والتربوية والثقافية والوطنية .وهو يسعى دائماً لتحديث معرفته وتنمية استعمال وسائل التعليم ووسائل االتصال
والتقنيات المتصلة بها واهتمامه المتواصل بالتغيير الذي يحدث في بيئته التربوية.

1
2

الترتوري والقضاه ،مرجع سابق.

آل إبراهيم ،إبراهيم عبد الرزاق ،نحو خطوات جديدة لتمهيد التعليم  ،مجلة التربية  ،العدد  ، 121السنة  ، 26قطر .1997 ،
14

 -2أهم اال تجاهات العالمية المعاصرة في برامج إعداد المعلم:
 -1-2أسلوب الكفايات (األداء):

يرجع أسلوب الكفايات في جوهرة إلى النظرية السلوكية في علم النفس التعليمي ،ومن أهم مالمحه االرتباط
الوثيق بين النظرية والتطبيق ،والتركيز على أداء المتعلم وأهدافه.

ومفصال لألدوار التي يتعين على الطالب
تحليال دقيقًا
وتتطلب عملية بناء البرنامج القائم على الكفايات
ً
ً
المعلم القيام بها ،لتحديد حاجته من المعارف والمهارات والقدرات ،ليقوم بأداء تلك األدوار على أكمل وجه،
كما تتطلب وضع معايير لقياس مدى تقدم في األداء ،ليستطيع الطالب المعلم تقويم عمله على أساسها.

1

هذا وتوجد ثالث خواص مهمة لتربية الطالب المعلم على أساس الكفايات وهي:

 -وجود أهداف تعليمية محددة ومعرفة بأسلوب إجرائي ومعروفة لدى كل من المتعلم والمعلم.

 -تحديد المسؤولية ،وأن يعرف المتعلم أنه مسؤول عن أداء الكفايات المطلوبة وفق المعايير المحددة.

 تفريد التعليم ،بمعنى أن كل متعلم له نوع من الحق في اختيار األهداف ،وفي اختيار األنشطة التعليمية،ويسير في هذه األنشطة بسرعته الخاصة؛ ولذلك فإن الوقت الذي يستغرق في تنفيذ هذه األنشطة له داللته.

ومن النتائج المترتبة على تلك الخواص ما يأتي:

منسوبا إلى موقعه
 أن التركيز سواء في التقويم أو في المسؤولية قد انتقل إلى الفرد ،فلم يعد تقويم الفردً
بين أقرانه أو إلى اختبار جمعي ،ولكن يقارن أداؤه بمجموعة أهداف ومعايير.

فكثير ما تختار الخبرات التي تحتويها
ًا
 انتقال التركيز من المعلم وعملية التعليم إلى المتعلم وعملية التعلم،المناهج ،ألنها تناسب خبرات المعلمين.
 أن التقنية هي محور تفريد التعليم في تربية المعلم على أساس الكفايات  ،إذ من خاللها يستطيع المتعلمالتخلص من االعتماد الكلي على المعلم ،وكذلك زيادة فرص التعلم.

2

 -2-2أسلوب تحليل النظم:

يعد أسلوب النظم حجر األساس في هندسة العملية التربوية خالل العقد األخير من القرن العشرين ،فقد جاء
استجابة لتأثيرات الثورة العلمية التكنولوجية في الحقل التربوي.

متكامال له عناصره ومكوناته
نظاما
ويتعامل هذا األسلوب مع أية ظاهرة أو نشاط تعليمي على أنه يشكل
ً
ً
3
وعالقاته وعملياته التي تسعى إلى تحقيق األهداف المحددة داخل النظام.

1

جبرائيل بشارة  ،مرجع سابق  ،ص.52

2

محمود شوق ،ومحمد مالك  ،معلم القرن الحادي والعشرين اختياره  -إعداده  -تنميته في ضوء التوجيهات اإلسالمية ،دار الفكر العربي

3

جبرائيل بشارة ،مرجع سابق  ،ص.54

 ،ط ،1القاهرة ، 2001 ،ص.126

15

ويتألف النظام المتكامل في أسلوب النظم من أربعة أجزاء مهمة هي:
أ -المدخالت :وهي أسس ومتطلبات محددة ،وتشمل جميع العناصر التي تدخل من أجل تحقيق أهداف

محددة .وفي نظام إعداد المعلم ،فإن المدخالت تتضمن :الفلسفة التي يجب أن نتبناها كإطار مرجعي لعملية
إعداد المعلم ،واألهداف العامة التي يجب تحقيقها ،ومعايير الجودة واالعتماد التي يجب أن تراعى في نظام

القبول واإلعداد والترخيص والتدريب ،وسياسة القبول ...إلخ.

1

ب -العمليات :وهي مجموعة العالقات والتفاعالت الت ي تحدث بين مكونات النظام ،وتشمل االستراتيجيات
والخطط والبرامج التي يتم تطبيقها.

ج -المخرجات :وهي النتائج النهائية لل نظام ،ومخرجات برنامج إعداد المعلم هنا إنما تتمثل في أجيال من
المعلمين المؤهلين للقيام بواجباتهم في تربية األجيال على النحو المنشود ،في ضوء األهداف المحددة سلفًا.

د -التغذية الراجعة :ويمثل هذا الجزء مجموعة المعلومات التي تأتي نتيجة تحليل المخرجات في ضوء

األهداف الخاصة الموضوعة للنظام ،وهي تقدم مؤشرات عن مدى تحقيق األهداف وانجازها ،وتبين مراكز
القوة والضعف في أي جزء من األجزاء األخرى ،ومن خالل ذلك يمكن تطوير النظام (برنامج اإلعداد) في
ضوء تلك المراجعات ،باإلضافة إلى ذلك ،فإن التغذية الراجعة تمكن من القيام بمراقبة سير كل عملية من

عمليات النظام ،والتحقق من مدى تنفيذ المتعلم للعمليات المكلف بأدائها.

2

إن برنامج إعداد المعلم وفق هذا األسلوب يكتسب إيجابيات كثيرة  ،من أهمها:

 النظر إلى عملية إعداد المعلم قبل الخدمة وخاللها، -يعد عملية واحدة متكاملة ال انفصام فيها،

 أنه يتخلص من صورة المادة التقليدية ،ليحل مكانها سلسلة من المعارف والقدرات والمهارات التعليميةالتي تالئم معايير األداء الجيد،

 يعمل هذا األسلوب على تفريد التعليم، -يساعد المتعلمين على التعلم الذاتي،

 -يضمن -في بنائه -عملية التقويم المستمر ،وادخال التعديالت ،وتطوير البرنامج بصفة دائمة.

1
2

علي أحمد مدكور  ،الشجرة التعليمية رؤية متكاملة للمنظومة التربوية ،دار الفكر العربي  ،القاهرة ، 2000 ،ص ص.17 ،16 :
جبرائيل بشارة ،مرجع سابق  ،ص ص.55 ، 54:
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 -3-2األسلوب القائم على التحكم في النشاط العقلي:
ينطلق هذا األسلوب من نظرية غالبرن ،التي تتلخص في أن معرفة نشاط المتعلم ،هي الطريقة الوحيدة
التي تمكننا من توجيه عملية التعلم والتحكم بها ،كما تساعدنا في الحصول على توعية المعارف والقدرات

نظاما مشابهًا من األفعال النفسية الداخلية.
والمهارات المرغوبة ،بشرط أن ينفذ المتعلم
ً
ويرى غالبرن أن للنشاط العقلي مهمتين أساسيتين:

 -1أن تكون األفعال العقلية للنشاط العقلي ،الوسيلة الضرورية الستيعاب المعارف والقدرات.
خاصا لالستيعاب.
موضوعا
 -2أن تشكل تلك األفعال نفسها
ً
ً

1

 -3واقع مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين في الدول العربية:

رغم االختالف النسبي في الظروف االجتماعية والتاريخية واالقتصادية والتربوية بين الدول العربية ،إال أن
عددا من الخصائص المشتركة ،منها:2
الدارس لواقع مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين يالحظ ً
 -1غياب السياسات الوطنية المتعلقة بإعداد وتدريب المعلمين.
 -2تعدد الجهات المسئولة عن إعداد وتدريب المعلمين والتفاوت في مستوي اإلعداد.

 -3النمطية  ،بما يتم تقديمه من برامج موحدة لجميع الطلبة الملتحقين بها ،وهي خاصية سلبية.
 -4االفتقار إلي إطار نظري إلعداد وتدريب المعلمين.

 -5غياب أو عدم وضوح وتحديد أهداف مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين.
 -6التفاوت في التركيز علي المحتوي المعرفي للمكونات األساسية لبرامج إعداد وتدريب المعلمين.
 -7عدم التوازن بين الجوانب النظرية والجوانب األدائية أو العملية التطبيقية.

 -8االنفصال بين إعداد وتدريب المعلم قبل الخدمة وتدريب وتأهيل المعلم أثناء الخدمة.
 -9افتقار مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين إلي البحث والتجريب التربوي.

1

جبرائيل بشارة ،مرجع سابق  ،ص ص.60 ،59 :

2
مهنيا  ،قطاع البحوث التربوية والمناهج ،
بدرية المفرج ،عفاف المطيرى ،محمد حمادة ،االتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم وتنميته ً
و ازرة التربية ( .2007/2006 ،بتصرف).
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رابعا :التجربة الفنلندية في تفعيل أدوار المعلم للولوج إلى اقتصاد المعرفة
إن التركيز على المهارات النوعية هو السبيل للتحول نحو المجتمع المعرفي ،وينطبق ذلك على
المعلم أساس النهضة التربوية ،فبامتالكه لمهارات التعليم وكفاياته ،يمكنه النهوض بالطالب
ومن ثم تحقيق أهداف التربية ،ومنن هنا برز اهتمام الدول المتقدمة بإعداد المعلمين ،ومن هذه
الدول فنلندا  ،كأنموذج عصري للدول النامية الساعية نحو النهضة التربوية.

 -1العوامل التي ساهمت في ولوج فنلندا الى مجتمع المعرفة :

في شمال أوروبا تقع دولة فنلندا )*( ،ثامن أكبر دولة أوروبية من حيث المساحة وأقل بلدان القارة العجوز
كثافة سكانية بمجموع ال يتجاوز  5.4مليون نسمة.

إلى غاية الخمسينيات من القرن الماضي كانت فنلندا تعتمد على اقتصاد فالحي محدود  ،وصارت تعتمد

على التصنيع و التنمية البشرية إيمانا منها بأن القوة البشرية أفضل سبيل لتحقيق التطور والرفاهية.
وقد ساهمت عدة عوامل في ولوج فنلندا إلى اقتصاد المعرفة  ،ومن أهمها:

1

2

 -1إن النظم االقتصادية في فنلندا ،هي نظم متأصلة في جذور عميقة من التقاليد الوطنية العريقة،
والخصائص االجتماعية ذات قيمة كبيرة ،والتي كان لها دور أساسي في تمكين البالد من االنتقال
االقتصادي السلس ،وفي صياغة "النموذج الفنلندي" الراهن.

 -2تستثمر فنلندا في مجاالت الخبرة المتخصصة النابعة من خصائص مجتمعها القوي ،من نظام تعليمي
مجاني متطور ،وطموح تكنولوجي ،ووعي بيئي وصحي عالي المستوى ،ودولة رفاه قوية ،وثقة في أعمال
القطاع العام ،والتزام بالعدالة االجتماعية ،وتقدير لقضايا السالمة واألداء الوظيفي.

 -3عرفت فنلندا أحداث هامة بين ستينيات وثمانينيات القرن الماضي ،أثّرت على تعبئة النخب القطاعية،
ودفعت الحكومة باإلشراف على تنفيذ تنمية اقتصادية تعتمد أساساً على التكنولوجيا.

وفي مطلع التسعينيات ،لعبت النقاشات واسعة النطاق بين مختلف القطاعات االقتصادية ،دو اًر محورياً في

إحداث تغيير شامل في النهج االقتصادي للبالد ،فأنشأت المؤسسات لتتبنى سياسات الدولة الجديدة ،والتحول

)*( كانت فنلندا جزًء من السويد ،ولكنها منذ عام  1809تحولت لمنطقة تابعة لإلمبراطورية الروسية وقد عاشت حروبا ومعارك دامية وحالة
من عدم االستقرار منذ إعالن استقاللها عن روسيا في  ، 1917انضمت لألمم المتحدة سنة  1955واإلتحاد األوروبي عام .1995
1

فنلندا  :معجزة ميدان التعليم و عالم المعرفة  ،متاح على الموقع :

2

مازن إرشيد  ،فنلندا ..والطريق نحو اإلبداع!  ،صحيفة العربي الجديد  ،بتاريخ  29يونيو  ،2015متاح على الموقع :

http://thrdistinct.blogspot.com/2014/02/blog-post_8.html

http://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/6/29
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موجه نحو االبتكار ،يكون للدولة فيه دور بارز في تطوير شركات أكثر تنافسية من
التدريجي نحو نظام ّ
السابق ،ساهم في بروز شركات وطنية عالمية مثل "نوكيا" ،و"نستي أويل" ،و"كسكو".
تطور في ميدان التكنولوجيات الدقيقة ،وهي الدولة الوحيدة في العالم التي وصلت
ًا
وتُ َعد فنلندا من أعلى الدول
إلى نسبة  %100من ربط شبكة اإلنترنت المنزلي.

 -4وجود روابط مشتركة بين القطاعات االقتصادية المختلفة .ساهم هذا الترابط المجتمعي ،والتعاون القائم
على شبكة من الشركات والجامعات ومعاهد البحوث والمؤسسات العامة ،في إرساء أسس اقتصاد ومجتمع

صّناع القرار ،بمختلف قطاعات االقتصاد بعضهم البعض بشكل شخصي.
المعرفة في بلد صغير يعرف فيه ُ
 -5تمتلك فنلندا مجتمعاً فتياً ،لم يرزح تحت الحكم األجنبي في الماضي القريب ،ما يشكل سبباً إضافياً في
تكوين مجتمع مرن ومنفتح للمؤثرات الخارجية ،إذ ال يزال هناك إرث مشترك بين السكان ،يدعم قيام دولة

تقف بقوة أمام التهديدات الخارجية ،وتدعم إنشاء مؤسسات وطنية قوية ،قادرة على تحقيق رفاهية الشعب.

 -6وجود نظام تعليمي مميز  ،ففنلندا متفوقة في المجال التعليمي قبل كل مجال والسر يكمن في إيمان
رجال السياسة والشعب بقداسة التربية والتعليم في بناء مجتمع مثالي واقتصاد ناجح  ،ونهجها لنظام

واستراتيجية مختلفة ومميزة منبثقة من حياة الشعب وتجربة الخبراء ( ليس كبعض الدول التي تنهج سياسة
نسخ/لصق األنظمة التعليمية لدول لم تنجح هي األخرى في ميدان التعليم) .فهي تجربة مميزة في ميدان

التعليم جعلها تتصدر الدول في هذا المجال الحيوي)*(.

التحول الهيكلي الكبير الذي ط أر عليه بقيادة قطاع تكنولوجيا
ونظ اًر لمعدل النمو السريع لالقتصاد الفنلندي ،و ّ
المعلومات واالتصاالت ،فغالباً ما يتم االستشهاد به كحالة نموذجية القتصاد عالمي قائم على المعرفة.
وما ُيثبِّت ذلك هو احتالل فنلندا ،منذ أواخر التسعينيات ،موقعاً بار اًز عالمياً ضمن تصنيفات القدرة التنافسية
التي يتم اإلعالن عنها في كل من معهد التنمية اإلدارية ( ،)IMDوالمنتدى االقتصادي العالمي (دافوس).

 -2مميزات النظام التعليمي في فنلندا:

تم تغيير فلسفة التعليم فى فنلندا منذ التسعينيات مع تبنى نهج المركزية التعليم والغاء التفتيش على نصوص
الكتب المدرسية لتبدأ معها هذه الطفرة العلمية التعليمية الهائلة  ،ومنذ ذلك الحين أصبحت االيديولوجية

المتبعة هى التوجيه عن طريق المعلومات والتمويل والدعم بدال من السيطرة والمركزية.

)*(

صنفت فنلندا كأفضل بلد في العالم سنة  2010حسب استطالع مجلة نيوزويك لعام  2010من حيث الصحة والدينامية االقتصادية

والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة ،وتُعتبر ثاني أكثر البلدان استقرار في العالم وتصنف األولى حسب استطالعات بعض المجالت
والوكاالت العالمية .وصنفت في المركز األول عالميا في ترتيب التنافسية لجودة التعليم لعام  ،2014وتصدرت الترتيب في قائمة نشرتها

األمم المتحدة ألكثر الدول تحصيالً للعلم وليس جودة قطاع التعليم والمعلمين في مجاالت متعددة وهامة جداً مثل العلوم والرياضيات.
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ويبدأ نظام التعليم فى فنلندا فعليا

بمرحلة التعليم المبكر لألطفال
والرعاية الصباحية لغاية سن خمس

سنوات ،وغير الزامية .ولما يبلغ

الطفل  6سنوات يلتحق بعام
دراسى (عام ما قبل التعليم) ،

لينخرط بعدها في التعليم االساسى
االلزامى في سن السابعة وحتى

 16عاما لكن البرلمان يناقش
حاليا قانونا بزيادته ل  17عام.
وينتقل الطالب بعد ذلك لمرحلة
التعليم

الثانوى العام أو المهنى

لمدة ثالث سنوات ويلى ذلك

االلتحاق بالجامعة سواء للحصول
على البكالوريوس فى التعليم العام

أو درجة البكالوريوس التطبيقية
للتعليم المهنى( .أنظر الشكل).
ومن الميزات التي يتميز بها النظام التعليمي الفنلندي  ،نجد:1

 -1يستند التعليم في فنلندا لبنية أساسية متميزة في جميع مؤسساته سواء المدارس الحكومية أو الخاصة أو
مراكز الرعاية الصباحية لألطفال الصغار أقل من  6سنوات والتي تعتبر نموذجا يحتذى لكيفية إعداد النشء
وتنمية مداركهم وتفتيح أذهانهم واكتشاف مواهبهم وقبل ذلك تشجيعهم على تلقي العلم والمعرفة والقراءة.

 -2منذ الستينيات من القرن الماضي ،والقوى السياسية في فنلندا متفقة  -يمينها ويسارها  -على أن التعليم
هو الوسيلة للتفوق واالزدهار لفنلندا.

1

أحمد العلوال  ،لهذا تفوقت فنلندا  ،متاح على الموقعhttp://www.almarefh.net/show_content_sub.php? :
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التميز في التعليم ،عبر نظام تعليمي شامل ونشر شبكة
 -3تقوم اإلستراتيجية الفنلندية على تحقيق المساواة و ُ
المدارس ،بالقرب من المنازل .ومن هم في المناطق الريفية والنائية فيتم توفير نقل مجاني إلى المدارس.
 -4هناك ثقة كبيرة من القيادات التعليمية في فنلندا بالخبرات المحلية وأصحاب التجارب التعليمية في البلد،

عوضا عن تطبيق نماذج خارجية إلصالح التعليم.
وهناك ميل لالستفادة من تجاربهم الناجحة
ً
 -5يتم بناء خبرات المتخصصين في فنلندا على بعضها واالستفادة منها واالستماع آلراء واقتراحات المعلمين
والترحيب بها لخلق جو من اإلصالح المستمر واالنفتاح ألي رأي جديد أو لمحة تطويرية.

 -6تتم اجتماعات دائمة بين ممثلي اتحادات المعلمين ،ومحاضري الجامعات ،ومؤلفي المقررات ،وممثلي
الحكومة في قطاع التعليم .تستبعد الخالفات وتحدد نقاط االتفاق ليتم إقرار النظم العامة للتعليم وتطويرها.

 -7التعديالت العامة والنظم الجديدة والخطوات اإلصالحية في التعليم يوضع لها خطط محكمة لتطبيقها..
بحيث يتم تعميمها وتطبيقها على منطقة تلو األخرى بشكل متدرج ومراقب بصورة دقيقة.

 -8اتحادات المعلمين تم تحويلها من كيانات ذات ضغط خارجي على الحكومة (كما في أمريكا) إلى شركاء
في صنع القرار مرحب بها وتطلب مشورتها.

 -9يتم انتقاء القيادات التعليمية بعناية فائقة ،بحيث يرشح ذوي القدرات القيادية والمهارية والعلم بمجال
بدءا من وزير التعليم وحتى مديري المدارس.
تطوير التعليمً ،
 -10يضمن القانون الفنلندي لكل تلميذ منذ دخوله المدرسة وحتى نهاية أعوام دراسته الحق في وجبات
غذائية مجانية مكتملة صحيا ،تعتبر استثما ار في المستقبل (استثمار في صحة األطفال رجال المستقبل).

 -11يخضع نظام التعليم الفنلندي بشكل كامل لمتابعة وتقييم مستمرين تقوم بها ثالث منظمات وهي:

مجلس تقييم التعليم والمجلس األهلي لتقييم التعليم والمجلس الوطني للتعليم ،وتهتم الدولة بالبحث العلمي في

المعاهد التابعة لها ،أو بمشاركة القطاع الخاص والذي له الدور األهم في ذلك ،وتصل مساهمته ل.1% 70

 -12التقييم الفعال والمستمر ألداء الطلبة خالل مسار الدراسة  ،يساعد الطلبة على تخطي كل الصعاب

التي تواجههم في مسيرتهم التعليمية ،ويحصل الطالب على تقرير سنوي ،وفي المقابل ال توجد امتحانات على
المستوى الوطني للطلبة في فنلندا عدا في نهاية الثانوية العامة.

فالمدرسون مسئولون عن التقييم وتقديم الشهادات على أساس األهداف المكتوبة في المناهج الدراسية ،وفى
الوقت نفسه ال يتم إجراء تقييم بالدرجات للطالب حتى الفصل الثالث االبتدائي ،أي في سن عشر سنوات.

 -13إن جودة التعليم والتدريب في فنلندا عنصر اساسى مرتبط بكفاءة التعليم مثل المساواة بين االفراد
تالميذ ومدرسين فى وقت تنمى فيه المدارس الفنلندية فرص التدريب وليس فقط التعليم بين التالميذ.

1

سالم بن سيف العبدلي  ،مرجع سابق.
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 -3مكانة المعلم في التجربة الفنلندية:

يعتبر المعلم في فنلندا العنصر المهم في العملية التعليمية ويحصل على تقدير ودعم مالي ومعنوي من

المجتمع نفسه ،وتعد رواتب المدرس هناك ضمن فئة األجور العالية  ،كما ان المعلم لديه المرونة في اختيار

يعين أي معلم في فنلندا إال بعد حصوله على
طرق التدريس بل حتى المناهج والكتب ،وفى الوقت نفسه ال ّ
الماجستير  -على األقل  -من كليات متخصصة ال تقبل إال أفضل  % 10ممن يتقدم لها من الخريجين.
وهذا يضمن أن المتقدمين الموهوبين واألكثر حماسة هم من يستحقون شغل تلك الوظيفة.

يحافظ المعلم في فنلندا على سريان المعيار الحكومي على المناهج دون التقيد بمنهاج مكتوب ،وله حق
تقسيم المادة واختيار الدروس التي يراها مناسبة ،وطريقة التدريس حسب رغبته واقتناعه بأهمية المواد

وشموليتها ومحافظتها على المحتوي العلمي القوي ،ويتم ذلك بوجود نخبة من المتميزين أصحاب الدراسات
1

العليا وفي مراحل معينة يجب أن يكونوا حاصلين على الماجستير على األقل وأحيانا الدكتوراه.

والمعلم الفنلندي ال يلزم باختبارات ونتائج شهرية وفصلية  ،مما يعطيه حرية كبيرة في االختالط واالحتكاك
ميا.
بالطالب ومعرفة مستوياتهم وجوانب شخصياتهم والتعرف على ميولهم واثرائهم عل ً

أما عملية تقييم الطالب فتتم بشكل (وصفي) ال (رقمي) ...بحيث ال يتم تحويل مستويات الطالب الدراسية

إلى أرقام ،وانما يوصف مستوى الطالب بشكل تعبيري .أي أنه ال يتم مقارنة طالب بآخر ،وانما يتم تقييم كل
طالب بشكل فردي عن طريق وصف كتابي يكتبه المعلم عنه.
ومن حيث االرتباط بين المعلم والطالب ،يمكث المدرسون في فنلندا فترة طويلة مع الطالب ،تصل  5سنوات
2

دراسية ،مما يوطد العالقة بين المعلمين والطالب الذين يبلغ عددهم  20طالبا فقط في الفصل الواحد.
ومن أهم األفكار الممتازة التي طبَّقها الفنلنديون في إصالحهم الطويل المدى :فكرةُ التدريب المكثَّف والعالي

نتائج ِ
للمدرس ،وقد توصَّلوا إلى
ِّ
غير مسبوقة في هذا المجال ،حيث أصبحت مهنة المدرس هي المهنةَ
َ
المرغوبة والمحبوبة والمطلوبة ،مرغوبة عند الطالب الجامعيين ،ومحبوبة عند التالميذ ،ومطلوبة في سوق
العمل ،وهذا انقالب وثورة يأتم تم معنى الكلمة في ميدان التربية والتعليم ،ألن مهنة المدرس ِ
الكثير من
فقدت
َ
هيبتها في جميع أقطار العالم ،والعجيب أن فنلندا توصَّلت إلى هذه المعالجة الموفَّقة من دون أن تر ِ
تكز على

أساس التحفيزات واإلغراءات المادية.

1

3

تجربة نجاح التعليم الفنلندي  ،مرجع سابق.

2

مزايا تطبيق التجربة الفنلندية في التعليم بمصر ،نشر بتاريخ  ،2016/09/04متاح على الموقع:

3

عبدالكريم بن مسعود جيدور ،الدروس المستفادة من الظاهرة التعليمية الفنلندية ،متاح على الموقع:
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خامسا :االستفادة من التجربة الفنلندية في اعداد المعلم لبناء مجتمع المعرفة في الدول العربية
قبل الحديث عن فرص االستفادة من التجربة الفنلندية في اعداد المعلم لبناء مجتمع المعرفة في الدول

العربية ،يجدر بنا االشارة إلى أسباب نجاح النظام التعليمي في فنلندا وتميزه ،كمنطلق لهذه االستفادة.

 -1أسباب نجاح النظام التعليمي في فنلندا:

مفتاح التفوق الفنلندي يمكن أن نجمله في العناصر التاليـة:

 -1من أهم هذه األسباب تحقيق راحة الطفل النفسية بالمدرسة ،كونها المكان الذي يقضي فيه معظم وقته،
أن نظام التعليم متوفر لجميع الطالب في كل مناطق فنلندا مجاناً في مدارس يدعمها القطاع الحكومي.
كما َ
 -2أن نظام التعليم بفنلندا يساعد على تقارب مستويات الطلبة بإعطاء الفرص للجميع في اكتساب المهارات
في المواد المختلفة كالعلوم والرياضيات والقراءة واللغات ،وحتى بوجود تباين في الذكاء واالمهارات.

 -3تعتبر السنوات الست األولى من عمر الطفل هي األهم بالمدرسة وفي التعليم الفنلندي ،ألنها فترة بناء

المعرفة والمهارات البسيطة والتعود على حياة التعلم واكتساب المعرفة لتعود عليهم بالفائدة للمراحل الموالية.

 -4التعليم اإللزامي العام هو تعليم مجاني تماماً ،فالكتب واألدوات القرطاسية مجانية في هذه الفترة ،باستثناء
المرحلة الثانوية ،إذ على الطالب أن يدفعوا ثمن الكتب واألدوات .ولكن دخولهم للجامعات مجاني بال رسوم.
المدرس ،وكان الهدف تزويد المدرس ٍ
بعدد كبير
 -5اإلعداد الجيد ألهم عنصر في العملية التعليمية ،وهو ِّ

بشكل ٍ
ٍ
كامل.
من المهارات والمعرفة النظرية والتطبيقية ،والتحقّق من توظيفه واستثماره لها
 -6القضاء على نظام االمتحانات بمفهومه الشرق أوسطى الذى يجعل الطالب طوال مدة دراسته مطاردا

بامتحانات وخوف مستمر من الرسوب وعدم التفوق واالعتماد بدال عنه على نظام تقييمى يتيح قد ار كبي ار من

الموضوعية فى وقت ال يحتاج فيه الطالب للمذاكرة بعد انتهاء اليوم الدراسى .فتزيد ثقة الطالب بقدراتهم.

 -7فنلندا ال تعرف الدروس الخصوصية فهي مسألة غير واردة أبدا في ظل هذا النظام التعليمي الصارم.

بدال من زيادة
 -8تُركز سياسة التعليم في فنلندا بشكل أساسي على العمق في المضمون المدروسً ،
أسبوعيا،
يوميا و 20ساعة
ً
المضمون والتعامل معه بسطحية ،والمعلمون يعملون في الفصول لمدة  4ساعات ً
نصف هذه الساعات يقوم فيها المدرس بإعداد المناهج الدراسية وتقييم الطالب.

وقد سهرت فنلندا على تنفيذ خطة تتحرك من خاللها نحو العلم والمعرفة تركز على البحث العلمي والتدريب
للسنوات من  2012حتى  2015تنمي فيها مبدأ المساواة والعدالة في التعليم سواء بين التالميذ أو المدارس
أو المدرسين أنفسهم ،وتشمل أيضا ترسيخ مبدأ اخضاع المدرس لتدريب مستمر عدة أيام بداية كل عام.1

عالميا في المنظومة التعليمية وأصبحت مثال ُيحتذى به.
فهذه األسباب جعلت من دولة فنلندا أولى الدول
ً

1

سالم بن سيف العبدلي ،مرجع سابق.
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 -2الدروس المستفادة من التجربة الفنلندية في اعداد المعلم لبناء مجتمع المعرفة في الدول العربية:
تعد التجربة الفنلندية في التعليم تجربة رائدة ونموذج يستحق التأمل ،ويمكن استخالص العديد من العبر
والفوائد منها ،فقد استطاعت فنلندا التفوق على تجارب أخرى في أمريكا وأوربا من خالل اعتبار التعليم هدفا
وغاية وأساسا لصناعة الرجال من أجل التنمية وخدمة الوطن.

وأصبحت هناك قناعة تامة لدى الجميع بما فيهم الحكومة والمدرس والطالب والمجتمع بأهمية التعليم والبحث

العلمي والتدريب .واستطاعت التجربة الفنلندية أن توجد تناسقا وتكامال بين عناصر العملية التعليمية وتوفر
لها كل اإلمكانيات والمناخ التعليمي المناسب .فوفرت اإلمكانيات المادية والفنية المناسبة والبنى األساسية

الضرورية للعملية التعليمة وقامت بتأهيل المعلمين وتدريبهم.

إن هذه المكاسب هي التي تساهم في تحقيق جودة المنتج التعليمي  ،وهذا ما ينقصنا في نظم التعليم العربية.
والتي تفتقد ل معظم المواصفات التي يتميز بها التعليم الفنلندي  ،حيث ضعف رواتب المعلمين مقارنة مع
القررات التربوية ،ومع
الوظائف األخرى ،مع عزوف واسع النطاق عن االلتحاق بمهنة التدريس ،والتخبط في ا
ذلك ورغم اختالف الحالتين ،إال أن هناك إصرار على نقل التجربة الفنلندية قبل توفير ظروف وضمانات

نجاح االستفادة منها .وقد سعت لذلك بعض الدول العربية ،على غرار :دولة االمارات العربية المتحدة ،حيث

تم عقد شراكة بين فنلندا ومجلس أبو ظبي للتعليم لتطبيق التجربة الفنلندية في عدد من مدارس أبو ظبي

والعين ،وتدريب المعلمين على نظم التدريس المعتمدة لدى فنلندا ،وقد اعتمدت العملية منذ عام ،12010

لكن بعد  6سنوات لم تتحقق النتائج المرجوة ،ومن أسباب ذلك عدم قدرة اإلدارة على إلغاء ثقافة االمتحانات.
وفي مصر أعلنت و ازرة التربية والتعليم في وقت سابق من العام الدراسي  2016/2015أن التجربة الفنلندية
في التعليم واحدة من التجارب المميزة التي تدرس الو ازرة كيفية االستفادة منها ،ومن اإلجراءات التي اتخذتها

الو ازرة في هذا الشأن دراسة المناهج الفنلندية في العلوم والرياضيات ومقارنتها بالمناهج

المصرية2.

وبالرغم من وجود بعض العوائق التي قد تطرح إذا ما تم تطبيق التجربة الفنلندية في واقع الدول العربية  ،فإنه
يمكن التغلب عليها  ،من خالل االستفادة من هذه التجربة ،والتي حققت النجاح

عندما رفضت أسلوب التلقين

والحفظ والنمط التقليدي في التعليم ،وعندما ارتقت بمهنة التعليم لتصبح أكثر من مهنة محترمة ،وارتقت بالمعلم حيث
ينظر الناس إليه على أنه عالم ،وتحولت المدارس من أماكن تعليم إلى مختبرات.

1
2

التجربة الفنلندية في مدارس أبو ظبي ،نشر بصحيفة االمارات اليوم  ،بتاريخ .2016/05/28

مزايا تطبيق التجربة الفنلندية في التعليم بمصر ،نشر بتاريخ  ،2016/09/04متاح على الموقع:
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وبالتالي إذا كانت الو ازرات المعنية بالتعليم في الدول العربية تُريد تطبيق بعض أنظمة التعليم الفنلندي ،فيجب
عليها إعادة تأهيل النظام التعليمي بالكامل واعادة هيكلته  ،وتغيير قواعد العملية التعليمية بالمدرسة وجعلها
بيئة تعلم جاذبة ،وتبني سياسات تعليمية ،تراعي االعتبارات التاليـة:

 -اعتماد سياسة مرنة من أجل إعداد المعلم للتعامل مع تغيرات البيئة التعليمية.

 االبتعاد عن األساليب التقليدية في التعليم المترّكزة حول الحفظ والتلقين ،واحاللها بطرائق وأساليب تركزعلى الفهم والنقد والتحليل وحل المشكالت ،وتستند إلى الحوار والنقاش.
 -اختيار المعلمين بناء على معايير علمية محددة ،ففنلندا عند اختيارها للمعلمين تكون أقل درجة علمية

مطلوبة هي الماجيستير ،ويتم تعيينهم بعد المرور بعدة اختبارات علمية للتأكد من سالمة اختيار المعلمين.

 -تطوير نظم اإلدارة وتغيير المناهج الحالية التي تعتمد على الكم وليس الكيف.

 العمل على تحويل التعليم في عقل ووجدان التالميذ من تهذيب واصالح إلى متعة كاملة فساعات البقاءداخل الفصول مثال يجب أن تكون أقل من تلك التي يقضيها الطالب في أنشطة رياضية وفنية خارج الفصل.
 تعظيم الصورة الذهنية للمدرس ماديا ومعنويا فرواتب المدرسين في فنلندا مرتفعة مقارنة بالمهن األخرىوتأهيلهم يتم بدعم من الدولة ولديهم مرونة كبيرة في اختيار الكتب التي يتم تدريسها للطلبة.

 -تكريس مبدأ المجانية طوال سنوات الدراسة والمساواة وتكافؤ الفرص في التعليم سواء بين التالميذ أو

المدارس  ..وقبل كل ذلك االبتعاد عن السياسة وتأثيراتها ،وهي عناصر أساسية للتعليم الفنلندي.

 -الحرص على أن يكون المعلم هو الذي يجيد البحث العلمي ،والقادر على تطوير معارفه باستمرار.

 أن أي تطوير واصالح تربوي ،ينبغي أن يتم وفق خطة وطنية منظمة ومدروسة .وتصاغ بشفافية منخالل مشاركة مجتمعية موسعة ،وتبعا إلرادة سياسية متينة للتغيير والتجديد.

 -ضرورة التقويم الشامل للعملية التربوية عوضا عن االكتفاء بتقويم التحصيل الدراسي للتالميذ.

 منح حرية وصالحيات أكبر للمدرسين ومديري المدارس واإلدارات التعليمية والمجتمعات المحلية فيصناعة الق اررات المرتبطة باختيار المحتوى التدريسي وسياسات التمويل ،وأساليب تدريس وتقويم الدارسين.

 تكــوين وتأس ــيس م ارك ــز وطني ــة واقليميــة تت ــولى مس ــؤولية رص ــد اإلصــالحات التربوي ــة المنش ــودة وتطبيقه ــاوتجريبها وتعميمها ،على غرار المعهد األطلنطي للتربية بكندا ،ومعهد اإلنماء العربي ببيروت.

 ضمان مشاركة الجميع في عمليتي تقويم وتطوير المناهج للمساهمة في إنارة طريق الطالب والشبابالذين سيشكلون كوادر في بلدانهم وقادتها في المستقبل.

الخاتمة:
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مع االنفجار المعرفي الهائل  ،أصبحت هناك ضرورة ملحة للمعلم المتطور بشكل مستمر ليواكب روح
العصرٍ ،
معلم يلبي حاجات المتعلم في التعلم واحتياجات المجتمع ومتطلباته لالرتقاء به نحو مجتمع المعرفة.
تم استعراضها ،تم التوصل إلى النتائج التالية:
ومن خالل المحاور التي ّ
 -يقصد بمجتمع المعرفة ذلك المجتمع الذي يقوم أساسا على نشر المعرفة عبر التعليم ووسائل اإلعالم،

وانتاجها من خالل مؤسسات البحوث والتطوير ،وتوظيف ناتجها بكفاءة في جميع مجاالت نشاط المجتمعي.

 -يعد التعليم أحد مصادر المعرفة التي تكسب االنسان المهارات التي تمكنه من االنتاج وتطوير قدراته.

 يعد المعلًم ركيزة أساسية من ركائز العملية التربوية ،بل هو حجر الزاوية فيها ومحورها األساسي ،وان أيإصالح أو تطوير أو تجديد في العملية التربوية ،يجب أن يبدأ بالمعلم ،إذ ال تربية جيدة بدون معلم جيد.

 -في ظل مجتمع المعرفة تغيرت أدوار المعلم من مجرد حافظ للنظام وناقل للمعرفة باعتباره المالك

للمعلومات ،إلى كونه مرشد وميسر ومنظم لبيئة التعلم ،وتغير من ملقن ومحاضر الي مهندس للتعلم.

 -تمثل التجربة الفنلندية نموذجاً عصرياً للدول النامية الساعية نحو النهضة التعليمية التي ترتكز على

ضرورة إعداد المعلم  ،ويمكن استفادة الدول العربية من مميزاتها في إعداد المعلم للولوج الى مجتمع المعرفة.
وبناءا عليه  ،يمكن الخروج بجملة من التوصيات  ،وهي كالتالي:

 العمل على تعظيم الصورة الذهنية للمدرس ماديا ومعنويا فرواتب المدرسين فى فنلندا مرتفعة مقارنة بالمهناالخرى وتأهيلهم يتم بدعم من الدولة ولديهم مرونة كبيرة فى اختيار الكتب التى يتم تدريسها للطلبة.

 إعادة هيكلة عناصر النظام التعليمي لالرتقاء بمخرجات التعليم لتتواءم مع هدف االرتقاء لمجتمع المعرفة. ضرورة االخذ بنظام اإلعداد المتكامل (أكاديميا و مهنيا) للمعلم الشامل أي القادر على تدريس مادةتخصصه في جميع مراحل التعليم العام.

 أن يتمتع المعلم بالحرية األكاديمية في القيام بالواجبات المهنية  ،وأن ُيعطى الدور األساسي فى اختيارطرق التعليم المناسبة في إطار البرامج المقررة وبمساعدة الموجهين الفنيين.
 إعادة النظر في أهداف ومؤسسات إعداد المعلمين بحيث تهتم بالمستجدات الحديثه في المجال التربوي،واإلطالع على االتجاهات المعاصرة بالدول المتقدمة في مجال إعداد المعلم ،واألدوار الجديدة والمتغيرة

والمطلوب من المعلم القيام بها  ،وهذا من أجل وضع أسس لبناء مجتمع المعرفة.

ويمكن االستفادة من التجربة الفنلندية في مجال التحول الى مجتمع المعرفة ،من خالل التعاون الفني

واستقدام خبراء لوضع استراتيجية طموحة قابلة للتطبيق تراعي طبيعة وخصوصية المجتمعات العربية.

قائمـة المراجـع:
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معايير اختيار معلّمي اللغة العربية واعدادهم وتدريبهم

االسم واللقب :عبداهلل بن سعيد بن عبداهلل السعيدي
الدرجة العلمية :طالب سنة خامسة مرحلة الدكتوره ،بجامعة محمد األول وجدة ،المملكة المغربية.
التخصص الدقيق :اللغة العربية.
المؤسسة األصلية :وزارة التربية والتعليم ،سلطنة عمان.
الدولة .:سلطنة عمان.

المقدمة
إن اإلعداد المنهجي للمعلمين لم يبدأ في أوروبا الغربية إال مع انتشار نظم التعليم
الجماهيري في القرن التاسع العشر وبذلك انتشر النموذج الغربي إلعداد المعلمين إلى المناطق
البعيدة فقد وصل النموذج البريطاني إلعداد المعلمين في دراسة الجامعة األولى والدراسة
الجامعية العليا إلى كندا وأستراليا وسنغافو ار وجميعها من المستعمرات السابقة لبريطانيا على أن
المفكرين الصينين والتقاليد التربوية الصينية من جهة أخرى يدينون بالكثير لكونفوشيوس مع أن
أول مؤسسة لتدريب المعلمين في الصين من العصر الحديث قد اقيمت وفق نموذج العصرنة في
اليابان وهو نموذج كان بدوره جزءا من النموذج الفرنسي .وبغض النظر عن هذا كله من فروق
واختالف إال أن جميع نظم إعداد المعلمين تتطلب إعادة نظر في االفتراضات المحورية التي
تقوم عليها وفي العمليات األساسية من السباق العالمي الجديد وقد أشير إلى الحاجة الماسة إلى
القيام بذلك  ،فقد تم مالحظة أن كثير من المؤسسات التي تقوم بوضع هذه البرامج برامج إعداد
المعلمين وتطويرهم أن هذه المؤسسات تتشبث برؤية فات أوانها أو أنها تتعارض مع المجتمع
الذي تغير تشكيله ديمغرافيا واقتصاديا وتكنلوجيا في ظل العولمة والتسارع المعلوماتي العالمي.

1

1

 التحول الكامل في إعداد المعلمين ،س غوبيناثان وآخرون ،وزارة التربية والتعليم سلطنة عمان ،المعهد الوطني للتعليم2008م،ص.16

1

ولذا تزداد أزمة التوظيف المستمرة تعقيدا وشدة بسبب المطالبات والتوقعات واألفكار الجديدة
لما يعنيه التدريس والمعلم في المجتمع المعارف اآلخذ في العولمة فمن المتوقع ان الطالب اليوم
أن يبلغوا مستويات إنجاز أعلى وأن يكتسبوا مهارات جديدة تشمل فيما تشمله المعرفة التكنلوجية
واللغات األجنبية ومهارات التعامل بين الثقافات للتمكنن من التنافس في االقتصاد العالمي ككما
ينتظر من المعلمين أن يقدموا تدريسا فرديا متمايزا ،في حين أن صعوبات التوظيف المعلمين
ليست بالجديد إطالقا فإن االتجاهات الجديدة تضاعف من هذه الصعوبات من التوسع في أسواق
العمل الدولية ويتوفر قد ار من فرص العمل المتنوعة أكبر من أي وقت مضى وتصبح خيارات
المستقبل الوظيفي أكثر تنوعا واجتذابا ففئات النساء واألقليات التي كانت خياراتها محدودة في
الماضي لديها اآلن خيارات أوسع مما يخفض عدد األشخاص الذين يختارون مهنة التدريس لهم
ويتعين اتخاذ الخطوات التي تكفل بالمحافظة على قدرة مهنة التدريس على المنافسة في أسواق
العمل الراهنة للتمكن من اجتذاب أفضل المرشحين وللحكومة دور شديد األهمية في ذلك .إذ لم
يعد بإمكان معاهد إعداد المعلمين أن تعتمد على نظم التوظيف الحالية وعلى دائرة المتقدمين
التقليدية وهي دائرة خريجي الكليات وال بد من مسارات تجتذب المتقدمين غير التقليدين إلى مهنة
التدريس من قبيل من يغير مهنته في منتصف الطريق أو أعضاء األقليات.

1

مشكلة البحث
 -1ما مدي توفر معاير الجودة األساسية في معلمي اللغة العربية؟
 -2ما مدي قيمة البرامج المقدمة إلعداد معلم اللغة العربية أكاديميا وتربويا؟
 -3ما مدى توفر االختبارات القبلية لسبر المقدرة االستعدادية لمزاولة مهنة تدريس اللغة
العربية؟
ما مدى توفر البرامج التدريبية لصقل معلم اللغة العربية أثناء الحياة العملية؟
أهمية البحث:
سيقف البحث على بعض الجوانب التي تفيد الحقل التربوي لتنبه لها ووضع البرامج العالجية
والتطويرية لمعلمي اللغة العربية والتي منها:
1

 -التحول الكامل في إعداد المعلمين ،س غوبيناثان وآخرون ،ص.47

2

 -1الوقوف على بعض االشكاليات التي تعاني منها برامج إعداد معلمي اللغة العربية.
 -2يسهم في تطوير برامج إعداد معلم اللغة العربية في الجامعات والكليات ووضع معاير
الجودة الشاملة لذلك.
 -3يفيد الباحثين في منهاج وطرق التدريس للوقوف على االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة
العربية لصقل مواهبه باستمرار.

المطلب األول :المعاير األساسية لمعلمي اللغة العربية:
الفقرة األولى :معاير عامة.
يتوقف نجاح نظم الجودة الشاملة إلعداد المعلم على جودة العناصر البشرية المرشحة لاللتحاق
بالمهنة وممارستها ،األمر الذى يتطلب وجود معايير واضحة النتقاء وقبول الطلبة المرشحين
لكليات التربية  ،وهذا يتطلب تشكيل فريق من المراكز العلمية إلعداد قائمة بالمواصفات المطلوبة
التي تمثل كفاءات معلم الغد ،والتي يتم في ضوئها عمليات تقويم الطلبة الراغبين في االلتحاق
بالمهنة والتي ال بد منها كالجوانب الشخصية ،والمستوى الخلقي واالجتماعي ،والمقدرة العلمية
على التحصيل المعرفي ،والعمليات اإلدارية التي ال بد منها للقبول 1عالوة عال ذلك ال بد أن
تراعى معاير أخرى ترسخ في ذهن المتقدم لشغل وظيفة التعليم لكي ينميها إن لم تكن لديه بعض
المهارات لما لها من الحاجة الماسة في العملية التعليمية التعلمية ومنها:2
 يتمكن المعلم من البحث في مجال المادة العلمية. يتمكن المعلم من تحقيق التكامل بين مادة تخصصه والمواد األخرى. يخطط المعلم لتدريس المادة العلمية.1
مهنيا في ضوء التحديات المستقبلية" ،صالح أحمد الناقة ،مقدم للمؤتمر التربوي المعلم
 " -إعداد المعلم وتنميته ً

الفلسطيني ،الواقع و المأمول ،يونيو  2009م.

2

 "دراسة تقويمية لبرنامج إعداد المعلمين بكلية التربية جامعة السلطان قابوس وفق متطلبات معايير اإلعداد األكاديمي" ،بلقيسغالب الشرعي ،المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي ،العدد2009 ،4م ،المجلد الثاني.

3

 يعرف المعلم االستراتيجيات الفعالة للتعليم والتعلم ن واستخدامها بما ييسر تعلم التالميذ.الفعالة.
 يتمكن المعلم من تصميم األنشطة التعليمية واشراك تالميذه في التخطيط والتنفيذ والتقويم.
 يفهم المعلم الهدف من التقويم كمدخل لتحسين التعليم. يتمكن المعلم من تصميم الوسائل التعليمية المعينة التي تساعده لتوصيل المادة التعليميةألفهام الطالب.
 يشترك مع إدارة المدرسة وزمالئه في التخطيط المدرسي وصنع الق اررات. يحسن إدارة البيئة التعليمية وقيادتها بما يفيد العملية التعليمية التعلمية.الفقرة الثانية :معاير خاصة
تتناول المعاير التخصصية ما ينبغي على معلم اللغة العربية معرفته والقدرة على أدائه في
التخصص التدريسي وطرق تدريسه ويتضمن ذلك المعارف والمهارات المرتبطة بالتخصص وما
يتصل بها من ممارسات فاعلة تشمل تطبيق طرق تدريس الخاصة والتحلي بالسمات والقيم
المتوقعة من المعلم المتخصص بحيث يمثل في ممارساته وسلوكه المأمول من معلم اللغة
العربية الذي ينتظر من أن يقدم األدلة التي يحتاجها الطالب في تعامله مع كل المقررات
فاللغة العربية وعاء الفكر وأداة الفهم وقد أثبتت دراسات حديثة عديدة ان إخفاقات كثير من
الطالب وتقصيرهم في أكثر المقررات غير اللغوية ليس راجعا إلى صعوبتها وال إلى قدرات
الطالب العقلية ،وانما غلى إخفاقه في امتالك آلة الوصول لتلك المعارف ،ومن أجل ذلك فالبد
أن يكون أستاذ اللغة العربية على خبرة كافية بصياغة األسئلة وطرائق التدريس ووسائل
االتصال ولديه دراية كافية بالمتغيرات في االنجاز العلمي وبالواقع االجتماعي.1
المطلب الثاني :إعداد وتدريب معلم اللغة العربية:
إن معالجة االنفصام بين النظرية والممارسة واحدة من المشاكل المستمرة التي تكتنف تعليم
المعلمين وقد حدد أعضاء التحالف الهوة بين النظرية و الممارسة باعتبارها شاغال خطي ار ويشكك
1

 معاير معلمي اللغة العربية ،عبد العزيز محمد الحربي وآخرون ،المركز الوطني للقياس في التعليم العالمي ،المملكة العربيةالسعودية.
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نقاد إعداد المعلمين المسند إلى الجامعات درجة ما تحققه دورات تعليم المعلمين األولى من إعداد
فعلي للمعلمين للتدريس في حجرات الدرس ويرى البعض وجوب صرف مزيد من ساعات الدراسة
الرسمية على ضمان إتقان معرفة المضمون وليس على مسائل التربية في حين أن آخرين يقولون
بأن المرشحين للتدريس سيفهمون قيمة د ارسات التعليم في وقت الح في سياق حياتهم الوظيفية
على أنه ال ي وجد من الدالئل ما يفيد بأن هذه الفكرة األخيرة مطابقة للواقع فعال كما أن توجد
مطالبات تدعوا إلى جعل فترة التدريب العملي أكثر كفاءة إلى إتاحة المدارس لمزيد من فرص
التعليم المتنوعة المجدية للتدريب ،كما أن التباعد بين مادة الدراسة والممارسة واضح أيضا
للمرشحين للتدريس نظ ار للتعارض بين العمل النظري الذي يعملونه ومالحظاتهم للممارسة
المتبعة في فن التدريس في المدارس ،لذل ال بد من تناسق بين المعرفة األكاديمية والمعرفة
التربوية والتدريب العملي عند إعداد المعلم.

1

تنمية مفهوم المستمرة في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين يدعم فكرة
التخطيط المتكامل وفي أ وائل السبعينات أوصت المؤتمرات واللقاءات التربوية باتخاذ التدبير على
مختلف األصعدة القانونية والمهنية والنقابية واجتماعية للتخفيف تدريجا والقضاء نهائيا على
المفارقات الموجودة بدون وجه حق التسرب اإلداري لمختلف فئات المعلمين واعادة النظر بشكل
جذري في شروط إعداد المعلمين اللغة العربية بحيث يبدأ اإلعداد بمرحلة أولية قبل الخدمة
ويستمر طيلة الحياة العملية في صورة دورات للتطوير والتجويد المستمرين ،2كما أن الدرجة
العلمية والخبرة السابقة التي يحصل عليها المعلمون في ظل عصر المعلومات واالنفجار المعرفي
ال تكون نهاية المطاف ولكن البد ان يتبعها تدريب مستمر أثناء الخدمة بهدف االرتفاع بمستوى
األداء في عصر يعد اإلتقان فيه أهم سماته إضافة إلى تطور المعرفة وتجديدها تراكمها

3

"إن أحد االتجاهات التي ظهرت بسبب الحاجة إلى التطبيق الفوري للتجديدات في العملة
التعليمية بناء على المتغيرات المستجدة أن إعداد المعلم ينبغي أن تكون عملية مستمرة متكاملة
تبدأ باختبار العناصر المناسبة لمهنة التدريس وصوال على تدريب المعلم ومتوجه ببرنامج منظم
1

 التحول الكامل في إعداد المعلمين ،س غوبيناثان وآخرون،ص.54-532
 تكامل سياسات وبرامج تدريب المعلمين قبل الخدمة واثناءها ،حمود وآخرون ،سلسلة التعليم والتنمية في الوطن العربي ،األردن،مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية ،العدد.27
3
 المهارات التدريسية الالزمة للمعلمين من وجهة نظر المعلمين والموجهين في مرحلة الثانوية بدولة قطر ،عبدهللا الحمادي ،جامعةقطر1996م
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للتدريب في اثناء الخدمة طيلة مدة تدريس المعلم ومن ثم فغن مفهوم إعداد المعلم وتدريبه
يؤسس على فكرة التعليم مدى الحياة " 1مما جعل جميع االهتمامات تنصب حول التكاملية بين
إعداد المعلمين قبل الخدمة وتنميتهم مهنيا إثناءها.
الفقرة األولى :فترة اإلعداد ونظم التكوين.2
من المحاور المهمة في مرحلة إعداد المعلم فقد تتواجد شروط جيدة للقبول وبرامج ممتازة
لإلعداد لكنها تفتقر للجانب التطبيقي الممثل في نظم التكوين المهني وأساليبه المتعددة والذي
يبدو هزيال سواء داخل الوعاء التربوي أو األعضاء المتقدمين للبرامج في الحقل الميداني للتطبيق
أو الجهاز اإلداري والفني المشرف أو اإلمكانات المادية والبشرية ،ونظ ار لما يوجد من التنوع في
مجموعات الطالب وهو اتجاه يكاد يكون عالميا لم يكن بوسع برامج إعداد المعلمين األولية ان
تكتفي باتباع طرائق التوظيف الحالية في إعداد المعلمين للتعامل مع التنوع الطالبي فقد تم
توجيه االهتمام المنهجي الصريح لقضايا من قبيل االنصاف واإلشراك والعدالة االجتماعية
وعموما تختلف بلدان العالم في االهتمام بهذه االشكالية وذلك من خالل ما يجد فيها من تنوع
ثقافي ،لكن األهم في ذلك أن االتجاه السائد هو توظيف المعلمين الذين لديهم المهارات
والمؤهالت والجدارة المتميزة في التدريس 3.كما أن الشراكة في مجال إعداد المعلمين أمر
ضروريا بال ال بد منه لكي يستمر هذا المعلم في االنتاج والحيوية ،فالمدارس وكليات التعليم
تشارك في شراكات تتكفل بأن يتلقى المعلمون المتدربون ما يكفي من اإلعداد لعمليات واجراءات
حجرة الدراسة والمدارس وتشكل فترة التدريب العملي جزءا اساسيا من إعداد المعلمين ،كما توجد
شراكات أخرى مهمتها جعل تطوير المعلمين المهني أكثر فعالية في حين أن شراكات غيرها
تعمل على معالجة مسائل العدالة االجتماعية في المدرسة من خالل مساعدة المعلمين على بناء
المهارات الثقافية وتعزيزها بحيث يمكنهم مساعدة الطالب القادمين من خلفيات اجتماعية
واقتصادية وثقافية مختلفة على التحصيل األكاديمي وهذه الشركات كثيرة العدد  ،فالشراكات

1

 معلم القرن الحادي والعشرين (اختياره ،إعداده ،تنميته) في ضوء التوجهات اإلسالمية ،شوق وآخرون ،دار الفكر ،القاهرة،مصر2001م.
2
 سياسة وبرامج إعداد المعلم العربي ،محمد متولي غنيمة ،ط ،2دار الكتب المصرية ،القاهرة ،مصر1998م ،ص.2613
 -التحول الكامل في إعداد المعلمين ،س غوبيناثان وآخرون  ،ص.56
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الناجحة التي يستفيد منها المعلم والطالب معا هي التي تؤدي إلى تحسين نوعية المعلمين وترتقي
باإلنجاز الطالبي في سياق المشاركة الهادفة من جانب الشركاء السياسين في عملية التعليم.1
كما أننا في هذا الصدد أي في مرحلة التكوين نشير إلى تجربة تستحق الوقوف عليها وهي
ما وضعته الجامعات العامة بإندونيسيا وهو وضع اختبار مقنن في المقدرة العربية وهذا االختبار
يضم أربع جوانب وهي فهم المسموع وفهم المقروء والقواعد والمفردات ،واالختبار المقنن هو الذي
صيغة مفرداته وكتبت تعليماته بطريقة تضمن ثباته إذا ما كرر ،وبذلك ممكن أن يستفاد من هذه
االختبارات في تكوين الطلبة المتوجهين إلى تكوين اللغة العربية ليكونوا معلمي المستقبل.2
وهناك عدة أهداف يسعى إعداد المعلمين إلى تحقيقها

3

 -1إعداد أساتذة للتعليم في حقل التربية والتعليم إعدادا نظريا وعمليا.
 -2التركيز على التنشئة الوطنية الصحيحة المبنية على احترام القانون وحقوق اإلنسان
كما حددتها األمم المتحدة.
 -3االهتمام بنمو الفرد وبنموه ونمائه وتقدمه المستمر.
 -4االهتمام بتكيف الفرد العقلي واالنفعالي

مع األسرة والمدرسة والمجتمع والعالم

الطبيعي ومعالجة ما للفرد والجماعة من تأثير على البيئة والعالم وعلى تقدمها.
الفرع األول :أثناء الحياة الجامعية.
إن جوانب إعداد المعلم في كليات التربية 4له عدة صور وال بد للمعلم أن يجتاز هذه الصور
ليصبح مؤهال تأهيال مناسبا والتي منها:
 -1اإلعداد الثقافي العام الذ يزود المعلم بالثقافة عن المادة الذي هو بصد دراستها كما يتيح
للمعالم التعرف على علوم أخرى غير تخصص والتعرف على ثقافة مجتمعة المحلي
والعالمي .

1

 التحول الكامل في إعداد المعلمين ،س غوبيناثان وآخرون ،ص.442
 اختبار المقدرة العربية لطالب الجامعات العامة بإندونيسيا ،دودنج رحمة الهداية وآخرون ،إصدارات قسم اللغة العربية ،كليةالتربية ،جامعة شرف هداية هللا اإلسالمية الحكومية ،جاكرتا ،إندونيسيا2015م ،ص.623-617
3
 وظيفة مؤسسات إعداد المعلمين ،نخلة وهبة ،ط  ،1بيروت  ،لبنان1986م ،ص.1524
 -إعداد المعلم ،جمال عبد المنعم الكرمي ،مؤسسة حورس الدولية  ،ط ،1االسكندرية ،مصر2013م ،ص.20-17
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 -2اإلعداد المهني التربوي :يعد البعد المهني أحد الجوانب الرئيسة في برنامج إعداد المعلم
ويتم من خالله إعداد المعلم ليكون عضوا في مهنة التعليم وعلى هذا فإن اإلعداد
المهني للمعلم يتضمن التدريب العملي على معرفة األهداف التربوية العامة التي تسعى
التربية لتحقيقها ومعرفة طبيعة المتعلمين الذين سيتعامل المعلم معهم واإللمام باألساليب
التربوية الحديثة.
 -3اإلعداد األكاديمي .والمقصود به تزويد معلم المستقبل بالمفاهيم واألساسيات في المقرر
التخصصي الذي يقوم بتدريسه كي يصبح على مستوى عال من القدرة التخصصية.
ولكن المطالبة بالعناية بالجانب األكاديمي ال يعني الدعوة إلى تلقين الطالب المعلم بكم
هائل من المعلومات فحسب وانما يعني تدريبه على البحث والوصول إلى المعرفة في
ميدان تخصصه.
 -4اإلعداد الشخصي يعتبر اإلعداد الشخصي من األمور المهمة في مجال إعداد معلم
المستقبل فالمعلم قدوة لتالميذه وتنعكس شخصيته عليهم والسمات الشخصية تنطبع
بدورها على السمات الشخصية لتالميذه.
غير أن التوجهات الحديثة لمعلم المستقبل قد فرضت مبادئها في إعداد المعلم ،وذلك بسبب
الثورة المعلوماتية ،كما أن ظهور أساليب وتوجهات تربوية جديدة كان لها األثر في إعداد وتكوين
المعلم وذلك مثل:
 -1إعداد المعلم في ضوء الكفايات ،1وذلك ممن خالل تحديد الكفايات المطلوبة للمعلم في
برنامج اإلعداد بشكل واضح ،كما أن لتدريب المعلم على األداء والممارسة له الدور
الفعال في صقل وتطوير المعلم .وعالوة على ذلك البد لبرامج إعداد المعلمين ممن
خبرات تعليمية في شكل كفايات لتساعد المعلم على أداء أدوارهم وكذلك على معيار
لتقويم هذه الكفايات.
 -2إعداد المعلم على أساس المهارات .وتتلخص الفكرة الرئيسة في كفاءة المعلم وأداء هو
أساس حيث إن عملية التدريس الفعال يمكن تحليلها إلى مجموعة من المهارات

1

 -تفريد التعليم  ،سهيلة محسن كاظم الفتالوي ،دار الشروق ،ط ،1عمّان ،األردن2004م ،ص.40-20
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التدريسية واذا أجاد الطالب المعلم هذه المهارات زاد ذلك من احتمال أن يصبح معلما
ناجحا ويؤدي هذا االتجاه إلى رفع مهارات المعلم.
 -3التدريس المصغر :إن التدريس المصغر عملية متعددة الجوانب ويمثل المعلم في أثناء
قيامه بجوانب هذه العملية أدوار عديدة منها قائد النقاش الصفي وخبير في الوسائط
التعليمية مشخص للتعليم مرشد للطلبة مخطط للدروس ومحافظة على النظام الصفي
والمدرسي.
 -4إعداد المعلم في أسلوب النظم ،يقوم هذا األسلوب على مفهوم النظام ويعرف بأنه
مجموعة من األجزاء التي تترابط فيما بينها لتحقيق هدف معين وفقا لخطة مرسومة وقد
استخدم هذا األسلوب في المجال التربوي لحل المشكالت التعليمية
الفرع الثاني :بعد الجامعة أو أثناء الخدمة.
إن التدريب أثناء الخدمة1هو نشاط مخطط بهدف إحداث تغيرات بالفرد والجماعة التي
ندرسها لتتناول معلوماتهم وأداءهم وسلوكهم واتجاهاتهم بما يجعلهم الئقين بشغل وظائفهم بكفاءة
وانتاجية عالية.
فالبد أن يكون البرنامج التدريبي مصمم لزيادة الكفاية االنتاجية عن طريق اوجه القصور
وتزويد العاملين في التعليم بكل جديد من معلومات ومهارات لزيارة الخبرة وصقل الكفاءة الفنية،
كما أنه يكسب المعلم معارف ومهارات واتجاهات ذات عالقة مباشرة بالعمل مما يطور أدوارهم
وينمي التدريب لدى الفرد المرونة والقدرة على التكيف في حياته العملية ،وتسهيل عملية
اإلشراف والتقليل منها ألنه ينتج معلما مدربا تدريبا جيدا تقل نسبة أخطائه.
الفقرة الثانية :فترة التدريب
إن الخصائص المتعلقة بأساليب التدريب 2كثيرة وفي هذه الفقرة سوف نذكر أهما لعدم اتساع
المقام لذكرها والتي منها:
 االهتمام بالفروق الفردية للمتدربين. اتمام التعليم على اساس التقدم بالسرعة الذاتية للمتعلم.1

 إعداد المعلم ،جمال عبد المنعم الكرمي ،مؤسسة حورس الدولية  ،ط ،1االسكندرية مصر2013م ،ص.75-732
 -االتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم وتنميته مهنيا ،بدرية المفرج وآخرون2007 ،م.
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 تفريد التعليم في البرنامج ،ويعد برنامج التدريب في الغالب لمجموعة من المعلمينومن التوجهات الجديدة أن يتم تفريد التعليم في هذه البرامج  ،ليتدرب كل معلم
بمفرده بحسب استعداداته وقدراته ومهاراته وان يتقدم في البرنامج التدريبي وفق
سرعته وقدراته بما يتناسب مع ظروفه الخاصة .ومن الطرق التي استخدمت في ذلك
طريقة "مرامي العمل" وتتضمن صياغة أهداف محددة لنمو المعلم وتقدمه. 1
 ارتباط التعليم بتحقيق األهداف التعليمية أكثر من ارتباطه بمصادر تعلم الوسائلالمستخدمة لتحقيق تلك األهداف.
 يتعلم المتدربون بالطريقة نفسها التي يتوقع أن يعلموا بموجبها. توظيف تكنولوجيا التعليم في البرنامج. اتمام تطبيق البرنامج بشكل كلي وأن يشمل المؤسسة التدريبية كلها. إتاحة الفرصة في البرنامج لتصميم بحوث ودراسات تتعلق بالكفايات التعليميةالفرع األول :نوعية التدريب.
إن عملية الجودة في إعداد معلم اللغة العربية ال بد منها لما لعملية الجودة الشاملة من
المداخل الحديثة نظ ار ألهمية البالغة التي تؤديها هذا المداخل في تحقيق تعليم أفضل وخريجين
أكثر جودة في ظل التغيرات التي نعيشها اآلن ألن التعليم أصبح السبيل الوحيد لمتابعة
التطوير ،والتحديث داخل المجتمع ،وفي ضوء هذا التغير الذي صاحبه كثرة الشكوى عالميا
وعربيا ومحليا من ضعف المستوى األكاديمي والثقافي والتربوي واالجتماعي للمعلمين والحرص
على مسايرة االتجاهات الحديثة التي تنادي بجودة إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم خاصة أن
نجاح العملية التعليمية بمدخالتها وعملياتها وعناصرها المختلفة ال يمكن أن يحقق ثماره إال من
خالل معلم معد إعدادا جيدا عمليا وتربويا وثقافيا وعمليا واجتماعيا يوجه مسارها ويضعها في
إطارها الصحيح.2
فالمعلم في إطار الجودة حجر الزاوية في العملية التربوية وهو مركزها ومنظومتها ،وهو
الصلة المباشرة في تحقيق األهداف التربوية ولديه فكرة على تنظيم الخبرات التربوية وادارتها
1

 االتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم وتنميته مهنيا ،بدرية المفرج وآخرون2007 ،م2
 "درجة توفر معايير الجودة الشاملة في برنامج إعداد معلم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة األقصى" ،عمر دحالن ،مجلةجامعة األقصى ،المجلد السابع عشر ،العدد  ،2يونيو2013م.
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وتنفيذها في اتجاه األهداف المحددة لكل منها مما يتيح له الفرصة لإلسهام في بلوغ أهداف
التربية المنشودة.1
فالجودة الشاملة في إعداد معلم اللغة العربية هي مطابقة ما يقوم المعلم داخل الصف من
مهام وأنشطة وتفاعالت وأدوار لمواصفات ومعاير محددة وفعالة تضمن تحقيق التدريس
لألهداف المنشودة وبمستوى عال من الفعالية واإليجاز

2

الفرع الثاني :االحتياج التدريبي
وضع وسائل أكثر فعالية لتحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين يؤكد ما تلح عليه
االتجاهات العالمية من ضرورة تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية للمعلمين في الميدان بطرق
أكثر فاعلية واللجوء إلى أساليب وطرق متعددة لتحقيق ذلك ومن هذه الطرق تقارير المشرفين
ومدراء المدارس تحليل الدروس بعد تسجيلها المرئي أو الصوتي بما يسمح بتحديد جوانب
الضعف والقوة في األداء والمالحظات وفق بطاقة معدة تحليل السلوك التدريسي للمعلم يقوم بها
المشرف أو مدير المدرسة أو رئيس القسم ،3وبذلك يتم تحديد االحتياج التدريبي بصورة دقيقة
بعيدا عن العشوائية والتخبط.

1

 تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية بكلية التربية األساسية بدولة الكويت ،جوهر الحميدي ،مجلة القراءةوالمعرفة ،مصر ،العدد  ،126ص .239 -129

2

 مدى توفر معاير الجانب األكاديمي في برنامج إعداد معلم اللغة العربية والتربية واإلسالمية في كلية التربية جامعة بور سعيد،شيماء الزيني ،مجلة كلية التربية بور سعيد ،العدد ،9ص .480 -461
3
 خطة مقترحة لمتابعة المعلمين خريجي كلية التربية وتدريبهم أثناء الخدمة ،مجلة البحث في التربية وعلم النفس ،سامح جميل عبدالرحيم ، ،المجلد الخامس ،العدد الثاني1991م.
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الخاتمة والتوصيات
تطوير نطام إعداد معلم اللغة العربية يحتاج إلى وقفات جادة من المؤسسات التعليمية والمجتمع
فال يمكن ان يعمل كل شريك بمفردة فتكاتف الشركاء أمر حتميا لنهوض بإعداد المعلم الذي
بدوره سوف ينهض بلغتنا العربية التي يلقنها لناشئة ومن خالل مناقشة هذا الموضوع في هذه
الدراسة فغن الدراسة توصي ببعض الخطوات التي نقترح أن تأخذ في االعتبار لنهوض بإعداد
معلم اللغة العربية والتي منها:
 الوقوف بكل السبل على االتجاهات العالمية المعاصرة في البالد المتقدمة في مجالإعداد وتدريب المعلم واالستفادة منها بما يتناسب مع ظروف وامكانيات نظام التعليم
في الدول العربية
 ضرورة تخطيط إعداد المعلم كما ونوعا على أساس علمية سليمة بدء من رسماستراتيجية إعداده إلى تحليل الوصفي ولى مستوى عملية إعداد نفسها من النواحي
العلمية والثقافية.
 أن يكون انطالق عمليات تطوير كليات التربية من خالل لجان وفرق عمل بو ازرةالتعليم العالي لتطبيق معاير الجودة الشاملة في كليات إعداد المعلم لتشمل كافة
المجاالت المرتبطة بالعملية التربوية.
 االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم اإللكتروني في إعداد المعلم وتطبيق التقنيةالحديثة.
 إعداد النظر في نظم اختيار وانتقاء طلبة كلية التربية في تخصص اللغة العربية. األخذ بسياسة الترخيص باعتبارها مهنة محددة المهام والمهارات على أن تتخذ آليةواضحة متكاملة بين الجهات المنتجة للمعلم والجهات المستخدمة للمعلم.
 األخذ بنظام اإلعداد المتكامل للمعلم بحيث يعد أكاديميا ومهنيا داخل كلية التربية. فتح قنوات اتصال مباشرة بين مصادر إعداد المعلمين ومراكز عملهم الوظيفي. تطوير البحث العلمي في مجال إعداد وتدريب معلمي اللغة العربية انتقاء بعض المدارس لتكون بمثابة مدارس تجريبية يتم من خاللها تطبيق برامجالتدريب بفاعلية وبشكل منظم ومدرس.
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 إنشاء مركز تدريب المعلمين يتبع كلية التربية وأن يتم التنسيق والتعاون في تنفيذالبرامج من إدارة التطوير والتنمية التابع لو ازرة التربية.
 وضع اختبار مقنن لسبر غور المتقدمين لشغل مجال اللغة العربية قبل وأثناء وبعدالتكوين الجامعي وذلك على غرار ما نجده في اللغة االنجليزية كاالختبار (التوفل،
وااليلتس).
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 تفريد التعليم ،سهيلة محسن كاظم الفتالوي ،دار الشروق ،طّ ،1األردن2004م.

 تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية بكلية التربية األساسيةبدولة الكويت ،جوهر الحميدي ،مجلة القراءة والمعرفة ،مصر ،العدد .126
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 خطة مقترحة لمتابعة المعلمين خريجي كلية التربية وتدريبهم أثناء الخدمة ،مجلةالبحث في التربية وعلم النفس ،سامح جميل عبد الرحيم ، ،المجلد الخامس ،العدد
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 "درجة توفر معايير الجودة الشاملة في برنامج إعداد معلم اللغة العربية في كليةالتربية بجامعة األقصى" ،عمر دحالن ،مجلة جامعة األقصى ،المجلد السابع عشر،
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 مدى توفر معاير الجانب األكاديمي في برنامج إعداد معلم اللغة العربية والتربيةواإلسالمية في كلية التربية جامعة بور سعيد ،شيماء الزيني ،مجلة كلية التربية بور
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 المعلم إعداده تدريبه كفاياته ،جمانة محمد عبيد ،دار الصفا ،ط ،1عمان،األردن2006م.
 معلم القرن الحادي والعشرين(اختياره ،إعداده ،تنميته) في ضوء التوجهاتاإلسالمية ،شوق وآخرون ،دار الفكر ،القاهرة ،مصر2001م.
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 -وظيفة مؤسسات إعداد المعلمين ،نخلة وهبة ،ط  ،1بيروت  ،لبنان1986م.
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اإلدارة الصفية اإللكترونية وكيفية إعداد المعلم لها في ظل التطور التقني المستمر
د .هيام نصر الدين
مقدمة:
إن ما يمر به العالم اليوم من التغيرات العالمية والتطورات المعرفية والتقنية واالنفتاح

الثقافي والثورة التكنولوجية وتقدم االتصاالت والعولمة ,كلها عوامل تؤثر على العملية التعليمية
وبناء على ذلك ,تنادي المنظمات العالمية بأهمية تمهين التعليم والنظر إلى التعليم كمهنة

مرموقة ,وتمكين المعلم وتوفير االستقاللية وفاعلية الذات والتقدير ,واالهتمام بالتنمية المهنية

للمعلم قبل الخدمة وأثناءها ,وفي هذا الشأن تتعدد االتجاهات الحديثة إلعداد المعلم في ظل

التطور المستمر مثل مدخل الكفايات ومدخل الجودة الشاملة والترخيص لممارسة التدريس وغير

ذلك ,مما يجعل للمعلم في العصر الحديث خصائص معينة وأدوار متعددة ومتجددة يتطلب منه
القيام بها في ضوء هذه التوجهات ،فالمعلم اليوم ليس فقط ضرورة من ضرورات إصالح التعليم
وتطويره ,بل هو أساس تنمية المجتمعات ,والتقدم بها إلى الصفوف األولى بين دول العالم ,وال

شك بأن الدول التي حققت إنجازات نوعية في التقدم واإلصالح في مختلف الميادين,هي ذاتها
الدول التي راهنت على دور المعلم الفعال في بناء اإلنسان الصالح ،وقد اختلف دور المعلم في

الصف الدراسي واختلفت إدارته للصف نتيجة لتطور برامج االتصال وظهرت برامج اإلدارة

الصفية اإللكترونية ،وسوف نلقي الضوء على هذه البرامج من خالل هذه الدراسة.

مشكلة الدراسة:
اختلف دور المعلم في نقل المعرفة بفضل التكنولوجيا وانصبت مسؤوليته على تهيئة
الطالب للتعلم من خالل تنظيم البيئة الصفية الداعمة للتعليم ،وتحقيق صيغة للتفاعل بين المتعلم
من ناحية ومصادر تعلمه من ناحية أخرى ،فالمعلم يستخدم أفضل األساليب لتحقيق بيئة تعليمية

في الصف تعمل على تنمية الفهم والمرونة العقلية ،وتساعد على ضبط البيئة الصفية واستخدام
المعلومات بفاعلية في حل المشكالت وتشجع على إدراك المفاهيم التي تساعد على تكامل
معرفتهم وخبراتهم اإلنسانية.

ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
كيف يمكن إعداد المعلم الستخدام اإلدارة الصفية اإللكترونية في ظل التطور التقني المستمر؟
1

وينبثق من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما الفرق بين اإلدارة الصفية واإلدارة الصفية اإللكترونية؟

 .2ما أنواع برامج اإلدارة الصفية اإللكترونية التي يمكن للمعلم استخدامها؟
مهنيا بما يتناسب
 .3ما التصور المقترح إلعداد المعلم الستخدام اإلدارة الصفية اإللكترونية وتنميته ً
مع االتجاهات المعاصرة والتطور التقني المستمر؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:
 .1توضيح الفرق بين اإلدارة الصفية واإلدارة الصفية اإللكترونية.
 .2تعرف أشهر أنواع برامج اإلدارة الصفية اإللكترونية.
 .3توضيح مميزات وعيوب اإلدارة الصفية اإللكترونية.

مهنيا بما يتناسب
 .4تقديم تصور مقترح إلعداد المعلم الستخدام اإلدارة الصفية اإللكترونية وتنميته ً
مع االتجاهات المعاصرة والتطور التقني المستمر

أهمية الدراسة:

تعود أهمية الدراسة إلى انتشار برامج االتصال والتواصل واستخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع

مناحي الحياة ،مما دعا إلى الحرص على استخدام هذه البرامج في ضبط اإلدارة الصفية مما يسهل
التفاعل والتواصل بين المعلم وطالبه ،وفي ضوء االتجاهات الحديثة والتطور التقني المستمر حرصت
هذه الدراسة على تقديم بعض التصورات التى يمكن أن يستفيد منها المسئولون التربويون لتطوير برامج
إعداد المعلم وتدريبه مما يساعد على رفع كفاءة المعلم.
مصطلحات الدراسة:

اإلدارة الصفية اإللكترونية Electronic classroom management
وتعني استخدام المعلم للبرامج اإللكترونية التفاعلية في ضبط وتنظيم وتخطيط إدارة الصف
وتتضمن عدة عناصر هي التخطيط ،والتنفيذ الجيد من خالل اتباع أساليب منظمة بإشراك
الطالب في البرنامج اإللكتروني لغرض رفع مستوى كفاءة الطالب وتقديم التغذية الراجعة
واختزال السلوك غير المرغوب فيه لدى بعض الطالب ،ومتابعة أولياء األمور لهم بشكل مباشر.

2

إعداد المعلمTeacher Preparation :
هي صناعة أولية للمعلم كي يززاول منهزا التعلزيم ،وتتزواله مؤسسزات تربويزة متخصصزة مثزل معاهزد إعزداد
تبعا للمرحلة التى يعد المعلم فيها ،وكزذلك
المعلمين وكليات التربية أو غيرها من المؤسسات ذات العالقة ً

بويا فى مؤسسته التعليمية قبل الخدمة.
ثقافيا
وعلميا وتر ً
ً
تبعا لنوع التعليم ،وبهذا يعد الطالب المعلم ً
ً
منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة على أسلوب البحث الوصفي حيث قامت الباحثة بمسح األدبيات والموضوعات
الخاصة باإلدارة الصفية اإللكترونية واعداد المعلم وذلك للوقوف على أحدث االتجاهات والنظم إلعداد
المعلم وتنميته مهنيا.
محاور الدراسة:

وولإلجابة على تساؤالت الدراسة سوف يتم تناولها من خالل المحاور التالية:
المحور األول :الفرق بين اإلدارة الصفية واإلدارة الصفية اإللكترونية.
تعتبر العملية التعليمية بعناصرها الكالسيكية األستاذ والطالب والمنهج معالم يجب الوقوف عندها
بتبصر كونها تختلف بحسب الفلسفات التربوية المنبثقة منها أو تلك التي تبرزها السياسات

التربوية لكل بلد.

وتعرف اإلدارة الصفية بأنها مجموعة من األنشطة التي يستخدمها المعلم لتنمية أنماط سلوكية
مرغوبة ،وخلق جو اجتماعي فعال و منتج داخل الصف والعمل على استم ارره.
حيث يتخذ المعلم مجموعة من األساليب واإلجراءات واألنشطة بهدف تنظيم الطالب والوقت
والصف والمواد التعليمية بهدف تفعيل عملية التدريس وحدوث عملية التعلم الجيد لتنمية األنماط
السلوكية المقبولة لدى الطالب وتهيئة الجو الودي والنظام االجتماعي الفعال والمنتج داخل

الصف.
واإلدارة الصفية بحسب المنحى التربوي مجموعة من المبادئ واإلجراءات التنظيمية المصممة
وفق تنظيم معين وتنسيق معطيات وعوامل التعليم بصيغ تسهل عملية التربية الصفية ،وتتجه

بالطاقات واإلمكانيات البشرية والمادية نحو تحقيق أهداف معينة .فهي كل ما يقوم به المعلم من
أجل إدارة الصف لتنظيم طالبه وغرفة الصف والوقت ،والمواد التعليمية ،حتى يتعلم بطريقة فعالة
وايجابية ،وهي تتضمن عدة عناصر هي التخطيط ،والتنفيذ الجيد من خالل إتباع أساليب منظمة
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لغرض رفع مستوى كفاءة الطالب وتقديم تغذية الارجعة واختزال السلوك غير المرغوب فيه لدى
بعض الطالب.

ولإلدارة الصفية عدة أنماط:
 النمط الحازم الديموقراطى:
وفيه يقوم المعلم بما يلي:
 يضع ضوابط على الطالب ولكنه في نفس الوقت يشجع االستقاللية ويشرح األسباب
التي و ارء اتخاذ الق اررات.

 إشراك الطالب في المناقشة وتبادل األ راء ووضع األهداف ورسم الخطط واألساليب
واتخاذ الق اررات.

 إتاحة الحرية الفكرية لكل الطالب والثقة فيهم وفي قدراتهم.
 احترام قيم الطالب وتقدير مشاعرهم وتطلعاتهم.
 يستخدم العقاب المهذب دون توبيخ.

 النمط التسلطى
وفيه يقوم المعلم بما يلي:
 يضع قيودا صارمة على طالبه.

 ال يجب على الطالب أن يعرفوا أسباب ق اررات المعلم ،ولكن يجب أن يطيعوه فقط.
 االستبداد باألراء وعدم السماح للطالب بالتعبير عن آرائهم.
 عدم طاعة المعلم يكون نتيجته دائما العقاب.
 استخدام أساليب لغرض اإلرغام والتخويف.
 النمط العاطفى
وفيه يقوم المعلم بما يلي:
 يجد صعوبة في أن يقول ال للطالب.
 يريد أن يكون صديقا لكل الطالب.
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 ال يضع حدودا بين حياته المهنية والشخصية.

 يضع القواعد الصفية طبقا لمشاعر الطالب وليس طبقا لألهداف األكاديمية
المرجوة.

 إذا قام اى طالب بسلوك غير مناسب يفترض أنه لم يعره أى انتباه من البداية ويلوم
نفسه.


النمط الفوضوى
 ال يحب فرض أى قواعد على الطالب.
 ال يؤمن بالتحضير قبل الدرس.

 ال يستطيع السيطرة على الفصل.
 يترك الطالب ألهوائهم وميولهم.
 أحل الفوضى محل النظام.
 قصور في األداء.

 ترك الحبل على الغارب (الطالب يفعل ما يشاء) .
أهمية اإلدارة الصفية:
 تشكل اإلدارة الصفية عملية تفاعل إيجابي بين المعلم وطالبه ،يتم هذا التفاعل
من خالل نشاطات منظمة ومحدودة تتطلب ظروفاً مناسبة تعمل اإلدارة الصفية
على تهيئتها.

 تؤثر البيئة التي يحدث فيها التعلم على فاعلية التعلم نفسها وعلى الصحة
النفسية للطالب فمثال إذا كانت البيئة التي يحدث فيها التعلم بيئة تتصف بتسلط

المعلم فإن هذا يؤثر على شخصية طالبه وعلى نوعية تفاعلهم مع الموقف
التعليمي.

 يتعرض الطالب داخل غرف الصف إلى منهجين؛ أكاديمي وغير أكاديمي ،فهو
يكتسب اتجاهات مثل االنضباط الذاتي والمحافظة على النظام وتحمل

المسؤولية والثقة بالنفس وأساليب العمل التعاوني وطرق التعامل مع اآلخرين.

مثل هذه االتجاهات يستطيع الطالب أن يكتسبها إذا ما عاش في أجوائها وأسهم
في ممارستها ،ومن خالل اإلدارة الصفية يكتسب الطالب هذه االتجاهات في
حالة مراعاة المعلم لها في إدارته الصفية.
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أما اإلدارة الصفية اإللكترونية فتختلف في أنماطها وأساليبها وبرامجها عن اإلدارة الصفية

العادية :حيث إن المعلم الناجح في عمله هو إداري ناجح في صفه ،وسر نجاحه ال ُيعزى إلى
ما يملكه من مهارات تعليمية فقط بل إلى قدراته ومهاراته في إدارة صفه بفاعلية :مثل مهارة
التوجيه واإلرشاد ومهارة إثارة الدافعية من خالل درجة المشاركة اإليجابية في الموقف التعليمي.

وقد سهلت التقنيات والتطبيقات الحديثة على المعلم إدارة الوقت أثناء الحصة ،وكذلك التحكم في

السلوك الصفي للطالب.

واإلدارة الصفية اإللكترونية :تعني استخدام المعلم للبرامج اإللكترونية التفاعلية في ضبط وتنظيم
وتخطيط إدارة الصف وتتضمن عدة عناصر هي التخطيط ،والتنفيذ الجيد من خالل اتباع
أساليب منظمة بإشراك الطالب في البرنامج اإللكتروني لغرض رفع مستوى كفاءة الطالب وتقديم

ال تغذية الراجعة واختزال السلوك غير المرغوب فيه لدى بعض الطالب ،ومتابعة أولياء األمور

لهم بشكل مباشر.

أهمية اإلدارة الصفية اإللكترونية:
إن استخدام أدوات ووسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والوسائط المتعددة داخل
الغرفة الصفية سيوفر بيئة مناسبة للعملية التعليمية بشكل يتيح للطالب التفاعل مع مجريات

الدرس ،كما أنها تتيح للمعلم متابعة الطالب ومعرفة مدى استفادته ،وسوف يغير أيضا من
الطريقة التي تؤثر بها التكنولوجيا في الطالب سواء على حياتهم الخاصة أو في مجال العمل

بحيث تساعدهم على التواصل ودعمهم لبعضهم البعض ،واحترام دور اآلخرين وآرائهم وعدم

االستخفاف بأعمال اآلخرين أثناء الحصة ،كما أنها تساهم في االهتمام بالتعليم الفردي والذاتي
والتعاوني ،فالفوائد التي يمكن أن يجنيها الطالب من خالل استخدام تلك األدوات والوسائل تشتمل

على مواقف تعليمية جديدة تتضمن تقديم األنشطة المتنوعة والمعينات والوسائل التعليمية ذات

األنماط المتعددة في العملية التعليمية ،ما يؤدي الى نتاجات تعليمية متميزة.
وتساعد اإلدارة الصفية اإللكترونية في ضبط سلوك الطالب الخاطئ الذي يعد أحد مسببات هدر
وقت الحصة الدراسية ،والتحكم فيه من خالل وضع المعايير وقياسها ومراقبتها ،فهي ضرورية

للحد من هذا السلوك الذي يؤثر على الطالب وأقرانه وكذلك وقت الحصة الدراسية.
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وهذا الجدول يوضح الفرق بين اإلدارة الصفية واإلدارة الصفية اإللكترونية:
اإلدارة الصفية

اإلدارة الصفية اإللكترونية

ق اررات إدارية يقوم بها المعلم لتنظيم الصف

تنظيم إداري باستخدام البرامج اإللكترونية يقوم

ال يمكن لولي األمر تتبع كل ما يقوم به

يمكن لولي األمر تتبع ابنه في كل ما يقوم به

ال يمكن للمعلم تتبع كل الطالب بنفس الدرجة

يمكن للمعلم تتبع كل الطالب بنفس الدرجة

ال يمكن للطالب تتبع مستواه بالنسبة ألقرانه

تمكن الطالب من تتبع مستواه بالنسبة ألقرانه

ال يمكن للطالب التواصل مع المعلم في غير

يمكن للطالب التواصل مع المعلم في غير

به المعلم من أجل تنظيم الصف
خالل المادة

الطالب خالل المادة

وبنفس التوقيت

وبنفس التوقيت

أوقات الدراسة

أوقات الدراسة

المحور الثاني :أنواع برامج اإلدارة الصفية اإللكترونية (مميزاتها – عيوبها – كيفية
استخدامها).
تنوعت برامج اإلدارة الصفية اإللكترونية ،وسوف نستعرض فيما يلي بعض هذه البرامج:
 .1تطبيق كالس دوجو Class Dojo
هو عبارة عن تطبيق إلكتروني مجاني يستخدم لتعزيز السلوك اإليجابي

للطالب من خالل مجموعة من الرموز والنقاط التعزيزية الممنوحة
بناء على معايير سلوكية عدة يحددها المعلم ،مع إمكانية
للطالب ً
تمثيل هذه النقاط برسوم بيانية وتقارير ترسل للطالب وولي األمر بشكل
مباشر.

وسوف نستعرض طريقة استخدام كالس دوجو  Class Dojoمن خالل إعدادات كل من المعلم

والطالب وولي األمر:
أ -إعدادات المعلم

 قم بكتابة كالس دوجو  Class Dojoفي محرك البحث ،سيتم نقلك مباشرة للموقع،
ستظهر لك مجموعة خيارات في واجهة الموقع اضغط على أيقونة Sign up
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 سيظهر لك بعد ذلك عدد من خيارات التسجيل ،كمعلم ،أو كولي أمر أو كطالب أو
كقائد مدرسة ،قم بالضغط على الخيار المناسب لوضعيتك.

 عند الضغط على خيار معلم ،ستظهر لك مجموعة من الخيارات عليك تعبئتها وهي:

 بعد الضغط على أيقونة  Sign upسيظهر لك خيار يطلب منك البحث عن مدرستك
و بعد اختيارها سيظهر لك قائمة بمعلمي المدرسة المسجلين في الموقع ،و الذين يتوجب

عليك إضافتهم حتى يتم تكوين منصة خاصة بجميع معلمي مدرستك ،ومن ثم قم
بالضغط على زر الموافقة ليتم نقلك إلى واجهة فصلك.

 إلضافة موادك الدراسية قم بالضغط على أيقونة “إضافة فصل  ، ” Add classلتظهر
لك الخيارات التالية:
 كتابة

اسم

المادة

والمرحلة

الدراسية

أيقونة  Add Classأو إضافة فصل.

.ومن

ثم

نضغط

على

 إضافة الطالب إلى الفصل ويمكننا ذلك عن طريق نسخ هذه األسماء ولصقها
سواء كانت مكتوبة في برنامج  Wordأو برنامج  Excelكجداول .كما يمكننا
كتابة األسماء بشكل مباشر في المربع المخصص لذلك .ستظهر شخصية

كرتونية لكل طالب كنوع من إضافة المتعة والترفيه .بعد إضافة طالبك اضغط
على أيقونة  Done adding Studentأو االنتهاء من إضافة الطالب.

 بعد ذلك ستظهر لك صفحة توضح كيفية دعوة طالبك وأولياء أمورهم إلى
فصلك حتى يتمكنوا من المشاركة والتفاعل معك .كل ما عليك هو الضغط على
أيقونة  Nextوسوف يتم نقلك إلى صفحة األكواد الخاصة بجميع طالبك وأولياء

أمورهم.
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 بعد االنتهاء من طباعة رموز الطالب وأولياء أمورهم .نقوم بالضغط
علىDone

 ستظهر لك خانة السلوكيات االيجابية واالحتياجات أو السلوكيات غير الموجودة
في فصلك و التي ترغب في تعزيزها حتى تنتشر .يمكنك إضافة العبارات
السلوكية من خالل خانة إضافة سلوك ،فالموقع يدعم اللغة العربية .ومن ثم

اضغط على أيقونة نهاية.

 ستظهر لك واجهة فصلك الدراسي الذي سبق وقمت بإنشائه ،وفيه تم إضافة طالبك
والعبارات السلوكية التي سبق وأضفتها ،وتستطيع إضافة الطالب الجدد المنضمين إليك

من خالل إشارة الموجب.

 لتعزيز طالبك بمنحهم نقاط على سلوك إيجابي قاموا به كل ما عليك فعله هو الضغط
على اسم الطالب ،عند الضغط على العبارة سيحصل الطالب على نقطة.

 لتعزيز أكثر من طالب في ذات الوقت قم بالضغط على أيقونة “جائزة متعددة” أو
 Award multipleعند الضغط عليها سيظهر لك خيار “اختر الكل” قم بالضغط
عليه.

 عند الضغط على خيار اختر الكل سيتم اختيار جميع الطالب ،اضغط على أيقونة منح
نقاط ومن ثم اختر العبارة التعزيزية التي ترغب بها ،سيحصل الجميع على التعزيز في

نفس الوقت.

 لتعزيز الطالب بشكل قرعة أو بشكل عشوائي نقوم بالضغط على أيقونة ”عشوائي” أو
“ ”Randomسيتم عمل قرعة بين الطالب وسيتم التوقف بشكل مؤقت من قبل الموقع
على اسم الطالب ،ومن تم تقوم باختيار التعزيز المناسب.
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 يقدم الموقع خيار تحضير الطالب من خالل الضغط على أيقونة ” الحضور”
أو ”Attendanceسيظهر لك رمزين يرمز اللون األخضر للحضور واللون األحمر

للغياب كل ماعليك هو الضغط على الرمز الموجود بجانب اسم الطالب لتحضيره.

 سيتم حفظ الحضور والغياب في جداول مصنفة بحسب األسابيع ،و تستطيع مشاهدتها
من خالل الضغط على أيقونة عرض التقارير أو  view reportsفي خانة الحضور.

 تحتوي خانة عرض التقارير أو  view reportsباإلضافة للحضور والغياب على جميع
النقاط التي حصل عليها الطالب نتيجة تعزيز السلوك اإليجابي والتي يستطيع الطالب
وولي أمره االطالع عليها من خالل حساباتهم في ذات الموقع.

 الستعراض غياب الطالب نضغط على أيقونة  attendanceأو الحضور سيظهر لك
جدول باألسابيع كل ما عليك هو اختيار األسبوع المناسب من األيقونة المخصصة

لألسابيع.

 لمشاركة الصور والروابط واألسئلة مع طالبك اضغط على أيقونة قصة لوحة أو Class
 Storyبعد الضغط عليه سيظهر لك مربع حوار ،اضغط على أيقونة إضافة صورة أو
 ،Add photoعند الضغط عليها سيظهر لك خيارين إلضافة الصور:

إما من

كمبيوترك الخاص وذلك بتحميل الصور منه مباشرة ،واما عن طريق إضافة رابط

الصورة كما يظهر في األسفل ،وبعد تحديد خيارنا نضغط على أيقونة  postأو لصق
لنشر الصورة للطالب.

 يمكنك إرسال رسائل أو دعوات ألولياء أمور طالبك من خالل الضغط على أيقونة
رسائل أو  ،Messagesونستطيع دعوة ولي األمر من خالل البريد اإللكتروني الخاص
به أو من خالل رقم جواله.
ب -إعدادات الطالب:
 بعد حصول الطالب على الرمز الخاص به يقوم بتسجيل الدخول في موقع كالس دوجو
 Class Dojoكطالب أو  Studentومن ثم سيظهر له خيار يطلب منه إدخال

 Codeأو الرمز الخاص بالطالب ،ومن ثم سينقله إلى خيار إكمال بياناته ،و بعد
تعبئتها سينضم لفصله الدراسي.

 بعد تسجيل الدخول كطالب سيظهر خياران :في الخيار األول يطلب منه إدخال الرمز
الخاص بالطالب حتى يتم ربطه بالفصل .وفي الخيار الثاني يطلب منه البريد
اإللكتروني الخاص بولي أمره حتى يتم طلب موافقة ولي األمر على حصول ابنه على

حساب في موقع .dojo
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 ليشاهد الطالب النقاط التي حصل عليها يقوم بالضغط على أيقونة
Points

See Your

 بعد الضغط عليها سيظهر صفحة التقارير الخاصة بالطالب من نقاط وحضور وغياب.

 ولتغيير الشخصية الكرتونية الخاصة بالطالب واضافة بعض التعديالت نضغط على
أيقونة Customize Monster
جز -إعدادات ولي األمر
بعد حصول ولي األمر على الرمز الخاص به يقوم بتسجيل الدخول في موقع كالس دوجو

 Class Dojoكولي أمر أو  parentومن ثم سيظهر له خيار يطلب منه إدخال  Codeأو
الرمز الخاص به كولي أمر ،ليتم نقله إلى خيار إكمال بياناته ،و بعد تعبئتها سينضم لفصل
ابنه الدراسي.

 .2تطبيق تيتشر كايت teacher kit
تطبيق  teacher kitهو أحد التطبيقات المصممة خصيصا إلدارة السلوك الصفي للطالب

بطريقة عملية وسريعة ،يوجد به جزء خاص لتوثيق السلوك اإليجابي وكذلك السلبي للطالب ،مع
إمكانية تنويع وزيادة المعايير وتغييرها حسب متطلبات الصف الدراسي ومن ثم التعليق على
السلوك وتوضيحه من قبل المعلم.

هذه عناصر ومعايير السلوكين السلبي واإليجابي مع إمكانية اإلضافة والتعديل ،وتعتبر هذه

ق اررات مهمة على المعلم حسمها في الصف ،فهي على عاتقه بكل تأكيد :الضبط والمحافظة
على النظام ،ومراقبة حضور الطلبة وغيابهم ،وتوجيه الطلبة وارشادهم.
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وكل ذلك في قالب إلكتروني سهل وسلس ،واألهم هو مجاراة الواقع اإللكتروني الذي يعيشه

الطالب هذه األيام ،فالتطبيق يعبر عن السلوك اإليجابي بعالمة “ ”Likeو العالمة السلبية
للسلوك السلبي “ ، ”dislikeويتم احتساب النقط السلبية واإليجابية للطالب داخل الصف ،بعد
منحها للطالب على أساس أنها تشمل المكافآت والجزاءات للسلوك الصفي.

كما يتم تدبير الغياب والحضور واالستئذان بطريقة سهلة وسريعة ودقيقة من داخل التطبيق،
حيث يتم تحضير الطالب دفعة واحدة ومن ثم اختيار أسماء الغائبين أو المستأذنين بلمسة
واحدة ،ويتم توثيق الحصة الدراسية تلقائيا ووضعها ضمن البيانات اإلحصائية للصف الدراسي،
وكذلك لكل طالب بشكل مستقل.

وقبل ذلك كله ،البد من شرح هذه العملية للطالب وافهامهم أن كل السلوكيات محسوبة عليهم

داخل الفصل ،األمر الذي يجعل الطالب يستجيب لعملية تدوين وقياس السلوك ،ويحاول جاهدا
كسب المزيد من النقط اإليجابية ويتجنب تراكم النقط السلبية.

ويتم تفعيل التقارير المزودة بالرسوم البيانية بامتداد  pdfوالتي توضح سلوك الطالب للصف أو
لكل طالب على حدة ،و التي يمكن إرسالها لولي أمر الطالب عبر بريده اإللكتروني.
ومن األهمية بمكان تفعيل هذا البرنامج من خالل الهاتف المحمول ،ليعرف الطالب أن التطبيق
موجود ويقيس السلوك في أي لحظة من الحصة.
الجانب اآلخر والمهم في هذا التطبيق هو وضع صور الطالب مع أسمائهم ،وهذا يساعد المعلم
على حفظ أسمائهم ومناداتهم بها ،وهي أحد أهم الطرق في ضبط السلوك الصفي للطالب ،فمتى

ما عرف الطالب أنك تعرفه باسمه سيستجيب لتوجيهاتك ومالحظاتك ويتفاعل معك بشكل أكبر.

وميزة حفظ أماكن الطالب وترتيبها حسب ما يراه المعلم ،ستمكن من إبعاد الطالب الذين يؤثرون

سلبا على زمالئهم ،أو ترتيبهم بحسب مستواهم العلمي.

 .3ضبط الزمن المدرسي من خالل تطبيق Classroom Timer Pro
هو تطبيق الساعة وقياس الزمن لكل نشاط في الحصة ،األمر الذي يثير حماسة الطالب داخل

المجموعات أو من دونها ،ويزيد من إحساس الطالب بأهمية الوقت ومروره ،وهذه التطبيقات
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كثيرة ومتعددة ،و منها ما هو خاص للطالب مثل تطبيق  Classroom Timer Proالذي يتيح

أجراسا وأصواتا متعددة عند انتهاء الوقت المحدد للتمرين.

 .4تطبيق نيربود Nearpod
تطبيق  Nearpodعبارة عن أداة تعاون و تواصل بين المدرسين
والطالب في الوقت الحقيقي ،باستخدام األجهزة النقالة ،ويسمح

للمدرسين بإنشاء عروض تفاعلية وتقديم المحتوى للطلبة ،كما
يمكنهم من تنظيم مسابقات ،امتحانات مدرسية ،أو حتى

استطالعات الرأي ،إضافة إلى إمكانية تتبع إنجازات الطالب في

الوقت الفعلي.

ويذكر أن تطبيق  Nearpodتم تحميله كثي اًر ،و حصل على

جائزة دايجست  EDTECHفي  ،2012و يعتبر من أفضل التطبيقات تقييما في سوق
التطبيقات.
ويوفر برنامج نيربود العديد من الميزات ،نذكر من بينها:
 إمكانية تحميل الدروس ،واألسئلة ،واستطالعات الرأي ،وتنظيم مسابقات وعرضها
مباشرة على أجهزة الطالب والسبورة التفاعلية.

 إشراك الطالب من خالل توفير المحتوى التفاعلي ومتابعة تقدمهم.
 إدارة الفصل الدراسي من خالل لوحة تحكم Nearpod

 تتبع عدد الطالب المتابعين للدرس ،مباشرة من لوحة التحكم.

 مراقبة تقدم الطالب في الوقت الحقيقي من خالل تقارير األداء.
 تلقي ردود الطلبة ،و عرض النتائج في الوقت الحقيقي.

 إمكانية عرض تقرير مفصل عن الجلسة يسرد كل استجابات الطالب وأنشطتهم.
 .5تطبيق بليكرز Plickers
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تطبيق بليكرز  Plickersيساعد المعلمين على إدارة الصف وبالذات أثناء التغذية الراجعة بحيث

يسمح للجميع باإلجابة على السؤال في وقت واحد ،و الحصول على تقييم اإلجابات للجميع في
ثوان  ،مع إمكانية عرضها للطالب.
ويوفر برنامج بليكرز العديد من الميزات ومنها:

 اقتصادي :ال يحتاج الطالب إلى أجهزة محمولة (تقليل التكاليف).

 توفير الوقت :يعطي نتائج فورية لجميع الطالب بدال من عمليات التصحيح المرهقة.
 الشمولية :لتغطيته جميع استجابات الطالب.

 المصداقية في التقييم :يساعد المعلم على التقييم السليم لمستويات الطالب و بحث سبل
التقويم الناجعة مع كل طالب.

 سهولة االستخدام :ال يحتوي على تعقيدات كبيرة.

 المرونة و تحقيق االستم اررية :مع االستخدام الدائم للبرنامج ستجد أنك أصبحت أكثر
مرونة في وضع األسئلة.

 المالءمة :يتناسب مع غالب البيئات التعليمية الفقيرة اقتصاديا و لبعض فئات التربية
الخاصة .

 يوفر البرنامج األلوان المختلفة مما يساعد على إجراء المقارنات والتحديد.

 يحتوي على العرض الحي السريع للنتائج من الجوال على الشاشة الكبيرة من خالل
الكمبيوتر وداتا شو الفصل ( توفر اإلنترنت ضروري ).

 موقع البرنامج في النت يساعد المعلم على إعداد وتجهيز األسئلة و أسماء طالب
الفصل وغيره من اإلعدادات المسبقة قبيل الحصة.
وبعد استعراض بعض برامج اإلدارة الصفية اإللكترونية يتضح لنا تنوع هذه البرامج ويمكن

للمعلم االختيار من بينها بما يتناسب مع ظروف صفه ومادته وطالبه واإلمكانات المادية
المتاحة له في مدينته ،كما يمكن للمعلم تصميم برنامجاً خاصاً به لإلدارة الصفية اإللكترونية
باستخدام بعض برامج التصميم ،كما يمكنه استخدام بعض برامج التواصل االجتماعي المتاحة

وضبط إعدادتها واستخدامها في اإلدارة الصفية اإللكترونية.

المحور الثالث :كيفية إعداد المعلم لإلدارة الصفية اإللكترونية في ظل التطور المستمر.
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يجب على المعلم في العصر الحديث أن يدرك من خالل نظرة ذات منهجية علمية أهمية

دوره في عصر العولمة والتطور المستمر واالنفتاح المعرفي والثقافي واالنفجار التقني ,والتغير
الجذري الذي يط أر على طبيعة مهنته ,وأن يستند في عمله وسلوكه وممارساته على قاعدة فكرية
متينة وعقيدة إيمانية عميقة ،فنحن بحاجة إلى معلمين أكفاء في مهارات تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت ،حيث إن إدارة المعلم وتوظيفه للتكنولوجيا واتقانه للتعامل معها ،سيلعب دو اًر كبي اًر
في إعطاء الصورة الواضحة عن استخدام التكنولوجيا في التعليم ،كما يلعب الدمج والربط بين

المحتوى التعليمي والتكنولوجيا دو اًر في ذلك إضافة إلى إن استراتيجيات التدريس المستخدمة في

ذلك تزيد من المردود التعليمي للتكنولوجيا.

أما الطالب فقد أصبح بعد توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت محو اًر للعملية

التعليمية التعلمية ولم يعد متلقياً حافظاً كالسابق ،فعلى طالب اليوم أن يتعلم بالعمل وبالبحث

للحصول على المعرفة ،وأن يتبع توجيهات معلمه لييسر له الوصول إلى المعرفة والحصول

عليها من خالل أوراق عمل أو أنشطة يعدها المعلم فينفذها الطالب ،وطالب اليوم يحتاج إلى أن
يتعلم أخالقيات توظيف التكنولوجيا وتكون نظرته لها إيجابية ويعلم أنها وسيلة تعلم وليست وسيلة

لعب فقط ،وان كان هناك ألعاب تعليمية تنمي جوانب التفكير لدى الطالب فعليه أن يتعلمها ،وأن
يحرص على التعامل بدقة مع األجهزة ويحافظ عليها ألنها ليست له وحده ،وأن تنشأ وتتكون

لديه روح البحث العلمي ،ليتمكن من الحصول على المعرفة ،وأن يكون قاد اًر على عرض
منتجاته التعليمية ،للتعبير عن ذاته وعن قدراته ،وأن يكون مستعداً لتفعيل عملية االتصال الفعال

مع غيره ومع معلمه وركنا أساسيا في العمل التعاوني.

واذا ألقينا الضوء على إعداد المعلم في الوطن العربي حالياً نجد أنه يتبع أحد النظامين

التاليين:

 .1النظام التتابعي :وهو الذي يعهد الطالب في الجانب التخصصي ،والكليات التي تسير
وفق هذا النظام غير مصممة إلعداد المعلم أصالً  ،فإذا ما تخرج منها الطالب ورغب

في االلتحاق بمهنة التعليم انضم إلى كلية التربية إلعداده لمهنة التعليم ،وال شك أن لهذا
النظام مميزاته وعيوبه ،ومن مميزاته :تزويد الطالب بخلفية معرفية ومهارية واسعة في
مجال تخصصه ،ومن عيوبه أن الطالب فيه أقل قبوالً لعملية التمهين؛ إذ يصعب خالل
فترة اإلعداد التخصصي تربية شعور الطالب بأهمية مهنة التربية والتعليم.

 .2النظام التكاملي :وفي هذا النظام أو االتجاه يتخصص الطالب في مجال معين من
المعرفة خالل دراسته الجامعة ثم يلتحق بعد ذلك بمؤسسات إعداد المعلم يحصل فيها
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على شهادة المهنية في التدريب ،وعادة ليس في هذا النظام االرتباط والتكامل بين

اإلعدادين التخصصي والمهني ومن مميزاته أنه يهتم بتزامن الدراسة التخصصية
والثقافية والمهنية ،ويتميز بأنه يمكن التحكم خالله بتلبية احتياجات سوق العمل،

واحتياجات و ازرة التربية والتعليم ،كما يمكن خالله تربية الشعور بالمهنة؛ فالطالب منذ
التحاقه بالكلية يشعر أنه سوف يصبح معلماً ،ولكن يؤخذ عليه ضعف اإلعداد
التخصصي والثقافي ،وغلبة اإلعداد التربوي المهني.

ونتيجة لتغير المجتمع فقد ظهرت أسباب مهمة أدت إلى تغيير الفكر نحو إعداد المعلم وهذه

األسباب تتمثل في:

 التدفق المعرفي الهائل في الكم والكيف.

 حرية التعبير عن اآلراء واألفكار والمعتقدات.
 االنفتاح العالمي على الثقافات والحضارات.

 سيادة القيم المادية على حساب القيم الروحية.
 سرعة نقل المعلومات والحصول عليها.

لذلك ظهرت العديد من االتجاهات الحديثة إلعداد المعلم.
االتجاهات الحديثة في إعداد المعلم:
ارتكزت االتجاهات الحديثة في إعداد المعلم على التحوالت الكبيرة في التربية والتعليم والتغيرات
العالمية ,وهذه االتجاهات
االتجاهات مايلي:

تركز في مجملها على القدرات األدائية للمعلم ومن أهم هذه

 .1الترخيص لممارسة مهنة التدريس.
أكدت جميع الدعوات المطالبة باالهتمام بمعلم المستقبل إلى ضرورة وحتمية الترخيص لممارسة
مهنة التعليم ,وقد تبنت دول متقدمة هذا االتجاه واشترطت الحصول على رخصة لممارسة

التدريس قبل الموافقة على تعيين المعلم في وظيفة دائمة كما أصبح التدريب أثناء الخدمة إلزامياً
وشرطاً لتجديد الترخيص لممارسة المهنة ،ويشير هذا المفهوم إلى اآللية التي يضمن بمقتضاها

امتالك المعلمين للحد األدنى من المهارات والمعارف والمواصفات المطلوبة للعمل في التدريس.
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وتختلف االجراءات للحصول على رخصة التدريس من دولة إلى أخرى ,إال أنها جميعا تتطلب

الحصول على مستويات معينة من المهارات والمعارف والخبرات واتقانها ,وأن تكون هذه المعارف
والمهارات متاحة وواضحة أمام المعلمين وتصنف إلى مايلي:
 مادة التخصص.

 طرق التدريس واستراتيجياته.
 طبيعة المتعلم ونموه.
 تكنولوجيا التعليم.
 القياس والتقويم.

 اإلدارة التربوية وادارة الصف (الهنشيري)2014,

 .2االعتماد على أسلوب المداخل في إعداد المعلم:
ظهرت العديد من المداخل في قضية إعداد المعلم ومن هذه المداخل:
 .1مدخل أسلوب النظم:
وهو األسلوب الذي ينظر إلى قضية إعداد المعلم على أنها تمثل نظاماً متكامالً ويتكون هذا

النظام من ثالثة عناصر هي:

 المدخالت :وهي العناصر والمعلومات التي تتكون من المعالجة وتشمل األهداف
والمحتوى والوسائل التعليمية وطرق التدريس واألساتذة واألجهزة.

 العمليات :وتشمل األنشطة واإلجراءات واألساليب واألدوات وعمليتي التنفيذ والتقويم.
 المخرجات :وهي نتاج المعالجات والعمليات للمدخالت وهي تمثل المعارف والمهارات.
 .2المدخل القائم على الكفايات:
تعد حركة إعداد المعلم القائمة على الكفايات من أبرز مالمح التربية المعاصرة وأكثرها انتشا اًر

في األوساط التربوية والتعليمية في إعداد المعلم ,وكان هدفها إعداد معلمين أكفاء يتم تدريسهم
وفق نظريات التعلم (الحراحشة.)2010,
وتتناول الكفايات مؤشرات محددة ألداء مهمة معينة ,وتشمل الكفايات التالية:
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 الكفايات المعرفية :وهي المعلومات والعمليات المعرفية والعقلية والمهارات الفكرية التي
تلزم المعلم ألداء عمله.

 الكفايات األدائية :وهي القدرة على استخدام أساليب وطرق تناسب األهداف الموضوعية
والقدرة على إدارة الفصل بفاعلية.

 كفايات النتيجة :ويقصد بها نواتج التعلم لدى الطالب التي تنتج عن استخدام الكفايتين
السابقتين.

 كفايات وجدانية :وهي القيم واالتجاهات والميول المرتبطة بالمواقف االجتماعية.
 كفايات استقصائية :ويقصد بها الكفايات التي توفر للمعلمين خبرات خاصة في الحاالت

التي يكون فيها النتائج المتوقعة من المواقف التعليمية غير المعروفة (الهنشيري,
.)2014

 .3مدخل معايير جودة أداء المعلم:
إن مدخل معايير جودة األداء هي مبادئ تتجاوز كثي اًر مدخل الكفايات ,وتشير المعايير

إلى المستويات المعرفية والمهارية واألخالقية التي ينبغي أن يصل إليها المعلم ويمارسها ,وقد
اتفقت وفود الدول العربية التي شاركت في لقاء الخبراء في  28-27أكتوبر  ,2009عند مناقشة

اإلطار االسترشادي لمعايير أداء المعلم العربي السياسات والبرامج ,على أن تكون المعايير من

أجل تمكين المعلم والتالميذ والنهوض بأداء التعليم العربي واالرتقاء به ,ومن نماذج المعلم في
ضوء هذا المدخل:
أ .النموذج التقني:
وهو نموذج يعني بوضع االستراتيجيات القائمة على ما يجب أن يعرفه المعلم ويتقنه من مهارات

وممارسات تربوية ,ويفترض مؤيدو هذا النموذج أن العنصر األساسي في التغيير التعليمي

وتحقيق جودته ,يكمن في المعرفة والمهارات ومعايير التنفيذ المستخدمة من المعلمين المحترفين
وأن تنظيم التدريس في إطار هذا النوع من المعايير سيكون قاعدة قوية إلصالح التعليم وجودته.
ب .النموذج اإلنساني الحقوقي :نموذج المعلم الممارس المتفكر:
وظهر هذا النموذج من أجل أن يتدارك سلبيات النموذج التقني ,ويهدف هذا النموذج إلى التنمية

المهنية وتمكين المعلمين وتوسيع مجاالت خبراتهم وتمكينهم كمواطنين لهم حقوق إنسانية
أساسية ،وينطلق هذا النموذج من الوثيقة العالمية لحقوق اإلنسان وملحقاتها النوعية في

المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والمدنية.
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وتقوم فلسفة النموذج اإلنساني على أن االرتقاء بمستويات المعرفة والمهارات المهنية يجب أن
تنبع من المعلمين أنفسهم ومن صفوفهم الدراسية وتطبيقاتهم العملية في المدارس فهذه المعرفة

مصدر أساسي لتعلم المعلمين والرؤية الصحيحة ,وانطالقهم نحو التغير والتحسين (بدران,
)2013

وبناء على ما سبق فقد تبنت الباحثة مدخل معايير جودة أداء المعلم  -النموذج الثاني:
ً
النموذج اإلنساني الحقوقي :نموذج المعلم الممارس المتفكر إلعداد المعلم لإلدارة الصفية
اإللكترونية في ظل التطور التقني المستمر،وذلك من أجل تحقيق الخصائص التالية في المعلم:

 القدرات العقلية :توفير برامج تساعد على امتالك المعلم لقدرة عالية من التفكير العلمي
اإلبداعي الناقد وحل المشكالت والتحليل والتطبيق.

 الخصائص التقنية :تدريب المعلم أثناء إعداده على استخدام التقنية الحديثة ،وتجهيز
الدروس باستخدام التقنية الحديثة ،وتعريفه ببرامج االتصال وبرامج اإلدارة الصفية

اإللكترونية ،وتدريبه على كيفية استخدام هذه البرامج وكيفية إعدادها ،والتشجيع على
التخطيط والتصميم الناجح لبيئات التعلم باستخدام اإلدارة الصفية اإللكترونية.

 الخصائص الشخصية :توفير برامج قوة الشخصية ,والقدرة على التحكم في سلوكه,
واالتزان االنفعالي ,والشجاعة األدبية ,والتعاون مع اآلخرين ,وامتالكه لقيم العمل والنظام
وااليمان باهلل وبالوطن وبالمهنة التي يعمل بها.

 الخصائص األكاديمية والمهنية :التعمق في مجال التخصص واالطالع الدائم على
الكتب والمجالت العلمية ,وحضور المؤتمرات والندوات ومتابعة األحداث الجارية.

 تمسكه بالقيم وتمثله لها وتمسكه بالقيم الدينية من دون تعصب ,واالنتماء القوي لوطنه,
والتمسك بأخالقيات مهنة التعليم.

 الحرص على مساعدة الطالب في اكتساب اتجاهات المحافظة على النظام ،وتحمل
المسؤولية ،والثقة بالنفس واستخدام أساليب العمل التعاوني ،وطرق التعامل مع اآلخرين،
واحترام اآلراء والمشاعر لآلخرين.
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النتائج والتوصيات:
إن استخدام المعلم لإلدارة اإللكترونية الصفية ضرورة هامة حاليا نتيجة لتطور المجتمع والتقنية
وينبغي إعداد المعلم لها لذا نقدم بعض التوصيات والمقترحات:
 .1ضرورة انتقال المعلم من اإلدارة الصفية إلى اإلدارة الصفية اإللكترونية لما لها من فوائد
في ضبط إدارة الصف في العصر الحالي.

 .2أهمية تخطيط إعداد المعلم على أسس علمية سليمة في النواحي العلمية والثقافية والتقنية
واألخالقية.

 .3ضرورة اهتمام جهات تدريب المعلم أثناء الخدمة باإلدارة الصفية اإللكترونية ،والحرص
على تدريب المعلمين عليها وتعريفهم بالجديد فيها.

 .4أهمية تطبيق التقنية الحديثة باستخدام المعلم لبرامج اإلدارة الصفية اإللكترونية من خالل
االستعانة بالمتخصصين والبرمجيات ومصممي البرامج ،وتدريب المعلمين على

استخدامها.

 .5توفير برامج في إعداد المعلم تساعده على استخدام مهارات التفكير بفاعلية ،وتنمي
شخصيته ،وتساعده على امتالك القدرات التقنية العالية.

 .6ضرورة تدريب المعلمين والطالب على االهتمام بحقوق اإلنسان والخصوصية عند
استخدام التقنية الحديثة.

المراجع:
 .1الحراحشة ,محمد عبود ( .)2010إعداد المعلم في ضوء التحديات العالمية
المعاصرة.المؤتمر العلمي السادس عشر مستقبل إعداد المعلم في كليات التربية وجهود

الجمعيات العلمية في عمليات التطوير بالعالم العربي .مصر ,مج ( ,)2ص ص -475

496

 .2الهنشيري ,نجاة علي علي (.)2014رؤية مستقبلية لتطوير المعلم مهنياً في ضوء
االتجاهات العالمية المعاصرة دراسة نظرية.مجلة عالم التربية ,مصر ,س( ,)15ع(,)45

ص ص 491-445

 .3بدران ,شبل ( .)2013واقع تكوين المعلم وتمكينه المهني في البالد العربية .مجلة
الطفولة والتربية ,كلية رياض األطفال ,جامعة اإلسكندرية ,مصر ,مج ( ,)5ع (,)16

ص ص 80-17
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تأثيراالستثمار في راس المال البشري في قطاع التعليم العالي على النمو
االقتصادي في األردن
دراسة تحليلية خالل الفترة من2010-1980
ملخص الدراسة
تعتبر الموارد البشرية من المقيايس االساسية التي تقاس بها ثروة االمم باعتبار ان هذه الموارد على راس
المكونات الراسمالية واالصوال المؤثرة في الوضع االقتصادي واالجتماعي للدول  ,هدفت هذه الدراسة الى قياس
تأثير تطور قطاع التعليم العالي المتمثل في تطوراعداد طلبة التعليم العالي ( دبلوم ,بكالوريس ,ماجستير,
دكتوراه) على النمو االقتصادي في االردن خالل فترة الدراسة ( )2010-1980من خالل مساهمته في زيادة
الناتج المحلي االجمالي .وهدفت الى قياس اثر زيادة االنفاق في التعليم العالي على النمو االقتصادي خالل نفس
الفترة ( )2010-1980ومعرفة اتجاه السببية بين المتغيرات .
ولتحقيق األهداف الذي تسعى اليها هذه الدراسة تم تقدير العالقة الكمية بين االستثمار في راس المال البشري
وأثره على النمو االقتصادي خالل الفترة (  )2009 – 1980باستخدام نموذج االنحدار الذاتي المتجه Vector
 )VAR( Auto regressionوتم استخدام مؤشريين لرأس المال البشري وهما عدد طلبة الدراسات العليا
واالنفاق على التعليم العالي.
وتم عمل عدد من االختبارات منها:اختبار جذر الوحدة لالستقرارية لمعرفة فيما إذا كانت المتغيرات االقتصادية
المستخدمة في الدراسة مستقرة مع مرور الزمن.واختبار تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني من خالل اختبار اقل
قيمة لمعياري أكايك وشوارترز.واختبار جرينجر للسببية لتحديد اتجاه السببية بين المتغيرات كما وتم استخدام
أداتين رئيسيتين للتحليل هما :تحليل مكونات التباين لمعرفة مقدار التباين في التنبؤ لكل متغير العائد إلى خطأ في
نفس المتغير ،والمقدار العائد إلى خطأ التنبؤ في المتغيرات األخرى.و دالة االستجابة لردة الفعل لتتبع المسار
الزمني للتغيرات المفاجئة التي يمكن أن تتعرض لها مختلف متغيرات النموذج.
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها:
أن أعداد الطالب في مراحل التعليم العالي خالل الفترة من  2010- 1980في األردن قد تضاعف بشكل كبير،
وكان لهذا التوسع تأثيرا إيجابيا على مؤشرات النمو االقتصادي في األردن .وان هناك عالقة قوية بين متغيرات
التوسع في التعليم العالي والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي .كما واتضح وجود عالقة إيجابية بين األنفاق على
التعليم و الناتج المحلي اإلجمالي .ويبين اختبار جرينجر للسببية أن هنالك عالقة أحادية االتجاه بين كل من طلبة
التعليم العالي والناتج المحلي اإلجمالي ،وبين اإلنفاق على التعليم و طلبة التعليم العالي ،وكذلك بين طلبة التعليم
العالي و والعاملين المتعلمين .اما بالنسبة الى نتائج تحليل مكونات التباين فقد اظهرت أن اإلنفاق على التعليم،
وأعداد طلبة الدراسات العليا يلعبان الدور األكبر في تفسير التقلبات التي تحدث على الناتج المحلي اإلجمالي،
وهذا دليل على أهمية هاتين األداتين في التأثير على القرار االستثماري في الموارد البشرية .واخيرا اظهر اختبار
دالة االستجابة لردة الفعل إن أي تغير مفاجئ في كل من أعداد طلبة الدراسات العليا واإلنفاق على التعليم يؤثر
ايجابيا ولعدة سنوات قادمة على الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي.
كما ان الدراسة خرجت بعدة توصيات من اهمها ضرورة موائمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل
االردني حتى ال تزداد الفجوة بين الخرجين وحاجة السوق وضرورة التوسع في برامج الدراسات العليا لما له من
اثر ايجابي على اجمالي الناتج المحلي االجمالي
الكلمات الدالة-:الموارد البشرية – االستثمار في الموارد البشرية – االنفاق على التعليم  -العمالة المتعلمة.
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اكةةت مة ن اتصتدة ت منةةذ صةةت ط يةةض ة
اهميةةةا تنميةةةا المةةة ارت البشةةةريا فةةةي توايةةةق
النمةةة اتصتدةةة تو ويةةة ذكةةةر ات سةةةمي
 A.SMITHفةةةةي كت بةةةةه الشةةةة ير قةةةةر ل
اتم ة ان ك فةةا الاةةترات المكتسةةبا الن ففةةا
لةةةتت سةةة ئر ا ةةة ن المجتمةةةع تفتبةةةر ركنةةة
اس سةةي فةةي م ة راو المة ض الق بةةت اكةةت
اي ةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال ريةةةةةةةةةةةةةةةةةةت م رشةةةةةةةةةةةةةةةةةة ض
 A.MARSHALLاهميةةا اتسةةتقم ر فةةي
راو الم ض البشرو ب تب ره استقم را طني
ان اع اتسقتم ر.
في رايه ه ا

المقدمة-:

ان التنميةةا اتصتدةة تيا تفةةت م ةة
ةةةة
شةةةة مض لا ةةةة ي متفةةةةتتل ت تت صةةةة
اتم ر اتصتد تيا فاط بض صت تتفتاه لتشمض
المنظ ما السي سيا اتجتم يةا اتالقصيةا
لمجتمع م في بيئا مفينا .لكةن بشةكض ة
تشةةتمض التنميةةا ة امةةرين هس سةةيين هم ة
المةةة رت البشةةةرو المةةة رت المةةة تو .يفةةةت
الم رت البشرو (ه ندر الفمض) الفندةر
اتس سي في التنميا ألنه يفتمةت الة ترجةا
كبيةةةرل ةةة الم ةةة رات الالبةةةرات ال نيةةةا
اإلتاريا ه الفندر الذو ياة بتو يةض
الم ارت الم تيا الة شةين نة فع كمة ياة ض
ش لتز ب نن ت نستطيع ادةق ان نسةت يت مةن
الم ارت الطبيفيةا الموةت تل بةت ن الفندةر
البشةةةةرو المةةةة هر المةةةةتف  .هكةةةةت ب وةةةة
نر يجةةةي فةةةي تراسةةةته هن المةةة رت البشةةةرو
المتف ه الا ل الموركةا ل نمة اتصتدة تو
 .إذ انتاض مركةز القاةض فةي ال ف ليةا التنم يةا
في اإلبتا يا الو ريا مةن المدة نع إلة
المالتبرات الج مف ت التي هدبوت موة ر
اإلنم ئيا الجتيتل ف لتنميا مةن النة و ل نة و
ف ةةي ت ةةت بتط ة ير الاةةترات البشةةريا فمةةن
متط ب ت التنميا في در المف م تيةا التةي
نفيش ة ان يكتسةةف اتفةةرات م ة رات جتيةةتل
صة ترين ة انتة ر المفرفةةا لةةتي ت كيةةر
ابتا ي مم يجفض الج تل فةي التف ةي مط ةف
اس سي ( م ت ال ّتين هومت المدبّح)

في تراسا ن تةثقير التف ةي تنميةا الاة ت
البشةةريا بشةةكض ةة فةةي النمةة اتصتدةة تو
يلكةةت ج لبريةةت ان التف ةةي يجةةف ان يشةةمض
الشفف ك ه ف لمةترو صبةض المدة نع الكتةف
صبض اتتت ()19-18 :18
التنميا البشريا من نظري
ان م
تفة ت الة المسة هم ت التةةي صةةتم هم رتية
سن الذو تك ن م ة اتسةتوا ص ت
كماية و لرف هيةةا البشةةر بةتت مةةن الما رنة ت
التا يتي ةا التةةي تاةةيو الرف هيةةا ةة هسةة و
المن فةةا .نفنةةي ب تسةةتوا ص ت ت ةةا الوا ة ق
اتس سيا التي يجةف هن يتمتةع ب ة اتنسة ن
تشةةةةةةةةتمض ةةةةةةةة الوريةةةةةةةة ت السي سةةةةةةةةيا
اتجتم يةةا اتصتدةة تيا تةة فير فةةر
اتنن ر اإلبتاع توايةق الةذات اوترام ة
مم يلتو الة ةيح وية ل ط ي ةا دةويا
الودةةة ض ةةة المفةةة ر المتن ةةةا ممةةة
ي فر مست ت مفيشي تئق (ام رتي سن )

كمة نف ة ف نة ا ملشةةرات ل تنميةةا
مةةةن اهم ةةة تالةةةض ال ةةةرت ترجةةةا الرف هيةةةا
مةةتت تطةة ر البنيةةا التوتيةةا لكةةن شةة لتز
اصترح ملشةرات االةرت ل تنميةا من ة ملشةر
الدةةوا التف ةةي الةةذو ياةة و بملشةةر ةةتت
التف ي
طقف التراس ت الف ي اتن ق

امةةة تاريةةةر التنميةةةا البشةةةريا لفةةة
 1990لقمةةةةة المتوةةةةةتل ذكةةةةةر هن التنميةةةةةا
البشريا ت ت بت سيع اتالتي رات لقفرات من
الةةةقض زيةةة تل فردةةة فةةةي الةةةتف الفن يةةةا
الدةةويا الةةتالض الفم لةةا( .تاريةةر التنميةةا
البشريا 91
5

 .)7كماا ان تارير التنميا

در الدن ت المفتمتل
البشرو

البشريا طة ر ملشةر ياةيو التنميةا البشةريا
مفتمةت ة الو لةةا الدةويا (ما سةا بة لفمر
المت صةةةع) التف ةةةي (ماةةة و بمفةةةتض مفرفةةةا
الاةةةةةةرانل الكت بةةةةةةا التودةةةةةةيض الف مةةةةةةي)
مسةةةت ت المفيشةةةا (ماةةة و بمت سةةةط تالةةةض
ال ةةةرت) يرتةةةف الةةةت ض وسةةةف هةةةذا الملشةةةر
الةةةذو تتةةةرا ح صيمتةةةه مةةة بين ( )1-0ويةةة
ال اوةةةت دةةةويح (ا ةةة انجةةة زات التنميةةةةا
البشريا) الد ر (اصض مرتبا انج ز بشرو)
.

راو المة ض

امة ب لنسةةبا الة التف ةةي الفة لي ف ةةر اس سةةي
ل نمةةة اتصتدةةة تو المسةةةةتتا بسةةةبف تةةةةثقير
الالةةريجين ةة نشةةةر المفرفةةا كمةةة ان
ملسسة ت التف ةةي الفة لي تسة ت ة إنت ة ر
المف ة ر الف ميةةا التانيةةا الجتيةةتل ب اسةةطا
البو الف مةي التةتريف ف ةي تفةت صنة ات
لناةةض نشةةر المفةة ر المت دةةض الي ةة فةةي
الالة رر  .ياةةتر الف ئةةت ة التف ةةي الفة لي
بنو  %10ه هكقةر فةي الةت ض ذات الةتالض
المنال ض المت سط مم يبين هن اتسةتقم ر
في هذا الن ع من التف ي يرفع إنت جيا الفمض
يزيت النم اتصتد تو ط يةض األجةض .لمة
النم اتصتد تو فسة
ل ذا من ت قير
نو ض تراسا تثقيراتستقم ر في راو الم ض
البشةةرو ة زي ة تل النم ة اتصتد ة تو فةةي
اترتن .ب سةتالتا السقسةةض الزمنيةا وية
هن مفظةة التراسةة ت السةة باا المتف اةةا ب ةةذا
ع في األرتن إم هن تك ن تراسة ت
الم
دةة يا ه يةةت ات تمةة ت ب ةة ةة طرياةةةا
المربفةةة ت الدةةةعرت الف تيةةةا ) (OLSت ن
التثكت من دوا استالتام .

اكت الكقير من الف م ن ة اهميةا
التف ةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةن ال ريةةةةةةةةةةت م رشةةةةةةةةةة ض
 A.MARSHALLجـــةـ ن سةتي ارات
ميـــــةةةةةةـض  S.S.MILLتي يةةةةةةت ريكةةةةةة رت
 D.RICARDOتيةةةةةةةةةةةة ت ر شةةةةةةةةةةةة لتز
 T.SHULTSجةةةةةةةةةةةةةةةةةة رو بيكةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
 G.BECKERةةةة انةةةةه هنةةةة ا قصةةةةا
ايج بيا بين اتستقم ر في التف ي (اتسةتقم ر
في راو الم ض البشةرو ) بةين زية تل تالةض
ال ةرت المجتمةع هو ك مة زات اتسةتقم ر فةي
راو المة ض البشةةرو زات الةةتالض سة ان ة
مست ت المجتمع ا ال رت.

فرضيات الدراسة :

-1ي جت هقر ذ تتلا (مفن يا) بين زي ت ل
تف ي الم ارت البشريا نم
اتن ق
الن تج المو ي اتجم لي .
 -2ي جت هقر ذ تتلا مفن يا بين الت سع
في ه تات ط با التراس ت الف ي إجم لي
الن تج المو ي اإلجم لي.

مشكلة الدراسة وأهميتها:

يلقر التف ي بد رل مب شرل
اتنت جيةةا ف نةة ا مايةة و الف ئةةت اتجتمةة ي
ةةة
لقسةةةتقم ر فةةةي التف ةةةي ( هةةة ياةةة
المتف مةةةين
الما رنةةةا بةةةين اجةةة ر اتشةةةال
غير المتف مين بر الةزمن) يةلقر التف ةي
ةةةة الدةةةةوا ف لج ةةةةض يةةةةلقر سةةةة ب ةةةة
الدةوا .بشةةكض ة فة ن التف ةةي يسة فةةي
رفةةةةةع الك ةةةةة نل الماةةةةةترل الذهنيةةةةةا سةةةةةفا
ي ة الة ذلةةا
اتسةتيف ف بشةةكض الة
ان تف ةةي م ة رات اتنت ة ر الوتيقةةا لمةةن ه ة
ة صةةترمن التف ةةي اتس سةةي الجيةةت اس ة ض
اصةةض تك ةةا مةةن تةةتريف غيةةر المتف ةةيمن ا
الو د ة ين ة صةةتر ص يةةض مةةن التف ةةي فةةي

أهداف الدراسة:
 -1التفر

اصع تط ر صط ع التف ي
في اترتن متت مس همته في الن تج
المو ي اإلجم لي القض ال ترل (2010-
 )1980المش كض التي ت اج ه.
 -2بي ن هقرزي تل اإلن ق في التف ي الف لي
النم اتصتد تو في األرتن القض
ال ترل ()2010-1980
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 -2االتبةةةة ر توتيةةةةت ةةةةتت فتةةةةرات التبةةةة طل
الزمني من القض االتب ر اصض صيمةا لمفية رو
هك يا ش ارترز.

منهجية الدراسة -:

لتوايق األهتا الذو تسف الي هذه
التراسا سيت تطبيق (طرياا الترابط) التي
هس و تاتير الفقصا الكميا بين
تا
اتستقم ر في راو الم ض البشرو هقره
النم اتصتد تو القض ال ترل (
 )2009 – 1980من القض األس ف
الكمي ب ستالتا نم ذر اتنوتار الذاتي
المتجه ( )VARالذو يثالذ الديعا
األد يا الت ليا :

 -3االتبةة ر جرينجةةر ل سةةةببيا لتوتيةةت اتجةةة ه
السببيا بين المتعيرات .
كما سيتم استخدام أداتين رئيسيتين للتحليل
هما:
 -4تو يةةةض مك نةةة ت التبةةة ين لمفرفةةةا ماةةةتار
التب ين في التنبل لكض متعير الف ئت إلة الطةث
في ن و المتعيةر الماةتار الف ئةت إلة الطةث
التنبل في المتعيرات األالرت.

Yt=A1Yt-1 + A2Yt-2+..+AnYt-n + Ut

وي :

[Lst Gst Hst GDPt ] = Yt

 -5تالا اتستج با لةرتل ال فةض لتتبةع المسة ر
الزمنةةي ل تعيةةرات الم جئةةا التةةي يمكةةةن هن
تتفرض ل مالت متعيرات النم ذر.

 :Aiمد فا المف مقت
 :Utمد فا الالطث الفش ائي

مصادر جمع البيانات
البي ن ت المستالتما في
ت الود ض
هذه التراسا من النشرات اإلود ئيا
السن يا التا رير السن يا الد ترل ن
من زارل
البنا المركزو األرتني
التف ي الف لي البو الف مي .كم ت هي
الرج ع إل منش رات دنت ق النات الت لي
بايا البي ن ت.

]Ut=[e1t e2t e3t e4t
 :tالزمن
 :nتت فترات التب طل الزمني

المتغيرررات هرري  :الفةة م ن المتف مةة نLs
الن ة تج المو ةةي اإلجم ة لي GDPاإلن ة ق
ةةة التف ةةةي  Gsكةةةذلا اسةةةتالتا ه ةةةتات
ط بةا التراسة ت الف ية e 1 t e 2 t .Hs
 : e 3 t e 4 tالالطةةةث الفشةة ائي فةةةي
المتعيةرات  Lst Gst Hst GDPtة
الت الي مع افتراض هن الايما المت صفةا لكةض
من ة دة ر انةةه ت ي جةةت تةةرابط متس سةةض
فةي هو من ة هو هن E(eit eit-s) = 0
كم ة سةةيت هي ة اتسةةت تل مةةن اتالتب ة رات
الت ليا:

االستعراض المرجعي للدراسات السابقة:
-1تراساتي ترش لزT.SHULTSالتف ي
قصته ب لتالض الا مي  1962تراسا
تو ي يا في ال تي ت المتوتل لمتل 17
من  1969-1957جت ان اتستقم ر في
التف ي ك ن الم ت دض ال ان هن ا
زي تل سريفا في راو الم ض التف يمي تفرات
الا ت الف م ا وت ب عت هذه الزي تل القض
المفتض
ف
الفا ت الاريبا الم يا
السن و الذو زاتت به القر ل اتنت جيا
الم م سا.
في ما لته و ض اتستقم ر في راو الم ض
البشرو سنا  1962نرت نت ئج تراسته
النظ ال ريبي
ك لت لي.1 :ف يف ق
يا ض انه في كض مك ن يميز ت
لتي

 -1االتب ر جذر ال وتل لقستاراريا لمفرفةا
فيمةةةةة إذا ك نةةةةةت المتعيةةةةةرات اتصتدةةةةة تيا
المسةةتالتما فةةي التراسةةا مسةةتارل مةةع مةةر ر
الزمن.
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ا في زي تل ج انبيا

مفتتت منال
اتنت جيا النم
 -3تراسا أبو كرش ( )2004التي ك نت
ن تنميا الم ارت البشريا في ليبي
من هه النت ئج التي
توتي ت المستابض
ت د ت إلي التراسا م ي ي :ه -إن تنميا
الم ارت البشريا تنميا مترابطا متك م ا
ج انف اسي س ت السك نيا
في جميع
ال يك يا ل ا ت الف م ا .
الالد ئ
ف -إن السي س ت التف يميا التي ت ات تم ت
ي في توايق التنميا البشريا في الطط
التو ض القض الفا ت القق من وي الك
هم من وي الن ع فق.
ر -تميز صط ع الالتم ت بك نه مستالتم
د ت نسبا الف م ين في هذا
رئيسي
الاط ع نو  %34.6من إجم لي الا ت
الف م ا .
 -4دراسة سعيدة المصري ( )2006التي
ك نت ن ارت ع تك ا الم ارت البشريا
تك ا المنتج ك نت نت ئج هذه
هقره
التراسا هن الشركا ت اجه دف با في
من الم ارت البشريا الزائتل في
التال
(ف ئض) بسبف هن الشركا تتبع الاط ع الف
الشركا
ن طريق التويز(ال س طا)
ت اجه رك ت اصتد تو بسبف انال ض
منتج ت .
مفتض الط ف
 -5دراسة العيساوي( )2009ن الم ارت
البشريا ت ره في التنميا اتصتد تيا
وي تن لت هذه التراسا متت م وااته
كق من ليبي مدر في مج ض تنميا تثهيض
الفندر البشرو القض ال ترل (-1995
األس ف
استالتا
 )2005ا تمتت
ال د ي التو ي ي ت د ت ال :
ه ت  :النت ئج الال دا بمدر .
الرغ من التات الو دض في التف ي
ه-
إت إنه ل يد وبه تات كي ي في
كم
مست ت التف ي هتت إل انتش ر ال ج ل بين
الالريجين و جا الس ق .
ج ت ارتب ط بين السي س ت
ف -ت
التف يميا الو ج ت اتصتد تيا.
ر -ت ج ت تالطيط جيت بوي يربط بين
مالرج ت التف ي متالقت س ق الفمض .
ق ني  :النت ئج الال دا ب يبي .

اتستقم ر البشرو  .2ان راو الم ض
البشرو يتته ر نتم يك ن طض تن
م رات الفم ض التي
البط لا ت ف
اكتسب الف مض  .3كم ان هن ا الفتيت من
ت
الف ائق في االتي ر الم ن  .4اكت
كم ض الس ق الراسم لي لتي في تز يت
الن و ب تم اض من اجض اتستقم ر في راو
الم ض البشرو  .5كم ان ال جرل التاال يا
من الري ل متن الدن يا تتط ف استقم ر
كبير م في الفم ض  .6كم ان انال ض
ائت مجم ا مفينا من الن و ادبوت
مم يفكو ال شض في
تشكض ه
تف يم  .7يا ض
اتسقم ر في دوت
ان هن ا زي تل في اتستقم ر لبفض
التالدد ت اهم ض ل بفض اتالر ذكر
المس تات ل ت ض الن ميا في توايق النم
اتصتد تو ان اتستقم ر في راو الم ض
البشرو يت تج ه ه في هذه الت ض يا ض ان
م يميز نظ م اتصتد تو ه النم في
راو الم ض البشرو ين ي ش لــتـــــز
تراســـــتــه ب لجــــم ـا التـ ليـــــه the
man
without
skills
and
knowledge leaning terrifically
)against nothing
Rodrik
-2تراسا كق من
Frankel & Romer
1993
 1999 .بفن ان اهميا راو الم ض
البشرو لنم اتصتد تو ذلا من القض
بن ن نم ذج ي ترض ج ت قققا صط ت
ل تبسيط في اصتد ت م ه :صط ع
التط ير م ات بشريا
()Xيستفمض البو
مرت فا تنت ر س ع ذات تانيا ليا صط ع
( )Yتانيا منال ا لكن بستفمض تا ني ت
ت تط يره في الاط ع ات ض تنت ر س ع
ت يست ز تشعي يتا م ا ليا
ل
الم رل الاط ع الق ل ( )Zينتج س ف
تا يتيا تستالت الم ارت المت وا في الب ت
تتط ف ايتو م ا غير م هرل ت د ا
ال ان الب تان التي تم لا راو م ض بشري
مرت ع تواق مفتتت مرت فا مستتيما
ذلا ب تب ر ان التانيا تا ت النم توت ر
فرل في راو الم ض البشرو بينم
ال
في ا الم ارت البشريا تواق
الب تان
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زي تل البط لا هي في نسبا ط با التف ي
-1-:يجف
الف لي ت دي التراسا ال
التنسيق بين مالرج ت التف ي و ج ت
الس ق تشجيع اتستقم ر في هذا المج ض
-2ت طيت التف ن بين الاط ع الف الال
في مج تت اتستقم ر الت ظي مم يس ه
في تدويح مالرج ت التف ي من وي
الن ع المج ض

ه -ت جت تالدد ت كقيرل في التف ي الف لي
هدبوت غير ذات ف ئتل ل مجتمع نظرا
لكقرل الالريجين من هذه التالدد ت .
ف -ص ا اإلمك ني ت المت وا لإلتاريين
الكقير
جزه ن التع ف
التف يميين
من المشكقت التف يميا في ليبي .
 -6تراسا جبريل ( )2012التي ك نت
بفن ان تراسا تو ي يا لت ر التف ي في تنميا
تط ير لم ارت البشريا في ليبي (منطاا
اتو الش طئ كو لا تراسيا) صت ت د ت
نت ئج هذه التراسا إل هن وج اإلن ق الف
التف ي القض ( )2007-1970صت ب غ
نو  4.6م ي ر تين ر صتر في المت سط
بنو  121.8م ي ن تين ر سن ي القض
ال ترل  2007-1970كم ه وت
التراسا إن هن ا قصا طرتيا بين الن تج
المو ي ل فم ي ت التف يميا الا ت الف م ا
ل تف ي اإلن ق ال ف ي فك م زات تت
الفم لا ب وتل اوتل زات الن تج المو ي
ك م زات
ل تف ي بماتار  1.859وتل
الن تج المو ي اإلجم لي ل تف ي ب وتل اوتل
زات اإلن ق ال ف ي ل تف ي بماتار 0.51
وتل كذلا بينت نت ئج التراسا هنه هن ا
قصا طرتيا بين الن تج المو ي ل فم ي ت
التف يميا التك ين ت الرهسم ليا ب لاط ع هو
ك م زاتت التك ين ت الرهسم ليا بنسبا
 %10زات الن تج المو ي اإلجم لي ل التم ت
التف يميا بماتار  0.275وتل.
ض( )2013التي
 -7تراسا ط لف
ك نت بفن ان مشك ا البط لا في اترتن
تراسا تو يض ل ص ع البط لا في اتترن
2010-2000ا وت ان القا فا الس ئت
لتت الن و في اترتن في اصب ض متزايت
التف ي اتك تيمي ما رنا ب لتف يمي الم ني
الورفي ايم ن ا تاتا من ب هيميا التف ي
الف ل له من مرت ت م لي قو وي
هن ا ت يض ل ظي ا المكتبيا ذات المك نا
الم ن الور  .اه
اتجتم يا
النت ئج التي ت د ت الي التراسا انه
هن ا اتج ه طبيفي لتزيت مف تت البط لا
تزايت السك ني المرت ع في اترتن بمفزض
ن المتعيرات اتصتد تيا المقمت ا في
نم ذر الاي سي المستالت التي ت ح ان

من خالل اإلطالع على عدد من الدراسات السابقة
كان لدى الباحثتين اختيرت هذه الدراسة.
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الن تج الا مي إل الرك ت في األجض الط يض
ب لت لي جزت هذه النظريا ن ت سير
سبف مو فظا ت ض كقيرل في ال اصع
مفتض النم في نديف ال رت من الن تج
الا مي اإلجم لي)18-87 ( .
ثانيا النظرية الكالسيكية الحديثة ،:ظ رت هذه
النظريا لت سير النم اتصتد تو في
يت اتصتد تو
منتد الالمسين ت
ب ت مف لجا
ر برت س ل 1956
مشك ا م ن مفتتت مستمرل من النم
اتصتد تو انت التو يض هن راو الم ض
ه الفندر ال ويت الذو يستجيف ل ف امض
اتصتد تيا ندر الفمض يتوتت ال رجي
ب لنم السك ني ص ب يا إوقض ن در
اإلنت ر غي ف التعير التكن ل جي يلتو
زي تل في نسبا راو الم ض ب لت لي
زي تل الن تج الا مي لمرل اوتل لكن ت
يمكن هن تك ن مدترا ل نم التائ في
نديف ال رت من الن تج الا مي في األجض
الط يض يفزت ذلا إل تن ص اإلنت جيا
الوتيا لمتالقت اإلنت ر بوي ت يتواق
النم الا بض ل با ن اتستمرار من القض
التعير التكن ل جي من الال رر غير متجست
بمفن هنه مستاض ن مفتتت نم متالقت
امض غير
اإلنت ر إنم يفتمت
اصتد تيا ال رجيا مقض اتكتش ف ت
اتبتك رات الف ميا ب لت لي فإن إتال ض
التعير التكن ل جي كفندر ق ل في تالا
اإلنت ر اتال في ط ر التين مكيا ) )45-6

اإلطار النظري للدراسة
المفهوم النظري للنمو االقتصادي:
تعريف النمو االقتصادي -:ب رل ن مفتض
الزي تل في الن تج الا مي الواياي القض فترل
زمنيا مفينا  .لكن ال ت األس سي ل نم
اتصتد تو ه توايق مفتض نم في الن تج
الا مي الواياي بوي يك ن هكبر من مفتض
النم السك ني(.)10-24
كم يفر النم اتصتد تو بثنه صترل
الس ع ل سك ن
رض مالت
األما
التات
بشكض متزايت هذه الاترل مبنيا
األيتل جيا
التفتيقت
التكن ل جي
الملسسيا التي يتط ب ذلا النم  .من
التفري األالير يقوظ هن النم اتصتد تو
يتط ف م ي ي:زي تل مستمرل في الن تج
الا مي -التات التكن ل جي  -تعيرات
هيتي ل جيا ملسسيا تس نت ذلا النم .
هم اتستقم ر ف الف مض األس سي الذو
يسبف النم في الن تج المو ي اإلجم لي ه
التالض الا مي اإلجم لي مستابق  .لكن م
مفتض النم
ه اتستقم ر الذو يو فظ
ط يض األجض؟ لات شعض هذا السلاض
بر
اتصتد تيين من آت سمي وت الي
نظري ت النم اتصتد تو التي ههم م
ي ي:
النظرية الكالسيكية والنيوكالسيكية:
اوال النظرية الكالسيكية للنمو :-ج نت هذه
النظريا لت سير هسب ف النم اتصتد تو
يت تت من الم كرين اتصتد تيين
ريك رت
التا يتيين ه آت سمي
م لق و انت ت هذه النظريا إل النتيجا
الا ئ ا بثن الف مض الو س في النم
اتصتد تو هي الف امض التا يتيا) الفمض
رهو الم ض (التاال ا في م يا اإلنت ر فإن
الزي تل في تراك راو الم ض ب فتراض هن
نم الا ت الف م ا مرتبط تائم ب لنم
السك ني تلتو إل زي تل في مفتض نم
اإلنت ر ملصت لكن ك م زات تراك راو
الم ض زات النم السك ني ك م تن صدت
إنت جيا متالقت اإلنت ر انال ت األرب ح
األج ر اتجه مفتض نديف ال رت من

ثالثا :نظرية رأس المال البشري(:أثر
االستثمار في التعليم على النمو االقتصادي
لات هترا بفض رج ض اتصتد ت األ ائض منذ
صت ط يض ههميا اتستقم ر في التف ي
ف تصتد تو آت سمي هكت بثن التف ي جزن
من رهو الم ض الق بت ذلا لم ينتج نه
من م رات مفرفا تزيت من إنت جيا
الف مض ه المشر ت(.)55-28
مض من
هم م لق و فيرت هن التف ي
امض توتيت النسض كم إنه مض م في
ه التتبير ه
تنميا د ت الور
اتتال ر هم ج ن سيت ار فيرت هن
امتقا كض هفرات المجتمع تف يم بمست ت
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الواياي في استمراريا النم اتصتد تو
المرت ع في الت ض المتاتما ه ارت ع
المالز ن التف يمي ارت ع في مفتض الف ئت
من رهو الم ض البشرو في الاط ت
اإلنت جيا مم يلتو إل ارت ع في إنت جيا
الفمض ارت ع في مفتض النم اتصتد تو
بينم و لا استارار التال اتصتد تو في
ص ا المالز ن
الت ض الن ميا يفزت
التف يمي انال ض الف ئت من راو الم ض
ائت
البشرو ب لت لي انال ض مفتض
اتستقم ر الك يا انال ض النم اتصتد تو
في ت ا الت ض ))512-26
هم الفقصا التك م يا بين التف ي مد تر
النم اتصتد تو األالرت من القض تراسا
نظريا راو الم ض البشرو الذو يلكت بثن
هن ا قصا تك م يا بين التف ي مد تر
النم اتصتد تو األالرت تفمض
تفزيز النم اتصتد تو التي يجف
الشرك ت الت ض الن ميا مرا ت من هجض
اإلسراع في النم اتصتد تو كم ي ي:

األصض ه في د لح
التف ي األس سي
التات اتصتد تو اتجتم ي.
لكن اتصتد تيين األ ائض ل يفط ا اهتم م
لت ر التف ي في النم التنميا اتصتد تيا
في نظري ت نم ذر النم اتصتد تو الذو
يرجع إل دف با صي و ت ر الف مض
البشرو في التنميا ب لما رنا مع إمك نيا
صي و رهو الم ض الم تو إمك نيا تو يض
الفقصا بين وج رهو الم ض الم تو كمتعير
مستاض وج اإلنت ر كمتعير ت بع في
نم ذر ه ر ت -ت م ر) .)3:212
ب إل فا إل هن اتصتد تيين الكقسيا
ندر
الني كقسيا ك ن ا ينظر ن إل
هنه مجرت
الفمض في تالا اإلنت ر
متالقت غير متم يزل فظ ت النظريا
الكقسيكيا الني كقسيكيا جزل ن
ت سير هسب ف الت ت في هج ر األفرات
النم اتصتد تو بين الت ض في ل
ال اصع ) .)Schultz,1980لكن في
الستين ت هكت بفض اتصتد تيين الموتقين
ههميا ت ر
في ال تي ت المتوتل
الف مض البشرو في التنميا اتصتد تيا
يت اتصتد تو ش لتز
ك نت بتايا ذلا
الذو هكت في الط به في اتجتم ع السن و
1960
لجمفيا اتصتد تيين في
راو الم ض البشرو الذو يشمض
م
اتستقم ر في التف ي الدوا التتريف
وي يك ن اتستقم ر في التف ي مدترا
هس سي لقستقم ر في راو الم ض البشرو
كم هن الفقصا المميزل لراو الم ض البشرو
في هنه بشرو متجست في اإلنســـــــ ن(-31
)107
يه نجت هن نظريا راو الم ض البشرو
ت ترض هن النم اتصتد تو الا بض ل با ن
في األجض الط يض يتوتت من التاالض ب اسطا
افتراض هن التعير التكن ل جي لزي تل
إنت جيا الفمض متعير تاال ي يفتمت
اتستقم ر في رهو الم ض البشرو بتت من
التعير التكن ل جي الال رجي الذو يفمض
توسين ن يا الا ت الف م ا من التاالض
في المتت الط يض .بن نا يه فات استنتج
اتصتد تو ج رر في تراسته ن الت ض
الن ميا المتاتما هن السبف الرئيسي

العالقة التكاملية بين التعليم ورأس المال المادي:

هكت كق من ش لتز م ك ف ج ارتني
ههميا الفقصا التك م يا بين التف ي
رهو الم ض الم تو في تفزيز النم
اتصتد تو وي هن الت ض التي تت سع في
فر اتستقم ر ن طريق تالدي جزن
كبير من استقم رات في راو الم ض الم تو
الدوا التتريف
البشرو ك لتف ي
ستدض إل زي تل الاترل اإلنت جيا بسر ا
هكبر ب لت لي تواق نم ا اصتد تي هسرع
اتستقم ر في
من الت ض التي تاتدر
رهو الم ض الم تو فاط .نظرا لك ن الت ض
الن ميا تف ني من نا في رل و األم اض
فإن ت تستطيع الاي بفم يا استقم ر في
رهو الم ض البشرو الم تو مف  .تشير
كقيرا من التراس ت ال دا نظريا رهو
الم ض البشرو وي تلكت هن اتستقم ر
البشرو هف ض من تستقم ر الم تو في
الت ض الن ميا ب تب ر هن اتستقم ر في
التف ي شكض من هشك ض اتستقم ر الجيت
ب تب ر هن المالز ن التف يمي ك لمالز ن
اتستراتيجي من الس ع الرهسم ليا يمكن هن
ي جث غ يه اتصتد تو ال طني إلنج ز
11

وي ي جت قصا تك م يا بين التف ي
لي
الا ت الف م ا المتف ما تف يم
ف لتف ي يوسن من ن يا الا ت الف م ا
يزيت من صترت اإلنت جيا ب لت لي ك م
زات المالز ن التف يمي ل ا ت الف م ا في
ت لا م ك م زاتت إنت جيته اتصتد تيا
زات مفتض النم اتصتد تو  .يفزت ذلا
ت تو الج انف
إل هن التف ي يفمض
الس بيا التي ترافق النم السك ني مقض
ارت ع البط لا تتني إنت جيا الف مض (-7
)89

نش ط ته  .تشير تراسا ج رر ) ( 1973
هن مفتض الف ئت من اتستقم ر في رهو
الم ض الم تو ب لاط ت اإلنت جيا مرت ع في
الت ض المتاتما الفكو في الت ض الن ميا
صت يفزت السبف في انال ض الف ئت من
رهو الم ض الم تو في الت ض الن ميا إل
ت ج ت بنيا اصتد تيا اجتم يا نظ
تف يمي تتريبي متط رل مس تل ل بينم
الف ئت من اتستقم ر في راو الم ض البشرو
من الت ض المتاتما
في الت ض الن ميا ه
و ج ت الت ض الن ميا
يرجع ذلا
الا ت الف م ا المتف ما من الم نيين ال نيين
المتالددين الاي تات اإلتاريا الف ي
بينم الت ض المتاتما تف ني من ظ هرتين
التف ي ال ئض البط لا بين المتف مين
ه تين الظ هرتين تلتي ن إل انال ض
الف ئت من رهو الم ض البشرو .كم يب غ
الف ئت من اتستقم ر في راو الم ض البشرو
في التف ي في الب تان الن ميا %19.9بينم
ب غ الف ئت من اتستقم ر الم تو 15.1 %
الت ض هن تالد
نستنتج من ذلا هنه
التف ي
جزا من التالض الا مي لإلن ق
الت سع فيه ( .األم المتوتل
)32:4((1995
يرت هند ر نظريا رهو الم ض البشرو
همق ض تينس ن ش لتز ل ك و هن اتستقم ر
في رهو الم ض البشرو هف ض من اتستقم ر
في رهو الم ض الم تو لألسباب التالية:
 -1إن رهو الم ض البشرو ت ي ات صيمته
القض فترل استفم له كم ه في راو الم ض
الم تو.
 -2كم هن اتستقم ر في راو الم ض
البشرو يواق مر نا ليا في الوركا بين
األص لي الم ن المج تت اتصتد تيا
هذا ت يت فر في اتستقم ر في رهو الم ض
الم تو.
 -3هن اتستقم ر في التف ي التتريف ه
ائت إيج بيا متزايتل
الدوا تواق من فع
في المستابض هكبر من اتستقم ر في راو
الم ض الم تو.

العالقة التكاملية بين التعليم والتقدم التكنولوجي.

ههميا الفقصا
كقيرا من التراس ت تلكت
التك م يا بين التف ي التعير التكن ل جي
في تفزيز النم اتصتد تو مقض ش لتز
آالر ن ف لتات التكن ل جي ت بت هن
يسباه ت سع في التف ي التتريف الذو يزيت
من المالز ن التف ي ل ا ت الف م ا الا ترل
من ق
استيف ف التكن ل جي تاتم
فإن التعير التكن ل جي سيزيت الط ف
الا ت الف م ا المتف ما رفع ائت التف ي
ب لما بض فإن التف ي يال ق ص ت م ا متف ما
التكي مع التعير التكن ل جي .
ص ترل
 1991تلكت
ف ي تراسا ل بنا الت لي
هن زي تل نسبا تف ي المزار ين يلتو إل
زي تل إمك نيا األالذ ب ألشك ض التكن ل جيا
الزرا يا الوتيقا بنسبا)11-9( .% 45
النظريات االجتماعية وحدود تأثير التعليم في
النمو االقتصادي.

في السبفين ت اج ت نظريا راو الم ض
البشرو هج م انتا تا من م ن اتجتم ع
بفض م ن اتصتد ت ال دا ال ر يا
التي تا ض بثن االتق األج ر ل متف مين
بسبف ظ ر
يفكو االتق إنت جيت
التف ي ال ئض بط لا المتف مين في الت ض
المتاتما هتت إل ظ ر نظري ت اجتم يا
تو ض هن تبرهن هن الت سع في التف ي له
في ا ه منفتما مع النم
قصا
اتصتد تو من هذه النظري ت:
ه-نظرية المنافسة على المناصب .ينظر هند ر
هذه النظريا همق ض م يير إل هن التف ي هتال
غرب ا ه كش تل اجتم يا تفطي اإلش رل
ألدو ف الفمض الملسس ت لتدني

العالقة التكاملية بين التعليم وإنتاجية القوى
العاملة.
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تدبح

الزمني التكن ل جي فإن
الشكض الت لي:
)Y t = F (L t, K t, A t) ……(2
وي هن = t:المست ت التكن ل جي.
صت ص كق من ك ف ت جقو بتط ير
شكض مقئ ل تالا اإلنت جيا هدبوت ت ا
التالا تفر ب سم تثالذ الشكض الت لي:
)Yt= eØt At LBt KYt …..(3
وي هن  ø α B Yق ابت
 =eق بت صيمته التاريبيا)( 2.71828
نت إجران بفض الفم ي ت الوس بيا
تظ ر
المف تلا رص ) ( 3كم ي ي:

المن دف ال ظ ئ
ت زيع األفرات
اتجتم يا  .ب لت لي فإن ت ر التف ي ياتدر
منح ش تل تمكن هدو ب من المن فسا
ظ ئ اجتم يا اصتد تيا
ل ود ض
رفيفا في المجتمع ت ن التثقير
إنت جيت  .لكن فر يا هذه النظريا
في ا ل ت اي صب ت من اتصتد تيين
المف درين.
ب -نظرية إعادة اإلنتاج الطبقي.

يرت هند ر هذه النظريا من اتصتد تيين
الم ركسيين مقض ب لز مينز 1976هن
طباا الم يمنين تاالض البنيا اتجتم يا
يد غ ن التف ي ي ظ نه لكي يتط بق مع
الفقص ت اإلنت جيا الس ئتل ليس في إ تل
إنت ر النظ الا ئ التم يزات التي يفيح
ب لت لي فإن التف ي هدبح سي ا
ي
إل تل اإلنت ر الطباي ال ق الت ت ت
الطبايا في المجتمع وسف رهي فإن
ال يكض الطباي
التف ي هتال ل مو فظا
المت ت في المجتمع()76-26

∆K ∆Y
K Y

+γ

∆L
L

+β

∆A
A

=φ+α

ماتار التعير بر الزمن = Δ

تشير
وي
تظ ر المف تلا ه قه هن النم في الن تج
الا مي اإلجم لي ه مود ا النم في
امض اإلنت ر  .يمكن تراسا كض مض من
امض اإلنت ر الس باا بي ن هقره
النم اتصتد تو.
 -1راس المال  :Capitalينتج تراك رهو
الم ض نتم تتالر األما من ق تستقمر
جزنا من تال الو لي بادت زي تل اإلنت ر
التالض في المستابض كذلا يمكن هن ينتج
تراك رهو الم ض ن طريق اتصتراض
التاال ي الال رجي المس تات الال رجيا
هذا ياس رهو الم ض إل صسمين رئيسين
هم  -:رهو الم ض الم تو .رهو الم ض
البشرو
من هشك ض راو الم ض الم تو المد نع
الجتيتل اآلتت المفتات األت ات.
هم رهو الم ض البشرو فمن هشك له
استقم ر الفندر البشرو في التف ي
الرسمي التف ي غير الرسمي التتريف
في الفمض التتريف هقن ن الفمض كذلا
اتستقم ر في الدوا  .لكن وت يلتو
راو الم ض بشايه(الم تو البشرو) ت ره
بشكض دويح في النم اتصتد تو يجف
هن يسباه استقم رات في البنيا التوتيا وت
تس ت في تسريع الفم يا اإلنت جيا من هذه

مصادر النمو االقتصادي:

مد تر النم اتصتد تو كقيرل متن ا
من الدفف تراست تو ي جميف إت
ع مد تر النم
إنه ات ق
الشكض الت لي)3-30 (:
اتصتد تو
 -1تراك رهو الم ض مت من كض
اتستقم رات الجتيتل في األرض المفتات.
 -2النم السك ني ب لت لي نم الا ت
الف م ا.
 -3التات التكن ل جي.
صت استالت كقير من اتصتد تيين تالا
اإلنت ر الت ليا لتراسا المد تر الس باا
النم
لمفرفا هقر هذه المد تر
اتصتد تو الشكض الف لت ا التالا ه :
)Y= F(L, K, A) ….(1
وي هن:
 = Yالن تج الا مي اإلجم لي .
 = Lالفمض .
 = Kرهو الم ض .
 = Aاألرض
لكن المقوظ ل تالا رص ) ( 1يجت هن ت
البفت الزمني كذلا ت تظ ر
توت و
نت إ فا البفت
و لا التكن ل جي في
13

اتستقم رات الطرق
اتتد تت الك رب ن.

دفيت التف ي الف لي استج با لزي تل
متط ب ت التف ي الف لي همرت الوك ما
1976
بتثسيو ج مفا اليرم ا
لتك ن الج مفا الوك ميا الق نيا .هم
الالطا الالم سيا الق نيا)(1985 -1981
فات ك ن هن ا ت جه نو زي تل اتستقم ر
نو تط ر التف ي الف لي الذو تمقض
بتثسيو ج مفا ملتا بجن وي المتني
 1982ج نت الو جا
الفسكرو .في
إل إيج ت ج ز يت ل ر يا التف ي الف لي
في األرتن ي ع السي س ت المن سبا
لتط ره فظ رت فكرل إنش ن مج و التف ي
الف لي ليت ل التالطيط التنسيق ل تف ي
الف لي في األرتن استمر المج و ب لاي
هن ت تثسيو زارل التف ي
بم مه
1985لتت ل سي سا الوك ما
الف لي
الترب يا القا فيا في نط ق ملسس ت التف ي
الف لي .في ات التسفين ت توتيتا
1992ت تثسيو ج مفتي آض البيت
الج مفا ال شميا تم شي مع زي تل ت ر
فات تمت الم افاا
الاط ع الال
تثسيو ) ( 9ج مف ت هه يا )( 3ك ي ت
مت سطا ه ليا بفت ذلا بتهت ق رل
الج مف ت األه يا إل هن دض تته
2009إلي ) ( 15ج مفا ) )8ج مف ت
رسميا إنش ن )  ( 46ك يا مجتمع (ص تل
بي ن ت زارل التف ي الف لي البو
الف مي).جت ض رص ()1ي ح هرت ع الفتت
الك ي لط با التراس ت الف ي في الج مف ت
ك ي ت المجتمع األرتني بفت تراسا الق ن يا
1980
الف ما من  17512ط لب
2010
إل  120123ط لب

السكا الوتيتيا

 -2عنصر العمل :Labor

يفتبر ندر الفمض من الفن در الم ما في
زي تل اإلنت ر ب لت لي في زي تل مفتتت نم
الن تج الا مي يفتبر نم السك ن األس و
ب لنسبا لزي تل ندر الفمض زي تل الا ت
فزي تل الوج الك ي
الف م ا بشكض
ل سك ن تفني الزي تل الك يا لوج الس ق
المو ي ب لت لي زي تل في وج الا ت
ن يا ندر
الف م ا .يجف التركيز
الفمض وي يفتبر التوسين في ن يا
ندر الفمض من الفن در ال ما في زي تل
إنت جيته يت توسين ندر الفمض ن
طريق التف ي التتريف هقن ن الفمض.
 -3التقدم
Progress

التكنولوجي

Technical

:

هش رت الفتيت من التراس ت هن مفظ
الزي تل الو د ا في ودا ال رت الوايايا
من التالض الا مي في الت ض الدن يا
تفزت إل التات التكن ل جي الا يض يفزت
التراك الرهسم لي يزيت التات
التكن ل جي من إنت جيا الفمض رهو الم ض
بن و النسبا .
 -4األرض: Land

يفتبر ندر األرض هوت مد تر النم
اتصتد تو .غير هن هذا الفندر ت يفطي
اتهتم الكبير ب لنسبا ل ت ض المتاتما وي
هن األرض مستع ا ب لشكض األمقض بفكو
الت ض الن ميا التي ت تزاض نسبا كبيرل من
هرا ي التي يمكن هن تستعض بشكض هف ض.
التعليم العالي في األردن خالل فترة الدراسة

ك نت الالطا الالم سيا األ ل 1980-
 1976ش ت األرتن القل تط را م م
جدول رقم ((1

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

أعداد طلبة الدراسات العليا من عام2010 - 1980
(طلبة دبلوم كليات  ،البكالوريوس ،دبلوم عالي ،دكتوراه)

السنة
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

ه تات الط با
17512
20688
19977
23912
18915
22691
22166

السنة
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

ه تات الط با
48030
47555
69927
74873
78588
78033
90227

28472
30594
34509
32596
31187
32178
33134
42829
45706

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

97925
106976
107852
106876
109114
114537
117934
120123

المدتر :زارل التربيا التف ي  :تا رير إود ئيا
زارل التف ي الف لي البو الف مي :التارير اإلود ئي
السن و .2011 - 2004.
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التف ي الف لي ودا الط لف
اإلن ق
ال اوت من هذا اإلن ق .
يبين الجت ض ارت ع اإلن ق الف الال
 1980إل
التف ي الف لي من
 2010كذلا ارت ع نديف الط لف ال اوت
التف ي الف لي ارت ع
من هذااإلن ق
اإلن ق نديف الط لف ال اوت ملشر جيت
هن صط ع التف ي الف لي يوظ
يتض
ب هتم الت لا المتزايت بر الزمن هذا
تن يذ
التزايت في اإلن ق يس ت
المش ريع الال دا ب لتف ي الف لي التي من
شثن هن تس رع في تط ير الفم يا التف يميا
زي تل ت بيت لمتط ب ت النم اتصتد تو
التف ي
اتجتم ي  .يقمتض اإلن ق
في الن ا ت المتكررل ب ستمرار التي تشمض
المدر ف ت المرتب ت األج ر م يتفع
ل مترسين ب إل فا إل المدر ف ت
اإلتاريا األج زل األت ات التف يميا م
التم ت الم ن الك رب ن ال از
ين ق
التي تست ا القض سنا.يبين الجت ض رص (
)2التط ر في ه تات ط با التراس ت الف ي
الذو يشمض األن ق الوك مي الال
القض فترل التراسا التزايت المستمر في
الت سع
ه تات الط با األن ق مم يتض
في اتستقم ر البشرو لم له من ههميا
النم اتصتد تو.
اصتد تيا

تكلفة التعليم -:

يادت ب المدر ف ت الم ليا في اتستقم ر
التف يمي تتمقض في  :المرتب ت المترسين
ايج ت المب ني قمن التج يزات اتت ات
الكت بيا الم ات اتالرت الالتم ت تك ا
ال ردا ال ئفا ل ط با .تشير األرص في
الجت ض رص ) ( 2إل هن اإلن ق
ل ترل من
التف ي بشايه الف الال
( )2010 -1980صت ازتات من 64.368
 1980إل
م ي ن تين ر هرتني
2010
1100.632م ي ن تين ر
يف ت هذا اترت ع في اإلن ق إل اإلصب ض
التف ي الف لي منذ بتايا
المتزيت
السبفين ت ب تب ر هن التف ي مج ت مجتي
لقستقم ر ( ترت ع الف ئت الناتو يه)
فتح الفتيت من الج مف ت
هذا هتت
الوك ميا الال دا ك ي ت المجتمع
الوك ميا الال دا لمفرفا نديف الط لف
التف ي الف لي تبت من
من اإلن ق
تفري ك ا الط لف ال اوت تفر ك ا
التف ي بثن
الط لف ال اوت من اإلن ق
ب رل ن نديف الط لف ال اوت من مجمض
األم اض التي تن ا الت لا األج زل
التف ي األم اض التي
الا ب ا ل
التف ي الف لي.
ين ا الاط ع الال
يبين الجت ض رص ) (2ه تات الط با ل تف ي
الف لي ل ترل من  2010 -1980يبين
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جدول رقم )(2
يبين نسبة اإلنفاق الحكومي والخاص على التعليم العالي
والناتج المحلي اإلجمالي

الن تج المو ي
السنا
اإلجم لي
64.368
2818.1
1980
75.526
3302.2
1981
110.798
3534.2
1982
117.745
3455.8
1983
120.725
3604.1
1984
131.482
3506.5
1985
139.825
3699.5
1986
139.492
3785.5
1987
144.523
3840.8
1988
152.998
3428.7
1989
177.922
3419.3
1990
181.630
3474.3
1991
212.024
3967.3
1992
233.692
4151.1
1993
358.140
4358.1
1994
287.040
4627.7
1995
319.503
4724.3
1996
374.870
4880.5
1997
405.783
5026.7
1998
438.657
5198.
1999
568.922
5418.7
2000
576.705
5704.2
2001
565.543
6034.1
2002
625.795
6285.2
2003
670.506
6823.7
2004
685.004
7379.6
2005
702.000
7976.795
2006
730525
8629.032
2007
946.321
9253.148
2008
1017.520
9759.874
2009
1100.632
9985.459
2010
المدتر :زارل الم ليا :نشرات إود ئيا سن يا
اإلن ق
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التف ي

نسبا الن ق إل الن تج
المو ي
2.28
2.29
3.14
3.41
3.35
3.75
3.78
3.68
3.76
4.46
5.20
5.23
5.34
5.63
8.22
6.20
6.76
7.68
8.07
8.44
10.50
10.11
9.37
9.96
9.83
9.28
8.80
8.90
10.22
10.43
11.02

شكل رقم ()1
توضيح لشكل االنتشار لكل من اعداد الطلبة وعدد العاملين المتعلمين
واالنفاق على التعليم والناتج المحلي االجمالي
LS

HS

500,000

140,000
120,000

400,000
100,000
80,000

300,000

60,000

200,000

40,000
100,000
20,000
0
2010

2005

2000

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

0
2010

2005

2000

GDP

1995

1990

1985

1980

GS
800,000

12,000

10,000

600,000

8,000
400,000
6,000
200,000

4,000

2,000
1995

1990

1985

1980

0
2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

المدتر:البي ن ت مرفاا ب لن ئيا التراسا

التف ي في الت ض
 -1تتني مفتض الف ئت
مست ت الف ل
الفربيا ما رنا ب لمت سط
(7.3%ما بض )%9.7
التف ي اتبتتائي في
 -2تتني الف ئت
مست ت
الت ض الفربيا ما رنا ب لمت ست
الف ل
التف ي الق ن و في
-3تتني مفتض الف ئت
الت ض الفربيا ما رنا ب لمت سط
مست ت الف ل ( %6.3ما رنا )%17
التف ي الج مفي
 -4تتني مفتض الف ئت
في الت ض الفربيا ما رنا ب لمت سط
مست ت الف ل ()%10ما رنا )%19
(.)32:12

ي ح شكض اتنتش ر ان كق من الن تج
المو ي اتجم لي ا تات طقف التراس ت
تت الف م ين المتف م ين في تزيت
الف ي
القض فترل التراسا كو اتن ق
التف ي الذو بسيط جتا بستن ن سنا .2005
طرق قياس العائد من التعليم
 -1طريا وس ف الف ئت في تالض ال رت -:
يرت ش لز انه يمكن صي و ئت التف ي من
ن وتين ( المب شرل العير مب شرل)
ال رت تا
 الف ئت المب شرلالما رنا بين ارب ح اتفرات لبين مست اه
التف يمي
ال رت ك وترا
الف ئت العير مب شرلالفمض تنميا اتبتك ر الطم ح ل رت.
 -2طرياا الترابط -:تفني ان الترابط
الا ئ بين النش ط التف يمي بين مست ت
النش ط اتصتد تو اكتش الترابط الس بق
بين النم التربيا نم التالض الا مي .
نتائج قياس معدل على العائد التعليم في
الدول العربية -:

قياس العائد على التعليم في االردن-:
لات تزايت اهتم األرتنيين ب لتف ي بشكض
منذ
التف ي الف لي بشكض ال
السبفين ت من الارن الم ي صت تب ر هذا
التف ي الف لي
اتهتم بتزايت الط ف
بشكض كبير صت تزامن هذا الط ف المتزايت
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التف ي الف لي مع ارت ع مست ي ت
2002
البط لا وي ب غ مفتل
و الي )( 12.5 %ق انال ض إل م
يا رف ) ( 12.4 %في ن يا 2010
(اإلود نات الف ما ( هذا صت ك ن مفتض
البط لا بين المتف مين مرت ف نسبي كم
ي ح ذلا الجت ض رص ()3

المست ت
التف يمي
المجم ع
النسبا

جت ض رص ()3
مفتتت البط لا لف 2010
الجنو
المجم
ذكر
ع
4869
7158
100.
100.
0
0
1.2
0.8

امــــي
هصض من
قن و
قن و
تب
مت سط
بك ل ري
و فث
المدتر :-تائرل
البط لا 2010

جدول رقم()4
معدالت العائد على التعليم العالي في األردن
مفتض الف ئت %
المست ت التف يمي
إجم لي
انق
ذكر
3.7
4.05
6.3
تب
10.38 12.53 10.8
بك ل ري و
17.55 17.75 17.45
م جستير
17.1 25.07 16.1
تكت راه

ت الت دض إل تراسا مفتض الف ئت
الايما
د في
هس و
اإلجم ليا)الومتان .(1998
Wi−Ci
PVC= ∑nt=1 (1+r)t

انق
2289
100.
0
0.1

45.4

62.1

9.8

8.2

9.7

5.1

11.5

5.8

23.6

34.1

21.2

61.5

وي هن:
 = Wiاإليراتات( الف ائت بفت التف ي )
 =Ciالتك لي السن يا(هقن ن فترل التف ي +
تك ت ال ردا البتي ا )
 = rمفتض الالد
 = tفترل اتستقم ر

اإلود نات الف ما مسح الفم لا

وج الا ت الف م ا المتف ما
ل ص
تف يم لي في األرتن مفتض مس هما هذه
الا ت ب لنسبا ل ا و الف م ا الك يا القض
فترل التراسا من 2010 - 1980إل هن
ه تات الا ت الف م ا المتف ما تف يم لي صت
1980
هزتات من ) (61400مض
إل )  (445413مض . 2010

الرغ من ارت ع مفتتت البط لا إت
التف ي في األرتن ت
هن مفتض الف ئت
يزاض مرت ف نسبي .وي يب غ في المت سط (
)5.8 %ل سنا التراسيا ( 23:46
التف ي الف لي يزيت كقيرا
إت هن الف ئت
ن هذا يبين الجت ض رص ()4
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السنة
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

جدول رقم()5
القوى العاملة المتعلمة عال ًيا ونسبتها إلى القوى
العاملة الكلية خالل الفترة 2010- 1980
النسبة%
القوى العاملة
القوى العاملة
المتعلمة
الكلية
14.61
61400
420000
15.50
67500
435400
16.42
74100
451200
17.32
81000
467700
18.20
88300
484700
19.08
95900
502400
19.79
106000
535400
21.00
116800
555700
22.16
126800
572200
23.13
135000
583500
24.10
151900
630100
24.49
158400
646600
25.00
176500
706000
25.57
207000
809300
25.29
240000
948700
25.80
251500
974600
26.49
263400
994000
29.50
304700
1032700
28.89
325400
1126000
29.70
355000
1195000
31.00
281534
908314
30.60
281925
920042
31.90
303233
951612
31.80
308431
969171
31.10
314102
1012734
32.20
329122
1023681
32.70
345894
1055847
36.00
409996
1140446
35.60
417809
1172701
35.00
426788
1220521
36.00
445413
1235948

نبسا الا ت الف م ا المتف ما من الا ت الف م ا الك يا =الا ل الف م ا الك يا /الا ت الف م ا المتف ما *%100
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التقدير القياسي
 -1نموذج الدراسة
نظرا تن األتبي ت اتصتد تيا تبين ج ت
قصا بين ا تات ط با التراس ت الف ي
الف ي بين الن تج المو ي
اتن ق
اتجم لي ف نه سيت االتي ر نم ذر مبسط في
هذه التراسا بوي يشمض المتغيرات التالية
 :الف م ن المتف م ن Lsالن تج المو ي
التف ي Gs
اإلجم لي GDPاإلن ق
كذلا استالتا ه تات ط با التراس ت الف ي
.Hs
 : e 1 tالالطث
e2t e3t e4t
الفش ائي في المتعيرات Lst Gst Hst
الت الي مع افتراض هن الايما
GDPt
انه ت ي جت
المت صفا لكض من د ر
ترابط متس سض في هو من هو هن E(eit
شكض
 eit-s) = 0سيت الربط بين
نم ذر ( )Vector Auto regression
 VARالمالتزض كم ي ي :
=

كض م

الس باا(.)Johanson,1997
يوت جه الب و في هذا النم ذر ه :
توتيت المتعيرات التي من المت صع هن
البفض في نم ذر
تت ض مع بف
التراسا .ب لطبع ت ي جت متعيرات
ال رجيا في نم ذر ) (VARوي تف مض
هن متعيرات تاال يا
جميع المتعيرات
الفقص ت
التي يت االتي ره بن ن
اتصتد تيا المتب تلا بين المتعيرات وسف
النظريا اتصتد تيا.
ت مض اتالتب رات الت ليا:
 ت استالتا تت فترات التب طل الزمني).(Lags
 االتب ر جرينجر ل سببيا).Causality Test
 االتب ر جذر ال وتل لقستاراريا (Unit).Root Test
 تو يض مك ن ت التب ين (Variance).Decompostion
 تالا اتستج با لرتل ال فض (Impulse).Response Function
-2نت ئج التو يض الاي سي
لات ت تطبيق اتالتب رات الس باا
فيم ي ي نت ئج
متعيرات التراسا
اتالتب رات الاي سيا التي ت الود ض ي :
االتب ر جذر ال وتل لقستاراريا( :االتب ر
تيكي _ ف لر الم سع  )ADFب ستالتا
الماطع ()Intercept
إن هذا اتالتب ر يفن ب التب ر
استارار المتعيرات مع مر ر الزمن
) (Stationarityوي يت ما رنا صيما
تيكي _ ف لر الموس با ب لايما الجت ليا
تفتبر الس س ا الزمنيا ()Yt
الما ب ا ل
مستارل إذا ك نت صيما تيكي _ ف لر
الموس با (ب لايما المط اا) هكبر من صيما
تيكي _ ف لر الجت ليا (ب لايما المط اا)
نته يت رفض ال ر يا الد ريا الا ئ ا
بفت استارار الس س ا الزمنيا (H0:B=0
) صب ض ال ر يا البتي ا () H1:B≠0
التي تشير إل استارار الس س ا الزمنيا
هم إذا ك نت النتيجا كو ذلا تك ن
(Granger

Yt

A1Yt-1 + A2Yt2+…+AnYt-n + Ut
وي :
[Lst Gst Hst GDPt ] = Yt
 :Aiمد فا المف مقت
 :Utمد فا الالطث الفش ائي وي :
]Ut=[e1t e2t e3t e4t
 :tالزمن
 :nتت فترات التب طل الزمني
 :e1t e2t e3t e4tالالطث الفش ائي
في المتعيرات Lst Gst Hst GDPt
الت الي مع افتراض هن الايما المت صفا
انه ت ي جت ترابط
لكض من د ر
متس سض في هو من هو هن
E(eit eit-s) = 0
يفتبر نم ذر ) (VARمن األس ليف
الاي سيا الوتيقا التي يت ب تراسا الفقصا
بين المتعيرات اتصتد تيا الك يا  .وي يت
في هذا األس ف التفبير ن كض متعير من
متعيرات النم ذر كتالا الطيا باي المتعير
ن سه في ال ترات الس باا باي المتعيرات
األالرت في النم ذر في ال ترات
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من الترجا )I(0
الـ ).(VAR

الس س ا الزمنيا غير مستارل هو نابض
ال ر يا الد ريا.
متعيرات
بتطبيق هذا اتالتب ر
النم ذر ب تب ر هن تت المش هتات )(n
تس و ( .)31االذ الايما المط اا ل نت ئج
التف ي  Gsط با
تبين هن اإلن ق
التراس ت الف ي  Hsالفم ض المتف مين
 Lsمستارل نت المست ت ) I(0هم الن تج
المو ي اإلجم لي  GDPمستار نت االذ
ال رق الق ني هو )( I(2جت ض  .)5ل ذا
ف نه ت يمكنن استفم ض الـ ) (OLSألن
تتط ف هن المتعيرات يجف هن تك ن مستارل

يت استالت

ف ذا س

جدول رقم ()6
(اختبار ديكي _ فولر الموسع) لالستقرارية
هض المتعير مستار
ه ت؟

DurbinWatson stat

غير مستار نت هو
مست ت
غير مستار نت إو
1.845001
مست ت
مستار نت مست ت
1.685877
مفن يا %1
2.002730
مستار نت مست ت
مفن يا %1
مستار نت مست ت
1.965761
مفن يا %1
1.993898
مستار نت مست ت
مفن يا %5
المدتر :من إ تات الب و
1.898182

10%
الايما
الورجا

مست ت المفن يا
5%
1%الايما
الايما
الورجا
الورجا

-2.6220

-2.9665

-3.6752

-2.6242

-2.9705

-3.6852

-2.6265

-2.9750

-3.6959

الايما الموس با

2.510078

GDP

-1.784854

∆GDP

-4.045687

))∆(∆(GDP

-2.6220

-2.9665

-3.6752

-3.800557

GS

-1.6218

-1.9530

-2.6453

2.731847

HS

-1.6218

-1.9530

-2.6453

2.268302

LS

تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني )(Selection the lag Length
تالتي ر تت فترات التب طل الزمني ف نه يمكن اتست تل من االتب ر هك يا )(Akaike
) (Schwartzذلا من القض االتي ر اصض صيما ل مفي رين .نت إجران هذين اتالتب رين
السن يا جت هن اصض صيما ألك يا ش ارتز هي نت تت فترات تب طل زمني = )(2

SC
90.36461
82.61814
*80.35042
المدتر :من إ تات الب و

المتعير

جدول رقم ()7
اختبار أكايك وشوارتز ()SC،AIC
AIC
90.03156
79.95373
*75.35465

* تفني الفتت األمقض ل ترات التب طل
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Lag
0
1
2

ش ارتز
البي ن ت

 : AICتفني صيما هك يا ()Akaik
 : SCتفني صيما ش ارتز ()Schwartz
اختبار جرينجر للسببية )(Granger Causality Test

يمكن من القض هذا اتالتب ر توتيت اتج ه السببيا بين المتعيرات .وي يمكن هن تك ن هو تيا
اتتج ه بمفن هن اوت المتعيرات يسبف اآلالر ه تك ن تب تليا اتتج ه هو كض من المتعيرات
يسبف اآلالر .كم انه من الممكن هن ت يك ن هن ا قصا سببيا بين المتعيرات.
االتب ر( )Fيت اوتس ف صيما( )Fالموس با ن طريق المف تلا
يفتمت االتب ر السببيا
الت ليا:

Fc = (RSSr – RSSur)/ q
)RSSur / (n-m
وي :
 : nتت المش هتات.
 : qتت المف م ت التي ت تاييته في اتنوتار المايت.
 : mتت المف م ت في اتنوتار غير المايت.
 :RSSurمجم ع مربف ت الب اصي في اتنوتار غير المايت.
 :RSSrمجم ع مربف ت الب اصي في اتنوتار المايت.
وي يت في هذا اتالتب ر ما رنا( )Fالموس با مع صيما ( )Fالجت ليا نت مست ت مفن يا
مفين فإذا ك نت ( )Fالموس با< ( )Fالجت ليا فإنن نرفض ال ر يا الد ريا الا ئ ا ب ن
(  Xت تسبف  (Yهو نابض ال ر يا البتي ا ( Xتسبف .)Y
من الجت ض ( )7نقوظ م ي ي :
التف ي .
ت ي جت قصا سببيا بثو اتج ه بين الن تج المو ي اإلجم لي اإلن ق
هن هن لا قصا هو تيا اتتج ه بين ط با التف ي الف لي الن تج المو ي اإلجم لي هو هن ط با
التف ي الف لي يسبف الن تج المو ي اإلجم لي.
ت ي جت قصا سببيا بثو اتج ه بين الن تج المو ي اإلجم لي الف م ين المتف مين.
ط با التف ي الف لي هو هن اإلن ق
التف ي
هن هن لا قصا هو تيا اتتج ه بين اإلن ق
التف ي يسبف ط با التف ي الف لي.
التف ي الف م ين المتف مين.
ت ي جت قصا سببيا بين بثو اتج ه بين اإلن ق
الف م ين المتف مين هو هن ط با
هن هن لا قصا هو تيا اتتج ه بين ط با التف ي الف لي
التف ي الف لي يسبف الف م ين المتف مين.
جت ض رص ()8
االتب ر جرينجر ل سببيا ()Granger Causality Test
n

 Fالموس با

اتوتم ليا

النتيجا

اتج ه السببيا
 GDPت يسبف GS

29

0.15059

0.86101

ت نرفض ال ر يا الفتميا

GSت يسبف GDP

29

2.29349

0.12261

ت نرفض ال ر يا الفتميا
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0.04512

نرفض ال ر يا الفتميا*

 HSيسبف GDP

29

3.53516

ت نرفض ال ر يا الفتميا

GDPت يسبف HS

29

0.02526

0.97509

 GDPت يسبف LS

29

0.52496

0.59822

ت نرفض ال ر يا الفتميا

 LSت يسبف GDP

29

0.82828

0.44891

ت نرفض ال ر يا الفتميا

 GSيسبف HS

29

2.67671

0.08925

نرفض ال ر يا الفتميا*

HSت يسبف GS

29

0.03145

0.96908

ت نرفض ال ر يا الفتميا

GSت يسبف LS

29

0.77244

0.47303

ت نرفض ال ر يا الفتميا

 LSت يسبف GS

29

0.07964

0.92369

ت نرفض ال ر يا الفتميا

HSيسبف LS

29

3.96557

0.03251

نرفض ال ر يا الفتميا*

 LSت يسبف HS

29

0.18696

0.83067

ت نرفض ال ر يا الفتميا

ألهميت م في د الس ا الوركي
إ ط ن التنبلات ل ا في
ل نم ذر
الارارات.
التباين
مكونات
تحليل
اختبار
)(Variance Decomposition
هن هذا اتالتب ر يستالت من اجض مفرفه
ماتار التب ين في التنبل لكض متعير الف ئت إل
الطث التنبل في ن و المتعير الماتار الف ئت
إل الطث التنبل في المتعيرات األالرت.
تثتي ههميا تو يض مك ن ت التب ين في هنه
يفطي األهميا النسبيا ألقر التعير الم جئ
في كض متعير من متعيرات النم ذر
جميع المتعيرات في النم ذر.
وي يت ح هن الن تج المو ي اإلجم لي
ي سر م نسبته( )%100من ن سه القض
ق تبته الا ل الت سيريا
السنا األ ل
و الي
تدض إل
وت
ب لتن ص
الرابفا
السنا
في
()%62.78
ال ( )%55.37في السنا الف شرل.
ب لما بض نجت هن التعير في اإلن ق
التف ي ي سر و الي( )%5.79في السنا
الرابفا ( )%11.45في السنا الف شرل
من تنبل الالطث في الن تج المو ي اإلجم لي.
ه تات ط با التراس ت الف ي
فيم يال
نجت هن ي سر ا م نسبته ( )%18.39من
تنبل الالطث في الن تج المو ي اإلجم لي في
في
السنا الرابفا هذه النسبا تتن ص

اتوتم ليا()Prob
* إذا ك نت نسبا
<  )0.1(%10فإنن نرفض ال ر يا الفتميا هو
هن المتعير يسبف اآلالر.
المدتر :من إ تات الب و

المشترك

التكامل
اختبار
)(Cointegration Test
يادت ب لتك مض المشترا ه ج ت
تد وف ه تن غ بين س س تين زمنيتين ه
هكقر ف ج ت قصا تك مض مشترا بين
المتعيرات يفني من الن ويا اإلود ئيا
ج ت قصا ت ازن ط ي ا األجض بين هذه
المتعيرات.
لكي نستطيع إجران االتب ر
التك مض المشترا يجف هن تك ن متعيرات
التراسا مستارل من ن و الترجا )I(1
( .)Zamani,2005بم هن االتي ر جذر
ال وتل بين لن هن المتعيرات مستارل نت
ترج ت مالت ا فثنه ت يمكنن إجران االتب ر
التك مض المشترا في هذه الو لا.
إن ت ج ت قصا تك م يا بين
المتعيرات في المتت الط يض ت يفني ت
ج ت قصا بين المتعيرات في المتت
لذلا سيت استالتا تو يض
الادير
مك ن ت التب ين تالا اتستج با لرتل ال فض
لبي ن هذه الفقصا بين المتعيرات
23

السن ات القواا لتدض إل ( )%13.26
من تنبل الالطث في الن تج المو ي اإلجم لي
في السنا الف شرل .هذا يشير إل متت ص ل
الن تج المو ي اإلجم لي في
التثقير
المتت الادير الط يض مف .
هم فيم يال الف م ين المتف مين نجت هن
ي سر ا م نسبته(  )%10.47من تنبل
الالطث في الن تج المو ي اإلجم لي في السنا
الرابفا تتزايت هذه النسبا لتدض إل (
 )%16.36في السنا الف شرل .مم يتض
ف يا الف م ين المتف مين في التثقير
في الن تج المو ي اإلجم لي.
جدول رقم ()9
تحليل مكونات التباين لـ الناتج المحلي
اإلجمالي
Variance Decomposition of
GDP:
LS
GS
GDP
S.E. Period
0
0
100 146.77
1
9.19
1.69
81.05 236.45
2
8.3
4.25
69.07 279.05
3
10.47
5.79
62.78 293.9
4
15.35
6.09
58.56 312.2
5
18.87
4.96
58.88 356.84
6
19.21
4.26
60.36 408.79
7
17.4
5.05
61.29 448.5
8
15.93
8.55
58.67 470.44
9
16.36 11.45 55.37 486.35
10
المدةةةةةةةةةةتر :مةةةةةةةةةةن إ ةةةةةةةةةةتات الب وةةةةةةةةةة
Ordering: GDP GS LS HS

اختبار دالة االستجابة لردة الفعل
هن هذا اتالتب ر يفن بتتبةع المسة ر الزمنةي
ل تعيةةرات الم جئةةا التةةي يمكةةن هن تتفةةرض
ل مالت متعيةرات النمة ذر ف ة ي ةح
تثقير دتما ماتاره انورا مفي رو اوت
ألوةةةةةةت المتعيةةةةةةرات ةةةةةة الاةةةةةةي الو ليةةةةةةا
المسةةةتاب يا لمتعيةةةرات النمةةة ذر .كي يةةةا
اسةةةةتج با المتعيةةةةرات األالةةةةرت ألو تعيةةةةر
م ة جئ فةي هو متعيةر مةن متعيةرات نمة ذر
التراسا مع مر ر الزمن.
ت اض اتسةةةتج با لةةةرتل ففةةةض النةةة تج المو ةةةي
اإلجمة لي ل تعيةةر فةةي ه ةةتات ط بةةا التراسة ت
الف ي .
نةةةت إجةةةران االتبةةة ر تالةةةا اتسةةةتج با لةةةرتل
ال فةةةةض لمفرفةةةةه مةةةةتت تةةةةثقير ه ةةةةتات ط بةةةةا
التراسةةةةة ت الف يةةةةة ةةةةة النةةةةة تج المو ةةةةةي
اإلجم لي القض فترل التراسا ك نةت النتة ئج
النو المبين في الشكض رص ( .)2وي
يت ح من الشكض هن هو دتما ش ائيا في
متعيةةر ه ةةتات ط بةةا التراسةة ت الف يةة يةةلقر
بشكض ايج بي ة النة تج المو ةي اإلجمة لي
HS
0بمست ت مفن يا مابة ض وية يسةتمر هةذا
ةةثقير ةةة طةةة ض ال تةةةرل  .مةةة هن هةةةذه
التة
5.73
النتيجةةا تتط ة بق مةةع نتيجةةا تو يةةض مك ن ة ت
16.67
18.39ين الةةةذو يةةةبن تزايةةةت الاةةة ل الت سةةةيريا
التبةةة
16.53ةةتات ط بةةةا التراسةةة ت الف يةةة فةةةي التنبةةةل
أل ة
13.63ةةث الن ة تج فةةي ل ن ة تج المو ةةي اإلجمةة لي
ل الط
 12.8الزمن.
بر
ةةذا يواةةةق دةةةوا ال ر ةةةيا الق نيةةةا مةةةن
هة
13.47
ة انةةه
14.05ةةي ت التراسةةا التةةي تةةن
فر
 13.26قصا طرتيه ذات تتلا مفن يةا بةين
ي جت
الت سةع فةي ه ةتات ط بةا التراسة ت الف ية
إجم لي الن تج المو ي اإلجم لي.
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الشكل رقم ()2
دالة االستجابة لردة الفعل المحلي اإلجمالي الحقيقي
وأعداد طلبة الدراسات العليا
االستجابة لـ GDP

االستجابة لـ HS

Response of I to I

Response of I to GDP
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دوال االستجابة لردة فعل الناتج المحلي اإلجمالي للتغيرات في اإلنفاق على التعليم:
نت إجران االتب ر تالا اتستج با لرتل ال فض لمفرفه متت تثقير اإلن ق ة التف ةي ة النة تج
النو المبين في الشكض رص ( .)3وية
المو ي اإلجم لي القض فترل التراسا ك نت النت ئج
التف ي يلقر بشكض ايجة بي ة
يت ح من الشكض هن هو دتما ش ائيا في متعير اإلن ق
الن تج المو ي اإلجم لي بمست ت مفن يا مابة ض وية يسةتمر هةذا التةثقير ة طة ض ال تةرل .
م هن هذه النتيجا تتط بق مع نتيجا تو يةض مك نة ت التبة ين الةذو يةبن تزايةت الاة ل الت سةيريا
التف ي في التنبل ل الطث الن تج في الن تج المو ي اإلجمة لي بةر الةزمن .هةذا يواةق
لإلن ق
دوا ال ر يا األ ل من فر ي ت التراسا هي جت ت قصا طرتيه ذات تتلا مفن يا بين
التف ي الف لي النم اتصتد تو.
األن ق
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الشكل رقم ()3
دالة االستجابة لردة الفعل للناتج المحلي اإلجمالي
واإلنفاق على التعليم

االستجابة لـ GDP

االستجابة لـ GS

Response of I to I

Response of I to G
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النتائج-:
بعد تحليل البيانات الالزمة توصلت الدراسة إلى ما يلي:
-1
-2
-3
-4

-5
-6

-7

هن ه تات الطقف في مراوض التف ي الف لي القض ال ترل من  2010- 1980في األرتن
ملشرات النم
بشكض كبير ك ن ل ذا الت سع تثقيرا إيج بي
صت ت
اتصتد تو في األرتن.
هن ا قصا ص يا بين متعيرات الت سع في التف ي الف لي الن تج المو ي اإلجم لي
الواياي.
التف ي الن تج المو ي اإلجم لي.
جت قصا إيج بيا بين األن ق
من القض االتب ر اتستاراريا ل سقسض الزمنيا موض التراسا ات ح هن كض من اإلن ق
التف ي  Gsط با التراس ت الف ي  Hsالفم ض المتف مين  Lsمستارل نت
المست ت ) I(0هم الن تج المو ي اإلجم لي  GDPمستار نت االذ ال رق الق ني هو
)I(2
يبين االتب ر جرا نجر ل سببيا هن هن لا قصا هو تيا اتتج ه بين كض من ط با التف ي
التف ي ط با التف ي الف لي كذلا
الف لي الن تج المو ي اإلجم لي بين اإلن ق
بين ط با التف ي الف لي الف م ين المتف مين.
التف ي ه تات ط با التراس ت
هظ رت نت ئج تو يض مك ن ت التب ين هن اإلن ق
الن تج المو ي اإلجم لي
الف ي ي فب ن الت ر األكبر في ت سير التا ب ت التي توت
الارار اتستقم رو في الم ارت
ههميا ه تين األتاتين في التثقير
هذا تليض
البشريا.
اظ ر االتب ر تالا اتستج با لرتل ال فض إن هو تعير م جئ في كض من ه تات ط با
الن تج
التف ي يلقر ايج بي لفتل سن ات ص تما
التراس ت الف ي اإلن ق
المو ي اإلجم لي الواياي.

التوصيات-:
اذا لم يوجد تقد م كيفي في مستوى التعليم يؤدى ذلك الى فجوة بين الخرجين وحاجة السوق
 -1ر رل م ائما مالرج ت التف ي متط ب ت س ق الفمض اترتني
-2ت األبو الف ميا لم ل من اقر إيج بي في تط ر المجتمف ت اتست تل من
الط ص ت المتف ما.
-3اتهتم ب لتف ي تنه يكقر التوتو الرئيسي ام الت ض الن ميا في مج ض التنميا البشريا
التف ي .
ع سي سا تف يميا مرتبطا
في
 -4ر رل تف ن الوك ما مع الاط ع الال
ب وتي ج ت النم اتصتد تو س ق الفمض المو ي
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قائمة المراجع-:
أوالً  :الكتب :
قم ن جبريض تراسا تو ي يا لت ر التف ي في تنميا تط ير الم ارت البشريا
 -1إبراهي
في ليبي (منطاا اتو الش طئ كو لا تراسيا) رس لا م جستير غير منش رل صس
اتصتد ت األك تيميا ال يبيا بنع زو ليبي . 2012
 -2هومت م هر إتارل الم ارت البشريا تار الج مفيا ل نشر الت زيع اإلسكنتريا مدر
. 1999
 -3استرلي لي  ( 1991 ).السي س ت اتصتد تيا النم اتصتد تو .مج ا التم يض  .التنميا
 55 45تت 3
 -4الوبيف مدتق جميض  ( 1981 ).التف ي التنميا اتصتد تيا تار ال كر.
 -5الطيف مومت  ( 1991 ) .الف ئت اتصتد تو لتف ي بفض التالدد ت الطبيا في 1991
رس لا م جستير غير منش رل ك يا المجتمع األرتني ل ف  1989ج مفا اليرم ا.
 -6الن رو بتالعني  ( 1988 ).اتج ه ت جتيتل في اصتد تي ت التف ي في البقت الفربيا .
الت وا تار القا فا
 -7المرسي السيت وج زو ()1995ماتما في اتصتد ت الاي سي المب تو التطبياي.ج مفا الم ا
سف ت .الري ض  .المم كا الفربيا السف تيا
 -8جم ض إبراهي تا ت سمير س ي ف ض تو يض اترتب ط نم ذر اتنوتار البسيط الطبفا
األ ل تار الكتف ال طنيا بنع زو ليبي 2004
 -9جراتات .رار مومت س يم ن  ( 1975 ).التف ي النم اتصتد تو  .رس لا م جستير غير
منش رل من الج مفا األرتنيا ك يا التربيا.
 -10ومت بن مومت اض الشخ.اصتد تي ت الم ارت .الطبيفا البيئا .الطبفا ات ل .مكتبا الفبيك ن
لنشر الت زيع.السف تيا 2007
 -11و ريه ي و ريه  ( 1987 ).الف ئت اتصتد تو ل تف ي الج مفي في األرتن تار ائض
ل نشر
 -12تي ف.إسم يض )  ( 1990الف ئت اتصتد تو المت صع من التف ي الج مفي.
تك ا المنتج (تراسا
 -13سفيتل س يم ن المدرو ارت ع تك ا الم ارت البشريا هقره
الشركا الف ما لإللكتر ن ت المد نع الت بفا ل ) رس لا م جستير غير
تطبيايا
منش رل صس اإلتارل التنظي هك تيميا التراس ت الف ي طراب و ليبي .2006
 -14شرايوا تيع )  ( 1987التراس ت في التنميا اتصتد تيا الج مفا األرتنيا .تار كت بك
م ن – األرتن.
 -15ش لتز تي ت ر  ( 1963 ).الايما اتصتد تيا ل تربيا ترجما مومت بتال تو ايق
مومت السيت س ط ن  ( 1975 ).مكتبا األنج المدريا الا هرل مدر.
تالدد ت
 -16بت الروي لط ي(  .( 1992تثقير الت سع في التف ي الق ن و الف لي
مفينا في األرتن )  ) 1990-1981رس لا م جستير غير منش رل الج مفا األرتنيا
م ن – األرتن.
 -17بت الرومن بن نتر إتارل الم ارت البشريا تار الي ز رو الف ميا م ن األرتن
. 2010
 -18د هومت الفيس و الم ارت البشريا ت ره في التنميا اتصتد تيا (تراسا و لا لكض
من ليبي مدر القض ال ترل  )2005-1995رس لا م جستير غير منش رل صس
التراس ت اإلص يميا هك تيميا التراس ت الف ي طراب و ليبي . 2009/2008
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س ق

التف ي في األرتن "في الفقصا بين التف ي
 ( الف ئت2004 )" طقفوا وسين-19
الفمض في الت ض الفربيا المف ت الفربي ل تالطيط الك يت
201-2000 ) البط لا في اترتن تو يض اصع البط لا في اترتن2013(  ط لف ض-20
 مومت سفت هب كرح تنميا الم ارت البشريا في ليبي توتي ت المستابض رس لا م جستير-21
. 2004 غير منش رل صس اتصتد ت هك تيميا التراس ت الف ي طراب و ليبي
2010  اإلود نات التا رير السن يا-22
.2010-1980 التا رير السن يا ل زارل الفمض من.( 2010 ) زارل الفمض
.  التا رير السن يا. زارل التربيا التف ي
.  (التا رير السن يا2010 ) زارل التف ي الف لي البو الف مي
.  (القدا الم ازنا الف ما ل وك ما المركزيا2003 ) زارل الم ليا
المراجع األجنبية- ب
23 -Backer S. Gary, and K.M Murphy (1990). “Human capital,
fertility and Economic Growth” Journal of political Economy, Vol.
98 N 5,PP. 512-514.
24 -Johansson, J., and Dinardo, (1997), Econometric Methods,
Fourth Edition, Mcgraw-hill
25 -Macchlup Fritz (1982), Issues in the theory of Human Capital
Education as Investment . The Pakistan Development vol. 22
pp3-42.
26 -Meyer W. John (1977) . The Effect of Education of an
institution . American Journal of Sociology v83 N1 pp55 –76.
27 -Todaro. (1994). “Economic Development” Fifth Edition, New
York University London new York .
28 -Zamani,(2005),Energe Conservation: An Alternative for
OPEC Member Countries, OPEC
Investment in the Oil for
Review, pp.107-114.

.

: ) مواقع شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت: ً خامسا
) م صع الو ار المتمتن2009(  ي بتالا تر-29
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=27559
/http://www. iefpedia.com/arab9269 -30
- 31http://www.alwatan-libya.com/print.asp?NewsID=3864
1  يكييتن الم س ا الورل د وا-  بط لا-32

29

المرفقات-:
المفاهيم والمصطلحات العلمية المستخدمة في الدراسة :
 -1الموارد البشرية
تفر بثن وج الا ت الف م ا لب ت م
التتريف ل ذه الا ت )14-281(.

تفتمت فف ليا هذه الم ارت

 -2تنمية الموارد البشرية
هي مض مالطط يتك ن من مجم ا برامج مدمما ب ت
() 48-18

تف ي

مست ت التف ي

تتريف الم ارت البشريا.

 -3التوظيف
ه مجم ا من ال ف لي ت التي تستالتم الملسسا تستاط ف مرشوين ل فمض الذين لتي
المس هما في توايق ههتا الملسسا )30-2(.
الك نل التميز الاترل
 -4البطالة
هي ظ هرل اصتد تيا بته ظ ره بشكض م م و بفت ازته ر الدن ا الف طض ه كض ص تر
نه لكن ت ن جت ت
الفمض راغف فيه يبو
تت الا ل الف م ا )م ر ب بمئا

 -5معدل البطالة= ( تت الف ط ين ماس م
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ملحق رقم (أ)
البي ن ت القزما لتاتير تثقير اتستقم ر في الم ارت البشريا
القض ال ترل 2010 – 1980
االنفاق على
اعداد طلبة
العاملين
السنة
التعليم
الدراسات العليا
المتعلمين
64.368
17512
61400
1980
75.526
20688
67500
1981
110.798
19977
74100
1982
117.745
23912
81000
1983
120.725
18915
88300
1984
131.482
22691
95900
1985
139.825
22166
106000
1986
139.492
28472
116800
1987
144.523
30594
126800
1988
152.998
34509
135000
1989
177.922
32596
151900
1990
181.63
31187
158400
1991
212.024
32178
176500
1992
233.692
33134
207000
1993
358.14
42829
240000
1994
287.04
45706
251500
1995
319.503
48030
263400
1996
374.87
47555
304700
1997
405.783
69927
325400
1998
438.657
74873
355000
1999
568.922
78588
281534
2000
576.705
78033
281925
2001
565.543
90227
303233
2002
625.795
97925
308431
2003
670.506
106976
314102
2004
685.004
107852
329122
2005
702.000
106876
345894
2006
730.525
109114
409996
2007
946.321
114537
417809
2008
1017.52
117934
426788
2009
1100.632
120123
445413
2010
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النم
الناتج المحلي
االجمالي
2818.1
3302.2
3534.2
3455.8
3604.1
3506.5
3699.5
3785.5
3840.8
3428.7
3419.3
3474.3
3967.3
4151.1
4358.1
4627.7
4724.3
4880.5
5026.7
5198
5418.7
5704.2
6034.1
6285.2
6823.7
7379.6
7976.795
8629.032
9253.148
9759.874
9985.459

The influence of investing in human capital in higher
education sector on economic growth in Jordan
Analytic study during the period (1980-2010)
ABSTRACT

Human resources consider as an essential measure of the Wealth of Nations, because
these resources are at the head of the capitalist components and assets affecting the
economic and social situation of the countries. This study aimed to measure the
influence of the number of students in higher education (diploma,BS,MS,PH.D) on
economic growth in Jordan during the period (1980-2010) it also aimed to measure
the influence of spending on higher education on economic growth and to identify the
direction of causality between the variables.
To accomplish the objects of this study we implement the linking procedure which
estimates the quantity relationship between investment in human capital and its
impact on the economic growth during the period (1980-2010) by using Vector Auto
Regression model and we used two indicators for human capital: the number of
graduate students and spending on higher education
We used number of econometric tests such as unit root test for stationarity to know
whither the economic variables that we used in our study stationary as time pass.and
determine numbers of lag period test through using Akaik and Schwartz valuesand
using Grenger Casualty test to identify the direction of casualty between the
variables,as we used two main instruments for analyzing: Variance Decomposition
and the response to the reaction function test.
The most important results of the study:
The number of students in higher education doubled during 1980-2010 in Jordan
which have a positive impact on economic growth in Jordan and there is a strong
relationship between elaboration in high education and the gross national product,
become obvious a positive relationship between expenditure on higher education and
GDP, the Granger Casualty shows that ther is a unidirectional causality from the
numbers of higher education students and GDP, and between expenditure on
education and numbers of higher education students and between the education
students and educated workers,as for the result of Variance Decomposition analysis it
shows that expenditure on education and numbers of higher education students play
the majour role in explaining fluctuation in GDP and that consider as an evidence of
the importance of these two instruments on investing decision in human resouse and
finaly the response to the reaction function test shows that any sudden change in
numbers of higher education students and expenditure on education have a positive
impact on GDP.
The study made several recommendations, including: linking educaton with labor
market needs. As well as the need to elaborate in the gradute programs because of its
positive impact in increasing real GDP.
Leading words: human resource – investing in human resource –expenditure on
education- Educated workers
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دراسة وصفية :بناء برنامج تدريبي قائم على المعرفة التكنولوجية لبيداغوجيا المحتوى ( )TPCKلتدريب
معلمي الرياضيات على انتاج وسائط تفاعلية باستخدام برمجية جيوجبرا.
اسم الباحث :مفيد أحمد أبوموسى
مكان العمل :الجامعة العربية المفتوحة  /فرع األردن
رتبته األكاديمية :أستاذ مساعد
البريد األلكترونيm_abumusa@aou.edu.jo :
رقم الهاتف00962777437178 :
الملخص:
تهدف الورقة إلى وصف برنامج تدريبي قائم على المعرفة التكنولوجية لبيداغوجيا المحتوى تم
استخدامه لتدريب معلمي الرياضيات في مدرستين خاصتين في عمان /األردن على استخدام برمجية
جيوجبرا الدينامكية في انتاج وسائط تفاعلية خاصة بموضوعات محددة في الرياضيات .تصف التجربة
عناصر البرنامج التدريبي وآراء المعلمين في ذلك البرنامج وكذلك آرائهم في البرمجية المستخدمة ومدى
صالحيتها للتوظيف اليومي في تدريس الموضوعات المختلفة في الرياضيات .وقد بلغ عدد المعلمين
والمعلمات المشاركين في التجربة  18معلما ومعلمة يدرسون مختلف المراحل ،اتسم التدريب بتركيزه على
الجوانب العملية التطبيقية .وقد بلغ عدد الساعات التدريبية  20ساعة ،بواقع  4ساعات تدريبية في كل
جلسة ،ويجدر بالذكر أن الجلسات التدريبية كانت تعقد بواقع جلسة كل أسبوع .مارس المشاركون خاللها
عملية انتاج الوسائط التفاعلية المتخصصة لموضوعات محددة في الرياضيات ،ومن ثم تم تتبع توظيفهم لتلك
الوسائط التفاعلية في الغرف الصفية ،وأجريت مقابالت معهم للوقوف على آرائهم في البرنامج والبرمجية،
وقد خلصت الدراسة إلى امتالك المعلمين والمعلمات بشكل عام رأيا إيجابيا نحو البرنامج التدريبي
والبرمجية و كان لديهم تحفظات نحو إمكانية توظيفها في التدريس اليومي.
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مقدمة:
تفرض الثورة العلمية الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع واقعا ً جديداً على التدريس الصفي
بشكل عام (أبو عقل .)2012 ،ففي الوقت الحاضر يشهد التدريس الصفي ميال نحو التوظيف المكثف
للتكنولوجيا وقد تمثل ذلك بتوظيف التعليم النقال (األجهزة اللوحية) ،واأللواح التفاعلية وغيرها من أدوات
التكنولوجيا في الغرف الصفية في العديد من المدارس الخاصة والحكومية في األردن.
لقد شهد تدريس الرياضيات توجها ً ظاهراً نحو االستخدام المكثف لتكنولوجيا الحاسوب والذي أكدت
عليه المعايير األمريكية لمناهج الرياضيات ( ،)NCTM,2000فقد ركزت تلك المعايير على ضرورة
بناء مناهج الرياضيات بصورة قائمة على معايير العمليات (حل المشكالت ،االتصال الرياضي ،الربط
الرياضي ،التمثيل الرياضي ،التفكير الرياضي) ،وضرورة االستفادة من إمكانيات األدوات التكنولوجية
المختلفة لتحقيق تلك المعايير .كما ركزت على االستراتيجيات التي تنمي لدي االطلبة المهارات العقلية
والحسية.
إن امتالك المعلم لمعرفة متخصصة في استخدام الوسائل التكنولوجية التفاعلية ومزجها مع معايير
العمليات الرياضية في التدريس أضحى أمرا ضروريا للنهوض بتدريس الرياضيات؛ فتلك المعرفة
المتخصصة تساعد المعلم على تنفيذ المنهاج بفاعلية ،كما تساعد الطلبة على تكوين المفاهيم الرياضية
بصورة صحيحة وعميقة .فمن خالل البرمجيات التفاعلية (كجيوجبرا) يقوم الطلبة بمحاكاة النظريات
الرياضية والتعبير عن أفكارهم بحرية ،واقتراح الحلول للمسائل الرياضية التي تمكنهم من بلوغ الهدف
العلمي في بيئة تعليمية تسودها المناقشات ،وعرض األفكار ،وتبادل اآلراء ،والتوصل إلى نتائج وتفسيرات
تدعم تحقيق األهداف التعليمية .وهذا ما يحول عملية تدريس الرياضيات إلى عملية فعالة مرنة وممتعة في
نفس الوقت)NCTM,2000( .
إن للتكنولوجيا دوراً فعاالً ومسانداً في تطبيق أسلوب حل المشكالت .فهي ُتعد مستودعا ً ثريا ً
بالمعلومات العلمية الالزمة لتنفيذ خطوات حل المشكالت ،وتمتاز بإمكانياتها الواسعة في تهيئة البيئة المثيرة
السترجاع المعلومات السابقة لدى الطلبة ،وربطها بالخبرات المكتسبة الجديدة ( ،)Derham, 2012كما أنها
تعمل على تنشيط تفكير الطلبة للوصول إلى الحلول المطلوبة في أقصر زمن ممكن ( Dalsgaard & Godsk,

.)2007
على الصعيد المحلي في األردن ،أشارت الدراسة المسحية التي قامت بها وزارة التربية والتعليم
األردنية ( )2012إلى وجود دالئل مادية على انتشار واستخدام التكنولوجيا في المدارس األردنية ،تمثل في
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تأسيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في غالبية المدارس الحكومية ،كما أكدت على
وجود اتجاهات إيجابية لدى المعلمين نحو استخدام التكنولوجيا ،وأن لديهم إجماعا ً عاما ً على أن التكنولوجيا
ُتبقي الطالب في ديمومة من البحث العلمي واالستقصاء ،وتحرره من البيئة الصفية الضيقة ،كما تعمل على
توسيع مداركه ،واختصار الوقت الالزم للبحثه عن المعلومة ،وربطها بواقع حياته .وبالرغم من تلك الجهود
إال أن نتائج االختبارات الدولية ( 1)TIMSS & PISAقد أظهرت وجود ضعف في التحصيل العلمي في
العلوم والرياضيات لدى طلبة األردن بشكل عام ،وكشفت عن قصور واضح في مهارة حل المشكالت
ً
خاصة تلك المتعلقة بالكيمياء ،بسبب نقص قدراتهم في تحليل المشكالت وتوظيف المعرفة األساسية
العلمية
في المواقف المختلفة (.)Martin, Mullis & Foy, 2011

المعرفة التكنولوجية لبيداغوجيا المحتوى TPACK

منذ أن أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جزءاً أساسيا ً من الحياة اليومية للمعلمين
والطلبة ،وتنوعت طرق التفاعل بينهما في البيئات التعليمية ،اتجهت الجهود نحو تصميم البرامج التدريسية
وتطبيق أفضل الطرق لالستفادة القصوى من إمكانيات التكنولوجيا ،وتوفير البيئة التفاعلية الجاذبة الهتمام
الطلبة (شوملي 2007 ،؛ الشيخ 2006 ،؛  Gupta, 2012؛ .)Chai, Koh & Tsai, 2010وهذا من شأنه أن
يعمل على تحفيز الطلبة على المشاركة وتبادل اآلراء وعرض األفكار أثناء العملية التعليمية في جو غني
بأدوات االتصال والتواصل التكنولوجي ،ثري بالوسائل التعليمية كأفالم الفيديو والوسائط التعليمية المتعددة
(السعدي والشمري 2012 ،؛ .)Cruze, 2011
ففي بدايات ظهور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تم اعتبارها كيانا ً منفصالً عن مجالي
البيداغوجيا والمحتوى ،إال أنها أصبحت عنصرا أساسيا ً وحيويا ً من معرفة المعلم الالزمة لعملية دمج
التكنولوجيا بالتعليم مع انتشارها في جميع مجاالت الحياة .ويعد شولمان ( )Shulman, 1986أول من وضع
فكرة المعرفة البيداغوجية للمحتوى ( ،(PCK( )Pedagogical Content Knowledgeوجاء من بعده كوهلر
1

 )Tends in International Mathmatics and Science Study( TIMSSوهي الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم التي تهدف إلى المقارنة بين اتجاهات ومستويات تحصيل طلبة

مجموعة من دول العالم ،ودراسة العوامل التي تؤثر في التحصيل واالتجاهات .وتكمن أهميتها في تمكينها للدول المشتركة من فهم أنظمتها التربوية بشكل أفضل مما يساعد صانعي القرارت
وراسمي السياسات التربوية من تحديد معايير حقيقية وواقعية للتحصيل واالداء التربوي التي تعينهم في مراقبة وتقييم نجاحات أو اخفاقات نظمهم التربوية.
  ) Program for International Student Assessment ( PISAوتعنى برنامج التقييم الدولي للطلبة؛ وهو عبارة عن مجموعة من الدراسات تشرف عليها منظمة التعاون والتنميةاالقتصادي .وتجري كل ثالثة أعوام بهدف معرفة مدى امتاك الطلبة للمهارات والمعارف االساسية في الرياضيات والعلوم ،وقياس قدرة الطلبة على توظيف المعرفة في حياتهم اليومية وكيفية
صنع ق ارراتهم.
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وميشرا ) (Koehler & Mishra, 2006اللذان اقترحا توسيع معرفة  ،PCKوإضافة المعرفة التكنولوجية
( )TK( )Technology Knowledgeإليها ،لتنتج منهما المعرفة التكنولوجية لبيداغوجيا المحتوى .TPACK
ومنذ ذلك الحين تم اعتبار  TPACKإطاراً نظريا ً للمعرفة التي من المناسب أن يمتلكها المعلم عند حاجته
إلى توظيف التكنولوجيا في التعليم توظيفا ً فعاالً ( Baran, et al, 2011؛ .)Wilson, 2011
ظهر الجيل األول من مناصري  TPACKالذي ركز في دراساته على شرح األساس النظري
لمكوناتها وتعريفاتها ,وتفسير تداخالتها وتركيباتها ،وتحديد خصائصها وجوانب االختالف والحدود بينها،
وقياس معرفة المعلمين المبتدئين وذوي الخبرة ،كان نتيجة لذلك أن أصبحت  TPACKأساسا ً معرفيا ً مهما ً
في معظم برامج التدريب المهني للمعلمين ،وأظهرت أدوارهم كخبراء في التعليم المحوسب ( Doyle,

.)2012
إال أنه مع توالي الدراسات المتعمقة الموسعة في البحث عن االختالفات بين طرق التعليم التقليدية
وطرق التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ظهر الجيل الثاني من مناصري  TPACKالذي
يركز على استخدامات المعرفة في الممارسات التعليمية واألبحاث والمشاريع التطويرية التربوية ( Voogt,

 .)Alayyar, et al,2012), 2012ففي عصرنا الحديث تغيرت خصائص الطلبة وأنماط حياتهم؛ فقد أصبحوا
يقضون معظم أوقاتهم في ألعاب الفيديو والتواصل اإللكتروني مع أقرانهم ,أو قراءة الكتب سواء لغرض
التعلم أم لألغراض الشخصية باستخدام الوسائط اإللكترونية مثل الحاسوب والموبايل (.)Baran, et al, 2011
والتكنولوجيا في بدايات ظهورها كانت تتمثل في بعض البرمجيات ذات ال ُبعد الواحد مثل برمجية
النصوص  Microsoft Wordوالعروض التقديمية  ،PowerPointوكان دورها يقتصر على أن تكون بديلة
عن الكتاب أو لعرض الصور واألشكال التوضيحية ،وأهداف استخداماتها في التعليم كانت محدودة .أما بعد
أن أصبحت التكنولوجيا فاعلية متعددة الوسائط واألبعاد فقد تنوعت مجاالت االستفادة منها .فباإلضافة
لكونها قد أصبحت عامل جذب أساسي للتعلم ،غدت وسيلة فعالة لتحفيز الطلبة على المشاركة مع زمالئهم
في مواقع الويب واستخدام الحواسيب في التحليل والبناء والتفسير ومعالجة المعلومات وتدريب الطلبة على
المهارات الحياتية (.)Matherson, 2012
وعليه فقد ظهرت الحاجة إلى هيكل أساسي يصف القاعدة المعرفية للمعلم الذي يسعى الستخدام
التكنولوجيا في فصوله الدراسية بنجاح ( .)AACTE, 2008فاتجهت األنظار إلى إطار نظري تناولته معظم
األبحاث في مجال دمج التكنولوجيا في التعليم وهو  .)Wu, 2013( TPACKويمثل  ،TPACKالمعرفة
الالزمة لدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتدريس مادة معينة بطريقة فعالة ،إذ يتم من خاللها التركيز
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على التداخل المتمازج بين جوانب المعرفة الثالثة (التكنولوجيا ،البيداغوجيا ،المحتوى) إلبراز األثر
اإليجابي الفعال للتكنولوجيا في التعليم ( )Brantley-Dias & Ertmer, 2013وإلحداث التوازن المؤثر
المطلوب في العملية التعليمية.
وتتكون  TPACKمن سبعة أنواع مختلفة من المعرفة ،وهي:
 .1معرفة المحتوى ) Content Knowledge (CKهي المعرفة بالمادة الدراسية مثل العلوم أو
الرياضيات.
 .2معرفة البيداغوجيا ) Pedagogy Knowledge (PKهي المعرفة بطرق وأساليب التدريس من حيث
اإلدارة الصفية والتقويم وتصميم خطط الدروس.
 .3معرفة التكنولوجيا ) Technology Knowledge (TKهي المعرفة التي تخلط بين التدريس
والتكنولوجيا المتوفرة من قلم وورق إلى تكنولوجيا رقمية متقدمة مثل اإلنترنت واللوح التفاعلي
وأجهزة الموبايل.
 .4معرفة بيداغوجيا المحتوى ) Pedagogical Content Knowledge (PCKهي المعرفة بأساليب
التدريس المرتبطة بمجال المحتوى (المادة الدراسية) .أو هي معرفة كيفية تحويل موضوع مادة
دراسية محددة إلى شكل مترابط ومقبول للطلبة من خالل أساليب التدريس ،مثل المعرفة بكيفية
تدريس مفاهيم رياضية معينة.
 .5معرفة تكنولوجية المحتوى ) Technological Content Knowledge (TCKهي المعرفة بالمواقف
التي يمكن أن تكون فيها التكنولوجيا مؤثرة عند دمجها بالتدريس .أو هي المعرفة بتطبيق
التكنولوجيا لتمثيل مادة دراسية معينة ،بحيث تكون مستمدة من أغراض بيداغوجية .فمثال :توظيف
المحاكاة لتمثيل االقترانات أو بناء األشكال الهندسية.
 .6معرفة تكنولوجية البيداغوجيا ( Technological Pedagogical Knowledge )TPKهي معرفة
استراتيجيات التدريس التي يناسب تطبيقها استخدام التكنولوجيا فيها ،وتوقع كيف تتغير طريقة
التدريس بعد دمج التكنولوجيا في هذا الموقف التعليمي .أو هي المعرفة بتطبيق التكنولوجيا في
بيداغوجيا مواضيع المواد الدراسية المحددة ،مثل استخدام مواقع الويب إلشراك الطلبة في بيئات
تعلم تعاونية مختصة بالرياضيات.
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المعرفة التكنولوجية لبيداغوجيا المحتوى ( )TPACKوتمثل الدمج الكامل بين المعارف ككل ،بمعنى
آخر تمثل المعرفة بآلية تطبيق التكنولوجيا لتحسين تعلم الطلبة في مادة محددة ،مثل استخدام برمجية
 Google Earthوإشراك الطلبة في تجربة محاكاة الستكشاف مفهومي اليابسه والبحر.
مما سبق فإنه يمكن النظر إلى أن المعلم الذي يستطيع استشعار العالقات المتداخلة بين المعارف
األساسية (التكنولوجيا ،والبيداغوجيا ،والمحتوى) ،ويراعيها أثناء تصميمه للدروس وتنفيذها ،هو خبير
متميز يختلف عن خبراء التكنولوجيا أو البيداغوجيا أو المحتوى كل على حدة ،كما أنه يتمتع بحس
بيداغوجي (فن تدريسي) مبدع ( ،)Koehler & Mishra, 2009ويمتلك الكفاءة الالزمة لتصميم المواقف
التعليمية الفعالة المؤثرة في دمج التكنولوجيا في الغرف الصفية ،واستخدامها في تدريس العلوم بجانب
تدريب الطلبة على بعض المهارات الحياتية مثل حل المشكالت والتفكير والبحث العلمي ( Kafyulilo,

.)2012
ومع كل هذه التطورات الحاصلة في إمكانيات تقنيات التكنولوجيا وتنوعها ،تزايد اهتمام التربويين
الموجه نحو إنشاء إطار يجمع المعارف األساسية (التكنولوجيا ،البيداغوجيا ،المحتوى) ،ويوفر لغة مشتركة
عند مناقشة الجوانب العملية والتطبيقية لدمج التكنولوجيا في التعليم .والنظر إلى أبعد من المزاوجة بين
التكنولوجيا الحديثة وأساليب التدريس والمحتوى؛ يمكن أن تحقق نتاجات مستهدفة بأقل حد من المعيقات،
وتزيد من أعداد الطلبة الفاعلين في عملية التعليم .فقد تم تطبيق بعض المشاريع التربوية القائمة على
التكنولوجيا ،مثل :مشروع التحدث باللغة المحلية  ،2Speak Up National Research Projectوبرنامج
مدرسة التنمية المهنية  3(PDS) Professional Development School Programلتدريب المعلمين ،وفيها تم
تصميم نماذج تدريسية قائمة على قاعدة معرفية جمعت ما بين خبرات المعلم في المجال العلمي للمادة
الدراسية وطرق وأساليب التدريس المبتكرة ،واستخدام األدوات التكنولوجية بما يخدم تحقيق األهداف
التعليمية المنشودة .فيستخدم المعلم من خاللها خبراته ومعارفه في إنتاج الوسائط المتعددة الداعمة لتدريس
المحتوى الدراسي ،وهذا ما يسهل على الطلبة استيعابهم لموضوع الدرس ،وتدريبهم على مهارة حل
المشكالت في حياتهم ( Landry, 2010؛  Habowski, 2012؛ .)Wakwinji, 2011

ومع توالي الدراسات التي تناولت عناصر المعرفة التكنولوجية لبيداغوجيا المحتوى ،TPACK
ودورها في تحسين طريقة التدريس واستخدام التكنولوجيا .أكدت دراسة انجلي وفالندز
2
3

http://www.tomorrow.org/speakup/index.html
http://www.niu.edu/pds/index.shtml
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& Angeli

) )Valanides, 2013أن امتالك المعلم للمعرفة التكنولوجية لبيداغوجيا المحتوى  ،TPACKترتقي بمستواه
المهني وترفع من كفاءته في جوانب عدة ،منها:
 .1تنمية قدرته على تمييز المواضيع التي بحاجة ألن ُتدرس باستخدام األدوات التكنولوجية مع الحفاظ
على قيمتها التربوية ،ومن أمثلتها المواضيع التي يصعب على الطلبة أن يفهموها أو المواضيع التي
يصعب على المعلم تدريسها أو المواضيع التي تتضمن المفاهيم المجردة (مثل االقترانات) ،أو الظواهر
التي تمثل تصوراً حركيا ً (مثل االقتران الذي يحكم حركة دوالب المالهي) ،أو األنظمة المعقدة المتكونة
من أكثر من عامل محدد كالمحاكاة أو النمذجه ( مثل بناء األنماط).
 .2تنمية قدرته على تمثيل المحتوى وتحويله إلى مصورات وأشكال ،وهذا ما يسهل أن تكون قريبه إلى
ً
ً
الذهن ،وبالتالي تصبح أكثر وضوحا ً
مقارنة بتدريسها بالطرق التقليدية .ومنها على
وبساطة للطلبة،
سبيل المثال ،تصوير مراحل بناء شكل هندسي ،أو محاكاة المسائل الحياتية وبناء نماذج هندسية أو
جبرية لها.
 .3تنمية قدرته على تصميم األنشطة التعليمية المتمازجة مع التكنولوجيا ضمن استراتيجية متمركزه على
الطالب في الغرف الصفية .وفي العادة ،يترافق تشجيع الطلبة على عرض وجهات نظرهم ،وإبداء
مالحظاتهم ،واستكشاف الحقائق ،والتحقق من صحة النتائج ،والتفكير بتفسيرات منطقية ،والتأمل بما
انجزوه ،وحل المشكالت التي تعترضهم ،عند تطبيق االستراتيجيات التدريسية .
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
سعت الورقة الحالية إلى وصف برنامج تدريبي قائم على المعرفة التكنولوجية لبيداغوجيا المحتوى
( ، (TPACK( )Technological Pedagogical Content Knowledgeتم استخدامه لتدريب معلمي الرياضيات
في مدارس أكاديمية الرواد الدولية ومدارس االحتراف الدولية على استخدام برمجية جيوجبرا الدينامكية في
انتاج وسائط تفاعلية خاصة بموضوعات محددة في الرياضيات.
وتحاول الورقة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما عناصر البرنامج التدريبي القائم على المعرفة التكنولوجية لبيداغوجيا المحتوى والذي
يسهم في امتالك معلمي الرياضيات للمعرفة المتخصصة التي تساعدهم على التدريس
الفعال؟

7

 .2ما آراء معلمي الرياضيات

في البرنامج التدريبي القائم على المعرفة التكنولوجية

لبيداغوجيا المحتوى؟
 .3ما آراء معلمي الرياضيات في مدى صالحية برمجية جيوجبرا المستخدمة في البرنامج
التدريبي للتوظيف اليومي في تدريس الموضوعات المختلفة في الرياضيات؟
حدود الدراسة:
يقيد تعميم نتائج هذه الدراسة العديد من المحددات؛ منها:
 .1الحدود المكانية :تم إجراء الدراسة في مدرستين فقط من المدارس الخاصة (أكاديمية الرواد ،واالحتراف
الدولية)؛ لتوفر اإلمكانات المادية الالزمة للقيام بالدراسة من مختبرات حاسوب وشبك مع االنترنت،
وتسهيالت إدارية قدمتها اإلدارة في المدرستين.
 .2الحدود الزمانية :تم التطبيق في الفصل الثاني من العام الدراسي 2016 -2015م.
 .3حدود المادة التعليمية :تم اختيار وحدة التحويالت الهندسية من منهاج الرياضيات االردني
المقرر لطلبة الصف السادس.
التعريفات االجرائية:
التعريفات اإلجرائية للمصطلحات المستخدمة في الورقة ،هي:
البرنامج التدريبي :ويعرف إجرائيا ً بأنه البرنامج التدريبي الذي تم صممه الباحث استنادا إلى اإلطار
النظري للمعرفة التكنولوجية لبيداغوجيا المحتوى ( ،)TPACKبهدف دمج األدوات التكنولوجية المناسبة
في تدريس المحتوى التعليمي لمادة الرياضيات.
المعرفة التكنولوجية لبيداغوجيا المحتوى ) : (TPACKوهي معرفة المعلم الالزمة لتوظيف التكنولوجيا
في التعليم بفاعلية .وتتكون من مناطق تقاطع بين المعارف األساسية الثالث وهي :المعرفة التكنولوجية
والمعرفة بطرق التدريس المؤثرة ،والمعرفة بالمحتوى العلمي للمادة الدراسية ( Koehler & Mishra,
 ،)2009كما هو موضح في الشكل ( )1التالي:
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TPACKشكل ( :)1تصور مفاهيمي للمعرفة التكنولوجية لبيداغوجيا المحتوى

وتعرف إجرائيا ً بأنها اإلطار النظري الذي اعتمده الباحث في تصميم البرنامج التدريبي القائم على
 .TPACKفتم استخدام برمجية جيوجبرا كوسيلة لتصميم وانتاج وتطبيق البيداغوجيا في موضوعات
رياضية مختلفة (التحويالت الهندسية ،االقترنات  ،األشكال الرباعية ،نظرية فيثاغورس )... ،لصفوف
مختلفة.

االجراءات:
اتفق الباحث مع إدارة مدارس أكاديمية الرواد الدولية وإدارة مدارس االحتراف الدولية في عمان على
تدريب معلمي الرياضيات على برمجية جيوجبرا استجابة لحاجة المعلمين إلى

التعرف إلى وسيلة

تكنولوجية فعالة يمكن أن توظف في الغرف الصفية .وقد اشترك في البرنامج التدريبي  18معلم ومعلمة من
المدرستين ( 8من مدارس االحتراف الدولية 10 ،من مدارس أكاديمية الرواد الدولية) وقد بلغ عدد
المعلمات المشاركات  12معلمة وعدد المعلمين  .6وقد تم عرض البرنامج التدريبي على مشرفي
الرياضيات في المدارس وعلى مختص في طرق تدريس الرياضيات حيث تم التعديل على بعض النشاطات
بناء على تحليلهم لذلك البرنامج .وقام الباحث بتصميم استبيان لالستطالع رأي المشاركين في البرنامج
التدريبي عن رأيهم بالبرنامج والبرمجية .وقد تكون االستبيان من  20فقرة ،تم تحكيمه بعرضه على
9

مختصين في مناهج وطرق تدريس الرياضيات .وتم استخراج معامل الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا
الذي بلغ حوالي (.)0.85

نتائج الورقة:
ولالجابة عن السؤال األول من أسئلة الورقة فيما يلي عرض تفصيلي لعناصر البرنامج التدريبي القائم على
المعرفة التكنولوجية لبيداغوجيا المحتوى ()TPCK
اسم البرنامج التدريبي :برنامج تدريبي قائم على المعرفة التكنولوجية لبيداغوجيا المحتوى ()TPCK
لتدريب معلمي الرياضيات على انتاج وسائط تفاعلية باستخدام برمجية جيوجب ار

عدد الساعات التدريبية 20 :ساعة
الفئة المستهدفة :معلمي الرياضيات لجميع الصفوف ،مشرفي الرياضيات ،المهتمين في انتاج الوسائط
التفاعلية الخاصة بالتدريس.
المتطلبات السابقة :معرفة جيدة بعناصر المعرفة الرياضية األساسية من جبر وهندسية .ال يتطلب معرفة
التدريب معرفة كبيرة بالبرمجيات أو احتراف على استخدام الحاسوب ،إنما بحاجة التقان المهارات األساسية
(استخدام الفأرة  ،التعامل مع أيقونات البرمجية  )...التي تمكن المتدرب من العمل على البرمجية.

النتاجات المتوقعة:
يتوقع من المتدرب بعد االنتهاء من المشغل أن يتمكن من:
 .1استخدام األيقوانات الخاصة بالهندسة والجبر
 .2توظيف البرمجية لبناء أدوات تفاعلية خاصة بالجبر والهندسة
 .3استخدام األدوات المنشورة على منتدى البرمجية والتعديل عليها
 .4توظيف البرمجية كأداة لتطوير التفكير الرياضي
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التجهيزات المطلوبة :مختبر حاسوب ،داتا شو ،جهاز لكل مشارك منصب عليه برمجية ، Geogebra
أداة تخزين للعمل (فالش ميموري) ،اتصال مع شبكة االنترنت لكل مشارك.
تنصيب البرمجية :البرمجية متوفرة مجانا وللجميع ويمكن تنصيب البرمجية من خالل الموقع التالي:
http://www.geogebra.org/cms/ar/installers
البرنامج الزمني للمشغل :سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي التدريبي وفق الجدول التالي:
التسلسل
1

دور المتدرب

دور المدرب

وصف النشاط

عمل ذاتي لكل

شرح مختصر عن

وزيارة لموقع البرمجية

متدرب فترة نشاط

البرمجية أثناء

http://www.geogebra.org/

حر

عمل المتدربين

Geogebraمقدمة عن برمجية

الزمن

وفتح البرمجية والتعرف إلى
أيقوناتها بشكل عام
2

مقدمة نظرية حول مستويات

استماع للعرض

عرض تقديمي من

التفكير الهندسي (نظرية فان هل

وطرح أسئلة

المدرب

للتفكير الهندسي)
3

نشاط إنشاء مربع باستخدام

يحاول المتدربون

يطلب المدرب من

البرمجية

انشاء مربع

المشاركين إنشاء

باستخدام البرمجية

مربع باستخدام

وذلك من خالل

البرمجية بأربعة

خواص المربع

طرق مختلفة

وباستخدام

موظفين خواص
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 4ساعات الجلسة
األولى

األيقونات الخاصة

المربع

بالبرمجية
4

يعمل المتدربون

يشرف المدرب

إنشاء مستطيل ومتوازي أضالع

ومعين وشبه منحرف موظفين ذاتيا أو على شكل

على عمل األفراد

ثنائي في تكوين

ويجيب عن

األشكال الرباعية

تساؤالتهم

خواص تلك األشكال

ومن ثم حفظ

 4ساعات الجلسة

العمل
5

إعادة استكشاف نظرية فيثاغورس

يعمل المشاركون

وبناء نظرية جديدة مبنية على تلك

بأنفسهم على بناء النشاط ويجيب عن

النظرية

النظرية والتدرب

أسئلة المشاركين

على حساب

ويساعد من يتعثر

المساحة والمحيط
6

يطرح المدرب

بناء أداة لشرح مفهوم اإلرتفاع
لمثلث ما

الثانية

في انجاز النشاط

يعمل المشاركون

يشرف المدرب

الجلسة الثالثة 4

بشكل فردي أو

على عمل األفراد

ساعات

على شكل ثنائيات

ويساعد من يتعثر
في انجاز النشاط

7

استكشاف عائالت االقترانات التدرب على كتابة

توجيه المشاركين

الجلسة الرابعة 4

(الدوال) الخطية والتربيعية

قاعدة االقتران

إلى األيقونات

ساعات

والدورية

وعمل منزلقات

المناسبة واالشراف

الستكشاف

على عملهم

خواص االقترانات

ومساعدة المتعثر
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منهم
8

استكشاف مفهوم التكامل (مجموع
ريمان)
استكشاف القطوع المخروطية

يعمل المشاركون

يوجه المدرب

بأنفسهم على

المشاركين إلى

استكشاف بعض

النشاط المطلوب

األوامر التي

ويساعد المتعثر

تمكنهم من

منهم

التعامل مع بعض
المفاهيم المتقدمة
في الرياضيات
 9استكشاف وبناء أدوات من اختيار
المتدربين

يوجه المدرب

يعمل المشاركون

الجلسة الخامسة 4

على بناء أدوات المشاركين إلى بناء
خاصة بهم

ساعات

أدوات خاصة بهم

وحفظها ومشاركة

ومن اختيارهم

اآلخرين بها
ونشرها على موقع
البرمجية في
المنتدى الخاص
بها
يرافق الشرح تسجيل بالفيديو لجميع النشاطات وكيفية انجازها وتقديمها للمشاركين في نهاية الجلسات لتصبح
مرجعا لهم في المستقبل.
وفيما يلي عرض لبعض أوراق العمل التي قدمت في البرنامج التدريبي

ورقة العمل األولى شرح عن مستويات التفكير الهندسي
13

وصف لكل مستوى من مستويات "فان هل"
 -1المستوى االدراكي :يتسم األفراد في هذا المستوى بقدرتهم على مالحظة و تسمية األشكال الهندسية،دون
ادراك لخواصها ،وهم قادرون على تمييز شكل هندسي ما من بين مجموعة من األشكال التي تبدو مشابه
له ،من خالل المظهر العام دون ادراك ووعي بخصائص الشكل .فالمظهر يغلب على تفكير الطلبة في
هذا المستوى.
( فمثال القطع المكافئ الذي معادلته (س٤ =٢ج ص) يعتبر قطع مكافئ ألنه يبدو من خالل الرسم
كذلك .وأذا تم اجراء انعكاس للشكل حول محور السينات لينطبق محور تماثله على محور الصادات السالب
ويصبح مقعر لألسفل ،فقد اليستطيع طلبة هذا المستوى معرفة ان الشكل يبقى يمثل قطع مكافئ)
المستوى التحليلي :يتسم األفراد في هذا المستوى بقدرتهم على ادراك وتحليل لخواص الشكل الهندسي،
دون ربط هذه الخصائص مع بعضها ،سواءعلى مستوى خواص الشكل الواحد ،أوخواص األشكال المختلفة،
وهم في هذا المستوى قادرون على استخدام اللغة الشفوية للتعبير عن الخصائص ،فهذه الخصائص التي
تكون غير ظاهرة لطلبة المستوى السابق تصبح هي أساس التفكير لطلبة هذا المستوى ،اذ يتطور تفكير
الطلبة في هذا المستوى بالتركيز على الخصائص بدال من التركيز على المظهر( .فمثال عند حديثهم عن
القطع المكافئ في الشكل السابق يكون التركيز على الخصائص التي تحدده؛ احداثيات رأس القطع هي
النقطة (• ،)• ،احداثيات البؤرة (• ،ج) ،متماثل حول محور الصادات ،ومعادلة محور التماثل س=•،
الدليل مستقيم يقع خلف المنحنى ومعادلته ص=-ج  ،والشكل مقعر لألعلى .).....ومع ان الطلبة في هذا
المستوى يكونوا قادرين على تحديد خصائص كل من القطع المكافئ ،والقطع الناقص ،والقطع الزائد ،لكنهم
يفشلون في رؤية العالقات والترابطات بين هذه األشكال ،مثل انها جميعا تمثل قطوعا مخرطية.
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 -2المستوى الترتيبي  :يتضمن هذا المستوى قدرة األفراد على ايجاد عالقات بين خواص الشكل الواحد،
وادراك العالقات بين األشكال المختلفة ،وان هذه العالقات التي تكون غير واضحة لطلبة المستوى
السابق ،تصبح هي مجال التفكير لطلبة هذا المستوى ،ويصبح لديهم القدرة على صياغة التعاريف
لألشكال الهندسية من خالل ربط الخصائص مع بعضها.فعلى سبيل المثال القطع المكافئ :هو المحل
الهندسي لمجموعة النقط

(س  ،ص) بحيث يكون بعد كل منها عن نقطة ثابتة (البؤرة) يساي دائما

بعدها عن مستقيم معلوم (الدليل).
 -3المستوى األستنتاجي :يتحدد هذا المستوى بقدرة األفراد على بناء األستنتاجات المنطقية واجراء بعض
البراهين الرياضية العادية ،والقدرة على تفسير خطوات البرهان وتعليلها ،اذ تكون األفتراضات والتعريفات
والنظريات الرياضية هي عناصر التفكير لطلبة هذا المستوى.
( فمثال طلبة هذا المستوى يكونوا قادرين على اثبات ان المعادلة العامة للقطع المكافئ الذي رأسه نقطة
األصل(•  ، )• ،وبؤرته النقطة (• ،ج ) هي س٤=٢ج ص).
 -4المستوى التجريدي :يرتبط هذا المستوى بالقدرة على فهم اصول العالقات لبناء المسلمات والنظريات
الهندسية ،وهوفي الغالب مرتبط بعلماء الرياضيات.
ويالحظ من خالل التقديم السابق أن مستويات (فان هيل) هرمية ،وما يكون غامضا في مستوى ،يصبح أكثر
وضوحا في المستوى الذي يليه.
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 -5فهم بناء المسلمات والنظريات الهندسية
 -4استخدام األستنتاجات المنطقية واجراء البراهين
الرياضية
الشكل الواحد واألشكال
-3ايجاد عالقات بين خواص
األخرى.
 -2تحديد خواص الشكل

 -1مالحظة الشكل وتسميته

ورقة العمل الثانية انشاء المربع
قم برسم مربع باستخدام برمجية  Geogebraبطريقتين مختلفتين
خطوات االنشاء:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ارسم قطعة مستقيمة وسمها أ ب
استخدم أداة الدائرة ومنها اختر دائرة محددة بمركز ونقطة (نعتبر الدائرة كفرجار)
باستخدام أداة انشاء عمود على قطعة مستقيمة من نقطة أقم عمود على القطعة أب من النقطة ب
العمود المقام بالتأكيد مماس للدائرة
ارسم عمود على أب من النقطة أ
انشأ نقطة تقاطع الدائرة مع العمود المنشأ في الخطوة السابقة
ارسم مواز لـ القطعة أب يمر بنقطة تقاطع الدائرة مع العمود األخير
ارسم قطع مستقيمة تصل بين نقاط الشكل
اخف العناصر غير المرغوبة

حاول انشاء المربع باستخدام التحويالت الهندسية

ورقة العمل الثالثة:
انشأ مستطيال طوله  5سم وعرضه  3سم
انشأ متوازي أضالع طول قاعدته  6سم وارتفاعه  4سم
16

أنشا معينا طول ضلعه  5سم وقياس إحدى زواياه  50درجة

ورقة العمل الرابعة
مستخدما برمجية جيوجبرا قم بانشاء مثلث قائم الزاوية والمربعات
المقامة على أضالعه
كما في الشكل التالي:
ماذا لو قمنا بانشاء مربعات على اضالع المثلثات الخارجية ما نوع
األشكال الظاهرة وما العالقة بين مساحاتها ومساحة المثلث األصلي
التالية:
الورقة
راجع
االجابة
لمعرفة
http://www.itdl.org/Journal/Dec_08/article03.htm

ورقة العمل الخامسة
بناء أداة تشرح مفهوم ارتفاع المثلث
يمكن مراجعة الموقع التالي لمشاهدة أداة جاهزة على الموضوع
http://www.quttouf.com/quttouf-LMS/login/index.php
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ادخل كضيف ومن ثم اختر موضوع المساحة والمحيط للصف السادس
الخطوات:
ارسم مثلثا باستخدام القطع المستقيمة
ارسم خطا مستقيما يمر بأحد أضالع المثلث
ارسم عمود من النقطة المقابلة للخط المستقيم
حدد نقطة تقاطع الخط العمودى مع الخط الذي يمثل قاعدة المثلث
قم بقياس الزاوية الناتجة من اتحاد العمود والقاعدة
صل القطعة المستقيمة التي تمثل ارتفاع المثلث
اخف العناصر غير المرغوبة

ورقة العمل السادسة
استكشاف عائالت االقترانات
مستخدما برمجية  geogebraاستكشف األثر الذي يحدث على االقتران التالي عند تغيير القيم المرمزة بـ
a, b, c, d, h, k
Y=ax2+bx+c
Y=a(x-h)+k
Y= asin(bx+c)+d

ورقة العمل السابعة
مستخدما برمجية  geogebraوضح مفهوم مجموع ريمان الذي يستخدم لتوضيح مفهوم التكامل
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النشاط الختامي
تم تقسيم المعلمين والمعلمات إلى مجموعات بحيث تختار كل مجموعة أحد دروس التحويالت الهندسية
(االنعكاس ،االنسحاب ،الدوران ،التمدد) للصف السادس وتعمل المجموعة بشكل تعاوني على تصميم
وانتاج ذلك الدرس ومن ثم تبادل ما تم انتاجه مع بقية المجموعات .على ان يتم برمجة زيارات ميدانية
للمعلمين والمعلمات لمتابعة كيفية تطبيق ما تم انتاجه في الغرف الصفية.
يالحظ من وصف البرنامج التدريبي أن ذلك الوصف يوضح كيف يمكن دمج كل من المحتوى المعرفي
والبيداغوجيا والتكنولوجيا في نفس الوقت.
ولالجابة عن السؤال الثاني والسؤال الثالث من أسئلة الدراسة:
 ما آراء معلمي الرياضيات في البرنامج التدريبي القائم على المعرفة التكنولوجية لبيداغوجيا
المحتوى؟
 ما آراء معلمي الرياضيات في مدى صالحية برمجية جيوجبرا المستخدمة في البرنامج التدريبي
للتوظيف اليومي في تدريس الموضوعات المختلفة في الرياضيات؟
فقد كانت نتائج االستبيان المقدم لهم كما يلي %88 :من المشاركين يوافقون على صالحية البرنامج التدريبي
والبرمجية المستخدمة في البرنامج على تنمية مهاراتهم التكنولوجية والبيداغوجية لتدريس المحتوى
الرياضي .في حين أن  %12من المشاركين صرحوا بأن البرنامج مناسب بدرجة متوسطة .وعند مقابلة
بعض المشاركين من المعلمين والمعلمات ( 6أفراد) أكدوا جميعا على فاعلية البرنامج التدريبي وأن الوقت
المخصص غير مناسب وبحاجة للمزيد من التدريب ،وأفصحوا عن حاجتهم للمتابعة المستمرة طوال العام
الدراسي للوصول إلى مرحلة االتقان مع اعتقادهم بصالحية البرمجية لتصميم وانتاج وسائط متعددة
متخصصة في تدريس الرياضيات .قد لوحظ أن المعلمين أو المعلمات الذين ال يمتلكون مهارات حاسوب
مناسبة أبدوا عدم ارتياح للتعامل مع التكنولوجيا والبرمجية بشكل خاص .في حين الحظ الباحث أن المعلمين
والمعلمات قد وظفوا معرفتهم الرياضية المتخصصة في بناء وانتاج الوسائط المتعددة التي يعتقدون أنها
مناسبة جدا لالستخدام في الغرف الصفية ،كما أثنى الجميع على اعتماد التعلم التعاوني وتبادل الخبرات بين
المعلمين والمعلمات مما كان له أثر في زيادة فهمهم للمادة العلمية وطرق تدريسها بشكل فعال.
وبناء على التغذية الراجعة التي حصل عليها الباحث من المشاركين في التدريب فإنه يوصي معلمي
الرياضيات أن يحرصوا على التدرب على البرمجية المستخدمة في البرنامج التدريبي .وبالنسبة للباحث فإن
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يفكر حاليا باعادة النظر في التوزيع الزمني وكيفية اجراء المتابعة المستمرة مع المتدربين للحصول على
نتائج ايجابية.
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ملخص
نعيش اليوم في عصر التكنولوجيا ،وقد غزت التقنيات الحديثة معظم مجاالت حياتنا وأصبحت جزءاً
ال يتج أز من واقعنا ،وغدا األخذ بهذه التقنيات شكالً من أشكال التحديث ومواكبة العصر ،كما غزت هذه
التقنيات مجال التعلم والتعليم ،وبرز مصطلح تقنيات التعليم الذي شمل التجهيزات ،المواد والبرمجيات
وغير ذلك من وسائل التعليم ،فتحول االهتمام من التعليم إلى التعلم ،ومن تلقي المعلومات إلى معالجتها
من االعتماد على الكلمة المكتوبة ،كمصدر للمعرفة إلى استخدام العديد من مصادر التعلم وفي إطار
تطوير العملية التعليمية باالعتماد على النظم اآللية يظهر دور التكنولوجيا الحديثة في خدمة النظام
التعليمي ،وسائل بصرية وسائل سمعية وسائل سمع بصرية ،فشبكية العين تقوم بنقل الصورة للدماغ
القادر على إدراكها ،تشير نتائج الدراسات في مجال التعليم إلى أنه كلما زاد عدد الحواس المستخدمة في
خزن المعلومات تخزينا جيدا ويسهل تذكرها إذا كانت
علمة أقوى وأدوم ،وتٌ ّ
التدريس ،كلما كان أثر المادة ٌ
الم َ

عدة حواس أو مقترنة بانفعال قوي ،إذ يقوم هرمون يسمى "دوبامين"  Dopamineبدور
مقترنة بتشغيل ّ
رئيسي في عملية التخزين وعليه فإن استخدام المدرس للوسائل السمعية البصرية التي تخاطب أكثر من
حاسة واحدة ضماناً أكبر لتدعيم التعلم وبقاء أثره وتعمل على إثراء مجاالت الخبرة  ،تساعد الوسائل
التعليمية على تكوين عالقات مترابطة مفيدة راسخة بين كل ما يتعلمه الطالب وذلك عندما تشترك الحواس
في تشكيل الخبرة الجديدة وربطها بالخبرات السابقة يؤدي ذلك إلى زيادة مشاركة الطالب اإليجابية في
1

اكتساب الخبرة وتنمية قدرته على التأمل ودقة المالحظة واتباع التفكير العلمي ويؤدي هذا األسلوب إلى
تحسين نوعية التعلم ورفع مستوى األداء عند الطالب .

تمهيد
إذا تأملنا ودققنا في التاريخ اإلنساني نجد أن الوسيلة التعليمية كان لها أثر ايجابي في عملية
اكتساب المعرفة اإلنسانية والعقائدية ،وكمثال يشكل لنا قدوة في تعميق المفاهيم العلمية الملموسة
والمجردة ،استخدم الرسول صلى اهلل عليه وسلم الوسائل الحسية السمعية منها والبصرية في تعليم
الصحابة رضوان اهلل عليهم منها :استخدم الرسول صلى اهلل عليه وسلم أصابع اليد في قوله " أنا وكافل
اليتيم في الجنة كهاتين" وأشار بالسبابة والوسطى.1
 .1تعريف الوسائط التكنولوجية:
وسائل تقنية متنوعة ،تعمل بشكل منسجم مع العناصر البشرية لتحقيق أهداف التعليم .والوسائل التقنية
نوعان :األجهزة ( )Hardwareوالبرمجيات ()Software
 .1األجهزة )Hardware( :تشير إلى مجموعة اآلالت التي تستخدم في عمليتي التعلم والتعليم مثل
أجهزة عرض الشفافيات وعرض الشرائح وعرض األفالم المتحركة والمسجالت الصوتية والتلفزيون والفيديو
والحاسوب التعليمي وما إلى ذلك.
 .2البرمجيات )Software( :مجموعة البرامج التي يتم من خاللها تحويل المادة التعليمية من شكلها
التقليدي المعروف في الكتاب المقرر إلى الشكل المبرمج ،وتتم عمليات البرمجة وفق قواعد وأصول
تراعى من خاللها مبادئ مدروسة في التعلم والتعليم والتطوير واإلنتاج والتقويم.

1بالسبابة والوسطى* :أشار الرسول صلى اهلل عليه وسلم بأصابع يده بالسبابة والوسطى ،لتجسيد مدى
قرب مكانة كافل اليتيم منه في الجنة.

ويمكن عرض هذه البرامج من خالل أحد األجهزة السابق ذكرها ،ومن أمثلتها الشفافيات والشرائح التعليمية

واألفالم المتحركة ،وأشرطة التسجيل ،وأشرطة الفيديو ،وأقراص الحاسوب التي تعرض من خالل األجهزة

التقنية .وقد تنوعت تعريفات الوسائل التعليمية أيضاً كما تنوعت تسمياتها.
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عرفها دونت ( )Dentعلى أنها المواد التي تستخدم في حجرات الدراسة أو غيرها من المواقف التعليمية
لتسهيل فهم معاني الكلمات المكتوبة أو المنطوقة ،وفي تعريف لقسط ندى أبو حمود يتناول أهميتها لكل
من المعلم والمتعلم ،يشير إلى أنها األداة أو المادة التي تستعمل في عملية التعلم الكتساب الخبرات
وادراك المبادئ بسرعة ،وتطوير ما يكتسب من عملية التعلم وتمثل التكنولوجيا التعليمية منهجاً في العمل
المعينة على
وطريقة في التفكير وأسلوباً في حل المشكالت هذا المفهوم أصبح يشمل جميع الوسائل ٌ

اإلدراك.

وتزداد أهمية الوسائل السمعية البصرية في التربية والتعليم انطالقا من الفهم العلمي لطبيعة اإلدراك،
من وجهة بعض األساسيات العامة في نظريات اإلدراك واالتصال والتعلم

فاإلنسان يعي ما حوله

باستخدام الحواس فالعين واألذن وأطراف األعصاب تحت الجلد من أول وسائط اتصال اإلنسان بالبيئة
وهي تحتل مع باقي الحواس األخرى أدوات اإلدراك ،أي أنها تجمع المعلومات وتٌرسلها إلى جهازنا
العصبي الذي ٌي ّحولهَا إلى نبضات كهربائية تتطلب سلسلة من العمليات كهربائية-كيميائية في المخ ،ينتج
عنها اإلدراك الداخلي بالشيء أو الحدث ،أي أن اإلدراك يلي االتصال واالتصال يؤدى إلى التعلم.

 .2تصنيف الوسائل التعليمية على أساس الحواس:
 .1وسائط سمعية :كالمحاضرة المسجلة ،والتسجيالت الصوتية ،واإلذاعة الجامعية.
 .2وسائط بصرية :كالرسوم ،والصور ،والمجسمات ،والخرائط ،والشرائح.
 .3وسائط سمعية بصرية :كاألفالم المتحركة الناطقة ،والسينما ،والتليفزيون والتمثيليات.
كما تؤكد الدراسات أن حاسة البصر هي األكثر تأثي اًر في الموقف التعليمي ،وتحتل البرمجيات البصرية
أكبر مساحة من القشرة المخية حيث تحدث حوالي ( )%10من عملية اإلبصار في العين فقط في حين
أن النسبة الباقية ( )%90تحدث في الدماغ ،تغطي معظم مساحة الفص الخلفي ،ففي أقصى الفص توجد
القشرة البصرية المرتبطة بشبكية العين من خالل العصب البصري أما بقية الفص فيحتوي على الذاكرة
البصرية.
وفي وقتنا الحاضر تستخدم وسائل اإليضاح التعليمية البصرية بدرجات متفاوتة على كل مستويات
هاما في
التدريس ،على أي حال تٌوضح البحوث الحديثة في نظرية إدراك الكالم أن البصر يلعب ًا
دور ٌّ
عملية االستماع.
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أما حاسة السمع فال تختلف من حيث التركيب العام عن بقية الحيوانات إال أن البرمجيات المستخدمة في

الدماغ البشري قادرة على تمييز طيف واسع من الترددات الصوتية ومزج تلك الترددات لإلحساس بمختلف

أنواع األصوات الصادرة عن المحيط الخارجي.

دمج تكنولوجيا الوسائط المتعددة في برامج إعداد المعلمين
إذا أُريد لنا تحقيق مفهوم معلم المستقبل الناجح في أدائه التربوي في عصر ثورات المعلومات
واالتصاالت والتربية  ،والحصول بالنتيجة على تعليم فعال للتالميذ فيتوجب تعريض هذا المعلم لمعارف

ومهارات التكنولوجيا المعاصرة عن طريق برامج إعداد المعلمين بمختلف التخصصات والتي تدخلها

كعناصر أساسية كحال الدراسات األكاديمية التخصصية والمهنية في جوانب المتطلبات العامة واإلعداد

األكاديمي والوظيفي  ،والتربية العملية ثم في السنة التجريبية األولى للتدريس بعد التخرج من المعهد أو

الكلية .

وان من التناقض المحير _ كما يالحظ _ أن نستمر في تعليمنا المباشر بالمحاضرة في غياب شبه

كامل عن تكنولوجيا التعليم المعاصرة  ..ونتحدث كثي اًر في نفس الوقت وندعو أو نتظاهر بالعمل في
التربية اإللكترونية عن بعد في مؤسساتنا المدرسية والجامعية على السواء  .ومن هنا  ،يتوجب من

مدارسنا عموماً ومعاهد وكليات المعلمين في الجامعات بوجه خاص  ..المبادرة بدمج التكنولوجيا في
برامج اإلعداد كعنصر رئيسي كما هو األمر مع العناصر التقليدية األخرى المذكورة آنفاً  :المتطلبات
العامة  ،واإلعداد المهني واألكاديمي  ،والتربية العملية ..

ظروف ضرورية مسبقة لدمج التكنولوجيا في برامج إعداد المعلمين :
تتلخص هذه الظروف فيما يلى:
 -1الرؤية المشتركة  :يوجد قيادة نشطة ودعم إداري من كل عوامل نظام إعداد المعلمين
 -2سهولة الوصول للتكنولوجيا  :المربون يمتلكون الفرصة للوصول للتكنولوجيا المعاصرة والبرمجيات و
شبكات االتصال عن بعد .
 -3مربون ماهرون  :مربو المعلمين هم ماهرون في استعمال التكنولوجيا من أجل التعلم .
 -4التطوير الوظيفي  :مربو المعلمين يمتلكون الفرص المستمرة للتطوير الوظيفي لدعم استعمال
التكنولوجيا في التعلم والتدريس .
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 -5المساعدة الفنية  :مربو المعلمين يحصلون على المساعدة الفنية للمحافظة على التكنولوجيا
واستعمالها الماهر مع الطالب .
 -6معايير المحتوى ومصادر المنهج  :مربو المعلمين يمتلكون المعرفة في تخصصاتهم والمعاصرة في
معايير المحتوى وطرائق التعليم في مجاالتهم .
 -7التعليم المتمركز على الطالب :يشمل التعليم في كل البيئات أو المواقف واألساليب المتمركزة على
الطالب في التعلم .
 -8التقييم  :يوجد تقييم مستمر لفاعلية التكنولوجيا من أجل التعلّم
 .3دور الوسائط التكنولوجية في إثراء الحواس :
وفي إطار تطوير العملية التعليمية يظهر دور التكنولوجيا الحديثة في خدمة النظام التعليمي وسائل
بصرية ،وسائل سمعية ،وسائل سمع بصرية ،تشير نتائج الدراسات في مجال التعليم إلى أنه كلما زاد
خزن المعلومات تخزينا
علمة أقوى وأدوم ،وتٌ ّ
عدد الحواس المستخدمة في التدريس ،كلما كان أثر المادة ٌ
الم َ

عدة حواس وعليه فإن استخدام المدرس للوسائل السمعية
جيدا ويسهل تذكرها إذا كانت مقترنة بتشغيل ّ
البصرية التي تخاطب أكثر من حاسة واحدة ضماناً أكبر لتدعيم التعلم وبقاء أثره ،وتعمل على إثراء
مجاالت الخبرة التي يمر بها.
الحواس هي أدوات اإلدراك ،تجمع المعلومات وترسلها للجهاز العصبي ،الذي يحولها إلى نبضات
كهربائية وكيميائية في الدماغ ،مما يكون الوعي الداخلي باألشياء .
اإلدراك هو نتيجة لتنبه أعضاء الحواس لوجود مثير ،لذا فإن االنتباه من ضرورات اإلدراك أما المنبه
Stimulusهو القوة التي تثير أعضاء الحواس ،فالمنبه الموافق لإلدراك السمعي يختص بالموجات
الصوتية التي تنبه حاسة السمع.
ال تقتصر عملية اإلدراك على مجرد اإلحساس بالمنبهات الموجودة في البيئة عن طريق الحواس ،بلهو عملية معقدة يؤديها المخ وتتضمن عمليات تصنيف وتفسير لطبيعة تلك المنبهات.
لكل حاسة حدود معينة إلدراك ما يثيرها من منبهات،مثال العين ال تقوى على مشاهدة بعض أنواع األشعة
ومن هنا تظهر لنا أهمية الحواس في العملية الفسيولوجية من التعلم.

5

الحواس هي وسيلة االتصال بين المثيرات والحوادث واألشياء من جهة ،والعقل من جهة أخرى .في ضوء
ما تقدم :
اعتماد المدرس على أسلوب المحاضرة فقط ،يعني أن تصل المتعلم منبهات سمعية فقط بمعنى أناإلدراك سيكون أقل .
استخدام المعلم لوسائل تعليمية متعددة ،سيزيد من المنبهات التي تصل الدماغ نظ ار لزيادة عدد الحواسالمشتركة.
كلما زادت الحواس المشتركة في عملية اإلدراك ،ازدادت عملية التعلم وأصبحت أكثر وضوحا.كلما كانت الوسائل التعليمية من واقع الحياة كانت أكثر فائدة للمتعلم ،فالزيارة الميدانية لمكان أثريتاريخي أفضل من مشاهدة فيلم عنه ،أو مجرد الحديث عنه.
وبالمثل فإن عرض فيلم عن الموضوع أكثر فائدة من عرض صور ثابتة.وعرض الصور الثابتة أفضل من الرسوم التوضيحية.هناك ضرورة لمراعاة الخبرات السابقة للمتعلمين عند تصميم الوسائل أو التجارب.يراعى استخدام األلفاظ التي يدركها الطالب ،ولديهم معرفة عن داللتها.استخدام األشكال والرسوم والصور في الكتب يسهل اإلدراك الحسي ،الذي بدوره يعزز التعلم. .4مبادئ التعلم األساسية:
 .1كل متعلم فريد في خصائصه اهتماماته -مستوى ذكائه -فاعلية حواسه -طرق استجابته للتعلم  ،لذا
ال بد من مراعاة الفروق الفردية بين الطالب
 .2اإلدراك يؤدي إلى الفهم وهو أساس التعلم ،فكلما زاد عدد الحواس المشتركة في عملية اإلدراك،
ازدادت إمكانات التعلم.
 التعلم تحصيل للخبرات ،لذا فإن تفاعل المتعلم بشكل واعي في عملية التعليم هو شئ أساسي. ضرورة أن يتناسب محتوى المادة التعليمية ،والوسائل والخبرات التعليمية ،مع قدرات الطلبة ورغباتهم.هناك العديد من استراتيجيات التعليم (المحاضرة -المناقشة -إجراء التجارب -عرض األمثلة...الخ) لذاال بد أن يستخدم المعلم ما يتناسب منها مع عدد المتعلمين والوسائل المتوفرة لديه ،فعلى سبيل المثال :قد
يلجأ المعلم إلى تقسيم الطلبة إلى مجموعات
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يقصد بعملية التعليم ،توصيل المعرفة إلى المتعلم ،وخلق الدوافع ،وايجاد الرغبة لديه والعمل للوصول إلى
المعرفة ،وهذا يقتضي وجود طريقة أو أسلوب يوصله إلى هدفه.
الممارس لعملية التعليم والتعلم ما تنطوي عليه الوسائل التعليمية من أهمية كبرى في
لذلك ال يخفى على ٌ
توفير الخبرات الحسية ،التي يصعب تحقيقها في الظروف الطبيعية للخبرة التعليمية ،وكذلك في تخطي

العوائق التي تعترض عملية اإليضاح ،إذا ما اعتمد على الواقع نفسه .
اضها التي تؤديها في المتعلم من طبيعة األهداف التي يتم
وتتحدد أغر ٌ
وتنبع أهمية الوسيلة التعليميةَ ،
اختيار الوسيلة لتحقيقها من المادة التعليمية التي يراد للطالب تعلمها ،ثم من مستويات نمو المتعلمين

اإلدراكية ،فالوسائل التعليمية التي يتم اختيارها للمراحل التعليمية الدنيا تختلف إلى حد ما عن الوسائل
التي نختارها للصفوف العليا ويمكن حصر دور الوسائل التعليمية وأهميتها في اآلتي :
 1ـ تقليل الجهد ،واختصار الوقت من المتعلم والمعلم.
 2ـ تتغلب على اللفظية وعيوبها .
المبهمة.
 3ـ تساعد في نقل المعرفة ،وتوضيح الجوانب ٌ
 4ـ تثير اهتمام وانتباه الدارسين ،وتنمي فيهم دقة المالحظة.
 5ـ تثبت المعلومات ،وتزيد من حفظ الطالب وتضاعف استيعابه.
 6ـ تنمي االستمرار في الفكر .
 8ـ تسهل عملية التعليم على المدرس  ،والتعلم على الطالب .
 9ـ تعلم بمفردها كالتلفاز ،الرحالت والمتاحف . . .الخ .
 10ـ توضيح بعض المفاهيم المعينة للتعليم.
 - 11تساعد على إبراز الفروق الفردية بين الطالب في المجاالت اللغوية المختلفة،
وبخاصة في مجال التعيير الشفوي.
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 - 12تساعد الطالب على التزود بالمعلومات العلمية ،وبألفاظ الحضارة

الحديثة الدالة

عليها .
 13ـ تتيح للمتعلمين فرصا متعددة من فرص المتعة ،وتحقيق الذات.
 .5مميزات استخدام الوسائط التكنولوجية:
 تساعد على اشتراك جميع حواس المتعلم:إن اشتراك جميع الحواس في عمليات التعليم يؤدي إلى ترسيخ وتعميق هذا التعلّم  ،وهي بذلك تساعد
ّ
على إيجاد عالقات راسخة وطيدة بين ما تعلمه التلميذ ،ويترتب على ذلك بقاء أثر التعلم األساس في

حدوث عملية التعلم في الخاليا العصبية .

شكل يمثل الخلية العصبية
لكل خلية عصبية محور واحد وقد يتفرع المحور إلى مالين من المحاور التي تتشابك مع بعضها البعض،
حيث نقطة التواصل بين الخاليا العصبية هي عملية التعلم ،وكلما تكررت نفس االتصاالت بين الخاليا،
كلما توطدت مادة التعلم لدى المتعلم ،كلما زادت فرص التعلم يعنى زيادة عدد االرتباطات بين الخاليا
وتكوين وصالت جديدة كما في الصورة التالية:
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صورة تمثل تكاثف االرتباطات بين الخاليا العصبية ).(les neurones
إن الكيفية التي تنظم بها الخاليا العصبية ) (les neuronesنفسها ،والكيفية التي ترتبط ببعضها البعض
ينشأ عما نراه من مظاهر التعلم .كما أن التفرع المتعدد للشجيرات العصبية هو ما يستجيب به الدماغ
للمعطى الحسي الغني القادم من بيئة غنيه ،في المقابل فإن البيئات الفقيرة بمثيراتها ال تؤدي فقط إلى
تناقص شديد في النمو بل تؤدي أيضاً إلى انكماش فعلي للشجيرات العصبية )(les dendrites
 تساعد على استثارة اهتمام التلميذ واشباع حاجته للتعلميأخذ التلميذ من خالل استخدام الوسائل التعليمية المختلفة ،بعض الخبرات وكلما كانت الخبرات التعليمية
التي يمر بها المتعلم أقرب إلى الواقعية ،أصبح لها معنى ملموساً وثيق الصلة باألهداف التي يسعى
التلميذ إلى تحقيقها والرغبات التي يتوق إلى إشباعها.
 تساعد على زيادة خبرة التلميذ مما يجعله أكثر استعداداً للتعلم.هذا االستعداد الذي إذا وصل إليه التلميذ يكون تعلمه في أفضل صورة ومثال على ذلك مشاهدة فيلم
سينمائي حول بعض الموضوعات الدراسية تهيئ الخبرات الالزمة للتلميذ وتجعله أكثر استعداداً للتعلم،
والشكل التالي يوضح أكثر.
وباعتبار أن اإلنسان مكون من عقل(المجال المعرفي  ) cognitionوجدان(المجال العاطفي الوجداني
(affectifوجسد (المجال الحركي المهاري  )psychomoteurفإن الوسائط التكنولوجية تمس المجاالت
الفعال وهذا األخير ما هو إال حالة فسيولوجية في الدماغ
الثالثة ما يؤدي إلى ثراء الخبرة و بالتالي التعلم ّ
يحدث وفق ما يلي :
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 مستقبلة حسية :تستقبل المثيرات الحسية الخارجية إلى الجهاز العصبي المركزي في المخ والحبلألشوكي.
 مرسلة حركية :ترسل األوامر العصبية الحركية من الجهاز العصبي المركزي في المخ والحبلألشوكي إلى العضالت وغيرها.
 مرسلة مشتركة حسية حركية :توصل اإلشارات العصبية في االتجاهين ولكن في ألياف منفصلة.عندما ينتقل التعلم إلى الذاكرة العاملة ) ( mémoire de travailفإن الذاكرة طويلة األمد (mémoire
) long termeتٌثار بواسطة إشارة من قرين أمون ( )hippocampeتبحث في مواقع التخزين عن
الخبرات السابقة ففي حالة وجود الخبرات تدعم عملية التواصل بين الخاليا وبالتالي يحدث االنتقال
االيجابي للتعلم وفي حالة انعدام الخبرة تضعف عملية التواصل ما يؤدي إلى تشويش في الدماغ وبالتالي
االنتقال السلبي للتعلم.
ما يعني أن التعلم الذي تشترك فيه جميع الحواس مثل الرؤية والسمع تثري الخبرة وبالتالي التعلم الفعال.
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خالصة
إن التقنيات الحديثة في مجال المعلومات واالتصال ،تُمكن من تقوية المؤهالت العقلية مثل القدرة على
التفكير والبرهنة ،وحل المشاكل ،والتدرب على التعلم واإلنتاج.
إن أغلب المتعلمين يظهرون ،وبشكل تلقائي ،اهتماما كبي ار ألغلب األنشطة التعلمية المعتمدة على
تكنولوجيا حديثة التي تثير االنتباه بشكل كبير .ويحدث العكس عند استعمال طرق تقليدية.
وينمي قدراته ذات الصلة بالتفكير الخالّق
الوسائط التكنولوجية تفتح المجال أمام المتعلم كي يتعلّم بنفسهّ ،
والذكي ،وتجعله مركز النشاط في العملية التعليمية/التعلمية ،وذا دور إيجابي أثناء تعلّمه داخل المدرسة

وخارجها .والتعلم ال يتعلّق بجمع واضافة معلومات في ذاكرة المتعلم ،بل هو االنطالق من البنيات
المعرفية التي بحوزته والقدرة على تحويلها كلّما دعت الضرورة إلى ذلك.

المراجع:
 .1إسماعيل .الغريب زاهر  2001م تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم ،القاهرة :عالم الكتاب.
 .2الخليلي :أمل (2005م) "تأثير التدريس بالوسائط المتعددة في تحصيل العلوم والقدرات االبتكارية
والوعي بتكنولوجيا المعلومات لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي" دراسات في المناهج وطرق التدريس،
جامعة عين شمس كلية التربية ،العدد . 72
.3عادل السيد محمد سرايا (" )1998فاعلية استخدام الكمبيوتر وبعض استراتيجيات التعليم المفرد
في تنمية التحصيل البتكاري واالتجاه نحو مادة العلوم في ضوء األسلوب المعرفي لدى تالميذ
المرحلة اإلعدادية" رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة طنطا.
 .4فاروق أبو زيد (1991م) "انهيار النظام اإلعالمي الدولي من السيطرة الثنائية إلى هيمنة
القطب الواحد" القاهرة ،مطابع أخبار اليوم.
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.5محمد علم الدين (1990م) "تكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصال الجماهيري" القاهرة ،دار
الفكر العربي للنشر والتوزيع.
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 هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة توظيف معلمي الطلبة الموهوبين ألنماطط الاتعل:ملخص
 وتا,) فقرة26(  ولتحقيق أهداف الدراسة ت تطوير إستبطنة مكونه من.اإللكتروني في األردن

معلمط ومعلمةً من مدارس الملك
ً )107(  وتكونت عينة الدراسة من،التأكد من صدقهط وثبطتهط
 وأظهاارت نتااطلد الد ارسااة أن درجااة توظيااف معلمااي الطلبااة الموهااوبين. عبااد اه الثااطني للتمي ا

 وكاذلك.ألنمطط الاتعل اإللكتروناي فاي مادارس (الملاك عباد اه الثاطني للتميا ) كطنات متوساطة
وجااود فااروق ذات دإلااة إحصااطلية فااي درجااة توظيااف معلمااي الطلبااة الموهااوبين ألنمااطط الااتعل

 وعااد وجااود فااروق ذات, وجااطلت ال ااروق لصااطلو اإلنااطق,اإللكتروناايت تع ا ت لمتاياار الجاانس

.دإلة إحصطليةت تع ت لمتايري المؤهل العلمي وسنوات الخبرة

. الطلبة الموهوبون, معلمو الطلبة الموهوبين, أنمطط التعل اإللكتروني:الكلمات المفتاحية

The Degree Utilizing of Gifted Students teacher for E-Learning
Patterns in Jordan
Abstract: This study aims at exploring the degree of employing the E-Learning
patterns by the gifted students' teachers in Jordan. For the purposes of achieving
the study objectives, a (26) item questionnaire has been developed. Therefore, and
after verifying the validity and reliability of the instrument, such questionnaire
was distributed among the study subjects which were (107) male and female
teachers of King Abdullah II Schools for Excellence. Results of the study showed
that the extent of employing the E-Learning patterns by the gifted students'
teachers was within the average range. The study results further showed that there
are statistical differences in the extent of employing the E-Learning types by the
gifted students' teachers due to sex variable where such difference came to the
favor the of the female teachers and that there are no statistical differences which
could be referred to educational qualifications or experience years variables.
Key words: E-Learning patterns, Gifted Students' Teachers, Gifted Students.
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مقدمة الدراسة
يشهد العصر الحطلي تطورات وتاي ارت سريعة في عصر التكنولوجيط ,حيق أصبو هنطك
حطجااه ملحااة إلااى اسااتراتيجيطت جدياادة توجااه مسااطر التعلااي فااي العصاار الحااديق معتم ا ًدا علااى
تكنولوجيط المعلومطت والوسطلط المتعددة ،ومنهط التعل اإللكتروني.
وتطااورت تقنيااطت الااتعل اإللكترونااي ممااط كااطن له اط أثاار فااي إحااداق تاي ارات إيجطبيااة عل اى

ط ارلاق وأساطليت توصايل المعلومااطت العلمياة إلاى الماتعل كونااه يعتماد علاى توظياف الحطسااوت
واإنترناات والوسااطلل الت طعليااة المتعااددة بمختلااف أنواعهااط فااي عمليااة التاادريس (عبااد المجيااد,

.)2008
ويعرف التعل اإللكتروني بأنه طريقة للتعل بطستخدا آليطت اإتصطل الحديثة من حطست

وشبكطته ووسطلطه المتعددة من صوت وصورة ,ورسومطت ,وآليطت بحق ,ومكتباطت إلكترونياة,

وكذلك بوابطت اإنترنت (المالح.)2010 ,

لكتروني ااط أو الت ااي تس ااتخد
وه ااو مص ااطلو يش ااير إل ااى جمي اال أش ااكطل ال ااتعل المدعوم ااة إ
ً
الوساطلط اإللكترونيااة مثالل الهااطتف ,المااؤتمرات المرلياة ,والبااق عاان طرياق األقمااطر الصاانطعية,
وفي األعوا األخيرة اقتصر هذا المصطلو على المسطقطت التي تقد عن طريق شابكة الويات

أو الخط اإللكتروني المبطشر وتستخد البريد اإللكتروني وغيره ).(Grove, 2003

كمااط أنااه تعل ا يقااو علااى مبااطدئ ت ريااد التعلااي  ,والمتعلااق بتقاادي تعل ا يتوافااق وخصااطل

المااتعل وفقًااط للمعاادل ال ااردي المنطساات لكاال مااتعل  ,والتعلااي المباارمد ,والااذي يعتباار األسااطس

حطليط بطلتعل بمسطعدة الحطسوت (يس.)2012 ,
الطبيعي لمط يسمى ً

وبهذا فإن فلس ة التعل اإللكتروني تسطعد على إتطحة عملية التعل لجميل أفراد المجتمل,

ططلمط أن قدراته وامكطنيطته تمكنه من النجطح في هذا النمط من التعلي  ,وذلاك للعمال علاى
تحقيااق مباادأ تكااطفؤ ال اار

التعليميااة لجمياال المتعلمااين دون الت رقااة بااين الجاانس أو العاارق أو

النااوأ أو اللاااة ,بطإلضااطفة إلااى مااط يتيحااه هااذا النظااط ماان رفاال ك اطلة وجااودة العمليااة التعلميااة
وتدريت المتعلمين (.)Frank, Reich, & Humphreys, 2003

ويهاادف الااتعل اإللكترونااي إلااى تااوفير بيلااة تعلميااة غنيااة ومتعااددة المصااطدر ,والتااي تخااد

العمليااة التعليميااة بجمياال محطورهااط ,والمسااطعدة علااى نشاار التقنيااة فااي المجتماال حتااى يصاابو
إلكترونيط ,واعطدة صيطغة األدوار في الطريقة التي تت بهط عملية التعل والتعلاي
مجتمعط مثق ًط
ً
ً
(إل والجندي.)2005 ,
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ويتكون التعل اإللكتروني من عدة أنمطط تتمثل في التعل اإللكتروني المت امن ,وهو تعل

إلكترونااي يجتماال فيااه المعل ا والمتعلمااين فااي آن واحااد وياات بياانه اتصااطل مت ا امن بااطلن

أو

الصوت أو ال يديو .والتعل اإللكتروني غير المت امن ,وهو اتصاطل باين المعلا والماتعل يمكان
من خالله للمعل وضل مصطدر للمعلومطت مل خطة تدريس وتقوي علاى الموقال التعليماي ثا

ياادخل المااتعل إلااى الموقاال علااى شاابكة اإنترناات فااي أي وقاات ويتباال اإلرشااطدات التااي وضااعهط
المعل في إتمط عملية التعل دون أن يكون هنطك اتصاطل ت اطعلي مبطشار ومتا امن مال المعلا

(توفيق وعلي.)2012 ,

ويتمي التعل اإللكتروناي بأناه ياوفر الاتعل باأي وقات وفاي أي مكاطن ,ويساطعد المتعلماين

فاي اإعتماطد علاى أن ساه  ,مماط يشاجل علاى اساتقالليته ويعطايه الحرياة والجارأة فاي التعبيار
عن أن سه مقطرنة بطلتعل التقليدي ,ويحصل المتعل على التاذية الراجعة ال ورية حيق تتوافر

عمليااة التقااوي البنااطلي الااذاتي والتقااوي الختااطمي ,وتتنااوأ مصااطدر الااتعل ماان خااالل اإرتبططااطت

الموجودة مل مواقل تعليمية أخرت (عبد الع ي .)2008 ,
وعلى الرغ من أهمية وممي ات الاتعل اإللكترونايت فإناه بعا

العقباطت والتحاديطت التاي

قااد تحااد ماان اسااتخدامه مثاال ضااعف البنيااة التحتيااة وضااعف الجااودة التعليميااة ,وكل ااة التطااوير
(العري ي.)2003 ,

وللتعل اإللكتروني مستويطت متعددة منهط مط يأتي (عبد الحميد)2005 ،ل
 -1المس ااتوت اإث ارل اايل ويعن ااي اس ااتخدا ش اابكة اإلنترن اات أو الش اابكة العنكبوتي ااة بوصا ا هط

مصدر للمعلومطت العطمة والمتخصصة المو عة على المواقل المختل ة.
ًا
 -2المسا ااتوت التكميلا اايل يا اات الا ااتعل داخا اال ال صا اال التقليا اادي ,وتسا ااتخد الشا اابكة كوعا ااطل
لمصطدر التعل والتعلي والخبرات الخطصة والتي يت تصميمهط وانتطجهط واتطحتهط على الشبكة.

 -3المسااتوت األسطساايل وفيااه ياات اإعتمااطد علااى شاابكة (اإلنترناات) أو (الوياات) اعتمااطدا

كاطمال فااي الااتعل  ,وتصاامي المقااررات وأدوات التعلاي وأسااطليت الت طعاال واإتصااطل واتطحتهااط فااي
مواقل خطصة بطلمؤسسة التعليمية على شبكة (اإلنترنت).

 -4المسااتوت المتكطماالل يتضاامن هااذا المسااتوت مااط يتصاال بطلتصااوير الرقمااي للمعل ا وهااو

امنيط.
امنيط أو إ ت ً
يقو بطلشرح ,والذي تت إتطحته على الموقل والت طعل واإتصطل ت ً

وهنطك مجموعة من العنطصر الت طعلية في التعل اإلكتروني وهي كمط يأتي (Reisman,
:)Flores, & Edge, 2003

5

 -1المعل ا ل أصاابو دوره اآلن يترك ا حااول التوجيااه واإلرشااطد وتقاادي المسااطعدات ال رديااة

والجمطعية ,واعداد البرمجيطت وانتطجهاط واساتخدامهط ,وتجهيا المواقاف التعليمياة وتصامي بيلاة
اجعط علاى العمال والت طعال الجماطعي ,ومح ا ًا
التعل اإللكتروني ,ومثي ًا
ار لدافعياة المتعلماين ومش ً
على البحق عن المعلومطت.
 -2الم ااتعل ل ت ااوفير ال اار

المتس ااطوية ف ااي ال ااتعل والمعرف ااة لجمي اال المتعلم ااين بطس ااتخدا

وسطلل اإتصطل المختل ة ,وتحقيق متعة التعل وجذت اإنتبطه وتقليل وقت التعل  ,وتأكياد مبادأ
التعل الت طعلي وتقادي الاتعل المنطسات لكال ماتعل حسات مساتواه وقدرتاه وسارعته ,و ياطدة قادرة
المااتعل فااي اإعتمااطد علااى ن سااه فااي اكتسااطبه للمعلومااطت والمهااطرات وقدرتااه علااى تقاوي ماادت

تقدمة نحو تحقيق األهداف.

 -3الماانهدل اإلسااهط فااي تطااوير المنااطهد الد ارسااية س اوال فااي تصااميمهط أو فااي تن يااذهط

بطستخدا الوسطلط المتعددة ,وتقليل الحشو والتكرار الذي تتس به المناطهد بصاورتهط التقليدياة,

وتوفير معلومطت مرلية مدعمة بطلصوت والصورة والحركة والن

والمؤثرات المختل ة ,وتقادي

الم طهي التي يصعت شارحهط إإ بطساتخدا تكنولوجياط المحطكاطة وأساطليت النمذجاة وبيلاة الاتعل

اإفتراضي ,وتنويل األنشطة التعليمية حست رغبة المتعل وت طعالته.

 -4أسااطليت الااتعل والتعلااي ل يؤكااد الااتعل اإللكترونااي علااى مباادأ الااتعل الت ااطعلي ,وتحقيااق

فردي ااة ال ااتعل واتطح ااة ال رص ااة للم ااتعل للت طع اال وال ااتحك واإختي ااطر حس اات س اارعته وحطجت ااه,
وتوظيااف أسااطليت الااتعل اإتقااطني ,واإهتمااط بطلتاذيااة الراجعااة إسااتجطبطت المااتعل  ,وتوظيااف

أسطليت المحطكطة والتقليد والحوار التعليمي بطستخدا الكمبيوتر في تقد واكتسطت المعلومطت.

 -5أسا ااطليت التقا ااوي ل أسا ااه الا ااتعل اإللكترونا ااي فا ااي تطويرها ااط ما اان حيا ااق تصا اامي وبنا ااطل

اإختبطرات وتقديمهط وادارتهط وتصحيحهط وتحليلهط واعططل تقطرير شاطملة عان الحطلاة التعليمياة
لكل متعل  ,وتقدي أنواأ متعددة من اإختبطرات معتمدة على فلس ة التعل ال ردي.
دور هط للاطية كونه أحد أركاطن العملياة
ولمعل الطلبة الموهوبين في التعل اإللكتروني ًا
التعليميااة ,وهااو م تااطح المعرفااة والعلااو بطلنساابة للمااتعل  ,وبقاادر مااط يملااك ماان الخبارات العلميااة
والتربوية ,وأسطليت التدريس ال عطلةت يستطيل أن يخرج متعلمين مت وقين ومبدعين .وفي التعل

اإللكتروني ت داد أهمية المعل ويعظ دوره المتقن ألساطليبه واساتراتيجيطته والماتمكن مان مطدتاه
العلمية (الكيالني.)2010 ,
وفرض اات ذل ااك بعا ا

المتايا ارات عل ااى خص ااطل

المعلا ا ودوره التعليم ااي داخ اال غرف ااة

عنصر فعطإ يؤدي وظطل ه التعليمياة بشاكل يتساق
ًا
الصف ،وعلى إعداده وتأهيله حتى يصبو
مل متطلبطت الاتعل اإلكترونايت فاإن إعاداد المعلا وتأهيلاه قبال الخدماة وتدريباه أثناطل الخدماة
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بطت اات قض ااية مهم ااة ف ااي إنج ااطح العملي ااة التعليمي ااة ،ف ااطلمعل ه ااو ف ااي الوق اات ن س ااه م ااتعل  ،وإ

يستطيل أن يكون مرش ًادا وموجهًاط جي ًادا أن لا يمتلاك ك طياطت التكنولوجياط المعطصارة (الخوالادة،
.)2004
وللمعل دور في اختيطر برامد التعل اإللكتروني ,وعليه أن يراعي خصطل

المتعلماين

واألهداف المرجو تحقيقهط من دراسة المقرر ,وأن يختطر نمط التعل الذي تتوفر لاه اإلمكطناطت

المدمجة أو شرالط ال يديو ,ويقو المعل بدور تدريت المتعلمين

بمدرسته ويحدد بدقة األق ار

علااى اسااتخدا تقنيااة الااتعل اإللكترونااي التااي سااوف يختطرهااطت وكااذلك دوره فااي تن يااذ الااتعل ،
ومتطبعة مستوت تقد المتعلمين (ال طر.)2002 ,
وماان أباار الص ااعوبطت التااي تواجااه المعلم ااين فااي تطبيااق ال ااتعل اإللكترونااي مااط ي ااأتي

(الطبطخ والهطدي)2005 ,ل

 .1صعوبة التعطمال مال متعلماين غيار متعاودين أو مادربين علاى الاتعل الاذاتي ،أو مان

مهطرة استخدا الحطست اآللي.
 .2درجة تعقد بع

المواد الدراسية ،والجهد والتكل ة المطدية.

 .3مشكلة حقوق الطبل وصعوبة است طدة المعلمين من المصطدر التعليمية األخرت.
أن مااط ساابق يتطلاات إحااداق تاي ارات فااي ب ارامد تأهياال واعااداد المعلمااين قباال دخااوله
العماال وممطرسااته إيااطهت لااذلك بااطدرت مؤسسااطت التعلااي العااطلي فااي األردن منااذ أع اوا بإدخااطل
بعا

المساطقطت ذات العالقااة بحوسابة التعلااي والاتعل اإللكترونااي فاي بارامد إعاداد المعلمااين،

بهدف ت وياده بطلك طياطت الحطساوبية واإللكترونياة الال ماة قبال الخدماة ،وتاأتي هاذه المساطقطت

تمطشااايط ما اال حركا ااة التربياااة القطلما ااة علا ااى الك طيا ااطت ،وتلبي ااة لمتطلبا ااطت العصا اار اإلكترونا ااي،

بطإضااطفة إلااى أنهااط اسااتجطبة لكثياار ماان األص اوات المنطديااة بإعااداد المعل ا قباال الخدمااة الااذين
أجمعاوا علااى ضاارورة تبنااي بارامد إعااداد المعلمااين وتاادريبه علااى اسااتخدا التكنولوجيااط والااتعل
اإلكتروني (عيطدات وحميدات.)2013 ،

وأكدت نتطلد الدراسطت السطبقة التي أظهرت فطعلية التعل اإلكتروني ،ومنهط دراسة بيكر

( )Becker, 2001التي أظهرت أن مدرسي اللاة اإنجلي ية ه أكثر المدرسين توظي اط ألنماطط
الااتعل اإللكترون اي ,وان أقاال المعلمااين توظي ااط ألنمااطط الااتعل اإللكترونااي ه ا معلمااو الد ارسااطت
اإجتمطعية.
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وفااي د ارسااة اودابطسااي ( )Odabasi, 2001أظهاارت أن المدرسااين يسااتخدمون المصااطدر

المحوساابة الحطس ااوت (واإلنترناات) بدرج ااة قليلااة ج ا ًادا .وان أه ا العوام اال المااؤثرة ف ااي اس ااتخدا
المصا ااطدر التكنولوجيا ااة ما اادت توفره ا اط والرغبا ااة فا ااي يا ااطدة دافعيا ااة الطلبا ااة وتحسا ااين مسا ااتواه

التعليمي.

وبيناات د ارسااة نطياادا ( )Naida, 2003وجااود بع ا
اإللكترونااي بساابت الاانق

التااردد لاادت المعلمااين فااي تبنااي الااتعل

فااي الاادع المؤسسااي ،وقلااة الوقاات والمصااطدر لتطبيااق هااذا النظااط ,

بطإلضطفة إلى قلة المعلومطت والمعرفة والخبرة في تكنولوجيط التعلي اإللكتروني.

أمط دراسة الخوالدة ( )2004أظهرت أن أبر صور التعل اإللكتروني التي وقعت ضمن

اإسا ااتخدا األكثا اار شا اايوعط كطنا اات اإتصا ااطل بما اادارس إلكترونيا ااة ,والبحا ااق اإللكترونا ااي عبا اار
محركطت البحق ,والبريد اإللكتروني ,وأن هنطك اختالف بين متوسططت استخدا صور الاتعل

اإللكتروني لدت أفراد الدراسة لتوظيف (اإلنترنت) في التعلي .
وفااي د ارسااة ال ه ارنااي ( )2005أظهاارت وجااود تبااطين فااي مقاادار أهمياة اسااتخدا تطبيقااطت
تكنولوجيااط المعلومااطت واإتصااطإت بشااكل عااط  ,ماال ارت ااطأ وتقااد إسااتخدا البريااد اإللكترونااي

واستخدا (اإلنترنت) ألغ ار

التدريس.

وأظه اارت د ارس ااة العم ااري ( )2006ع ااد تا اوافر التس ااهيالت المطدي ااة والمعلومطتي ااة لل ااتعل
اإللكترون ااي مث االل نطس ااا األقا ا ار

المدمج ااة وبا ارامد تص اامي الرس ااومطت واألش ااكطل ,ومختب اار

للحطس ااوت متنق اال ,وشطش ااطت ع اار  .كم ااط كطن اات درج ااة اس ااتخدا المعلم ااين لمه ااطرات ال ااتعل
اإللكتروني متوسطة ,واتجطهطت المعلمين نحو التعل اإللكتروني ضعي ة.
أمااط د ارسااة ب ادح ( )2007أظهاارت أن درجااة امااتالك أعضااطل هيلااة التاادريس فااي األقسااط

التربويااة للمهااطرات األسطسااية إسااتخدا تقنيااطت الااتعل اإللكترونااي فااي جطمعااة البلقااطل التطبيقيااة
تاات بدرجااة متوسااطة وأنااه إ يوجااد فااروق تع ا ت لمتاياار المؤهاال العلمااي أو للكليااة الجطمعيااة

الخطضعة لهط.

وكش ا ت د ارسااة وين ا ( )Wing, 2007عاان العواماال الخطرجيااة التااي تااؤثر فااي اخااتالف

اإستخدا وتطوير المدارس اإبتدالية بطلرجوأ إلى تكنولوجيط المعلومطت هاي سيطساة المدرساة
(القاوانين اإلداريااة) والماوارد المطلياة ,كمااط كشا ت عان وجااود اتجطهااطت إيجطبياة بدرجااة متوسااطة
نحو تطوير تكنولوجيط المعلومطت واإتصطإت.
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وأظهاارت د ارسااة عبااد الكاري ( )2009أن أها ايجطبيااطت اسااتخدا الااتعل اإللكتروناايت أنااه

يرفل من ثقطفة الحطسوت لدت المعلمين والمتعلمين ,وكذلك يقد المطدة العلمية بطريقة مشوقة,
وهو يسطعد المتعل على اإحت طظ بطلمعلومطت ل ترات أطول ,أماط أها سالبيطت اساتخدا الاتعل

اإللكتروني كطنت وجود األمية اإللكترونية لدت أوليطل األمور.

أمط د ارساة أجباطتوجن ( )Agbatogun ,2010أظهارت أن هناطك اختالفاطت كبيارة باين إدراك
ومهم اط للعالقااة مااط بااين أعضااطل
ايجطبيااط
ار
المعلمااين حااول الااتعل اإللكترون اي .وأن هنااطك مؤشا ًا
ً
ً
المعلمين بعل الحطسوت و(اإنترنت) ومدت وعيه بطلتعل اإللكتروني.
ويسااتنتد البااطحثون أن معظ ا الد ارسااطت السااطبقة التااي تنطولاات الااتعل اإلكترونااي أظهاارت

رساة (Becker, 2001؛ و Odabasi,
فطعليته في مختلف المجطإت الدراسية فاي التادريس كد ا

2001؛ وNaida, 2003؛ والخوال اادة 2004،ت وال ه ارن ااي2005 ،ت والعم ااري2006 ،ت وب اادح،
2007ت وWing, 2007ت وعباد الكاري 2009 ،ت و ،)Agbatogun, 2010وقاد اسات طد الباطحثون
من الدراسطت السطبقة في تصمي البحاق ،وفاي إعاداد األداة الخطصاة باطلتعل اإللكتروناي .وقاد

اختل اات هااذه البحااق عاان الد ارسااطت السااطبقة بأنهااط تنطولاات توظيااف معلمااي الطلبااة الموهااوبين
والمت وقين في مدارس (الملك عبد اه الثطني للتمي ).

مشكلة الدراسة
بدأ األردن بتركي اإهتمط على التعل اإللكتروني ,ووضل الخطط والبرامد التي تهدف

إلى استخدا التكنولوجيط في التدريس ,وت ويد المدارس بمختبرات الحطسوت وربطهط بشبكة
اإل نترنت ,وتأهيل المعلمين في مجطل توظيف تكنولوجيط المعلومطت في العملية التعلمية
التعليمية .ومن خالل اإلطالأ على الدراسطت والبحوق التي بينت أن هنطك صعوبطت
وتحديطت في ممطرسة وتوظيف واستخدا منظومة التعل اإللكتروني وأنمططهط ,ومالحظته

للعديد من المعلمين يدرسون بطستخدا طرق وأسطليت التدريس التقليدية بحجة أن طرالق
التعل الحديثة كطلتعل اإللكتروني يصعت تطبيقهط في الواقل.

ولذلك جطلت فكرة هذه الدراسة للتعرف عن درجة توظيف معلمي الطلبة الموهوبين في
ونظر لقلة الدراسطت التي
ًا
مدارس (الملك عبد اه الثطني للتمي ) ألنمطط التعل اإللكتروني,
تنطولت فلة الموهوبين والتعل اإللكتروني – في حدود عل البطحثين -لذا ت تطبيق أداة هذه
الدراسة على معلمي الطلبة الموهوبين في مدارس الملك عبد اه الثطني للتمي .

9

أسئلة الدراسة
تتحدد أسللة الدراسة فيمط يأتيل
 -1مااط درجااة توظيااف معلمااي الطلبااة الموهااوبين ألنمااطط الااتعل اإللكترونااي فااي ماادارس

(الملك عبد اه الثطني للتمي ) في األردن؟

 -2هال توجااد فااروق ذات دإلااة إحصااطلية عناد مسااتوت الدإلااة ) (0.05 ≥ αفااي درجااة

ممطرس ااة معلم ااي الطلب ااة الموه ااوبين ألنم ااطط ال ااتعل اإللكترون ااي تعا ا ت إل ااى المتايا ارات اآلتي ااةل

(الجنس ,المؤهل العلمي ,سنوات الخبرة).
أهمية الدراسة:
تنبثق أهمية هذه الدراسة ممط يأتيل

 -1حطجا ااة معلما ااي الطلبا ااة الموها ااوبين إلا ااى ممطرسا ااة أنما ااطط الا ااتعل اإللكترونا ااي لالرتقا ااطل
بمستوت األدال المتمي لتحقيق أفضل النتطلد.

 -2قلة الد ارساطت فاي حادود علا الباطحثين التاي تبحاق عان درجاة توظياف معلماي الطلباة
الموهوبين ألنمطط التعل اإللكتروني.

 -3ت ااتو المجااطل أمااط البااطحثين إلج ارال م يااد ماان الد ارسااطت حااول درجااة توظيااف معلمااي
الطلبة الموهوبين ألنمطط التعل اإللكتروني.

 -4تطااوير أداة لقيااطس درجااة توظيااف معلمااي الطلبااة الموهااوبين فااي ماادارس (الملااك عبااد
اه الثطني للتمي ) ألنمطط التعل اإللكتروني.

حدود الدراسة ومحدداتها
اقتصاارت الد ارسااة علااى معلمااي الطلبااة الموهااوبين فااي ماادارس (الملااك عبااد اه الثااطني

للتمي ) ،خالل ال صل الثطني من العط الدراسي (.)2016
التعريفات اإلجرائية

ورد في هذه الدراسة عدد من المصطلحطت األسطسية ,منهطل
معط
 -1أنماط التعلم اإللكتروني :هو أسلوت تعل وتعلي يستخدمه المعل والمتعل ً

بواسطة الحطسوت واألدوات والوسطلل اإللكترونية التي تؤدي إلى الت طعل النشط.

سوال أكطن مت امن بحيق يجتمل فيه المعل مل المتعلمين في آن واحدت ليت بينه
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أو الصوت أو ال يديو) ،أو غير المت امن وفيه يضل المعل

اتصطل مت امن بطلن

مصطدر للمعلومطت مل خطة تدريس وتقوي على الموقل التعليمي ,ث يدخل المتعل

للموقل على شبكة (اإلنترنت) في أي وقت أو مطن أو مكطن ,ويتبل اإلرشطدات التي
وضعهط المعل  ،أو مدمد كأن يتضمن الوسطلط التي ت تصميمهط ,وتع

التعل

وتطبيقطته ,وبرنطمد التعل المدمد يمكن أن يشتمل على العديد من أدوات التعل مثل
برمجيطت التعل التعطوني ال وري ,والمقررات المعتمدة على اإلنترنت ,ومقررات التعل

الذاتي.

 -2معلمو الطلبة الموهوبين :وه جميل معلمي ومعلمطت مدارس (الملك عبد اه الثطني
للتمي ) للعط الدراسي .2016

 -3الطلبة الموهوبون :وه جميل طلبة وططلبطت مدارس (الملك عبد اه الثطني للتمي )
للعط الدراسي .2016
منهج الدراسة
اتبعت الدراسة المنهد الوص ي المسحي وذلك لمنطسبته فاي الوصاول إلاى تحدياد درجاة

توظيااف معلمااي الطلبااة الموهااوبين فااي ماادارس (الملااك عبااد اه الثااطني للتمي ا ) ألنمااطط الااتعل
اإللكتروني.
مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمل الدراسة من جميل معلمي ومعلمطت الطلبة الموهوبين في مدارس (الملك

عبد اه الثطني للتمي ) للعط الدراسي ( ,)2016والبطل عدده ( )306معلمطً ومعلمة حست

معلمط ومعلمة من
إحصطلية و ارة التربية والتعلي  .أمط عينة الدراسة فتكونت من ()107
ً
معلمط و( )61معلمة ت اختيطره بطلطريقة العشوالية البسيطة.
مجتمل الدراسة ,منه ()46
ً
والجدول ( )1يوضو تو يل عينة الدراسة حست متاير الجنس ,والمؤهل العلمي .وسنوات

الخبرةل

جدول ()1
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة
المتغير
الجنس

العدد

النسبة المئوية

الفئة
ذكر

46

43.0

أنثى

61

57.0
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المؤهل العلمي
سنوات الخبرة

دراسطت عليط

53

49.5

بكطلوريوس

54

50.5

أقل من  10سنوات

45

42.1

أكثر من  10سنوات

62

57.9

107

100.0

المجموع

أداة الدراسة:
م ا اان خ ا ااالل الرج ا ااوأ إل ا ااى األدت النظ ا ااري والد ارس ا ااطت الس ا ااطبقة المتعل ا ااق بأنم ا ااطط ال ا ااتعل

اإللكترونااي ،كد ارسااة (2001

)Becker,؛ و()Naida, 2003؛ والخوالاادة ()2004ت وباادح

()2007ت و( .)Wing, 2007حيق وضل البطحثون مجطإت وفقرات اإلستيبطنة إذ تكونات فاي
ص ااورتهط األولي ااة م اان ( )30فقا ارة .وج اارت اعتم ااطد س اال ليك اارت ت اادريد خمطس ااي ,ح اادد بخمس ااة
مسااتويطت هاايل ( )5بدرجااة كبي ارة جاادا )4( ,بدرجااة كبي ارة )3( ,بدرجااة متوسااطة )2( ,بدرجااة

قليلة )1( ,بدرجة قليلة جدا .وقد حدد البطحثون ثالق مستويطت (مرت ل ،ومتوسط ،ومنخ
بنطل على معطدلاة طاول ال لاة وبطلتاطلي فطلمساتويطت هاي مانخ

( ،)3.67 – 2.34مرت ل (.)5 -3.68

)

(أقال مان  ،)2.33متوساطة

صدق وثبات أداة الدراسة

متخصصا اط ف ااي من ااطهد
محكما اط
للتحق ااق م اان ص اادق األداة ج اارت عرض ااهط عل ااى ()11
ً
ً
والتاادريس وتكنولوجيااط التعلااي والموهبااة واإلبااداأ ،وطلاات إلاايه إباادال آ ارله ا فااي ماادت وضااوح
تعليماطت اإسااتبيطن وطبطعتااه ،ومنطساابة فق ارتااه ،وصايطغته اللاويااة .وفااي ضااول آرال المحكمااين

تا تعااديل صاايطغة بع ا

ال قارات التااي أجماال ( )%80ماان المحكمااين علااى تعااديلهط ،لتصاابو

اإستيبطنه بصورته النهطلية مكونه من ( )26فقرة .وللتأكاد مان ثباطت اإساتيبطنه جارت تطبيقهاط
على عينة استطالعية من خطرج الد ارساة وبلاات ( )20معلماط ومعلماة ،وجارت حساطت معطمال

اإرتبااطط بيرسااون بااين درجااطته فااي الم ارتين إذ بلا ( ،)0.92وحسااطت معطماال الثبااطت بطريقااة
اإتس ااطق ال ااداخلي حس اات معطدل ااة (كرونب ااطخ أل ااط) ,إذ بلا ا ( )0.88ل ااةداة كك اال ,وه ااو مع اادل
مقبول ألغ ار

الدراسة.

إجراءات الدراسة
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لتحقيق أهداف الدراسة جرت إتبطأ الخطوات اآلتيةل

 -1تحديد مشكلة الدراسة والرجوأ إلى األدت النظري والدراسطت السطبقة.
 -2إعداد أداة الد ارسة والتأكد من صدقهط وثبطتهط وفقًط لإلجرالات العلمية المتبعة.
 -3تو يل األداة على معلمي ومعلمطت مدارس الملك عبد اه الثطني للتمي .
 -4تحليل نتطلد الدراسة ومنطقشتهط.

 -5تقدي مجموعة من التوصيطت واإقتراحطت.
متغيرات الدراسة
المتاير المستقلل أنمطط التعل اإللكتروني.
المتايرات التطبعة وهيل
 الجنس (ذكر – أنثى). -المؤهل العلمي (دراسطت عليط – بكطلوريوس).

 سنوات الخبرة (أقل من  10سنوات – أكثر من  10سنوات).المعالجة اإلحصائية
للتحقق من أهداف الدراسة واإلجطبة على األسللة جرت استخدا المتوسططت الحسطبية

واإنحرافطت المعيطرية للتعرف على درجة توظيف معلمي الطلبة الموهوبين ألنمطط التعل

اإللكتروني في مدارس (الملك عبد اه الثطني للتمي ) ،وللتعرف على ال روق بين أرال عينة

الدراسة تبعطً لمتايرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة بطستخدا تحليل التبطين الثالثي

(.)Three-Way ANOVA
نتائج الدراسة ومناقشتها
جرت عر

عرضط لهذه النتطلدل
نتطلد الدراسة واإلجطبة على أسللتهط وفيمط يأتي
ً

نتااائج المتعلقااة بالساؤال األول :مااا درجااة توظيااف معلمااي الطلبااة الموهااوبين ألنماااط
التعلم اإللكتروني في مدارس (الملك عبد اهلل الثاني للتميز) في األردن؟
ت ا حسااطت المتوسااط الحسااطبي واإنح اراف المعيااطري إلجطبااطت أف اراد عينااة الد ارسااة عاان

درجة توظيف معلمي الطلبة الموهوبين ألنمطط التعل اإللكتروني ،جدول ( )2يبين ذلكل
جدول ()2
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن توظيف معلمي الطلبة
الموهوبين ألنماط التعلم اإللكتروني

المتوسط

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

10

يصبو المتعل مشطركط فعطإ في التعل اإلكتروني

2

19

3

26

3

6

5

20

6

3

7

21

8

11

9

18

10

25

11

1

12

2

13

22

14

13

15

7

16

14

يدفل التعل

اإلكتروني المتعل

للحصول على

المعلومة بجهوده الخطصة
أعد الخطط المتعلقة بطلمنهطج إلكترونيط
جهط

أستخد

ال يديو في تصوير الدروس

النموذجية
أقو بنشر الدرس التوضيحي وغير من المواقف
التعليمية عبر المواقل التربوية اإلكترونية
لدي ص حة على ( )Feacbookمتخصصة في
إثرال وتطوير المطدة العلمية
أوظف شبكة اإنترنت في التدريس كتكليف الطلبة

بإعداد البحوق والدراسطت التعليمية

أستخد التعل اإلكتروني لدع التعل التقليدي
وتع ي ه
استخدا

التعل

اال نحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

3.91

1.005

مرت عة

3.87

0.922

مرت عة

3.86

0.874

مرت عة

3.86

0.976

مرت عة

3.82

0.960

مرت عة

3.81

0.992

مرت عة

3.76

1.054

مرت عة

3.75

0.933

مرت عة

اإلكتروني في تدريس الطلبة

الموهوبين أكثر فطعلية من إستخدامه مل الطلبة

3.66

1.027

متوسطة

العطديين
تنمية مهطرات الت كير حل المشكالت بطلتعل
اإللكتروني
أوظف برامد الوسطلط المتعددة في النشطططت
التعليمية
أستخد
بع

برنطمد ) (power pointفي تدريس
المقررات

التعل اإللكتروني ي يد من ثقة المتعل بن سه
التعل اإللكتروني ي يد من تواصل وتعطون الطلبة

فيمط بينه

أستخد مشاالت األق ار

المرنة أو المدمجة في

التدريس
أقو بإرسطل وتبطدل المل طت التعليمية التي لهط
عالقة بطلمنهطج وحلول األسللة وغيرهط إلكترونيط

3.62

0.897

متوسطة

3.59

0.911

متوسطة

3.55

1.092

متوسطة

3.55

1.039

متوسطة

3.54

0.924

متوسطة

3.38

1.121

متوسطة

3.36

1.159

متوسطة
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الرتبة

الرقم

17

4

18

17

19

24

الفقرات

المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

للمتعلمين
استخدا

التعل

اإلكتروني يؤدي إلى فقدان

3.36

1.004

متوسطة

3.09

1.186

متوسطة

2.77

1.121

متوسطة

20

8

أستخد نظط ال هرسة (األرشيف) في التدريس

2.72

1.172

متوسطة

21

23

أتواصل مل الطلبة عن طريق البريد اإللكتروني

2.63

1.278

متوسطة

22

15

23

12

24

5

25

16

26

9

التواصل اإلنسطني المبطشر للمتعل مل اآلخرين
أستخد المكتبة اإلكترونية في التدريس
أوظف المنتديطت التعليمية في طرح بع
المواضيل التعليمية للطلبة

أستخد

نظط

التعل

المدرسة في إجرال بع

اإللكتروني المتوافر في
اإمتحطنطت الخطصة

2.60

1.324

متوسطة

للطلبة
أوظف مواقل التواصل اإجتمطعي مثل )(chat
إلجرال حوا ارت علمية مل الطلبة
أوظف برمجية ) (WebCTفي التدريس
أستخد القل الضولي وبرامد تصمي الرس في
التدريس

يمكن اإستانطل عن المعل في التعل اإللكتروني
الدرجة الكلية

2.45

1.151

متوسطة

2.33

1.071

منخ ضة

2.20

1.103

منخ ضة

2.11

1.231

منخ ضة

3.26

0.479

متوسطة

يبين الجدول ( )2أن المتوسططت الحسطبية قد تراوحت مطبين ( ،)3.91-2.11وبل

المتوسط الحسطبي لةداة ككل ( )3.26بدرجة متوسطة.
حيق جطلت ال قرة رق ( )10والتي تن

على "يصبو المتعل مشطركط فعطإ في التعل

اإلكتروني" في المرتبة األولى وبمتوسط حسطبي بل ( )3.91وبدرجة مرت عة ، ،بينمط جطلت
ال قرة رق ( )9ونصهط "يمكن اإستانطل عن المعل في التعل اإلكتروني" بطلمرتبة األخيرة
وبمتوسط حسطبي بل ( )2.11بدرجة منخ ضة.

ويع و البطحثون هذه النتيجة إلى أن التعل اإلكتروني يسطعد المتعلمين في اإعتمطد

على أن سهمط ،ممط يشجل على استقالليته ويعطيه الحرية والجرأة في التعبير عن أن سه

مقطرنة بطلتعل التقليدي ,والحصول على التاذية الراجعة ال ورية حيق تتوافر عملية التقوي
البنطلي الذاتي والتقوي الختطمي ,خطصة أننط نتعطمل مل فلة الموهوبين والذين إ تنطسبه

األسطليت التقليدية في التعل .
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ويمكن أن تعود هذه النتيجة إلى أن التعل اإللكتروني ياير صورة الحصة التقليدية التي

تتمثل بطلشرح واإللقطل من قبل المعل واإلنصطت والح ظ واإستظهطر من قبل المتعل إلى بيلة
تعل ت طعلية تقو على الت طعل بين المتعل ومصطدر التعل المختل ة وبينه وبين مالله .ومن

هنط فإنه إ يمكن اإستانطل عن المعل في العملية التعلمية والتعليمية فطلمعل هو المرشد
والنطصو لطالبه ,كمط أنه حتى بوجود أنمط التعل اإلكتروني إ يمكن اإستانطل عن النمط

اإعتيطدي في التدريس حيق يت التعل داخل ال صل اإعتيطدية ,ولكن تت اإلفطدة من شبكة

اإلنترنت وأنمطط التعل اإللكتروني كوعطل لمصطدر التعل والتعلي والخبرات الخطصة والتي يت
تصميمهط وانتطجهط واتطحتهط على الشبكة.

وتت ق هذه النتيجة مل نتطلد دراسة (أبو الرت )2003 ,والتي بينت أن المعلمين

يوظ ون الحطسوت في تدريسه وبدرجة متوسطة .كمط تت ق هذه النتيجة مل نتطلد دراسة
(الخوالدة )2004 ,والتي بينت أن ابر صور التعل اإللكتروني التي وقعت ضمن اإستخدا

العطلي كطنت اإتصطل بمدارس إلكترونية ,والبحق اإللكتروني عبر محركطت البحق ,والبريد
أيضط مل نتطلد دراسة (العمري )2006 ,والتي بينت نتطلجهط أن درجة
اإللكتروني .وتت ق ً
استخدا المعلمين لمهطرات التعل اإللكتروني متوسطة.
بينمط تتعطر

هذه النتيجة مل نتطلد دراسة اودابطسي ( )Odabasi,2001والتي بينت

جدا.
نتطلجهط أن المعلمين يستخدمون المصطدر المحوسبة الحطسوت واإلنترنت بدرجة قليلة ً
نتااائج الس اؤال الثاااني :هاال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتو الداللااة

) (0.05 ≥ αفي درجة ممارسة معلماي الطلباة الموهاوبين ألنمااط الاتعلم اإللكتروناي تعاز
إلى المتغيرات اآلتية( :الجنس ,المؤهل العلمي ,سنوات الخبرة).

لإلجطبة عن السؤال ت حسطت المتوسط الحسطبي واإنحراف المعيطري لدرجة توظيف

معلمي الطلبة الموهوبين ألنمطط التعل اإللكتروني حست متايرات الجنس ،والمؤهل العلمي،
وسنوات الخبرة ،والجدول ( )3يبين ذلك.
جدول ()3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توظيف معلمي الطلبة الموهوبين ألنماط التعلم
اإللكتروني حسب متغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة
المتغيرات
الجنس

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

العدد

ذكر

3.13

0.447

46

أنثى

3.35

0.486

61

3.17

0.481

53

المؤهل العلمي دراسطت عليط
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سنوات الخبرة

بكطلوريوس

3.34

0.467

54

أقل من  10سنوات

3.20

0.495

45

أكثر من  10سنوات

3.30

0.468

62

يبين الجدول ( )3تبطيًنط ظطهرًيط في المتوسططت الحسطبية واإنحرافطت المعيطرية لدرجة
توظيف معلمي الطلبة الموهوبين ألنمطط التعل اإللكتروني بسبت اختالف فلطت متايرات

الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ولبيطن دإلة ال روق اإلحصطلية بين المتوسططت

الحسطبية ت استخدا تحليل التبطين الثالثي ،والجدول ( )4يبين ذلك.
جدول ()4

تحليل التباين الثالثي ألثر الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة على درجة
توظيف معلمي الطلبة الموهوبين ألنماط التعلم اإللكتروني

مصدر التباين

مجموع

درجات

المربعات
1.009

4.610

المؤهل العلمي

0.398

1

0.398

1.818

0.181

سنوات الخبرة

0.022

1

0.022

0.099

0.754

الخطأ

22.552

103

0.219

الكلي

24.366

106

الجنس

المربعات
1.009

الحرية
1

متوسط

قيمة ف

الداللة

اإلحصائية
0.034

يتبين من الجدول ( )4وجود فروق ذات دإلة إحصطلية ( )0.05 = تع ت ألثر

الجنس ،حيق بلات قيمة ف ( )4.610وبدإلة إحصطلية بلات ( ،)0.034وجطلت ال روق

لصطلو اإلنطق .وعد وجود فروق ذات دإلة إحصطلية ( )0.05 = تع ت ألثر المؤهل

العلمي ،حيق بلات قيمة ف ) (1.818وبدإلة إحصطلية بلات ( .)0.181وكذلك عد وجود

فروق ذات دإلة إحصطلية ( )0.05 = تع ت ألثر سنوات الخبرة ،حيق بلات قيمة ف

) (0.099وبدإلة إحصطلية بلات (.)0.754

وفيمط يتعلق بمتاير الجنس يرت البطحثون أن كال الجنسين يخضعون إلى الظروف

ن سهط في مدارس (الملك عبد اه الثطني للتمي ) ،وعلى الرغ من أنه يدرسون في مدارس
متشطبهة من حيق اإلمكطنطت المطدية ،وتصمي البنطل المدرسي ،ووجود المختبرات وأجه ة

الحطسوت وملحقطتهط ،ويتعرضون إلى األعبطل والمتطلبطت والواجبطت ن سهط فضال عن َّ
أن كال

الجنسين لديه اهتمط مشترك وهو التعلي  .إإ أن اإلنطق لديهن رغبة أكثر من الذكور في

جهودا أكبر في توظيف التعل اإللكتروني لتحسين
اإلبداأ في العملية التعليمية ويبذلن
ً
مستوت الطلبة الموهوبين ,على الرغ من األعبطل الملقطة على عطتقهن وتعدد أدوار اإلنطق
دالمط إلى التقد واإلبداأ.
كأ وكمربية وك وجة ,إإ أنهط تطمو ً
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وتت ق هذه النتيجة مل نتطلد دراسة (العمري )2006 ,والتي بينت عد وجود فروق في

وعي المعلمين نحو التعل اإللكتروني تع ت لمتاير الجنس.

أمط فيمط يتعلق بمتاير المؤهل العلمي يمكن أن يع ت ذلك إلى وعي معلمي ومعلمطت

(مدارس الملك عبد اه الثطني للتمي ) ،وشعوره بأهمية استخدا أنمطط التعل اإللكتروني في

التدريست با

النظر عن مؤهالته العلمية ,فشبكة (اإلنترنت) أصبحت تشكل ركي ة من

ركطل التعلي  ،وهي أداة مهمة لمهنته  ،و َّأنهط تحسن من نوعية التعلي لديه  .وقد يعود ذلك
إلى الدورات التي تعقدهط و ارة التربية والتعلي بشكل مستمر لجميل المعلمين ،ممط ينمي

اتجطهطت إيجطبية نحو أنمطط التعل اإللكتروني.

وتت ق هذه النتيجة مل نتطلد دراسة (بدح )2007 ,والتي بينت عد وجود فروق في

درجة امتالك أعضطل هيلة التدريس في استخدا تقنيطت التعل اإللكتروني تع ت لمتاير
المؤهل العلمي.

أمط فيمط يتعلق بمتاير سنوات الخبرة يمكن أن يع ت ذلك إلى توافر األجه ة (اإلنترنت)

بطلدرجة ن سهط في مدارس (الملك عبد اه الثطني للتمي ) ،وأن المعلمين يدرسون المنطهد

ذاتهط ،وأن ظروف العمل المطدية والمعنوية إ تدأ مجطإ لظهور أثر خبرات المعلمين ,فطلكل
يخضل لظروف العمل ومتطلبطته ن سهط.

وتت ق هذه النتيجة مل نتطلد دراسة (العمري )2006 ,والتي بينت عد وجود فروق في

اتجطهطت المعلمين نحو التعل اإللكتروني تع ت لمتاير الخبرة.
التوصيات

في ضول مط توصل إليه البطحثون من نتطلد فإنه يمكن تقدي التوصيطت اآلتيةل

 .1ضاارورة توظيااف بارامد الوسااطلط المتعااددة فااي النشااطططت التعليميااة ,واسااتخدا المكتبااة
اإلكترونيااة فااي التاادريس ,وتوظيااف المنتااديطت التعليميااة فااي طاارح بع ا

للطلبة.

المواضاايل التعليميااة

 .2إنشطل قطعدة بيطنطت ورباط المادارس األردنياة بشابكة موحادة ،وتأسايس مجموعاطت باين

المعلمين في التخص

الواحد لتبطدل وجهطت النظر فيمط يخد العملية التربوية والتعليمية.

 .3إنشطل مواقل تدريبية إلكترونية إلفطدة المعلمين عن أها التطاورات فاي مجاطل اساتخدا

(اإلنترنت) في التدريس واألبحطق التربوية ،لمواكبة التطورات السريعة في هذا المجطل.

 .4إجارال د ارسااطت مقطرنااة لدرجااة اسااتخدا الااتعل اإللكترونااي بااين مادارس الملااك عبااد اه

الثطني للتمي  ,والمدارس الحكومية األخرت ،والصعوبطت التي تواجهه .

18

 .5إثرال بارامد اعاداد المعلماين فاي الجطمعاة بمساطقطت تمكان الطلباة مان اماتالك مهاطرات
التعل اإلكتروني في التعلي بك طلة وفطعلية.

المراجع
أوالا -المراجع العربية:

بدح ,أحمد ( .)2007درجة امتالك أعضطل هيلة التدريس في األقسط التربوية للمهطرات األسطسية إستخدا
تقنيطت التعل اإللكتروني في جطمعة البلقطل التطبيقية .مجلة الدراسات العلوم التربوية-الجامعة

األردنية.30-12 ,)3(2 ,

توفيق ,صالح وعلي ,نطديط ( .)2012التعلم اإللكتروني وعصر المعرفة .مصرل المكتبة العصرية للنشر
والتو يل.

الخوالدة ,تيسير ( .)2004صور التعل اإللكتروني التي يمطرسهط المعلمون في المدارس الخطصة في
عمطن .مجلة القراءة والمعرفة ,جطمعة عين شمس ,القطهرة.144 -121 ،)34( ,
الخوالدة ،محمد ( .)2004أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي .عمطنل دار المسيرة
للنشر والتو يل.

ال هراني ,عمر ( .)2005واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس .رسطلة مطجستير غير منشورة ,الجطمعة األردنية,

األردن.

الطبطخ ,حسنطل والهطدي ,محمد ( .)2005إستراتيجية تطوير وادارة المحتو

اإللكتروني للمقررات

الدراسية بناء على نماذج التعلم المتاحة .ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثطني عشر لنظ

المعلومطت وتكنولوجيط الحطسبطت في ال ترة  ,2005/2/17-15أكطديمية السطدات للعلو اإلدارية,

القطهرة.
عبد الحميد ,محمد ( .)2005منظومة التعليم عبر الشبكات .مصرل مؤسسة عطل الكتت للنشر والتو يل.

عبد الع ي  ,حمدي ( .)2008التعليم اإللكتروني الفلسفة – والمبادئ – واألدوات – والتطبيقات .عمطنل
دار ال كر للنشر والتو يل.

العبد الكري  ,مشطعل ( .)2009واقع استخدام التعلم اإللكتروني في مدارس المملكة األهلية بمدينة
الرياض .رسطلة مطجستير غير منشورة ,جطمعة الملك سعود ,الريط

.

عبد المجيد ,حذي ة ( .)2008تطوير وتقييم نظام التعلم اإللكتروني التفاعلي للمواد الهندسية
والحاسوبية .رسطلة مطجستير غير منشورة ,األكطديمية العربية ,الدنمطرك.

العري ي ,يوسف ( .)2003التعلم اإللكتروني تقنية واعدة وطريقة رائدة .ندوة التعل اإللكتروني في ال ترة
 ,2003/2/20جطمعة الملك فيصل ,الريط

.

العمري ,أمنة ( .)2006واقع استخدام مستلزمات التعلم اإللكتروني في مدارس محافظة إربد من وجهة
نظر المعلمين واتجاهات المعلمين والطلبة نحوها .رسطلة مطجستير غير منشورة ,جطمعة اليرموك,
إربد.

19

 درجة توظيف الك طيطت الحطسوبية المكتسبة من مسطق.)2013(  محمود، يوسف وحميدات،عيطدات
 مجلة،برامد األط طل المحوسبة في التدريس من قبل معلمطت التدريت الميداني ومعوقطت توظي هط

.439 -413 )ل3(19 ،المنار

. عمطنل دار ال كر للنشر والتو يل. استخدام الحاسوب في التعليم.)2002(  إبراهي,ال طر

 الشبكة العربية للتعلي الم توح, مجلة أفاق. دور المعل في التعل اإللكتروني.)2010(  تيسير,الكيالني
.file:///C:/Users/Ahmeddaoud/Downloads/45.pdf والتعلي عن بعد متوفر علىل

.ل مكتبة العبيكطن

 الريط. االتصال اإللكتروني وتكنولوجيا التعليم.)2005(  عليطل, كريط والجندي,إل

. عمطنل دار الثقطفة. األسس التربوية لتقنيات التعلم اإللكتروني.)2010(  محمد,المالح

. مؤسسة طيبة للنشر والتو يل: مصر. التعليم اإللكتروني واإلعالم الجديد.)2012(  أيمن,يس

: المراجع األجنبية-ثانيا
ا

Agbatogun, A. (2010). Faculty members views of E-Learning in South – West
Nigerian Universities. The International Journal of Technology,
knowledge and Society. (3), 1-20.
Becker, H. (2001). How are teachers using computer in instruction: paper
presented at the 2001 meetings of the American educational research
association. Retrieved 22-9-2015, fromwww.crito.uci.edu.com
Frank, M., Reich, N., & Humphreys, K. (2003). Respecting the human needs of
students in the development of e-learning. Computers & Education, 40(1),
42-51.
Grove,
A.
(2003).
E-Learning.
Retrieved
5-9-2015,
from
WWW.CONGNITIVEDESIGNSOLUTIONS.COM
Naida, S. (2003). Trends in faculty use and perceptions of e- learning.
Learning & teaching in action. 2(3), 73-79.
Odabasi, H. (2001). Faculty use of technological resources in Turkey. Innovation
in Education and Training International. 37(2), 103-107.
Reisman, S., Flores, J., & Edge, D. (2003). Electronic Learning Communities:
USDLA, Information Publishing.
Wing, L. (2007). A Study of primary school teacher's perceptions of development
of information technology in education in Hong Kong. The Dissertation of
Chinese University of Hong Kong. ATT3302427.

DR. BADER ALFELAIJ
Can Students’ Smartphones Replace Data-show Inside the Classroom? Action Research (AR)

balflaij@gmail.com
Tel:00965-55188558

JULY 13, 2016
[THE PUBLIC AUTHORITY FOR APPLIED EDUCATION AND TRAINING]
Researcher & Part-time Teacher

DR. BADER ALFELAIJ

Can Students’ Smartphones Replace Data-show Inside the
Classroom? Action Research (AR)
Abstract:
Due to the shortage of adequate data-show and projectors at the Public Authority for Applied
Education and Training (PAAET) in Kuwait, smartphones and their accompanying apps provide
a platform which, if exploited appropriately, could benefit both teachers and students. This
research focuses on the use of smartphones as a technological alternative to inadequate datashow and projectors. Furthermore, the use of smartphones as a platform for pursuing
collaborative work amongst pre-service teachers is explored here. For this purpose, action
research (AR) was applied as a methodology, with several different approaches and
technologies being adopted by the teacher and participants, i.e. collaborative learning (CL);
group discussion; lectures; relevant video material (via personal data-show and smartphones); a
summative activity through ClassMarker; an e-survey on SurveyMonkey, and finally, WhatsApp
to connect participants with each other outside the lecture hall. Text messages from WhatsApp
were analysed using interaction analysis (IA). In addition, two methods of data collection and
analysis were applied, namely participant observation and an e-survey. Within AR, these allow
for the ongoing and immediate analysis of data in recurring cycles of planning, data-gathering,
evaluation and action.
The findings show how smartphones and their accompanying apps can represent a suitable
technological alternative to data-show for displaying relevant educational videos in the
classroom. There is evidence to suggest that the majority of participants in the present study
accepted and appreciated being able to use their own smartphones and accompanying apps (in
this case, WhatsApp), both within and outside the classroom. These were used as a means of
communicating with peers and for accessing relevant educational videos. Overall, it was
believed to be a useful practice. Moreover, most of the participants were satisfied with the
combination of teaching methods used in this study (i.e. video material presented via different
means, such as on smartphones or through data-show; CL; a summative activity; group
discussion, and lectures) and collaboration with peers was generally favoured by the
participants, as they thought it offered them the chance to increase their understanding and
knowledge. However, further research is called for to be able to fully understand the real impact
of educationally relevant videos on the training of pre-service teachers.
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Introduction:
The lack of data-show and projectors in classrooms is not a new challenge faced by teachers in
the College of Basic Education at Kuwait’s Public Authority for Applied Education and Training
(PAAET). Unfortunately, even with a move to new premises, there are certain shortcomings
which prevail, such as the shortage or even complete lack of equipment in classrooms.
Moreover, in recent research, Alfelaij (2015) found many barriers to the integration of
technology into classrooms in this context, whether contextual/cultural, general or technical. For
instance, some of the contextual/cultural barriers represent:




The current education system, which encourages rote learning amongst students, as
opposed to the synthesis of information.
Teachers and students depending heavily on printed resources, e.g. textbooks.
Constraints arising from a lack of self-confidence and motivation amongst the students
themselves.

More general barriers represent:



Health problems arising through the excessive use of certain devices, e.g. back pain or
eye problems, resulting in headaches, blurred vision and eye strain
The long-term prospect of a loss of interest in technology and the accompanying
materials used.

However, technical barriers include:




The lack of space and equipment in lecture rooms and classrooms, especially the
shortage of data-show for displaying images, text and video.
The lack of ongoing technical support.
The lack of Internet access, e.g. Wi-Fi in lecture rooms and classrooms.

The above challenges had a negative effect on the researcher (who was also the teacher) in his
efforts to implement technology as a means of displaying relevant videos in the classroom, such
as on topics being studied by the pre-service teachers concerned. Therefore, having to think
‘outside the box’ drove him to search for alternatives to the above technology (namely datashow and projectors), in order to display relevant materials of all kinds. Along these lines, the
technology already available to the pre-service teachers in the form of their own smartphones
presented itself as a feasible option, given that this kind of technology, sometimes referred to as
mobile or M-technology (e.g. smartphones), “is widely embraced by the student community” (AlFahad, 2009, p. 118). Furthermore, M-technology suggests the potential for more effective
learner engagement (Wang, Shen, Novak & Pan, 2009) and the facilitation of CL (Alfelaij, 2015).
It is moreover convenient for displaying educational video material. In the following Literature
Review, the researcher discusses several important questions in this regard, namely why it is
important to be able to display video material, why smartphones and their accompanying apps
were selected for the present study and why CL has been emphasised here.
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Literature Review:
Why is it important for pre-service teachers at PAAET to be able to view educational video
materials?
The present researcher is of the opinion that short and relevant videos, followed by a discussion
of any thoughts or concepts which subsequently emerge is more beneficial for students in the
abovementioned context than merely listening to a lecture that includes a few slides. One
manager involved in the construction of online courses and e-textbooks for formal education
(Stanic, 2014) has in fact illustrated that the use of relevant videos holds many advantages for
learning and the retention of information. For example, graphics and audio-material can be
integrated into teaching as a means of capturing students’ attention, engaging them in the
learning process and then enhancing their ability to retain what they have learned. Furthermore,
Bruhl, Klosky and Bristow (2008) conclude that “[t]he use of short, simple, focused videos
improves student perception of learning and academic performance in an engineering course”
(p. 9).
Even more dramatically, Freeman et al. (2014) reveal that the percentage of failure increases
amongst undergraduate students when ‘traditional stand-and-deliver lectures’ are adopted as
the sole teaching methods, instead of more inspiring and active learning methods. In her blog
Grabill (2009), a third year college student at Vassar College expressed her disappointment with
such traditional methods: “[R]ecently I came to the conclusion that I do not learn well from
classes in which the lectures are based on PowerPoint presentations”. As an educator, Johnson
(2012) endorses this, pointing out that regardless of the teacher’s efforts, “a lecture is still a
lecture”.
Nevertheless, there have been criticisms of access to audio-visual material both inside and
outside the classroom. For instance, in response to one blogger, Young (2012), several
teachers and college students expressed a certain amount of scepticism about whether
students could learn more effectively through such means. It was claimed that students who
exclusively access recorded lectures or educational videos may turn into passive rather than
active learners. Additionally, it was highlighted that students will not automatically learn
something new merely by watching videos, unless they engage in active learning.
What consequently emerges is that the actual engagement of learners will further shift them
from being passive to active learners. This will raise their level of thinking from mere
memorisation of knowledge to the capacity to analyse, evaluate and even create it. The present
researcher believes that the acquisition of more advanced skills, as in the higher thinking skills
described in (Bloom, 1956) should play a vital role in the ongoing professional development of
any motivated and effective teacher. Therefore, the researcher mission here is to focus on
increasing engagement by implementing procedures and activities within the lecture hall,
instead of relying solely on the traditional lecture format. For example, this would incorporate the
encouragement of CL and the presentation of relevant videos, followed by fruitful interaction and
discussion on the material thus presented. As a possibility for enhancing learner engagement
and promoting more active learning, Johnson (2012) makes the following suggestions:
“ask the students to do something with the knowledge and skills they have learned.
Break up the lecture with learning activities. Let them practice. Get them moving. Get
them talking. Make it so engaging that it will be difficult for students not to participate.”
In the present research, blended learning approaches are adopted. This involves the researcher
meeting the students at least twice weekly to clarify anything which is unambiguous or unclear,
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as well as to design the activities and offer guidance and support. As a result, there is no fear of
leaving the students isolated and struggling alone, which is what can happen on most online
courses. According to Karnad (2013), “Students prefer blended teaching methods which
incorporate both lecture recordings and live lectures, and often do not view recorded lectures as
a replacement for attending live lectures” (p. 2).
Why Collaborative Learning (CL)?
It is the opinion of the current researcher that students need to advance to the higher thinking
skills and become critical thinkers and that this is in fact one of the essential goals of effective
teaching. Hence, it is important to vary the teaching and learning methods adopted. An example
of this could be the inclusion of relevant videos alongside lectures. Mercer (2013) links improved
learning outcomes with a greater interchange of ideas amongst learners, together with
enhanced mutual support between them. However, the mere act of watching relevant videos will
not in itself guarantee that the students fully understood all topics, concepts and lessons – their
silence while watching educational videos does not imply the acquisition of required knowledge.
Therefore, they may also be engaged in small groups in the classroom to initiate debate and
provide an arena for any hesitant or defeatist voices. It is precisely for the latter reason that the
researcher was eager to adopt a CL approach in this instance.
Dillenbourg (1999) defines CL as follows: “The broadest (but unsatisfactory) definition of
'collaborative learning' (CL) is that it is a situation in which two or more people learn or attempt
to learn something together” (p. 1). Thamraksa (2003) highlights many positive contributions of
CL, such as promoting growth in students’ knowledge and skills, while at the same time
developing their social skills. This is achieved at a personal level through the mutual exchange
of opinions, competences and information. In fact, CL creates situations and environments
where students not only grasp knowledge more fully and in more depth, but also grow in their
capacity for critical thinking (Gokhale, 1995).
The key element in the present case is that technology is used in such collaboration; more
specifically, handheld devices in the form of M-technology. In this way, the process becomes
easier and can take place more rapidly. Salmons (2009) supports this integration of technology
via collaborative e-learning activities, through which innovation and new solutions can be
generated as new knowledge acquired through learner interaction. Huang et al. (2010) confirm
this, emphasising the opportunities for CL offered by M-technologies. The conclusion that may
thus be drawn is that handheld devices potentially equip both teachers and students to extend
collaboration beyond the walls of the classroom, whether to another single fixed venue, or from
scattered locations.
Why Smartphones and Their Accompanying Apps (i.e. WhatsApp)?
Many scholars and researchers have presented the various benefits to be gained from
integrating M-technologies into the classroom. For example, researchers such as Klopfer,
Squire and Jenkins (2002) argue that “A powerful handheld learning environment might
capitalize on the portability, social interactivity, context sensitivity, connectivity, and individuality
of ubiquitous devices to bridge real and virtual worlds” (p. 95). Furthermore, Milrad (2003) and
Thornton and Houser (2004) declare that M-technologies offer more opportunities for students
to engage in CL, both inside and outside the classroom. Sharples, Taylor and Vavoula (2005)
also point out that students with access to M-technologies can extend their classroom learning
to homework, field trips and museum visits. In addition, Cobcroft et al. (2006) conclude from the
most recent literature that M-technologies present substantial advantages and affordances for
constructing and backing up critical, collaborative, creative and communicative capabilities
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within learning settings. Moreover, Bryant (2006) perceives M-learning as a tool to “expand
discussion beyond the classroom and provide new ways for students to collaborate and
communicate within their class or around the world” (p. 61), while Duncan-Howell and Lee
(2007) claim that “Mobile technologies present […] a means of bridging the gap between formal
and informal learning” (p. 229). More specifically, Traxler (2009) found in the literature that Mlearning was defined in terms such as “personal, spontaneous, opportunistic, informal,
pervasive, situated, private, context-aware, bite-sized, portable” (p. 13), adding that “Mobile
learning technologies clearly support the transmission and delivery of rich multimedia content”
(p. 17). Another study conducted as a survey at PAAET by Fargoun (2010) noted a positive
attitude towards the adoption of M-learning amongst students.
More recently, the attitudes of certain scholars have shifted to a greater focus on the
pedagogical affordances of M-technologies. For example, Cochrane and Bateman (2010)
believe that M-learning has the potential to bridge pedagogically designed learning contexts and
to facilitate the creation of contexts and content by the students themselves, in a personal and
collaborative way. The above authors add that M-learning can maintain personalisation and
’social connectedness’ from any location. Furthermore, Woodill (2010) identifies seven main
affordances of M-learning: “Mobility, ubiquity, accessibility, connectivity, context sensitivity,
individuality and creativity” (p. 530) and in a recent study, Alfelaij (2015) found that smartphone
apps, especially WhatsApp, hold a pedagogical affordance which can enhance CL, i.e. quality of
communication, control of communication, social construction of knowledge with new media,
new roles (participatory simulation), and more opportunities to socialise with others.
With a more specific focus on WhatsApp, researchers such as Ngaleka and Uys (2013) have
tried to find a solution to the lack of computer laboratories at institutions, thus using mobile
phones as a platform for collaborative research work in a group of third year undergraduate
Information Systems students. The learners used WhatsApp to discuss their research project
and the results show that this facilitated their work outside the classroom, i.e. when discussing
meetings, the project and even other unrelated issues. What was important in the above case
was that WhatsApp permitted learning and collaboration outside the classroom, without the
influence of the lecturer.
However, there are also many challenges related to the use of technology in the classroom,
especially concerning hand-held devices like smartphones. For instance, they are generally
expensive, making them inaccessible for some and they can also be distracting, as their many
functions and options may lead students away from the main study topic and tasks. Besides, the
“text-based message lacks inflection, lacking interactive multimedia, interaction can be clumpy
and stilted, everything has to be short and small making meaningful interaction difficult”
(Kukulska-Hulme & Pettit, 2009, p. 148). Moreover, there have been some concerns over
health, such as backache from poor posture and eye strain through the overuse of devices (see
Baldwin-Evans, 2004; Mehdipour & Zerehkafi, 2013; Rekkedal & Dye, 2007; Richardson,
2013). What is more, there is no demographic boundary between students' personal and
academic lives. Added to the above, there is the potential issue of a lack of policy support,
government investment and interest/awareness from stakeholders. Therefore, “as with all
change management projects, gaining institutional support for the m-learning approach is
critical. Areas to be addressed include cost, compatibility, equity of access, security, privacy and
ethical concerns” (Traxler & Bridges, 2005; Mobile Learning Group, 2004, cited in Cobcroft et
al., 2006, p. 25).
However, in spite of the above-mentioned challenges, smartphones and their accompanying
apps still hold many advantages, which have encouraged the present researcher to investigate
the opportunities they offer for collaboration both inside and outside the classroom.
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Furthermore, according to the researcher’s knowledge, no study in the current context of
PAAET in Kuwait has endeavoured to offer a technological alternative to data-show or
projectors inside lecture halls, given that there is currently a problem with the adequate
provision of these. What is more, very few, if any, studies have combined several technologies,
e.g. a free website as a platform (SimpleSite), a free application (WhatsApp), a summative
activity (ClassMarker), an e-survey (SurveyMonkey), or a book-based curriculum to deliver a
successful course.

The Significance of this Research:
The significance of this research lies in its presentation of an alternative technology (i.e.
smartphones and their accompanying apps), to compensate for insufficient data-show at
PAAET. This represents a solution which can be used both inside and outside the classroom.
The researcher hopes that this AR, consisting of a four-step spiral process of planning, action,
observation and reflection (for more details, see the Methodology section) will improve practice
in the respective context. In addition, it is anticipated to open up new prospects and
perspectives for other teachers to adopt and integrate M-technologies, as a means of displaying
relevant videos to students, while at the same time keeping them consistently connected. Such
technology can therefore initiate a channel for collaboration both within and beyond the
classroom. Furthermore, it encourages teachers to abandon traditional teaching methods (i.e.
teacher-centred approaches), transferring the focus to more learner-centred approaches.

The Context and Participants:
The present study takes place in the Education Technology Division (ETD) at PAAET in Kuwait.
The participants (i.e. pre-service teachers) are members of this academic institution and all
native Arabic speakers. Moreover, they are all male, with an average age of 20 and possess
smartphones, as well as the ability to use them with their accompanying apps, i.e. WhatsApp in
this particular case. The respective course is Introduction to Educational Technology - IET: 112,
equivalent to two credits. It requires physical attendance amounting to three hours per week,
divided over two days (14:00-15:30 on Mondays and Wednesdays) and concentrates on
theoretical aspects, giving an overview of technology and its uses in modern education. The
content includes an explanation of general concepts of educational technology and an
educational study of the communication process. It also focuses on technological innovation in
the field of education and how to use such innovation as a prospective teacher. The students
must study five chapters of a text book entitled ‘Introduction to Education Technology’. The
intended learning outcomes are listed below:
By the end of the course, the students will be able to:
1. Define the basic concepts related to learning technology and its relationship to education
and human contact components.
2. Recognise publishing technology, sculpture, paintings, drawings and printed
visualisations.
3. Describe various types of display technology and its benefits, e.g. overhead projectors
(OHPs) and opaque projectors – being able to indicate the main parts, exhibits and
methods of use.
4. Define the computer and identify its roles, elements and applications.
5. Comprehend concepts like e-learning and distance learning (DL), with the respective
properties, types and components.
6. Specify the constraints of technology and its various stages of application.
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A consent form was distributed amongst all the participants to obtain their permission at the
beginning of the investigation. The students were all informed that their personal information
would be anonymised and remain confidential; stored on the researcher’s personal hard drive
until the end of the study, when it would be permanently deleted. Additionally, the students were
informed of their right to withdraw from the study at any stage of the investigation and at their
discretion and convenience.

Methodology:
In trying to improve practice at PAAET in Kuwait, the present researcher decided to conduct AR.
Carr and Kemmis (1986, p. 162) definition of AR may be encapsulated in the following
definitions of it as:
“A form of enquiry undertaken by participants in social situations in order to improve the
rationality and justice of their own social or educational practices, as well as their own
understanding of these practices and situations in which these practices are carried out.”
According to Koshy (2005), AR is “an enquiry, undertaken with rigour and understanding so as
to constantly refine practice; the emerging evidence-based outcomes will then contribute to the
researching practitioner’s continuing professional development” (p. 10). It consists of a spiral
process of planning, action, observation and reflection (Calhoun, 1993; McLean, 1995; Koshy,
2005). What is unique about it is its flexibility, whereby the process may begin at any step, with
one cycle beginning once another is completed. This type of inquiry is considered to be most
effective when it is viewed as a continuous process for improvement (McLean, 1995). What
matters here is that “[f]or action researchers, theory informs practice, practice refines theory, in
a continuous transformation” (O’Brien, 1998), thus indicating that it can be useful for the
researcher to refine his theory after implementing practice. The present researcher’s theory is
that students’ smartphones can supply pre-service teachers with a powerful technological tool
for use in peer-communication and collaboration, as well as representing a successful
technological alternative to data-show in lecture halls, since this equipment is often in short
supply for viewing relevant videos. The confirmation or rejection of the theory will involve some
work to refine it.
According to Koshy (2005, p. 10), AR “involves researching your own practice, […] is about
improvement; involves analysis, reflection and evaluation; and facilitates changes through
enquiry.” However, the above author also warns that, AR faces some criticism which must be
considered. For example, there have been allegations that it lacks rigour and validity, or that it is
difficult to generalise from its results. Fortunately, some researchers have offered valuable
advice related to the generalisation of the results. For example, Walsham (1995) argues that, to
some extent, generalisation is achievable for qualitative research, as concepts can be
generated that provide precise implications or rich insights. Furthermore, Hammersley (1992)
clarifies how we can make generalisations, if other studies confirm the findings. He adds that a
single case study may be used for inferential generalisation. This means a researcher providing
a thorough description of the phenomenon under study and its context, so that findings may be
applied to similar settings. Naturalistic generalisation is another means of generalising from a
small case study. According to Stake (1980), naturalistic generalisation more commonly ensues
from a single study to similar ones, rather than from a single study to an entire population.
However, in the present research, the researcher is not interested in generalising findings or
replicability, but in gaining rich and deep insights into how pre-service teachers use their
smartphones and accompanying apps to watch relevant videos, interact, communicate and
collaborate to construct knowledge.
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O’Leary, Rao, and Perry (2004, p. 139), lists some of the reasons for carrying out AR, i.e. being
able to address practical problems, generate knowledge and effect change. The present
researcher will primarily focus on the first of these, namely how practical problems can be
addressed. In this case, these arise from the absence of adequate data-show inside lecture
halls at PAAET in Kuwait. The following Figure (Figure 1) presents a simple model of the typical
cyclical AR process, with each cycle in four steps: planning, acting, observing and reflecting
Reflect (MacIsaac, 1995 cited in O’Brien, 2001).
.

Figure 1: Simple Action Research (AR) Model (from Dan MacIsaac, 1995)

Methods Used to Collect Data:
1. Participant Observation
According to Jorgensen and Jorgensen (2015), participant observation involves the researcher
interacting with others in everyday life, while also collecting information. This is a unique method
of investigating the whole complex, diverse and contradictory gamut of human experience, in
order to derive conclusions, concepts and meaning. In the (European-Commission, 2009, p.
62), it has been pointed out that “[O]bservational methods have the advantage of directly
evaluating learners’ involvement and engagement in the learning environment and with the
learning activities”. This method gives the researcher the chance to observe how participants (in
this case, pre-service teachers at PAAET) act, accept or reject certain activities and
communicate with each other within diverse instructional practices, such as classroom
discussions, group activities, or classroom interaction.
8
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2. Interaction Analysis (IA)
Jordan and Henderson (1995) indicate that:
“Interaction Analysis […] is an interdisciplinary method for the empirical investigation of
the interaction of human beings with each other and with objects in their environment. It
investigates human activities, such as talk, nonverbal interaction, and the use of
artefacts and technologies, identifying routine practices and problems and the resources
for their solution” (p. 39).
The IA approach is used to discover and understand some of the anticipated problems and
challenges potentially faced by students during their learning journey. Using a smartphone app,
i.e. WhatsApp, synchronous communication is facilitated among participants; giving them a
better chance to obtain instant support and feedback from their teacher and colleagues.
Analysing participants’ needs, problems and challenges will instantly allow teachers and
researchers to act faster and modify their plans before it is too late and it becomes hard to
correct mistakes.

3. E-Survey
The researcher carried out a short e-survey (i.e. on SurveyMonkey, which is free online survey
software with a questionnaire). In this way, participants’ responses were collected and analysed.
This e-survey is completely free of charge and easy to use, but the ‘Basic’ plan is limited and
only allows for the creation and transmission of a survey with up to 10 questions or elements. It
was used to measure participants’ satisfaction with their own smartphones, both inside and
outside the classroom, with reference to the viewing of relevant videos on topics currently being
studied. Furthermore, it explored the students’ perspectives of using their own smartphones and
accompanying apps (in this case, WhatsApp) for communication with other group members.
Moreover, it assessed the different approaches adopted by the researcher during the semester
(i.e. CL and the displaying of relevant videos). This method of investigation was meant to give
the present researcher and other teachers in this context, namely at PAAET in Kuwait, more
insight into the preferences of pre-service teachers and their perspectives of such approaches,
i.e. CL, watching relevant videos and the use of technologies, such as smartphones, instead of
just listening to lecturers.
The Process of Data Collection and Analysis:
Due to the lack of data-show in the classroom, the researcher had a range of techniques lined
up for displaying and delivering lessons:
A. The use of personal data-show for viewing certain video material (i.e. from YouTube) in
the classroom (this is not an option for every teacher around the globe, due to the high
price of equipment).
B. Diversity in the type of lessons offered; the displaying of relevant videos; the curriculum
course book; the encouragement of group discussion, and permission for the
participants to use their own smartphones inside and outside the classroom, as a means
of viewing relevant videos on the topics being studied, as well as to search for
appropriate information, i.e. the concept of DL.
Some of the topics being studied by the participants were difficult to conceptualise or master in
a single session, e.g. e-learning and DL. Furthermore, there were technical difficulties involved
9
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in activating the researcher‘s personal data-show, besides the absence of some of the
participants during the summative activity. Therefore, the AR cycles were repeated and in each
cycle, when the participants encountered obstacles, the researcher immediately intervened to
address the imbalance and make amendments. What emerged was the continual analysis of
data through recurring cycles of planning, data-gathering, evaluating and acting, thus amounting
to four cycles:
Cycle One: to avoid repeating what was already presented in the curriculum course book and to
save the teacher’s voice, relevant videos were selected from YouTube. Many teachers,
educators and institutions have presented useful and clear explanations of topics planned for
the current research and furthermore, in Arabic (e.g. Introduction to Education Technology).
Very often, these videos are new, updated and contain images and links to sources. Uploading
such videos onto the website personally created by the present researcher,
http://etpaaet.simplesite.com gave the participants the chance to watch them wherever and
whenever they wanted, using any convenient means, e.g. on their own smartphones, laptops,
etc. This website can be seen as the platform containing the course aims and description,
announcements, a specific page for each aspect of the curriculum, learning videos, and copies
of previous exam papers. The present researcher’s activities involved showing the participants
relevant videos, as well as asking them to view this material at their convenience outside the
classroom.
The researcher connected his own smartphone (a Samsung Galaxy III) to the data-show with a
HDMI connector and consequently observed that most of the participants agreed to watch the
abovementioned videos. This activity was then followed by a short discussion on what the
students had learnt or noted, as an alternative to a lecture. This is because although feedback
after lectures is mainly found to be positive, not all participants are engaged by lectures; some
hide behind the efforts of their peers, due to shyness and hesitation to share their opinions in
public (Eberly Center for Teaching Excellence & Educational Innovation, 2008); sometimes
referred to as the ‘free-rider phenomenon’.
Unfortunately, at the start of the activity, the researcher’s personal data-show failed to work
properly. For the first three chapters of the curriculum, technical problems were faced (i.e. the
lack of connectors for recharging the equipment; poor display resolution and sound in a large
lecture hall, and the loss of the Internet signal). To overcome these problems, during the
reflection and modification step, the researcher purchased a connector and reconsidered the
use of his own data-show to watch the videos. This was replaced with the students’ own
smartphones. The sound was improved by using an external speakerphone and the latest
smartphone (Samsung Note 5), with a WIFI display receiver (HDMI dongle), allowing for a faster
Internet connection.
Cycle Two: The researcher planned to use both his own data-show and the students’
smartphones to watch videos in the classroom. The researcher also planned to activate the CL
approach to engage and benefit more students. During the fourth step in the process, namely
‘acting’, the participants were asked to watch relevant videos uploaded by the researcher.
These were then discussed within each randomly selected group, based on where the
participants were seated in the classroom. Furthermore, the students were asked to think
creatively – ‘out of the box’ – rather than adhering closely to the course book. Extra grades were
awarded for sharing in the classroom discussion. The researcher observed that this step
encouraged most of the students to openly share their opinions. Furthermore, there was less
reliance on the out-of-date course book. Instead, the participants began to search for new and
relevant information from other resources, using their own smartphones.
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During this period, the researcher was teaching the content of Chapter Four, the longest
chapter, covering many important and complex topics and concepts (computer components,
display technology, e-learning, DL, and the constraints of technology and its various stages of
application). Most of the participants were attentive while watching the videos in class. They
were also at ease with using their own smartphones to access the website and view the videos.
They then discussed these with peers sitting next to them.
Disappointingly, however, the researcher was not always able to find useful or relevant Arabic
videos to upload to the website. As a result, the topics which were not covered in this way
included:










Writing programs (Word); used for writing, editing and coordinating text, as well as
adding photographs and drawings and then printing the product - see course book
schedule (p. 150)
Database programs (p. 152)
Spreadsheet programs (p. 154)
Presentation programs (p. 155)
Drawing programs (p. 157)
Programs for producing images (p. 158)
Programs for producing videos (p. 160)
Design programs (p. 161)
Programs for producing sound (p. 163).

Therefore, during the reflection and modification steps, the researcher contented himself by
simply introducing the title and page numbers for each topic in Chapter Four of the course book.
Furthermore, he began discussing the above topics with the students in class and then had
them collaboratively discussing the relevant concepts, with their advantages and disadvantages.
Cycle Three: This cycle began with the content of the final chapter of the course book, Chapter
Six. The plan was to allow the participants to collaboratively discuss the concept of DL and
other relevant questions, in order to expand their knowledge before the researcher actually
began teaching. For instance, the participants considered the question: What is distance
learning (DL)? Why is it important? What obstacles are faced globally and domestically and
what do the participants themselves think about it?
In this activity, the students were gathered into small groups of three or four - smaller groups
can be more manageable in that members cannot easily hide behind the efforts of their peers
(Alfelaij, 2015). The abovementioned questions were then discussed, with the participants being
permitted to use their own smartphones to carry out individual searches for relevant information
about the definitions, advantages and disadvantages of DL. The participants then shared and
discussed what they had found with other group members and submitted a handwritten report to
demonstrate their own understanding of this concept, the extent of its usefulness and the extent
to which it is acceptable or unacceptable in the Kuwaiti context. Finally, the researcher gave a
total grade for each group member (for an illustration of the nine groups, see Figure 2).
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Figure 2: Participants reading relevant topics from their own smartphones, engaging in
discussion with fellow group members and presenting collective and summative reports
It was observed that with 45 or more participants all using their smartphones at the same time,
the classroom management initially deteriorated, with chaos and noise. Within around 10
minutes, however, the noise level had dropped and there was more focus on the lesson
objective, i.e. to read about DL. It would seem that once the researcher explained that the
session would entail an open discussion as preparation for the next lesson, the students were
relieved and appeared to be more comfortable. The researcher also noted a few participants
who had failed to bring the course book or their own smartphones, e.g. because they had left
them at home, in their cars, or else their subscriptions had expired.
The next step involved reflection and modification. Fortunately, the fact the participants were
working in groups meant they could read and share information from each other’s smartphones,
as well as listening to conversations and engaging with each other. By blending approaches and
technologies, e.g. CL and smartphones and providing an environment where the participants
could express their thoughts, engagement was effectively enhanced and the students appeared
to feel more comfortable. Additionally, some of the obstacles which emerged, such as
smartphones not working properly or being left at home, were overcome. However, some
participants were absent and therefore failed to attend this summative activity and due to time
constraints, it could not be repeated. Therefore, a new cycle of AR needed to be started.
Cycle 4: This cycle was begun to give those absent from the summative activity another
chance. The plan was to use a free online quiz-maker to deliver a summative activity to the
participants. This would be worth 20% of the total course grades. The online test used was
accessed on classmarker.com (see Figure 3). The researcher consequently prepared 20
(multiple choice) questions, with a set time limit of 10 minutes. Full instruction was then provided
on the website already designed and used by the researcher, i.e. http://etpaaet.simplesite.com.
The participants were directed to read these instructions before the start of the activity. This was
followed by sending out to all the groups via WhatsApp the names of the seven absent
participants, with further instructions and guidance.
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Figure 3: The summative activity

During the observation, the researcher faced certain technical challenges. ClassMarker does
not offer free access to all its features; some of its important features require an upgrade. For
instance, these include the three options for providing access to the test in question:
A. Email test link to users.
B. Add test link to your website.
C. Embed test into your website.
However, ClassMarker does provide a free plan for assigning to group members, who can then
log in via the ClassMarker.com website. Here, they can access tests assigned to them by the
researcher. All seven participants completed the activity, with an average percentage of 64.2%,
average score of 12.8/20 and average duration of 00:07:44. Moreover, when seven of the
participants were asked via WhatsApp about the extent of their satisfaction with this process,
they indicated positive acceptance and satisfaction with the activity, without feeling the need to
attend college.
In the reflection stage, the technology was found to help the researcher and participants save
time and effort. To be more specific, the technology proved to be useful for both the researcher
and participants (i.e. the pre-service teachers) in the delivery and receipt of the summative
activity, without the need to visit the campus. Furthermore, the technology gave the researcher
the opportunity to present the summative activity to the absent participants.
Using WhatsApp as a Technological Means of Communication outside the Lecture Hall:
From experience, it was clear there needed to be a means for the participants to remain
connected with their peers outside the classroom. Fortunately, the latest technology - in this
case, smartphones and their accompanying apps, offered a suitable and easy to use solution,
free of charge. Many apps are designed to flexibly and easily keep people in touch at all times.
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In the Kuwaiti context, the most popular app is WhatsApp; it allows links, audio-material, videos,
images and text to be freely exchanged. Most people, including the students and the
teacher/researcher in this instance, are familiar with WhatsApp.
WhatsApp Messenger is a cross-platform mobile messaging app which allows you to
exchange messages without having to pay for SMS. WhatsApp Messenger is available
for iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone and Nokia and yes, those phones can
all message each other! Because WhatsApp Messenger uses the same internet data
plan that you use for email and web browsing, there is no cost to message and stay in
touch with your friends. In addition to basic messaging WhatsApp users can create
groups, send each other unlimited images, video and audio media messages.
https://www.whatsapp.com/
SurveyMonkey Used for Collecting and Analysing Data from Participants:
An e-survey was used to assess participants’ perspectives and attitudes to the blending of
different approaches adopted by the researcher during the semester (i.e. CL and the viewing of
relevant videos), besides the use of the participants’ smartphones. The e-survey was sent to
nearly 50 pre-service teachers, yet only 37 responded. The 10 questions in the e-survey were
focused on four themes (see Table 1);
Table 1: Themes and questions to assess participants’ perspectives
Themes

Questions

Acceptance of smartphones

1. To what extent do you agree to use your smartphone
both within and beyond classroom communication
with others?
2. Did your smartphone give you an opportunity to
communicate with others and exchange ideas?

Satisfaction with the teaching
and learning methods

1. To what extent are you satisfied with the methods
used for delivering the course?
2. Do you prefer traditional learning methods (listening to
lectures)?

Acceptance of CL

1. Do you prefer collaborating with others in your
learning?
2. Did participation and collaboration with others
dissipate your efforts?
3. Did collaboration with others allow you to declare your
opinions and thoughts?
4. Did collaboration with others allow you to increase
your understanding and knowledge?

Acceptance of watching
relevant videos

1. To what extent do you accept to watch educationally
relevant videos?
2. To what extent did videos you watched during your
lessons prove useful?
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The following Figure from SurveyMonkey (Figure 4) presents examples of the responses with
the chart and percentages for the first question. SurveyMonkey also presented the same
formula for the remaining questions (with a total 10 questions).

Figure 4: Example of responses from participants

Results:
 Participant Observation
1. Smartphones alleviate the need for data-show in the classroom. To a great extent, they
therefore represent a suitable technological stopgap and can offset the lack of datashow in lecture halls at PAAET in Kuwait.
2. Creating a website, e.g. etpaaet.smaplesite.com proved fruitful. This was used as a
vehicle for many educational videos, copies of pre-exams and announcements. The
website allowed the researcher to upload relevant videos on topics being taught and
relieved him of the need to overstrain his voice as a teacher. Additionally, it took some of
the burden of effort and time required for research and lecturing. What is more, it gave
the participants the opportunity to watch and listen to videos that explained relevant
topics containing different kinds of chart, image and audio-material, which might
otherwise have been difficult for all the participants to grasp in a regular classroom. The
presence of these educational videos on the site offered the students the option of
returning to the material by viewing the videos more than once, as well as on their
phones, so they did not need to access a computer lab. It therefore provided them with
an important educational alternative, saving them a great deal of time and effort.
3. CL was found to be a useful approach inside and outside the lecture hall. It allowed the
participants to discuss relevant issues on topics currently being studied, while clarifying
difficult concepts, such as e-learning and DL. The significance of these approaches was
explored, as well as their challenges for educators, students and policy-makers in the
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Kuwaiti context. Collaboration outside the classroom was represented in the sharing of
information, images, videos and resources among the learners via WhatsApp. However,
there were some indications that not all the participants appreciated the CL approach
(see evidence from the e-survey – Table 2).
4. Ensuring diversity in delivering the topics being studied by the participants in the lecture
hall proved to be a useful approach for engaging and motivating them. It emerged that
most of the students were able to stand at the centre of their own learning. This means
that a learner-centred, as opposed to a teacher-centred approach was achieved and the
participants become more responsible for their own learning, while the teacher took on
the role of facilitator. Accordingly, the control in the classroom shifted to the participants.
5. YouTube can be a suitable resource for relevant videos, without the need for teachers to
produce new ones.
 Interaction Analysis (IA) through WhatsApp
The researcher found WhatsApp to be a useful tool; it allowed the respective pre-service
teachers to spontaneously communicate with each other at all times and from different places,
e.g. at home, in their cars, in malls or on campus. There were nine groups in total, each
consisting of three to seven members. The researcher, who was also their teacher, was then
added to these groups, which allowed him to observe everything being written and the
corresponding interaction. In the main, issues relevant to the study topics were discussed, as
well as the exam schedule and subjects anticipated to be in the exams and course activities.
This was also a means of reporting absences. In addition, WhatsApp was a channel through
which the students asked their peers and teacher for help and support. Moreover, it was found
to be a useful app for all concerned, in terms of its capacity to capture and exchange images
conveying important information, without the need to write about it. For example, images of
technical challenges were exchanged, such as not being able to access a website or the free
online quiz maker on classmarker.com – which was required for the summative activity. The
following Figure (Figure 5) is an example of communication between the students in Group 2,
where one member summarises what was studied earlier and his peers thank him.
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Figure 5: Example of communication between the participants via WhatsApp
 E-Survey
Table 2: Responses to the e-survey
Questions

Answer
choices

1) To what extent do you agree to use your
smartphone inside/outside the classroom as a
means of communicating with others?

2) Did your smartphone give you the opportunity to
communicate with others and exchange ideas
with them?

3) To what extent are you satisfied with this method
of teaching the course?
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Responses from total
number of participants
- 37

Very much

40.54%

15

Much

35.14%

13

Disagree

10.81%

4

Little

13.51%

5

Very little

0.00%

0

Very much

72.97%

27

Much

16.22%

6

Disagree

2.70%

1

Little

8.11%

3

Very little

0.00%

0

Very much

54.05%

20

Much

40.54%

15

Disagree

0.00%

0

Little

5.41%

2

Very little

0.00%

0
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4) Do you prefer traditional learning methods (e.g.
listening to a lecture)?

5) Do you prefer to collaborate with others for
learning?

6) Did participation and collaboration with others
dissipate your efforts?

7) Did collaboration with others allow you to declare
your opinions and thoughts?

8) Did collaborating with others allow you to
increase your understanding and knowledge?

9) To what extent do you accept to watch
educationally relevant videos?

10) To what extent have the videos you watched
been useful in your lessons?

18

Very much

8.11%

3

Much

10.81%

4

Disagree

48.65%

18

Little

29.73%

11

Very Little

2.70%

1

Very much

51.35%

19

Much

40.54%

15

Disagree

2.70%

1

Little

5.41%

2

Very little

0.00%

0

Very much

5.41%

2

Much

2.70%

1

Disagree

72.97%

27

Little

16.22%

6

Very little

2.70%

1

Very much

35.14%

13

Much

37.84%

14

Disagree

5.41%

2

Little

18.92%

7

Very little

2.70%

1

Very much

54.05%

20

Much

40.54%

15

Disagree

2.70%

1

Little

2.70%

1

Very little

0.00%

0

Very much

62.16%

23

Much

24.32%

9

Disagree

10.81%

4

Little

2.70%

1

Very little

0.00%

0

Very much

64.86%

24

Much

29.73%

11

Disagree

0.00%

0

Little

5.41%

2

Very little

0.00%

0
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1. As the above Table shows, 75% of the study participants accepted to use their own
smartphones inside and outside the classroom as a means of communicating with
others. 13% of the participants were less in agreement and 10.8% disagreed.
2. Approximately 89% of the participants agreed that smartphones gave them an
opportunity to communicate with others and exchange ideas with them.
3. More than 94% of the participants were satisfied with this teaching method, i.e.
presenting videos via different means, such as on smartphones or data-show, as well as
CL, a summative activity, group discussion and lectures.
4. Nearly 19% (7/37 participants) stated a preference for more traditional learning methods
– e.g. listening to a lecturer. However, 32% (12/37 participants) stated less of a
preference for this, while 48% rejected the idea.
5. Collaboration with peers was favoured by 91% of the participants.
6. Nearly 73% of the participants claimed CL did not dissipate their efforts, while 18% saw
CL as having slightly dissipated their efforts.
7. Approximately 72% declared CL allowed them to express their opinions and thoughts,
while 21% showed little support for this idea.
8. 94% of the participants believed that CL offered them the chance to increase their
understanding and knowledge.
9. More than 86% of the participants showed acceptance of educationally relevant videos,
but 10.8% (4/37 participants) rejected these.
10. Nearly all the participants believed that watching educationally relevant videos was
useful, except for two, who did not find this activity of much use.

Discussion:
Smartphones and their accompanying apps can be seen as a technological alternative to
compensate for the absence of data-show in lecture halls in higher education institutions (HEIs).
Teachers at PAAET in Kuwait can use such portable personal devices to engage students and
this has been supported by other authors (Milrad, 2003; Thornton & Houser, 2004). Such
methods have been found to enhance collaboration, as well as providing a means of viewing
relevant video materials. Additionally, this means offering equal opportunities for all to share,
communicate and express their views as required and on an immediate basis, without having to
wait for the next lecture. Despite this, the use of a smartphone remains a temporary solution
and is not a permanent substitute for the use of data-show, especially when educational videos
must be shown to large classes.
Aside from the above, free open source technologies that are available on the Internet were
accessed for this study, i.e. ClassMarker, and SurveyMonkey. These were then used to design
and deliver the summative activity. The e-survey facilitated the work of the researcher and
saved a great deal of time and effort. Nonetheless, the free features of the abovementioned
open sources were limited. For instance, no advanced analysis was possible without upgrading
the account by purchasing advanced services. A teacher or researcher without funding could
therefore find it difficult to pay for a subscription to these technological sources.
Observation of the participants showed that the CL approach was acceptable to them and the
majority even stated a preference for it. This was confirmed by the e-survey. The e-survey also
showed that the majority of the participants, e.g. the pre-service teachers agreed to use their
own smartphones inside and outside the classroom. Moreover, their smartphones and the
accompanying app (in this case, WhatsApp) gave them the opportunity to communicate with
their peers and exchange ideas.
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It turned out that my speculations about the participant observation were accurate. To clarify,
the responses from the e-survey showed that most of the participants were satisfied with the
methods used for teaching and learning, namely lectures, the viewing of relevant videos, the
use of personal smartphones to communicate, collaboration with peers, searching for relevant
information inside and outside the lecture hall, and accomplishing the summative activity. It
would appear that the blend of many approaches to deliver the course topics to the students
(watching videos via different means, such as on smartphones and through data-show; CL;
summative activities; group discussions, and lectures) comprised an effective approach for
enhancing participants’ knowledge and engagement. Furthermore, WhatsApp opened up a
channel of communication for the pre-service teachers concerned; allowing them to
communicate and receive instant help if required. More importantly, the students’ smartphones
helped to overcome certain technical and contextual problems (i.e. a lack of data-show, the lack
of well-equipped classrooms, shyness and hesitation).
However, this combination of approaches for every teaching event can also be challenging,
while also demanding a great deal of time and effort. It needs sound preparation and in many
cases, training, with skilled teachers who can devote their time and effort to achieving the
planned objectives. In this situation, teachers must always be prepared to monitor many things
both inside and outside the classroom, e.g. the designing of activities; the preparation of exams;
the correction of exams and assignments; the selection or preparation of videos; the designing
of a website to work as a vehicle or platform for announcements and communication; the
designing of e-activities and e-surveys, and the lecturing, supervision, support and motivation of
learners.
Diversity in teaching methods met with wide acceptance from the learners in the present study.
Nevertheless, there was a certain percentage of them who declared a preference for more
traditional methods of teaching and learning (i.e. the teacher-centred approach) and at 19% this
dissent cannot be underestimated. It could be related to the effort required in acquiring new
skills, or may be due to other challenges mentioned earlier in the Literature Review (see,
Alfelaij, 2015a). Oddly enough, some of the participants, namely 10.8% (4/37 participants) were
not completely satisfied with watching relevant videos in the lecture hall, but there were no
participants who thought this was an altogether fruitless exercise. These conflicting responses
raise an important question: Why were the students dissatisfied with watching educationally
relevant videos, when the majority saw this approach as useful to learning? Unfortunately, it
was not possible to contact the participants after the course ended, in order to answer this
significant question.

Limitations:
On the other hand, there were also some limitations to this study. First, the students were asked
to use their own smartphones and download the desired apps themselves, which could raise an
ethical issue in that it potentially interfered with their private lives. Naismith, Lonsdale, Vavoula,
and Sharples (2004) warn that students could abandon the use of certain technologies in
education if they perceive their social networks to be under attack. Secondly, not all the
participants took part in the e-survey; only 37 of the total number of 47 participants chose to be
involved and female pre-service teachers were excluded. As a result, this absence of certain
voices might have weakened the results obtained. Thirdly, it is difficult to generalise these
results, because the investigation took place in a very specific context, i.e. PAAET in Kuwait and
even more specifically, the focus was on a small group of male pre-service teachers.
Furthermore, the assessment of collaborative group work was not a straightforward mission for

20

DR. BADER ALFELAIJ
the teacher, because of the uneven contribution made by the various group members.
Therefore, this raises issues of fairness and equity.

Conclusion:
The practice in this research refined the researcher’s theory and presented explicit evidence to
prove that the students’ smartphones could be useful for communication and collaboration
among pre-service teachers at PAAET in Kuwait. Additionally, smartphones could be
considered as a suitable alternative technology to overcome the shortage of data-show at
PAAET.
The researcher reached a conclusion that smartphones and their accompanying apps can
represent a suitable technological alternative to a lack of data-show in the classroom, when
seeking to display educationally relevant videos. There is evidence that the majority of
participants accept the use of their own smartphones both inside and outside the classroom, as
a means of communicating with peers. Most of the study participants stated that smartphones
gave them an opportunity to communicate with each other and exchange ideas. Furthermore,
most were satisfied with the teaching methods used in this experiment (i.e. watching videos via
different means, such as on their smartphones and through data-show; CL; a summative
activity; group discussion and lectures), while fewer participants rejected such means and
stated a preference for more traditional methods of learning, like exclusively listening to the
lecturer. Additionally, collaboration with peers was favoured by most of the participants,
whereby they were permitted to express their opinions and thoughts. What is more, 94% of the
participants believed that CL offered them a chance to increase their understanding and
knowledge. Nearly all of them accepted to watch educationally relevant videos and found this to
be a useful practice. However, there was no conclusive evidence that all the students reached a
higher level of critical thinking.
The success of the experiment (i.e. the use of smartphones to watch educational videos, as a
technological alternative to the lack of data-show) does not mean a radical or permanent
solution has been found for the lack of data-show at PAAET, but rather represents a temporary
solution.
Even with the students’ ability to access the website concerned,
http://etpaaet.simplesite.com, and run and watch educational videos via their smartphones, a
significant problem remained, as regards the follow-up and assistance of students while
watching those videos, especially in the light of a class size of approximately 50 students.
Through observation, the researcher found that when asking the students to download and
watch the videos, many hands went up, each bringing a new challenge, e.g. the inability to find
or play the particular video. Moreover, at times, videos would not run properly. These multiplied
tasks added to the pressure on the teacher, but the extra effort demanded seemed to be
worthwhile, given the increased student engagement.
Watching relevant videos does not necessarily lead to successful and productive learning.
However, there is a good chance of achieving a minimum level of success if some activities are
associated with the videos and clear instructions presented. Furthermore, even if those who are
resistant to change continue to refuse any integration of technology inside or outside the
classroom at PAAET in Kuwait, these represent a minority. In fact, teachers should anticipate
and accept such resistance and try to develop the learners’ environment accordingly, in order to
alleviate it.
The researcher recommends teachers at PAAET to consider students’ smartphones and their
accompanying apps as a means of overcoming some of the barriers to teaching and learning in
that context, e.g. ill-equipped classrooms and the lack of data-show. Teachers at PAAET need
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to be practical and start looking for free alternative resources, such as SurveyMonkey,
ClassMarker and YouTube, or else free websites like http://etpaaet.simplesite.com, available on
the World Wide Web for delivering or collecting information for or about students. Blending
several approaches in the classroom; for example, by watching videos via different means, in
this case, smartphone or data show; CL; a summative activity; group discussion, and lectures is
highly recommended for raising the level of students’ thinking skills and to increase
engagement. The researcher also recommends that teachers and educators at PAAET or other
HEIs in Kuwait start adopting an AR approach, due to the need for practicality and flexibility in
developing and documenting new practices.
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Introduction
The chief goal of any educational system is to develop human beings.
Achieving this goal necessitates providing learners with both the skills
and knowledge that strengthen their personalities in all aspects. Thus, the
educational systems of all countries, without exception, should focus on
the professional development of teachers, as they constitute the most
prominent element in any educational reform.
The 21st century represents an exceptional era which urges all the
institutions to carefully review their educational systems to overcome
their shortcomings and reinforce their strengths. Accordingly, one of the
major demands of the 21st century is qualified and quality teachers who
transcend traditional teaching and who are thus capable of coping with
the most recent scientific and technological revolution. This is
particularly important in the case of teachers of English as a Foreign
Language (EFL) due to the global importance of the English language as
a tool for communication and science. However, this goal is not easily
attained due to the wide gap between current practices and research on
teacher effectiveness. That is to say, the current practices of EFL
teachers do not seem to be much compatible with the recommendations
research has made on teacher quality and the effective teaching strategies
they should utilize while teaching. Bani-Khaled (2012) conducted a
meta-analysis of the English language research and found that the first
major recurring themes are pedagogy or methodology. However, it
appears that the findings of this study have not been put into practice by
related institutions. Therefore, considering the findings of such research
in EFL instructional strategies should be a priority. By doing so, the time
spent in exploring the effects of new teaching strategies is minimized,
and the main focus will be on the professional development of the EFL
teachers in proven strategies. In other words, creating a balance between
pedagogy and andragogy, which is educating adults, by training teachers
and familiarizing them with proven effective pedagogy so as to lessen the
gap between theory and practice.
In other respects, a lot of controversy and argumentation is
associated with the research on the methodology of English language
teaching; numerous teaching methods and strategies based on different
approaches have waned and faded over time (Elyasi, 2013). In fact,
preparing EFL teachers by training them to use a specific strategy,
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method, or technique in all situations is no longer effective in improving
EFL teachers’ performance and students’ achievement. Consequently,
doing so would allow the quality of English teaching and learning to
deteriorate.
On the other hand, the educational system in Jordan is facing some
challenges, reflected by the study of Phenix Center for Economics and
Informatics (2014). This study showed that the quality of the educational
system in Jordan is in question in spite of the great efforts exerted by the
Ministry of Education (MoE) and its partners to provide all the necessary
educational services. This is noted through the poor results of the National
Examinations "Tawjihi" in general and in the English language subject in
particular. The study of Phenix Center for Economics and Informatics
(2014) also revealed that 22% of students in the first three grades cannot
read letters in Arabic and English; they were automatically transferred to
next classes without having the necessary skills to read. Additionally, the
study revealed that Jordan has retracted in international ranking tests, like
the British Prosperity Index, which showed education in Jordan declined to
the 64th rank in 2013, from the 45th rank in 2011. The study also analyzed
the challenges leading to the decline in the quality of education in Jordan. It
found that one of the main challenges is teachers' lack of effective teaching
strategies and an appropriate developing framework. This shocking fact
demonstrates the importance of teachers, who can make fundamental
transformations in the learner’s achievement if they have been wellprepared for teaching and later developed professionally. Therefore, training
EFL teachers should be given the highest priority by the MoE to equip these
teachers with the pedagogical knowledge and skills and to improve their
performance in teaching the four language skills: listening, speaking,
reading, and writing. Ultimately, this enhances the students’ learning
outcomes and meets the changes of modern times.
In-service training is considered the only source of professional
development for teachers of all subject matters in Jordan, particularly the
English language. At the same time, these programs according to AlSaleem (2011) need to be revised in order to boost the achievement of the
Jordanian learners in the English language; the revision should follow a
systematic policy that not only develops teachers but also nurtures their
performance in teaching EFL. Within this context, many studies have been
implemented to investigate how EFL teachers perceive the in-service
training programs prepared and implemented by the MoE in Jordan. For
instance, Bani Abdo and Breen (2010) examined the strategies EFL teachers
employed while teaching EFL students, they found that many EFL teachers
were not sufficiently educated, equipped, or prepared to understand and
acquire the linguistic teaching methods. This finding, besides teacher’s
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inability to apply effective EFL teaching methods, explains why so many
Jordanian learners struggle in learning English language.
On the whole, in order to provide quality education, the teachers
should receive quality pre- service preparation and effective in-service
training. According to Darling-Hammond (2009) and Khan (2011), the
best trained and most professional teachers were those who participated
in training programs focusing on how to implement research-based
strategies and techniques in the classroom and, consequently, develop
their pedagogical performance. As such, Khan (2011) agreed with
Marzano et al. (2001) on the need for adopting research-based approaches
to training teachers and developing them professionally. Marzano et al
(2001) focused on providing teachers with a repertoire of effective
strategies and methods whose effectiveness on learners' achievement has
been proven. Accordingly, it would be the responsibility of the teacher to
choose suitable strategies in different teaching situations, as there is no
formula for effective teaching. In other words, research cannot identify
instructional strategies that work well with every student in every
classroom, but it can guide teachers to implement the most effective ones
while teaching instead of experimenting with new, unproven strategies.
Marzano is considered one of the prominent experts in researching
scholarly teaching as a tool by which teachers can improve their practices
and thus enhance their teaching performance. Scholarly teaching
emphasizes a research-based approach that includes electing the most
effective teaching practices, methods, and strategies for teaching English
language skills. Marzano’s package of instructional strategies saves time,
as it outlines the whole process of teaching and providing teachers with a
variety of research–based strategies, procedures, and practices to develop
his/her ability to employ them professionally and appropriately.
Consequently, teachers can continuously improve their teaching
performance; this is what EFL teachers actually need. Additionally, these
strategies reflect how the brain works and require students to play an
active role, so these strategies are rooted in cognitive learning theories
like constructivism, Dewey, Bruner, and Piaget (as cited in Appalachia
Educational Laboratory, 2005). In this respect, Marzano (2003) analyzed
395 experimental studies and calculated the effect sizes of nine
instructional strategies that have previously been shown to contribute to
high levels of student achievement. The effectiveness of these strategies
had also been tested after identifying teachers' current knowledge and
level of performance in teaching English language. That is to say, Alhusban and Alkhawadeh (2015) explored that EFL teachers' knowledge
of Marzano's research-based instructional strategies was mediocre and
their level of performance in teaching reading comprehension was
sparsely developing; that is, EFL teachers need monitoring and guidance
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in order to implement the strategies effectively. Thus, in the present
study, the researcher prepared a training program using these nine tested
and researched instructional strategies due to the need of teachers to be
trained on how to employ them in the classroom especially in teaching
reading comprehension. Reading comprehension is of paramount
importance for success in English language and in life in general.
Additionally, most research conducted to measure the effect of reading
comprehension strategies on student achievement. However, little
research has been conducted to leverage EFL teachers' performance in
teaching reading comprehension (Miller,2014). It is worth emphasizing
that Marzano’s instructional strategies fit the principles of the
constructivist theory, which focuses on active learning, catering to
individual differences, seeking connections between the new and the
known, and taking care of all aspects of the learner’s personality.
Marzano’s instructional strategies were classified into three categories by
Hill and Miller (2013) to help teachers employ them meaningfully:
i. Strategies that create an environment for learning:
1. Setting objectives and providing feedback.
2. Reinforcing efforts and providing recognition
3. Cooperative learning
ii. Strategies that help students develop understanding:
1. Clues, questions, and advanced organizers.
2. Non-linguistic representation
3. Summarizing and note taking
4. Assigning homework and practice
iii. Strategies that help students extend and apply knowledge:
1. Identifying similarities and differences
2. Generating and testing hypotheses
Significance of the Study
This study provided valuable insights and useful suggestions that
fostered the instructional performance of EFL teachers in teaching
reading comprehension. Additionally, the proposed training program met
the needs of EFL teachers due to its anticipated provision of nontraditional and practical knowledge about how to teach effectively and
improve the levels of implementation of instructional strategies. further,
this study drew the attention of researchers to the necessity of taking
research-based strategies into consideration while conducting this type of
study.
Practically, this study was built on the Marzano's research-based
instructional strategies, which have been suggested and implemented in
many schools, districts, and states across the USA. Their effectiveness
lies in their comprehensiveness, as they can be aligned with the Jordanian
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national standards, competencies, and targeted teaching and learning
outcomes. Furthermore, this study was intended to narrow the gap
between research and teaching practices by implementing the
recommendations and the conclusions of many related national studies
such as Al-Saleem (2012) who recommended that EFL teachers be
provided with practical rather than theoretical training.
It was expected that policy makers and educators at the MoE could
benefit from the results of this study when making decisions to adapt the
MoEs' current training programs to Marzano's research-based
instructional strategies. Besides that, training teachers according to
research-based strategies has improved their current instructional
performance in teaching reading comprehension and ensured that teachers
implemented them innovatively. Finally, this study provided educational
supervisors and school principals with tools to help them assess the levels
of EFL teachers’ performance and how they implement instructional
strategies in their classrooms to produce large gains in student learning.
Moreover, this study provides EFL curriculum adapters with insights and
understanding regarding the elements and the strategies that influence
reading comprehension and make it easier for students to understand
reading comprehension.
Research Question
This study attempted to answer the following question:
1- Is there any effect of training EFL female teachers on research-based
instructional strategies on their teaching performance?
Limitations of the Study
The following issues can be deemed limitations of the
generalizations of the findings of the present study:
2- The study was limited to EFL female teachers at the primary
educational stage in the First Directorate of Education in Zarqa1.
3- The sample was chosen purposefully from the First Directorate of
Education in Zarqa1
4- The instruments and the training program were developed and adapted
by the researcher herself. Hence, the findings of this study have been
limited by the instruments’ psychometric traits or characteristics (i.e.,
validity and reliability).
5- This study was limited to the second semester of the academic year
2014/2015 and to female EFL teachers.
6- The study depended on training EFL teachers using Marzano's proven
strategies to optimize their performance in teaching reading
comprehension.
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Operational Definition of Terms:
To deepen understanding of this study, the following terms had the
associate meaning whenever they used in the study:
Research-based instructional strategies: This refers to strategies
documented to be effective in student achievement by research findings.
Teaching performance: this refers to how EFL teachers effectively
deliver instruction and to the strategies they employ while teaching
reading. However, in this study, the operational definition of instructional
performance referred to the scores the sample of EFL female teachers
received on the performance scale before and after training.
Related studies
This part reviews studies related to the variables of the study and
they have been classified chronologically:
Miller (2014) implemented a study to examine the effectiveness of a
training program for English teachers, among other subject matter
teachers, which was prepared according to Marzano’s nine researchbased instructional strategies. Quantitative and qualitative methodology
was used to collect data. The sample of the study was 28 teachers who
teach reading comprehension, in addition to other subject, for students
with learning difficulties during the 2013 Summer school semester at
Pear Mountain High School in the state of Texas. The findings of the
study showed that the performance of teachers improved and they
included the instructional strategies in the lesson plans.
Giraldo (2014) examined the impact of a professional development
program on the instructional performance of in-service English teachers
in Colombia and the change in their teaching practice. The sample of the
study was six novice in-service Colombian Teachers. A questionnaire and
classroom observations were used to collect data about the development
of English language teachers' performance. Results showed that the
professional development program had a direct effect on optimizing
English language teachers' performance and they demonstrated awareness
of the effective strategies they were exposed to in the program. Results
also showed that teachers' performance before the training program was
traditional, focusing on structure and translation. However, after finishing
the program, they demonstrated a communicative way of teaching,
engaging students in the learning process, identifying the learning
objectives and providing feedback, and increasing the motivation of
students.
Flower (2013) examined the outcomes of the initial year of
implementation of Marzano’s instructional strategies, their relationships
with teachers’ effectiveness. The study focused on the school district of
Osceola county, Florida. The researchers used a standard observation tool
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conducted by an administrator of English language teachers while
teaching reading and computing the frequency of using Marzano's
strategies. They compared the performance of the teachers participating
in the study with the performance of other teachers and students
achievement tests to predict the effectiveness of teachers who used
Marzano's strategies. A quantitative study was conducted on all the
teachers and students of 24 schools in District of Osceola Country during
the academic year 2011-2012, Florida. The findings of the study
indicated improvement in teachers’ performance and in the level of
effectiveness in teaching English language skills especially reading
comprehension. There was a significant relationship between student
achievement in reading comprehension and teachers' performance and
their use of Marzano's instructional strategies.
Gibney and Murphy (2012) conducted a study to investigate the impact
of professional development on improving the quality of teachers and
their pedagogy in teaching reading comprehension. The sample of the
study was fifteen Irish English Language teachers participating in the
professional development program. Results revealed that the professional
training program had a positive effect on teacher pedagogy using the best
research-based instructional strategies.
Black (2012) examined the effect of coaching teachers on Marzano's
instructional strategies on their classroom behavior, performance. The
teachers participated in a six-week training program based on Marzano's
strategies. The sample of the study was 44 classroom teachers in the
experimental group and 32 teachers in the control group. Results showed
that the mean scores in the post tests of the two tools, the strategies
survey and classroom observation were higher in the experimental group
than in the control group. That is, there were changes in the teachers '
abilities to use Marzano's strategies. The teachers revealed they could
employ all the strategies. Additionally, almost all teachers showed their
understanding of the strategies due to their participation in the training
program.
Marzano and Haystead (2011) investigated the effect of Marzano's
instructional framework on EFL teachers' effectiveness and growth in
cooperation with the Adams Country School District in the USA. The
sample was 75 English Language teachers. The researchers employed a
teacher survey to identify the teachers' patterns of instructions. The
teacher survey contained 44 questions investigating if they used the
instructional strategies and to what extent. Results revealed that teachers
employed the strategies they were trained on during the professional
development program better in the classroom and reflecting on their
teaching performance.
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Al-Ghazo (2015) examined the effect of semantic mapping strategies on
university student reading comprehension achievement. Results showed
the achievement of the experimental group surpassed the control group.
Additionally, Alkhawaldeh (2015) investigated the effect of reading
strategies-based instructional program on reading comprehension and
awareness of reading strategies among Jordanian high school students.
The sample of the study was three EFL teacher, and (82) high school
students divided in two groups: (42) students in the experimental group
and (40) students in the control group. The study was quasi-experimental
and he used self- observational rating scale to identify the degree of using
the reading comprehension strategies by students and achievement tests.
Results revealed that the positive effect of the instructional training
program in favour of the experimental group in the achievement test.
Results of the study reinforces the importance of such reading
comprehension strategies that Marzano shed light on ,such as,
summarizing, activating prior knowledge, setting the objectives of the
reading text, and using advance organizers.
Even though most studies focused on students as their target group,
there are a few studies that were conducted to develop EFL teachers by
equipping them with proven strategies to improve their performance and
practices while teaching reading comprehension. For example,
AlImoush (2012) investigated the effect of a proposed training program on
EFL teachers' reading comprehension practices and the development of
ninth grade students' reading comprehension skills. The study aimed to
develop EFL teachers' performance in teaching reading comprehension
after identifying their needs and building a training program that aimed to
meet these needs. The sample of the study was twenty EFL teachers
chosen randomly from ten schools in the Northwestern Badia Directorate
of Education: ten teachers in the experimental group and ten teachers in
the control group. Results revealed that EFL teachers lacked the
necessary reading comprehension strategies employed while teaching
reading comprehension like activating prior knowledge summarizing,
previewing the text, and semantic mapping strategy. All of these
strategies related to Marzano's research-based strategies. Results
indicated that teachers needed practical training in this field. After the
manipulation, the post tests results revealed that the performance of the
teachers in the experimental group surpassed the teachers in the control
group due to the proposed training programs.
The review of the previous related studies revealed that Marzano's
strategies have been demonstrated to be effective with respect to students'
achievement. However, the most pivotal factor that makes the changes in
the minds of students is the teacher, who has not received adequate
attention from researchers and trainers. That may be due to the belief
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from the 1970s that reading comprehension is considered an un-teachable
skill (Gibney and Murphy, 2012). In fact, only 1% of the reading research
conducted since 1965 emphasized developing EFL or language teachers'
ability in teaching reading comprehension using research-based strategies
(Gibney and Murphy, 2012). In this vein, Marzano (2013) conducted a
meta analysis for 329 independent studies on the strategies, which
showed a statistically significant difference in students' learning, favoring
the experiment group taught using the target strategy even when (α =
.0001). This means that the strategies tend to be quite significant and
effective in student learning, and it is of prime importance to train
teachers on how to employ them. Training teachers on how to teach
reading comprehension should be given the attention it deserves by
researchers
Design and Methodology
The methodology used in this study was quantitative following a quasiexperimental design. This study has an independent variable which is the
proposed training program. and a dependant variable which is EFL
teachers' performance in teaching English language and it was measured
by the pre and post scales.
To answer the research question and test the research hypothesis, the
researcher used: descriptive statistics such as the mean scores, standard
deviations. Additionally, inferential statistics "analysis of covariance
(ANCOVA)" was used, due to the lack of randomization in the sample
selection to check the equivalence between the groups as well as the
effect of the proposed training program
Population and Sample of the Study
The population of the study consisted of all EFL female teachers who
taught English language at the upper primary stage in the First
Directorate of Education in Zarqa in the second semester of the academic
year 2014/2015. The total number of those EFL female teachers was
(165), though this included teachers who taught some lower basic classes
or secondary classes.
The study sample consisted of (56) female EFL teachers, who were
chosen purposefully from twenty schools by their EFL supervisors.
Then, (56) female EFL teachers were randomly distributed into two
groups: experimental and control, with 28 female EFL teachers in each
group.
The experimental group of (28 EFL teachers) was trained according to
the proposed training program. Their teaching performance was assessed
using an instructional scale. However, the control group was trained
according to the conventional program prepared by the EFL supervisors
9

at the First Zarqa Directorate of Education. Their teaching performance
was assessed using a teaching scale.
The instruments of the study:
1- The Proposed Training Program:
A proposed training program was developed according to the researchbased strategies proposed by Marzano to optimize EFL teachers'
performance in teaching reading comprehension. It included the purpose
of the training program; the activities which were designed to present and
practice Marzano's strategies based on the content of units from the
students' book of the 9th grade; and directions on how to use the
instructional strategies effectively. In this program, the main focus was
Marzano's principle that teacher effectiveness and growth inevitably lead
to learning gains. It also focused on helping teachers to be more studentcentered, supporting high quality instruction, and extending students'
learning using the same content presented in their textbooks.
Additionally, the training program focused on everyday practical
techniques rather than on theoretical pedagogical knowledge. It was
based on the findings of the body of research, which has proven the
effectiveness of these strategies and their role in provoking students'
thinking and understanding.
Validity of the Proposed Training Program
The content of the proposed training program, its sessions and design,
and its suitability were validated by a panel of experts in teaching English
as a Foreign Language. They were asked to check the content of the
training program. All feedback focused on rewording some concepts to
make them familiar to EFL teachers, and adopting certain arrangements
for the strategies to represent them more meaningfully. All the points
regarding language and classification of the strategies have been taken
into consideration.
A Scale for Teachers' Performance:
The purpose of the scale was to investigate the effect of the proposed
training program on EFL female teachers' performance.
Constructing the Scale
The researcher developed a scale as a pre-test to examine the equivalence
between the experimental and the control groups. It was also used as a
post-test to identify the effect of the proposed training program on
improving EFL teachers' performance in teaching English language. The
researcher identified the items to reflect all of Marzano's research-based
strategies.
Validity of the Scale of teaching Performance
The scale was validated by a jury of specialists. They were asked to
examine the items and their alternatives. All of their points focused on
10

rewording some alternative to be clearer to EFL teachers. All of the
points were taken into consideration.
Reliability of the Scale of teaching Performance
To establish the reliability of the vocabulary teaching performance
scale, it was applied to a pilot sample from outside the study sample. The
sample consisted of (13) EFL teachers. The internal consistency
coefficient was computed using Cronbach Alpha formula. It was (0.77),
this result was considered appropriate for the purpose of this study.
Data Analysis and Discussion
The statistical tests were implemented using the Statistical Package for
Social Science (SPSS 19)
The main question of is stated as follows: What is the effect of the
proposed training program based on Marzano's instructional
strategies on the performance of female EFL teachers in teaching
English language in 2nd Zarqa Directorate of Education?
To answer this question, a null hypothesis was formulated as follows:
There are no statistically significant differences at (α = 0.05) in the mean
scores of the performance of EFL teachers in teaching reading
comprehension scale between the experimental group and the control
group of EFL teachers attributed to the training program based on (
Marzano's research-based strategies and the conventional one) .
To verify this hypothesis, means and standard deviations of the EFL
female teachers' performance in the scale of teaching reading
comprehension were calculated, and one-way ANCOVA was used to
check the effect of the proposed training program on EFL teachers'
performance in teaching reading comprehension. Table (1) below shows
the means and standard deviations of the teachers' performance in
teaching English language.
Table (1) Means and standard deviation for the experimental
and control groups on teaching performance scale
Group
Pre- test of scale
Post -test of scale
N Mean
Std.
N Mean
Std.
Deviation
Deviation
Experimental 28 9.82
1.89
28 18.64
1.57
Control
Total

28
56

9.68
9.75

1.61
1.74

28 12.61
56 15.63

1.31
3.37

From table (1) it is shown that the mean score of the experimental group
in the pre- test was (9.82) out of (25), with a standard deviation of (1.89),
and the mean score of the experimental group in the post - test was
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(18.64) with a standard deviation of (1.57), whereas the mean score of the
control group in the pre- test was (9.68) with a standard deviation of
(1.61) and the mean score in the post-test was (12.61) with a standard
deviation of (1.31). As can be seen, the mean score of the experimental
group on the post- test was apparently different and higher than that of
the control group on the post test. To examine if the means differences
between the experimental and control groups were statistically
significant, one-way ANCOVA analysis was calculated. The results are
presented in table (2) below.
Table 2. ANCOVA analysis for the differences in teaching
performance scale between the experimental and control groups
Type III
Source
Sum of
Mean
Eta Squared
Squares
Df
Square F
Sig.
Pre-test
25.17
1
25.17
15.17 *0.00
0.223
Group
499.81
1
499.81 301.23 *0.00
0.802
(training
program)
Error
87.94
53
1.66
Total
14295.00
56
Corrected
623.13
55
Total
a. Squared = .859 (Adjusted Squared = .854)
* significant at α = 0.05
Table (2) unveils that there were statistically significant differences
between the experimental and the control groups in the EFL teachers'
performance in teaching English language at (α = 0.05), since (F) value
was (301.23) with statistically significant level (0.00) which is
significant at (α = 0.05).
In order to determine the favor of differences between the
experimental and control group, adjusted means for both
the
experimental and control groups in the post test were calculated as
shown in table (3)
Table 3. The adjusted means and standard deviations for both the
experimental and control groups in the post- test
95% Confidence
Interval
Std.
Group
Mean
Error
Lower
Upper
Bound
Bound
Experimen 18.62 0.24
18.13
19.10
12

tal
Control

12.63

0.24

12.15

13.12

Back to table (3) which shows the adjusted mean of the experimental
group in the post-test was (18.62) out of (25) and it is higher than the
adjusted means of the control group in the post-test which was (12.63)
out of (25). Thus, the null hypothesis " there are no statistically
significant differences at (α = 0.05) in the mean scores of the performance
of EFL teachers in teaching reading comprehension scale between the
experimental group and the control group attributed to the training
program (Marzano's strategies and the conventional ones) was rejected.
Instead the alternative hypothesis was accepted, which refers to
statistically significant differences at (α = 0.05) to the effectiveness of the
proposed training program based on Marzano’s instructional strategies on
the performance of female EFL teachers in teaching reading
comprehension in the first Zarqa directorate of education in favor of the
experimental group.
All in all, the proposed training program played a pivotal role in
improving EFL female teachers' performance in teaching English
language. The positive effect of the proposed training program was
attributed to the general focus of the training on equipping EFL teachers
with a repertoire of instructional strategies to help teachers to engage in
teaching reading texts and help students interact and comprehend them.
Additionally, Marzano's instructional strategies have been proven by
research to be effective in student achievement. Thereby, if teachers are
acquainted with these strategies and their positive effect on their students,
they become motivated to learn how to apply them. Furthermore, the
proposed training program presented Marzano's nine instructional
strategies in a framework that helped teachers identify when and how to
employ each strategy and its techniques. That is to say , they learnt which
strategy and technique they could use in each reading comprehension
stage. For example, in the pre-reading stage, the teacher sets the learning
objectives, activates the prior knowledge of students using questions , and
uses clues and advance organizers, whereas during the reading stage, the
teacher can use reciprocal teaching or jigsaw questions. In the postreading stage, the teachers can generate and test hypotheses and
encourage students to create metaphors and analogies. Marzano et al.
(2001) classified the instructional strategies into three categories to help
teachers use them meaningfully: strategies that create an environment for
learning (setting objectives and providing feedback; reinforcing efforts
and providing recognition; and cooperative learning), strategies that help
students develop understanding (cues, questions, and advance organizers;
non linguistic presentation; summarizing and note taking; and assigning
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homework and providing practice), and strategies that help student extend
and apply knowledge ( identifying similarities and differences and
generating and testing hypotheses). Clearly, this framework has been
logically classified to help create a common method among EFL teachers
to teach reading comprehension. In addition to that, this proposed training
program did not require teachers to abandon their current teaching
strategies like focusing on correcting students' answers by providing
feedback and assigning tasks. However, it tried to leverage their current
performance in teaching reading comprehension by building on what they
already knew and shedding more light on how to help students
comprehend the text using high order thinking skills, like activating prior
knowledge, prediction, note taking, summarizing, generating and testing
hypotheses, and creating metaphors and analogies. In other words, it
aimed to transform teachers' knowledge and performance from mediocre
to high quality (Miller,2014).
The researcher believed that teachers' performance was significantly
improved; they gained a variety of techniques to use while teaching , and
could smoothly move from one stage of teaching to another.
Additionally, teachers learned to create a suitable and cooperative
atmosphere in which students were quite familiar with what they were
going to do in terms of content and language. The teachers abandoned
their dominance in the conversation by letting students work in groups
using the techniques of think-pair-share, jigsaw, or reciprocal teaching
and drawing with each other. Observed teachers were comfortable in
engaging all students in the learning process by asking those who could
not express themselves verbally to draw what they understood or create
an advance organizers.
On the other hand, the control groups' performance in teaching reading
comprehension was lower than that of the experimental group, as
displayed in table (3). This could be due to the current methods employed
in teaching reading comprehension which are characterized by, as Dole
(2002) and Durken(1979) clarified, teachers do not teach how to recall
information from the text, engage students in higher order thinking skills,
understand the text structure, or create metaphors and analogies. Instead,
they spend time assessing students and monitoring if they are on task.

Extra Quantity data
The researcher recorded these related quantity classroom observations:
EFL teachers' performance in teaching English language needs to be
supported by different tools. To this end, the researcher employed a nonparticipant observation technique to investigate the extent to which
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Marzano's nine research-based instructional strategies were implemented
by EFL teachers. An observational checklist was developed by the
researcher and used to observe nine EFL teachers from each group after
being exposed to the training program (proposed training program based
on Marzano's strategies and conventional one). This was to make sure
EFL teachers were able to employ Marzano's research-based instructional
strategies while teaching English Language. Frequencies and percentages
were used to identify which of the strategies teachers used most. Table
(4) below presents the frequencies and the percentages of those strategies.
Table 4. Frequencies and Percentages of EFL teachers'
implementation of Marzano's instructional strategies
Experimental
Control
Marzano's Reading
No
strategies and practices Frequencies Percentages Frequencies Percentages
1
Set specific learning
8
%6.5
4
%3
objectives
2
Communicate the
7
%5.6
5
%4
learning objectives to
students
3
Provide feedback that 9
%7
4
%3
addresses what is
correct and elaborate
on what student need
to do next
4
Teach students about
8
%6.5
5
%4
the relationship
between effort and
achievement
5
Use cooperative
9
%7
5
%4
learning strategy,
taking into
consideration group
size and positive
interdependence.
6
Use the generating and 8
%6.5
2
%1.6
testing hypotheses
strategy.
7
Use personal
9
%7
1
%0.8
experience and text
information to make
supported inferences
15

8

9
10

11
12
13

14

15

Use inferential or
analytic questions ,
cues and advance
organizers to activate
students' knowledge
Use K- W-L

8

%6.5

1

%0.8

9

%7

2

%1.6

Use graphic organizers
and generate mental
pictures to present
ideas or new words.
Skim the text by
summarizing the text
Use reciprocal
teaching or jigsaw
Help student apply
knowledge by
comparing or
classifying
Assign homework to
consolidate the reading
topics.
Help students process
acquired knowledge by
creating metaphors and
analogies.

8

%6.5

3

%2.5

9

%7

4

%3

7

%5.6

0

%0

9

%7

3

%2.5

%7

5

%4

%5.6

0

%0

9
7

The findings presented in table (8) shows that EFL female teachers in the
experimental group employed Marzano's research-based instructional
strategies to a significant extent, at frequencies ranging between seven
and nine out of nine EFL teachers, and the total frequencies of using the
(15) techniques were (124) times. In the control group, these frequencies
ranged between zero and five out of nine EFL teachers, and the total
frequencies of using the (15) techniques were (44) times. The researcher
assumed that female EFL teachers in the experimental group employed
Marzano's strategies according to the instructional situations and they no
longer depended on one single strategy thereby their teaching
performance optimized.
That is to say, EFL teachers of the experimental group became
cognizant of how and when to use these strategies. For instance, most of
the observed teachers set learning objectives; all the observed teachers
provided timely feedback. EFL teachers in the experimental group also
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used cooperative learning techniques like jigsaw and think-pair- share
and activated the prior knowledge of students by using cues and
questions frequently. Furthermore, EFL teachers recognized that teaching
reading comprehension was a cognitive process that required high levels
of thinking so they always used prediction, encouraged students to
generate mental and visual pictures, and generated and tested
hypotheses. Similarly, EFL teachers always employed reciprocal teaching
and classifying and comparing . They also helped students process
acquired knowledge by trying to create metaphors and analogies most of
the time.
It is worth noting that the findings of this study have been supported by
previous reported studies. For example, Miller (2014) found that training
teachers using Marzano's strategies contributed to optimizing their
performance in teaching English language. They included them in their
lesson planning, and learned how to foster cooperative learning and
motivate higher order thinking skills by using the strategies of generating
and testing hypotheses strategy and helping students create metaphors
and analogies. Like the participants in the present study, the teachers in
Millers' study (2014) found Marzano's framework meaningful and could
easily choose the suitable strategy in different situations. The training
program helped teachers engage students in the learning process and
develop their cognitive skills.
Additionally, the findings of the study of Giraldo (2014) aligned similarly
with those of the present study. He found that the professional
development program had a direct effect on optimizing English language
teachers' performance; they demonstrated awareness of the effective
strategies they were exposed to in the program. Results also showed that
teachers' performance before the training program was traditional,
focusing on structure and translation in their teaching. However, after
finishing the program, they demonstrated a communicative way of
teaching by engaging students in the learning process, identifying the
learning objectives and providing feedback, and increasing the motivation
of students. Besides, both Giraldos' study and the present study used
classroom observation after conducting the training program to identify
the improvement in teachers' performance. Furthermore, according to
Flower (2013), the results of her study are in line with those of the
current study. Both studies revealed the positive effect of training
English language teachers based on Marzano' strategies on teachers'
performance and their use of Marzano's instructional strategies in the
classroom. Gibney and Murphy (2012) proved that reading
comprehension could be taught and teachers could be equipped with a
repertoire of instructional strategies to optimize their performance and
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effectiveness in teaching reading comprehension. Using a survey, their
study analyzed the needs of the teachers. They found that the most
teaching practices were traditional and reading comprehension teaching
was deemed un-teachable; teachers only assessed students by asking
literal questions. Black (2012) also conducted a study to investigate the
effect of coaching teachers on Marzano's instructional strategies on their
classroom behavior and performance. He found that the experimental
groups' performance in teaching was higher than the performance of the
control group; they used Marzano's strategies more frequently and they
were able to implement them in the classroom. Similarly , Marzano and
Haystead (2011) investigated the effect of a proposed training program
on teachers' performance to use Marzano's strategies or some of them;
results proved the impact of the strategies on leveraging quality teachers.
However, research has not often focused on the performance and the
professional development of teachers. Most research has emphasized the
effect of pedagogy on student achievement, finding that it is beneficial
and significant. However, researchers ignored the fact that it is necessary
to know the quality of teachers to make sure the students learn
effectively. The better teachers teach, the more students learn. It is not
logical to expect teachers to be qualified, professional, and effective
without training them and equipping them with recent proven methods. In
the context of teaching reading comprehension , training teachers to teach
reading comprehension needs more attention from researchers and
educators. Teaching reading comprehension has traditionally been
considered un-teachable; teachers were not trained to use the strategies
nor were students asked to practice them. According to Gibney and
Murphy (2012), only 1% of the research since 1965 emphasized training
and developing teachers on how to employ research-based instructional
strategies. This is despite the fact that the many studies conducted to
investigate teachers' familiarity with these strategies found that teachers
were not familiar with them and they recommended that teachers be
trained to use them. This body of studies includes Thomas and
Green(2015), Alkhawadeh and Al-husban(2015), Manoli and
Papadopoulou (2014), Al-Ahmari (2013), and Ness(2011)
Conclusions and Recommendations
According to the previous research reported in this study, teachers
are the most important factor in improving student learning; thereby,
teacher training should be on the top agenda of any educational system,
and attention should be given to what EFL teachers perform in the
classroom.
In the context of the current study, the results yielded several
implications for decision makers and educators regarding the
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optimization of the potential of teachers by using effective research
findings and bridging the gap between theory and practice. Additionally,
the results of this study may be beneficial to the leaders of the MoE when
strategizing instructional methods to improve student achievement.
Another implication of this study is that it highlights the urgent need to
institutionalize the field of training teachers and developing teachers. This
can be done by formulating a systematic policy that identifies the needs
of teachers, designs training programs based on these needs, and performs
follow up observations for teachers to identify their performance in the
classroom. In this way, the quality of teachers can be improved.
Although the current study did not aim to measure the effect of the
proposed training program on student learning, the research findings
proposed that when the quality of instruction optimizes, student learning
optimizes as a result (Wagner, 2001). Besides, the researcher does not
suggest that Marzano's instructional strategies are a magic solution to
instantly improve teacher performance. Indeed, according to Marzano et
al. (2001), no instructional strategy works well in all situations; they are
just tools and their effectiveness depends on the teacher effectiveness and
their willingness to teach effectively.
In the light of the findings of the current study, the researcher
recommends the following:
- Conducting further studies using other research-based instructional
strategies in other stages and directorates.
- Conducting a meta- analysis study to identify research-based
strategies in the educational context in Jordan, to define their
effectiveness, and to train EFL teachers in how to employ them.
- Creating in-service training programs based on EFL teachers' needs
and knowledge to guarantee their effectiveness, success and
continuity.
- Revamping current in-service EFL teacher training programs so as
to enable teachers to retool their teaching strategies and skills ;
consequently, they could cope with recent changes in the teaching
and learning process.
- Being acquainted with the proven strategies and learning theories
should be a requirement for newly appointed teachers in public or
private schools in any stage.
- Activating the role of the principals and supervisors to encourage
EFL teachers to search for proven strategies in the educational
literature and cooperate with other colleagues to implement them.
- Embedding research-based instructional strategies in the teachers'
book, as several teachers strictly adhere to the notes in the teacher'
book.
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How the research-based instructional strategies could be used in
teachers' training programs:
- Introducing the concept of how to be a research-based
teacher. That is, teachers should start reading research
articles and theses; identify the most effective strategies
proven by research and start employing them in the
classroom. Modeling is important in this stage.
- Trainers could have Marzano' research-based strategies as a
model. Explaining that Marzano analyzed hundreds of
articles to identify his nine research-based instructional
strategies.
- Drawing the attention of trainees that these strategies have
been proven to be effective by research. However, these are
not appropriate with all learners in all situations. That is,
teachers should be lifelong researchers as well as critical
thinkers to build their repertoire of instructional strategies.
- Introduce the strategies meaningfully and practically not
theoretically. That is , introducing Marzanos' research-based
strategies as a framework not in an isolated way as the
following :

- Teachers need to know the activities and techniques that they can
implement easily in the classroom and without adding any
additional burden on them to make sure training will be transferred
to the classroom.
20

- After gaining understanding of the main categories of the
instructional strategies as a general framework, identifying the sub
techniques of each strategy.
- Identifying how to use and /or adapt each strategy and its
techniques according to the content of the textbooks.
- Showing trainees how to incorporate these strategies into their
planning process: unit plan and lesson plan.
- Encouraging trainees to practice strategies while teaching reading
skills or any other skill using the content of the textbooks.
- Observing trained teachers should be part and parcel of the training
programs.
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هذا العمل المتواضع لروح الشابة األستاذة
ضحى عبد األمير عبداهلل
إحدى المتدربات بالبرنامج
والتي فارقت روحها الطاهرة هذه الدنيا

1

ملخص الدراسة
تماشيا مع توجهات رؤية مملكة البحرين  2030وتركيزها على تنمية المواطن البحريني بإعتباره
العنصر األساسي في تنمية اإلقتصاد الوطني  ،وتحقيقا لألهداف اإلستراتيجية التي أنشئت ألجلها

الجامعة العربية المفتوحة وأهمها "توفير فرص التدريب المهني لتغطية حاجات سوق العمل ومتطلبات
التنمية في الوطن العربي" بدأ فرع في مملكة البحرين بتفعيل برامج التعليم المستمر وخدمة المجتمع
ومنها برنامج الدبلوم اإلحترافي في التربية لتدريب مدرسي المدارس الخاصة في مملكة البحرين بدعم

من هيئة تمكين.

ولذلك فإن الدراسة الحالية هدفت إلى تقييم مدى فاعلية برنامج الدبلوم اإلحترافي في تنمية الكفايات

األساسية للمعلم  ،اضافة لمعرفة آراء معلمو المدارس الخاصة في مملكة البحرين عن مسارات برنامج
الدبلوم اإلحترافي في التربية  ،وأخي ار التعرف على مدى رضا المتدربين عن اإلمكانيات والخدمات

التدريبية التي تمتلكها الجامعة العربية المفتوحة في مملكة البحرين.

واستعان الباحث بالمنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة مع أداة اإلستبانة لجمع البيانات
الالزمة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة لمناسبتهما لطبيعة الموضوع قيد الدراسة وعينة الدراسة التي

تشكلت من المتدربين وهم مدرسو المدارس الخاصة في (مدرسة المجد  ،لؤلؤة الخليج العربي  ،الروابي)

والذين بلغ عددهم ( 63مدرس ومدرسة).
وخلصت نتائج الدراسة إلى ما يلي:

 وجود رضا عالي لدى مدرسو المدارس الخاصة عن برنامج الدبلوم اإلحترافي في التربية الذيتقدمه الجامعة العربية المفتوحة في مملكة البحرين.

 يتفاوت آراء مدرسو المدارس الخاصة عن المسارات المتضمنة في برنامج الدبلوم اإلحترافيفي التربية بين الرضا العالي والمتوسط.

 وجود تأثير ذو داللة احصائية لعامل المؤهل التربوي على آراء مدرسو المدارس الخاصة عنالمسارات المتضمنة في برنامج الدبلوم الحترافي في التربية.

 ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لمتغير (العمر) على آراء مدرسو المدارس الخاصة عنالمسارات المتضمنة في برنامج الدبلوم اإلحترافي في التربية.
2

 وجود رضا مرتفع عن وامكانيات والخدمات التدريبية التي تمتلكها الجامعة العربية المفتوحةفي مملكة البحرين لتقديم البرامج التدريبية المتنوعة.

وعطفا على النتائج أوصت الدراسة بما يلي:
-

إعادة النظر في المساقات التدريبية المتضمنة في برنامج الدبلوم اإلحترافي للتأكد من مدى
مناسبتها لمدرسو المدارس الخاصة.

 فصل المتدربين بناء على المؤهل التربوي الذي يحملونه ؛ بحيث يكون لغير المؤهلين تربويامساقات تربوية أكثر من أقرانهم حملة المؤهالت التربوية.

 توفير مساق للتدريب والتطبيق العملي يتم من خالله قياس قدرة المعلمين على تطبيق الكفاياتالتدريسية التي أكتسبوها خالل البرنامج.

3

المقدمة:
منذ إستالم جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في مملكة البحرين واعالنه
عن تدشين المشروع اإلصالحي الشامل لكافة القطاعات في المملكة والتي على أثرها تم تدشين العديد

من المباردات والمشاريع اإلصالحية  ،والقطاع اإلقتصادي هو أحد هذه القطاعات التي نالت اإلهتمام
األكبر في المشروع اإلصالحي ؛ حيث تم اسناد هذا الملف لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين الذي عمل جاهدا على تطوير اإلقتصاد البحريني وتنويع

مصادر الدخل القومي وفتح السوق البحريني أمام اإلستثمار الداخلي والخارجي  ،وفي شهر أغسطس
من عام 2006م تم اإلعالن عن إنشاء هيئة تمكين إحدى المبادرات التي أعلن عنها سمو ولي عهد
لتطوير اإلقتصاد البحريني ودعما لرؤية البحرين  ، 2030والهدف األساسي من إنشاء هذه الهيئة هو

دعم القطاع الخاص وجعله المحرك األساسي لإلقتصاد البحريني ـ
ومن أهم األهداف التي تسعي هيئة تمكين لتحقيقها هي دعم المواطن البحريني وجعله الخيار األول
للمؤسسات الخاصة  ،ولتحقيق هذا تقدم تمكين مجموعة من الخدمات لعمالئها ومن أهم هذه الخدمات

"التدريب على رأس العمل" لتقليل األعباء على المؤسسات الخاصة ولرفع كفاءة الموظفين بإكسابهم
المهارات والكفايات الوظيفية الالزمة  ،وذلك بتشجيع أرباب مؤسسات القطاع الخاص على اإلستفادة
من خدمة تدريب الموظفين البحريينين العاملين لديهم بدعم من تمكين  ،مع تقديم حوافز تتمثل في

زيادة رواتب المتدربين بعد إجتيازهم للبرامج التدريبية(.تمكين  ،يونيو )2016

وتزامنا مع هذا المشروع كانت الجامعة العربية المفتوحة في مملكة البحرين بصدد البدء بتدشين قسما

للتعليم المستمر والتطوير المهني وخدمة المجتمع ليواكب رؤية الجامعة العربية المفتوحة ؛ " فبجانب
الهدف ا ألكاديمي فالجامعة العربية المفتوحة منصة تنموية ،فهي ذراع أجفند في تدريب الشباب من
الجنسين في مجاالت الريادة والتمكين ومكافحة الفقر ،بالشراكة مع المنظمات المتخصصة ،مثل

المنظمة الدولية للشباب ،وبنوك أجفند للتمويل األصغر .وكذلك تدريب المعلمين بالشراكة مع جامعات
عالمية مرموقة مثل هارفارد"  ،وأهدافها التي تنص على "توفير فرص التدريب المهني لتغطية حاجات
سوق العمل ومتطلبات التنمية في الوطن العربي "  ،إضافة إلى أن أحد المسوغات التي صيغت في

دراسة جدوى انشاء الجامعة العربية هو "عندما استشعر ( أجفند) حاجة المجتمعات العربية إلى توسيع
قاعدة التعليم العالي ،وتعزيز نوعيته ،بالنظر لتزايد تعداد السكان وعدم تناسب مؤسسات التعليم العالي

مع هذه الزيادة ،وجود أكثر من  3ماليين معلم يحتاجون التدريب ،بادر بإيجاد مؤسسة عصرية للتعليم
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العالي ،هي الجامعة العربية المفتوحة ،التي تقدم تعليماً على درجة عالية من المرونة في الزمان

والمكان ،وذلك من خالل توظيف التقنيات الحديثة في التواصل المعرفي( ".الجامعة العربية المفتوحة

 4 ، 2002 ،؛ أجفند  ،يوينو )2016

وألن الجامعة العربية المفتوحة توجد بها عمادة للدراسات التربوية  ،ولديها برنامج أكاديمي مرخص

مسبقا من و ازرة التربية والتعليم في ممكلة البحرين إلعداد المعلم التربوي (دبلوم التربية العالي) قد تخرج
منه فوجا مسباقا من المعلمين ولكن تم ايقاف القبول في هذا البرنامج بأمر من الو ازرة نفسها  ،هذا ما

حذا بإدارة الجامعة للتوجه نحو التعليم المستمر في طرح برامج تربوية بصفة تدريبية ومهنية عبر

برنامج التطور في السلم المهني المدعوم من هيئة تمكين.

وبرنامج التطور في السلم المهني هو برنامج يتمون من عدة مسارات تدريبية وفقا للتكلفة المادية والزيادة

المتوقعة بنهاية التدريب  ،وصمم ليستهدف الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص لمعاجلة أوجه
القصور في مهاراتهم الوظيفية التي تعيق ترقيتهم وتقدمهم الوظيفي وزيادة انتاجيتهم  ،وفور انتهاء

الموظف من البرنامج التدريبي سيكون مخوال للحصول على الدعم المادي في راتبه بالتعاون بين كل
من هيئة تمكين والمؤسسة التي يعمل بها مع تحمل تمكين لكافة مصاريف التدريب  ،وبجانب كل هذا

فإن هذا البرنامج يسهم في اإلرتقاء بمهارات الموطفين البحرينيين ورفع معدالت اإلحتفاظ بالموظف ،
والحصول على اإلستشارات التدريبية واإلستفادة من الدورات التدريبية ومن ثم تحسين فرصهم في

اإلرتقاء والتطور في السلم المهني( .تمكين )2016 ،
ولإلشتراك في هذا البرنامج كمزود للخدمات التدريبية قامت الجامعة العربية المفتوحة بالتعاون مع

بعض المؤسسات التدريبية المرخصة محليا بتصميم برنامج تدريبي يستهدف تدريب معلمي المدارس

الخاصة أثناء الخدمة وتسجيله ضمن هيئة تمكين  ،واشتمل البرنامج على مجموعة من المساقات
التدريبية ذات الصلة بالتربية والتعليم واعداد المعلم وفق المتطلبات والكفايات الحديثة التي يجب على

المعلم امتالكها  ،وكان للجامعة العربية المفتوحة وما تمتلكها من سمعة طيبة في ميدان التعليم العالي
داخل مملكة البحرين وخارجها األثر األكبر في دفع عملية اعتماد البرنامج ومشاركة المدارس الخاصة

في هذا البرنامج.

5

وفعال تم تطبيق البرنامج التدريبي على دفعتين من معلمي المدارس الخاصة في كل من مدرسة لؤلؤة

الخليج العربي الخاصة  ،مدرسة المجد الخاصة  ،ومدرسة الروابي الخاصة  ،وبلغ عدد المتدربين
 63مدرس ومدرسة من مختلف التخصصات األكاديمية.
مشكلة الدراسة :
كما تم ذكره مسبقا بأن من األهداف التي تسعى الجامعة العربية المفتوحة لتحقيقها والتي من

أجلها تم إنشاء الجامعة هو توفير التدريب النوعي على رأس العمل لكافة الفئات من الموظفين  ،وهذا

فعال ما بدأ فيه فرع الجامعة العربية المفتوحة في مملكة البحرين عبر عقد مجموعة من الفعاليات
واألنشطة التدريبية  ،ولتحقيق النجاح والتميز الذي تسعى الجامعة للوصول إليه البد من تقييم هذه

الفعاليات واألنشطة والتعرف على مدى اإلستفادة منها وتحديدا استفادة الفئات المستهدفة مما قدم لهم
من تدريب.
لذا فإن هذه الدراسة حاولت تقييم مدى فاعلية برنامج دبلوم التربية اإلحترافي الذي قدمه فرع

الجامعة العربية المفتوحة في مملكة البحرين ضمن برامج التعليم المستمر وخدمة المجتمع في تزويد

مدرسو المدارس الخاصة بالكفايات المهنية الالزمة ألداء مهامهم الوظيفية  ،وذلك عبر إجابتها عن

األسئلة التالية:

 -1ما مدى رض ــا مدرس ــو المدارس الخاص ــة عن برنامج الدبلوم اإلحترافي في التربية الذي قدمه
قسم التعليم المستمر في الجامعة العربية المفتوحة في مملكة البحرين؟

 -2هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين آراء مدرسو المدارس الخاصة حول مساقات برنامج
الدبلوم اإلحترافي الذي قدمه برنامج التعليم المس ــتمر في الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة

البحرين تعزى لمتغير المؤهل التربوي للمتدرب عند مستوى داللة ≥  0.05؟

 -3هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين آراء مدرسو المدارس الخاصة حول مساقات برنامج
الدبلوم اإلحترافي الذي قدمه برنامج التعليم المس ــتمر في الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة
البحرين تعزى لمتغير الجنس عند مستوى داللة ≥  0.05؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
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 -التعرف على مدى رضا مدرسو المدارس الخاصة عن برنامج الدبلوم اإلحت ارفي بشكل عام.

 التعرف على مدى مناسبة مساقات برنامج الدبلوم اإلحترافي لكافة المتدربين سواء من يحملمؤهل تربوي أو من عدمه.

 تقييم إمكانيات الجامعة العربية المفتوحة في ممكلة البحرين وقدراتها كمزود للخدمات التدريبيةفي مملكة البحرين.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذا الدراسة في مجموعة من األمور منها -:
 .1مشكلة الدراسة وهو تقييم قدرة برنامج الدبلوم اإلحترافي لتدريب مدرسي المدارس الخاصة والذي
يقدمه قسم التعليم المستمر وخدمة المجتمع بالجامعة العربية المفتوحة في ممكلة البحرين في

إكساب المتدربين الكفايات المهنية والتدريسية الالزمة.

 .2الفئة المستهدفة بالدراسة وهم مدرسو المدارس الخاصة المنخرطين في برنامج الدبلوم اإلحترافي
في التربية للتعرف على مدى استفادتهم من البرنامج ورضاهم عن مساقاته.

 .3قسم التعليم المستمر وخدمة المجتمع بالجامعة العربية المفتوحة في مملكة البحرين للتعرف
لتقييم امكانياتهم وقدرتهم على تقديم البرامج واألنشطة التدريبية في سوق مملكة البحرين.
حدود الدراسة-:
تتحدد هذه الدراسة في النقاط التالية -:
 -الحدود الزمانية  :تم تطبيق أدوات الدراسة على مدرسي المدارس الخاصة متدربي برنامج العام

الدارسي 2015-2014م.

 الحدود البشرية  :تتحدد نتائج الدراسة وفقا لمجموعة الدراسة المتكونة من مدرسي المدارس الخاصةفي كل من مدرسة لؤلؤة الخليج العربي  ،المجد الخاصة  ،والروابي.

 -الحدود الموضوعية  :تم في الدراسة تقييم قدرة برنامج الدبلوم اإلحترافي في التربية في اكساب

المعلمين الكفايات المهنية الالزمة  ،وتقييم امكانيات وقدرات قسم التعليم المستمر وخدمة المجتمع في
الجامعة العربية المفتوحة في مملكة البحرين كمزود للخدمات واألنشطة التدريبية.
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 الحدود المكانية  :تم تطبيق الدراسة في الجامعة العربية المفتوحة في مملكة البحرين.التعريفات اإلجرائية:
من المصطلحات األساسية التي اعتمدها الباحث في دراسته ما يلي:
 التقويم :يعرفه كل من جرجس و حنااهلل ( )174 ،1998في معجم المصطلحات التربوية بأنه "مجموعة
أحكام تزن بها جانب من التعليم أو التعلم  ،ونشخيص نقاط القوة والضعف فيه وصوال إلى

إقتراح حلول تصحح المسار  ،فهدف التقويم تحسين وتجديد مستمران لمواكبته العملية

التعليمية".

تعرفه كل من العتيبي والربيع ( )570 ،2012بأنه "يدل على العملية التي تستهدف التحقق
من مدى فاعلية البرنامج العلمي بجميع عناصره أو مكوناته  ،وقدرته على تحقيق األهداف

المرسومة له".

 -التدريب:

يعرفه  )2004( Greenبأنه العملية التي تهدف إلى تحسين المعارف والمهارات واإلتجاهات
والسلوكيات لدى األفراد إلنجاز بعض األعمال والمهام واألهداف.

أما في موسوعة التربية الخاصة لألشول ( )963 ، 1978فيعرف بأنه "مالحظة األشخاص
اآلخرين الماهرين بالقيام بعمل أو اتباع التعليمات التي تعطى للمتعلم  ،وحمل المتعلم على
القيام بسلسلة من األداء يقصد منها تعويده عادة على الحصول على كفاءة أو اتخاذ موقف".

الدراسات السابقة :
بعد اإلطالع على مجموعة من الدراسات ذات الصلة بمحاور الدراسة يتبين أن بعضها استهدف تقييم
برامج إعداد المعلمين بشكل عام مثل دراسة حمادنة ( )2014التي هدفت إلى تقدير درجة توافر معايير
ضمان الجودة في برنامج إعداد معلم التربية اإلبتدائية في جامعة اليرموك  ،وذلك عبر استفتاء آراء

الطلبة المتوقع تخرجهم من البرنامج  ،وبينت نتائج الدراسة توافر معايير ضمان الجودة ببرنامج إعداد
معلم التربية اإلبتدائية في جامعة اليرموك بدرجة متوسطة  ،كما وضحت النتائج وجود فروق ذات

داللة احصائية بين آراء أفراد العينة تعزى لمتغير المعدل التراكمي لصالح أصحاب المعدل (جيدجدا

فأعلى).
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وكذلك قدم كل من العتيبي والربيع ( )2012دراسةهدفت إلى تقويم برامج كلية التربية بجامعة

نجران في ضوء معايير المجلس الوطني إلعتماد المعلمين وفقا لرؤية أعضاء هيئة التدريس المنتمين
للكلية  ،وخلصت الدراسة توافر معيار اإلطار المفاهيمي العام بدرجة كبيرة  ،وتوافر كل من معايير

العمادة واالموارد  ،والبرامج المقدمة  ،والخبرات الميدانية  ،وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وأدائهم

وتنميتهم المهنية  ،ونظام التقييم والتقويم بدرجة كبيرة  ،وتوافر معيار التنوع بدرجة متوسطة  ،وأخي ار

بينت النتائج تفوق فئة الذكور على اإلناث في أرائهم على درجة توافر معايير المجلس الوطني إلعتماد

إعداد المعلمين.

أما كنعان ( )2011فإتجه في دراسته لمنحى آخر حيث عمل على تقويم برنامج إعداد معلم رياض
األطفال  ،حيث هدفت دراسته إلى الوقوف على مواصفات معلم رياض األطفال ومتطلبات إعداده

وذلك في ضوء المتغيرات العالمية من جهة  ،وقيمه دوره وأهميته في العملية التربوية من جهة ثانية ،

ومن ثم التعرف على واقع برنامج إعداد معلم رياض األطفال في كلية التربية بجامعة دمشق من أجل
تطوير هذه البرامج.
وفي جمهورية الهند أجرى كل من  )2010( Saadi and Seedدراسة بهدف تقييم برنامج إعداد
معلم المرحلة اإلبتدائية وفقا لوجهة نظر كل من أعضاء الهيئة التعليمية  ،والطلبة اضافة لمديري
المدارس في والية البنجاب الهندية  ،وتوصلت النتائج لوجود قصور كبير في المرفقات والتسهيالت

لخدمة المتدربين أثناء عقد البرنامج  ،أما فيما يخص جودة أسلوب التدريب فتبين النتائج أن السائد هو

أسلوب المحاضرات النظرية بعيدا عن األساليب التطبيقية العملية.

أما دراسة الشرعي ) )2009التي هدفت لتقييم برنامج إعداد المعلم بكلية التربية بجامعة السلطان
قابوس وفق متطلبات معايير اإلعتماد األكاديمي  ،إضافة إلى معرفة جوانب القوة والضعف في

البرنامج ،وبعد استفاء آراء خريجي البرنامج من المعلمين بينت النتائج أن هناك تباين بين آرائهم

بخصوص مجاالت الدراسة بين المستوى الكبير والمتوسط  ،وهذا يؤكد أن البرنامج يسير على المسار
الصحيح لتحقيق الهدف النهائي المتثل في تطوير وتعديل وتحسين مهارات المعلمين وفقا لمعايير

اإلعتماد األكاديمي ومن ثم تحقيق اإلعتراف األكاديمي وفقا لرسالة ورؤية كلية التربية بجامعة السلطان

قابوس.
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وفي نفس السياق قدم كنعان ( )2009دراسته التي هدفت إلى تقييم والتعرف على واقع برامج تربية

المعلمين ومخرجاتها بجامعة دمشق أنموذجا وفق معايير الجودة  ،وذلك للوقوف على مواصفات معلم
المستقبل  ،ومتطلبات إعداده في ضوء المتغيرات العالمية  ،وتبدل أدواره في عصر التكنولوجيا ،
والتطور العلمي والثقافي  ،وذلك من وجهة نظر طلبة السنة الرابعة في قسم معلم الصف وأعضاء

الهيئة التعليمية  ،وخلصت الدراسة إلقتناع أفراد العينة بقدرة البرنامج على إعداد معلما يتمتع بجودة

أداء تدريسي مع دعوتهم إلعادة النظر في مجاالت البرنامج بما يتناسب مع المعايير الدولية لبرنامج
إعداد المعلم وتدريبه ،وكذلك وجود قصور في مجال اإلعداد المهني للمعلمين من خالل البرنامج ،
وأخي ار عدم توافق محتويات البرنامج لحاجات المجتمع ومتطلبات العصر المختلفة.
أما  )2009( Russellفأجرى دراسة بهدف تقييم فعالية برنامج إعداد المعلمين أثناء الخدمة وقبل

الخدمة في جامعة كاردينا ستريج بالواليات المتحدة األمريكية وذلك من ناحية المنهج الدراسي المتبع

وقدرة البرنامج على إحداث التغير اإليجابي لدى المتدربين وذلك من وجهة نظر كل من المعلمين
وادارات المدارس  ،وعليه كشفت نتائج الدراسة عدم نجاح البرنامج في اكساب المعلمين الجدد بشكل
خاص مهارات ادارة الصف المدرسي والتفاعل مع البيئة المدرسية  ،اضافة لعدم مناسبة المنهج الدراسي

المتبع بالبرنامج في زيادة النمو المهني للمعلم.
وفي جمهورية تركيا قدم  )2004( Tokerدراسة بهدف تقييم الكفايات التكنولوجية لدى المعلمين قبل
الخدمة من خالل برنامج تدريب المعلمين والذي مدته أربع سنوات بجامعة سليمان ديميريل التركية ،
وكشفت نتائج الدراسة أن معظم المدرسين يمتلكون مهارات متوسطة في القدرة على استخدام الوسائل

التكنولوجية التعليمية  ،وكذلك بينت النتائج وجود تأثير إلمتالك المعلم لجهاز حاسوب شخصي مع
توافر خدمة اإلنترنت لديه على امتالكه للكفايات التكنولوجية الالزمة للمعلم.
أما  )2004( Celaniaفقدمت دراسة بهدف التعرف على تصورات معلمي السنة الثانية بجامعة أيوا
نحو معايير تنفيذ برنامج تدريب جودة التعليم  ،اضافة إلقتراح خطة لتطوير برنامج تدريب المعلمين

وفقا لتصورات المتدربين  ،وبينت النتائج ارتكاز معايير التدريس بالبرنامج التدريبي على البحث العلمي
بحسب رأي معلمي السنة الثانية  ،كما أكدوا ان معايير تنفيذ البرنامج تعتبر مهمة وذو قيمة ولكنها لم

يتم التركيز عليا واعطائها القدر الكافي من اإلهتمام بالبرنامج.
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كما أن بعض الدراسات استهدف تقيييم برامج إعداد المعلمين وفقا للمادة الدراسية أو التخصص مثل

دراسة عوض ( )2015التي هدفت للكشف عن تقويم برنامج إعداد معلم التكنولوجيا في التربية بجامعة
األقصى بغزة في ضوء معايير الجودة الشاملة  ،اضافة لمعرفة مدى توافر معايير الجودة الشاملة
ببرنامج اإلعداد من وجهة نظر كل من رئيس قسم التكنولوجيا بكلية التربية ومن وجهة نظر طلبة

البرنامج .وعليه خلصت الدراسة إلى تفاوت توافر معايير الجودة الشاملة بالبرنامج من وجهة نظر

رئيس قسم التكنولوجيا  ،بعكس آراء الطلبة الذين أكدوا توافر معايير الجودة الشاملة بالبرنامج الذي

يدرسون فيه.

أما دراسة السبع  ،غالب  ،وعبده ( )2010التي هدفت لتقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية في كلية
التربية بجامعة صنعاء في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر كافة الفئات المرتبطة بالبرنامج
من موظفي قسم القبول والتسجيل موظفي قسم اللغة العربية اضافة لمدرسي البرنامج والطلبة  ،وعليه
خرج البحث بعدة نتائج ؛ فموظفي القبول والتسجيل بينوا ضعف توافر معايير جودة سياسة القبول ،

أما موظفي قسم اللعة العربية والطلبة المنخرطين بالبرنامج فقد وضحوا ضعف توافر معايير جودة

برنامج اإلعداد  ،وخالفا لذلك بين أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج توافر معايير جودة برنامج اإلعداد
بمستوى متوسط.

دراسة الجالد ( )2006التي أجريت بإمارة عجمان بدولة اإلمارات العربية المتحدة بهدف تقييم برنامج
إعداد معلمي اللغة العربية والتربية اإلسالمية لطلبة السنة الثالثة والرابعة من تخصص اللغة العربية

والتربية اإلسالمية  ،والتعرف على وجهة نظرهم حول أهداف البرنامج ومحتواه والتطبيق العملي

المدرسي  ،وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها الرضا العالي لدى أفراد العينة عن المجاالت الثالثة
إلستبانة التقييم  ،كما بينوا حاجة البرنامج إلى التطوير المستمر ليتماشى مع التطورات في هذا المجال،

وأخي ار الحاجة لزيادة نسبة التطبيق والتدريب العملي للطلبة.

أما  Sahinفقدم في ( )2006دراسة لتقييم برنامج تدريب معلمي اللغة اإلنجليزية أثناء الخدمة في
جامعة الشرق األوسط  ،وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريب المعلمين أثناء

الخدمة  ،إضافة لتقييم برنامج شهادة اللغة اإلنجليزية للمعلمين والذي يقدم بالشراكة بين كل من قسم
اللغة اإلنجليزية األساسية وقسم إدارة اللغات الحديثة بجامعة الشرق األوسط  ،وتم فيها استفتاء آراء

كافة األطراف المرتبطة بالبرنامج من متدربين ومدربين وروؤساء أقسام عبر استخدام أسلوب اإلستبانة
وأسلوب المقابلة .وخلصت الدارسة لفاعلية البرنامج في تحقيق أهدافها الرئيسية ولكن وجود بعض
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المكونات التي بحاجة إلجراء تحسينات عليها لتواكب حاجات البرنامج وأهدافه  ،كما أثبتت عدم فاعلية

النموذج المتبع في تقديم البرنامج مع ضرورة تطوير النموذج أو استبداله.

دراسة الخطايبة ( )2002التي سعت إلى تقييم مدى فاعلية برنامج تأهيل معملي اللغة اإلنجليزية في
جامعة مؤتة بالمملكة األردنية الهاشمية  ،مع محاولة الكشف عن نقاط الضعف في البرنامج وفقا آلراء

الطلبة المتوقع تخرجهم من البرنامج  ،وبعد اإلنتهاء من تطبيق أداة البحث خلصت النتائج إلى وجود
نقاط ضعف بالبرنامج التأهيلي أهمها عدم مواكبة البرنامج لتطور المناهج الدراسية  ،وكذلك لوجود

فجوة كبيرة بين الجانب النظري من البرنامج والتطبيق العملي الميداني المتوافقة مع حاجات التأهيل
المهني  ،مع وجود عدم رضا من قبل أفراد العينة على عن كفاءة القائمين على تنفيذ البرنامج من

مدربين ومدرسين.
تعليق عام على الدراسات:
فيما يلي بعض المالحظات التي يمكن سردها بعد استعراض بعض الدراسات ذات الصلة بتقويم

البرامج التعليمية والتدريبية إلعداد المعلمين:

 اعتمــاد أغلــب الــدارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات أعاله على تقييم البرامج المتعلقــة بــإعــداد أو تــدريــب المعلم وفقــالمعايير محددة سواء لمؤسسات دولية معتمدة أو معايير الجودة الشاملة.

 تنوعت الد ارسـ ـ ــات في العينة المسـ ـ ــتهدفة بالد ارسـ ـ ــة أو البحث فبعضـ ـ ــها اسـ ـ ــتهدف المعلمين ،الطلبة  ،إدارات المدارس  ،موظفي األقسام األكاديمية  ،وروؤساء األقسام أو الكليات.

 التنوع بين أهداف الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات فمنها ما هدف لتقييم البرنامج  ،تطوير البرنامج  ،تقييم كفاءةالمعلمين أو المتدربين  ،أو تقييم اإلمكانيات التدريبية للمؤسسة التعليمية.

 أغلب الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات تركزت على تقييم برامج تدريب أو تأهيل المعلمين بالمدارس  ،وا حداهااستهدف معلم رياض األطفال.

 تنوع عينة الد ارس ـ ــات والمتمثلة بالمعلمين فبعض ـ ــها تعامل مع المعلمين أثناء الخدمة أي أثناءمزاولتهم لمهن ــة الت ــدريس  ،والبعض اآلخر مع المعلمين قب ــل الخ ــدم ــة أي فترة ال ــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

األكاديمية.
وتتش ـ ــابه الد ارس ـ ــة الحالية مع الد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة في موض ـ ــوع الد ارس ـ ــة والمتمثل في تقييم برنامج

الدبلوم اإلحترافي في التربية إلعداد معلمي المدارس الخاصة أثناء الخدمة.
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وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عينة الدراسة المتثلة في مدرسي المدارس الخاصة

في مملكة البحرين  ،اضافة لتقييم اإلمكانيات التدريبية لقسم التعليم المستمر في الجامعة العربية
المفتوحة في ممكلة البحرين.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة الحالية تبنى الباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي فيه تم وصف مشكلة

الدراسة وهي تقييم مدى نجاح برنامج الدبلوم اإلحترافي في التربية في إكساب المتدربين الكفايات
المهنية والتدريسية الالزمة  ،مع سوق المقترحات والتوصيات الالزمة وفقا لنتائج الدراسة.
عينة الدراسة:
تتمثل عينة الدراسة في مدرسي المدارس الخاصة الذين تم تدريبهم ضمن برنامج الدبلوم اإلحترافي في

التربية وعددهم ( 63مدرس ومدرسة) في كل من مدرسة لؤلؤة الخليج العربي  ،مدرسة المجد الخاصة

 ،ومدرسة الروابي الخاصة كالتالي:

جدول رقم ( )1مدرسو المدارس الخاصة
المدرسة

لؤلؤة الخليج العربي

المجد

الروابي

المجموع

عدد المدرسين

32

17

14

63

وفيما يلي وصفا للمتغيرات الديمغرافية ألفراد العينة وهم مدرسو المدارس الخاصة الذين شاركوا في

البرنامج التدريبي:

جدول رقم ( )2يوضح وصفاً لمتغيرات عينة الدراسة بحسب التك اررات والنسب المؤية
المتغيرات
الحنسية

الجنس

بحريني
غير
بحريني
المجموع
ذكر
أنثى
المجموع

المجد
%
التكرارات
%100
17

0

%0

0

%0

الروابي
%
التكرارات
%100
14
%0
0

لؤلؤة الخليج
%
التكرارات
%100
32
32
2
30
32

%100
%6
%94
%100

17
12
5
17

%100
%71
%29
%100

%100
%0
%100
%100
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14
0
14
14

المجموع
63
0
63
14
49
63

العمر

المؤهل

 25فأقل
30-26
35-31
 36فأكثر
المجموع
تربوي
غير
تربوي
المجموع

3
1
22
6
32
9

%9
%3
%69
%19
%100
%28

6
11
0
0
17
6

%35
%65
%0
%0
%100
%35

0
4
10
0
14
8

23

%72

11

%65

6

%0
%29
%71
%0
%100
%57
%43

32

%100

17

%100

14

%100

9
16
32
6
63
23
40
63

أدوات الدراسة:
لجمع البيانات والمعلومات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة استعان الباحث باألدوات التالية:
أوال :استبانة تقييم برنامج الدبلوم اإلحترافي في التربية :
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن اسئلتها قام الباحث بتصميم استبانة باإلستعانة باألدبيات

والمصادر العلمية المتخصصة في التربية والتعليم والتدريب ،اضافة للبحوث والدراسات السابقة ذات
الصلة بموضوع الدراسة  ،واإلستعانة ببعض الخبراء والمختصين بمجال التربية والتعليم والتدريب.
وتكونت اإلستبانة من أربعة أقسام رئيسة كالتالي:

 القسم األول متعلق بالبيانات الشخصية للمدرس كتحديد اسم المدرسة التي يعمل بها،
الجنس  ،العمر  ،وما كان يحمل مؤهل تربوي اضافة لمؤهله األكاديمي أم ال.

 القسم الثاني متعلق بتقييم برنامج الدبلوم اإلحترافي في التربية لتدريب مدرسي
المدارس الخاصة في مملكة البحرين  ،عبر مجموعة من العبارات متوزعة كالتالي:
جدول رقم ( )3توزيع عبارات اإلستبانة
البنود

اكساب الكفايات الالزمة

المسارات التدريبية

اإلمكانيات التدريبية

اإليجابية

11

8

9

السلبية

0

3

1

32

المجموع

وقد استعان الباحث بمقياس ليكرت الخماسي لإلستجابات المغلقة ( موافق بشدة – موافق –
ال أدري – غير موافق – غير موافق بشدة) لقياس استجابات المدرسين  ،مع أسلوب اإلستجابات
المفتوحة إلعطاء المدرسين عينة الدراسة للتعبير عن آرائهم فيما قدم لهم.
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صدق األدة :للتأكد من صدق األداة ومدى مالئمتها لمشكلة الدراسة الحالية  ،تم عرض اإلستبانة على
مجموعة من المختصين في مجال التربية والتعليم والتدريب والتعليم الخاص إلبداء رأيهم فيما تحتويه
من عبارات وتوافقها مع أهداف الدراسة  ،ومن ثم جمع كافة اآلراء والمالحظات التي قدمت لقياس

مدى اجماع المحكمين على العبارات بنسبة ال تقل عن  ، %95مع حذف العبارات التي بها إجماع
دون هذه النسبة مع األخذ بعين اإلعتبار بكافة المالحظات والتعديالت المقترحة إلخراج اإلستبانة

بنسختها النهائية.
ثبات األداة :تم قياس اإلتساق الداخلي لإلستبانة باستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ Alpha
 Cronbachباستخدام برنامج  SPSSاالحصائي  ،وكانت قيمة الثبات (, ).917وتعتبر هذه القيمة
عالية ويمكن األخذ بها للداللة على ثبات اإلستبانة ونتائجها.

آلية تحليل األداة :تم تحليل اإلستبانة وفقا لألوزان النسبية التالية:
جدول رقم ( )4آلية تحليل األداة
العبارات

موافق بشدة

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق بشدة

اإليجابية

5

4

3

2

1

السلبية

1

2

3

4

5

ومن ثم تنحصر المتوسطات الحسابية لكل عبارة بين ( ، )5-1وللمقارنة بين هذه المتوسطات

تم اإلستعانة بأسلوب (العمر  )2002 ،الوارد في (العريفي  )17 ، 2006 ،الذي اعتمد على حساب
مدى كل تقدير أو خلية ( )4=1-5ثم تقسيمه على عدد خاليا أداة البحث للحصول على طول الخلية

الصحيح أي  )1.25= 4/5بعد ذلك اضافة هذه القمية إلى أقل قيمة في األداة أو اإلستبانة وهي
(الواحد الصحيح) وهكذا للوصول للحد األعلى  ،وبذلك سيتم المقارنة بين هذه المتوسطات وفقا

للتقديرات التالية:

جدول رقم ( )5آلية تحليل األداة
التقدير
المتوسط الحسابي

متوسط
3.6 – 2.4

مرتفع
5.00 - 3.7

األساليب اإلحصائية:
لحساب نتائج الدراسة استعان الباحث بالمعامل اإلحصائية التالية:
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منخفض
2.3 - 1.00

 حساب التك اررات اإلحصائية.-

النسب المئوية.

 -اإلنحرافات المعيارية.

 المتوسطات الحسابية . اختبار (ت) للفروق بين المجموعات المستقلة .T-test -اختبار تحليل التباين اآلحادي .ANOVA

نتائج الدراسة ومناقشتها:
بعد اإلنتهاء من تطبيق اإلستابنة على عينة الدراسة تم تطبيق التحاليل اإلحصائية الالزمة باستخدام

برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ( )SPSSوعليه تم استخراج النتائج وتنظيمها في جداول
من أجل عرضها ومناقشتها وفقا ألسئلة الدراسة كما يلي:
 -1نتائج السؤؤؤؤؤال األول :وكان السؤؤؤؤؤال على النحو التالي " :ما مدى رض ـ ـ ــا مدرس ـ ـ ــو المدارس
الخاصة عن برنامج الدبلوم اإلحترافي في التربية الذي قدمه قسم التعليم المستمر في الجامعة
العربية المفتوحة في مملكة البحرين؟"
ولإلجابة عن السؤال األول للبحث تم سؤال أفراد العينة عن رأيهم في كل من (اكتساب الكفايات
التدريبية للبرنامج  ،مساقات البرنامج  ،اإلمكانيات التدريبية للجامعة) وذلك عبر اإلستعانة بأداة البحث
وهي اإلستبانة التي تصميمها خصيصا لهذا الغرض  ،ومن ثم حساب المتوسطات الحسابية لكل محور

ومقارنتها بإستخدام التقديرات (مرتفع – متوسط – منخفض) للتعبير عن مدى رضا مدرسو المدارس

الخاصة عن البرنامج التدريبي  ،وكانت النتائج كالتالي:

جدول رقم ( )6المتوسطات العامة لمحاور اإلستبانة
محاور اإلستبانة

المتوسط

اإلنحراف المعياري

الترتيب

إكتساب الكفايات التدريبية

3.70

1.064

الثاني

المساقات التدريبية

3.48

1.037

الثالث

اإلمكانيات التدريبية

4.08

0.871

األول

المتوسط العام

3.75

0.990

مرتفع
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ويتبين من الجدول السابق رقم ( )6أن المتوسط العام لرضا أفراد العينة عن البرنامج التدريبي بلغ

( ) 3.75مستوى رضا مرتفع عن البرنامج  ،ففي المرتبة األولى بحسب اتفاق أفراد العينة حل محور
"اإلمكانيات التدريبية للجامعة" وهذا يعزز مكانة الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين بما تمتلكه

من امكانيات كمزود للخدمة التدريبية في مملكة البحرين  ،ويدعم توجهاتها في اإلستثمار في النشاطات
التدريبية بجانب تقديمها للبرامج األكاديمية  ،وفي المرتبة الثانية جاء محور "إكتساب الكفايات التدريبية"

بمتوسط حسابي بلغ ( )3.70مما يؤكد نجاح البرنامج في تحقيق الهدف األساسي منه وهو تدريب

المعلمين وتأهيلهم  ،أما بالمرتبة الثالثة فكانت لمحور "المساقات التدريبية بمتوسط حسابي بلغ ()3.48
بتقدير متوسط بحسب استجابة أفراد العينة وهذه النسبة راجعة لإلختالف في المؤهل الذي يحمله أفراد

العينة فبعضهم يحمل مؤهل تربوي والبعض اآلخر غير تربوي ومن ثم ينعكس على رؤيتهم لمساقات
البرنامج.
وفيما يلي وصفا لبنود كل محور :
جدول رقم ( )7المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لرضا مدرسو المدارس الخاصة عن
اكتساب الكفايات التدريبية للبرنامج

العبارة

م .الحسابي

إ .المعياري

التقدير

الترتيب

البرنامج أكسبني المهارات التدريسية الالزمة ألداء عملي.

4.60

.493

مرتفع

3

2.87

1.408

متوسط

8

2.81

1.390

متوسط

9

أكتسبت المهارات التكنولوجية الحديثة ضمن البرنامج.

4.71

.705

مرتفع

2

البرنامج عمل تحديث لمهاراتي التدريسية.

4.32

.947

مرتفع

4

3.81

1.378

مرتفع

6

4.83

.383

مرتفع

1

2.51

1.294

متوسط

10

2.46

1.280

متوسط

11

البرنــامج قــدم كفــايــات وظيفيــة جــديــدة لم أتــدرب عليهــا من
قبل.
البرنامج ينمي لدى المدرس السـ ـ ــمات الشـ ـ ــخصـ ـ ــية لوظيفة

المعلم.

أصـ ــبحت أكثر قدرة على التنويع بين األسـ ــاليب التدريسـ ــية
أثناء تأدية عملي.
تم التأكيد على الكفايات المعرفية في البرنامج.
س ــعى البرنامج إلكس ــاب المعلم طرق التعامل مع الكفايات
ذات الطابع الوجداني.
تم التركيز على تنميـ ـ ــة القـ ـ ــدرة على تـ ـ ــدريس األهـ ـ ــداف

النفسحركية.
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العبارة
قدم البرنامج األسـ ــاليب األسـ ــاسـ ــية في كيفية إدارة الصـ ــف
الدراسي بفاعلية.
من خالل البرنامج اكتس ـ ـ ـ ـ ـ ــبت األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب المتنوعة لتقويم
عملية تعلم التالميذ.
المتوسط العام

م .الحسابي

إ .المعياري

التقدير

الترتيب

4.10

1.103

مرتفع

5

3.63

1.324

متوسط

7

3.70

1.064

مرتفع

يتضح من الجدول السابق رقم ( )7والخاص بتحليل استجابات أفراد العينة للتعرف على مدى رضاهم
واتفاقهم عن قدرة البرنامج التدريبي على اكسابهم الكفايات الالزمة للمعلم أن البرنامج نجح في اكساب

المعلمين الكفايات المعرفية والمهارات التكنولوجية الحديثة والمهارات التدريس ـ ـ ـ ـ ـ ــية الالزمة ألداء المعلم
لعمله وذلك بالعبارات التي حلت بالمراتب الثالث األولى بمتوس ـ ــطات حس ـ ــابية تراوحت بين (-4.83

 )4.60وبتقدير مرتفع  ،وهذا ما تم تأكيده ضـ ـ ـ ــمن األهداف التي سـ ـ ـ ــعى البرنامج لتحقيقها  ،كما أكد
أفراد العينة أن بجانب إكتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابهم للمهارات والكفايات الجديدة فإن البرنامج عمل على تحديث ما

يمتلكونهــا من مهــارات تــدريس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة وذلــك بــالعبــارة التي حلـت بــالمرتبــة الرابعــة "البرنــامج عمــل تحــديــث

لمهاراتي التدريس ــية" بمتوس ــط حس ــابي بلغ ( )4.32وبتقدير مرتفع  ،كما أتفق أفراد العينة أن البرنامج
التدريبي أكسبهم المهارات التي يحتاجونها داخل غرفة الصف والمتمثلة في أساليب التدريس المتنوعة

وادارة الصــف الد ارســي بفاعلية وأس ـاليب تقويم عملية التدريس بالعبارات التي حلت بالمرتبة الخامســة
والسادسة بتقدير مرتفغ والسابعة بتقدير متوسط تواليا  ،وبتقدير متوسط جاءت بالمرتبة السابعة عبارة
"البرنامج قدم كفايات وظيفية جديدة لم أتدرب عليها من قبل" بمتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابي ( ، )2.87ولعل

انخفاض نسبة اإلتفاق بين أفراد العينة على هذه العبارة راجعا إلنقسامهم لفئة تحمل مؤهل تربوي وفئة
ال تحمــل وبــالتــالي فــإن بعض الكفــايــات التربويــة تعتبر حــديثــة على الــذين ال يحملون مؤهــل تربوي ،

وكذلك اتفق أفراد العينة مس ـ ــتوى متوس ـ ــط على أن "البرنامج ينمي لدى المدرس الس ـ ــمات الش ـ ــخص ـ ــية
لوظيفة المعلم" بمتوسـ ـ ــط بلغ ( )2.81وهذه النسـ ـ ــبة المتوسـ ـ ــطة من اإلتفاق تعكس أن البرنامج إرتكز

بش ـ ــكل أس ـ ــاس ـ ــي على تقديم الجانب المعرفي والعملي والمهاري للمعلم أكثر من األمور األخرى  ،وما
يؤي ــد ه ــذا م ــا اتفق علي ــه أفراد العين ــة في العب ــارتين التي حلت ــا في المرتبتين األخيرتين والمتعلقتين

بإســتهداف البرنامج التدريبي الكفايات ذات الطابع الوجداني والنفســحركي بمتوســط حســابي ( 2.51و

 )2.46بتقدير متوسط.

جدول رقم ( )8المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لرضا مدرسو المدارس الخاصة عن
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المساقات التدريبية للبرنامج
العبارة
المساقات التدريبية بالبرنامج متنوعة وتتناسب مع كافة
التخصصات األكاديمية.
مساقات البرنامج التدريبية ترتكز على الجانب النظري
فقط.
مساقات البرنامج التدريبية تتناسب مع المواد الدراسية التي

يدرسها المتدربون.

تتناول المساقات التدريبية الجانب العملي من العملية
التدريسية دون النظري.
قدمت المساقات التدريبية خبرات جديدة للمتدرب.
تتناسب المساقات التدريبية للطالب الذي ال يحمل مؤهل

تربوي.

محتوى بعض المساقات التدريبية مكررة وتتعارض مع
بعضها البعض.
مساقات البرنامج التدريبية استعرضت مهارات البحث
العلمي الالزمة للمعلم .
مساقات البرنامج التدريبية امتازت بالحداثة والتجديد.
مساقات البرنامج التدريبية قدمت اضافة لحملة المؤهالت

التربوية.

مساقات البرنامج التدريبية تتناسب مع احتياجات
ومتطلبات مهنة التعليم.
المتوسط العام

م .الحسابي

إ .المعياري

التقدير

الترتيب

3.73

1.310

مرتفع

8

1.21

.408

منخفض

11

3.83

1.238

مرتفع

6

2.11

.918

منخفض

10

3.84

1.322

مرتفع

4

3.84

1.347

مرتفع

4

2.46

1.354

متوسط

9

3.76

1.388

مرتفع

7

4.37

.630

مرتفع

3

4.57

.856

مرتفع

2

4.60

.636

مرتفع

1

3.48

1.037

متوسط

يتبين من الجدول أعاله رقم ( )8أن أفراد العينة على أن البرنامج التدريبي بما احتواه من مساقات
تدريبية تتناسب مع احتياجاتهم كمعلمين بالمدارس الخاص على الرغم من اختالف المواد الدراسية التي
يدرسونها بالمدرسة ومع اختالف المؤهالت التربوية التي يحملونها  ،بل يرون أن مساقات البرنامج

التدريبي تميزت بالحداثة والتجديد مما أكسبهم خبرات جديدة كمعلمين وفقا إلستجاباتهم على العبارات

التي جلت بالمراتب الست األولى بمتوسطات حسابية تراوحت ( )3.83-4.60بتقدير مرتفع  ،ويؤكد
أفراد العينة أيضا أن مساقات البرنامج التدريبي لم تستهدف فقط المهارات الوظيفية لمهنة التدريس إنما
استهدفت تنمية القدرات البحثية للمعلم حيث حلت هذه العبارة بالمرتبة السابعة بمتوسط حسابي بلغ
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( ، )3.76وكذلك يتفقون بدرجة مرتفعة بأن مساقات البرنامج التدريبي تتناسب مع كافة التخصصات
األكاديمية بمتوسط حسابي بلغ ( )3.73وهذا يتناسب مع طبيعة أفراد العينة الذي ينحدرون من عدة
تخصصات أكاديمية حيث أن من الصعب فصل المتدربين بحسب التخصص بسبب العدد المحدود ،
وبسبب عدم التجانس التام ألفراد العينة وما بينهم من اختالفات أدى أن يرى بعض أفراد العينة أن

"محتوى بعض المساقات التدريبية مكرر ويتعارض مع بعضه البعض" بمتوسط حسابي ()2.46

وبتقدير متوسط.

جدول رقم ( )9المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لرضا مدرسو المدارس الخاصة عن
اإلمكانيات التدريبية للجامعة

م .الحسابي

إ .المعياري

التقدير

الترتيب

العبارة

4.51

.859

مرتفع

5

4.60

.708

مرتفع

4

4.37

1.097

مرتفع

7

4.78

.419

مرتفع

2

4.89

.317

مرتفع

1

3.95

1.453

مرتفع

8

4.73

.447

مرتفع

3

2.87

1.486

متوسط

9

تتوافر خدمة اإلنترنت المجانية إلستخدامات المتدربين.

4.40

.908

مرتفع

6

أفضل لو كان التدريب في قاعات مؤجرة خارج الجامعة.

1.78

1.023

منخفض

10

4.08

0.871

القاعات التدريبية مهيئة للتناسب مع طبيعة البرنامج
التدريبي.
تتوافر التقنيات التكنولوجية بالقاعات التدريبية.
تتالئم سعة القاعات التدريبية مع احتياجات البرنامج
التدريبي.
تتوافر مواقف السيارات الكافية التي تسهل عملية وصول
المتدربين للقاعة بالوقت المناسب.
يتوافر الجو الفيزيقي الجيد بالقاعات التدريبية (إضاءة
وتكييف).
تتوافر بالجامعات المختبرات المجهزة بأجهزة الحاسوب

الحديثة.

توافر المرافق الالزمة للمتدربين بالجامعة.
يتوافر بالجامعة مركز مصادر تعلم يساعد المتدربين على
إعداد المهام المطلوبة منهم.

المتوسط العام

مرتفع

أما بالنسبة لإلمكانيات التدريبية للجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين فيتبين من الجدول أعاله

رقم ( )9أن أفراد العينة متفقين وبنسبة عالية مرتفعة بمتوسطات حسابية تتراوح بين ()3.95-4.89
أن الجامعة تمتلك اإلمكانيات التدريبية الالزمة لتقديم البرامج التدريبية المختلفة والتي أحدها هذا البرنامج
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الخاص بإعداد المعلمين  ،حيث أن الجامعة توفر السبل الكافية التي تمنح الراحة للمتدربين منها

سهولة الوصول للقاعات التدريبية  ،وكذلك المرافق المختلفة والجو الفيزيقي المناسب بالقاعات الذي
يوفر الراحة للمتدربين  ،كما أن القاعات تمتاز بالسعة ويتوافر بها اإلمكانيات التكنولوجية التي تسهل
عمل المدرب وعرض مختلف الوسائط اإللكترونية المتعددة من أجهزة العرض اإللكترونية والحواسيب

المتصلة بشبكة اإلنترنت مع توافر خدمة اإلنترنت المجانية لكافة المتدربين  ،إال أن على الرغم من

وجود مركز مصادر للتعلم بالجامعة متطور ومزود بكافة المصادر التعليمية اإلعتيادية واإللكترونية
إال أن هذا حاز على اتفاق متوسط لدى أفراد العينة وذلك ألن المتدربين ال يتم إعطائهم اسم مستخدم
وكلمة مرور تمكنهم من اإلستفادة من هذه الخدمات أسوة بطلبة البرامج األكاديمية  ،ورغم كل ذلك إال

أن أغلب أفراد العينة يرفضون أن يكون التدريب بقاعات خارج الجامعة وهذا يعتبر من المكاسب التي
حققتها الجامعة من هذا البرنامج التدريبي.
نتائج السؤال الثاني :وكان السؤال على النحو التالي ":هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين آراء
مدرســو المدارس الخاصــة حول مســاقات برنامج الدبلوم اإلحترافي الذي قدمه برنامج التعليم المســتمر
في الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين تعزى لمتغير المؤهل التربوي للمتدرب عند مسـ ـ ـ ـ ــتوى
داللة ≥  0.05؟"
للتعرف على الفرق بين آراء أفراد العينة والذين هم مدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو المدارس الخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وفقا للمؤهل الذي
يحملونه حيث تم تقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمهم إلى مجموعتين األولى لحملة المؤهل التربوي والثانية للذين ال يحملون
مؤهل تربوي ،ومن ثم تحليل اس ــتجاباتهم بإس ــتخدام معامل اختبار ( )T-testللفروق بين المجموعات
المستقلة  ،وكانت النتيجة كالتالي:
جدول رقم ( )10الفرق بين آراء أف ارد العينة حول المساقات التدريبية وفقا للمؤهل الذي يحملونه

المؤهل

العدد

المتوسط

إ .المعياري

تربوي

23

34.06

3.357

غير تربوي

40

40.80

4.243

T-test
7.012

د .الحرية م .الداللة
61

0.041

تبين نتائج الفرق بين آراء أفراد العينة حول رأيهم بالمساقات التدريبية وفقا لمتغير المؤهل الذي يحملونه

أن هناك فروق دالة احصائية عندى مستوى داللة (≥  )0.05لصالح المدرسين الذين ال يحملون مؤهل
21

تربوي والذين كان متوسطهم الحسابي ( )40.80على نظرائهم حملة المؤهل التربوي الذي كان متوسطهم

الحسابي ( ، )34.06وتبين هذه النتيجة أن أفراد العينة الذين ال يحملون مؤهل تربوي كانوا أكثر رضا
عن المساقات التدريبية للبرنامج بحكم أنهم لم يخصعوا ألي تدريب تربوي مسبقا أو تأهيل أكاديمي

تربوي بعكس حملة زمالئهم حملة المؤهل التربوي الذين يرى بعضهم أن بعض المساقات تعتبر تك ار ار
لما درسوه مسبقا في الجامعة مما يؤكد الحاجة لفصل الفئتين عن بعضهما البعض ببعض المساقات

التدريبية.

نتائج السؤال الثالث :وكان السؤال على النحو التالي":هل توجد فروق ذات داللة احصـائية بين آراء
مدرســو المدارس الخاصــة حول مســاقات برنامج الدبلوم اإلحترافي الذي قدمه برنامج التعليم المســتمر
في الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين تعزى لمتغير العمر عند مستوى داللة ≥  0.05؟"
للتعرف على الفرق بين آراء أفراد العينة والذين هم مدرسو المدارس الخاصة وفقا للمرحلة العمرية التي

هم فيها  ،ومن ثم تحليل استجاباتهم بإستخدام معامل معامل اختبار التباين اآلحادي للمقارنة بين
المجموعات المستقلة ( ، )ANOVAوكانت النتيجة كالتالي:
جدول رقم ( )11اختبار التباين اآلحادي للفروق بين كل أفراد العينة وفقا للسنة الدراسية
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

3

المرحلة العمرية

مصدر التباين

 25فأقل

بين المجموعات

115.604

30-26

داخل المجموعات

1510.047

59

المجموع

1625.651

62

35-31
 36فأكثر

38.535
1.506

0.222

25.594

يتضح من النتائج في الجدول أعاله رقم ( )11عدم وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة (α

≥  )0.05بين آراء أفراد العينة مدرسو المدارس الخاصة تعزى لمتغير المرحلة العمرية التي هم فيها
؛ حيث بلغت قيمة (ف=  )1.506ومستوى داللتها كان ( )0.222وهي قيمة غير دالة احصائيا ؛

أي أن ال تأثير للمرحلة العمرية على آراء المتدربين حول المساقات التدريبية للبرنامج  ،خصوصا أن

أغلب أفراد العينة كانت أعمارهم متقاربة وتنحصر بين  35-26سنة.

خالصة نتائج الدراسة:
22

يتضح من النتائج السابقة للدراسة ما يلي :
 وجود رضا عالي لدى مدرسو المدارس الخاصة عن برنامج الدبلوم اإلحترافي في التربية الذيتقدمه الجامعة العربية المفتوحة في مملكة البحرين.

 -نجاح البرنامج التدريبي بإكساب المعلمين الكفايات الالزمة التي يجتاجها المعلمون.

 يتفاوت آراء مدرسو المدارس الخاصة عن المساقات المتضمنة في برنامج الدبلوم اإلحترافيفي التربية بين الرضا العالي والمتوسط.

 تركيز المساقات التدريبية للبرنامج التدريبي على الجوانب المعرفية مع عدم التأكيد على الجوانبالوجدانية والنفسحركية.

 وجود تأثير ذو داللة احصائية لعامل المؤهل التربوي على آراء مدرسو المدارس الخاصة عنالمساقات المتضمنة في برنامج الدبلوم الحترافي في التربية.

 ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لمتغير (العمر) على آراء مدرسو المدارس الخاصة عنالمسارات المتضمنة في برنامج الدبلوم اإلحترافي في التربية.

 وجود رضا مرتفع عن وامكانيات والخدمات التدريبية التي تمتلكها الجامعة العربية المفتوحةفي مملكة البحرين لتقديم البرامج التدريبية المتنوعة.

التوصيات:
من خالل نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يلي:
 إعادة النظر في المساقات التدريبية المتضمنة في برنامج الدبلوم اإلحترافي للتأكد من مدىمناسبتها لمدرسو المدارس الخاصة.

 فصل المتدربين بناء على المؤهل التربوي الذي يحملونه ؛ بحيث يكون لغير المؤهلين تربويامساقات تربوية أكثر من أقرانهم حملة المؤهالت التربوية.

 -التركيز على تنمية الجوانب الوجدانية والنفسحركية بجانب الجوانب المعرفية.

 توفير مساق للتدريب والتطبيق العملي يتم من خالله قياس قدرة المعلمين على تطبيق الكفاياتالتدريسية التي أكتسبوها خالل البرنامج.
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فاعلية برنامج تدريبي أثناء الخدمة لتحسين
مستوى األداء املنهي لدى املعلم الجزائري
د .ع ـ ــون علـ ـ ــي
جامعة االغواط ( الجزائر)
د .خميس محمد سليم
جامعة ورقلة ( الجزائر)
مقدمة:
إن إعددد ا لم ددل الددم ال دود ه سد األ اددا ذد س دذددلى اددء ي ددلعدة عمددة الدددم د و ل ذد ع د ا م د ل
وع ددا ا ددجن إلألد ددلوا اع ددد ا امت ددلم ال دو د ب د و ددد ا ل د ا ع ددد ا ال ددم ال دو د و م د ب ددء ان ا م د د ل
ل د أل إللاة ددل ا م ددل زددنم ه س دنا وددن ع د إعددد اة وان ي د أل بددء اعددد ا د ع ددا د ا ددد
به دددح ال عد د ر عم ددة ومألاد د زدس ددد ا ا و ددل إلألض ددف ات د د و ا هد د ا وا مد د و ددل ال ددا امت ددلم إع ددد اة ال ددم
ال دو ( .موس ى.)54 – 53 ،1996 :
وون بء لته ل اصلح ون ا زف إعد ا لم ل وودن مدل د هلدا الا دد هف بد إعدد ا دادأل ا و دقب ًل ت دل
ووًت ددل وإض ددلبهل إوولدددل ووًددل ألاددن وددن اددد بهل اد لز د و ا ددد هف إل ً وددا ام د ي د هدح اذلذددل
ح ددل ات د د ا ددء قا ل د د أل ا ددلف ن فم د د ا م د د ل د لاد د ل د هل األا ددن و د س دا ددأل ا و ه ددلم
إللل د س ام د و لاد و ال ددل ا م د ن اد ددًل إل ددل سح ددل د فًل و ذد أل بل ات د و ددلمبل لاد
لة ع ًل.
ام د و لمألا د
و ققا اب ا د هف امتلم ال دود ذد لإل ا ودألوح ل ة دل ارد األ د هل ع دطهل ا هد
ا أل م و ل ضلع إ دلا إلدة اددو ابلإلد ادء س امدا ل دن ودن لم د ن وودن بتدل س ندن ا د ر إن
د هف لم ن امتلم ال دو اا وبل علو أل ًل ل م امعأل ووبل خلص أل ًل وًت ا م ل.
دمف و د هل
وون ادو ان ار اامت ل دووا ن عدن ابلإل د إلدة هب دلر إل دد هف لم د ن امتدلم ال دود
لم د ن و ددن اتلف د ام د و لًت د إل ددة زلد ددف هد ددل لمأل د ا ددء ي ددًدة ا ددألن ال ددلا و ام ددألهن
إللا ددلا إلددة ددمف إلددأل وا اعددد ا و لوبهددل وعدددر هب ددلر إل ه هألبددل ا تلذددف و ه لددل امعددأل اوددم ا د
زلم اب ا د هف وحلوا ا ة ف عمة بدءة اعدم تل و ا د ل ل وو دلسأل ا هد و ا ددر ودن دلف د
اخألس و ل يم زاسلا ال لز إلة إلأل وا ا د هف و ذ أل ه هل(.سعادة.)33 – 32 ،1993 :
وهتلر ا د هف ب لودل إللاةدل د ومودل اور امدلال ا دا ا هسدل ل حدد دوألهن د دد ب لودل ضل دل إلبدل وا
ا ددد هف و ه ب ددل وان و دل ست ددل و ددن او د ر عم ددة ب ددءة اب ددل وا س د ل إلد ز د ضل ددل و ددل ست ددل عم ددة ول ددم ب ددءة
ابدل وا د اسد اواد اخدألس ض دل يم بددل ا دد هف د ا هسدل ل حددد إزلل هدل واف لددل اددف ع دا زهدلا األ ددف
ض ددل س ددتح لم د د ن إز ددلز ا ذد د ل ددد ع ددلر س ح د د ن إل ددا إللاد ذ ددل ارد د قم دددبل إللال لوم ددل ا م د د ن.
(موس ى.)324 ،1993 :
1

واددد اواددت فمددت اد ذددل امألت د ب لوددل إللاةددل إللا ددد هف ام ددد امدسددد وددن لددو أل بهددء ال ع د
اوا ددت
ونهددل ؤ و ددو أل إع ددد ا و ددد هف لم ددل امألى ددا ؤ إللا ددلا إل ددة ال م د لع ددأله ا ت ددل و ددألل ا ددد
اسضل ب لول إللاةل إلة و ع ه هأل ا د هف لم ن.
و د د ا ذد د ذد د ه ع ا للفلد دلن لد د ن ان اضن ددل و ددن  %85و ددن لم د د ن ال دددا ب ددل إلحلزد د ولذد د إل ددة إل ددأل وا
د هب قمد ودل ادلبهل د دل اعدد ا وإن د د اة دل ودن لم د ن ا دد وف دألس فمددر الع د ابدل وا
ا د هب وهإلد ون ه ًل و ه هألبل وزم ًل اضنل الع وو ف ال لزل لم ن.
ددم دذددللب ا ددلإل اامددت اللفل دلن هخ ددل بددء ل د ع ووددن بتددل إلددألز و ددو اد ذ د ف د ر الع د
إلألدلوا د هب امتلم ال دو ا ح ن و س دا م لا ادس لم ن
ً
ثانيا /تساؤالت الدراسة:
 .1ول هف لزل ا د هب ا زو لم لألف هإل د ف ؟
 .2ب ددم س ددف و ذ ددي ا ز ددل وم د د ل د د ع ن ا ألهب د د و اض ددلإله عم ددة ل لذد د ن ا لمد د و الم ددد
األا م لا ؟
.3بددم س ددف و ذددي ا زددل وم د ل عد ا ألهب د وو ذددي ا زددل وم د ل عد اضددلإله عمددة
ا لى المد األا م لا ؟
 .4بم س ف و ذي ا زل وم ل ع ا ألهب عمة ا لذ ن المد و ا تل األا م لا ؟
ً
ثالثا /فرضيات الدراسـة:
اا و هدضد ددلل
 .1هف لزد ددل ا د هب د د ا زو د د لم د د لألف د د هإل د ف د د لد ددم د د أل فد ددل ا د ددد
ا هل).
اع ا إد لج و ذ د ر ا ذلفم ا م
اها د د إفع د ددلف إل د د ن و ذ د ددها ا ز د ددل وم د د ل د د ع ن ا ألهب د د و اض د دلإله عم د ددة
 .2ز د ددد ا د ددألول
ا لذ ن ا لم و المد األا م لا
اها د إفعددلف إل د ن و ذددي ا زددل وم د ل ع د ا ألهب د و ل ع د اض دلإله عمددة
 .3زددد اددألول
ا لى المد األا م لا اعلال ل ع ا ألهب .
اها د إفع ددلف إل د ن و ذ ددي ا ز ددل وم د ل ع د ا ألهب د عم ددة ا لذ د ن الم ددد
.4ه ز ددد ا ددألول
و ا تل األا م لا .
ً
رابعا/أهداف الدراسـة:
بهدح اد ذ إلة ح ل دبد ح ا لا :
إعدد ا لم د ن ا دت 2017 2016
 .1إعد ا الف د هف لزدل ا د هب د ا زود ا م دل د د م إذدبل
و ن اا ا ل لم ل.
.2إلتددلم إلألدددلوا ددد هب امتددلم ال دود يم ددد عمددة هد هأل هف لزددل ا د هب د ا زود و اضددألو ه اعددد ا لم ددل
عمة ان سو ن ووب لن وا وًت ا د .
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.3ومألا د ا ددألول إل د ن و ذددها ا زددل وم د ل د ع ن ا ألهب د و اض دلإله عمددة ا لذ د ن ا لم د و المددد
األا م لا .
.4ومألا د ا ددألول إلد د ن و ذ ددي ا ز ددل وم د د ل عد د ا ألهب د د و ل ع د اضد دلإله عم ددة ا ددلى الم ددد
األا م لا اعلال ل ع ا ألهب .
 .5ومألا ا ألول إل ن و ذي ا زل وم ل ع ا ألهب عمة ا لذ ن المد و ا تل األا م لا .
ً
خامسا/أهمية الدراسـة
ق د د بددءة اد ذد اب هددل وددن اب د ل د ع اددء ددأل ا ذ د ا إ قمددد إلددأل وا إعددد ا لم د ن و ه د هأل
ف لزلبهل واا مبل ون ا ضلسل ابلإل ه ار س ل اًل الحث ام دب انبلس لل سبل ف ع طهدل ودن زد ا
د دا م ا م د و ا د وددن خ د ر إض ددلب وم د لألف د هإل د ف د ا ف لزددل ا د هب د ل مو د ن د ًل
لا عتد ا حلاًل و لر ام م.
ض ددل ان ود د ل لم د د ن ا ف لز ددل ا د هب د د ابلإل هد د س ددوب ًل وهحد د اًل و ددن و ددألا د ددلام ا م و ددل إل ددة
ول ن ددأل ددألل ووذ ددلفم ا صد د م لم ددل ح اض ددألو ه ل م د د لألف د د هإل د ف د د ف ددث قم ددد ب ددءة لألف د د و ددن
إعدد ا ز دم و عدد ي د ه ن قة دل و امدا ف دث ان د دلي وم دل د ذدلا ا علودم بدلر د إعدد ا
لأل فم لً
دز لر ا لع وتتلم ووذ ل ل ن ال ضل .
وع ا وًأل اب اد ذ ول سم :
.1األهمية النظرية:
 إمأل م اد ذ إللداإل ل ا لإل و ال دسل ار تلوات و ة ل اد ذ إلولا ز دبهل. ا ددد د ح ب ددءة اد ذ د و ددله او ددلر إل ددلفل ن حخ ددألهن اد ذ ددل ألت ه د اخ ددألس ووحلوا د ت ددلور ف لز ددل ا ددلتتلواًل بءة اد ذ .
 إاد ددلا صد ددلنا د هب ا زو .

ا د ددأل

إلد ددلا م ل و ابلإل د د وخلص د د د د د ددد هف لم د د ن عمد ددة ض د د إض د ددلإلا ا ف لزد ددل

 -س نن هذ لا ون د لفا بءة اد ذ

ه هأل إلأل وا إعد ا لم ن.

 و د ا ة ن و دن إلدأل وا إعدد ا و ود هن لم د ن و ح د ن و د بل و دقب ًل و داض لن ال ا إا إلأل وا اعد ا.
ابلإل ه ل
 .2األهمية التطبيقية:

دًل د ل د

ددد ال ددلفل ن د د و لفمد د دا م لاد د ا دددس

 د د األ اد ذد د ذد د ل هف لز ددل و إلهلاد د و فود د ا دددلم ن.
 إوولد د ا ص د ر إل ددة ددد د هد د هأل هف لز ددل ا د هب د ا دددس لم ددل او ع د ر عم ددة و ألز ددل قمعلا .

دد

ه هأل إلأل وا إعد ا وم لألف هإل د ف .
 س نن هذ لا ون د لفا بءة اد ذ دقوددم ان ق ددلبل بددءة اد ذ د د ه د هأل إلددأل وا ووذ ددل و د هن و ح د ن و د س لم د ن إل ددل س د مر وددنابلإل ه ال دسل ا د إللان لم ).
اه
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 ه ددلم إللل د د س لاد د ا م د د ن دو ددأل ا ددء سنه ددد و ددن م د د هل إلقد ددًل وهنه ددد و ددن ا ام د د هل و ددم بللبلبهل هس لإل دح وًت ا د .
إللاأل ل و ت
ً
سادسا/تحديـد املصطلحات العلمية للدراسة.
االحتياجات التدريبية للمعلمين :
عألاًددل رفــا إلقنه ددل :ؤو د ع ا ة ددل له د ب إف ددد هل د وم و ددل وخب ددل لم د ن ار د سةل د ان سح د
ع طهل ا د هف ل ّدر اًلا األان و س اا ئهلؤ.
ار س دف إفدد هل د وم ودل لم د ن ووًدل بهل
وعألاًل اللقاني والجمل إلقنهل :ؤو ع ا ة ل و ا ه
و لب ددلبهلا ال م ً ددل ا ددلا هن عم ددة اا م اع ددلاًل ابلإل هد د و ح د د ن اا ئه ددل اد د ا ا ددء ي ددًل إل دددو ة د د
ح ن د ع ا م لؤ.
ً
ويعرفه ــا الباحث ــان إجرائي ــا ب ــا :و ددل سح ددداة لم د د ن  -ع تد د الح ددث  -و ددل ست ع ددًل و ددن خب ددل سح لز نه ددل
لألف هإل د ف ا بهدح ادن و د س اا ئهدل ا د د و ح د ن د ع د و ألزدلبهل ا م د وبد
اد
ول ي ا ذ لإل هل عمة اا اد ذ ار ل ه هألبل دغأل الحث.
الفاعلية:
يمألاً ددل ناص ــر حم ــود العتيب ــى إلقنه ددل ؤ فلاد د دل د د ع ددن ا ددلر فم ددم د د د لم و از ددأل م ا د د ح ف ددف
ئهل ؤ( ناصر حمود العتيبى .)2 ،2003 ،
و ه لل إد لز دع لر ووا ل لملس ل علا س ل ا لى ا لع
يم ددألح "ه ــارتي"  Hartelyا لع د د عم ددة انه ددل ” ا ددد عم ددة ح ددل ابلد ددلوا دبد ا ددا إلد زد د وأل د د عت دددول
ي د دوا اواا د ا ددءسن اع ددد و ددن از ً ددل ح ددت ا ددألو ار د و ددن لح ددم ان ي د در د ً ددل ابلد ددلوا د
ل لم “ (هناء عبد العزيز .)18 : 1997 ،
ً
ويعرفها الباحثان إجرائيا ب ـا:ؤ ومألاد وددس ادد ابلددلوا ا دد هب ل بدلي عمدة ت د هف لزدل ا د هب د
لًت د ا م د ل ا دددس وم د لألف د هإل د ف د و ا د ف ددوم ام ددلر وو ف د و و دددس ح ددل ابلد ددلوا األب ددد ح
ا م د ض ددل س ي ددًل هخ لددل المددد وددن خد ر ا ددألل اددد ر إفعددلف ل إلد ن و ذددي ا زددل ااددأل ا و عد
هخ لل المد و ا تل .
ا ألهب و ل ع اضلإله
البرنامج التدريبي :
يمألادا بـون  Boonإلقددا ؤ و د ع دن ده و ددو د ل ههد و لعدلغ و ارد دومأل د هذدبل ل ابلإل هد
و واس إلة إفد ث قة ل ذ ا ل م نؤ ()E.J.Boone,1985,p.2
و مألا ددا عب ــد الب ــاري إبـ ـراهيم درة ؤإلقد ددا ؤان دده في د د ضد د ن اب ددد ال ووح د د س ت ددء إل ذ دده اذ ددلا ف
د هب ت ه عد خ ر ابل زوت وم ت ؤ(عبد الباري إبراهيم درة)108 ،2003 ،
ً
ويعرفه الباحثان إجرائيا ب نه:ؤ ب ابلدلوا ا د هب اء سضل و ع ون ل عل ا م د لعد
واددل هف لزددل ا د هب د ا ح د ن دا م لاد ادددس وم د لألف د هإل د ف د وهضددل ل ددله ا لا د و د :
اا و هدضلل اع ا ا هلؤ.
إد لج و ذ د ر ا ذلفم ا م
أل فل ا د
األداء املنهي للمعلمين:
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عد ودن دادأل ا اد دلز ع دم ومد نؤ (بـدوي

عألادا بـدوي ومصـطف ؤإلقددا ددل ا زًدد ومد ن ادلر إللءادا ادألا او و
ومصطف .) 87 : 1983 ،
ويعرفه هاينز ب نه :ؤ اتل ا اء سح ا ل ف عتد ا لوا إلق ع م ون دع لرؤ (هاينز 1409،هـ)271:
ً
ويعرفه الباحثان إجرائيا ب نه:ؤبد اد زد ارد س حعدم ع طهدل لم دل د و دلى دا م لاد ودن خد ر إلهلاد
اا و هدض ددلل اع د ا إد ددلج و ذ د د ر ا ذ ددلفم
ل فو د ) د و ددله ا لا د :و أل ف ددل ا ددد
ا هل.
ام
مجــا طرائـ التــدريس :و ل ل د وددن دوددلر ا ددد إللان ددلم و ل ددد عمددة ددوم اا ذد ب لن إلتددلم عمددة
فلز ددل لم ددل و د لا ددلل  :أله د اد م ل ا ملونا ام ددم ال ددلك ) و أله د هذ ن ددلح أله د اد م ل
إللا مف أله ددل د و ا ع ..
مجا اإلدارة واالنضباط الصـفي :و د و عد ودن دد دل ا د ض ارد ي د دوًل لم دل اودا سد األ إلياد
وتلذل وهحلا عمة ذ أل بل إل ل س نتا ون ح دل دبدد ح ا م د لة د ا و ل دد د بدءة
قم
اد ذ عمة وم اا ذ ب لن إلتلم عمة فلز ل لم ل و لا لل  :إا الياد للاسد ا عدف إا لتدل
و هز لك ا عف ا لعم اع ا فم ل ن اع .
ات
مجــا إنتــاو واســت دا الوســائل التعليميــة :و د ا ذددلفم ا م د لع د ل و ل د دو وددن ددألح لم ددل
ا خددم ر ددأل اعددف واددل ومه ددل اوا د عددن اد م ل و لددلا ام د وإ لددلع إلددة نت ا ز د ا م د ل و ل ددد
د ب ددءة اد ذ د عم ددة ددوم اا ذ د ب لن إلت ددلم عم ددة فلز ددل لم ددل و د لا ددلل  :ات ددل ج و ام ت دل ا م ددف
اد وا و ألي ادوف امأل ئ ) داملب ابلإل .
مجا التقويم  :وبء ات ع ون ا ل اء س مم ذ د ل لد م ل و د ع د هل اي د د ا عددم اد ذددا
ا ددي وإد ددل ا خ ددا وخل ز ددا وفر ددر د إ ددل دذ ددأل ع ددن أله ددل ا ة د ل ومً ددل و ه ع ددلر به ددل د ددم و ددل س م ددل
فش ع د لد م ل و ل ددد د بددءة اد ذد عمددة ددوم اا ذد ب لن إلتددلم عمددة فلز ددل لم ددل و د لا ددلل :
س ل ااو ا هل ار تتلذف وابد ح اد ى ي در ا هل اتش ص ا ود ه ال دلوا) امتدلم
ددف
ستددلات ا و ددء د اخهددلئهل وددن ددنوابل إللا ةدس د األ زم د ا ح د ن اا ئهددل امتددلم ا د هل
ا ددد
ا هل ح ن ع ر ا م ل و ا م ل.
د لفا ع
معلم املرحلة االبتدائية:
عرفــه ايــدان ؤ لم ددل إلقدددا ر ددأل ان وه د د ام د ا م د اً د سددومأل د ا و ددء إلقا اددا وااملاددا وووًددألة
وذ ددلفأل ع ددألال ا ارد د ست ً ددل ا و ددء عت ددا و د د ه ن لم ددل ان ددفم ان ي د ةم اوولد ددل ار د د و تلوا ددا
وهب نأل اطهل ا تج اا م ذلا ا ؤ (ايدان.)46 :1981،
ددء وددن وًتد ا م د ل ع د اددا ووددن اددا ال ددل د و ل ذد
اددء
عرفــه أنــيس وام ئــه ؤ لم ددل إلقدددا اشد
إفدس لًن ذ هؤ(.أنيس و آخرون.)624 :1972،
ً
س ددل ى و د ا م د ل ا دديا إلع د ا ف د غ ددل ووا ددت د ز ددن
ويعرفــه الباحث ـان إجرائيــا ب نــه ؤ ش د
اد ذ ) وو زد إلللوذ ل هإل د ف ا لفم ا ز ابلإل د ا ت ال ن فأله
وأل فم ا ت
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القي ــال القب ـ  :وب د ا ددلى ا ز د ل ة ددل ا ددلفن وب د دا م لا د  ،ال ددم إاخ ددلر ل ة ددل ل د م وب د ابلد ددلوا
ا د هب .
القيــال البعــدي :وب د ا ددلى ا ز د ل ة ددل ا ددلفن وب د دا م لا د  ،فمددد إاخددلر ل ة ددل ل د م وب د ابلدددلوا
ا د هب .
القيــال التعب:ـ  :وبد اد زد ارد س حعددم ع طهددل ا ددألا د ل ة ددل ا ددلفن وبد دا م لاد فمددد وددألو وددد زوت د
و د ف ًأل فمد ا لى المد .
ً
سابعا /منهج الدراسة:
ذ د در اللفل دلن د ب ددءة اد ذ د وتن د ن سن د ن فمض ددً ل ا ددلمت وب ددل ل ددتن ا ص د ا د ع ددا ح م د
و لتن ا ألهب ):
أ .املنهج الوصفي:
و مددألح عم ددة ادددا اف ددد ا ددولر ا ح ددم و ا د ل ام د ل ددتول ا صددف ددلبأل او و ددو وح دددا و ع د بل
ض ددل عددن ألهددل ز ددن إل لدددل ووم وددل و تتد عددن ددلبأل او ل ددو و عددة ًل و ح ًددل وإخضددلعًل ا د ذد
ادا (عبد الرحمن عدل.)324 : 1999،
وب د لددتن اددء ستتددلور ا ذ د افددد ث و د بأل وو ل ذددل لفت د وو ز د ا وو لف د ا د ذ د و ا ددلى ض ددل
د اون دددخم اللفلدلن د و أله هددل و د ه ن اللفلدلن ان س لعددم ومًددل ا عد ًل وهح ًددل(األغــا ،1997 ،ص
.)41

ا د هب د ا زو د ا دددس وم د لألف د

ذ د در اللفل دلن ل ددتن ا ص د ا ا ح م د الت ددلم الف د هف لز ددل
هإل د ف .
ب .املنهج التجريبي:
بد لددتن اددء سددد ى ددلبأل فلا د وددن إاخددلر قة ددل د افددد ام وددم او اضنددل و صددد د ددلفا بددء ا ة ددل(األغــا
واألستاذ.)83 :2002 ،

ب لتن اء يم قة ل وم د ووضدل ا دألو لحددا ا ادن او اودلبأل ارد ود ن و د ع اد ذد
دن د لف ا ض د اا د واًدء
وو فو ول سة ا عن بء ا ة ل ون امل وه عف بء لتن إللادا ام
عمة ز ن ات لفا وع ا هل و ألو ًل (.ذوقـان عبيـدات
لتن خه ع ونهل  :و ن ع ل ألهب سح
وآخرون.)290 :1998،

ف ددث يم ددد بددء لددتن عمددة وز د ا و ة ددل و د م ل لددم د ابلدددلوا اددء سددومأل د ل ة ددل ا ددلفن ل لددم د
دا م لا د وال ددلن امددأل ل ة ددل ل د م د ل ة ددل ا ددلفن اددلر اللف ددث إل هل ددل إلهلا د ل فو د ا ل د عم ددة
ع ت د اد ذ د ووددن مددل ا ددلر إل ددد هف لم د ن وددن خ د ر هل ددل ابلدددلوا ا ددد هب ا ددلفل عمددة هف لزددل
ا د هب د لم د لألف د هإل د ف د اددء ىهددح إلدة هد هأل دا م لاد ادددس لم د ن و د انهلسد ادلر اللفلدلن
إلددجزأل م لملال ددل افعددلف ا زود ل ل دد اا م لم د ن الددم ا ددد هف إلددقا ئهل وىمددد ا ددد هف و لددن اللفددث
ا ع د ل ا ألهب د ال ددد او لللا د ) لم ددد عمددة ل د ع ن ددلإله و ألهب د ) و ا ع د ل ا لم د و
ع ا فد .
المد و ا تل ا
ا لى فمد
ل ع اضلإله اء إدلث) :ا لى الم
6

إدلث) :ا لى الم
إدلث) :ا لى فمد

ل ع ا ألهب اء
ا لى تل
ع ا ألهب اء
ا
ً
ثامنا /العينة ومواصفات ا:
ت ع ت اد ذ عمة ع ت ع ف د عًل ام ت ام ف اب ه د حدسدد هف لزدل
ا م ن و ل د ب  )100وم ل إل ن  )40وم ل و  )60وم .
[الجدو رقم(  ) 1يوضح توايع أفراد العينة ل حتياجات التدريبية]
املعلمين
عدد األفراد

املعلمات

النسبة املئوية

40

د هف

ا لى فمد .

40%

عدد األفراد

املجمو

النسبة املئوية

60

ا د هب د

60%

عدد األفراد
100

النسبة املئوية
%100

[امل طط رقم ( )1يوضح توايع أفراد عينة الدراسة لتحديد االحتياجات التدريبية]




.1مواصفـات العينـة التجريبية والضابطة :
ل س او ً ل سة لن إلة لألف هإل د ف .
املستوى :ام ت ا ألهب و ام ت اضلإله اً ل د
الس ّـن :ول إل ن ااأل ا ل ع ا ألهب و ل ع اضلإله و ل ب  )44-30ذت .
الج ــنس :ع دددا ا ددء  )5وع دددا اد ددلث  )7د ل ع د ا ألهب د ع دددا ا ددء  )5وع دددا اد ددلث  )7د
ل ع اضلإله .
.1.1العينة التجريبية:
ا لا :
ل خ ل ع ت ل ع ا ألهب ا هل ل إلهلا ل فو ع طهل وال ال ه
 ف ددلب ا ذ د ي وددن ا د ل ااددأل ا ام ت د ا د ذ د هذ د ه ع  )25وم ددل :عدددا ا ددأل  3341اا ذه .)123
) و ل ال ع ر عمة ا
ا ذه ا لد فم ال
 ف لب ل ذي اللوذ ) .) 2/

لىا داأل ا ام ت هذد ه ع

7

د

و فود ا دألا 1اللفدث) و فود ا دألا  2وددسأل

 أل ي ددف ل ذ ددي ال ددلىا دا ددأل ا ام تد د ا د ذد د هذد د ه ع إلت ددلم عم ددة ا د د ا ذ دده او ددل ددلنل ذددي ال ددلىا ا ددألا اعمددة وددن ا د ا ذدده ه س لددم ام ت د ا ألهب د و ددل ددلن ل ذددي ال ددلىا
ا ذه س لم ام ت ا ألهب .
ا ألا اام ون ا
ألهب و ل د ب  )12وم ل إل ن )5

 ل ا حعم عمة ع ت.1.2العينة الضابطة:

و  )7إدلث.

 وا ددد ددل خ ددل ام ت د اض ددلإله ل ددد ب  )12وم ددل إلهأله د اع دددس وا ددل د د ال ه دا عمة ا ولاو إل نهل وت ن ل ع ا ألهب .
للعًل خ ل ام ت ا ألهب وم د
-

ا هل ل إلهلا ل فو ع طهل ون  )100وم ل لم د ع طهل

حدسد هف لزل

ار د ددل

ا د هب .

 [الجدو رقم(  ) 2يوضح توايع أفراد عينة الدراسة التجريبية والضابطة ]العين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة العينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة املجمو
املئوية
الضابطة
املئوية
التجريبية
12

12

%50

%50

24

النسبة املئوية
%100

[امل طط رقم ( )2يوضح توايع أفراد عينة الدراسة التجريبية والضابطة]









ً
تاسعا /حدود الدراسة:
 .1الح ــدود الزمنيـ ــة وامل انيـ ــة :ازد ددألس اللفلد دلن بد ددءة اد ذ د د د د عمد ددة ع تد د ود ددن وم د د لألف د د هإل د ف د د
إلللوذ ل ابلإل ه ال ن فأله ا ذل اد س .)2017 2016
 .2الحــدود البيــرية :و ق ددم ع تد اد ذد عمددة  )100وم ددل وددل إلد ن  )40د و  )60إدددلث عمددة و د س
فمت لوذ ل هإل د ف و  )24وم دل ووم د إل ن  )12ع ت لإله  )12ع ت ألهب .
 .3الحــدود األدائيــة :ددل هع ددلا عمددة ا د ن د بددءة اد ذ د وب ددل ذد ب لن هف لزددل ا د هب د إلهلا د
ل فو األا م لا ).
ً
عاشرا /أدوات الدراسة:
 .1إسعبانة تحديد االحتياجات:
8

فمد ه ع عمة داب ابلإل و اد ذدل ا دلإل ل م د إل دو اد ذد و ذد ه ع ا ع تد ودن وم د
اهددلفن اة ددل ذ د اددلر
لألف د هإل د ف د عددن ألهددل ددألي دذددا عمددة لم د ن و ل ددلإل اش ع د
اللفل دلن إلبت ددلم افم ددلا هف لز ددل ا د هب د ا ز ددف األب ددل ا دددس وم د لألف د هإل د ف د ووددن م ددل ا ددلر
ا لا :
إلبتلم هذتللد عمة م افملا هف لزل ا د هب ا زو لم لألف وال ال ه
 حدسد دفملا األفي
 ص لغ ا أل

ار

ار

هل هذتللد .

ن حت م فمد.

 إعددد ا هذددتللد د صد بهل دوا د و ارد د ت عمددة  )23ا ددأل وىمددد عأل ددًل عمددة لحن د ن ددل ال عد ر
عمة  )16ا أل و اضنل حدسد واا لملال هل ا لمد ل لر)عن غ لبل
س ض هذتللد ص بهل انهلف .
:
و ل ت و له هذ ب لن  )4و له
عدا ا أل )4
ل لر دور  :أل فل ا د
ل لر اللنا :اا و هدضلل اع ا عدا ا أل )4

االحتياجات التدريبية

كبيرة
جدا

المجال األول :طرائق التدريس
 1استخدام طريقة التعلم التعاوني ( العمل الجماعي).
 2استخدام طريقة التعلم باالكتشاف.
 3استخدام طريقة التعلم باللعب.
 4استخدام طريقة األناشيد والقصة .
المجال الثاني :اإلدارة واالنضباط الصفي
 5إدارة وتنظيم البيئة المادية الصفية.
 6إدارة وتنظيم البيئة الصفية النفسية االجتماعية .
 7حل مشكالت االنضباط الصفي.
 8إدارة التفاعل الصفي وتنظيمه.
المجال الثالث :إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية
 9إنتاج واستخدام (المجسمات ،و العينات) التعليمية .
10
11
12

إنتاج واستخدام اللعب الدرامي.
إنتاج واستخدام األلعاب التربوية.
إنتاج واستخدام الدمى (العرائس).

المجال الرابع:التقويم
 13يختار أدوات التقويم التي تتناسب وأهداف الدرس.
9

درجة االحتياج
كبيرة متوس قليلة
طة

قليلة
جدا

14

يستخدم التقويم (التشخيصي ،التكويني ،الختامي) أثناء التدريس .

15

يناقش التالميذ في أخطائهم مع تزودهم بالتغدية الراجعة لتحسين أدائهم
أثناء التقويم.

16

توظف نتائج عملية التقويم في تحسين عملتي التعليم التعلم.

عدا ا أل

)4

ل لر اللاث :إد لج و ذ د ر ا ذلفم ا م
ل لر األ فن :ا هل عدا ا أل )4
و لددم ددم ا ددأل وددن ا ددأل هذددتللد فلزد د هب د وح د لم د لألف د هإل د ف د وبددءة ال لزد د د
دصددم فلز د وو د وددن ال لزددل ا د هب د لم د لألف د هإل د ف د واددد وك د وتلذددل هل ام ت د الحددث وددن
ف د ددث ا د د ي و ادا د د و اع د د لغ و د لئهد ددل ل لاًد ددل و د ددلى ود ددن خ د د ر و د ددلى خ لس د د و د ددد ج ا د دددسأل
ال لز ض ل سم :
إللاة ل ا له ّ )04ل دسأل اد زل عمة دذا عمة اتح ا لل :
تح اد ز  )5فلا ازلإل عمة ا و ر إلد :ضل ل زد
تح اد ز  )4فلا ازلإل عمة ا و ر إلد :ضل ل
تح اد ز  )3فلا ازلإل عمة ا و ر إلد :و ذي
تح اد ز  )2فلا ازلإل عمة ا و ر ا .
تح اد ز  )1فلا ازلإل عمة ا و ر إلد :ا زد
.2بطاقة م حظة األداء املنهي:
 .2 .1وصف البطاقة:
فمد ددد ه د د ع عمد ددة داب ابلإل د د و اد ذد ددل ا د ددلإل ل م د د إل د ددو اد ذ د د و ذ د د ه ع ا م ع ت د د ود ددن
ذ د د هلع اللفل د دلن إع د ددد ا الف د د
ل عع د د ن ابلإل د د ه ن د د و د ددلر د ددألل ا د ددد ع د ددن أله د ددل ل د ددلإل
هف لزددل ا د هب د لددأل ا ه هألبددل ادددس وم د لألف د هإل د ف د وتتددلم عمددة بددءة ا لف د اددلر اللفل دلن
إلبت ددلم إلهلا د و فو د د د م هف لز ددل ار د ددل حدس دددبل ا ددلى و دددس و ل ذ د هل ا ف لز ددل ا د هب د
هل ال لدف ام م ا بلدلوا).
 واد إل غ عدا ا أل الهلا صد بهل دوا د  )44ا دأل و زعد عمدة ا ىمد افمدلا أل فل ا ددا هل).
و هدضلل اع ا إد لج و ذ د ر ا ذلفم ا م
ددل قمدددسم
 وىمددد عددأل الهلا د عمددة و ع د وددن ل عع د ن ابلإل د ه ن د و ددلر لتددل و ددألل ا دددص لغ فمت ا أل الهلا وتءا دل صد لغ إلهلاد و فود دا م د صد بهل انهلف د  )41ا دأل فدءح
و ع ون املل ار ه در دا .
اا

-

ا

ون املل

لألضل و اةلوض  ,وتلا لل ل إعلا ص لغ هل ص

ر إلهلا ل فو  ,وتلا لل ل فءح فمت املل ار ه عو .
س ض ال دور ال  )3ز ن ا أل إلهلا ل فو عمة افملابل.
10

ف ه ي ًم و فو هل.

[الجدو رقم ( )3توايع فقرات بطاقة امل حظة ع ى أبعادها]
البعد

عدد الفقرات

األبعاد

األو

اإلدارة واالنضباط الصفي

15

الثاني

طرائ التدريس

7

الثالث

إنتاو واست دا الوسائل التعليمية

11

الرابع

التقويم

8
41

املجمو

ض دل وهد ل دددسأل اا م ااددأل ا ام تد وددن الددم اللفلدلن ادء ددلن سضددن ا دددسأل لتلذددف ل ل ذد لم د ن وا ددل
ا ددد ج ال لس د ؤ وأل م د زد .وأل م .و ذه .وت ض .وت ض د زد ؤ.و ددي بددءة ال ددل إللاددد زل
 )1.2.3.4.5عمد د ددة ا د د د ل وه د د د ل فت د ددلب ا زد د د اا م ل ح د د د إل د ددن ا ز د ددل د د دددسأل افم د ددلا دا م لا د د د
ا ح عمة ا أل الهلا ضوم او ع ر عمة اد ز او ا ح  .و بل وي اد زد ا حد إلد ن
 )1.5وقمبل اد ز لت ض عن اا م وت ت ا ل قمبل اد ز لأل م عن اا م وأل ن األا م لا .
بطاقة المالحظة
المعلم ……………………………:التاريخ...……….......………:القبلي( ) ،البعدي ( ) ،التتبعي(
).
درجة الممارسة
الرقم الحاجة التدريبية

مرتفعةةةةةةةة
مرتفعة متوسطة
جدا

المجال األول :اإلدارة واالنضباط الصفي
1

2

3
4
5
6

يسعى المعلم في العمل على إظهار غرفة الصف في أبهج
صورة (تعليق اللوحات ،والصور  ،وإنجازات
التالميذ....الخ.
ينظم المعلم جلوس التالميذ بما يتناسب مع حاجاتهم (ذوي
االحتياجات الخاصة ،ضعف السمع والبصر ،ضيق
التنفس.....الخ.
ينظم المعلم جلوس التالميذ بشكل يتناسب مع أهداف
الدرس والنشاطات التي يقوم بها التالميذ أو طريقة
التدريس التي يتبعها المعلم.
يستخدم المعلم التعزيز والتشجيع إلزالة التوتر والرهبة في
نفوس التالميذ.
يقدم المعلم مساعدة إضافية للتالميذ ضعاف التحصيل أو
بطئي التعلم.
يزود المعلم جميع التالميذ بتغذية راجعة حول أدائهم ومن
11

منخفضة

منخفضةةةة
جدا

7
8
9
10
11
12
13
14
15

دون تميز .
يُوظف البيئة المحيطة بالتلميذ ذات العالقة بالدرس.
يزود المعلم التالميذ الموهوبين بنشاطات تعليمية إضافية
أو نشاطات ذات مستوى مرتفع يتناسب مع قدراتهم
العالية.
يراعي المعلم الفروق الفردية بين التالميذ.
حفظ النظام الصفي بأسلوب ديمقراطي.
يثير المعلم دافعية التالميذ للتعلم.
يتعرف على حاجات التالميذ ومشكالتهم ،ويسعى إلى
مساعدتهم على مواجهتها.
يُوظف التواصل غير اللفظي في معالجة أخطاء المتعلمين.
يحدد المعلم السلوكيات المخلة بالنظام .
يستخدم المعلم استراتيجيات تعديل السلوك بشكل أفضل.

المجال الثاني :طرائق التدريس
16
17
18
19
20
21
22

يستخدم المعلم أساليب التهيئة المناسبة لكل موضوع.
يستخدم المعلم األسئلة الشفوية بطريقة صحيحة تعزز
المناقشة خالل عملية التدريس.
يوجه المعلم السلوكيات في غرفة الصف وفق نظريات
التعلم.
يوظف المعلم طريقة التعلم التعاوني بشكل فاعل.
يوظف المعلم طريقة التعلم باالكتشاف بشكل فاعل.
يوظف المعلم طريقة التعلم باللعب بشكل فاعل .
يوظف المعلم طريقة األناشيد والقصة بشكل فاعل .

المجال الثالث :إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية
23

ينتج الوسيلة الالزمة للدرس من خامات البيئة.

24

ينتج المعلم الوسائل التعليمية حسب متطلبات كل مادة .

25

يتيح المعلم الفرصة للتالميذ في إنتاج الوسائل التعليمية.

26

يحدد المعلم األهداف التعليمية في انتقاء الوسيلة التعليمية
المناسبة لتالميذ.

27

يجرب المعلم الوسيلة التعليمية قبل استخدامها .

28

يقوم المعلم الوسيلة التعليمية قبل تنفيذها.

29

يعرف المعلم تالميذه بطرق استخدام الوسائل التعليمية.
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30

يستخدم الوسيلة التي تخاطب أكبر عدد ممكن من
الحواس.

31

ينوع المعلم في استخدام الوسـائل التعليمية حـسب المادة
العلمية.

23

يعرض المعلم الوسيلة في الوقت المناسب والمكان
المناسب لها.

33

يقووووم المعلوووم بتووودريب التالميوووذ علوووى الموقوووف التعليموووي
مستخدما ً الوسائل التعليمية المناسبة.

المجال الرابع:التقويم
43
53
63
37
38
39
04
14

يسووتخدم المعلووم التقووويم (التشخيصووي) لتحديوود متطلبووات
التعلم.
يُشجع المتعلمين على التقويم الذاتي.
يستخدم المعلم التقويم البنائي (التكويني) بفاعلية.
يناقش المعلم مع التالميذ في أخطائهم أثناء التقويم .
يربط عملية التقويم باألهداف المراد تحقيقها.
يُحافظ المعلم على تنويع واستمرارية التقويم.
يسوووتخدم المعلوووم التغذيوووة الراجعوووة لتحسوووين النشوووواطات
التعليمية.
يتسم التقويم النهائي بشمولية لجميع األهداف.

إحدى عيرة /الخصائص السيكومترية لألدوات القيال:
.1أداة تحديد االحتياجات:
.1.1صدق إسعبانة تحديد االحتياجات:
 .1. 1.1صدق املقارنة الطرفية:
ا ددد ددل هع ددلا عم ددة ص دددل ل ل د د اهألا د س د ّل ف ددلب ص دددل ل ددله  ) 04إلهأله د اع دددل ا د
ا
ّ
لحعددم ع طهددل وددن اعمددة اددد زل إلددة اادلبددل مددل دح ددف اها د ا ددألول إل د ن )% 27
ف ددث س د ّدل أل يددف ا د ل
اد زل ام ل و  )% 27اد زل ادد ل( .فيصل خير الزراد.)12 :1997
[يوضح الجدو رقم ()4مجمو صدق املجاالت بمعامل الصدق التميزي]
املؤشرات
املتغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
اإلحصائية

ن

الدرجات العليا%27

9

87,44

3,43
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ت
املحسوبة

ت
املجدولة

8,91

2,92

مس ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللـ ـ ـ ـ ـ ــة
عند 0.01
دح= 2ن16=2
ً
دالـ ــة إحصائيا

الدرجات الدنيا%27

9

64,88

6,77

وددن خ د ر ال دددور اددل  ) 4د ف د ان ل ذددي ال ددلىا ل د ع اددد زل ام ددل إل ددغ ر  )87,44وهتحددألح
عن ا ل إلد ز ع  )3,43فد ن إل دغ ل ذدي ال دلىا ل د ع اد زد اددد ل ر  )64,88وهتحدألح عدن
لح د د ت .)8,91
ا د د ل إلد زد د ع  )6,77او ددل ا ددألل إلد د ن ل د د ع ن ام ددل و ا دددد ل ا صد د ت ا د د
 )2,92عتدد و د س اهاد  )0.01وتد زد فألهد  )16و د
ل دوا ارد إل ةدت
وتلاألز ع إلة ا
ووتا اجن دا صدل ا ل ي .
ا ا ا عمة وز ا األول إل ن ل ع ن ل له ال
[يوضح الجدو رقم ( )5معامل الصدق التميزي للمقارنة الطرفية للمجاالت األربعة]
املجاالت

املؤشرات

ت
املحسوبة

ن

اإلحصائية
املتغيرات
طرائ التدريس
اإلدارة واالنضباط
الصفي

الدرجات العليا%27

21,77 9

الدرجات الدنيا %27

15,77 9

6,21 1,71
2,33

الدرجات العليا%27

16,33 9

3,39 1,80

الدرجات الدنيا %27

11,55 9

3,81

الدرجات العليا%27

14,33 9

0,70

4,33

إنتاو واست دا
الوسائل التعليمية

الدرجات الدنيا %27

10,00 9

2,91

التقويم

الدرجات العليا%27

35,00 9

3,68 5,72

الدرجات الدنيا %27

33,00 9

6,59

مستوى
ت
املجدولة الداللة عند
0.01
دح= 2ن=2
16
ا ا د د إفعلف ل
2,92
2,92

2,92

ا ا د د إفعلف ل

ا ا د د إفعلف ل

2,92
ا ا د د إفعلف ل

ل ل د د اهألا د ) ل د ع ال لزددل ا د هب د ف ددث ددل ف ددلب
س ض د ال دددور اددل  )5اعدددل ا د
ع ن و هدحأل ح لم ل ووتا حع تل عمة ا د ) لح د ت د و دلر أل فدل
ل ذي ال لىا ا
وت ددغ  )6,21وا دا اا و هدضددلل اع د ا  )3,39و إد ددلج و ذ د د ر ا ذددلفم ا م د )4,33
ا ددد
و د ا د هل  )3,68و د ا د ل اضب ددل و ددن ) ل دوا د  )2,92عت ددد و د س ادها د  )0.01وا ز د فأله د
 )16وتلا لل ا مًل ا ا وصلاا و له ال لزل ا د هب .
.2.2ثبات إسعبانة تحديد االحتياجات:
ددل دددسأل مل ددل هذ ددتللد عم ددة اا ددأل ا ام تد د هذد د ه ع و اد د إللذد د د ر أله رد د وملو ددم اا ددل ضألودل ددل
و ا نف اتع :
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.2. 2.1ثبات ألفا كرونباخ:
ذ در اللفللن أله اا ل ضألودلدل و اد اس دلا وملودم ملدل هذدتللد ف دث فعد ت عمدة ا د وملودم
اا ل اوم فمد ون افملا هذتللد وضءا ا ذتللد ضوم و ال دور ال  )6س ض ا :
[الجدو رقم()6يوضح معام ت ألفا كرونباخ ل ل بعد من أبعاد االستبيان وكذلك ل ستبيان ك ل]
عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

األبعاد
البعد األو  :طرائ التدريس

4

0,28

البعد الثاني :اإلدارة واالنضباط الصفي

4

0,58

البعد الثالث:إنتاو واست دا الوسائل التعليمية

4

0,50

البعد الرابع :التقويم

4

0,37

االسعبانة ك ل

16

0,75

س ض ودن ال ددور ان ومدلو اا دل ضألودلدل دأل وي إلد ن  )0,58 0,28وان وملودم اللدل انمد  )0,75وبدء
ن إلد ز علا ون اللل ه ئن اللفث إلة هل ًل عمة ع ت اد ذ .
سدر عمة ان هذتللد
.2. 2.2ثبات التجزئة النصفية:
[يوضح الجدو رقم ( )7ثبات التجزئة النصفية ل ستبيان الحاجات التدريبية ]
معامل االرتباط

املؤشرات اإلحصائية
املتغير
ر املجدولة

درجة الحرية
ن2 -

0,52

23

الحاجات التدريبية

ر املحسوبة
قبل التصحيح
بيرسون

بعد التصحيح
سبرمان براون

0,61

0,75

ددل ف ددلب مل ددل ا نف د اتع د عم ددة ع ت د ذ د ه ع و ل ددد ب 25وم ددل إللذ د د ر أله د ا نف د
اتعد ادد زل ل ددلى و د ل ادد زل إلددة دعد ن س ود ن اتعددف دور ودن التد ا ارد ح دم د اددلر
ددل ف ددلب وملوددم
ا ألاس د إليت ددل س و د ن اتعددف الددلنا وددن الت د ا ار د ح ددم د اددلر انوز د  .فمددد ا د
ه ل ددل إلد د ن اتعد د ن و ذد د در د د اد د وملو ددم ه ل ددل إل لذد د ن وت ددغ  .)0.61وىم ددد قمدس ددا إل ملااد د
و لوه اد  )0.75وبد وملودم وعتدد و ل دد إل د ) ل دواد ل دلوه ا د )0.52
ذبلولن إلأل ون اصلحت ا
وبددء يم د ان وملوددم اللددل و اهاد إفعددلف  .ووتددا اددجن ل ددلى ملإلددت ون د ه ن هع ددلا ع ددا د بددءة
اد ذ .
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.2بطاقة امل حظة:
 .2.1صدق بطاقة امل حظة:
 .2.2.1صدق املقارنة الطرفية :
ا ددد ددل هع ددلا عمددة صدددل ل ل د د اهألا د س د ّل ف ددلب صدددل إلهلا د ل فو د إلهأله د اعدددل ا د
ا
ّ
لحعددم ع طهددل وددن اعمددة اددد زل إلددة اادلبددل ددل س د ل أل يددف ا د ل أل يلددل ا تددل وددن
ف ددث س د ّل أل يددف ا ددل
هضبل ا إلة اصةأل ا د مدل دح دف اهاد ا دألول إلد ن  )% 27ودن ادد زل ام دل و  )% 27ودن ادد زل
ادد ل( .فيصل خير الزراد.)23 :1997
[يوضح الجدو رقم ( )8مجمو صدق املجاالت بمعامل الصدق التميزي]
املؤشرات اإلحصائية
املتغيرات

ت
املحسوبة

ن

الدرجات العليا%27

7

6,77 165,71

الدرجات الدنيا%27

7

10,59 117,57

10,12

ت
املجدولة

3,05

مس ـ ـ ــتوى الداللـ ـ ـ ــة
عند 0.01
دح= 2ن12 =2
ً
دالـ ــة إحصائيا

ودن خد ر ال ددور اددل  ) 8د فد ان ل ذددي ال ددلىا ل د ع اددد زل ام دل إل ددغ ر  )165,71وهتحددألح
عن ا ل إلد ز ع  )6,77ف ن إل غ ل ذي ال لىا ل ع اد زد اددد ل ر  )117,57وهتحدألح عدن
ا د ل إلد زد ع  )10,59اودل ا دألل إلد ل ل د ع ن ام دل و ادددد ل ا صد ت ا د ؤ ؤ لح د ت .)10, 12
وتددلاألز ع إلددة ا د ؤ ؤ ل دوا د ار د إل ةددت  )3,05عتددد و د س اها د  )0.01وتد ز د فأله د  )12و د
ا ا ا عمة وز ا األول إل ن ل ع ن إلهلا ل فو ووتا اجن دا صدل ا ل ي .
 .2.2ثبات بطاقة امل حظة:
ل دسأل ملل إلهلا ل فو عمة ااأل ا ام ت هذ ه ع إللاهألل ا لا :
 .2.2.1ثبات نسبة االتفاق:
و م اللل إلة اس ا ز يمها ل لى األ م و ل ت عتد م ودأل ي د در اطهدل عمدة د د ل عد وقمدد
دلل ل فود ن د ف دلب اللدل ودن اضندل اهدألل ذد د ول و د عل و اد ا دً ا هل(صـ ح مـراد وأمـين
أله د
سليمان  )124 ،2002 ،وه ه ف ذ د ر بءة اهأله اضنل ودن و فد متد ن عدلا ل فود د د ذد ل لم دل
د د د ا اددت واددد اددلر اللفددث إل هل ددل إلهلا د ل فو د عمددة ع تد ذ د ه ع لم د لألف د هإل د ف د
ا وًددل  )25وم ددل و اد إل ددلعد ودددسأل لوذ د فمددد د هلددا عمددة ض د هل ددل إلهلاد ل فود عمددة بددءة
ام ت د د د ددل ف د ددلب اة د ددل لا ه د د ه د ددلل ل فو د د ن اود ددم وم د ددل ود ددن وم د د ام ت د د هذ د د ه ع و ا د د
إللذ د ر وملاا تأل .)Cooper
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وتلاتوأل إلة ن ل ه لل إل ن اللفث وودسأل لوذ ستل ن انهدل ن دل وأل مد وادد إل دغ و ذدي ن دل ه دلل
إل نه ددل  )%88.2و د ن ددل علا د وضددد ص د ف إلهلا د ل فو د اددألا م لا د واددل هف لزددل ا د هب د
وص ف هل ا هل ل وتلا لل خألزت إلهلا و فو األا م لا ص بهل انهلف .
ددل إعددلا و فو د  ) 25وم ددل ا ألف د هإل د ف د وددن ااددأل ا ام ت د اددءسن ددل و فو د هل وددن الددم إللذ د د ر
د إلهلاد ل فود دولد اون ا قة دل ع دطهل إل لصدم زو د  )15س ودل عدن لدأل دولد  ,و اد د خد ر دًأل
ول ى  2014ر  ,و ل ف لب ن ل ه لل إل ن لأل ن عن ألهل ذ د ر لملاا ا لا :
ه لل × 100

عدا وأل
ن ل ه لل
عدا وأل

ه لل عدا وأل عدر

ه لل
نتائج ثبات بطاقة امل حظة
رقم املعيار

املعيار األساس ي

نسبة االتفاق

األو

اإلدارة واالنضباط الصفي

٪ 80.35

الثاني

طرائ التدريس

٪ 73‚5

الثالث

إنتاو واست دا الوسائل التعليمية

٪ 75‚8

الرابع

التقويم

٪ 77
٪ 75.3

النسبة املئوية للثبات الك لجميع مجاالت بطاقة امل حظة

[الجدو رقم ( )9يبين ثبات نسبة االتفاق بين املرتين]
س ض د وددن ال دددور ا ددلإلل ان اعمددة ن ددل ددلل لدددت  )٪ 80.35وااددم ن ددل ددلل لدددت  )٪ 73.5وبددءة
اة ف قم بل ز د  ,و لدت اة ل لا ه ا للل انمد ال دن املدل ل زد ا إللهلاد ل فود ) ٪ 75.3
و ن ل و ل ا ا للل انم الهلا ل فو .
 .2.2.2ثبات ألفا كرونباخ:
واددلر اللفددث إل دددسأل ملددل إلهلاد ل فود د صد بهل انهلف د إلح ددلب وملوددم اا ددل ضألودلددل ا ددأل الهلاد
ضوم و ال دور ال  )11سل ن ا :
[الجدو رقم( )10يبين قيم معام ت االرتباط ألبعاد بطاقة امل حظة والدرجة ال لية باسـت دا معادلـة ألفـا
كرونباخ]
البعد

عدد الفقرات
15

اإلدارة واالنضباط الصفي
17

معامل الثبات
0,94

طرائ التدريس

7

0,87

إنتاو واست دا الوسائل التعليمية

11

0,95

التقويم

8

0,94

الدرجة ال لية للبطاقة

41

0,97

س ض د و ددن ال دددور ان وم ددلو اا ددل ضألودل ددل ددأل وي إل د ن  )0,97 0,87ستل د ن ان ا ددت حا ددل إل ة ددت )0,97
و ا ا عتد و س  )0,01و ا علا دام عمة ملل ز د الهلا ل فو .
و ددل ذددلل ض د ا للفل دلن ان إلهلا د ل فو د و د ع اد ذ د ) ت ددل إلد ز د علا د وددن اعدددل و اللددل
و ل يمنز ا وعد ا ات لفا انهلف ار ذي حعم ع طهل اللفللن زأل م هل ا ا د ذ .
أثنــى عيــرة/بناء البرنــامج التــدريبي أثنــاء الخدمــة القــائم ع ــى االحتياجــات التدريبيــة لتحســين مســتوى األداء
املنهي لدى املعلمين:
ذد لا اللفل دلن وددن د ددلفا الح د ث و اد ذددل ا ددلإل وددن ف ددث ض د إلتددلم ابددل وا ووددن ف ددث دذددلا ف
و دد ددل ل د دو د إعددد ا لم د ن الددم وامتددلم ال دو د وو د وخعددلف بددءة ابددل وا ووددن ل ددل
ع ددا ان ا إلألدددلوا ددد هب اددا وو دل ددا وعتلصددألة دذلذد ارد ي د م ع طهددل ووددن مددل إلتددلم ابلدددلوا ل بددلي د
بدءة اد ذد واددل خ د خهد و د وألف د ددسأل هف لزددل عد ل ابلدددلوا ا ددد هب هد هأل ابلدددلوا
ف وم و عم ت ء ابلدلوا ا ا ل هدا ووألف ا ل و ا هل).
.1مبررات إعداد البرنامج:
فمد ا د ع عمدة امدسدد ودن ان دف و لأل زدن و اد ذدل ارد حددث عدن هف لزدل ا د هب د امتدلم ال دود
وحا ل ا د هف ع طهل وونهل:
-

د اف د م

 :لم ل ض لسل ا إعد اة د هلا

 .اود د ى او ات وحخألون :ألزون ل ا ي ا ة أل و ا ز ن
 -ا د ع

 :حدسد هف لزل

 ف د ن ف ددت ن :الد ان .2003

 1ا ا نأل امألىا ا لبأل وعأل1999 .

علدد هللا وهدأل اإلد نملدا إذدبل
ع لن د ان 2003 .
ا د هب

سبل ل ا ة أل و ا ز ن

ل

ا م د ل اا دم دحد دد هف ااضدم
 1ا لبأل وعأل .2001

د ا د هب د ا ملا د وددن اعددد ا فرددر ا د هل ا و دددهو ا ة ددأل و ا ز ددن ع ددلن

 خلاددد ددا دف ددد  :و د هن لم د ن وددن اعددد ا إلددة ا ددد هف ا ان ددلب ال ددلوامألت ل حد .2005

 1ام د ن اوددل

 عل ددد اللذ ددي ا ددا إلت ددلم إلألد ددلوا ددد هب ا ت د د فم ددت ض لس ددل نت ا ز د دل ا م د د ل ا دددس وم د د ا م د د لم ف لزلبهل ا د هب امتلم ال دو 2003
ال ً ه ا ت
دذلس
ا م ل دذلى 2005
 ا ذ ضأله انح نا حدسد هف لزل ا د هب لم ابلإل اذ وابلإل
و ذ ه ع ا م ل ألا ن ابلإل ه ن ل ع ن لتل و أل فل ا د وع ر ابلإل وع ل ات
 -ووم

ا لا

و خبل ذ هلع اللفللن ان سحدا لبل
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ار اع ا اعد ا ابلدلوا:

 إلتددلم إلألدددلوا ددد هب يم ددد عمددة هد هأل هف لزددل
ووب لن وا وًت ا د .

ا د هب د ا زود و اضددألو ه اعددد ا لم ددل عمددة ان سو د ن

 إعددد ا الف د هف لزددل
و ن اا ا ل لم ل.
.2فلسفة البرنامج:
يم د ابلدلوا لمد د هلا ف وم علر عمة ذ د ر اد ل و ألل و مدا
ا د هب د ا زو د ا م ددل د

إعددد ا لم د ن ا ددت 2017 2016

د م إذددبل

اد

ولم:

اذلذ د د س د د ل ود ددن خ اًد ددل ذ د د د ر ات د ددل
 ذ د د در اللفل د دلن و ع د دل ام د ددم ضجذد ددبل
و ال و ا هل ل ام م و ل د نا األا م لا ز ل د هب خ ر ال ل .
 إ للع اذ ب لحل أل ا ملا ون خد ر هذد ملد و دف زًدلز امدألو ا د ح ال لذد ب lap
 )topوزًلز امأل )Data Show
لتلا د د

 ذ د ر اذ ب ات ءز و ا

د و لحل ل .

 ا دع ل هس لىا.
 ا منهن.
.3أهداف البرنامج:
..3.1اله ــدف الع ــا للبرن ــامج :ح د ن دا م لا د ا م د ن د فم ددت ل ددله اا و هدض ددلل
ا هل) إلللألف هإل د ف .
إد لج و ذ د ر ا ذلفم ا م
أل فل ا د
.3.2األهداف الخاصة للبرنامج:

اع د ا

 دسل قمألهف إللابلدلوا و ابد اا واب ا.
 لع ل لم ن إلقب هف لزل ا د هب
 ددد هف لم د ن عمددة و ع د بلو د و ددألو ه وددن هف لزددل
زد.

ح ن دا م لا ادىهل و ألو إ لنهل.
ا زو د ا ددلر إللام د ا م

زلدل ن.
 ت هف لزل ا د هب ادس لم ن و ا
 دور :لم ول اتوأله اًلو ار ذ دوًل ابلدلوا ف ر هف لزل

د إلع د

ا د هب .

اًءة هف لزل امتلم ت ء ز ل ابلدلوا.
 اللنا :ا د هلل ام و ا هل
 دسل إلألدلوا و بلي ا ح ن بءة هف لزل و ل س نن هذ لا وتا عمة و س اوذن وا م.
 ا ا ح عمة ودس الع
 ا ا ل هدا  :وم

ز ل
لألف

ابلدلوا ا د هب

هإل د ف و اللاغ عدابل. 100

 ام ت ار ذ هلل ع طهل ابلدلوا )12 :وم ل ووم
 لد انوت او
 وو ددلن ال
ا هس دغ

ح ن دا م لا ادس لم ن.
ون عدا ز ل

ابلدلوا ) 30 :ز

.

ا فد  :ذلع ودعف ألهلل.

د  :الع د هز لع ددل ا م د ن إل د ذ د ال د ا وود ذ د اب د ل هإلأل ب د إل ع ددأل ال ددل ن
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.4محتوى البرنامج:
 .4.1التصور النظري للبرنامج:
ذ در اللفث إلألدلو دل دد هب ل ي دتتد د إ دل ة اتودأل وضدءا د خه دا ا د هب د إلدة اتوألهد ا د ض
لمألا و اتوأله ام د .
وىهدح اللفث ون خ ر بل ن اتوأله ن إلة:
 قمدسم لم ول ال هق ف ر ولب فمت لًل و ا د خم ا ل إل نهل.
ف ر بءة هف لزل ا د هب .
 إض لب لم ن لم ول اتوأله ا
 إ لن لم ن اًءة هف لزل ون خ ر ا ألهن و ا د هف ام م ع طهل.
 .4.2أسس اختيار محتوى البرنامج :ل خ ل وح س ابلدلوا وا ل األذ ا لا :
 ان سو ن و تلذ ل ون دبد ح.
 ان سو ن الإل ا
 ان سو ن و ت عل.

هل.

 سح ل د هف لزل
.4.3موضوعات البرنامج:
هف لزل ا د هب وق م عمة ول سم و :
أ.املجــا األو ــى :أل فددل ا ددد  :أله د ا د م ل ا مددلونا أله د هذ ن ددلح هذ عددلم) أله د ا د م ل
إللا مف أله ددل د و ا ع .
ب .املجـ ــا الثـ ــاني :اا و هدضد ددلل اع د د ا :إا و تو د د ل اليا د د للاس د د اع د د  .إا و تو د د ل اليا د د
هدضلل اع ا إا ا لعم اع ا و تو ا.
فم و ن
اع
و .املجــا الثالــث :إد ددلج و ذد د ر ا ذددلفم ا م د  :ل د ل و ام تددل ) ا م د إد لج و ذد د ر
لحل ل و ا مف اد وا إد لج و ذ د ر داملب ابلإل ه إد لج و ذ د ر ادوف امأل ئ ).
د .املج ـ ـ ــا الراب ـ ـ ــع :ا د د د هل :س د د ددل ااو ا د د د هل ار د د د تتلذ د د ددف واب د د ددد ح ا د د ددد ى ي د د د در ا د د د هل
ستلات ا و ء د اخهدلئهل ودن دنوابل إللا ةدسد األ زمد
اتش ص ا و ه ال لوا) امتلم ا د
ا هل ح ن ع ر ا م ل ا م ل
ا ح ن اا ئهل امتلم ا هل .ف د لفا ع
 .4.4طرق اختيار العينة:
اددلر اللفل دلن إللخ ددل ام ت د إللاهأله د ا ع دددس وأل ع ددل د ا د ان و د ن ام ت د و ددن وته د و ف ددد و ا د
اوولد هل ل اد ذد و ابلددلوا ا دد هب إلددون ع فدل ف دث سعدمف هل دل ز دل ابلددلوا ا دد هب عمدة
لم ن ون وتل ل زةأل ا د و د خلصد وان ام تد ذد ح سد ل و لفم هدل عمدة مد ث وأل فدم و د  :ا دلى
الم ابلدلوا ا د هب وز ل ا ا لى المد ا لى ا تل ).
 .5.4األدوات والوسائل التعليمية التعلمية: :
ا د هب

 زًلز ان ل أل وضءا زًلز اا ق
 ااأل

ودو

لحدا .

زًلز عأل

ال لدل

.)CD
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.)Data Show

 للا ام


لهل ع ار ذ زع عمة ل ل ض ن ف ر و له ها م لا ا م ن.

دسل د ل ج ع

 ذ د ر ا فل

ع

ون الم م و

نهلس ال

.

ال ذبل و دا ر ال لص ار ذتتلات م و

 ذ د ر ا ي دإل ت  ) hWiteaoBrdو دا ر ال ل
 فمت ا فل و األذ ول

ا

ح

ع ااول بل إللذ د وًل.

اءا .

ل هول ل).

 فمت ان ف ا د هف ع ت اد ذ عمة هل ل هف لزل
 .6.4األنيطة التعليمية التعلمية:
ا ددد د م ابلد ددلوا عم ددة امدس ددد و ددن دن دده و ل د ا ا م د ل ت ع د ار د س ن ددن ا م د ن ان س ل ذ ددًل
ات لعدبل عمة ضت لب هف لزل ا د هب س نن إز لر بءة دن ه :
ا د هب

 ددد هلل و ددل هن و
ابلدلوا و دذا انهلف

د

ار عأل ت ع طهل.

ابلدلوا إلح ددث ق ددلعد لم ددل عمددة ا دددر د ا ذ د
ددم اددد وى امتددلم ددد
نهلس م ا ى ومألا ودس نن لم ل ون دا م له ب.

 ا ل ا ةءس األ زم هذ لإلل

ل م ن امتلم ا ذ ا وى ابلدلوا.

 لتلا ددل و ا ددلم ارد د قم ددد إل د ن ل م د ن و ا ددلفل عم ددة ت ددء ابلد ددلوا لتلا د و دددس دددر ل م د ن
ح ووتلا .
و ازلإل عمة ات لؤه و ا ضلسل ار ح لج إلة
 انهل ل د د ار س ر بهل ا لفل عمة ت ء ابلددلوا ا م د ن فمدد ت دء هف لزدل
اا ئهل ون خ ر ذ د ر إلهلا ل فو ار اعدبل اللفللن.

ا د هب د و د هل

 هذد لا وددن ا ت ددل
المت لم ن ل سن).
 . ت ددء ل م د ن ا ف لزددل ا د هب د ف ددوم اا ئددا ع م د وع ددد ز ددل ا ح د اددألا م لا د ا م د ن
و نواىهل إللا ةءس األ زم مل إعلا ت ء هف لزل وأل اخألس ا ص ر إلة ل س له ب ون ا لن.
 .7.4التصميمات التجريبية:
ل ددل ابلد ددلوا عم ددة  ) 12وم ددل ووم د د و ددن وم د د لألف د د هإل د ف د د لخ ل ددل المد د وىم ددد هل ددل ز ددل
ابلدددلوا ا ددد هب ددل هل ددل هخ لددل المددد و ل ل دد إلد ن دا م لاد ادددس لم د ن الددم وىمددد ا ألتد وىمددد
ود ًأل ل هل ل هخ لل ا تل .
 .5مراحل تطبي البرنامج:
س أل ابلدلوا إلق ىن وأل فم لا لل :
.5.1مرحلة البدء ( مرحلة التحضير):
وق د م ال ددل دور ا بلدددلوا ا ددد هب و ارد س د ل وددن خ اًددل ا مددل ح إل د ن اللفلدلن و ل ددل ض ن و ال دددسث
عن ابد ح ابلدلوا وولب ا و امل ل ل ض ن دح ة وون مدل ا حضد ل ا ددخ ر ام دل ال دل ا د هب د
ف ر لًل ا د هب .
.5.2مرحلة االنتقا :
ابلإل هد د و ددلبد ااد ر أل نددن عمددة هف لزددل وحدددا ضمددأل
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ا وى

دح

اد ذ د دذلذ د و د هف لزددل

وه د ل خ اًددل ال دددسث عددن و ددو
ا م ن و ألو إ لنهل.
.5.3مرحلة العمل البناء:
و لألف ار س ل ون خ اًل قمددسم داودل ال هدق فد ر ولب د هف لزدل ا د هب د وضدءا قمددسم فمدت
دذددلا ف اة ددل ذ د ل د هل ًددل ووددن مددل ا ددد هف عمددة ح د ن دا م لا د واددل د هف لزددل إل هل ددل
ا ع ل.
.5.4مرحلة اإل اء:
و د وألف د دخ ددل ف ددث س د ل ا قض ددد وددن ا ص د ر األبددد ح األفي د ا بلدددلوا و ا ص د ر إلددة ات ددلفا لألز د
و ا إللذ د ر اذلا ف ووذلفم ا ل لتلذل .
.6أساليب التقويم املست دمة ف البرنامج:
ىهدح ابلدلوا ال لل إلة ه هأل دا م لا لم لألف هإل د ف ودودأل دب د ع د ا د هل اجددا س بدلي
هل ابلدلوا ل بلي.
إ للع دذلا ف ا لا
.6.1تقــويم قب ـ  :اددء ددل إزددأل ؤة د إلد س د ابلدددلوا ا ددد هب والددم ددألي ا زددنم وددن لح د س ام د و ددل
نًددل ااددأل ا ع ت د اد ذ د عددن
ا د وددن خ د ر هل ددل إلهلا د ل فو د اددألا م ا ددلى لمألا د ام د ار د
هف لزل ا د هب ل ع اد ذ .
.6.2تق ــويم بع ــدي( خت ــامي) :وهد د ل فم ددد هد ه ددلم و ددن هل ددل ابلد ددلوا وىم ددد ان سع ددم لم د د ن إل ددة ل د د س
له ب ا لن ال لز س ل هل ل هخ لل المد .
ا.إلهلاد د و فو د د اد ددألا م لا د د ار د د س ض د د نهل ابلدد ددلوا س ند ددن ود ددن خ اًد ددل و فو د د ود دددس ح د ددن دا م لا د د
ا م ن ون خ ر و فو اا ئهل الم ت ء ابلدلوا مل و فو دا م فمد ت ء ابلدلوا.
لم دل عمدة
 .6.3تقويم تعب : :س ل هل دا م فمد ود ًأل ون هل ل هخ لل المد لمألا ودس فد
دا م لا ادسا و ه هألة ال لزل ا ا د هب .
ث ثة عيرة/إجراءات الدراسة:
ا لا :
ت اد ذ ال لا عمة ال ه
ا.و د ددن إ د ددل عد ددلر ا د ذ د د و ا د د ود ددن خ د د ر ه د د ع عمد ددة داب ابلإل د د و ه لبد ددل لملصد ددأل و ال دسل د د
ام ا د إللهف لز ددل ا د هب د ا ذ د لا ونه ددل د إلت ددلم إ ددل اد ذ د اتو ددأل و
و اد ذ ددل ا ددلإل
ازأل ئا).
ب .إعد ا إذتللد هف لزل ا د هب ا زو ون خ ر ذت ل ل ع ن و ل ألا ن ابلإل ه ن و لم ن.
ج.إعد ا إلهلا و فو ا لى ودس و ل ذ ااأل ا ام ت ا ف لزل ا د هب ف وم ع م وا .
عد
ع اضدلإله و  )12ا
ا.وون مل ل هل ل إلهلا ل فو عمة  )24وم ل ووم إل ن  )12ا
ا ألهب ا لى ودس و ل ذ هل ا ف لزل ا د هب ع م وا لخ لل الم .
ه.وتت ددلم عم ددة ات ددلفا ار د ددل ال ع د ر ع طه ددل و ددن إلهلا د ل فو د عم ددة ع ت د اد ذ د ا ددلر اللف ددث إلجع ددد ا
ابلدلوا ا د هب .
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ا د هب د

وولب هددل واب هددل إللاة ددل

و .وو ددن ددل إع ددد ا و ه ددي زو د د ا د د ت ددء ابلد ددلوا ف ددث ل ددل ابلد ددلوا ل ددد  ) 30ز د د خد د ر ) 16
عمة اتح ا لل :
اذل عل و
 ال د ن دور و الددلنا ذد و ن بددداًل بد ا ً ددد ا بلدددلوا و د ح اًدددح وددن بددء ابلدددلوا داددأل ا ام تد
إللا لا إلة هل ل هخ لل ا لم ع طهل.
 ال

ل ون اللال اةلس ا لم و ام ألهن :ل ت إلتت ء ابلدلوا ا د هب  )25ا لم.

 ال ل اللوت و ا لذدم و ام دألهن و ال مد ن :ل دت إل د ل ابلددلوا خ لدل فمدد ) لمألاد وددس الع د
ابلد ددلوا و ددن خ د ر هل ددل إلهلا د ل فو د لخ ل ددل فم ددد ل ل د د د ددلفا هخ ل ددل الم ددد إل د ن ل د ع ن
اضلإله و ا ألهب
عد د ا ألهب د د
ز .وىم ددد و ددد زوت د د ددد ف ددًأل ددل هل ددل إلهلاد د ل فود د عم ددة  )12وم ددل ووم د د ا
لخ لل تل .
أربعة عيرة/األساليب اإلحصائية:
إزددأل م لملال ددل افعددلف و ح ددم ات ددلفا مددل ازلإل د عمددة اذددا اد ذ د ووتلا د د لف ًددل عبددل ذ د د ر
و ع ال نر افعلف  )spssوال دذلا ف افعلف ا لا :
و اة ف لا ه ا لمألا خعلف ع ت الحث.
 .1ا نأل
 .2وملاا اا ل ضألودلل ال لب ملل هذ ب لن ا ف لزل ا د هب وتهلا ل فو .
 .3وملوم ه لل إل لذ ن ا نف اتع ) ال لب ملل هذ ب لن ا ف لزل ا د هب .
 .4ن ل ه لل ال لب ملل إلهلا ل فو .
 .5ل ذهل ال لإل و هدحأل ال لم ل ه اوم و لرا ابل يف هف لزل ا د هب .
 .6خ لل  T-Testف ث ذ در األغأل ا لا :
وددن ازددم ا ددلى اها د ا ددألول و ل ذددهل لأل له د وغ ددل لأل له د ا م ت د ا دد ددل ف ددلب صدددل هذ د ب لن
وتهلا ل فو صدل ل ل د اهألا ).
اعد ددة ل الي د ددل و ا د د ا ل د د د إل د د ن
 .7خ ل ددل ود ددلن و د د  ) Mann Whitney Testا م تد ددل ل د د
ل د ع ن ا ألهب د و اضددلإله د ا ددلى المددد وب د و ددلى هإلددل وبل س ددي ادها د افعددلف عددن
ألهل إس لا ا  )Uل ع األ ف وو ل د هل ون  )Uال دوا .
 .8خ ل د ددل واو ض د د د ن  :)Welcoxonا م ت د ددل لأل لهد د د و ل د د د وبد د د و د ددلى ه إل د ددل وبل ا ل دد د د إلد د د ن
ا لذ ن ا لم و المد و ا تل وه دي ادهاد عدن ألهدل إس دلا ا د
ل ع ن ا ألهب و اضلإله
ال ألز ).
 )Wدصةأل ا ل ا ل و هس لإل وو ل د هل ون ا  )Wال دوا ا
خمسة عيرة /عرض وتحليل ومناقية نتائج الفرضيات:
ً
أوال /عرض وتحليل ومناقية نتائج الفرضية األو ى:
الحتياج ــات التدريبي ــة ال ام ــة ملعلم ــي املرحل ــة االبتدائي ــة تمثل ــا ف ـ (طرائ ـ الت ــدريس ،اإلدارة واالنض ــباط
الصفي ،إنتاو واست دا الوسائل التعليمية ،التقويم).
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لم ل ه ازلإل ااأل ا ع ت اد ذ اوم و دلر ودن و دله اد ذد وأل لد

ل ذهل ال لإل و هدحأل ال
تلزا ل ال دور ال)6
[يوضــح الجــدو رقــم ( )11املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــة أفــراد عينــة الدراســة ل ــل
ً
مجا من مجاالت الدراسة مرتبة تنااليا]
رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الرتبة
املجاالت

املجا

املتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط االنحراف املعياري
الحسابي

3

1

طرائ التدريس.

13,48

2,27

2

2

اإلدارة واالنضباط الصفي.

14,68

3,38

4

3

إنتاو واست دا الوسائل التعليمية.

12,84

2,45

1

4

التقويم.

16,44

2,69

2,69
14,36
لألداة ك ل
سوًأل ال دور ال  )11ان و لر ا هل زلم لأل ل دولة ون ف ث ال لزد ا د هب د إل ذدي ف دلىا
س ددد إل د  )16,44مددل و ددلر اا و هدضددلل اعد ا لأل ل د اللد د إل ذددي ف ددلىا س ددد إل د  )14,68وزددلم
لأل لد اللالد إل ذدي ف ددلىا س دد ب  )13,48إليت ددل ف دم و ددلر إد دلج و ذد د ر
و دلر أل فدل ا ددد
ا ذ ددلفم ا م د د لأل لد د األ فمد د إل ذ ددي ف ددلىا س ددد إل د د  )12,84ا ًد ددأل ات ددلفا ان و ددله اد ذد د
فعد ت عمددة و ذددهل أل وفددت إل ددن  )16,44-12,84وب ددء ي ددأل إلددة ان هف لزددل ا د هب د ار د د ت
ع طهل اد ذد إل لهبهدل إد دل ق دوم ف لزدل ف د ا م د ن وبدء ودل اضدد ع دا وز ابلإل د ا ت د
د هب د ا م د ن امتددلم ال دو د و ار د ق د م ز ددن ودددخ ام د ابلإل ه د وبددءة
د زًًددل ام ددد او
ت ون ومول اد ذل ل لبه ولم ا ذ ( :القطاونـة.)20 :2000 ،
اتت
[يوضــح الجــدو رقــم( ) 12املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــة أف ـراد عينــة الدراســة عــن
فقرات املجا األو /طرائ التدريس مرتبة تنااليا]
رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الرتبة
الفقرة

الفقرة

املتوسـ ـ ـ ـ ـ ــط االنحـ ـ ـراف
الحسابي املعياري

3

1

است دا طريقة التعلم التعاوني ( العمل الجماع ).

3,6800

0,789

1

2

است دا طريقة التعلم باالكعياف.

3,9200

1,098

4

3

است دا طريقة التعلم باللعب.

3,1200

0,997

2

4

است دا طريقة األناشيد والقصة.

2,7600

1,111

3,3700

0,998

لألداة ك ل
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س ض د د ال د دددور ا د ددل  )12أل ي د ددف هف لز د ددل ا د هب د د اهأل ف د ددل ا د ددد ف د ددوم ا د ددلل  :أله د د ا د د م ل
إللهضت ددلح ز ددلم د لأل ل د دور و ددن ف ددث ال لز د إاطه ددل إل ذ ددي ف ددلىا س ددد إلد د  )3,9200م ددل د لأل ل د
اللد أله ددل د و ا ع إل ذي ف دلىا س دد إل د  )2,7600و د لأل ل د اللالد أله د اد م ل ا مدلونا
إل ذد ددي ف د ددلىا س د ددد إل د د  )3,6800و د د لأل ل د د األ فم د د أله د د ا د د م ل إللا مد ددف إل ذد ددي ف د ددلىا س د ددد إل د د
 )3,1200ون خ ر بء ابل يف ض اتل وددس ال لزد لو د اهأل فدل ا دد ودن دألح لم دل و ارد أل دف
اب ه ددل ادس ددا ف ددف دوا ه د د ذ د دوًل ا خ ددم غألا د اع ددف وان ل ذ ددي ال ددلىا ازلإل د اا ددأل ا ع ت د
أل وي إل ن .)3,1200-3,9200
اد ذ ا لر دور /أل فل ا د
[يوضــح الجــدو رقــم( ) 13املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــة أف ـراد عينــة الدراســة عــن
ً
فقرات املجا الثاني/اإلدارة واالنضباط الصفي مرتبة تنااليا]
رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الرتبة
الفقرة

الفقرة

املتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط االنحـراف
الحسابي املعياري

4

1

إدارة وتنظيم البيئة املادية الصفية.

3,4000

0,898

2

2

إدارة وتنظيم البيئة الصفية النفسية االجتماعية .

3,7200

0,964

3

3

حل ميك ت االنضباط الصفي.

3,7200

1,083

1

4

إدارة التفاعل الصفي وتنظيمه.

3,8400

0,928

3,6700

0,968

لألداة ك ل

س ض د ال دددور اددل  )13أل يددف هف لزددل ا د هب د ا د ا اع د ف ددوم ا ددلل  :إا ا لعددم اع د ا
و تو ددا زددلم د لأل لد دور إل ذددي ف ددلىا س ددد ة ب  )3,8400و د لأل لد اللد د إا و تود ل اليا د
اع د ات د إل ذددي ف ددلىا س ددد ة ب  )3,7200و د لأل ل د اللال د فددم و ددن هدضددلل اع د ا
إل ذي ف لىا س د ة ب  )3,7200و لأل ل األ فم إا و تو ل الياد للاسد اع .إل ذدي ف دلىا
س ددد ة ب  )3,4000وو ددن خ د ر ب ددء ابل يددف ض د ات ددل و دددس ال لز د لو د اا هدض ددلل اع د ا ا ددن
خ ر ومدر ل ذي ال لىا اء سبل وي ولإل ن  ) 3,4000- 3,8400ض اب هل ادس لم ن .
[يوضــح الجــدو رقــم () 14املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــة أف ـراد عينــة الدراســة عــن
ً
فقرات املجا الثالث/إنتاو واست دا الوسائل التعليمية مرتبة تنااليا]
رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الرتبة
الفقرة
1

1

4

2

الفقرة

املتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط االنح ـ ـ ـراف
الحسابي املعياري

إنت ـ ــاو واس ـ ــت دا (املجس ـ ــمات والعين ـ ــات) التعليمي ـ ــة4,0000 .
(املجسمات ،و العينات).
إنتاو واست دا املحاكاة واللعب الدرامي.
2,8400
25

0,852
1,051

2

3

إنتاو واست دا األلعاب التربوية.

3,0000

0,804

3

4

إنتاو واست دا الدم (العرائس).

3,0000

0,942

3,2100

0,912

لألداة ك ل

س ضد ال دددور اددل  )14أل يددف هف لزددل ا د هب د ا د ددلج و ذد د ر ا ذددلفم ا م د ف ن ددم ا ددلل :
إد دلج و ذد د ر ل د ل و ام تدل ) ا م د زدلم د لأل لد دور إل ذدي ف دلىا س ددد ب )4,0000
و د لأل لد اللد د إد ددلج و ذد د ر دامددلب ابلإل ه د إل ذددي ف ددلىا س ددد ب  )3,0000و د لأل لد اللالد
إد ددلج و ذد د ر ادددوف امددأل ئ ) إل ذددي ف ددلىا س ددد ب  )3,0000و د لأل ل د األ فمد إد ددلج و ذ د د ر
لحل ددل و ا مددف اددد وا إل ذددي ف ددلىا س ددد ب  )2,8400وددن خد ر بددء ابل يددف ضد اتددل ودددس ال لزد
لو د د ا د د ددلج و ذ د د د ر ا ذد ددلفم ا م د د ا د ددن خ د د ر ومد دددر ل ذد ددي ال د ددلىا اد ددء سبد ددل وي ود ددلإل ن
 )2,8400-4,0000ض اب ا ذلفم ادس لم ن إللخ ح ا ز ال لز .
[يوضــح الجــدو رقــم(  )15املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــة أف ـراد عينــة الدراســة عــن
ً
فقرات املجا الرابع/التقويم مرتبة تنااليا]
رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الرتبة
الفقرة

الفقرة

املتوسـ ــط االنح ـ ـ ـراف
الحسابي املعياري

2

1

ي تار أدوات التقويم التي تعناسب وأهداف الدرل.

3,7600

1,181

3

2

يسـ ــت د التقـ ــويم (العتخييـ ـ ي ،التكـ ــويني ،الختـ ــامي) أثنـ ــاء
4,1600
التدريس.

0,787

1

3

ينــاقل الت ميــذ ف ـ أخطــاه م مــع تــزودهم بالتغديــة الراجعــة
لتحسين أداه م أثناء التقويم.

4,4400

0,700

4

4

توظ ـ ــف نت ـ ــائج عملي ـ ــة التق ـ ــويم فـ ـ ـ تحس ـ ــين عملت ـ ــي التعل ـ ــيم
التعلم.

4,0800

0,895

4,1100

0,890

لألداة ك ل

س ض ال ددور ادل  )15أل يدف هف لزدل ا د هب د ا د هل ف دوم ا دلل  :ستدلات ا و دء د
ددنوابل إللا ةدس د األ زم د ز ددلم د لأل ل د دور إل ذ ددي ف ددلىا س ددد ة ب  )4,4400و د
س ددل ااو ا د هل ار د تتلذددف وابددد ح اددد ى إل ذددي ف ددلىا س ددد ة ب  )3,7600و د
ي د در ا د هل اتش صد ا ود ه ال ددلوا) امتددلم ا ددد إل ذددي ف ددلىا س ددد ة ب
ددف د ددلفا ع د ا د هل د ح د ن ع ر د ا م د ل ا د م ل .إل ذ ددي ف
لأل ل د األ فم د
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اخهدلئهل ودن
لأل ل د اللد د
لأل ل د اللال د
 )4,1600و د
ددلىا س ددد ة ب

ددلىا

 )4,0800وخ د ر بددء ابل يددف ض د اتددل ودددس ال لز د لو د ا د هل ا ددن خ د ر ومدددر ل ذددي ال
اء سبل وي ولإل ن  )3.45 2.90ض اب ا هل إللخ ح ا ز ال لز .
إلت ددلم عم ددة د ددلفا خ ددل ا أل د د دول ددة ددل ا ص ددم إل ددة ان :االحتياج ــات التدريبي ــة ال ام ــة ملعلم ــي املرحل ــة
االبتدائيــة تمثل ــا ف ـ (التق ــويم ،اإلدارة واالنض ــباط الصــفي ،طرائ ـ الت ــدريس ،إنت ـاو واس ــت دا الوس ــائل
التعليمية .)،بهء ابل يف.
وبددءة اتت د ب د ر فمددت اب د م وددن ا ذ د ريمون ــد  )t9h1emy 1999ص د ت اد ذ د إلددة وز د ا اددألول
اهاد د إفع ددلف إل د ن دددسأل لم د ن ال لز ددلبهل ا د هب د وت د ن دس ددأل ودس ددأل ل ددد ى د و ددله ا ىم د د :
ا ه د ي و ا لع ددم اع د ا وإا اع ددف و ح د ن لً ددل اض ددألو ه اع ددلال لم د ن ا ددءسن ب ددل إلحلز د
اً ددءة ل ددله إ ددلا إل ددة ا ذ د عب ــد ال ــرحمن ردم ــان )2000،ص د ت ان ددم و ددلر و ددن ب ددءة ل ددله ل ددتن
وابد ا د د ددا ا ملو د د ددم و د د ددن ا د د د د س ل د د ددل ض د د د د ام د د د د ابلإل هد د د د و د د ددألل ا د د ددد و ا ذ د د ددلفم ا م د د د د
ألو ه ووو لم ابلإل اذ و .
و ا هل) س لم فلزل
وا ددل ا ذ د كريمــة الكح نــي )2005 ،هف لزددل ا د هب د وددن وزً د دوددأل ل د زً ن تلزا ددل و لدددا إل ددلر
م ددل إا اع ددف و ددلها م ددل و ددلر ا ذ ددلفم ا م د م ددل و ددلر ا د هل م ددل
ددألل واذ ددلا ف ا ددد
ابل يف ون وزًد دودأل لم د ن ودن
واخء د
و لر ا ه ي ا وا واخ دأل و دلر ا ه ي ا د
ف ددث دوا هد ض ددل إل ةددت ا ذد الكــوري  )2006،ان هف لزددل ا د هب د ذد و ددله د  :لمألاد لًت د
و ا هد د د ي ا م د د د ل ا ةد د د امألت د د د وقم ً د ددل و ذ د ددبل ل ا د ددد و اد د د م ل وإا اع د ددف و ا ذ د ددلفم
و ا هل وأل ل وال ف لزلبهل ادس لم ل.
وا ت ل ا م
ض د ددل ا د ددل ا ذ د د (جنيل ـ ــدا كي ـ ــر  )1976،ان هف لز د ددل ار د د عب د ددل عنه د ددل وم د د لألف د د هإل د ف د د و د ددلسم :
ا ه د ي ا بددل وا اد ذ د ض د ا ددلى دددر ا و ددء حدسددد دبددد ح و دن دده ا ح د ن ات د لا د
تو ل ا ات).
ض
و د ا ذ د إخلــف الطراونة،وام ئــه )2002 ،إل ةددت ان عمددة وز د ا فلزددل د هب د د ز ددن ل ددله اد ذ د
و ددل ا صددم إلددة عد ل إلددأل وا د هب د ا م د ن د د م هف لزددل ا د هب د ا م د ن د ز ددن ل ددله
فةت اتوأل عن خبل بهل وووب بهل د لاس .
و ا ذ هجران )2003 ،ذ عت ات لفا ا لا :
.

 د هف لم ن عمة حدسد ف لزلبهل ا د هب او ألهف ابلدلوا ل بلي لد ه م عن م ث ذت ددألو إعددلا اتوددأل د وح د س ابددل وا ا د هب د ال لا د ار د ت ددءبل وز ابلإل د ا ت د ا ب د فلزددللم ن.
 -إض لب لم ن ومل ح ع

ووًت زدسد

 -و لفم امأل ابلدلوا ا د هب فمد ع ل ل أل

و لر ععلبهل.
ا زو ا

عل .

 إزأل م ا ذل و لم اًءة اد ذ ون وزً دوأل لم ن لمألا ا ا د هف وال فلزلبهل.ً
ثانيا /عرض وتحليل ومناقية نتائج الفرضية الثانية:
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األداء املنهي

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة (  )0.05 ≤ αبــين متوســطي درجــات معلمــي املجموعــة
التجريبية والضابطة ع ى القياسين القب و البعدي لألداء املنهي.
وا ح ل ون ص بء ا أل ذ در اللفث خ لل وه و ض ن ا إلدل وبل  )Wilcoxon,Tا مدألح عمدة
اهاد بددءة ا ددألول إلد ن ل ذددهل ال ددلإل وا ددل سمد زدددور س ضد د ددلفا ا ددألول إلد ن ا زددل لم د ن د
ل ع ا ألهب و ل ع اضلإله وا ؤ Zؤ ا لذ ن ا لم و المد .
[يوضح الجدو رقم ( )16نتائج اختبار ويلكوكسون ال بارامتري للتعرف إ ى الفروق بين درجـات املجموعـة
التجريبية ف األداء املنهي بين القياسين القب والبعدي (ن=] )12
الرتب

العدد

املتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط االنحـ ـ ـ ـ ـ ـراف متوس ـ ـ ــط مجم ـ ـ ـ ـ ــو
الحسابي املعياري
الرتب
الرتب

الرتب
السالبة

1

133,83

21,87

12,00

12,00

الرتب
املوجبة

11

149,25

50,31

6,00

66,00

الرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب 12
املعساوية

قيمة
()Z
املحسوبة

-2,12

مسـ ـ ـ ـ ــتوى
الداللة

دال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ً
إحصائيا
عند
0,034

د ف د و ددن ال دددور ا ددل  )16اد ددا ددل ذ د د ر خ ل ددل وه و ض د ن  )Wلمألا د اها د ا ددألول د ا لذ د ن
ا لم د و الم ددد د ا ز د دا م لا د ا دددس اا ددأل ا ل ع د ا ألهب د اوً ددأل ا د ال ألز د  )Zلح د ت
ادألا م لاد إلد ن ا دلى ا لمد و المدد داددأل ا ل عد ا ألهب د ب  )-2,12و د ا د ا اد إفعدلف ل عتددد
اع أله ون الم اللفث.
الدس و ات ا أل
و س اها  )0,034وع ا س ل ال ر ا أل
اها د إفعددلف عتددد و د س اها د  )0.05 ≤ αإل د ن و ذددها ا زددل وم د
و ددل ي د ل إلددة وز د ا اددألول
ل عد د ا ألهب د د عم ددة ا لذد د ن ا لمد د و الم ددد ا ددألا م لاد د اع ددلال الم ددد و ددن خد د ر و ل دد د إلد د ن األ ددف
ل زل د  )11اضبددل وددن األ ددف ا ددلال  )1و قض ددد ا د عتددد ل ل د د إل د ن ل ذددي ال ددلىا ا ددلى ا لم د ل ددد
ب  )133,83و ل ذي ال لىا ا لى المد ل د ب .)149,25
و ددل بددءة اد ذ د وددن وددل ا ددل أســامة حســن معــاجيني  )1996ف د ر امددأل إلألدددلوا ددد هب امتددلم ال دو د لم ددل
لألف هإل د ف وا د اذ أل عمة ات لفا ا لا :
اها د إفعددلف إل د ن دددسأل لم ددل ا ل د و المدس د اعددلال ا دددسأل المددد و ددل
ان بتددلل اددألول
سدر عمة ان ابلدلوا ا د هب اا قم ل ا دسأل وان ابل وا ا د هف امتلم ال دو امدل إس لإل د وااو املاد
ت اد لم ن.
ض دل ددت بددءة اد ذد وددن ا ذد فتيحــة اللولــو ) 2001فد ر امددأل إلألدددلوا و بددلي د د م ان لسددل عمددة ات د
لا اه ل ام ر إلو ل ابلإل فةن عمة وز ا األول ا ا إفعلف ل د دا م ا د د د ض لسدل ا لعدم
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عد ا ألهب د و ددل سدددر عمددة ات د لاد اهلالددل

اعد ا اعددلال ل
ل ع اضلإله .
و ددل ب ددءة اد ذ د و ددن ا ذ د من ــا نج ــم ) 2010 ،إل ددة ومألا د و دددس الع د إلألد ددلوا و ب ددلي د ت د وً ددل
ابلإل د ام د ادددس اه ل د لم د ن د ا ددل اد ذددل هذ د و وا ًددأل اد ذ د ان بتددلل اددألول ا ا د
إفع ددلف ل د د و ذ ددي ا دددسأل ا ه د د عم ددة إلهلاد د و فود د دا م لً ددل ابلإل د د ام د د د د ا ددلى
المد .
[يوضح الجدو رقم ( )17نتائج اختبار ويلكوكسون ال بارامتري للتعرف إ ى الفروق بين درجـات املجموعـة
الضابطة ف األداء املنهي بين القياسين القب والبعدي(ن=)12

الرتب
السالبة

األداء املنهي

القيال

الرتب

العدد

ل

عد ا ألهب د عددن األهتددلبهن د

املتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط االنحـ ـ ـ ـ ـ ـراف متوس ـ ـ ــط مجم ـ ـ ـ ـ ــو قيمة
الحسابي املعياري
()Z
الرتب
الرتب
املحسوبة

0

138,00

23,79

0,00

0,00

الرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب 0
املوجبة

138,00

23,79

0,00

0,00

الرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب 12
املعساوية

0,000

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
الداللة

غي ـ ـ ـ ــر دال ـ ـ ـ ــة
ً
إحصائيا
عند
1,000

د ف د و ددن ال دددور ا ددل  )17اد ددا ددل ذ د د ر خ ل ددل وه و ض د ن  )Wلمألا د اها د ا ددألول د ا لذ د ن
ا لم د و الم ددد د د ا ز د دا م لاد د ا دددس اا ددأل ا ل ع د اض ددلإله اوً ددأل ا د د ال ألز د  )Zلح د د ت
اددألا م لاد إلد ن ا ددلى ا لمد و المددد داددأل ا ل عد ا ألهب د ب  )0,000و د ا د غ ددل ا اد إفعددلف ل
الدس ون الم اللفث.
اع أله و ات ا أل
عتد و س اها  )1,000وع ا س ل ال ر ا أل
اها د إفع ددلف عت ددد و د س اها د  )0.05 ≤ αإل د ن و ذ ددها ا ز ددل
و ددل ي د ل إل ددة ع دددر وز د ا ا ددألول
وم ل ع اضلإله عمة ا لذ ن ا لم و المد األا م لا .
وعت ددد و ل د د إل د ن األ ددف ا ددلال و األ ددف ل زل د ستل د ن ان ه ز ددد ا ددألول إللا ددلا إل ددة ات ددلو د ل ذ ددهل
اع أله .
ال لىا و ل سقضء ال ر ا أل
ً
ثالثا /عرض وتحليل ومناقية نتائج الفرضية الثالثة:
توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى دالل ــة (  )0.05 ≤ αب ــين متوس ــط درج ــات معلم ــي املجموع ــة
التجريبية واملجموعة الضابطة ،ع ى القيال البعدي لألداء املنهي لصالح املجموعة التجريبية.
[ج ــدو ( )18يوض ــح نت ــائج اختب ــار "م ــان ويتن ــيؤ ال ب ــارمتري للتع ــرف إ ــى الف ــروق ب ــين درج ــات املجموع ــة
التجريبية ودرجات املجموعة الضابطة ف األداء املنهي ف القيال البعدي(ن=])24
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العينات

العدد

املتوسـ ــط االنحـ ـ ـراف متوسط مجم ـ ـ ـ ـ ـ ــو مان وتني
()U
الحسابي املعياري الرتب الرتب

العينة التجريبية

12

150,25

24,40

15,83

190,00

العينة الضابطة

12

1,50

0,51

9,17

110,00

املجمو

24

32,000

مس ـ ــتوى
الداللة
0,021

ستل ن ون ال دور ال  )18ض ل ل ذ د ر خ لدل ودلن و د  )Uلمألاد اهاد ا دألول د ا لذد ن المدد
إل ن ل ع ا ألهب و ل عد اضدلإله د ا زد دا م لاد اوًدأل ا د ال ألزد  )Uلح د ت ادألا م
لاد ب  )32,000و د ا د ا اد إفعددلف ل عتددد و د س اهاد  )0,021و ددل ي د ل إلددة وزد ا اددألول ز بألهد د
ا ز ددل وم د ل ع د اض ددلإله و ل ع د ا ألهب د د دا م لا د ا ددلى الم ددد اع ددلال ل ع د
ا ألهب .
وددن خ د ر و ل د د عتددد ل ل د د إل د ن ل ذددي ال ددلىا ا م ت د ا ألهب د ل ددد ب  )150,25و ل ذددي ال ددلىا
ا م ت اضلإله ل د ب .)1,50
وهألس اللفث إلتلم عمة ات دلفا ارد ًدأل ان اد ا هد ي د ل إلدة ان ت دء ابلددلوا ل بدلي ااس إلدة هد هأل
دا م لاد د ا دددس لم د د ن اند د ال ة د د ن إللات ددلو وب ددء س دددر عم ددة الع د د ابلد ددلوا د د ه هأل هف لز ددل
ا د هب د ىدن ف دث لددت د دلفا ال ة د ن و مدلاا ن وهدألس اللفدث ان اد يمد ا إلدة زد ال ألهد د هل دل
ابلدلوا..
و ددل د ددلفا بددءة اد ذ د وددن د ددلفا ا ذ د رمضــان صــالح رمضــان ولطفــي عمــارة م لــوف )20، 1989 ،ف د ر امددأل
إلألد ددلوا ددد هب ا ددد هف امت ددلم ال دو د لم د لألف د هإل د ف د عم ددة اً ً ددل ا ددلمت ل ددلب ل األهل د و ار د
اهاد إفعددلف إلد ن و ذددي ا زددل ل د ع ن ل ح د وغ ددل ل ح د إللابلدددلوا
سلةددت ان بتددلل اددألول
صلال لألف دولة ون خ لل ل لب ل األهل .
ا د هب
ً
رابعا /عرض وتحليل ومناقية نتائج الفرضية الرابعة:
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة (  )0.05 ≤ αبــين متوســط درجــات معلمــي املجموعــة
التجريبية ع ى القياسين البعدي والتعب :لألداء املنهي.
ا ح ددل و ددن ب ددء ا ددأل ا ددلر اللف ددث إللل ل دد د إلد د ن و ذ ددي ا ز ددل وم د د ل عد د ا ألهب د د ا ددءسن د د
ابلد ددلوا ا ددد هب ن  )12د ا ددلى الم ددد وو ذ ددي ا ز ددل د د ل ع د د ا ددلى ا تل د عم ددة إلهلا د
و فو د دا م لا د إلقفمددلاة وا ز ددا او د و ا د إللذ د د ر خ لددل واو ض ددن ا دها د ا إلل وبلس د اس ددلا اها د
ال دور ا لل :
ع ا ألهب و لدت ات لفا ض ل و ض
ا ألل إل ن ا لذ ن المد و ا تل ا
[يوضح الجدو رقم ( )19نتائج اختبار ويلكوكسون ال بارامتري للتعرف إ ى الفروق بين درجـات املجموعـة
التجريبية ف األداء املنهي بين القياسين البعدي والتعب( :ن=] )12
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الرتب
السالبة

0

القيال

الرتب

العدد

املتوس ــط االنح ـ ـراف متوس ـ ـ ــط مجم ـ ـ ـ ـ ــو قيمة
()Z
الرتب
الحسابي املعياري الرتب
املحسوبة
165,00

21,62

0,00

مســتوى
الداللة

0,00

األداء املنهي

غيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
دالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
0,00
0,00
21,62 165,00
الرتب املوجبة 0
0,000
إحص ـ ـ ـ ــا
الرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب 12
ً
ئيا
املعساوية
عند
د ف د و ددن ال دددور ا ددل  )19اد دا ددل ذ د د ر خ ل ددل وه و ض د ن  )Wلمألا د اها د ا ددألول د ا لذ د ن
الم ددد و ا تل د د ا ز د دا م لا د ا دددس اا ددأل ا ل ع د ا ألهب د اوً ددأل ا د ال ألز د  )Zلح د ت
1,000
اددألا م لاد إلد ن ا ددلى ا لمد و المددد داددأل ا ل عد ا ألهب د ب  )0,000و د ا د غ ددل ا اد إفعددلف ل
الدس ون الم اللفث.
اع أله و ات ا أل
عتد و س اها  )1,000وع ا س ل ال ر ا أل
اها د إفع ددلف عت ددد و د س اها د  )0.05 ≤ αإل د ن و ذ ددها ا ز ددل
و ددل ي د ل إل ددة ع دددر وز د ا ا ددألول
وم د ل ع د ا ألهب د عمددة ا لذ د ن المددد و ا تل د اددألا م لا د وعتددد و ل د د إل د ن األ ددف ا ددلال و األ ددف
اع أله .
ل ذهل ال لىا و ل سقضء ال ر ا أل
ل زل ستل ن ان ه زد األول إللا لا إلة ات لو
وهضد د ف اللف ددث إل ددة اد ددا ه س ز ددد ا ددألول إلد د ن و ذ ددي ا ز ددل وم د د د د إد ددلث) د د ا ددلى الم ددد
د ة ودن
و ا تل ادس ااأل ا ل ع ا ألهب سوضد بء عمة ان لم ن فلاو عمة اندل لمأل د ادء
ابلدددلوا واددل س دددوة دن ابلدددلوا اوصددم و عد لمددل ح و لم وددل و لًددل إلددت ي ا ًددل اضنددل وددن ألض د ة
و ل ااس إلة ر ابل إل لئهل و ار لى ن لتن ام .
عمة ال
نتائج الدراسة:
 .1هف لز د ددل ا د هب د د ا زو د د لم د د لألف د د هإل د ف د د ل د ددت د د اا هدض د ددلل اع د د ا أل ف د ددل
ا هل) .بهء ابل يف.
إد لج و ذ د ر ا ذلفم ا م
اد
اها د د إفعد ددلف د د دا م لا د د إل د د ن هخ لد ددل ا لم د د و هخ لد ددل الم د دد د د ل ع د د
 .2وز د د ا اد ددألول
ا ألهب .
اهاد د إفع ددلف د د دا م لاد د إلد د ن هخ ل ددل ا لمد د و هخ ل ددل الم ددد د د ل عد د
 .3ه ز ددد ا ددألول
اضلإله .
اها د د إفعد ددلف عتد ددد و د د س اها د د  )0.05 ≤ αإل د د ن و ذد ددي ا زد ددل وم د د ل ع د د
 .4وز د د ا اد ددألول
ا ألهب و ل ع اضلإله عمة ا لى المد األا م لا اعلال ل ع ا ألهب .
اهاد إفعددلف عتددد و د س اهاد  )0.05 ≤ αإل د ن و ذددي ا زددل وم د ل ع د
 .5عدددر وزد ا اددألول
ا ألهب عمة ا لذ ن المد و ا تل األا م لا .
توصيات واقتراحات:
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س نن إز لر ا ر ان ابلدلوا ا د هب ادء قمأل دت إا دا ل
إفعلف ل ل لر دا ئا وهألزن اللفللن ا إلة :
 .1االلر اء ا ًألة لم ن و مأل إلا اللفث ون قملو ًل ا ملر ون ابلدلوا.
 .2ل ل ض ال لا ون الم لم ن و مأل إلا اللفث ون قملو ًل ا ملر ون ابلدلوا.
 .3ا تد ع د ذد د ر ا ذددلفم ا ت د ال دسلد د ا ددد هف ض ًددلز امددأل  )C.D.Lوزًددلز فلذد ب وح د ر
 ) LAP TOPوعألو وع عمة إلألدلوا  )Power pointوىمدت عدألو ادد وى ا د ح ل دً ا بهدل
ون الم ل ألا ن ابلإل ه ن.
 .4ال ًد للءور إعد ا ابلدلوا ذلعد عمة ح ل ابلدلوا دبد اا.
 .5ام ا ا اس ا ه ار لدت إل ن اللفث وااأل ا ام ت لم ن).
 .6ز ن اد وى ون الم اللفث عمة لم ن فمد إنهلم م ا لم.
التوصيات:
م ول اذ أل عتا د لفا الحث ال لل س ص اللفللن إل ل سم :
عد ا ألهب د دلن ادا دمدأل ا ضد و ادد ر

 االا ون الف
هإل د ف .

هف لزل

 ت ء ابلدلوا ل بلي لم


ار اذ أل عنهل الحث إعد ا إلهلال و فو ا د هل اا م وم د لألف د
لألف

دسل ال ان للاس و لمت ه لم

هإل د ف و هذ لا وتاا ا ه هأل ف لزلبهل و ت هل.
لألف

هإل د ف ا ال ض

ادو

ا د هب .

 ا ذ ف لزل وم لألف هإل د ف ال دا و دلر هف لزدل ا د هب د وو ف د دم زدسدد اطهدلا
و ا م إل ًل الف .
الهب لر إلقا م لم ل ألو ازلا او ة ا د
 ه د هأل دو ددلر ا ددأل ح ابلإلد د ا م د ن وا ددل لل دددا ان لس ددل ا ددء س ددت عمد دة ددألو هب ددلر إل ددلدب
لمألا و دا م عتد هل اا م لم ن ا ت .
 د ددألو ع د ددد ا د ددلم ع د د و ند ددأل ود ددن وم د د لألف د د هإل د ف د د وود دددسأل لد ددد ى وو ت د د ن و ا د د
ه عًدل عمدة ودل ي د د ودن لبدل واذدلا ف د و دلر ا دد هفا و ددل ي دًل د ضدي ل ا د إلد ن ودل سد ل
لد ى.
قم ا إلأل وا ا د هف امتلم ال دو وول س ل ى ام
د هب د خلصد بدداًل ت د هف لزدل ا د هب د لم د لألف د هإل د ف د وه دد بدء
 ألو ع د او
ا د هف امألت ار س ر لم ن ال لا ن إلتت ءبل لد ى اللد ه إللال ن فأل.
االقتراحات:
م د لفا اد ذ و ص لبهل س بلي اللفللن إزأل م اد ذل و الح ث ا لا :
ا ت د دا م لاد د لللفدث اد ذد ل د د د م ف لزدل لم د ن
 .1إلتلم إلأل وا د هب وقم
ا د هب وو ان ل ن وو ه لل و حدسل امعأل.
اا و هدض د ددلل اع د د ا إد د ددلج
 .2إلت د ددلم إل د ددأل وا تت د ددلور هف لز د ددل ا د هب د د ا لا د د  :أل فل ا د ددد
ا هل) ار ل صد هف لج ا د هب إاطهل.
و ذ د ر ا ذلفم ا م
.
لا لأل فم و لللفث ل
 .3إزأل م ا ذل ألصد هف لزل ا د هب
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هل

 .4إزأل م ا ذل و د د ا مألح عمة و ان هل ل و ح ن دا م لا ووم ال
املراجع :
 .1علددد الددل إإلددأل ب ل ا  )2003 (،تكنولوجيــا األداء البيــرى فـ املنظمات،األســس النظــري ودالالت ــا فـ
لتو امألت ا ت اا ه .
البيئة العربية املعاصرة وة
. .2ا عم وح د خ ل ان ا  )1997ميك ت املراهقة و اليباب ,1 ,ا ات لئ إل لو
 .3عل ددد ال ددل إإل ددأل ب ل ا تكنولوجي ــا األداء البي ــرى فـ ـ املنظمات،األس ــس النظ ــري ودالالت ــا فـ ـ البيئ ــة
لتو امألت ا ت اا ه ا لبأل 2003ر.
العربية املعاصرة وة
.4إلد دددو اف د ددد و وعد دده ف وح د ددد  )1984معج ـ ـم مصـ ــطلحات القـ ــوى العاملـ ــة ووذ د د إل د د ن ا د ددللب
اذنتد ه .
.5عل د ددد ال د ددل ا وزب د ددل ص د ددلل  )1990إدارة الق ـ ــوى البي ـ ــرية وتح د ددة دو د د د ان ا ات د دددو ا ة د ددأل
و ا ز ن.
علددد هللا عم د  .)2006االحتياجــات التدريبيــة ال امــة لتطــوير النمــو املنهــي ملعلمــي اللغــة العربيــة
 .6او د
و د ا ذ ددل د لت ددل و ددألل ا ددد
باملرحل ــة الثانوي ــة ،ال م د لع ددأله ا ت ددل و ددألل ا ددد
.164 –135
ابلإل زلوم ع ن
امدا  )110ستلسأل 2006ر
.7زهد ن وح د وعه ف  )1981الكفايات اإلنتاجية للمدرل  1ا ا ألول زد .
اذلو ف ن وملز  )1996 ،أثر برنامج تدريبي أثناء الخدمة ملعلمات املرحلة االبتدائية
 .8وضددلن ص ددلال وض ددلن واه ددا ع ددل و د ح  )1989أثــر برنــامج تــدريبي للتــدريب أثنــاء الخدمــة ملعلمــي
املرحلة االبتدائية
.9ضأله انح نا )2005 ،تحديد االحتياجات التدريبية ملعلمي التربية اإلس مية ف التعليم األساس ي
.10إخ د ددف اهأل ود وزو ف د ددا  )2002االحتياج ـ ــات التدريبي ـ ــة للمعلم ـ ــين م ـ ــن وجه ـ ــة نظ ـ ــرهم واملي ـ ــرفين
التربويين ،ومدري املدارل الحكومية ف مديرية تربية لواء األغوار الجنوبية ف البحرين
 .11او د ددلن ) 2000تحدي ـ ــد االحتياج ـ ــات التدريبي ـ ــة ملعلم ـ ــي اللغ ـ ــة العربي ـ ــة ف ـ ـ مرحل ـ ــة التعل ـ ــيم األساس ـ ـ ي
بالجمهورية اليمنية".
 .12ا هلودد  )2000أهميــة الكفايــات التدريبي ــة ال امــة لتحســين التــدريس الصــفي ملبحــث اللغــة العربيــة
ف املرحلة األساسية العليا ف مدارل محافظة الكرك الحكومية
 .13ه دددد  )1999 raomndتقـدير املعلمــين لحاجـات م التعليميــة أثنــاء الخدمـة فـ مـدارل واليــة كارولينـا فـ
الواليات املتحدة األمريكية "
.14زت ددد ض ددلر  )1976احتياج ــات النم ــو املنه ــي للمعلم ــين م ــن وجه ــة نظ ــر معلم ــي املرحل ــة االبتدائي ــة ف ـ
الواليات املتحدة
..Boone, E .J, Hall, INC, 1985- ,Developing Program in Adult Education , .London, Prentice
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
كلية العلوم االجتماعية
جامعة عبد الحميد ابن باديس(مستغانم)
قسم علم النفس ل.م.د

واقع تدريب أساتذة التعليم المتوسط أثناء الخدمة في ظل إصالح المنظومة التربوية الجزائرية
إسم ولقب الباحثة :بن قوة جميلة
الرتبة األكاديمية :السنة الثانية دكتوراه تخصص القياس النفسي وتحليل المعطيات
البريد اإللكترونيdjamila.ben27@yahoo.fr:
رقم الهاتف0698535310:

مقدمة:
1

لقد شهدت المنظومة التربوية الجزائرية مع بداية الدخول المدرسي  2004-2003اصالحات جذرية مست
جميع جوانبها ،حيث يهدف هذا اإلصالح والذي شرعت فيه الدولة إلى وضع منظومة تربوية وطنية عصرية

وناجعة تستجيب للتطلعات المشروعة وكذا الحاجيات الحقيقية للمجتمع ،ال سيما ما تعلق بمطلب تعليم وتكوين
ذي جودة مع تحسين المردود الداخلي والخارجي.
ولكي ينجح هذا اإلصالح ويعطي مردودية للقطاع كان يتوجب تدريب األستاذ من أجل مواكبته ،وبالتالي
كان من ضرورة وضع نظام تكوين وتحسين لألداء يكون مستق ار ومنسجما ومالئما من أجل التكفل الفعال

باإلصالح في الميدان العلمي لممارسة القسم ،ومن أجل مساعدة األساتذة في تطبيق المقاربات التدريسية
الجديدة التي دخلت في القطاع وهي المقاربة بالكفاءات ،لهذا خصصت الدولة ميزانية من أجل وضع برامج
التدريب تتوافق مع االحتياجات التكوينية لألساتذة.

إن هذا النظام التدريبي المبني على ضرورة رفع مستوى تأهل موظفي التعليم ،يهدف إلى تجسيد مهنية

مختلف الوظائف التربوية (التدريس ،التقويم ،التفتيش ،التأطير ،التوجيه ،اإلرشاد ،والعالج) ويمثل أحسن
ضمان لنجاح اإلصالح وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المنظومة التربوية وهذا ما نص عليه البريد الوارد

رقم  13-64المؤرخ في  06فيفري  ،2013رقم  /62و.ت.و/ر.د.

ومن هذا المنطلق قمنا بهذه المداخلة العلمية التى سوف نرى من خاللها واقع تدريب أساتذة التعليم المتوسط

في ظل اإلصالح الذي شهدته المنظومة التربوية ،وهل يساعدهم على التكيف مع اإلصالحات التي شهدته
المنظومة التربوية الجزائرية.
أوال :مدخل عام للدراسة:

 -)1إشكالية الدراسة:

التعليم رسالة مقدسة ومهنة سامية ،رسالة ألنها تحقق أهداف المجتمع ومقدسة ألنها وسيلة األنبياء،

المصلحين والمربين ،ومهنة سامية ألنها تتطلب من أصحابها أخالقا حسنة وعلما منظما ينبثق من الشعور
بالمسؤلية اتجاه االخرين ،وهذا ما أكدته دراسة نادية دشاش (.)2014
ويرجع نجاح المدرسة أو فشلها في تأدية مهامها وتحقيق أهدافها الى أساتذتها الذين هم في الواقع الركيزة
األساسية للعملية التعليمية وهذا ما أكده الشيشاني ونبيل كامل ( ،)2000ولما كانت له من أهمية كان البد من

إعداده وتأهيله لما يتناسب مع متطلبات التربية الحديثة ،ذلك ألن صورة األستاذ الملقي للمعارف لم تعد
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تناسبه ،مم ا دعت الحاجة إلى تكوين األساتذة في المجاالت التي يتوجب عليه متابعتها شريطة أن يكون هذا
اإلعداد مستجيبا لحاجاتهم (سهيل أحمد عبيدات.)71 ،2007 :
من هنا يتضح أن تدريب المعلم أصبح ضرورة ملحة لتطوير العملية التربوية ،ومن أبرز التغييرات التي

استدعت إلى ضرورة تنمية المعلم مهنيا هو اإلصالح الذي شمل المنظومة التربوية الجزائرية ،حيث جددت
الكتب والمحتويات التعليمية وفق األهداف المسطرة وبنيت المناهج الدراسية على منظور بيداغوجي يعتمد على
أساس المقاربة بالكفاءات ،حيث جعلت هذه األخيرة من المتعلم محو ار أساسيا لها وعملت على إشراكه في

مسؤولية قيادة وتنفيذ عملية التعلم (و ازرة التربية و التعليم الوطنية.)15 ،2005 :
إن هذا التغيير يفرض أن يقابله تطوير كفايات األساتذة مما يمكنهم من التكيف مع اإلصالحات التربوية

الحديثة ،ومن هنا كانت ضرورة تدريب لألساتذة بما يتماشى مع مقتضيات التجديد ،وهذا ما أكدته دراسة نويوة
صالح وخريف عمار(.)2009-2008
ومن خالل احتكاكنا بأساتذة التعليم المتوسط استطالعنا على واقع التدريب الذي تلقونه ،فوجدنا تضاربا في

اراء األساتذة ،فمنهم من يقدم عليه متحمسا ومنهم من يقدم عليه مجب ار.

هذا التباين في آراء واتجاهات األساتذة نحو التدريب دفعنا إلى طرح التساؤل التالي :ما واقع تدريب أساتذة
التعليم المتوسط في ظل اإلصالح الذي شهدته المنظومة التربوية.
 -)2أهمية الدراسة:
 -معرفة واقع التدريب الذي يتلقونه األساتذة في ظل اإلصالح الذي شهدته المنظومة التربوية.

 نسعى من خالل هذه الدراسة إلى تبيان مدى أهمية التدريب في مساعدة األساتذة على تجديد معارفهم فيظل اإلصالحات التربوية الجديدة.

 -من خالل اراء واتجاهات االساتذة نحو التدريب نستطيع معرفة إذا ما كانت برامج التدريب تغطي احتياجاتهم

التدريبية في ظل اإلصالح التربوي.

 -كما نسعى إلى توضيح مدى فعالية التدريب الذي خضع له أساتذة التعليم المتوسط في إطار مشوارهم

المهني.

 -)3أهداف الدراسة:

البد أن تكون ألي دراسة علمية أهداف تطمح إلى تحقيقها والى الوصول إليها ،والهدف العام من هذه

الدراسة هو معرفة وكشف عن واقع تدريب أساتذة التعليم المتوسط في ظل اإلصالح الذي شهدته المنظومة
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التربوية ،إذ من خالل اتجاهاتهم نستطيع معرفة مواطن القوة والضعف في برامج التكوين المستمر ،كما تهدف
هذه الدراسة إلى توضيح وشرح أهمية التدريب وضرورته لكي يتمكن األساتذة من التكيف مع اإلصالحات،

ضف إلى ذلك:

 -محاولة الكشف عن نظرة األساتذة للتدريب في إطار اإلصالح الذي شمل قطاع التربية والتعليم في الجزائر.

 إبراز دور التدريب في تحسين كفاءة المعلم المهنية حتى يستطيع تحقيق الفعالية في المهام والمسؤولياتواألدوار الموكلة إليه.

 -الوقوف على برامج التدريب ومدى مالئمتها الحتياجات األساتذة ورفع مستوى األداء لديهم.

 جمع آراء األساتذة حول طموحاتهم في برامج التكوين المستمر الالحقة يعتبر أيضا إسهاما ايجابيا في مجالالتربية والتعليم.

الجانب النظري والدراسات السابقة:
تعريف التدريب:

 -1لغة:

جاء من كلمة "درب " أي عود ومرن و "تدرب" تعني تعود وتمرن أي اعتاد .

(معجم الوجيز.)244 ،1992 :
-2اصطالحا:

التدريب هو مجموعة من البرامج والدورات الطويلة أو القصيرة والورش الدراسية  ،وغيرها من التنظيمات

التي تنتهي بمنح شهادات ومؤهالت دراسية،وتهدف إلى تقدم مجموعة من الخبرات المعرفية و المهارية

والوجدانية الالزمة للمعلم لرفع مستواه العلمي ،واالرتقاء بأدائه التربوي واألكاديمي من الباحثين النظرية والعلمية

(علي راشد.)177 ،2002 :

كما عرف علي احمد مدكور على أنه :هو عملية تنمية قدرات المعلم على أداء دور معين والقيام بمجموعة
معينة من التقنيات والمهام (علي احمد مدكور.)208 ،2007 :

كما عرفه حسن شحاتة وآخرون على أنه :إكساب األفراد المعارف والمهارات والقيم الالزمة إلنجاز أعمال

محددة بأكثر الطرق فعالية وكفاءة (حسن شحاتة وآخرون.)159 ،2003 :

وعليه يقصد بالتدريب أنه :عملية منظمة ومخطط لها بعناية وتهدف إلى تطوير أداء المعلم في جميع

جوانبه النظرية ،العلمية ،الفنية واإلدارية ،ويساهم في اكتساب المعلم قيم واتجاهات ايجابية نحو مهنة التعليم،
تغيير ايجابيا في أدائه مع تالميذه وبالتالي تحسين العملية التعليمية بكل عناصرها.
ا
األمر الذي يحدث
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وفي هذا اإلطار سنوضح أهم الدراسات التي لها عالقة بموضوع واقع تدريب المعلمين أثناء الخدمة من
خالل اتجاهاتهم وآرائهم نحو التدريب الذي يتلقونه ،حيث أوضحت دراسة حسن محمود حماد وشحدة سعيد
البهبهاني ( )2011أن اتجاهات المعلمين الحكوميين كانت إيجابية نحو الدورات التدريبية المقدمة لهم أثناء
الخدمة وهذا نحو محوري (محتوى البرامج التدريبية-ومدربي البرامج التدريبية) ،واتجاهات محايدة نحو محوري

(البيئة التدريبية  -ووقت تنفيذ البرامج التدريبية) والمجموع الكلي للمحاور إيجابي .وهذا ما أكدته نتائج دراسة

محمد ربابعة ( )1993بأن برامج التكوين ساعدت على تناول الخبرات ووجهات النظر بين المتدربين ،كما
تميز المدربين بالكفاءة وتمكنهم من المعلومات والمهارات التي قدموها ،وبينت أيضا ان هذه البرامج تساعد
على التطور وتعزيز عالقات شخصية بين المتدربين وكانت فقرة عدم مراعاة البرامج من حيث مدتها وتوقيتها

لظروف المتدربين نقطة ضعف عامة في جميع البرامج .كما كشفت دراسة فؤاد علي الحاجز ( )2004من
خالل تقويم برنامج تدريب معلمي المرحلة الثانوية عن ظهور العديد من أوجه القصور التي الزمتها وأدت فيما

بعد إلى ضعف المردود التعلمي لها .كما سعت كل من دراسة فؤاد علي العاجز وآخرون ( ،)2010عن
إيضاح واقع التدريب أثناء الخدمة حيث خرجت بالنتائج التالية والمتمثلة في حاجة برامج تدريب المعلمين
والمعلمات إلى وجود أهداف محددة سلفا ،ألن وجود هذه األهداف يساعد على نجاح هذه البرامج ،وبالتالي

تطوير أداء المعلمين والمعلمات المشاركين فيها ،زيادة على ذلك يجب التخطيط لهذه المضامين ،ويكون
منطلقا من واقع العملية التعليمية ومن احتياجات المتدربين المختلفة ،وأهمية مشاركة المعلمين في كافة

عمليات البرنامج من تخطيط والتنفيذ والمشاركة في التقويم والمتابعة ،وهذا ما أكدته دراسة نويوة صالح

( )2009-2008في أنه يجب إشراك األساتذة في تحديد مضامين برامج دورات التكوين ،وهذا من أجل
الحرص خاصة على انتقاء مواضيع ذات عالقة بحاجات هؤالء األساتذة من معارف عملية ذات عالقة
بممارستهم اليومية للمهنة ،كما وضحت أنه من المهم التكثيف من دورات التكوين المستمر وذلك من خالل

تخصيص حيز من التوقيت األسبوعي لألساتذة ،أو استغالل العطل لبرمجة تربصا.

الدراسة اإلستطالعية:

 -)1مواصفات عينة الدراسة االستطالعية:
يعتبر استخدام العينة من األمور الشائعة في مجال البحوث والدراسات العلمية ،حيث قامت الباحثة باختيار
) (30أستاذ بطريقة قصديه ،ويقصد بالعينة القصدية هي العينة التي يعتمد الباحث في اختيارها حيث تتكون
من وحدات معينة اعتقادا منه أنها تمثل المجتمع األصلي خير تمثيل( .فاطمة عوض ،صابر وآخرون:

 .)196 ،2002وبالتحديد اخترنا  30أساتذة التعليم المتوسط الذين تلقوا تدريب في إطار اإلصالح التربوي.
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 -)2أدوات الدراسة االستطالعية:
من المسلم به أن نجاح البحث العلمي في تحقيق أهدافه يتوقف على اختيار األدوات المالئمة لجمع
البيانات والمعلومات ،والجهد الذي يبذله في تمحيص هذه األدوات وتنقيحها وجعلها على أعلى مستوى لكي
تحقق درجة معينة من الثقة في البيانات التي يتحصل عليها عن طريق أدوات البحث(محمد علي محمد:

 .)744 ،1984وفي هذه الدراسة قامت الباحثة بمجموعة من المقابالت مع المفتشين وأساتذة التعليم

المتوسط ،إذ كان هدف الباحثة جمع المعلومات عن واقع التدريب الذي تلقونه خالل مشوارهم التدريسي.
حيث وزعت مجموعة من األسئلة على األساتذة ،وكانت كالتالي:

ما تعريفك التدريب ،وما هي أهميته؟

ما هي األساليب التي يتبعها المفتش في تنفيذ محتوى برامج التدريب؟
هل ترون أن هذه األساليب تساعدكم على أداء عملكم الحالي بكفاءة أفضل؟

كيف تقيمون برامج التدريب المتبعة حديثا وهل هي سارية المفعول ،أي هل تفيدكم وتغطي حاجاتكم المهنية في
ضوء التدريس بالكفاءات؟

ما هو التصور المقترح لتحديث عمليه تدريب المعلمين ،أوما هي احتياجاتكم التكوينية التي تساعدكم على

مواكبة اإلصالح التربوي؟

 -)3حساب صدق أداة الدراسة:
لقياس صدق األداة اعتمدت الباحثة على صدق المحكمين ،ويتم فيه عرض الصورة المبدئية من المقياس

على مجموعة من المحكمين في المجال ،وذلك من أجل إبداء رأيهم في العبارات ومدى مناسبتها ،وفي ضوء

ذلك يتم حذف العبارة التي يتم الحكم عليها بأنها غير مناسبة أومتكررة في عبارات أخرى ،كذلك التي لم تصل

نسبة اتفاق سادة المحكين على مناسبتها إلى  %85وبذلك يتضح العدد النهائي لعبارات المقياس في ضوء هذه

الخطوة (محمد خيري.)110 ،1997 :

انطالقا من هذا التعريف قامت الباحثة بعرض األداة على عينة

مكونة من  6محكمين من ذوي

االختصاص ،وهذا بهدف التأكد من قياس عبارات المقياس للموضوع وكانت نتائج أرائهم كما هو موضح في
الجدول التالي:
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الجدول( :)01يوضح آراء المحكمين نحو المقياس الموجه ألساتذة التعليم المتوسط حول اتجاهاتهم نحو
التكوين المستمر.
الحكم على العبارات

عدد

عدد

المحكمين

األسئلة

06

31

ال تقيس

تقيس

حذف

تعدل

ن

%

ن

%

ن

%

ن

%

22

%68

1

%3.12

6

%18.75

3

%9.38

 -)4حساب ثبات أداة الدراسة:
تم حساب ثبات المقياس عن طريق التجزئة النصفية والتي تتمثل في تجزئة المقياس إلى نصفين وذلك
بوضع الفقرات ذات األرقام الزوجية مقابل األرقام الفردية وهذا بتساوي عدد الفقرات في كال الجزئيين (علي
طاجين ،)24 ،2007 :قمنا بتطبيق المقياس على ( )90استاذا من التعليم المتوسط ثم حسبنا معامل بيرسون
فوجدناه  ، 0.70ثم صححناه بمعادلة سبيرمان براون كما يلي:
=r
=r
ومنهr= 0.82 :
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نالحظ أن قيمة ر=  0.82مما يعني ثبات المقياس ،وهذا ما يسمح باستخدام األداة وتطبيقها على عينة
البحث.
الدراسة األساسية:
 -)1منهج الدراسة:
في مجال البحث العلمي عدة طرق لحل أي مشكلة ،وذلك باختيار المنهج المناسب لتلك المشكلة والمالئم
لها ولطبيعتها ،لهذا تختلف المناهج من حيث الهدف الذي يود الباحث الوصول إليه ،وقد اعتمدت الباحثة في

دراستها على المنهج الوصفي ،وقد عرف العلماء المنهج الوصفي بأنه كل استقصاء ينصب على ظاهرة من
الظواهر التربوية أو النفسية كما هي قائمة في الحاضر قصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العالقات بين

عناصرها (و ازرة التربية الوطنية.)21 ،2005 :
وفي هذه الدراسة التي تدور حول "واقع تدريب أساتذة التعليم المتوسط في ظل اإلصالح الذي شهدته

المنظومة التربوية" لقد استعنا بهذا المنهج بغية تشخيص الظاهرة وكشف جوانبها وتحديد العالقة بين عناصرها
ومنه الخروج بالنتائج العلمية التي قد يستفاد منها مستقبال.
 -)2مجتمع الدراسة وعيناتها:
مجتمع البحث هو عبارة عن مجموعة من الوحدات (مثال أفراد أو أشياء) تشترك فيما بينها في صفة متغيرة
أو أكثر( ربحي مصطفى عليان وآخرون .)82 ،2000 :حيث كان مجتمع الدراسة أساتذة الذين تلقوا تكوينا
مستمرا ،وهذا في الطور المتوسط بمؤسسات التعليم المتوسط.
أما العينة فهي جزء من المجتمع فكلما استند الباحث في اختياره لعينة بحثه على األسس العلمية السليمة

كلما توصل لنتائج موضوعية واقعية لمشكلة البحث وتشخص أبعادها تشخيصا دقيقا بحيث يمكن تقديم الحلول
المفيدة (محمد السيد أبو نبيل .)33 ،1987 :حيث قدر عدد األساتذة في هذه الدراسة ب 90 :الذين يدرسون
في التعليم المتوسط.
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 -)3أداة الدراسة:
تعتبر مرحلة جمع البيانات من المراحل األساسية في إجراء البحث العلمي ،وتحتاج هذه المرحلة إلى عناية
خاصة من قبل الباحث (عقيل حسين عقيل .)149 ،1999 :بغية الحصول على المعلومات الالزمة من عينة
الدراسة فيما واقع تدريب أساتذة التعليم المتوسط في ظل إصالح المنظومة التربوية الجزائرية ،فقد تم االعتماد
على مقياس أعد خصيصا لهذا الغرض ،حيث يتكون هذا المقياس في صورته النهائية من  28عبارة منها
ذات اتجاه إيجابي ومنها ذات اتجاه سلبي ،بالنسبة للعبارات التي تقيس االتجاه اإليجابي هي كالتالي،2 ،1( :
.)26 ،24 ،21 ، 19، 18 ،17 ، 16 ، 14 ،8،11 ،6،5
أما العبارات التي تقيس االتجاه السلبي هي،27 ،25 ،23 ،22 ،20 ،15 ،13 ،12 ،10 ،9 ،7 ،4 ،3( :
.)28
 -)4طريقة تصحيح المقياس:
الجدول( :)2يوضح كيفية تصحيح مقياس ليكرت
التدرج

اوافق بشدة

اوافق

ال اعارض

ال اوافق

اعارض بشدة

إتجاه موجب

5

4

3

2

1

اتجاه سالب

2

1

3

4

5

تم تصحيح المقياس كما يلي:
يعطى المفحوص درجة على كل استجابة لديه ،بحيث تقدر هذه الدرجة ب 5في حالة استجابة المفحوص

بموافق بشدة ،وتقدر ب 4في حال استجابته بموافق ،وتقدر ب 3في حال استجابته بال أوافق كما تقدرب 2

في حالة استجابة المفحوص بأعارض ،وتقدر ب 1في حالة استجابته أعارض بشدة ،وعليه فإن أعلى درجة
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يمكن أن يحصل عليها المفحوص هي  ،140وأقل درجة هي  ،28و 84بالنسبة للدرجة المتوسطة التي يمكن
للمفحوص أن يحصل عليها.
 -)5نتائج الدراسة:
خرجت الدراسة بالنتائج التالية:
أغلب األساتذة كان لديهم نظرة إيجابية نحو التدريب أثناء الخدمة في مساعدتهم على التمكن من األدوار

التي فرضها اإلصالح الذي شمل المنظومة التربوية الجزائرية قصد التحقق من ذلك تحصلنا على النتائج
المدونة في الجدول رقم ( )14و( )15على التوالي.
الجدول( :)3يوضح توزيع درجات المقياس الموجه ألساتذة التعليم المتوسط لمعرفة اتجاهاتهم نحو
التدريب أثناء الخدمة في ظل إصالح المنظومة التربوية الجزائرية
الدرجات

التك اررات

النسبة

50

1

1.1

91

52

1

1.1

92

1

71

4

4.4

93

3

3.3

76

1

1.1

94

4

4.4

77

1

1.1

95

4

4.4

78

2

2.2

96

2

2.2

79

2

2.2

97

3

3.3

81

5

5.5

98

2

2.2

82

5

5.5

100

1

1.1

83

1

1.1

101

3

3.3

84

2

2.2

102

2

2.2

85

6

6.6

105

1

1.1

86

8

8.8

107

1

1.1

87

5

5.5

108

1

1.1

المئوية

الدرجات

التك اررات

النسبة

1

1.1
1.1

10

المئوية

حجم العينة

90

88

2

2.2

117

1

1.1

89

6

6.6

126

1

1.1

90

6

6.6

المجموع

90

100

من خالل إطالعنا على النتائج المدونة في الجدول رقم ( )14يتضح أن أعلى درجة تحصلنا عليها عند
تطبيقنا للمقياس الموجهة ألساتذة التعليم المتوسط لمعرفة اتجاهاتهم وآرائهم نحو التدريب هي  126بنسبة 1.1

بالمئة من مجموع  90أستاذ وأستاذة وأدنى درجة هي  50بنفس النسبة ،حيث تبين أن أغلبية األساتذة تحصلوا
على درجات تفوق الدرجة المتوسطة للمقياس و المتمثلة في  84الذي قدر عددهم  67أستاذ(ة) بنسبة 74.44

بالمئة ،بينما  23أستاذ وأساتذة تحصلوا على درجات اقل من الدرجة المتوسطة وهذا بنسبة  25.56بالمئة،
والجدول الموالي يوضح ذلك:

جدول( :)4يبين اتجاهات أساتذة التعليم المتوسط نحو التدريب أثناء الخدمة في ظل إصالح المنظومة
التربوية الجزائرية

اتجاهات أساتذة التعليم المتوسط

التك اررات

النسبة المئوية

اتجاه إيجابي

67

74.44

اتجاه سلبي

23

25.56

المجموع

90

100

نحو التكوين المستمر

فنسبة بالمئة  77.44من األساتذة لديهم اتجاه إيجابي نحو التدريب وقد يكون هذا راجع إلى أن برامج

التدريب تساعدهم على تنمية مهاراتهم الالزمة لممارسة أدائهم التربوي ،وهذا ما أكدته دراسة سناء ابرهيم ابو
دقة و آخرون( ،)2005زد إلى ذلك أن التدريب المستمر من أفضل السبل التي يستعين أو يركز عليها االستاذ
لإللمام بالطرائق التربوية الحديثة حتى يتسنى له تطبيقها بشكل صحيح ،وهذا ما أكدته دراسة عبد الجمال عبد
المنعم إبراهيم المنياوي ( ،)2009-2008ضف إلى ذلك فالتدريب المستمر يساهم في إخبار األستاذ و
إطالعه على كل جديد ليتمكن من تحديث معلوماته ومعارفه وحسن استغاللها في الميدان ،هذا ما أكدته دراسة

عبد اهلل عبد و الوهاب أحمد ( ،)2002ويساعد األساتذة على الفهم والتمكن من المهام الموكلة إليهم في ظل
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اإلصالح التربوي الذي شملته المنظومة التربوية الجزائرية ،حيث تغيرت أدوار كال من المعلم و المتعلم ،حيث
تعدت مسؤولية األستاذ من مهمته لنقل المعرفة إلى مسؤولية في إكساب المتعلم واالستزادة في المعرفة
ومتابعتها ومهارات استخدامها في حل المشكالت ،لهذا وجب تكوين المعلم تكوينا مستم ار لكي يستطيع التحكم

في العملية التعليمية وفق التجديد التربوي ،وهذا ما اتفق مع دراسة يوسف سيد محمود ( ،)2008لهذا يرون
األساتذة أن الدورات التدريبية لها فائدة كبيرة في تطوير كفاءاتهم وتحسين أدائهم المهني ،وهذا أكدته دراسة عبد

الرؤوف شاكر شفقة ( )2010وأحمد بن محمود سود الحسين ( ،)2004لهذا نجد أن األساتذة مدركين وواعين
بأهمية التدريب لمسايرة التطورات الحديثة هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يساعدهم في تنمية مسارهم المهني

الوظيفي ،وهذا ما أكدته دراسة نويوة صالح ( ،)2012ضف إلى ذلك فالدورات التكوينية تساعد األساتذة على
االنفتاح على اآلخرين من زمالئهم وذلك من خالل إيجاد فرص االحتكاك بهم في إطار المهام و النشاطات
الجماعية ،وأيضا االستعانة باألساتذة ذوي الخبرة المرتفعة في تقديم اإلرشادات التي تمكنهم من تطوير أدائهم

المهني .وهذا ما أكدته دراسة سان ( ،)1999ورولي( )1999ومحمد ربابعة (.)1993
كما يتضح من خالل الجدول رقم ( )15أن نسبة  25.56بالمئة لديهم اتجاهات سلبية نحو التدريب ،لربما

يرجع هذا إلى عدم األخذ بعين االعتبار االحتياجات التكوينية لألستاذ ،حيث أكدت دراسة (فؤاد علي العاجز و

آخرون) أن هناك حاجة إلى التخطيط لبرامج التكوين ويكون هذا منطلق من واقع العملية التعليمية ومن
احتياجات المتدربين المختلفة وأهمية مشاركة األساتذة في تخطيطها ،أي انتقاء مواضيع ذات عالقة

بممارساتهم المهنية .وهذا ما اتفق مع دراسة خالد محمد العصيمي ( )2011ومصطفى عبد الجليل مصطفى

أبو عطوان( ،)2008-2007فؤاد علي العاجز(.)2004

لربما يكون هذا راجع أيضا إلى أن محتويات التكوين تركز على الجانب النظري أكثر من الجانب التطبيقي
مقررات التكوين يغلب عليها الحشو وكثرة الكم ،وهذا ما اكدته كال من دراسة هيثم محمد قشطة
(العملي) ،وأن ا
( )2012ودراسة مهني محمد عنايم( )2008وحمزة بن عبد الرحمان باجودة ( ،)2008وقد يرجع هذا أيضا
إلى أن األساليب المستخدمة في التكوين المستمر يطغى عليها جو روتيني وممل كأسلوب المحاضرة مما
ينقص من فعالية البرنامج التكويني وهذا سيؤدي إلى نفور األساتذة من الدورات التكوينية .وهذا ما اتفق مع

دراسة هيثم قشطة( )2012وحمزة بن عبد الرحمان باجودة( )2008ومصطفى عبد الجليل مصطفى أبو
عطوان( ،)2008-2007وممكن إرجاع هذا إلى عدم إدخال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة في تنفيذ

محتوى برنامج التدريب ،وهذا ما أكدته دراسة سناء إبراهيم أبودقة وآخرون( ،)2005من الممكن أيضا أن سبب

النظرة السلبية هي عدم مراعاة البرنامج من حيث مدتها وتوقيتها لظروف المتدربين وهذا ما ينعكس سلبا عن
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تصوراتهم حول البرنامج ،هذا ما أكدته دراسة محمد ربابعة( ،)1993وعبد الحميد خطابي و لطفي مخلوف
( .)2008ممكن أيضا أنه ال يوجد حوافز المادية والمعنوية التي تشجع اقبال األساتذة على الدورات التكوينية.
وهذا ما أكدته دراسة مصطفى عبد الجليل مصطفى أبو عطوان( ،)2008-2007حمزة بن عبد الرحمان

باجودة ( )2002ومن خالل تحليلنا لدرجات إجابات أساتذ(ة) التعليم المتوسط حول اتجاهاتهم نحو التدريب،

فإن أغلبية األساتذة كان لهم اتجاه ايجابي نحوه وهذا ما تحققنا منه أثناء حسابنا لكاي مربع حيث وجدنا أن

القيمة المحسوبة التي تساوي  21.5أكبر من القيمة المجدولة التي قدرت ب 3.84عند مستوى الداللة .0.05

وهنا يتبين لنا أن أغلب األساتذة لديهم نظرة إيجابية نحو التدريب في مساعدتهم على تجديد معارفهم و تنميتها
ومساعدتهم على التمكن من األدوار التي فرضها االصالح الذي شمل المنظومة ،وهذا ما يتفق مع دراسة

حسن حماد وآخرون( ،)2000المعتصم عبد اهلل عبد الوهاب أحمد ( ،)2002سناء إبراهيم أبو دقة

وآخرون( ،)2005عبد الرؤوف شاكر شقفة(.)2010
الخاتمة:

من خالل هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي يمكن القول أن واقع التدريب الذي تلقونه أساتذة التعليم

المتوسط في ظل اإلصالح الذي شمل المنظومة التربوية كان إيجابي و ساعدهم على مواكبة اإلصالح
التربوي.
ومن هذا المنطلق نرى أن للعملية التدريبية أهمية بالغة في اإلطار التربوي ،لذى يجب على الجهات
المع نية االهتمام بالعملية التدريبية وفقا لحاجات األساتذة وضرورة إنشاء مراكز متخصصة للتدريب مجهزة
ومعدة بكل األدوات الضرورية ،زد إلى ذلك البد من تقديم الحوافز والمكافات لتشجعهم أثناء التكوين وبعده ،مع

متابعة وتقويم برامج التدريب من أجل تحقيق أهدافها المنشودة.
وفي األخير إن أي إصالح تربوي مهما اتسم بالجدية واالنسجام ومهما بنيت المناهج على أحدث النظريات
التربوية ،فإنها ال تؤتي ثمارها المرجوة ما لم يتم تدريب األستاذ تدريبا مستمرا ،بصفته هو المسؤول األول الذي
تقع على عاتقه مسؤولية تنفيد المق اررات والمناهج وتحقيق األهذاف المسطرة.

 المراجع: -)1محمد علي محمد .)1986(.مناهج البحث في التربية وعلم النفس .القاهرة :دار النهضة العربية.
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 -)2محمد السيد ،أبو نبيل .)1987(.اإلحصاء النفسي واالجتماعي والتربوي .بيروت :دار النهضة العربية
للطباعة والنشر.
وزرة التربية والتعليم :القاهرة.
 -)3معجم الوجيز .)1992(.ا
 -)4أحمد إب ارهيم أحمد .)1993(.اإلشراف المدرسي .القاهرة :دار الفكر العربي.
 -)5تركي رابح .)1996(.أصول التربية والتعليم .الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية.
 -)6محمد عوض التربوي .إعداد المعلم وتأهيله في المدرسة التربوية الحديثة .عمان :ديوان العرب.
-)7محمد خيري .)1997(.اإلحصاء النفسي .مصر .دار الفكر العربي.
-)8محمد عبيدات وآخرون .)1999(.منهجية البحث العلمي (القواعد والمراحل والتطبيقات) .عمان :دار وائل
للطباعة والنشر.
 -)9عقيل حسين عقيل .)1999(.فلسفة مناهج البحث العلمي .مكتبة مدبولي.
-)10ربحي مصطفى عليان وآخرون .)2000(.مناهج و أساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق.عمان :دار
صفاء للنشر والتوزيع.
-)11محمد كتش .)2001(.فلسفة إعداد المعلم في ضوء التحديات المعاصرة.القاهرة :مركز الكتاب للنشر.
 -)12فاطمة عوض صابر وآخرون .)2002(.أسس و مبادئ البحث العلمي .إسكندرية :مكتبة و مطبعة

اإلشعاع الفنية.

 -)13علي راشد .)2002(.خصائص المعلم العصري أدواره .القاهرة :دار الفكر العربي.
-)14حسن شحاتة وآخرون .)2003(.نحو تطوير التعليم في الوطن العربي بين الواقع والمستقبل :القاهرة
الدار المصرية اللبنانية.
 -)15و ازرة التربية الوطنية .)2005(.منهاج السنة  4من التعليم المتوسط .الجزائر :الديوان الوطني

للمطبوعات المدرسية.

 -)16و ازرة التربية الوطني .)2005(.سند تكويني لفائدة المفتشين في مختلف األطوار التعليمية (منهجية
البحث) .هيئة التأطير بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.
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 -)17سهيل أحمد عبيدات .)2007(.إعداد المعلمين و تنميتهم ،عمان :دار الكتاب العالمي.
 -)18علي أحمد مذكور .)2007(.تعليم الكبار والتعليم المستمر(النظرية و التطبيق).األردن :دار الميسر
للنشر والتوزيع و الطباعة.

 -)19مجرى عزيز إبراهيم .)2007(.معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم .القاهرة :عالم الكتب.
-)20علي طاجين.)2007(.تطبيقات ومبادئ منهجية في علم النفس .وهران :دار العرب للنشر والتوزيع.
 الدراسات السابقة: -)1محمد ربابعة .)1993(.اتجاهات معلمى مرحلة االساس بالسودان نحو التدريب أثناء الخدمة باستخدام
أسلوب التعليم عن بعد (دراسة ميدانية) .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية .منشورات جامعة اليرموك:

األردن.

 -)2فـؤاد علـى العـاجـز :تقويم دورات تدريب معلمي المرحلة الثانوية أثناء الخدمة من وجهة نظر المعلمين
والمشرفين التربويين بمحافظات غزة .المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس

(تكوين المعلم) .مصر.2004 .

 -)3نويوة صالح .)2009-2008(.استجابات أساتذة التعليم الثانوي لفعالية برامج التكوين أثناء الخدمة،
رسالة ماجستر منشورة .كلية االدب والعلوم اإلنسانية .جامعة الحاج لخضر :باتنة.
 -)4فـؤاد علـي العاجـز وعصـام حسـن اللـوح .)2010(.واقع تدريب معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية أثنــاء

الخدمـة بمحافظـات غ ـزة .مجلة الجامعة اإلسالمية .العدد الثاني59– 1 ،

 -)5حماد ،حسن محمود ،البهبهاني وشحدة سعيد .)2011(.اتجاهات معلمي الحكومة نحو الدورات التدريبية
التي تلقوها أثناء الخدمة بمحافظات غزة .مجلة الجامعة اإلسالمية .العدد الثاني.396–343 ،
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فعالية برنامج تكوين اساتذة اللغة العربية في تحقيق الفعالية البيداغوجية لديهم
وفق معايير الجودة الشاملة

الدكتور :ربيع العبزوزي البليدة( 02الجزائر)
الدكتورة :بوعافية نبيلة البليدة ( 02الجزائر)
االستاذ :سعدي ميلود البليدة ( 02الجزائر)

ملخص البحث:
هدفت الدراسة الحالية الى معرفة مدى فاعلية برنامج تكويني معتمد من طرف و ازرة التربية
الجزائرية لتكوين المعلمين اثناء الخدمة في تحقيق الفعالية البيداغوجية للطلبة المعلمين
المتربصين في مادة اللغة العربية ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة من 33معلم من
التعليم الثانوي  .طبق عليهم مقياس الفعالية البيداغوجية مدعم بقوائم المراجعة كوسيلة تدعيمية
لقياس الفعالية وفق معايير الجودة التعليمية ،وذلك قبل وبعد تعرضهم للبرنامج التكويني ودلت
النتائج على وجود فروق بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي أي ان للبرنامج
التكويني اثر في الفعالية البيداغوجية لدى المعلمين المتربصين ،غير ان حجم التأثير لم يكن قويا
وليست لديه داللة عملية.
Abstract
The Purpose of the current study is to assess the efficacy of teacher’s inservice preparation program
Accredited from Algerian ministry of education in promoting Arabic
language teachers’ performance.
The sample consisted of 33 high school teachers .Pretest and post-test
pedagogy efficacy scale with review Scales was administrated to assess
Program Effectiveness according to Educational Excellence Standards
.The Results showed differences between pretest and post in favor of
pretest which indicates that the program was effective but the difference
wasnt not statistically significant
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-1إشكالية الدراسة:إن جميع الدالئل المتوافرة أمام أنظارنا والمتواترة في جميع مناشط حياتنا ،تؤكد في داللة
واضحة أن الحضارة التي تعيش البشرية اليوم في ظاللها ،محكومة في األساس بالعلم وموجهة
بالتكنولوجيا ،وأن المجتمعات التي تحتل مكان الصدارة في قيادة عمليات تشييد صرح هذه
الحضارة والتحكم في مقدراتها تمتلك نظما تعليمية متقدمة ،أقل ما يمكن أن توصف به أنها نظم
تعليمية عالية الجودة مرتفعة الفعالية.
ثم إن كفاءة وفعالية أي نظام تعليمي تقاس كما ذكر ذلك سعيد سليمان ()118 :2008
بمدى قدرته على إكساب المتعلمين فيه المهارات والقدرات والمعارف التي تمكنهم من اإلسهام
الفاعل في بناء نهضة مجتمعهم .حيث أصبح الهدف األساس الذي تتمحور حوله كافة األهداف
األخرى لمثل هذا النظام ،يتمثل في إعداد الفرد المنتج للمعرفة ،المبدع للتكنولوجيا ،وفي سياق
هذا الطرح يبرز دور المعلم واألستاذ الذي توكل إليه هذه المهمة باعتباره قطبا فاعال في المثلث
الديداكتيكي مع تالميذه كموجه ومسير ومفعل للعملية التعليمية التعلمية ،ثم باعتباره قطبا متعلما
يتمركز حوله التعليم في برامج إعداده وتكوينه ،التي تجعل منه فردا منتجا لتحقق وفقه النوعية
التعليمية المرغوبة في ظل التحوالت المتسارعة ،ألن المعلم واألستاذ الفعال حسب سعيد سليمان
( )150 :2008صاحب المعرفة العميقة هو وحده القادر على توفير هذه النوعية من التعليم ...
بما يضمن للتالميذ النجاح والتفوق،ويضيف عليمات ( )150 :2004أن نجاح المعلم أو األستاذ
في القيام بأدواره الجديدة المتوقعة يستلزم امتالك جملة من الكفايات والقدرات التي تؤهله لذلك.
وهذا ما تؤكده دراسة حاتم البصيص( )2011حول تطوير الكفايات األدائية للمعلم في
ضوء معايير الجودة حيث أكد بضرورة امتالك المعلم لجملة من الكفايات المعرفية والشخصية
واألدائية التي تؤهله لتأدية هذه المهمة في ظل التحوالت المتسارعة كما أكد ضرورة التطوير
والتحسين المستمرين لهذه الكفايات،مما يعني ضرورة تحديث وتطوير برامج إعداده وتكوينه قبل
الخدمة ،وكذا البرامج الموجهة للتنمية المهنية أثناء الخدمة.
وهكذا فقد بات من األمور المتفق عليها بين جميع المهتمين بالشأن التربوي على
اختالف توجها تهم الفكرية أن ثمة ارتباط قوي بين نوعية األداء في أي نظام تعليمي ونوعية
البرامج التكوينية للمعلمين واألساتذة العاملين فيه ،وهذا ما أكدته كل من دراسة الصائغ وآخرين
( ،)2002حيث نوه الباحثون بضرورة تطوير البرامج التكوينية لتحقق النوعية التعليمية المرغوبة،
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كما تشير دراسة طعيمة والبندري( )2004إلى دور كليات التربية من خالل جودة برامجها في
إعداد معلم التعليم الثانوي النوعي.
وهكذا يمكن تفسير االهتمام المتنامي الذي توليه نظم التعليم في البلدان المتقدمة تعليميا،
في الوقت الراهن ،لتطوير برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،وتوفير الفرص الكافية والمناسبة
للتنمية المهنية المستديمة لهم أثناءها ،قصد اإلسهام الفاعل في بناء نهضة وتقدم مجتمعهم،
الذي إذا لم يتقدم فسوف يتقادم ،في ظل المنافسة الشرسة اليوم .وال يتم ذلك إال بضرورة مراجعة
منظومة التكوين ،وكل ما يتعلق بها (برامج تكوينية ،مؤطرين ،)...وهذا ما تجسد من خالل ما
قامت به اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية ،والتي خرجت بتوصيات مهمة صادق عليها
مجلس الوزراء المنعقد في  20أفريل ( .2002ملف إصالح التعليم ،)03 :2004 ،حيث تم
تحديد العديد من األهداف تدور أساسا حول تحقيق الجودة ،من جهة ،أشارت بعض الدراسات
إلى ضرورة االهتمام بتكوين المكونين لهؤالء األساتذة والمعلمين ،ألن العملية التكوينية ما هي إال
حلقة من حلقات مترابطة للعملية التعليمية والتربوية ككل ،والتي يؤثر بعضها ببعض ،كما أشارت
إلى ذلك دراسة بن عمار حسيبة ( ،)2009التي هدفت إلى توضيح أهمية تكوين المكونين في
المنظومة التربوية الجزائرية.
ومن جهة أخرى ،جاءت جهود الباحثين حول تقييم البرامج التكوينية وتقييم المخرجات
باعتبارهما وجهان لعملة واحدة ،كما تقدم بذلك أحمد علي كنعان ( )2009في دراسته حول تقييم
برامج تربية المعلمين ومخرجاتها في ضوء معايير االعتماد األكاديمي وكانت من نتائج الدراسة
أنها لم تحقق الرضا المطلوب للمستفيدين من البرنامج وكذا دراسة بلقيس ( )2004كدراسة
تقويمية لبرامج إعداد المعلم بكلية التربية والتي هدفت إلى معرفة جوانب القوة والضعف في
البرامج بناءا على متطلبات االعتماد األكاديمي وقد تفاوتت بين المستوى الكبير والمتوسط من
وجهة نظر الطالب المعلمين
من خالل أدبيات الدراسة ،ومن خالل إحساس الباحثين بالمشكلة حول جودة البرامج
التكوينية المعتمدة في المنظومة التربوية الجزائرية لتكوين المعلمين واألساتذة ،أراد الباحثون
معرفة فاعليتها في تحقيق النوعية التعليمية المرغوبة من األساتذة المتكونين ،حيث قاموا بتحديد
إطار لهذه الدراسة من خالل مقاربة نظرية للفكر التربوي الحديث المتمثل في فلسفة الجودة
الشاملة ومعايير االعتماد األكاديمي للبرامج التكوينية ،ومحاولة إسقاطها على المنظومة التربوية
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الجزائرية ،باقتباس معايير -لها خصوصية المجتمع الجزائري -من معايير الهيئة المتخصصة
في االعتماد األكاديمي لكليات وبرامج إعداد المعلم  ،NCATEوذلك بإعداد قائمة بهذه المعايير
في صورة مقياس للفعالية البيداغوجية يقيس اكتساب الطالب األستاذ للمعارف والمهارات والقدرات
قبل وبعد تعرضهم للبرنامج التكويني الوزاري المعتمد لضمان أن التغير في مستوى الفعالية
البيداغوجية لألستاذ -إن وجد -فمرده إلى البرنامج التكويني.
انطالقا من هذه الرؤية التي تبلورت لدينا عبر الطرح المتقدم ،فقد تشكلت لدينا جملة من
التساؤالت تنادي بضرورة إجراء مثل هذه الدراسة يطرحها الباحثون كالتالي.
التساؤل العام:
 هل يحقق البرنامج التكويني الوزاري الفعالية البيداغوجية لدى أساتذة اللغة العربية ،وفق معايير
الجودة الشاملة؟.
التساؤالت الفرعية:
 -1هل توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لألساتذة المتكونين بين القياسين القبلي والبعدي في
معيار (الفهم العميق والتحكم في مادة التخصص)؟
 -2هل توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لألساتذة المتكونين بين القياسين القبلي والبعدي في
معيار (فهم كيف يتعلم التالميذ)؟
 -3هل توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لألساتذة المتكونين بين القياسين القبلي والبعدي في
معيار (التمكن من إستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم المتنوعة)؟
 -4هل توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لألساتذة المتكونين بين القياسين القبلي والبعدي في
معيار (خلق بيئة تعلمية مشجعة وتوليد دافعية نحو التعلم)؟
 -5هل توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لألساتذة المتكونين بين القياسين القبلي والبعدي في
معيار (العمل كفريق بالمؤسسة التربوية)؟
 -6هل توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لألساتذة المتكونين بين القياسين القبلي والبعدي في
معيار (القدرة على التحسين المستمر)؟
 -2فرضيات الدراسة:
الفرضية العامة:يحقق البرنامج التكويني الفعالية البيداغوجية لألساتذة المتكونين وفق معايير الجودة الشاملة
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وتنبثق منها ستة فرضيات جزئية:
-1توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لألساتذة المتكونين بين القياسين القبلي والبعدي للبرنامج
التكويني في معيار (الفهم العميق والتحكم في مادة التخصص)
-2توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لألساتذة المتكونين بين القياسين القبلي والبعدي في معيار
(فهم كيف يتعلم التالميذ)
-3توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لألساتذة المتكونين بين القياسين القبلي والبعدي في معيار
(التمكن من إستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم المتنوعة)
-4توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لألساتذة المتكونين بين القياسين القبلي والبعدي في
معيار(خلق بيئة تعلمية مشجعة وتوليد دافعية نحو التعلم).
 -5توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لألساتذة المتكونين بين القياسين القبلي والبعدي في
معيار(العمل كفريق بالمؤسسة التربوية).
-6توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لألساتذة المتكونين بين القياسين القبلي والبعدي في
معيار(القدرة على التحسين المستمر).
 -3أهمية الدراسة: -1تكمن أهمية الدراسة في كونها تعالج موضوعا حديثا ،يساير الفكر التربوي المنتهج حاليا.
 -2جاءت هذه الدراسة لتعزز تطبيق معايير ومبادئ الجودة الشاملة في التعليم ،ذلك أن ضمان
الفعالية ألي نظام تعليمي ،يجب أن ينطلق من تطبيقها حتى يواكب العصر.
 -3أن هناك انخفاضا للكفاءة وفاعلية أساليب التقويم والقياس المتبعة داخل المدارس الثانوية،
حيث تعتمد أساليب التقويم على التقويم النهائي فقط( .البيالوي)2006 ،
 -4تكمن أهمية الدراسة في معرفة جوانب القوة والضعف في برنامج تكوين األساتذة.
 -5تزودنا هذه الدراسة بقائمة من المعايير التي ينبغي مراعاتها عند تطبيق البرامج التكوينية.
 -6تساهم الدراسة في تصميم مقياس للفاعلية البيداغوجية يمكن القائمين في المجال التربوي
من تقويم مخرجات البرامج التكوينية.
 -4التحديد اإلجرائي لمفاهيم الدراسة: -1-4-الفعالية البيداغوجية:
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نقول أن األستاذ المتكون لديه فعالية بيداغوجية إذا كانت الدرجة التي يتحصل عليها
عند إجابته عن عبارات مقياس الفعالية البيداغوجية محصورة بين ( 113كأدنى درجة و565
كأعلى درجة) ،والتي تمثل جملة المعايير والمؤشرات التي تدل على اكتساب األستاذ للمهارات
والمعارف والقدرات التي تمكنه من األداء الفعال مع األقطاب الثالث أستاذ متكون (محور
المكون
العملية التكوينية) ومنهاج يمثل (البرنامج التكويني المعتمد من الو ازرة) وقطب األستاذ
ّ

(معايير الجودة الشاملة) والفعالية البيداغوجية هي التفاعل بين األقطاب الثالث للمثلث

الديداكتيكي األول في مركز التكوين(،هنا ينتهي دور الباحث) ،هذه الفعالية التي يتحصل عليها
بمركز التكوين تمكنه من الحصول على ملمح الشخصية المعيارية للتلميذ يكون فيها هذا األخير
محو ار للعملية التعليمية في المثلث الديداكتيكي الثاني في حجرة الدراسة.
 -2-4برنامج تكوين أساتذة اللغة العربية:هو برنامج معتمد من و ازرة التربية الوطنية بقرار وزاري مؤرخ في  15ديسمبر2011
لتكوين األساتذة الحاملين شهادة الليسانس الموظفين بصفة متربصين في رتبة أستاذ التعليم
الثانوي لعام  ،2013-2012ينظم بشكل تناوبي خالل العطل المدرسية :عطلتي الشتاء والربيع
وأمسيتي السبت والثالثاء ويكون على شكل دروس نظرية وأعمال تطبيقية ،تحدد مدته بأربعة
أسابيع أو تزيد في التعليم الثانوي ،يشرف على تأطيره أساتذة تعليم عالي ومفتشون.
 -3-4معايير الجودة:تشير إلى مجموعة من المواصفات التي ينبغي توفرها في األستاذ المتكون بعد تعرضه
للبرنامج التكويني ،وهذه المواصفات تتوفر في الجانب األكاديمي المعرفي ،الجانب الشخصي،
الجانب العالئقي والجانب البيداغوجي التربوي ،وكل معيار يترجم إلى مجموعة من المؤشرات
تترجم هي األخرى إلى سلوكيات قابلة للمالحظة والقياس والتي تعتبر كإطار مرجعي يحدد مدى
اقتراب أو ابتعاد فعالية األستاذ البيداغوجية من هذه المعايير.
 -4-4مقاييس الجودة( :السامرائي.)32 :2006 ،تشير إلى المقاييس النظامية لقياس األداء ومقارنته استنادا إلى منظومة من المعايير
المعتمدة أو المتفق عليها ،بهدف تحديد مدى جودة مدخالت المؤسسة وعملياتها ومخرجاتها،
وعناصر تقديم الخدمة ،وخطط التطوير الالزمة لتحقيق األهداف ،وقياس الجودة يتم من خالل
المقاييس المتخصصة ،وهي إما أن تكون متخصصة باإلنتاج المادي أو باألنشطة الخدمية
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لغرض تحديد التحسينات المطلوبة مستقبال ،وهذه المقاييس تعتبر أدوات أساسية للتحقق من
الموقف المطلوب أو الهدف المراد إنجازه ،وتشمل:
 قياسات المالحظة :وهذه المقاييس تعتمد على مالحظة األداء المنجز ومقارنته بالمعاييرالمراد تحقيقها.
 قياسات الفاعلية :وهي مقاييس خاصة بمتابعة األنشطة األدائية والمالية واستثمار القدراتالمتاحة بفاعلية ،ومنها مقاييس االبتكار واإلبداع والتجديد في مجاالت الجودة.
 -5-4التكوين ( :لخضر زروق)36 :2003 ،هو مجموع األنشطة والوضعيات البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية التي يكون هدفها
إكساب أو تنمية معارف ومعلومات ومهارات األستاذ المتكون من أجل ممارسة مهنة التعليم
بفعالية .يتمثل في مجموع المعارف النظرية واإلجرائية من المفاهيم والمبادئ و المهارات
والمواقف التي تجعل الشخص قاد ار عل ممارسة شغل أو مهنة أو وظيفة.

-5اإلجراءات المنهجية للدراسة
اعتمد الباحثون في الدراسة الحالية على المنهج الوصفي المقارن أما نوع الدراسة فهي تقويمية،
في اطار التقويم البنائي تجمع بيانات تهدف إلى تعديل أو مراجعة عملية ما أثناء بنائها...ومن
األسئلة التي تكون أساس البحث :كيف يمكن تدريس هذا الجزء بشكل أفضل؟ وهل يساعد تتابع
المهارات والموضوعات المختلفة على تعلم الطلبة بشكل فعال؟ ويترتب على هذا التقويم ق اررات
تؤدي إلى مراجعة المنهج...أما التقويم النهائي فيهدف إلى الحكم على المنهج أو البرنامج بعد
إتمام تطبيقه ،ويحدد التقويم النهائي مدى فاعلية البرنامج ،ومن األسئلة التي يمكن طرحها :هل
يحقق البرنامج أهدافه بفاعلية وكفاءة؟"...والتمييز بينهما هام ،فالتقويم البنائي عادة ما يقوم به
مقوم داخل ي ،هو عضو في فريق التطوير ،في حين أن التقويم النهائي يقوم به عادة مقوم
خارجي ال يرتبط بالموقع أو العمل الذي يتم تقويمه
6-عينة الدراسة وطريقة اختيارها:

اختيار العينة عشوائيا معناه أن جميع أفراد مجتمع

البحث تتاح لهم فرصة متساوية ومستقلة لكي يدخلوا العينة ، ،لذا تم االعتماد على الطريقة
العشوائية في تحديد عينة الدراسة ،وتم اختيارها كالتالي:
تم توزيع المقياس على المجتمع الكلي ( 50أستاذا متكونا) واسترجعت منها  43نسخة .كما تماستبعاد حجم العينة االستطالعية(10أفراد) ،فأصبحت ينة الدراسة األساسية ( )33أستاذا متكونا.
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 تم كتابة كل اسم من أسماء عينة الدراسة في قصاصة ورقية ورقمت من  01إلى 43ووضعت في صندوق وحركت ثم سحب منها بطريقة القرعة  33قصاصة واستثنى منها 10
قصاصات تمثل عدد أفراد العينة االستطالعية ،أي ما يعادل نسبة ( )%23,26كدراسة
استطالعية ونسبة ( )76,74للدراسة األساسية وهي نسبة مناسبة للدراسة .
كما احتفظ الباحث بالقائمة االسمية ألفراد عينة الدراسة ليطبق عليها القياس القبلي
والبعدي للمقياس و لقوائم المراجعة التقييمية.

الشكل رقم ( )01يوضح أفراد عينة الدراسة األساسية
واإلستطالعية

العينة االستطالعية
%23,26

عينة الدراسة
العينة االستطالعية

عينة الدراسة
%77,74

 -6أدوات جمع البيانات:
بما ان الدراسة الحالية من الدراسات التقييمية لبرامج تكوين األساتذة أثناء الخدمة القائم على
األهداف (المعايير المراد تحقيقها) ،قام الباحثون بتصميم أداة قياس مناسبة لمثل هذه الدراسة
وهو مقياس الفعالية البيداغوجية والذي يعتبر من مقاييس التقدير كما قام بتصميم قوائم المراجعة
وفق المعايير المعلنة بالمقياس لتدعيم المقياس.
 -1-6مقياس الفعالية البيداغوجية :تم اعتماد المقياس في صورته النهائية بـ  113عبارةإيجابية وسلبية موزعة بترقيم عشوائي  ،تكون المقياس من  06معايير يمثل كل معيار جملة من
العبارات اإلجرائية السلوكية كمؤشرات عن الفعالية البيداغوجية.
-1الفهم العميق والتحكم في مادة التخصص.
 -2فهم كيف يتعلم التالميذ.
 -3التمكن من إستراتيجيات تدريسية وأساليب التقويم.
 -4خلق بيئة تعليمية مشجعة وتوليد دافعية نحو التعلم.
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 -5العمل كفريق بالمؤسسة التربوية.
 -6القدرة على التحسين المستمر.
صدق وثبات المقياس :اعتمدنا في حساب الصدق و الثبات على مجموعة من الطرق كان اولها
صدق المحكمين حيث وزعنا المقياس على مجموعة من االساتذة وكلهم ابدو مالحظات جوهرية
قمنا بتعديلها على المقياس .جدول رقم( )10يوضح نسبة اتفاق المحكمين حول عبارات
المقياس في صورته األولية:
عدد البنود قبل

عدد العبارات

124

11/11

التحكيم

التي ال تقيس

عدد العبارات

نسبة االتفاق

التي تعدل
27/24

%100

نسبة االتفاق
%88.88

عدد البنود بعد
التحكيم
113

 -2- 1صدق االتساق الداخلي:اعتمد الباحثون لحساب صدق االتساق الداخلي) على
طريقتين:
 حساب االرتباطات بين بنود كل معيار بدرجته الكليةحساب االرتباطات بين الدرجة الكلية لكل معيار بالدرجة الكلية لبقية المعايير والدرجة الكلية .وجاءت النتائج كلها للداللة على درجة صدق عالية يتمتع به المقياس في ارتباط بنود كل معيار
بالدرجة الكلية و بين الدرجة الكلية لكل معيار بالدرجة الكلية لبقية المعايير والدرجة الكلية
للمقياس.
ثبات المقياس:
بلغ معامل ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ ( )0.95مما يدل أنه يتمتع
بثبات مرتفع .
 2-6قوائم المراجعة:
خطوات إعداد قوائم المراجعة:قام الباحثون بتصميم قوائم المراجعة استنادا إلى ما جاء في الهيأة المتخصصة في االعتماد
األكاديمي لكليات وبرامج إعداد المعلمين( ،)NCATEفي شقه المتعلق بمعايير أداء
المعلم.وانتهج الخطوات التالية:
-تحديد عينة الدراسة  :البالغ عددها ( )33أستاذا متكونا.
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تحديد الهدف من قوائم المراجعة :وهي التأكد من تحقيق البرنامج التكويني للفعالية البيداغوجيةمن خالل تحقق المعايير التالية:
 معيار الفهم العميق والتحكم في مادة التخصص ،معيار فهم كيف يتعلم التالميذ،معيار التمكنمن إستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم المتنوعة،معيار خلق بيئة تعلمية مشجعة وتوليد دافعية
نحو التعلم ،معيار العمل كفريق بالمؤسسة التربوية  ،ومعيار القدرة على التحسين المستمر.
تحديد قائمة من التعريفات اإلجرائية للسلوك المراد مالحظته وصياغته بشكل عبارات يمكن
اإلجابة عليها بنعم أوال ،استنادا إلى كل معيار من المعايير المعتمدة في المقياس  ،حتى يتسنى
لنا مقارنة النتائج المتحصل عليها في القياسين القبلي والبعدي لكل من المقياس وقوائم المراجعة.
تكميم العبارات إلى درجات حيث تعطى لإلجابة بنعم (1/2نقطة) ،ولإلجابة بال ( ،0ال شيء).تحديد مستويات قوائم المراجعة :حيث تم تقسيم المجال من 0إلى 40إلى ثالث مجاالت للفعالية
المتكون على معدل من المجال [.[16-0
 (منخفض) :إذا تحصل األستاذّ
المتكون على معدل من [.[26-16
 (متوسط) :إذا تحصل األستاذّ

المتكون على معدل [ .40-26
(مرتفع) :إذا تحصل األستاذّ
 -7-إجراءات تطبيق الدراسة األساسية:

المكونين  ،وعددها  132نسخة بمعدل  33نسخة
تم توزيع قوائم المراجعة على األساتذة
ّ
المتكونين
لكل أستاذ ،قصد تقييم عينة الدراسة نفسها التي طبق عليها المقياس من األساتذة
ّ
وعددهم( )33بأسمائهم التي كان قد دونها الباحث عند اختيار العينة ،ووضح لهم كيفية التقييم،

دون علمهم بالدرجات التي تعطى لهم وفق كل عبارة ،واستلمها الباحث في القياس القبلي ،حيث
ألغيت نسخة أستاذ اللغة الفرنسية التي لم يتمكن الباحثون من تسليمها له.
 للقياس البعدي قوائم المراجعة ألربع أساتذة فقط ،وهذا استنادا إلى القياس القبلي. بعد جمع قوائم المراجعة وتكميم البيانات تم جمع العالمات المتحصل عليها في القياس القبليمتكون في كل معيار ثم الحصول على المعدل
وقسمتها على  04للحصول على معدل كل أستاذ ّ
العام لألستاذ في قوائم المراجعة ثم تصنيفه حسب المستوى الموافق لمعدله ،ونفس العملية في
القياس البعدي ، ،ثم حساب الفرق في المتوسطات الحسابية بين القياسين.
 بعد التأكد من الخصائص السيكو مترية للمقياس ،وبعد اختيار عينة الدراسة األساسية ،تمتوزيع مقياس الفعالية البيداغوجية على العينة المحددة ،وكان ذلك-:
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في عطلة الربيع واستلمت في نفس اليوم ،للقياس القبلي.في عطلة الصيف واستلمت في نفس اليوم ،للقياس البعدي. -8األساليب اإلحصائية:
اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على جملة من األساليب اإلحصائية مستعينا في ذلك
ببعض البرامج (برنامج  Excelو( ))v20،SPSSوهي مع استخداماتها كالتالي:
النسب المئوية والتك اررات والدوائر النسبية ،استخدمها الباحثون لوصف مجتمع وعينة الدراسة معامل االرتباط بيرسون استخدمه الباحث لحساب صدق االتساق الداخلي للمقياس. معامل ألفا كرونباخ استخدمه لحساب ثبات المقياس. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،استخدمها لتحليل نتائج المقياس وقوائم المراجعة. اختبار( )Ttestلداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي لمعالجة نتائج فرضيات الدراسة- .ولتحديد حجم األثر وتفسير اختبار الداللة اإلحصائية ( )Ttestالمستخدم في معالجة فرضيات
الدراسة الدالة إحصائيا ،استخدم الباحث مربع إيتا (  )η2والذي يعطى بالعالقة التالية:
t²
t ²  n  1

2 

 -9عرض ومناقشة نتائج الدراسة: -1-9عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية األولى:
 توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لدى أساتذة اللغة العربية بين القياسين القبلي و البعدي فيمعيار (الفهم العميق والتحكم في مادة التخصص).
وللتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحثون بتطبيق مقياس الفعالية البيداغوجية لقياس
درجات أفراد عينة الدراسة قبل وبعد تعرضهم للبرنامج التكويني ثم حساب المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لمعيار (الفهم العميق والتحكم في مادة التخصص)  ،ثم حساب قيمة ت
فكانت النتيجة كالتالي:
الجدول رقم ( )01يوضح الفروق بين أفراد عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي في معيار
القرار

مستوى
الداللة

دال
عند

0,031

الفهم العميق والتحكم في مادة التخصص
المتوسط
االنحراف
درجة
N
t
الحسابي
المعياري
الحرية

-2,25

32

6,836
11

33

62,21

قياس
قبلي

المعيار
األول

0.05

7,670

33

64,69

قياس
بعدي

نالحظ من الجدول رقم ( )01أن المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة في القياسين
القبلي والبعدي لمقياس الفعالية البيداغوجية في معيار الفهم العميق والتحكم في مادة التخصص
بلغ ( )62.21وبانحراف معياري قدره ( )6.83كان أدنى من متوسطهم الحسابي في القياس
البعدي والذي قدر بـ( )64.69وبانحراف معياري قده ( )7.67ومن الجدول نالحظ بان هناك فرقا
بين القياسين قدر ( )-2.98لصالح القياس البعدي وهذا ما تؤكده قيمة ( )Ttestوالتي بلغت
( )-2.25وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى عند مستوى الداللة ( )0.05والذي يدل على
تمكن أفراد عينة الدراسة من المفاهيم التربوية والتعليمية وكذا تحكمهم في مادة التخصص نظ ار
لطبيعة تكوينيهم األكاديمي الجيد
إلى نفس النتيجة تقريبا توصل الباحثون إليها من خالل التأكد من داللة الفروق بين
متوسطي أفراد العينة في القياسين القبلي والبعدي لقوائم المراجعة في معيار الفهم العميق والتحكم
في مادة التخصص حيث بلغت قيمة ت ( )2.30-وهي دالة عند (.)0.01
وهذا يعني وجود ارتفاع بسيط في معيار الفهم العميق والتحكم في مادة التخصص مما
قد يفسر وجود فاعلية للبرنامج التكويني في هذا المعيار ،لكن ال يمكن الجزم برفض الفرضية
الصفرية التي تنفي وجود فروق بين أفراد العينة في القياسين القبلي والبعدي للمقياس وقوائم
الراجعة في هذا المعيار وقبول الفرضية البحثية.
 بناءا على ما سبق نستطيع القول بان هناك فروقا طفيفة في المتوسط الحسابي ألفراد العينةفي مقياس الفعالية البيداغوجية وقوائم المراجعة في معيار الفهم العميق والتحكم في مادة
التخصص ،والذي قد يفسر إلى أن تكوينهم األكاديمي كان جيدا منذ البداية وأن أفراد العينة
حافظوا على نفس المستوى من الفعالية البيداغوجية مع ارتفاع طفيف قد يفسر إلى جودة
البرنامج التكويني أو قد يفسر إلى جودة األساتذة المكونين أو إلى جودة األساتذة المتكونين أو
إلى دافعيتهم المرتفعة أو إلى جودة معايير االنتقاء.
 -2-9عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثانية:
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 توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لدى أساتذة اللغة العربية بين القياسين القبلي و البعدي فيمعيار (فهم كيف يتعلم التلميذ).
وللتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحثون بتطبيق مقياس الفعالية البيداغوجية لقياس
درجات أفراد عينة الدراسة قبل وبعد تعرضهم للبرنامج التكويني ثم حساب المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لمعيار (فهم كيف يتعلم التلميذ)  ،ثم حساب قيمة ت فكانت النتيجة كالتالي:
الجدول رقم ( )02يوضح الفروق بين أفراد عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي في معيار
القرار

مستوى
الداللة

t

دال
عند

0,031

2.10-

فهم كيف يتعلم التلميذ
االنحراف
درجة
N
المعياري
الحرية

المتوسط
الحسابي

9.15

33

60.57

8.17

33

63.51

32

0.05

قياس
قبلي
قياس
بعدي

المعيار
الثاني

نالحظ من الجدول رقم ( )02أن المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة في القياسين
القبلي والبعدي لمقياس الفعالية البيداغوجية في معيار كيف يتعلم التلميذ بلغ ( )60.57وبانحراف
معياري قدره ( )9.15كان أدنى من متوسطهم الحسابي في القياس البعدي والذي قدر بـ()63.51
وبانحراف معياري قده ( )8.17ومن الجدول نالحظ بان هناك فرقا بين القياسين قدر ()-2.94
لصالح القياس البعدي وهذا ما تؤكده قيمة ( )Ttestوالتي بلغت ( )-2.10وهي قيمة دالة
إحصائيا عند مستوى عند مستوى الداللة ( )0.05والذي يدل على تمكن أفراد عينة الدراسة من
المفاهيم التربوية والتعليمية وكذا تحكمهم في مادة التخصص نظ ار لطبيعة تكوينيهم األكاديمي
الجيد قبل تعرضهم للبرنامج التدريبي.
إلى نفس النتيجة تقريبا توصل الباحثون إليها من خالل التأكد من داللة الفروق بين
متوسطي أفراد العينة في القياسين القبلي والبعدي لقوائم المراجعة في معيار كيف يفهم التلميذ
حيث بلغت قيمة ت ( )-4.19وهي دالة عند (.)0.01
 -3-9عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثالثة:
 توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لدى أساتذة اللغة العربية بين القياسين القبلي و البعدي فيمعيار (التمكن من استراتيجيات تدريسية متنوعة واساليب التقويم).
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وللتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحثون بتطبيق مقياس الفعالية البيداغوجية لقياس
درجات أفراد عينة الدراسة قبل وبعد تعرضهم للبرنامج التكويني ثم حساب المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لمعيار (التمكن من استراتيجيات تدريسية متنوعة واساليب التقويم)  ،ثم
حساب قيمة ت فكانت النتيجة كالتالي:
الجدول رقم ( )03يوضح الفروق بين أفراد عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي في معيار
القرار
دال
عند

التمكن من استراتيجيات تدريسية متنوعة واساليب التقويم
المتوسط
االنحراف
درجة
مستوى
N
t
الحسابي
المعياري
الحرية
الداللة

0,031

0.05

-2,24

32

14.20

33

77.18

13.33

33

82.21

قياس
قبلي
قياس
بعدي

المعيار
الثالث

نالحظ من الجدول رقم ( )03أن المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة في القياسين
القبلي والبعدي لمقياس الفعالية البيداغوجية في معيار التمكن من استراتيجيات تدريسية متنوعة
واساليب التقويم بلغ ( )77.18وبانحراف معياري قدره ( )14.20كان أدنى من متوسطهم
الحسابي في القياس البعدي والذي قدر بـ( )82.21وبانحراف معياري قده ( )13.33ومن الجدول
نالحظ بان هناك فرقا بين القياسين قدر ( )- 5.03لصالح القياس البعدي وهذا ما تؤكده قيمة
( )Ttestوالتي بلغت ( )-2.24وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى عند مستوى الداللة ()0.05
والذي يدل على تمكن أفراد عينة الدراسة من استراتيجيات التدريس المتنوعة وكذا تحكمهم في
مادة اساليب التقويم نظ ار لطبيعة تكوينيهم األكاديمي الجيد.
إلى نفس النتيجة تقريبا توصل الباحثون إليها من خالل التأكد من داللة الفروق بين
متوسطي أفراد العينة في القياسين القبلي والبعدي لقوائم المراجعة في معيار التمكن من
استراتيجيات تدريسية متنوعة واساليب التقويم حيث بلغت قيمة ت ( )-3.70وهي دالة عند
(.)0.01
 -4-9عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الرابعة:
 توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لدى أساتذة اللغة العربية بين القياسين القبلي و البعدي فيمعيار (خلق بيئة تعليمية مشجعة ودافعية للتعلم).
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وللتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحثون بتطبيق مقياس الفعالية البيداغوجية لقياس
درجات أفراد عينة الدراسة قبل وبعد تعرضهم للبرنامج التكويني ثم حساب المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لمعيار (خلق بيئة تعليمية مشجعة ودافعية للتعلم)  ،ثم حساب قيمة ت
فكانت النتيجة كالتالي:
الجدول رقم ( )04يوضح الفروق بين أفراد عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي في معيار
القرار

مستوى
الداللة

دال
عند

0,062

خلق بيئة تعليمية مشجعة ودافعية للتعلم
المتوسط
االنحراف
درجة
N
t
الحسابي
المعياري
الحرية

-1,93

32

0.05

10.09

33

53,66

8,62

33

56,18

قياس
قبلي
قياس
بعدي

المعيار
الرابع

نالحظ من الجدول رقم ( )04أن المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة في القياسين
القبلي والبعدي لمقياس الفعالية البيداغوجية في معيار خلق بيئة تعليمية مشجعة ودافعية للتعلم
بلغ ( )53.66وبانحراف معياري قدره ( )10.09كان أدنى من متوسطهم الحسابي في القياس
البعدي والذي قدر بـ( )56.18وبانحراف معياري قده ( )8.62ومن الجدول نالحظ بان هناك فرقا
بين القياسين قدر ( )-2.52لصالح القياس البعدي وهذا ما تؤكده قيمة ( )Ttestوالتي بلغت
( )-1.93وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى عند مستوى الداللة ( )0.05والذي يدل على
تمكن أفراد عينة الدراسة من المفاهيم التربوية والتعليمية وكذا تحكمهم في مادة التخصص نظ ار
لطبيعة تكوينيهم األكاديمي الجيد
إلى نفس النتيجة تقريبا توصل الباحثون إليها من خالل التأكد من داللة الفروق بين
متوسطي أفراد العينة في القياسين القبلي والبعدي لقوائم المراجعة في معيار خلق بيئة تعليمية
مشجعة ودافعية للتعلم حيث بلغت قيمة ت) )-1.52وهي غير دالة عند (.)0.05
 -5-9عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الخامسة:
 توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لدى أساتذة اللغة العربية بين القياسين القبلي و البعدي فيمعيار (العمل كفريق في المؤسسة التربوية).
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وللتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحثون بتطبيق مقياس الفعالية البيداغوجية لقياس
درجات أفراد عينة الدراسة قبل وبعد تعرضهم للبرنامج التكويني ثم حساب المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لمعيار (العمل كفريق في المؤسسة التربوية)  ،ثم حساب قيمة ت فكانت
النتيجة كالتالي:
الجدول رقم ( )05يوضح الفروق بين أفراد عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي في معيار
القرار

مستوى
الداللة

t

دال
عند

0,03

-2,23

العمل كفريق في المؤسسة التربوية
االنحراف
درجة
N
المعياري
الحرية
32

0.05

المتوسط
الحسابي

10.09

33

76.78

9.50

33

80.24

قياس
قبلي
قياس
بعدي

المعيار
الخام
س

نالحظ من الجدول رقم ( )05أن المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة في القياسين
القبلي والبعدي لمقياس الفعالية البيداغوجية في معيار العمل كفريق في المؤسسة التربوية بلغ
( )76.78وبانحراف معياري قدره ( )10.09كان أدنى من متوسطهم الحسابي في القياس البعدي
والذي قدر بـ( )80.24وبانحراف معياري قده ( )9.50ومن الجدول نالحظ بان هناك فرقا بين
القياسين قدر ( )-3.46لصالح القياس البعدي وهذا ما تؤكده قيمة ( )Ttestوالتي بلغت (-2.23
) وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى عند مستوى الداللة ( )0.05والذي يدل على تمكن أفراد
عينة الدراسة من المفاهيم الخاصة بالعمل كفريق وكذا تحكمهم في روح الجماعة والعمل التعاوني
نظ ار لطبيعة تكوينيهم األكاديمي الجيد
إلى نفس النتيجة تقريبا توصل الباحثون إليها من خالل التأكد من داللة الفروق بين
متوسطي أفراد العينة في القياسين القبلي والبعدي لقوائم المراجعة في العمل كفريق في المؤسسة
التربوية حيث بلغت قيمة ت ( )2.87وهي دالة عند (.)0.01
 -6-9عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية السادسة:
 توجد فروق في الفعالية البيداغوجية لدى أساتذة اللغة العربية بين القياسين القبلي و البعدي فيمعيار (القدرة على التحسين المستمر).
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وللتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحثون بتطبيق مقياس الفعالية البيداغوجية لقياس
درجات أفراد عينة الدراسة قبل وبعد تعرضهم للبرنامج التكويني ثم حساب المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لمعيار (القدرة على التحسين المستمر)  ،ثم حساب قيمة ت فكانت النتيجة
كالتالي:
الجدول رقم ( )06يوضح الفروق بين أفراد عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي في معيار
القرار

مستوى
الداللة

t

دال
عند

0,016

-2,54

0.05

القدرة على التحسين المستمر
االنحراف
درجة
N
المعياري
الحرية

المتوسط
الحسابي

9.817

33

70.24

9,460

33

74,06

32

قياس
قبلي
قياس
بعدي

المعيار
الساد
س

نالحظ من الجدول رقم ( )06أن المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة في القياسين
القبلي والبعدي لمقياس الفعالية البيداغوجية في معيار القدرة على التحسين المستمر بلغ
( )70.24وبانحراف معياري قدره ( )9.81كان أدنى من متوسطهم الحسابي في القياس البعدي
والذي قدر بـ( )74.06وبانحراف معياري قده ( )9.46ومن الجدول نالحظ بان هناك فرقا بين
القياسين قدر ( )-2.98لصالح القياس البعدي وهذا ما تؤكده قيمة ( )Ttestوالتي بلغت (-2.54
) وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى عند مستوى الداللة ( )0.05والذي يدل على تمكن أفراد
عينة الدراسة من القدرة على التحسين المستمر
إلى نفس النتيجة تقريبا توصل الباحثون إليها من خالل التأكد من داللة الفروق بين
متوسطي أفراد العينة في القياسين القبلي والبعدي لقوائم المراجعة في معيار الفهم العميق والتحكم
القدرة على التحسين المستمر حيث بلغت قيمة ت ( )-3.92وهي دالة عند (.)0.01
7-9عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية العامة للدراسة:
يحقق البرنامج التكويني الفعالية البيداغوجية لدى أساتذة اللغة العربية وفق معايير الجودة الشاملة
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وللتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحثون بتطبيق مقياس الفعالية البيداغوجية لقياس
درجات أفراد عينة الدراسة قبل وبعد تعرضهم للبرنامج التكويني ثم حساب المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لمقياس الفعالية البيداغوجية فكانت النتيجة كالتالي:
جدول رقم ( )07يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألفراد العينة بين القياسين
مقياس الفعالية
البيداغوجية

المتوسط الحسابي الحقيقي المتوسط الحسابي الفرضي

قياس قبلي

423

قياس بعدي

434

339

االنح ارف
المعياري
52.45
50.01

وللتأكد من داللة الفروق بين متوسطي أفراد العينة في القياسين القبلي والبعدي لمقياس الفعالية
البيداغوجية تم استخدام ( )Ttestبالنسبة لعينتين مترابطتين فتحصل الباحث على النتيجة التالية:
الجدول رقم ( )08يوضح الفروق بين أفراد عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي
المتوسط
االنحراف
درجة
مستوى
N
t
القرار
الحسابي
المعياري
الحرية
الداللة
قياس
دال
423
33
52,45
32
-2.16
0,031
الفعالية
قبلي
عند
البيداغ
قياس
وجية
434
33
50,01
0.05
بعدي
نالحظ من الجدول رقم ( )08أن المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة في القياس
القبلي لمقياس الفعالية البيداغوجية بلغ ( )423وبانحراف معياري قدره ( )52.45كان أدنى من
متوسطهم الحسابي في القياس البعدي والذي قدر بـ( )434وبانحراف معياري قده ( )50.01ومن
الجدول نالحظ بان هناك فرقا بين القياسين قدر ( )-2.92لصالح القياس البعدي وهذا ما تؤكده
قيمة ( )Ttestوالتي بلغت ( )-2.16وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى عند مستوى الداللة
( )0.05والذي يدل على تمكن أفراد عينة الدراسة من المفاهيم التربوية والتعليمية وكذا تحكمهم
في مادة التخصص نظ ار لطبيعة تكوينيهم األكاديمي الجيد .
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والى نفس النتيجة تقريبا توصل الباحثون من خالل تطبيق قوائم المراجعة واخذ قياس درجات
أفراد عينة الدراسة قبل وبعد تعرضهم للبرنامج التكويني ثم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري ألفراد عينة الدراسة فكانت النتيجة كالتالي:

جدول رقم ( )09يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألفراد العينة في قوائم المراجعة
قوائم المراجعة

المتوسط الحسابي الحقيقي

قياس قبلي

26.99

قياس بعدي

30.00

المتوسط الحسابي الفرضي االنح ارف المعياري
20

1.46
1.45

نالحظ من الجدول رقم ( )10أن المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة في القياس القبلي لقوائم
المراجعة بلغ ( )26.99بانحراف معياري قدره ( )1.46أدنى بقليل من متوسطهم الحسابي في
القياس البعدي الذي بلغ ( )30.00وبانحراف معياري قدره ( ،)1.45كما نالحظ أن كال القيمتين
للمتوسط الحسابي في القياسين القبلي والبعدي لقوائم المراجعة كانا اكبر بقليل من المتوسط
الفرضي لألفراد الذي بلغ ( ،)20مما يعني أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بمستوى مرتفع نسبيا
من الفعالية البيداغوجية في قوائم المراجعة ،والذي يرجع إلى تكوينهم األكاديمي الجيد قبل
تعرضهم لبرنامج التكويني.
إلى نفس النتيجة تقريبا توصل الباحثون إليها من خالل التأكد من داللة الفروق بين متوسطي
أفراد العينة في القياسين القبلي والبعدي لقوائم المراجعة حيث بلغت قيمة ت ( )9.45-وهي دالة
عند (.)0.01
ولتأكد من حجم اثر البرنامج التكويني على الفعالية البيداغوجية لألساتذة المتكونين قام الباحثون
بحساب الداللة العلمية لقيم ) (T testeوفق العالقة التالية:
t²
t ²  n  1

2 

وبعد حساب هذه العالقة بلغت قيمة حجم االثر n=0.2
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وهذا يدل على ان قيمة حجم االثر ضعيفة وهذا يدفعنا للقول انه رغم التباين الطفيف بين
المتوسطات الحسابية في مقياس الفعالية البيداغوجية قبل وبعد تطبيق البرنامج الوزاري التكويني
وكذا في قوائم المراجعة لصلح القياسات البعدية اال ان حساب حجم االثر يدفعنا للقول انه ليست
هناك فعالية عملية للبرنامج التكويني الذي تعرض له االساتذة ،ويمكن ارجاع تلك الفروقات
الطفيفة لنتائج الطلبة المتكونين ،في القياسات البعدية الى جودة االساتذة المتكونين في حد ذاتهم
وخلفياتهم التكوينية الجامعية ،او الى جودة معايير االنتقاء او الى عوامل اخرى ،ويمكن تفسير
هذه النتائج المتوصل اليها اضا الى ان مرحلة التخطيط للبرامج التكوينية كمرحلة قاعدية عند
بداية التفكير في اي برنامج تكويني لم تأخذ بعين االعتبار في هذا البرنامج الوزاري والدليل على
انه لم تحدث تطورات فعلية في معاير الفعالية البيداغوجية وان االساتذة اصال لديهم مكتسبات
اولية في هذه المعايير اي يمكن ان تكون لديهم احتياجات تكوينية اخرى،واتفقت هذه النتيجة
الى حد ما مع دراسة علي كنعان  2009التي كان من نتائجها ان برامج تربية المعلمين
ومخرجاتها لم تحقق الرضا الكبير والمطلوب للمستفيدين ،واتفقت ايضا مع دراسة مصطفى2008
التي كان من نتائجها عدم توافق البرامج التدريبية مع احتياجات المعلمين ،واكد بلقيس غالب
الشرعي 2004على ضرورة تفادي جوانب القصور في برامج اعداد المعلمين والتصور الصحيح
للوقوف عند مواصفات معلم المستقبل ومتطلبات اعداده لتطوير تلك البرامج وفق هذه
المتطلبات .وعليه يمكننا القول ان اهم نتيجة توصلت اليها الدراسة الحالية ان البرنامح الوزاري لم
يحقق المرجو منه وذلك لبعده عن التخطيط واالنطالق القاعدي من الحاجات الحقيقية التكوينية
للمعلمين الجدد .كما تبين لنا من خالل هذه الدراسة الفجوة الكبيرة بين الدروس النظرية التي تقدم
للمتربصين والممارسة الفعلية في التدريس.
وعلى ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكن اقتراح :
تضمين برامج تكوين المعلمين في الجزائر حصص عن التواصل اللفظي وغير اللفظي انطالقامن مالحظتنا للعجز الكبير المالحظ لدى المعلمين في هذا المجال خاصة الشباب الجديد التخرج
منهم.
اقتراح التكوين المستمر لألساتذة المكونين لتحديث المعلومات ومهارات التكوين.ضرورة العودة الى النظام التكويني للمعلمين في الجزائر الذي كن يتم في المعاهد التربوية وعدم
الهتمام على الجامعات في توظيف المعلمين.
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 -9مهدي السامرائي :إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي ،ط ،1دار جرير،
عمان ،األردن.2006 ،

 -10لخضر زروق :دليل المصطلح التربوي الوظيفي ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،
الجزائر.2003 ،

 -11أحمد زكي بدوي :معجم المصطلحات االجتماعية ،مكتبة لبنان ،بيروت ،لبنان.1992 ،
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إعداد المعلمين
في كفاءات اإلبداع والتفكير النقدي

إعداد

نوال بريقل

مصطفى عشوي

(جامعة باتنة – الجزائر)

(الجامعة العربية المفتوحة  -الكويت)

مؤتمر إعداد المعلم العربي معرفيا ومهنيا
األردن 30 – 29 :نوفمبر2016 ،

1

الملخص

يتعلق هذا الموضوع بإعداد معلمي مرحلة التعليم المتوسط في كفاااتا( دراادرا(ب اعبااداع والتفكياار
النقدي ربل الخدمة دمرحلة الدراسة أو التعلمب ،وأثنات الخدمة دالتدريب واعادة التدريبب .ورد جات
االهتمام بهذا الموضوع بسبب مالحظة تدني ردرا( التفكير النقدي واعبداع لدى طالب المدارس
والجامعا( العربية التي تجمع معظم الدراسا( على أن مناهجها ومقرراتها تركز غالبااا علااى ساارد
المعلوما( أثنات شرح الدروس ،وعلى اختبار الذاكرة دالحفظب وليس الفهاام والتحلياال والنقاااء أثنااات
االختبااارا( واالمتحانااا( .ورااد باارز( هااذ المشااكلة مااثال فااي عاادة مالحظااا( راادمها الممتحنااون
الخارجيون حول ضعف ردرا( الطالب بالجامعة العربية المفتوحة في التفكير النقدي مثال .ونحن
نفترض أن هذا الضعف ناشئ عموما عن ضعف ردرا( المعلمين واألساتذة في هااذا المجااال فااي
شتى مراحل التعليم وخاصة في مراحل التعليم األولى داالبتدائية والمتوسطة أو اععداديةب.
ونظ ار ألهمية مرحلة التعليم المتوسط في تعليم األطفال أسس ردرا( التفكير العليا ،فإننا نقوم
بهذ الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 -1تشخيص وارع إعداد وتدريب المعلمين في مرحلة التعليم المتوسط بالمدارس الجزائرية على
كفاتا( اعبداع.
 -2تشخيص وارع إعداد وتدريب المعلمين في مرحلة التعليم المتوسط بالمدارس الجزائرية على
كفاتا( التفكير النقدي.
 -3ارتراح منهجية دأساليبب عدخال كفاتا( اعبداع والتفكير النقدي في عملية إعداد المعلمين
ربل الخدمة وأثنات الخدمة؛ وذلك حسب وجهة نظرهم.
وبعد تحليل بيانا( الدراسة أظهر( النتائج أن برامج إعداد المعلمين ربل الخدمة وأثنات الخدمة
تخلو من كفاتا( اعبداع والتفكير النقدي كما تخلو من أساليب تطوير كفاتا( اعبداع والتفكير
النقدي لدى المعلمين والمعلما( ،وأن برامج التعليم المتوسط بالمدارس الجزائرية ال تتضمن
أساليب لتطوير كفاتا( اعبداع والتفكير النقدي لدى التالميذ أو الطالب في هذ المرحلة.
2

أن أغلبية المشاركين في الدراسة يرون أنهم في حاجة لتطوير ردراتهم في
وبين( النتائج أيضا ّ
هذا المجال ،وأنهم يفضلون أسلوبي الدورا( التدريبية المتخصصة في كفايا( اعبداع والتفكير

النقدي ،وأسلوب تضمين المقررا( الدراسية هذ الكفايا( في برامج تطويرهم وتدريبهم ربل
التحارهم بالتدريس وأثنات الخدمة.

1

1

 يشكر الباحثان األستاذ إيهاب الضوي على مساعدتهما في التحليل اإلحصائي للدراسة.

3

مقدمة:
لقد بدأ االهتمام العالمي والعربي بالمعلم والكفاتا( التي يحتاج أن يمتلكها عنادما تم( دراسة
الكفاتا( التدريسية كاتجا تربوي سائد من خالل برامج إعداد المعلمين ،ورد عرف هذا االتجا
بالتربية القائمة على الكفاتا( د (Competency Based Educationوذلك أواخر القرن
الماضي.
ونتيجة لذلك ،تم القيام بكثير من الدراسا( واألبحاث الميدانية للتعرف على أهم الكفاتا(
التدريسية والتعليمية الواجب توافرها لدى المعلم .وأصبح( تلك الكفاتا( مقياسًا يقاس به نجاح
المعلم و ردرته على أدات مهامه ودور كعنصر أساسي في العملية التعليمية؛ فهي تمنحه القدرة
ال لدى الطالب ،وتحقق األهداف التربوية تحقيق ًا
على جعل موضوع الدرس أكثر حيوية وتقب ً
فاعال ) .(Lochrie, 1999
وتشير البارر د1993ب إلى أن "من أهم االتجاها( الحديثة في برامج إعداد المعلم ربل الخدمة،
وفي برامج التدريب أثنات الخدمة ،وأكثرها شيوعا :هو األخذ بمدخل الكفاتا( ،وهو نفس المدخل
الذي أوص( به البحوث والدراسا( التي أعد( في هذين المجالين .وخلص( إلى جدوى وفاعلية
هذا المدخل" دالحذيفي ،2003 ،ص5-4 .ب.
ويشير مفهوم البرامج القائمة على الكفاتا( حسب جمعية كليا( التربية بالواليا( المتحدة
د1968ب إلى تلك البرامج التي تحتوي على المعلوما( والمهارا( وألوان السلوك المستخدمة من
ربل المتعلم ،وتشتق من تصور واضح ومحدد للدور الذي يقوم به المعلم ،وتصاغ هذ المعلوما(
والمهارا( بحيث يمكن رياسها عن طريق السلوك المالحاظ داألزرق ،2000 ،ص222 .ب.
وذكر نشوان ،والشعوان د1990ب أن تحديد الكفاتا( التعليمية الالزمة يصبح أم ار بالغ األهمية،
ألن معرفة الكفاتا( تجعل من الممكن رسم الخطوط العريضة لفلسفة تربية المعلمين ربل الخدمة
في كليا( التربية واعداد المعلمين  .هذا ،ولقد زاد االهتمام ببرامج إعداد المعلمين القائمة على
الكفاتا( ،بحيث بدأ استخدامها على نطاق واسع في معظم البرامج المستخدمة في الدول
المتقدمة ،كما أن معرفة الكفاتا( المطلوب توافرها لدى هذ الفئة من المعلمين يؤدي إلى تحسين
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أدائهم وتطوير مهاراتهم ومساعدتهم للقيام باعمالهم على أحسن وجه دالحذيفي ،2003 ،ص5 .
ب.
ورد اعتمد مشروع المعهد الوطني السنغافوري لتأهيل المعلمين لمهارا( القرن الحادي والعشرين
على تنمية مهارا( التفكير واالبتكار وروح المبادرة دالزهراني2012 ،ب.
ورام( بعض مؤسسا( التعليم العالي مثل كلية المجتمع في ميامي" "Miami-Dade
 Community Collegeبإنشات لجنة فرعية باسم "اللجنة الفرعية لتعلم التعليم" بهدف تدريب
أعضات هيئة التدريس على مهارة التفكير النارد ،واألسس التي تقوم عليها ،ورام( كلية المجتمع
أكتون ) (Oakton Community Collegeبالواليا( المتحدة األميركية أيضا بإعداد برنامج
تدريبي ألعضات هيئة التدريس على التفكير النارد ،إضافة إلى مشروع لمدة سنة عبارة عن
حلقا( نقاشية ألعضات هيئة التدريس حول التفكير النارد .ورام( أيضا كلية المجتمع "أريورا"
بالواليا( المتحدة األميركية  The Community College of Auroraكذلك بمشروع لمدة
سنة أسمته "مشروع مهارا( التفكير"  Thinking Skills Projectشارك فيه أعضات هيئة
التدريس للتدريب على مهارا( التفكير المختلفة ومنها "التفكير النارد" دالبلوشي  ،2010 ،ص.
5ب.
وصدر( كتب كثيرة ودراسا( توضح كيفية تعليم اعبداع والتفكير النقدي ،وكيفية تضمينه في
المقررا( الدراسية .ومن بين تلك الكتب كتاب سوارتز وفيسكر وبارك د & ;Swarttz; Fischer
Parks, 1998ب الذي شرح منهجية تضمين ردرا( ومهارا( اعبداع والتفكير النقدي في عملية
تدريس العلوم في مرحلة التعليم المتوسط.
واذا كان تكوين المعلم يتطلب اععداد والتدريب والتأهيل ،فإن نتائج عديد من الدراسا( رد
أظهر( رصور برامج اععداد واعتمادها إطار العمل التقليدي ،األمر الذي يؤكد ضرورة مراجعة
هذ البرامج والدورا( والعمل على تطويرها ،لتتماشى مع تقنيا( العصر الطراونة والشلول
د2000ب ،و موسى
د2009ب.
وفي عدة بلدان عربية ،عقد( مؤتمرا( وندوا( حول هذ الحركة وذلك من أجل إعداد المعلم
العربي ومحاولة تطوير كفاياته المهنية واالستفادة من االتجاها( الحديثة في إعداد المربين .فقد
عقد( حلقا( دراسية في كل من البحرين د1975ب ،وفي الرياض د1978ب وحلقا( دراسية
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أخرى في مسقط د1979ب وتمحور( كل توصياتها حول ضرورة العناية بتدريب المعلمين
ومحاولة تحديد بعض الكفايا( المطلوبة للمعلم العربي في إطار حركة التربية القائمة على
الكفايا( .داألزرق  ،2000ص219 .ب.
ورغم كل الجهود المبذولة في هذا المجال في البلدان العربية ،فإننا ال نالحظ تطو ار نوعيا في
األنظمة التربوية بهذ البلدان للخروج من التخلف والتبعية والتقليد وسيطرة النزعة الكمية على
حساب النوعية.
وترجع هذ الوضعية أساسا ،إلى عدم ريام هذ األنظمة على تشجيع التفكير النقدي واعبداع في
مراحل التعليم المختلفة وخاصة في مرحلة التعليم المتوسط حيث يبلغ النمو المعرفي للطفل درجة
تؤهله لتطوير ردرا( التفكير العليا لديه مثل اعستقرات واالستنباط.
واسهاما في تطوير هذ األنظمة ،ارتأينا دراسة موضوع تطوير كفاتا( التفكير النقدي واعبداع
لدى معلمي هذ المرحلة وتالميذها دطالبهاب أساسا دون أن ننسى اعشارة إلى أهمية تطوير هذ
القدرا( منذ مراحل العمر األولى للطفل ،وفي جميع مراحل التعليم المختلفة.
هدف البحث:
يهدف هذا البحث إلى تشخيص وارع إعداد وتدريب المعلمين في مرحلة التعليم المتوسط على
كفاتا( اعبداع والتفكير النقدي في الجزائر ،كما يهدف إلى ارتراح منهجية دأساليبب عدخال هذ
الكفاتا( في مرحلة إعداد المعلمين ربل الخدمة وأثنات الخدمة باعضافة إلى تقديم ارتراحا( من
طرف معلمي ومعلما( هذ المرحلة لتطوير هذ الكفاتا( لدى المعلمين ولدى التالميذ.
مشكلة البحث:
تنطلق هذ الدراسة من األسئلة التالية:
 -1هل يتضمن برنامج إعداد المعلمين في مرحلة التعليم المتوسط بالجزائر كفاتا( اعبداع؟
 -2هل يتضمن برنامج إعداد المعلمين في مرحلة التعليم المتوسط بالجزائر كفاتا( التفكير
النقدي؟
 -3ما هي أفضل منهجية دأسلوبب ععداد معلمي مرحلة التعليم المتوسط وتدريبهم على كفاتا(
التفكير النقدي واعبداع ربل وأثنات الخدمة من وجهة نظر المعلمين والمعلما( أنفسهم؟
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تعريف مصطلحات البحث:
مفهوم اإلعداد:
يعرفه جبرائيل د1983ب بأنه صناعة أولية للمعلم كي يزاول مهنة التعليم ،وتتوال مؤسسا(
تربوية متخصصة مثل معاهد إعداد المعلمين وكليا( التربية أو غيرها من المؤسسا( ذا(
تبعا لنوع التعليم .وبهذا يعد الطالب المعلم
تبعا للمرحلة التي يعد المعلم فيها ،وكذلك ً
العالرة ً
بويا في مؤسسته التعليمية ربل الخدمة دالنارة و أبو ورد2009 ،ب.
ثقافيا
وعلميا وتر ً
ً
ً

مفهوم الكفاية:
يعرفها نشوان والشعوان د1990ب بأنها "القدرة على تنفيذ النشاط التعليمي والتي تستند إلى
مجموعة الحقائق والمفاهيم والتعميما( والمبادئ وتتضح من خالل السلوك التعليمي الذي يصل
إلى درجة المهارة" دالحذيفي ،2003 ،ص10 .ب .
ويورد الحذيفي د2003ب تعريفا آخر للكفاية بأنها المعارف والقدرا( التي يستطيع الفرد اكتسابها
لتصبح بالتالي جزتا

من سلوكه ،ويستطيع أداتها بنجاح ،ال سيما في المجال المعرفي

والوجداني والنفسي – الحركي.
ويعرف النجادي د1996ب الكفاتا( التدريسية على "أنها المعلوما( والخبرا( والمهارا( التي
ينبغي أن تتوافر لدى المعلم ليصبح راد ار على معالجة النواحي التربوية والعلمية والتطبيقية
والعمل على تحقيق التكامل بين هذ الجوانب للوصول إلى األهداف التعليمية المرجو " دالحذيفي،
 ،2003ص115 .ب .
مفهوم كفايات اإلبداع والتفكير النقدي:
كفايات اإلبداع:
تعرف البنعلي د2005ب كفايا( االبداع بأنها "إنتاج جديد هادف وموجه نحو هدف معين ،وهو
ردرة العقل على تكوين عالرا( جديدة تحدث تغيي اًر في الوارع لدى التلميذ حيث يتجاوز الحفظ
واالستظهار إلى التفكير والدراسة والتحليل واالستنتاج ثم االبتكار واعبداع" دص50 .ب.
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كفايات التفكير النقدي:
عرفها الخوالدة د2015ب بأنها :عملية عقلية يتم من خاللها تفحص مورف محدد ،وفهمه ،ثم
تحليله والربط بين عناصر للوصول إلى إصدار حكم حوله دص985 .ب.
المرحلة المتوسطة (اإلعدادية):
وهي المرحلة التي تلي المرحلة االبتدائية وتسبق المرحلة الثانوية ومدتها في المدرسة الجزائرية
أربع سنوا( ،وتعادل المستوى من السابع إلي التاسع في بعض الدول.
التدريب أثناء الخدمة:In – service training :
يعرفه الفقي د1994ب بأنه" :تلك النشاطا( التي تنفذ وتطبق في المدرسة أو مجموعة من
المدارس التي تقدمها مؤسسا( أخرى تساعد المدرسين لتحسين وتطوير تدريبهم وتعليمهم ونموهم
أثنات الخدمة" دص455 .ب.
اتجاهات ونُظم إعداد المعلم:
تورد الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية د2009ب ثالثة اتجاها( أساسية ععداد المعلم
وهي:
 االتجا التقليدي في إعداد المعلم ويهدف إلى إعداد المعلم المعرفي. اتجا مفهوم الكفاتا( ويقوم على طريقة تحليل النظم في تنمية المعلم في مجال المعرفةوالمهارا( واالتجاها( التي تضمن تحقيق جودة عملية التعلم.
وتصنف نظم برامج إعداد المعلمين في أغلب النظم التعليمية من حيث الشكل إلى صنفين هما
النظام التكاملي والنظام التتابعي.
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النظام التكاملي :حيث يلتحق الطالب بعد إتمام الشهادة المتوسطة أو الثانوية بإحدى الكليا(التربية أو المعاهد العليا ععداد المعلمين للحصول على الدرجة الجامعية ،وبعدها سيتخرج ليقوم
بالتدريس في مادة تخصصه.
 النظام التتابعي :يعد الطالب أكاديميا في إحدى المواد العلمية بالكليا( الجامعية كالعلوم أواآلداب ثم يلتحق بإحدى كليا( التربية أو المعاهد العليا التربوية التي تؤهله للتدريس بإحدى
المراحل التعليمية ،وتختلف مدة اععداد ما بين سنة أو سنتين حسب ظروف واحتياجا( كل
مجتمع .دراسم وبوجمعة ،2011 ،ص244 .ب.
وأما من حيث المحتوى ،فقد ظهر( اتجاها( تهدف إلى تحقيق كفاية المعلم والرفع من مستوى
أدائه في هذا العالم المتغير ،بل تؤكد على استم اررية هذا األدات بفعالية عند االنتهات من مرحلة
اععداد ومباشرة العمل المهني) .األزرق ،2000 ،ص 207 .ب.
ولقد صنف األزرق )2000ب االتجاها( التربوية الحديثة ععداد المعلم إلى أربعة اتجاها(،
وهي:
.1

أسلوب النظم وتحليل النظم.

.2

األسلوب القائم على التحكم في النشاط العقلي.

.3

برامج تدريب المعلمين القائمة على مدخل العلوم التقنية والمجتمع.

.4

حركة التربية القائمة على الكفاتا( .د بوسعدة و بوجمعة ،2009 ،ص244 .ب.

تعتبر الحركة التي عرف( باسم تربية المعلم القائمة على أساس الكفاية )(C.B.T.E
 Competency-Based Teacher Educationمن أبرز االتجاها( الحديثة في عملية
إعداد المعلّم وتأهيله وتدريبه .وتُعد من أبرز مالمح المستحدثا( التربوية المعاصرة واألكثر
شيوعا وشعبية في األوساط التربوية المهنية ععداد المعلّم ،ولقد اتّسع االهتمام بها حتى أصبح(
سمة مميزة لمعظم برامج إعداد المعلمين وتدريبهم في معظم الدول المتطورة ،كماّ رطع( مراحل
متقدمة في الكثير منها .دالفتالوي ،2003 ،ص.(65 .
ولخص الفكرة الرئيسية لهذا االتجا في أن تحديد كفاية أدات المعلّم وفق محكّ محدد هي
األساس الذي يستند له إعداد المعلّم وتدريبه ربل وأثنات الخدمة دالفتالوي .(2003 ،ويعتني هذا
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االتجا  ،إلى جانب المعارف ،بحصيلة تربوية متعددة األبعاد تشمل :القيم ،المثل ،االتجاها(،
الميول ،إلى جانب مهارا( عديدة مثل التخطيط ،التنفيذ والتقاويم وغيار ذلك من المهارا( التي
يحتاج إليها المعلّم لياؤدي أدوار دجاابر وآخرون 1985،الموجود في مهدي ،2011،ص287.
ب.
وتمثل التربية القائمة على الكفاتا( أهمية رصوى لفعالية التدريس وردرة المعلم علاى أدات عمله
بأحسن وجه وذلك من خالل التأكيد على األدوار الرئيسية لألهداف السلوكية فاي التخطيط
والتنفيذ والتقويم ،وتحديد المهارا( التعليمياة األساساية الالزمة ععداد المعلم الجيد ،إلى جانب
تطوير األدات الوظيفي للمعلم لممارساة المهناة بفاعلية دخطاب1992 ،ب.
وأشار جروان د2015ب إلى أنه على الرغم من تنوع البرامج التدريبية التي تعقد للمعلمين في
معظم الدول العربية ،إال أنها من حيث األهداف والمحتوى ال تتعدى حدود الثقافة التربوية العامة
أو الثقافة األكاديمية في الموضوعا( الدراسية ،وهي في مجملها ال تبنى على احتياجا(
المعلمين والمتعلمين ،وتفتقر للتخطيط الفعال والتقييم العلمي في ضوت األدات واألهداف
الموضوعة دص256 .ب.
الدراسات السابقة:
من خالل مراجعة بعض الدراسا( السابقة في مجال إعداد المعلمين تبين أن هناك ثالثة محاور
أساسية:
 -1المحور األول :يتعلق بتأثير وفاعلية إعداد وتدريب المعلمين واتجاهاتهم نحو مهنة التدريس،
واالحتياجا( التدريبية للمعلمين أثنات الخدمة مثل دراسة ساتلير د (Sattler, 2001والطراونة
والشلول د2000ب  ،ودراسا( هدف( إلى التعرف على أثر التدريب أثنات الخدماة علاى اتجاها(
المعلمين وكفاتتهم وفعاليتهم المهنية كدراسة رودولف ) (Rudolph, 2002وأندرسون
)2000

Andersson,ب

وسيلفرمان

د

Silverman,1980ب،

وهنينان

دHanninan,1988ب ...وردم تومبسون وزمالؤ د  (Thompson et al,2009دراسة عنوانها
"التأهيل للنجاح التعليمي :خصائص يجب على كل معلم امتالكها" ،وكشف( نتائج الدراسة أن
الطلبة أكدوا أن هناك د (12سمة مشتركة توافق عليها أفراد عينة الدراسة .هذ الخصائص
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متصلة بموضوع االهتمام والعناية والرعاية التي يلقاها الطلبة بصفة أكاديمية أو شخصية ،ولها
دور كبير في التأهيل العالي للمعلمين .وهذ الصفا( يمكن أن تساعد المعلمين ربل الخدمة
وأثنات أدات الخدمة في تطوير وتحسين أدائهم .والخصائص االثنتا عشرة هي التالية :العدل،
االتجا اعيجابي ،اععداد والتحضير ،العالرة الشخصية ،حسن النكتة والدعابة ،اعبداع ،الرغبة
في تقبل األخطات ،التسامح ،االحترام ،التورعا( العالية ،العاطفة ،االنتمات دالعاجز2004 ،ب.
 -2المحور الثاني :يتعلق بالكشف عن الكفايا( في برامج تدريب المعلمين .ومن المالحظ أن
هذ الدراسا( رد جانب( موضوع التفكير النقدي واالبداعي ونذكر على سبيل المثال دراسة بيج و
مارسود ( Pigge & Marso,1987؛ سيسك دSisk, 1975ب ؛ شعلة وعبد العزيزد 1998ب؛
الكيالني د 1998ب ؛ ودراسة بركا( د2005ب وبركا( د2003ب والخوالدة د1987ب ؛ ودراسة
لبد د2010ب؛ ودراسة ياسين د2003ب التي وجد( أن الكفاتا( تتدرج في سلم أعال الكفاتا(
الشخصية واعدارية وأدنا كفاتا( استخدام مصادر التعلم ،وكفاتا( التقويم ،إلى تحديد الكفاتا(
التعليمية األساسية العامة لدى معلما( رياض األطفال بالروضا( الحكومية بالعاصمة المقدسة،
والى درجة توافرها .وكشف( النتائج أن المعلما( يتمتعن بكفاتا( شخصية ممتازة وبدرجة عالية
وأن مستوى أدات معلما( رياض األطفال للكفاتا( التدريسية ضعيف وبحاجة إلى تدريب واتقان
لجميع المهارا( التدريسية كي يصلن إلى المستوى المنشود.
 -3المحور الثالث :يتعلق بوارع وتقويم هذ البرامج ووضع تصورا( لبرامج إعداد المعلمين
وتطويرها ،ومنها دراسة الفقيه وابراهيم د2014ب ،والشرري ) 1424بعن إعداد المعلم في المملكة
العربية السعودية ،والكندري د2009ب عن وارع إعداد المعلمين في الكوي( ،و غنيمة د1996ب
وخضراوي د 2001ب عن وارع إعداد المعلم وتدريبة في جمهورية مصر العربية بالمقارنة بإعداد
المعلم وتدريبه في ألمانيا ،والشرعي د2009ب دراسة تقويمية لبرامج إعداد المعلم في عمان و
السبع وغالب وعبد د2010ب ،وغالب د2004ب ،وفقيه د2006ب ،والجهراني د2006ب في اليمن
.
ومن الدراسا( التي أجري( في هذا الشأن دراسة الكندري د2009ب بعنوان "إعداد المعلم بجامعااة
الكوياا(  -الوارااع والمااأمول" هاادفها تقااديم رؤيااة مسااتقبلية ععااداد المعلاام بكليااة التربيااة فااي جامعااة
الدرسااة نظااامي اععااداد التكاااملي والتتااابعي واالشااارة إلااى فاعليااة النظااام
الكوياا( .ورااد تناولاا( ا
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التكاااملي واالشااادة بااه ،مااع إعااادة النظاار ف ااي فلساافة اععااداد الحاليااة وارترحاا( الد ارسااة أس االوبين
جديدين هما مشروع التخرج ،واختبار التخاارج ،وزيااادة عاادد ساانوا( الد ارسااة لتكااون خمااس ساانوا(،
واع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااادة النظ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار ف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي فلس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اافة التربي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة العملي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ومحتواه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا.
وماان الد ارسااا( التااي تناولاا( إعااداد المعلاام مااا ردمااه العاااجز واللااوح واألشااقر د2010ب ،و العاااجز
د2004ب ،وخضا اراوي د2001ب ع اان وار ااع إع ااداد المعل اام وتدريب ااة ف ااي جمهوري ااة مص اار العربي ااة
بالمقارنة بإعداد المعلم وتدريبااة فااي المانيااا ،ورااد وصاال( الد ارسااة إلااى أن هناااك تشااابها فااي عمليااة
إعااداد المعلمااين للماادارس الثانويااة األكاديميااة فااي مصاار وألمانيااا ماان حيااث المقااررا( األكاديميااة
والثقافية إال أن هناك اهتمام بالجانب العملي في إعداد المعلم األلماني حيث يتدرب الطااالب ماان
ثمااان إلااى عشاار ساااعا( أساابوعيا فااي ألمانيااا لماادة عااام ونصااف باعضااافة إلااى حصااولهم علااى
 100٪من رواتبهم التي يتقاضونها عند ممارستهم للمهنة أثنات فترة التربية العملية.
وفي الوارع ،فإن ما ردم من دراسا( في موضوع إعداد المعلمين في كفاتا( التفكير النارد
واالبداعي يتعلق بمعرفة المعلمين لمهارا( التفكير النارد واالبداعي وتوافرها لديهم ومدى
ممارستهم لها واتجاهاتهم نحوها كدراسة الزيادا( د1995ب ،المفرجي د1999ب ،السنافي
د2008ب ،البلوشي د2010ب ،العساف د2013ب ،خريشة د2001ب ،الشهاب د2003ب ،أبو ريا
د2004ب ،العزري د2007ب ،وورس( دWorst, 2007ب.
ورد أشار جروان د2015ب إلى ما ارترحته الباحثة سيسك دSisk, 1975ب التي تناول( مجموعة
من المهارا( والكفايا( كأهداف ألحد برامج تدريب معلمي الطلبة الموهوبين والمتفورين في
جامعة جنوب فلوريدا بالواليا( المتحدة والتي تضم :معرفة في مجاال( طبيعة الموهوبين
واحتياجاتهم واالتجاها( الحديثة في التربية والتعليم ،ومهارا( استخدام ديناميا( الجماعة
وأساليب االرشاد والتوجيه وتطوير دروس في التفكير اعبداعي....
وردم( سيلفرمان د Silverman,1980ب دراسة مقارنة بين معلمين خبرات في تعليم الموهوبين
ومعلمين مبتدئين عن طريق المالحظة المباشرة الستراتيجيا( التعليم التي يستخدمونها وتحليلها،
ردر أرل من
وكان من أهم المهارا( أو السلوكا( التي تميز بها المعلمون الخبرات أنهم يقدمون ا
المعلوما( ،ويهيئون عددا أكبر من الموارف التي تستدعي التفكير والتعلم من جانب الطلبة
أنفسهم ،ويوجهون عددا أكبر من أسئلة التفكير المتمايز ويطالبون الطلبة بتدعيم إجاباتهم باألدلة
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والبراهين  ،ويظهرون ميال أرل عصدار األحكام والنقد أو الثنات ويشجعون الطلبة على تقويم
أعمالهم بأنفسهم.
وأجر( كوتن ) Cotton, 1997الموجودة في البلوشي2010 ،ب دراسة تحليلية خاصة بتعليم
مهاارا( التفكيار اعبداعي لدى المعلمين في أمريكا .وتعتبر هذ الدراسة من الدراسا( دما بعد
التحليلب أو الميتاا التحليلياة )  . (Mita – Analysisولقد تناول( الباحثة ) (56بحثاا و )(33
وثيقاة وصفية أو نظرية متنوعة شمل( جميع جوانب مهارا( التفكير اعبداعي ،ولقد استنتج(
الباحثة أربعة أسس وهي:
-1ضرورة تدريس مهارا( وتقنيا( التفكير اعبداعي.
-2إن تدريس مهارا( التفكير اعبداعي يحسن التحصيل األكاديمي للطلبة.
-3دعم مهارا( التفكير اعبداعي عن طريق استخدام برامج خاصة مثل برنامج كور(.
-4إن البرامج واالستراتيجيا( والتدريبا( للمعلمين مهماة لفاعلياة اماتالك المهارا(.
ولتط ا ا ااوير مس ا ا ااتويا( أدات المعلم ا ا ااين والتالمي ا ا ااذ ف ا ا ااي مه ا ا ااارا( التفكي ا ا اار اعب ا ا ااداعي م ا ا اان خ ا ا ااالل
الد ارسا ااا( االجتماعيا ااة را ااام أبا ااو السا ااعيد د1994ب با ااإجرات د ارسا ااة اسا ااتخدم فيها ااا حقيبا ااة تعليميا ااة
وبطار ا ا ااة مالحظ ا ا ااة ،واختب ا ا ااار الق ا ا اادرة عل ا ا ااى التفكي ا ا اار اعب ا ا ااداعي .توص ا ا اال( ه ا ا ااذ الد ارس ا ا ااة إل ا ا ااى
ح ا اادوث تحس ا اان ف ا ااي أدات المعلم ا ااين ف ا ااي مه ا ااارا( اعب ا ااداع نتيج ا ااة د ارس ا ااتهم للحقيب ا ااة التعليمي ا ااة،
وال ا ا ااى تحس ا ا اان ف ا ا ااي مس ا ا ااتويا( أدات التالمي ا ا ااذ لمه ا ا ااارا( اعب ا ا ااداع نتيج ا ا ااة تحس ا ا اان مس ا ا ااتويا( أدات
معلم ا ا اايهم عل ا ا ااى نف ا ا ااس المه ا ا ااارا( ،كم ا ا ااا وج ا ا ااد( فروًر ا ا ااا ذا( دالل ا ا ااة إحص ا ا ااائية ف ا ا ااي ك ا ا اال م ا ا اان
الطالر ا ا ا ااة وح ا ا ا ااب االس ا ا ا ااتطالع ب ا ا ا ااين تالمي ا ا ا ااذ معلم ا ا ا ااي األدات المرتف ا ا ا ااع وتالميا ا ا ا اذ معلم ا ا ا ااي األدات
الم ا ا اانخفض لص ا ا ااالح المجموع ا ا ااة األول ا ا ااى .وت ا ا اادل نتيجا ا ا ااة ه ا ا ااذ الد ارس ا ا ااة عل ا ا ااى أهمي ا ا ااة تطا ا ا ااوير
الكفايا( ومن بينها كفايا( التفكير النقدي واعبداع أثنات الخدمة.
وفيما عدا دراسة السنافي د2008ب التي خلص( إلى طرح بعض التوصيا( ذا( الصلة لذوي
االختصاص والمهتمين والباحثين أهمها ضرورة االستمرار بعقد دورا( تدريبية وورء عمل حول
مهارا( التفكير النارد على مستوى المراحل الدراسية لتبادل الخبرا( وصقل المواهب ،وزيادة
االهتمام باألنشطة التربوية االثرائية باعتبارها الوسيط الرئيسي الكتساب المهارا( والمعارف
المتنوعة لتنمية التفكير النارد ،واعداد نشرا( دورية للمعلمين تتضمن شروحاً وافيةً عن كيفية
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تدريس مهارا( التفكير النارد ،لم تشر أي من تلك الدراسا( إلى ضرورة إدراج مهارا( التفكير
وخاصة التفكير النقدي في برامج إعداد المعلمين ربل وأثنات الخدمة ،ولم تتناول أي منها الكشف
عن كفاتا( التفكير النقدي واعبداعي ،وكيفية تطويرها في هذ البرامج مما يستدعي إجرات
دراسا( عن وارع تضمين هذ الكفاتا( في برامج إعداد المعلمين ربل وأثنات الخدمة .ولعل هذا
ما ستقوم به دراستنا الحالية ولو بصفة جزئية.

منهج البحث:
اتبع( هذ الدراسة االستطالعية المنهج الوصفي الذي يقوم على جمع البيانا( وتحليلها تحليال
إحصائيا يتوافق مع أسئلة الدراسة.
أداة جمع البيانات:
انطالرا من أسئلة البحث ومراجعة بعض الدراسا( السابقة تم( صياغة استبيان تضمن 30
سؤاال تتعلق كلها بأسئلة الدراسة باعضافة إلى البيانا( الشخصية المتعلقة بالجنس دالنوع
االجتماعيب ،السن ،سنوا( الخدمة في التعليم ،المستوى التعليمي ،والمدارس أو الجامعا( التي
تخرج منها المشاركون في الدراسة.
وفيما يأتي أسئلة الدراسة والبنود التي تمثلها في االستبيان الذي استعمل لجمع البيانا( من
معلمي مرحلة التعليم المتوسط بالجزائر.
 السؤال األول :هل يتضمن برنامج إعداد المعلمين في مرحلة التعليم المتوسط بالجزائر كفاتا(اعبداع؟
وتمثل هذا السؤال الفقرا(.20 ،15،16 ،8 ،7 ،6 ،5 :
السؤال الثاني :هل يتضمن برنامج إعداد المعلمين في مرحلة التعليم المتوسط بالجزائر كفاتا(
التفكير النقدي؟
وتمثله الفقرا(.21 ،19 ،18 ،17 ،10 ،9 :
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السؤال الثالث :إلى أي مدى يختلف مستوى تقويم المعلمين للبرنامج التعليمي أو التدريبي المقدم
لهم دربل وأثنات الخدمةب باختالف المؤهل العلمي ،التدريب ،سنوا( الخبرة؟
وتمثله المتغيرا( الديمغرافية للدراسة دالمستوى التعليمي ،وسنوا( الخبرةب.
ويتعلق بمدى اختالف مستوى تقويم المعلمين للبرنامج التعليمي أو التدريبي المقدم لهم دربل
وأثنات الخدمةب باختالف المؤهل العلمي والتدريب وسنوا( الخبرة في التدريس دالتعليمب.
السؤال الرابع :ما هي أفضل منهجية دطريقةب ععداد معلمي مرحلة التعليم المتوسط وتدريبهم
على كفاتا( التفكير النقدي واعبداع ربل وأثنات الخدمة من وجهة نظر المعلمين والمعلما(؟
وتمثله الفقرتان 24 :و .25أما الفقرا( من  26إلى  30فتتعلق باالرتراحا( التي من الممكن أن
يبديها المشاركون في الدراسة حول تطوير ردرا( اعبداع والتفكير النقدي عند المعلمين والتالميذ
في مرحلة التعليم المتوسط ،وحول تحسين التعليم بصفة عامة في هذ المرحلة.
ثبات األداة:
بعد جمع البيانا( وادخالها في برنامج  ،SPSSتم استخراج معامل ارتباط دكرونباخ ألفاب لفقرا(
هذ األداة دمن الفقرة  01إلى الفقرة 23ب؛ وذلك باستعمال البرنامج االحصائي المذكور .بلغ(
ريمة دكرونباخ ألفاب 0.70؛ وهي دالة احصائيا؛ وتدل على ثبا( األداة المستعملة لجمع
البيانا(.
صدق األداة:
تم( صياغة فقرا( أداة جمع البيانا( داالستبيانب بعد مراجعة بعض الدراسا( السابقة ذا(
العالرة بالموضوع على ضوت أسئلة الدراسة .ويالحظ أن الفقرا( تتمتع بالصدق الظاهري؛ إذ
تتعلق كلها بأسئلة ذا( عالرة مباشرة بأسئلة الدراسة ومحاورها.
ولدراسة صدق االستبانة بطريقة إحصائية ،تم استخدام التحليل العاملي كما هو مبين أدنا .
التحليل العاملي ألداة جمع البيانات (االستبيان):
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رام الباحثان بإجرات التحليل العاملي  Factor Analysisلعبارا( أداة جمع البيانا( الستخالص
العوامل الرئيسة التي تؤثر في عملية إعداد المعلمين والمعلما( في كفايا( اعبداع والتفكير
النقدي ربل االلتحاق بالخدمة وبعد االلتحاق بها ،وما يرتبط بذلك من مواضيع.
يشير الجدول التالي ررم د1ب إلى نتائج اختبار مقياس دكايزر-ماير-أوكلين لكفاية العينةب
واختبار بارتلي( للعالرا( بين المتغيرا( دالعبارا(ب.

جدول  :01اختبار مقياس دكايزر-ماير-أوكلينب لكفاية العينة واختبار دبارتلي(ب
للعالرا( بين المتغيرا(/العبارا(

مقياس كايزر-ماير -أوكلين لكفاية العينة
اختبار بارتلي( Bartlett’s Test of
Sphericity

.700

ريمة مربع كاي

41398.

درجا( الحرية

253

الداللة

االحصائية

.0000

بالنظر إلى ريمة مقياس دكايزر-ماير-أوكلينب لكفاية العينة نجد أن هذ القيمة تساوي 0.7

وتعتبر هذ القيمة من الناحية اعحصائية جيدة وفقاً لتصنيفا( كايزر  .Kaiserوبالتالي ،فإن
هذ النتيجة تعزز ثقتنا بأن حجم العينة المعتمد لهذ الدراسة هو حجم ٍ
كاف عجرات التحليل
ٍ
كاف
العاملي؛ أي أن مستوى ارتباط كل متغير بالمتغيرا( األخرى في مصفوفة االرتباطا(
عجرات التحليل العاملي .بينما يشير اختبار دبارتلي(ب إلى أنه دال إحصائياً عند مستوى .0.01
وعليه ،فإن مصفوفة االرتباطا( بين العبارا( ليس( مصفوفة الوحدة  Identity Matrixدخالية
من العالرا(ب ،أي أنه تشتمل على الحد األدنى من العالرا( بين المتغيرا(.

طريقة المكونات األساسية أو الرئيسةPrincipal Component Analysis :

تستخدم طريقة المكونا( األساسية أو الرئيسة  Principal Component Analysisدون
غيرها من الطرق األخرى عند افتراض أن المتغيرا( أو الفقرا( موضوع التحليل ال تحتوي على

أخطات رياس ،أي أن كل التباين الذي تنطوي عليه المتغيرا( موضوع التحليل هو تباين مشترك

خال من التباين الخاص أو تباين الخطأ .ووظيفة هذ الطريقة هي اختزال عدد المتغيرا(
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المقاسة إلى عدد محدود من المتغيرا( دالمكونا(ب الكامنة التي ستحل محل المتغيرا( المقاسة
في االستعماال( الالحقة أو التحليال( الالحقة دتيغزة ،2012 ،ص90-89 .ب.

ُيظهر الجدول ررم د2ب التالي الجذور الكامنة للمكونا( دالعواملب ،ومن هذا الجدول يتضح وجود

 5عوامل تم استخالصها دبعد استبعاد الجذور الكامنة األرل من واحدب باستخدام أسلوب كايزر
القائم على الجذر الكامن دأكبر من الواحد الصحيحب ،وأن ريمة التباين التراكمي هي %58؛
بمعنى أن هذ العوامل الخمسة تفسر  %58من التغير الحادث في استجابا( المشاركين في
الدراسة تجا كفايا( التفكير النقدي واالبداع لدى أساتذة التعليم المتوسط.

جدول  :02الجذور الكامنة والتباين الكلي المفسر
العامل
1
2
3
4
5

مجاميع تدوير التشبعات المربعة
الجذور الكامنة االبتدائية
%
%
%
%
المجموع
المجموع
التراكمية
للتباين
للتباين التراكمية
15.64
15.64 3.60 18.08 18.08 4.16
29.88
14.24 3.28 31.70 13.62 3.13
41.58
11.70 2.69 44.39 12.69 2.92
50.48
8.90
2.05 51.81 7.42
1.71
58.25
7.77
1.79 58.25 6.44
1.48

طريقة االستخالص :طريقة المكونا( األساسية.

والستخالص هذ العوامل الخمسة ،نحتاج لتحديد الحد األدنى المقبول لتشبع المتغيرا( على
العامل دأي شدة ارتباط المتغير أو الفقرة بالعامل ذي الفائدة العمليةب ،ورد أخذ الباحثان ريمة

التشبع  0.3كحد أدنى فاصل بين التشبعا( التي تُعتمد والتشبعا( التي تهمل ،كما اختار
الباحثان أسلوب التدوير المتعامد  Orthogonal rotationبطريقة الفاريماكس Varimax

 rotationدالتباين األكبرب حيث إن هذ الطريقة هي الشائعة في البحوث والدراسا( االجتماعية.
*

جدول  :03مصفوفة المكونا( دالعواملب المستخلصة بطريقة التدوير المتعامد
العبارات
عبارة د18ب
عبارة د17ب
عبارة د16ب

العوامل
3
2

1
.8760
.8290
.8200
17

4

*

عبارة د19ب
عبارة د15ب
عبارة د11ب
عبارة د12ب
عبارة د14ب
عبارة د13ب
عبارة د8ب
عبارة د10ب
عبارة د7ب
عبارة د6ب
عبارة د5ب
عبارة د9ب
عبارة د21ب
عبارة د20ب
عبارة د23ب
عبارة د22ب

.7390
.6840

.8230
.8020
.7260
.7190

.7240
.7070
.6870
.6720
.5550
.5350

.7700
.7040
.6670
.5790

رام الباحثان بحذف العامل الرابع من الجدول ررم  02دوهو البرامج التكوينية وطرق التدريسب

لعدم توافقه مع موضوع الدراسة الرئيس.

وتتمثل العوامل الرئيسة المستخلصة من عملية التحليل العاملي في:

العامل األول :خلو برامج إعداد المعلمين في الجزائر من كفاتا( اعبداع والتفكير النقدي

العامل الثاني :الحاجة لتطوير ردرا( المعلمين والتالميذ في كفاتا( اعبداع والتفكير النقدي

العامل الثالث :عدم تلقي تدريب متخصص في موضوع اعبداع والتفكير النقدي ربل االلتحاق
بالخدمة وأثنات الخدمة.

العامل الرابع :غياب كفايا( تطوير اعبداع والتفكير النقدي في منهاج التعليم المتوسط.
يشير الباحث هنا إلى أن ريمة التباين المفسر لهذ العوامل األربعة التي تم استخالصها بعد
استبعاد العامل ررم أربعة في جدول التدوير والمتعلق باععداد بصفة عامة ربل االلتحاق

بالتدريس وليس له عالرة مباشرة باععداد في مجالي تطوير اعبداع والتفكير النقدي؛ ليصبح

عدد العوامل الرئيسة النهائية أربعة عوامل وهي تفسر  %49.4من التباين بدالً من .%58

وبعد ريامنا بحذف الفقرا( من  1إلى  4في االستبيان ،أجرينا عملية تدوير بطريقة فاريماكس

مرة أخرى ،وكان( نسبة التباين الكلي المفسر  %58مما يدل على أن فقرا( االستبيان المتبقية

د 19فقرةب تتميز بالصدق العاملي أي أنها تقيس ما يراد رياسه في هذا الموضوع.
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مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من المعلمين الذين يمارسون مهنة التدريس بمرحلة التعليم المتوسط من
الجنسين الذكور واعناث ومن الحاصلين على شهادا( الليسانس أو الماستر أو خريجي المدارس
العليا لألساتذة والمعاهد التكنولوجية لتكوين األساتذة ومن الحاصلين على شهادة الدكتو ار .
وللعلم ،فإن إجمالي مدرسي التعليم المتوسط في الجزائر د 4سنوا(ب هو 138578 :مدرسا

ومدرسة؛ وذلك حسب إحصاتا( و ازرة التربية في الجزائر د2010ب.

العينة:
بلغ إجمالي العينة د201ب معلما ومعلمة منهم د71ب معلما تم اختيارهم بطريقة رصدية من أربع
مدارس متوسطة في واليتي بسكرة والمسيلة ،ومنهم  64آخرين من والية الجزائر العاصمة دمن
أربع مدارس متوسطة ،بينما تم جمع  66استبيانا عن طريق الن( بعرض االستبيان في
مجموعا( األساتذة الجزائريين على مورع التواصل االجتماعي فيسبوك ليجيبوا عليها الكترونيا.
وفيما يلي الخصائص الديمغرافية للعينة بعد تحليل البيانا(.
 الجنس:تبين من تحليل البيانا( أن نسبة اعناث في العينة كان(  %53.5بينما بلغ( نسبة الذكور
.%46.5
 السن:نالحظ في الجدول أدنا ررم  04أن هناك توزيعا جيدا لفئا( السن المختلفة ،وان كان( أعلى
نسبة تتمثل في فئة السن ما بين  26و 30سنة وبنسبة .%27.4
جدول  :04فئات سن أفراد العينة
فئات السن

النسبة المئوية

25 – 20

14.4
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30 – 26

27.4

35 – 31

16.4

40 – 36

18.4

أكثر من 40

23.4

المجموع

100

 األقدمية (سنوات الخدمة):يتعلق هذا المتغير بسنوا( الخدمة التي رضاها المعني في التعليم .نالحظ أن األغلبية د%40ب

لديها خبرة طويلة في التدريس دأكثر من  10سنوا(ب كما هو مبين في الجدول أدنا ررم .05
جدول  :05األقدمية في التدريس

األقدمية (سنوات الخدمة)

النسبة

أرل من  5سنوا(

29.5

 10 – 5سنوا(

29.5

أكثر من  10سنوا(

40.1

المجموع

100

 المستوى التعليمي (الشهادات):ويتعلق األمر بالمستوى التعليمي للمشاركين في الدراسة ،ويقاس هنا بأعلى شهادة حصل عليها
أفراد العينة حيث كان التوزيع المحصل عليه كما هو مبيل في الجدول أدنا ررم .06
جدول  :06المستوى التعليمي ألفراد العينة
النسبة

المستوى التعليمي (الشهادات)
البكالوريا دالثانوية العامةب

0.5

شهادة المعهد التكنولوجي لتكوين األساتذة

13.9

الليسانس

57.7

شهادة المدارس العليا لألساتذة

14.4

الماجستير دالماسترب

12.9
20

0.5

الدكتو ار

نالح ااظ أن أغلبي ااة مدرس ااي التعل اايم المتوس ااط ألفا اراد العين ااة د%57.7ب ه اام م اان حمل ااة الليس ااانس
دالبكالوريوسب أي من خريجي الجامعا( الجزائرية ،وليس من خريجي المدارس العليا لألساتذة أو
خريجي المعهد التكنولوجي لتكوين دإعدادب األساتذة.

تحليل البيانات والنتائج
 -1اإلعداد القبلي للمعلمين:
نالحظ من النتائج أن ما يقرب من  %40د%39.8ب من أفراد العينة لم يتلقوا أي إعداد دتكوينب
تعليمي منتظم خاص بإعداد المعلمين ربل االلتحاق بالتدريس؛ وهذا راجع كما رأينا إلى أن معظم
أف اراد العينااة ماان خريجااي الجامعااا( ولاايس ماان خريجااي ماادراس ومعاهااد إعااداد المعلمااين .وهااذ
النساابة المرتفعااة تسااتدعي االهتمااام ماان أصااحاب الق ارار فااي الج ازئاار ،واعااادة النظاار فااي سياسااة
توظيف المعلمين وفي المؤهال( دالشهادا( والخبرا(ب المطلوبة منهم ربل التوظيف.
ويعزز هذ النتيجة أن د% 44.8ب من أفراد العينااة لاام يتلقاوا أي تاادريب علااى طاارق التاادريس دفااي
شكل دورا( تدريبيةب ربل االلتحاق بالخدمة دالتدريسب.
 -2اإلعداد في موضوع اإلبداع:
تبين النتائج أن  % 82.1ماان أفاراد العينااة لاام يتلقاوا أي تعلاايم منااتظم دمقااررا( د ارسااية متخصصااة
مثالب في موضوع اعبداع ربل بدئهم التاادريس .وأن  %83.3لاام يتلقاوا أي تعلاايم منااتظم دمقااررا(
د ارسااية متخصصااة مااثالب فااي موضااوع تطااوير راادرا( اعبااداع عنااد التالميااذ أو الطااالب رباال باادت
التاادريس .ويعاازز هااذ النتيجااة أن  %83.8ماان المشاااركين لاام يتلق اوا أي تاادريب متخصااص فااي
موضوع اعبداع ربل بدت التدريس.
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تبين هذ النتائج أن أغلبية المشاركين لم يتلقوا أي إعداد رسمي في طرق التدريس ،وفااي اعبااداع
وطرق تطوير عند التالميذ أو الطالب ربل بدت التدريس.
وتتفق هذ النتائج مع افتراضنا أن أغلب مدرسي التعليم المتوسط في الجزائر ال يتلقون أي تعلاايم
أو تدريب متخصص في موضوع اعبداع بصفة عامة وفي موضوع تطوير اعبداع لدى التالميااذ
أو الطااالب بصاافة خاصااة .وياادعم هااذا االفت اراض أن  %54.1ماان المشاااركين فااي االستقصااات
أجابوا أن لديهم رصو ار في مجال تطوير اعبداع لدى التالميذ أو الطالب في التعليم المتوسط.
وبتطبيااق كاااي مربااع وجاادنا أنااه ال توجااد فااروق دالااة احصااائيا بااين الااذكور دالمعلمااينب واعناااث
دالمعلما(ب في هذ النقطة.
واتضح أن  %80.1من أفراد العينة يعتقاادون أنهاام بحاجااة إلااى تطااوير راادراتهم فااي مجااال تطااوير
اعبااداع لاادى التالميااذ والطااالب فااي التعلاايم المتوسااط ،وال توجااد فااروق دالااة احصااائيا بااين الااذكور
واعناث في هذا االعتقاد أيضا .ويالحظ أنه ال توجد فروق دالة احصائيا بين فئا( السن في هذا
االعتقاد ،وال توجد فروق دالة احصائيا أيضا بين فئا( الساان المختلفااة فيمااا يتعلااق بشااعورهم أنهاام
يعانون رصو ار في مجال تطوير اعبداع لدى التالميذ أو الطالب في التعليم المتوسط.
ولكننااا وجاادنا فررااا داال احصااائيا فااي االعتقاااد بالحاجااة لتطااوير راادراتهم فااي مجااال تنميااة وتطااوير
ر اادرا( اعب ااداع ل اادى التالمي ااذ ف ااي التعل اايم المتوس ااط حس ااب س اانوا( الخدم ااة حي ااث ك اااي مرب ااع
 18.72وهي دالة عند  .0.01ويوجد معامل ارتباط دال احصائيا دمعامل ارتباط سبيرمانب بين
ساانوا( الخدمااة وهااذا االعتقاااد حيااث ر

 0.296وهااي دالااة عنااد 0.01؛ أي أنااه كلمااا ازداد(

ساانوا( الخدمااة كلمااا زاد( الحاجااة عنااد المعلمااين لتطااوير راادراتهم فااي مجااال تطااوير اعبااداع لاادى
التالميذ في التعليم المتوسط .ولعل هذا الفرق راجع إلى أن ذوي األردمية الطويلة في التدريس لاام
يتلق اوا أي تعلاايم أو تاادريب لهمااا عالرااة بتطااوير راادرا( اعبااداع لاادى التالميااذ؛ وذلااك ربمااا عكااس
المتخرجين حديثا من المدارس العليا لألساتذة أو من المعاهد التكنولوجية لألساتذة الذين يدرسااون
مقررا( في علم النفس والتربية رد تكون ذا( عالرة بقدرا( اعبداع وتطويرها لدى التالميذ.
وبالنسبة لمتغير المستوى التعليمي ،فإن هناك فرورا دالة احصائيا بين حاملي الشهادا( المختلفة
فيما يتعلق بحاجتهم لتطوير ردراتهم فااي مجااال تطااوير اعبااداع لاادى التالميااذ فااي التعلاايم المتوسااط
22

حي ااث ك اااي مرب ااع

 13.70وه ااي دال ااة عن ااد 0.01؛ ور ااد تب ااين م اان تحلي اال ش اايفي أن ح اااملي

الشهادا( العليا مثل الماجستير وشهادا( المدارس العليا لألساتذة أرل حاجة لتطااوير راادراتهم فااي
هذا المجال من حاااملي شااهادا( الليسااانس دالبكااالوريوسب ماان الجامعااا( أو ماان حاااملي شااهادا(
المعاهد التكنولوجية لتكوين األساتذة الذين كما يبدو من البيانا( أكثر حاجة لمثل هذ القدرا(.
ومما يدعم افتاراض أن بارامج إعااداد المعلمااين درباال االلتحاااق بالتاادريسب ال تتضاامن بصاافة عامااة
كفاااتا( تطااوير اعبااداع لاادى المعلمااين والمعلمااا( أن  %76.3ماان أف اراد العينااة ياارون بااأن هااذ
البرامج ال تتضمن هذ الكفاتا( ،ويرى  %52.4منهم أن منهاج التعليم المتوسط ال يتضمن أية
كفاتا( في مجال تطوير اعبداع لدى التالميذ أو الطالب في التعليم المتوسط.
وتتفق هذ النتائج مع بعض الدراسا( السابقة في بلدان عربية والتي تشير إلى عدم أو ضعف
التركيز على هذ الكفاتا( في برامج إعداد المعلمين ربل وأثنات الخدمة.
 -3اإلعداد في موضوع التفكير النقدي:
تبين النتائج أن أغلبية أفراد العينة  %84.1لم يتلقوا أي تعليم منتظم دمقررا( دراسية مثالب في
التفكير النقدي ربل بدئهم التدريس ،وأن  %90.1منهم لم يتلقوا أي تدريب متخصص في
موضوع تطوير التفكير النقدي لدى التالميذ أو الطالب ربل بدئهم التدريس.
ومما يدعم هذ النتيجة أن  %80.3من المشاركين ال يرون أن برامج إعداد المعلمين بصفة
عامة دربل االلتحاق بالخدمةب تتضمن أية كفاتا( تتعلق بتطوير التفكير النقدي لدى المعلمين
والمعلما( ،وأن  %76.4من المشاركين ال يرون أن برامج تدريب المعلمين في الجزائر دأثنات
الخدمةب ال تتضمن أية كفاتا( تتعلق بتطوير التفكير النقدي لدى المعلمين والمعلما( .ويرى
 %58.6من المشاركين أن منهاج التعليم المتوسط في الجزائر ال يتضمن كفاتا( تطوير
التفكير النقدي لدى التالميذ أو الطالب.
ويدعم هذ النتيجة أيضا أن  %77من المشاركين يعتقدون أنهم في حاجة لتطوير ردراتهم في
مجال تطوير التفكير النقدي لدى التالميذ أو الطالب في التعليم المتوسط خاصة وأن %57.4
منهم يشعرون أن لديهم رصو ار في مجال تطوير التفكير النقدي لدى التالميذ في التعليم
المتوسط.
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وتبين النتائج عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين دالذكور واعناثب في الحاجة لتطوير
القدرا( في مجال التفكير النقدي لدى التالميذ في التعليم المتوسط ،كما ال توجد فروق جوهرية
بين فئا( السن المختلفة للمشاركين في هذا المجال ،وال فروق جوهرية بين أفراد العينة في هذا
المجال على أساس سنوا( الخدمة داألردميةب أو على أساس نوع الشهادة المحصل عليها.
وتتفق هذ النتائج مع افتراضنا أن أغلبية المدرسين في التعليم المتوسط بالجزائر ال يتلقون تعليما
أو تدريبا متخصصا في كفاتا( التفكير النقدي ،وفي كيفية تطويرها لدى التالميذ أو الطالب في
التعليم المتوسط.
وتتفق هذ النتائج مع الدراسا( السابقة التي أجري( في بعض البلدان العربية مثل دراسة السنافي
د2008ب في الكوي( و خريشة د2001ب  ،والتي أظهر( تدني درجة معرفة معلمي االجتماعيا(
لمهارا( التفكير النارد وكذلك األمر بالنسبة لدرجة ممارستهم لها.
 منهجية إدخال كفاءات اإلبداع في برامج إعداد المعلمين:سألنا المشاركين إذا كانوا يرون ضرورة إدخال كفاتا( خاصة بتطوير اعبداع لدى التالميذ أو
الطالب في برامج إعداد المعلمين والمعلما( واألساتذة دربل االلتحاق بالخدمةب فأجاب %88.4
منهم باعيجاب؛ وهذ نسبة عالية جدا ،ويرى  %89.5منهم أن هناك ضرورة عدخال كفاتا(
خاصة بتطوير اعبداع لدى التالميذ أو الطالب في شكل برامج تدريبية متخصصة موجهة
للمعلمين والمعلما( أثنات الخدمة.
أما عن أحسن منهجية عدخال كفاتا( ذا( عالرة بتطوير اعبداع لدى المعلمين والمعلما( ربل
االلتحاق بالتدريس دالخدمةب من وجهة نظر المشاركين في الدراسة ،فقد كان( إجاباتهم دعن
الخيارا( المطروحةب كما يلي:
جدول  :07التوزيع التكراري لمنهجية (أساليب) تطوير اإلبداع لدى المعلمين قبل الخدمة
أسليب تطوير اإلبداع لدى المعلمين

االستجابات
التكرار
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النسبة

المئوية

إضافة مقررا( دموادب جديدة متخصصة في موضوع

41

%15.2

تضمين مهارا( االبداع في كل المقررا( دالموادب

76

%28.3

حضور دورا( تدريبية متخصصة في الموضوع

126

%46.8

التعلم الذاتي

26

%9.7

269

%100

االبداع

الموجودة حالياً

المجموع*

* هذا السؤال متعدد الخيارا( ولذلك فإن مجموع االستجابا( سيكون أكبر من حجم

العينة األساسي

نالح ااظ أن حض ااور دورا( تدريبي ااة متخصص ااة ف ااي موض ااوع تط ااوير اعب ااداع ل اادى المعلم ااين ه ااو

األساالوب المفضاال لاادى أف اراد العينااة حيااث حصاال علااى أعلااى نساابة ماان بااين األساااليب األخاارى
د46.8ب ،ويليااه تضاامين مهااارا( اعبااداع فااي كاال المقااررا( دالم اوادب الموجااودة حاليااا فااي ب ارامج
إعداد المعلمين والمعلما( بنسبة  .%28.3أما أسلوب "إضافة مقررا( دموادب جديدة متخصصة
في موضوع اعبداع" فلاام يناال إال نساابة  ،%15.2فااي حاين يااأتي أساالوب "الااتعلم الااذاتي" كاختيااار
أخير لم ينل إال نسبة .%9.7
وتش ااير ه ااذ النت ااائج إل ااى إبا اراز "المنهجي ااة" المفض االة عدخ ااال كف اااتا( اعب ااداع ف ااي با ارامج إع ااداد
 :]Comment [PA1نظرهم

المعلمين من خالل وجهة نظرهم ،وتقوم هذ "المنهجية" أساسا على:
 -1ضرورة إعداد دورا( تدريبية متخصصة في موضوع تطوير اعبداع لدى المعلمين والمعلما(
ربل بدئهم بالتدريس.
 -2ضرورة إدماج كفاتا( تطوير اعبداع لدى المعلمين والمعلما( في مقااررا( مناااهج أو بارامج
إعداد المعلمين والمعلما( ربل االلتحاق بالخدمة دالتدريسب.
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 منهجية إدخال كفاءات تطوير التفكير النقدي في برامج إعداد المعلمين:جدول  08التوزيع التكراري لمنهجية دأساليبب تطوير التفكير النقدي لدى المعلمين ربل الخدمة
االستجابات

أساليب تطوير التفكير النقدي لدى المعلمين

التكرار

النسبة

إضافة مقررا( دموادب جديدة متخصصة في موضوع التفكير

31

%11.2

إضافة مقرر جديد دمادة جديدةب متخصص في موضوع التفكير

36

%12.9

تضمين مهارا( التفكير النقدي في كل المقررا( دالموادب

60

%21.6

حضور دورا( تدريبية متخصصة في الموضوع

118

%42.4

التعلم الذاتي

33

%11.9

المجموع*

278

%100

بصفة عامة
النقدي

الموجودة حالياً

المئوية

* هذا السؤال متعدد الخيارا( ولذلك فإن مجموع االستجابا( سيكون أكبر من حجم العينة

األساسي

نالحظ أن أفراد العينة رد اختاروا أسلوب "حضور دورا( تدريبية متخصصة" في موضوع تطوير

التفكياار النقاادي لاادى المعلمااين والمعلمااا( وذلااك بااأعلى نساابة  ،%42.4ويليااه أساالوب "تضاامين
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مهارا( التفكير النقدي في كل المقررا( دالموادب الموجودة حاليااا فااي بارامج إعااداد المعلمااين" .أمااا
األساليب األخرى المذكورة في الجدول فال تتعدى نسبة اختيار كل واحد منها .%13

وتشااير هااذ النتااائج -كمااا هااو الحااال بالنساابة لتطااوير اعبااداع لاادى المعلمااين -علااى "المنهجيااة"
المفضلة عدخال مهارا( التفكير النقدي في بارامج إعااداد المعلمااين ماان وجهااة نظاارهم ،وتقااوم هااذ
"المنهجية" أساسا على:
 -1ضاارورة إعااداد دورا( تدريبيااة متخصصااة فااي موضااوع تطااوير التفكياار النقاادي لاادى المعلمااين
والمعلما( ربل بدئهم التدريس.
 -2ضرورة إدماج كفاتا( تطوير التفكير النقدي لدى المعلمين والمعلما( في مقررا( مناهج أو
برامج إعداد المعلمين ربل االلتحاق بالخدمة.
وبنا ااات علا ااى النتا ااائج ،فإننا ااا نالحا ااظ تفضا اايل أغلبيا ااة المشا اااركين فا ااي الد ارسا ااة للا اادورا( التدريبيا ااة
المتخصصااة كأحساان أساالوب لتطااوير كفاااتا( اعبااداع والتفكياار النقاادي لاادى المعلمااين والمعلمااا(
ربل االلتحاق بالخدمة .ويلي هذا األسلوب من ناحية األفضلية ،أسلوب إدماج كفاااتا( اعبااداع
والتفكير النقدي وتطويرهما لدى المعلمين والمعلما( في مقررا( مناهج أو برامج إعااداد المعلمااين
رباال االلتحاااق بالخدمااة؛ وهااو األساالوب الااذي دع اا إليااه معظاام المشااتغلين فااي هااذا المجااال مثاال
سوارتز وفيسكر وبارك منذ سنة 1998

)Swartz et al. (1998

وبه اادف تط ااوير اعب ااداع والتفكي اار النق اادي ل اادى ك اال م اان المعلم ااين والتالمي ااذ ف ااي مرحل ااة التعل اايم
المتوسط ،سألنا المشاركين في الدراسة عن ارت ارحاااتهم فااي هااذا المجااال ،فكااان أهاام ارت ارحاااتهم فااي
هذا المجال كما يأتي:
 -1ارت ارحا ااا( لتطا ااوير را اادرا( اعبا ااداع لا اادى المعلما ااين والمعلما ااا( فا ااي مرحلا ااة التعلا اايم المتوسا ااط
بالجزائر:
 اععداد المتخصص للمعلمين والمعلما( في هذا المجال.
 تضمين ردرا( اعبداع في جميع المواد التي تدرس ععداد المعلمين والمعلما(.
 إجرات دورا( تدريبية متخصصة للمعلمين والمعلما( في هذا المجال.
 تغيير محتويا( الكتب المدرسية لتتضمن ردرا( اعبداع بهدف تطوير .
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 توفير الوسائل التعليمية لتطوير ردرا( التالميذ في هذا المجال.
 -2ارتراحا( تطوير اعبداع لدى التالميذ في مرحلة التعليم المتوسط.
 بث روح البحث واالستكشاف لدى التالميذ.
 استخدام تقنية العصف الذهني مع التالميذ.
 تحفيز التالميذ على التعلم الذاتي والقيام ببحوث وانجاز المشاريع.
 تشجيع األنشطة الالصفية ذا( العالرة بالموضوع.
 تشجيع التالميذ على حرية التفكير والتعبير.
 تضمين ردرا( اعبداع في جميع المواد دالمقررا(ب التي تقدم للتالميذ في هذ المرحلة.
 -3ارتراحا( لتطوير ردرا( التفكير النقدي لدى المعلمين والمعلما(:
 ضرورة تلقي تعليم متخصص في هذا المجال.
 حضور دورا( تدريبية متخصصة في هذا المجال.
 توفير البيئة المالئمة لحرية التعبير.
 تبادل الخبرا( والمعلوما( بين األساتذة الجدد والقدامى.
 إرامة ندوا( متخصصة للمعلمين والمعلما( في الموضوع.
 إعادة النظر في البرامج والمقررا( الحالية.
 -4ارتراحا( لتطوير ردرا( التفكير النقدي لدى التالميذ في التعليم المتوسط:
 إضافة مقررا( متخصصة.
 تقليص عدد التالميذ في الصفوف الدراسية داألرسامب.
 الحرية في التعبير واعصغات آلرات التالميذ.
 تشجيع التالميذ على القيام بالبحوث ومنارشتها أمام الزمالت.
 تشجيع التالميذ على طرح األسئلة ومنارشتها.
 إعداد تمارين لتنمية التفكير النقدي لدى التالميذ.
 عدم إحباط التالميذ أثنات تقديم إجاباتهم وتثمين أحكامهم.
 تنمية درة المالحظة لدى التالميذ.
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 تنمية النقد البنات لدى التالميذ.
 تشجيع الحوار مع التالميذ.
ورغاام أهميااة النتااائج التااي حصاالنا عليهااا فااي هااذ الد ارسااة االسااتطالعية التااي راماا( علااى جمااع
البيانا( من منطقتين مختلفتين شمال وجنوب الجزائر ،فإنها في حاجة إلى تأكيد من حيث ثباتها
وصدرها من خالل دراسا( تعتمد على عينة ممثلة للمجتمع األصلي كمااا تحتاااج إلااى ضاابط أدق
ألداة جمع البيانا(.

الخالصة:
تعتباار هااذ الد ارسااة االسااتطالعية ارئاادة فااي الكشااف عاان عاادة معطيااا( تتعلااق بوارااع إعااداد
المعلمين في مجال موضوع اعبداع والتفكير النقدي بصفة عامة ربل االلتحاق بالخدمة وبعااد
االلتحاق بها في الجزائر.
ورااد كشااف( الد ارسااة أن معظاام أف اراد العينااة ياارون أن ب ارامج إعااداد المعلمااين فااي الج ازئاار ال
تتض اامن كف اااتا( تتعل ااق بتط ااوير اعب ااداع والتفكي اار النق اادي ل اادى ك اال م اان المعلم ااين أنفس ااهم
والتالميذ في مرحلة التعليم المتوسط .وأن معظمهم يعتقدون أنهم في حاجة ماسة إلى تطااوير
القدرا( دالكفاتا(ب في مجالي اعبداع والتفكير النقدي لديهم ولدى تالميذ التعليم المتوسط.
واتفااق معظاام أف اراد العينااة أن أساالوبي تقااديم الاادورا( التدريبيااة المتخصصااة ،وتضاامين راادرا(
اعبااداع والتفكياار النقاادي فااي كاال المقااررا( دالمااوادب التااي تقاادم للتالميااذ همااا أحساان أساالوبين
دمنهجيةب عدخال كفاااتا( ذا( عالرااة بتطااوير اعبااداع والتفكياار النقاادي لاادى المعلمااين ولاادى
التالميذ في التعليم المتوسط أيضا.
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ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية الى بناء برنامج تدريبي أثناء الخدمة واختبار فعاليته في تنمية كفايات بناء

االختبارات لدى معلمي المرحلة المتوسطة  ،وقد صممت الدراسة لمحاولة االجابة على التساؤل اآلتي:
ما مدى فعالية برنامج تدريبي في تنمية كفايات التقويم وبناء االختيارات لدى معلمي المرحلة المتوسطة ؟
وتأسس هذا التساؤل الرئيسي على خطوتين اساسيتين هما:
اوال  :تشخيص االحتياجات التدريبية.

ثانيا  :بناء وتجريب فعالية البرنامج التدريبي.

وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة النهائية فقد تم بناء برنامج تدريبي في ضوء كفايات التخطيط لالختبار

واعداد فقراته واخراجه  ،وكذا كفايات تصحيح االختبار وتحليل نتائجه .

وقد تم استخدام التصميم التجريبي بقياس قبلي-بعدي للمجموعة الواحدة والتي بلغ عددها  24معلما
اختيروا بالطريقة العشوائية  ،وطبق عليهم اختبار قبلي وبعدي لقياس نواتج التغير ،وقد اسفرت نتائج
الدراسة على وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (&= )0.01بين متوسط درجات معلمي
المرحلة المتوسطة للمجموعة التجريبية (التي تلقت البرنامج التدريبي في كفايات بناء االختبارات) قبل
وبعد تلقي التطبيق البعدي ،وعلى ضوء هذه النتائج قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات و االقتراحات
والتي يمكنها أن تسهم في تطوير كفايات بناء االختبارات وتنمية الثقافة التقويمية للمعلمين.
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Abstract
This study aimed to construct in-service training program and to investigate the effect of this
program in development of test construction competencies of teachers in the middle school,
the study was designed to answer the following question:
How effective training program in the development of test construction at the middle school
level? This main question is divided on two sub-questions:
First, the diagnosis of training needs. Second, test construction and its efficiency in the
training program.
The sample of the prospective study consisted of 240 teacher at the Department of
Education chosen from Setif, they were administrated a questionnaire to demonstrate the
competence of achievement test construction. At the same time it helped in the diagnosis
training needs of teachers. And the findings indicated that the sample subject determined a
training need of a relative weight above average.
In order to achieve the goal of the final study, we constructed a training program in the light
of planning test competence and preparation for the test and its paragraphs, correction test
efficiencies, results analysis. The program implemented during the school year 2012/2013.
This study used the experimental design with a pre-and post test for one sample consisted
of 24 teachers selected randomly “randomness sample”, the findings showed a significant
differences at the level (& = 0.01) in the grade average of experimental group after and
before the administration of post test.
The study ends with a conclusion and recommendations for the development of test
construction competency, and evaluation culture awareness.
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 -1تحديد االشكالية:
يعد التقويم نظاما فرعيا فعاال ضمن التدريس كنظام شامل  ،بحيث البد أن يكون المعلم ملما بمفاهيمه
وأسسه وكفاياته ،إذ ال تخلو أية قائمة من قوائم الكفايات المطلوبة للمعلم في أي مرحلة تعليمية من
الكفايات الخاصة بالتقويم ( أبو سماحة.)1993،
هذا ما أكدته بعض الدراسات على االحتياجات التدريبية للمعلمين ،حيث تضمنت قائمة االحتياجات التي
تعبر عن نقص في امتالكها في مجال المادة الدراسية وأساليب التدريس والتقويم؛ والحديث عن األخير هو
في ضمنه اشارة تثير في عمقها الى استراتيجية األسئلة وبناء االختبارات؛ بحيث تثير بعض الدراسات إلى
تدني في كفايات المعلمين المتعلقة بالتقويم وتدني ممارستهم لها ،وأنهم يواجهون صعوبة في بناء
االختبارات وادارة السؤال الصفي .
ويذكر (جابر  ، 1986 ،ص ) 153أنه ينبغي على المعلم أن يبذل جهدا مقصود للتدريب على وضع
األسئلة ،وينبغي أن يركز انتباهه على اعتبار أن هناك ارتباط تام بين مستويات التفكير التي تظهر في
اجابات التالميذ وبين أنواع األسئلة التي يصوغها ،فإذا كان المعلم يركز في اسئلته على تذكر الحقائق
فمن غير المتوقع أن يفكر الطالب تفكي ار ابتكاريا في شتى مراحل التعليم .
واذا كان المعلمون بصفة عامة بحاجة الى التدريب واإلعداد قبل وفي أثناء الخدمة ،ومعلمي المرحلة
المتوسطة أكثر حاجة من غيرهم كون هذه المرحلة تتفاعل مع متغيرات سيكو نمائية مثل المراهقة في
خصائصها العقلية واالنفعالية ،وموقع وقيمة استراتيجية األسئلة الصفية ضمن العالقات التفاعلية بين
المعلم والمتعلم ؛ ويذكر هنا أن المدرستين السلوكية والمعرفية اعطتا اهتماما واضحا لألسئلة .
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حتى أن سكينر  Skinnerالعالم األمريكي السلوكي نفسه أكد أهمية األسئلة كمثيرات للتعلم وأنها كلما
كانت منظمة متسلسلة  ،كان ذلك مؤيدا لتعلم قوي .
كما أن كبار المعرفين مثل برونر Bronerبياجيه  Piagetوأوزبل  Osbelأكدوا إسهام األسئلة الهادفة
في استثارة التالميذ للمناقشة والوصول لألفكار الجديدة ( قطامي  ، 1989،ص ص . ) 91- 90
والمتتبع للواقع التربوي الجزائري ومع وجود سرعة في التكيف مع المستجدات دون أخذ في االعتبار
للمتغيرات الرئيسية للعملية التعليمية التعليمية؛ سواءا تعلق االمر ببناء المناهج في المواد المختلفة او
باالهتمام بمختلف عناصرها كالمعلم والمتعلم واألهداف والتقويم ...الخ ،كما أن المالحظ هو أن معظم
العمليات التقويمية التي يمارسها المعلمون في المدرسة في كثير من المجتمعات تتم بشكل غير مفيد
وبطريقة روتينية (المناعي  ،2004 ،ص  ) 68باإلضافة الى أن هذه العمليات لم تخضع في فلسفتها
وخصائصها األدائية للتحليل والتقويم بمبرر غياب دراسات محلية تناولت تدريب وتكوين المعلمين في
التقويم .Formation en évaluation
ومن خالل اطالع الباحث على مجموعة من االمتحانات اليومية في مواد علمية وأدبية والتي يقوم ببنائها
المعلمين في المرحلة المتوسطة  ،بحيث أكدت المعاينة األولية افتقاد كثير من تلك االمتحانات الى
فنيات صياغة السؤال الجيد؛ باإلضافة الى أنها تقيس مستوى التذكر الذي يبقى أساس المستويات العقلية
العليا ولكنه ليس النتيجة التي تسعى االصالحات الجديدة لبلوغها  ،كون أنها تبنت مقاربة الكفايات في
اإلصالحات( )PPCالتي باشرتها الوصايا مطلع سبتمبر  2003دون األخذ في االعتبار نواحي القصور
في الممارسات التقويمية السابقة التي تم بناؤها في ضوء بيداغوجية األهداف( ،)PPOهذا ما يجعل
الواقع الجديد الذي تستجيب في ضوئه منظومة تكوين المعلم لمتطلبات البيداغوجية الجديدة يعرف فجوات
نظرية وتطبيقية ؛ فاألول يرتبط بالتصور المفاهيمي الضيق لمحتوى التعلم المعرفي ومساراته النظرية
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خاصة أن لنظريات التعليم محور التأثير في ممارسات تصميم التدريس ( أبو رياش ، 2007،ص) 25
أما المنحى الثاني فيتعلق بالفجوات التطبيقية والتي تعبر عن صعوبات بكفايات األداء التقويمي
 performance evaluation competencyفي مجاالت التقويم بالكفايات عموما ومفاهيمه كاإلدماج
والبيداغوجية الفارقية والمشروع والواجبات الالصفية وحل المشكالت والدعم واالستدراك والمراقبة المستمرة
وبيداغوجية الخطأ والتغذية الراجعة ...الخ .
من رحم المنطلقات النظرية و الميدانية السابقة  ،جاءت الدراسة الحالية لتقويم فعالية برنامج تدريبي في
تنمية كفايات بناء االختبارات لدى معلمى المرحلة المتوسطة .
تكمن إذا اشكالية الدراسة في محاولة االجابة على التساؤالت اآلتية :
السؤال العام:
هل يظهر معلمي المرحلة المتوسطة احتياجا تدريبيا في كفايات بناء االختبارات التحصيلية؟
التساؤالت الفرعية:
التساؤل الفرعي االول:
* هل تتفق استجابات المعلمين في تقدير احتياجاتهم التدريبية في كفايات التخطيط لالختبارات
التحصيلية؟
التساؤل الفرعي الثاني:
* هل تتفق استجابات المعلمين في تقدير احتياجاتهم التدريبية في كفايات صياغة الفقرات واخراج
االختبارات التحصيلية ؟
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التساؤل الفرعي الثالث:
* هل تتفق استجابات المعلمين في تقدير احتياجاتهم التدريبية في كفايات تصحيح االختبارات التحصيلية
وتحليل نتائجها؟

 -2مصطلحات الدراسة:
 1-2االحتياجات التدريبية :وتعبر عن الفرق بين مستوى االداء الحالي للمتدربين  ،وبين المستوى
المتوقع

أو الذي يؤهل ان يكون عليه اداء المتدرب من حيث المعارف والمهارات والقدرات والقيم

واالتجاهات ،ويعبر عن الحاجة اما بالنقص او الضعف او التدني في المعرفة  ،او القدرة والمهارة
(شاهين  ، 1999 ،ص .)127
 2-2الكفايات competences
 : 1-2-2المعنى اللغوي:
يشير لفظ كفاية في معاجم اللغة إلى معاني القدرة والجودة والقيام باألمر ،وتحقيق المطلوب والقدرة عليه
وفعلها كفى يكفي كفاية ،أي استغنى به من غيره ،ومن المفيد في هذا السياق االشارة الى كلمة
 effeciencyبالكفاية وليس الكفاءة التي تعني تترجم حسبهم  competenceوقد استقر عن هذا الرأي
األول مجمع اللغة العربية (زيتون  ، 2003 ،ص .) 21
 : 2-2-2المعنى االصطالحي:
يعرف كل من هوستون وهاوسام )  ( Houston and haowsam ,1992,p38الكفاية بأنها امتالك
المعلمين والمعلمات المعارف والمهارات والقدرات ،كما القدرة على العمل كما أنها مجموعة المعارف
والمهارات واالتجاهات التي يمكن اشتقاقها من أدوار الفرد المتعددة ،وهي حسب  J.S .Brwnerجيروم
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برونر حديث عن الذكاء في مفهومه العام ،وعن الذكاء العلمي أو االجرائي للتعرف من خالل ذلك على
كيف ان نعرف؟ فالكفاية تفرض في الواقع الفعل وتعديل المحيط (غريب  ، 2003 ،ص . ) 10
وفي هذا السياق يشير الحسن اللحية أن الكفايات تدقق في مكانة المعارف في الفعل  ،فالمعارف هي
موارد لتحديد وحل المشاكل ،ويعني ذلك أنه على المعارف أن تكون متوفرة في اللحظة المناسبة وأن تكون
متكيفة مع الوضعية (اللحية  ، 2006 ،ص  ) 27ويعرف اللقاني وآخرون الكفاية بأنها مجموعة من
المعارف والمفاهيم والمهارات واالتجاهات التي توجه سلوك التدريس لدى المعلم ،وتساعده في آداء عمله
داخل الفصل وخارجه ( اللقاني وآخرون  ، 1990 ،ص. ) 184
 3-2-2المعنى اإلجرائي :
وتشير الى مجموعة القدرات الموجهة لتحقيق األهداف والوصول إلى نواتج التعلم المرغوبة بأقل التكاليف
الزمانية والمادية وتظهر سلوكيا من خالل جودة استثمار الهدف والتجنيد اآلني والتكيف مع الوضعيات؛
ويستدل على نمو هذه المهارات بدرجات التحسن التي يحددها السلوك المتوقع اظهاره من المتدرب نفسه.
 3-2بناء اإلختباراتtest construction / Elaboration des test :
حسب روبرت  .توزنيون )  (Tousignant , 1982 , p p 77,92أن بناء اإلختبار يرتبط مباشرة
بموضوع القياس أو بمعنى آخر التعلمات المراد قياسها ،وهذا من خالل تحديد شكل اإلختبار واختيار نوع
البنود وتحديد التعليمات الواضحة و االخراج الدقيق ،وخامسا عمليات واجراءات أخرى كمفتاح التصحيح .
ولما كان االختبار يعبر عن نظام وضعية تشتمل على عينة مقننة من السلوك فإن لهذه الوضعية
مدخالتها التخطيطية وشروطها التنفيذية عملياتها ،ومخرجاتها القابلة للتقويم واالستثمار والتحويل.
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: 4-2معلم المرحلة المتوسطة :
  Teacherهو الشخص الذي خضع لتكوين مهني وتربوي في إطار مراكزالمعلم ̨ Enseignant
تكوين المعلمين سواء التكوين األولي أو التكوين المستمر (،وناس وآخرون  ، 2007ص .) 86
كما يشير الى الشخص المدرب والمؤهل والقادر على تنظيم الموقف التعليمي بما يتيح النجاح لعملية
التعليم ،وهو الذي تتوفر فيه خصائص ومهارات معنية.
أما التعليم المتوسط فيشكل المرحلة األخيرة عن التعليم االلزامي؛ لذلك فإن دور معلم المرحلة المتوسطة
هو جعل التلميذ يتحكم في قاعدة أساسية من الكفاءات التربوية الثقافية والحياتية تمكنه من مواصلة
الدراسة والتكوين بعد التعليم االلزامي أو االندماج في الحياة العلمية.
ومعلم التعليم المتوسط يتفاعل مع ثالثة أطوار أولها طور التجانس وتعدد المواد ويخص السنة أولى
متوسط ،في حين أن الطور الثاني طور الدعم و التعمق ويخصص لرفع المستوى الثقافي والعلمي
والتكنولوجي للتلميذ ،أما الطور الثالث والذي يخص السنة الرابعة متوسط؛ ففيه يتم تعميق التعلمات
ويسمى بطور التعمق والتوجيه والمالحظ لهذا التفصيل كون أن معلم المرحلة المتوسطة إذا يتعامل مع
الفترة الحساسة من فترات النمو من  12/11إلى  15سنة ،بما يصاحبها من تغيرات جسمية عقلية
وفيزيولوجية وانفعالية  ...الخ ،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن قدرة المتعلم على إدراك المفاهيم
المجردة تزيد من حتمية وقيمة السؤال ضمن منظومة المالحظة العلمية المستمرة للمتعلم ،وقدرته كذلك
على انتاج السؤال الصفي.
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/3أهداف الدراسة:
 تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة المتوسطة في مجال كفايات بناء االختبارات التحصيلية ،ويتفرع هذا الهدف االساس الى اهداف فرعية منها :
 معرفة داللة الفروق في استجابات معلمي المرحلة المتوسطة في تقدير احتياجاتهم التدريبية في كفاياتبناء االختبارات التحصيلية.
 ان الدراسة االستطالعية تساعد على ضبط المتغيرات. كما تهدف الى بلورة وضبط البرنامج التدريبي المتوقع تجريبه خالل الدراسة النهائية. تحديد الفئة المستهدفة من التدريب خاصة فيما تعلق بمجال تخصص المعلمين وكذا لتجميع بياناتاولية  ،وحقائق امبريقية عن الموضوع المدروس.
 التدريب المنهجي وتعلم استراتيجيات بحثية متنوعة. /4أهمية الدراسة:
إن األهمية التي نوليها لهذه الدراسة تنبثق من قيمة تساؤالتها المطروحة ،كون أن األطوار المختلفة
ستوفر للقائمين على مراكز تكوين المعلمين في مختلف المراحل التعليمية قاعدة من المعلومات تساعد في
المستقبل في التخطيط السليم لمقاربة االصالح ،وبناء وتصور أنشطة التدريب قبل الخدمة وأثناءها .
ولما كان السؤال الصفي أساس التفكير االبداعي لدى المتعلمين والمقصلة التي تقرر مصيرهم األكاديمي
ومهنتهم المستقبلية؛ فالدراسة تثير أهمية البناء السليم لالسئلة في منظومة التدريس بصفة عامة.
كما أن الدراسة الحالية جاءت إللقاء الضوء على األدب النظري لفلسفة تصميم االختبارات التحصيلية
والكشف عما يعيق اإلعداد المثالي لألسئلة الجيدة في مدارسنا باختالف اطوارها.
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إن تناول التقويم وبناء االختبارات واألسئلة الصفية في الموضوع كمتغير أساسي على أنه يستمد قيمته من
خطورة اصدار األحكام في الميدان التربوي ،ألن أثار الق اررات المستمرة على هذه األحكام تنعكس ايجابا
أو سلبا على آالف بل ماليين المتعلمين ،إن لم نقل المجتمع ككل وكما قال لويس لوغرن louis
"legrandهي فرصة اذا لتحسين الثقافة التقويمية"
« c’est une occasion de nous donner ou de perfectionner une culture
del’évaluation»(André de peretti et autres 1998 , p 44).
كما ان وضع االختبارات التحصيلية على محك التقييم والنقد هو في حد ذاته وقوف عند اوصاف مختلفة
لعينات من االختبارات وسلوكات تقويمية للمعلمين الجزائريين في المرحلة المتوسطة؛ ستظهر نماذج
مختلفة في بناء ادوات تقدير ومراقبة التعلم ،خاصة وان الحديث عن التقويم وأدواته وأشكاله والقائمين
عليه هو حديث عن الموضوعية والموثوقية احيانا  ،وعن العدالة واإلنصاف في معظم االحيان وفي هذا
الصدد وتأكيدا لذلك اورد مقولة اندري دي بيريتي " ان نجاح او رسوب مترشح ما يرتبط بالصدفة"
« La réussite ou l’échec d’un candidat à l’examen depend donc largement du
hasard ».
باالضافة إلى أهمية االختبارات في العملية التعليمية لتحديد مستوى المعلمين ،ونظ ار لألهمية البالغة
والتطور السريع الذي يشهده الحقل التربوي خاصة على مستوى بناء االختبارات والتي أصبحت ضرورة
ملحة أكثر من أي وقت مضى.
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 -5المنهج المستخدم :
تبعا لمتغيرات الدراسة االساسية والمتضمنة بحث مدى فعالية برنامج تدريبي الختبار نمو الكفايات في
بناء االختبارات لدى معلمي المرحلة المتوسطة ؛ وامام الحاجة الى تقدير درجة امتالكهم تلك الكفايات فقد
تم استخدام المنهج الوصفي االستكشافي ؛ والذي يعرف على انه منهج يستخدم للكشف عن آراء الناس
واتجاهاتهم نحو موقف معين ،كما يستخدم ايضا للوقوف على قضية تتعلق بجماعة او بفئة معينة.

 -6عينة الدراسة:
بما أن مجتمع الدراسة يشمل جميع معلمي المرحلة المتوسطة في متوسطات بوالية سطيف ؛ بحيث يبلغ
حجم المجتمع االحصائي  6483معلم موزعين بنسبة  %58.77من االناث و  %41.23من الذكور،
ولما كانت الدراسة االستطالعية تهدف لتشخيص االحتياجات التدريبية في كفايات بناء الختبارات  ،فقد
كان من الضروري اختيار عينة مناسبة من حيث الحجم لالستفادة الكمية والنوعية تمكن من تقدير تمركز
وتشتت البيانات المجمعة  ،وعليه فقد تم تطبيق الدراسة االستطالعية على عينة بلغ حجمها  240معلم
مرحلة متوسطة ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،من مختلف متوسطات المجتمع المتاح خالل السنة
الدراسية  2012/2011وقد تم توصيف للعينة تبعا لمتغيرات الجنس  ،االقدمية في التدريس  ،وكذا تبعا
لطبيعة المادة المدرسة.

-7أدوات جمع بيانات الدراسة االستطالعية :
 1-7وصف األداة (استبيان رصد كفايات بناء االختبارات التحصيلية) :لقد تم إعداد أداة الدراسة في
صورة استبيان ،والتي تهدف إلى تقييم مستويات امتالك معلمي المرحلة المتوسطة لكفايات بناء
االختبارات التحصيلية هذا من جهة ،كما ستمكن من جهة أخرى في تقدير مجاالت االحتياجات التدريبية
التي تحتاج لها فئة معلمي المرحلة المتوسطة في بناء االختبارات ،وهذا طبعا بناءا لمالءمتها لطبيعة
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الدراسة الحالية خاصة في بعدها المتعلق بتشخيص االحتياجات ،خاصة امام قيمة االستناد لرأي
المستجيب وتسجيل موقفه في التعبير عن االحتياجات التدريبية .
وقد شملت االداة في البداية  74بندا إال ان صورتها النهائية اقتصرت على  68بندا (وسيأتي توضيح
ذلك خالل الحديث عن صدق االداة) ،وكان سلم تقدير االستجابة يتوزع بين تقديرات ثالث:
 درجة امتالك الكفاية بدرجة عالية. درجة امتالك الكفاية بدرجة متوسطة. درجة امتالك الكفاية بدرجة ضعيفة.كما تضمنت االداة بيانات شخصية ركزت على متغيرات احصائية كالجنس  ،االقدمية ومادة التدريس ،
وهذا لغرض بحث تمركز او تشتت نتائج االستجابة على االداة تبعا لتلك المتغيرات.
وتجدر االشارة الى انه تم تحديد محاور االداة اعتمادا على البحوث والدراسات السابقة  ،حيث ساعدت
هذه الدراسات في تحديد مجاالت كفايات التقويم وبناء االختبارات التي تم اعتمادها في الدراسة ،خاصة
وان معظم تلك الدراسات اشارت لجانب من جوانب المهمة التقويمية للمعلم ؛ او شخصت بعدا من ابعاد
ملمحه التقويمي .
واستنادا للمبررات النظرية و االمبريقية فقد تم تقسيم محاور االداة الى ثالث محاور رئيسية ؛ يتفرع كل
مجال من المجاالت الثالث الى مجالين فرعيين و الفقرات الموالية والجدول االتي يوضح ذلك.
المحور االول :كفايات التخطيط لالختبار:وشملت مجالين فرعيين هما:
 -كفايات تحديد الهدف من االختبار.

 -كفايات تحليل المحتوى الدراسي واعداد جدول المواصفات.
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المحور الثاني :كفايات اعداد فقرات االختبار واخراجه :وشملت مجالين فرعيين هما:
 -كفايات صياغة الفقرات االختبارية.

 -كفايات صياغة تعليمات االختبار واخراجه.

 المحور الثالث :كفايات تصحيح االختبار وتحليل نتائجه:وشملت مجالين فرعيين هما: كفايات تصحيح االختبار-.كفايات تحليل نتائج االختبار. 2 -7تقدير الشروط السيكومترية:
 1-2-7صدق األداة:
من أجل التأكد من صدق األداة وقدرتها على قياس ما أعدت لقياسه تم عرض األداة في صورتها األولى
على  05أساتذة جامعيين بالجامعة الجزائرية ( ،أنظر الملحق رقم ( )03في الصفحة  ) 234والمتضمن
قائمة المحكمين) ،بهدف معرفة صدق البنود المشكلة لألداة وتمثيلها ألبعاد الكفايات والهدف من
تصميمها  ،ومن خالل عملية التحكيم وفي ضوء آ ارء وتوجيهات ومالحظات االساتذة تم احداث بعض
التعديالت على عبارات االداة حيث احتوت في صورتها النهائية على  68عبارة موزعة على ثالث
محاور.
 2-2-7ثبات األداة:
يعد الثبات من الخصائص السيكومترية التي ال يستغني الباحث عنها فكلما كانت االداة أكثر ثباتا
أصبحت أكثر موضوعية لالستدالل بنتائجها نسبيا متى اختلفت عينات المجتمع االحصائي  ،ولقد تم
التحقق من ثبات األداة بتطبيقها على عينة  20معلم مرحلة متوسطة  ،وبذلك تم تقدير معامل الثبات

باستخدام معادلة ألفا كرونباخ وقد دلت قيمة الثبات ، 0.88 =α
بدرجة ثبات مقبولة إحصائيا.
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وعليه يمكن القول ان االداة تتسم

 -8عرض نتائج الدراسة االستطالعية:
 1-8متوسط االستجابات الكلية على بنود المحور االول:
عدد
البنود

20

حجم
العينة

240

الوزن النسبي لالستجابات

مجموع

مجموع االستجابات في

االستجابات

في

مجموع االستجابات في البديل

البديل بدرجة متوسطة

البديل بدرجة عالية

بدرجة ضعيفة

756

912

3132

%15.75

%19

%65.25

جدول رقم ( )01يوضح متوسط االستجابات الكلية على بنود المحور االول.
من خالل الجدول رقم ( )01والذي تضمن مجموع االستجابات على بنود المحور االول و متوسطاتها
النسبية والمتصفح لالستجابات يالحظ ان الوزن النسبي االكبر لمجموع االستجابات في البديل بدرجة
ضعيفة وبمتوسط قدره

%65.25

؛ اي ان معلمي المرحلة المتوسطة-عينة الدراسة -يظهرون اتفاقا الى

حد ما في التاكيد على امتالكهم لكفايات ضعيفة في التخطيط لالختبار بصفة عامة  ،وفي مجالي كفايات
تحديد الهدف من االختبار من جهة  ،وكفايات تحليل المحتوى الدراسي واعداد جدول المواصفات من
جهة اخرى ،علما ان الوزن النسبي لمجموع االستجابات على البديل بدرجة عالية قدر بـ

ٍ%15.75

وبدرجة اكثر على البديل بدرجة متوسطة وبوزن نسبي قدره .%19
ويمكن االشارة من خالل االوزان النسبية السابقة ان افراد العينة ال يظهرون كفايات عالية في التخطيط
لالختبارات ،كما ان الدرجة المحصلة على البديل بدرجة ضعيفة دالة حسب مؤشر *(Angoffيربط هذا
المؤشر باسم العالم  Angoffوالذي يشير الى ان الوزن النسبي المرتفع في االستجابات النوعية ينبغي ان
يساوي او يفوق  )%60هذا من جهة ،باإلضافة الى ان قيمة الوزن النسبي للدرجة المتوسطة تبقى داللتها
لصالح مستوى االداء الضعيف اكثر منه لمستوى االداء العالي لكفايات المحور االول.
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وعليه يمكن القول انه هناك اتفاق في استجابات معلمي المرحلة المتوسطة على ضعف احتياجاتهم
التدريبية في كفايات التخطيط لالختبارات.
 2-8متوسط االستجابات على المحور الثاني:
بنود

حجم

المحور

العينة

مجموع

مجموع االستجابات في

االستجابات

في

مجموع االستجابات في البديل

البديل

البديل بدرجة عالية

بدرجة ضعيفة

بدرجة متوسطة

29

240

متوسط االستجابات

1916

2329

2715

% 27.53

% 33.46

%39.01

جدول رقم ( )02يوضح متوسط االستجابات على المحور الثاني.
من خالل الجدول رقم ( )02والذي تضمن مجموع االستجابات على بنود المحور االثاني و متوسطاتها
النسبية والمتصفح لالستجابات يالحظ ان الوزن النسبي االكبر لمجموع االستجابات في البديل بدرجة
ضعيفة وبمتوسط قدره

%39.01

؛ اي ان معلمي المرحلة المتوسطة-عينة الدراسة -يظهرون اتفاقا الى

حد ما في التاكيد على امتالكهم لكفايات متوسطة في اعداد الفقرات االختبارية وصياغة تعليماتها
واخراجها بصفة عامة  ،وفي مجالي كفايات صياغة الفقرات االختبارية من جهة  ،وكفايات صياغة
تعليمات االختبار واخراجه من جهة اخرى  ،علما ان الوزن النسبي لمجموع االستجابات على البديل
بدرجة عالية قدر بـ ٍ%27.53وبدرجة اكثر على البديل بدرجة متوسطة وبوزن نسبي قدره .%33.46
ويمكن االشارة من خالل االوزان النسبية السابقة ان افراد العينة ال يظهرون كفايات عالية في اعداد
الفقرات االختبارية  ،رغم ان الدرجة المحصلة على البديل بدرجة ضعيفة

غير دالة حسب مؤشر

* Angoffهذا من جهة  ،باإلضافة الى ان قيمة الوزن النسبي للدرجة المتوسطة تبقى داللتها لصالح
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مستوى االداء الضعيف اكثر منه لمستوى االداء العالي للكفايات المتضمنة في المحور الثاني وبتجميع
النسبتين الضعيفة والمتوسطة يمكن الوصول لقبول المؤشر الن الوزن النسبي حينها سيقدر بـ .%66.54
وعليه يمكن القول انه هناك اتفاق في استجابات معلمي المرحلة المتوسطة على ضعف احتياجاتهم
التدريبية في كفايات اعداد الفقرات االختبارية وصياغة تعليماتها واخراجها.
 3-8متوسط االستجابات على المحور الثالث:
بنود

حجم

المحور

العينة

68

240

مجموع االستجابات في البديل

مجموع االستجابات في
البديل بدرجة عالية

الوزن النسبي لالستجابات

مجموع االستجابات في البديل

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعيفة

934

1101

2525

%20.48

%24.15

% 55.37

جدول رقم ( )03يوضح متوسط االستجابات على بنود المحور الثالث.
من خالل الجدول رقم ( )03والذي تضمن مجموع االستجابات على بنود المحور االثالث و متوسطاتها
النسبية والمتصفح لالستجابات يالحظ ان الوزن النسبي االكبر لمجموع االستجابات في البديل بدرجة
ضعيفة وبمتوسط قدره

%55.37

؛ اي ان معلمي المرحلة المتوسطة-عينة الدراسة -يظهرون اتفاقا الى

حد ما في التاكيد على امتالكهم لكفايات ضعيفة في تصحيح االختبارات التحصيلية وتحليل نتائجها بصفة
عامة  ،وفي مجالي كفايات تصحيح االختبارات من جهة  ،وكفايات تحليل نتائجها من جهة اخرى ،
علما ان الوزن النسبي لمجموع االستجابات على البديل بدرجة عالية قدر بـ ٍ%20.48وبدرجة اكثر على
البديل بدرجة متوسطة وبوزن نسبي قدره .%24.15
ويمكن االشارة من خالل االوزان النسبية السابقة ان افراد العينة يظهرون كفايات متوسطة في تصحيح
االختبارات التحصيلية وتحليل نتائجها  ،رغم ان الدرجة المحصلة على البديل بدرجة ضعيفة غير دالة
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حسب مؤشر * Angoffهذا من جهة  ،باإلضافة الى ان قيمة الوزن النسبي للدرجة المتوسطة تبقى
داللتها لصالح مستوى االداء الضعيف اكثر منه لمستوى االداء العالي للكفايات المتضمنة في المحور
الثالث وبتجميع النسبتين الضعيفة والمتوسطة يمكن الوصول لقبول المؤشر الن الوزن النسبي حينها
سيقدر بـ .%66.54
وعليه يمكن القول انه هناك اتفاق في استجابات معلمي المرحلة المتوسطة في تقدير احتياجاتهم التدريبية
في كفايات تصحيح االختبارات التحصيلية وتحليل نتائجها.

 -9تفسير ومناقشة نتائج الدراسة االستطالعية:
من خالل نتائج استجابات أفراد العينة على أداة الدراسة االستطالعية والتي ركزت على قياس وتشخيص
االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة المتوسطة في كفايات بناء االختبارات ؛ من حيث كفايات التخطيط
لالختبارات واعداد فقراتها واخراجها هذا من جهة  ،ومن حيث كفايات تصحيحها وتفسير نتائجها من جهة
اخرى  ،وقد دلت النتائج وجود تفاوت في تقديرات أفراد العينة من حيث المحاور الذكورة آنفا ففي المحور
االول قدر الوزن النسبي لالتفاق على البديل بدرجة ضعيفة ما نسبته  % 65.25وهي درجة عالية ؛
ألنها تفوق الدرجة المتوسطة لألوزان النسبية  ،اما الوزن النسبي للمحور الثاني المتعلق بكفايات اعداد
الفقرات االختبارية وصياغة تعليمات االختبار واخراجه فقد قدر بنسبة  % 39.01وهي درجة منخفضة
مقارنة بالمحور االول  ،كما بلغت النسبة المتوسطة لالستجابات على البديل بدرجة ضعيفة في المحور
الثالث ما قيمته  % 55.37وهي كذلك نسبة مرتفعة الى حد ما  ،وهذا ما يتقاطع مع نتائج دراسة نيومن
 1981 Nemmanوالتي أظهرت ان لدى المعلمين فهما متوسطا لمبادئ االختبار الصفي الرئيسية .
ونشير الى ان نسب االتفاق في االستجابات المعبرة عن االحتياجات التدريبية في كفايات بناء االختبارات
 ،قد اخذت فقط نتائج االستجابة على البديل بدرجة ضعيفة  ،على الرغم من ان االستجابات على البديل
بدرجة متوسطة في بدائل االداة ال يعبر عن كفايات االداء الجيد وهي ضمنيا تبرر حاجات تدريبية ،
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باعتبار ان البرامج التدريبية جاءت لرفع كفايات فئات مختلفة الموظفين والمستخدمين  ،سواءا من
يظهرون كفايات ضعيفة او متوسطة.
وقد قدرت القيمة المتوسطة للوزن النسبي المتوسط في المحاور الثالث ما نسبته  % 53.21والتي تعبر
حسب منطلقات الدراسة عن احتياج تدريبي في لكفايات بناء االختبارات ،هذا ما انتهت اليه دراسة
جرادات  1988والتي اظهرتنتائجها أن معرفة المعلمين وممارستهم لهذه الكفايات -كفايات بناء
االختبارات لم تصل إلى المستوى المطلوب تربويا  ،باإلضافة الى ان نتائج الدراسة وتفاعلها مع االحتكاك
بعينة كبيرة من معلمي المرحلة المتوسطة؛ والتي اكدت الحاجة لبرامج تدريبية في مجال التقويم وبناء
االختبارات  ،خاصة وان برامج التدريب المعتمدة لم تلبي -حسبهم -االحتياجات التدريبية الحقيقية في
التدريس بصفة عامة ،وفي مجال التقويم وبناء االختبارات بصفة خاصة ،وهذا ما اكدته دراسة راشد علي
محي الدين  ،1990والتي انتهت الى نتيجة مفادها ان الدورات والورش التدريبية التي تعقد للمعلمين أثناء
الخدمة في مصر ال تحقق االهداف المرغوبة.
كما أكدت دراسة الدريدي اسماعيل  2000؛ أنه ومن بين قائمة االحتياجات التعليمية للمعلمين كفايات
في مجال التقويم  ،من خالل كفايات صياغة أسئلة جيدة وكذا في صياغة االسئلة الموضوعية .
كما ان معظم الدراسات السابقة تؤكد الضعف الواضح في كفايات المعلمين في مواصفات االختبار واعداد
فقراته  ،رغم ان داللة االستجابات تتفق مع بعض نتائج دراسة موني رشيد  2004التي توصلت من
خالل تطبيق أداة بحثه إلى رصد آراء المفتشين واألساتذة المصححين حول هذا االختبار من حيث بنائه
وأسئلته –رضا الفئتين التربويتين المذكورتين عن الجانبين المقومين في االختبار مع وجود بعض
التحفظات المتعلقة ببعض النقاط في جانب األسئلة (كإشكالية الوضوح في الصياغة ،ووزن البنود)،
كما بينت نتائج االستجابات على بنود المحور الثالث ان معظم افراد العينة يتفقون في تقديرات احتياجاتهم
التدريبية في كفايات تصحيح االختبار وتحليل نتائجه ،كما اكدت دراسة 1988والتي خلصت إلى أن
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النقص في كفاية التقييم راجع إلى أن المعلمين ال يقومون بتحليل نتائج االختبارات بالطرق التي يعممها
أخصائي القياس والتي تطبق عند أعداد المعلمين .باإلضافة لما اكدته معظم الدراسات الدوسيمولوجية
والتي انتهت في معظمها لغياب الموضوعية في تقويم اجابات التالميذ وهي بذلك تؤشر على ضعف
كفايات تصحيح االختبارات  ،هذا ما اوضحته دراسة موني رشيد  2004ان العناية باإلجابات النموذجية
وتقديم كل االحتماالت الممكنة ،وهذا ال يتم إال إذا تم تحديد اإلجابات النموذجية مسبقا لتكون مرشدا
لعملية التصحيح .

خالصة:
وقد انتهت الدراسة االستطالعية الى النتائج التالية:
-

ساعدت الدراسة االستطالعية ومن خالل -اهدافها المحددة آنفا – في اكتساب خبرات متعددة

ارتبط بعضها بالموضوع المبحوث  ،وارتبط البعض اآلخر باالحتكاك بفئة المعلمين وتجميع اكبر عدد
ممكن من المعلومات والبيانات واألفكار.
-

كما قدمت نتائجها بعض المحتويات المراد تضمينها في البرنامج التدريبي المقترح.

ان نتائج االستجابات الكلية على بنود االداة االستطالعية انتهت الى االجابة الكمية التي مكنت من تقدير
مستوى الكفايات المتوافرة لدى معلمي المرحلة المتوسطة في بناء االختبارات هذه االخيرة التي ساعدت في
توصيف االحتياجات التدريبية التي ينبغي ان يتضمنها البرنامج التدريبي المقترح.
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مخرجات التعليم العام ومتطلبات التعليم العالي:
االبداع ،الرياده والتفكير النقدي البناء
د .سميحه سعيد سالم أبوبكر
جامعــــة العلـــوم الطبيـــة والتكنولوجيـــا
كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعيه والبيئيه
الخرطوم – السودان

اهتمت مؤسسات التعليم العالي في الحقب االخيرة بتطوير برامجها الدراسيه بالكيفية التي تحقق وتضمن لها
التميز االكاديمي والعلمي ويساعد طالبها على التفوق و المنافسة في اسواق العمل ،ولتحقيق ذلك تواجه الجامعات عدة
عوائق او مشكالت منها عدم التناغم بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات التعليم العالي .أجريت العديد من الدراسات
لتحديد التفاوت في تطوير القطاعين الذي وصف ب "فجوة" يجب العمل على جسرها لتحقيق التناغم بينهما ،وبرز
من خالل الدراسات ان مخرجات التعلم من التعليم العام مسببأ رئيس لهذه الفجوة.
اتفق الكثير من الكتاب والباحثين على ان التعلم مصطلح يشير إلى العملية التي من خاللها يحدث للفرد تغيير
مستمر في معرفته ومهارته أو كفاءته .وفي هذا السياق فإن مخرجات التعلم التي يتوقع للمتعلم اكتسابها في مجاالت
التعلم المختلفة هي القدرات .و تعني القدرة هنا مجموعة االفعال اي قدرة الطالب على االداء ونهج التفكير في الفعل
بعد انهائهم النشاط التعليمي ،خالفا للمعرفة على سبيل المثال  ،فالمعرفة ليست قدرة فهي رصيد المعلومات والعلم
الذي يكتسبه الطالب ،و مخرجات التعلم هي القدرة على بناء المعرفة من المعلومات أو الخبرات والذي يتفق مع
الوعي بصياغة المواقف واالراء وبهذا تكون مخرجات التعليم قد عكست البناء المعرفي ( ))Cognitiveوالسلوكي
( )Behavioralوالوجداني ( )Affectiveخالل فترة التعلم.
لذا فان انجاز مخرجات التعلم يتم بناءها خالل مرحلة التعليم العام ،وهي عملية طويلة بحيث ال يمكن اكمالها بعد
اجراء نشاط واحد ،فهي ترتبط تراكميا ً بالمنهج  ،والمنهاج  ،و االطر القياسيه والصيغه التي تعنى بوصف مخرجات
التعلم للتعليم من اجل التميز العلمي .يكون الطالب بعدها اهال للتعليم العالي حيث يتلقى مزيدا من اكتساب وتطبيق
المعرفة في المساق و التخصص الذي اختاره والتاهيل للمواطنة الفاعلة ،يصبح معها قادرا على القيام بدوره
ومسئولياته تجاه موقع وبيئة العمل حيث يكون.
تم بحث مخرجات التعلم مراراً و تكراراً ،وعبر قراءة الكثير من االدبيات حول الموضوع ،نجد ان بعضها
اثارت اهمية صياغة اطار مفاهيمي لمخرجات التعلم حتى يتبلور تحديد ما يتوقع انجازه ،وما يتعثر دون ذلك،
والدور المتوقع ،والذي يظهر في قدرة الطالب في رسم الصورة االشمل اي القدرة على رسم الروابط والصالت بين
االحداث المنفصلة والمعزولة من جهة وبين المغزى االشمل لمسبباتها ونتائجها من جهة اخرى والعمل باستقالليه
i
وتفاعليه وابداعيه في نفس الوقت.
كما دارت مجموعه من الكتابات منها مقاالت د .عبدهللا السهلي حول دور المنظومه التعليميه في بناء مخرجات
التعليم العام كمدخالت اساسيه للتعليم العالي وتعرضها لتداعيات التراخي واهمال االهتمام بمخرجات التعليم العام،
والذي بدوره يسبب ضعف المدخالت والعمليات التعليميه على ح ٍد سواء ،مما اضطر بعض مؤسسات التعليم العالي
إلى تطبيق فكرة السنة التحضيرية ,وهي سنة اكاديميه الغرض منها إعادة تأهيل وترميم مخرجات التعليم العام في
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المهارات األساسية ii ،بل بلغ األمر إلى تعميم السنة التحضيرية على جميع الكليات التطبيقية والنظرية بعد أن كانت
مقصورة على الكليات التطبيقية .و طبقت ظاهرة السنه التحضيريه في بعض الدول كقاعده وفي بعضها كنهج
اختياري للجامعات او المساقات التعليميه ،واكتفى البعض االخر بتخصيص الفصل الدراسي االول من المرحله
الجامعيه لترميم مدخالته المعرفيه والمهارات .يعرضنا ذلك للتساؤل حول فعالية هذه الظاهرة كآليه يتم بها معالجة
القصور في االعداد الفكري والذهني للطالب كمتطلب اساسي للمرحلة الجامعيه ،وهل سيذهب التعليم العربي في اتجاه
بعض الدول بانشاء كليات /معاهد تعنى وتتخصص في اعداد الطالب للتعليم الجامعي؟
واتجه رتل من العلماء الى االهتمام باداء التعليم العام في التعليم والتقويم بينما اهتم اخرين بتقييم مخرجات التعلم عبر
مراجعة "المنظومه التعليميه" باستخدام نموذج بيتر سينج  Peter Michael Sengeالذي استخدم مفردة
"المنظمه المتعلمه" عبر وصف ثالث قدرات تعد نقاطا اساسية ضروريه للتعلم وتمكن المنظمة من االستدامة
والحفاظ على رؤيه اوسع واشمل .و اظهر ان التحدي ليس حول " ايجاد الحل " أو "االسلوب النقدي" ،لكنه يتعلق
استخدمت بيوتات
بفهم الحالة أو المسألة وامتالك المهارات والمواقف والديناميكية المنظمة الحداث التغيير.iii
التدريب هذا النموذ ج لتعزيز مخرجات برامجها واستخدمته ايضا البرامج التحويليه لخريجي الجامعات ونجحا لحد ما
في مجابهة ضعف المخرجات.
يرتكز نموذج سينج "التعليم للمنظمه" على قبول الفكرة واستيعاب اهميتها ،واذا اردنا تطبيق النموذج على
المنظمات/المؤسسات التعليمية في التعليم العام لتحقيق مخرجات تعليم أعلى ،فمن المهم ادراك المدرسين التام بان
مخرجات التعلم تحتاج الى المزيد من الجهد لتصل الى المتوسط المطلوب .فكرة التعلم للمنظمه تقوم على "المشاركه"
 المشاركه في تشكيل الرؤى وتصميم نماذج ذهنيه واالستفادة من التجارب السابقه للفكرة المراد تطبيقها بين اعضاءالمنظمه ،ويشترط التقييم الذاتي المستمر والمنتظم للعاملين وللمنظمة حول المعرفة والتعلم الناتج من تراكم المعرفة،
والبناء الفعلي المنفذ للتعلم من المعرفة .فيمكن لوزارة التعليم العام او منظماتها من المدارس االستفاده من نموذج سنج
بوضع خارطة طريق لبناء قدرات المعلم الخاصه ببناء قدرات و مهارات الطالب الذهنيه ،والبحث عن مكامن غيابها،
والبحث والتعامل مع التباين في المقدرات .يمكن تفعيل كل ذلك بسالسه ،فاذا ما نظرنا الى تاريخ التعليم المعاصر في
السودان على سبيل المثال نجد ان تجارب النهج التعليمي في السابق (قبل منتصف الثمانينات) اهتمت كثيرا بهذه
الفكرة كركن اساسي لدور المدرسه المتكامل (البناء المعرفي والذهني والدور التربوي) بتخصيص جزء من يوم
دراسي ويوم دراسي كامل في االسبوع لتنفيذ انشطه تفاعلية ذات صلة بالتعلم وخالفه ،واستخدمت مقاييس ومعايير
لتقييم تعلم الطالب وقدرة المدرس في اذكاء مقدرات الطالب واستمالتها لتطويرها.
اقترح سينج ان يترك المجال لكل منظمه للنظر في خطة العمل الفعلية وما تم تنفيذه ومشاركة كافة العاملين بالمنظمه
في تنفيذ االستراتيجيه ومتابعة التنفيذ .يتناسب نموذج سينج مع البناء التنظيمي للمدارس حيث تتوفر بيئه العمل
الجماعي الذي يشترطه النموذج ،بل ويمكن االستعانه بنظام التشبيك لتقييم تجارب عدة مدارس في مناخ وبيئه
متشابهة لصياغة محتوى مفاهيمي لمخرجات التعلم .تكون معها الوزارة قد اتاحت فرصه للتفكير االبداعي المتبادل
وتحقيق الناتج المطلوب.
نعلم تماما ً بان موضوع مخرجات التعلم يشكل هاجسا ً لوزارات التعليم العام على المستوى العربي والتي
ركزت على تحقيق التكامل بين االهداف التعليميه والعمل على تحقيق الغرض منها على نطاق واسع ،دون التحقيق
المتعمق في جلها على نتائج التعلم التي ترتكز في محورها على الطالب ،وذلك من خالل االهتمام بمكون المعرفه
الذي يبنى على تذكر المعلومات وحفظها ،والذي يتوفر عبر المناهج الموضوعه .ويتم اعداد المدرسين لذلك و تدريبهم
على تحقيق االهداف المنشوده للتعلم ،مع تحفظ الكثيرين على اوضاع االعداد السائدة بان التاهيل ال يشمل كافة
المدرسين المدرجين في التعليم العام  ،مما يجعل مكون المعرفه نفسه ال يتحقق بصوره متكامله ومتكافئه في الكثير
من مدارس التعليم العام.
هنالك اهتمام مماثل بالتحصيل المعرفي من قبل مؤسسات القطاع الخاص التعليميه ،ولكنها ال تفتقر في اعداد
المدرسين من حيث المهارة بقدر القطاع العام مما ادى الى تباين مخرجات التعلم بين التعليم العام والخاص .وتتباهى
مؤسسات القطاع العام عبر اجهزة االعالم بالتفوق المعرفي لطالبها على القطاع االخاص ،وال يؤخذ في االعتبار في
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تلك السانحه موضوع مخرجات التعلم بنفس الجديه .و تختلف متطلبات التعلم بين القطاعين العام و الخاص وفقا
لعوامل كثيرة مثل الفرص المتاحه للتفاعالت بين الطالب واالساتذة داخل الصفوف ،وقدرة االساتذة في استمالة
مقدرات الطالب وتشجيعها لبلوغ األهداف المرجوة سواء على المستوى الذهني ،أو التفاعلي او البدني ،وكذلك دور
االساتذه التربوي في مناحي السلوك .و يفسر المهتمين باالمرهذا التباين بوجود تفاوت في توفير المتطلبات بين
القطاعين ،وتركيزالقطاع الخاص على الضوابط والمقاييس التي تستخدم لمتابعة هذه المخرجات يساعده في ذلك
االعداد المحدوده للطالب والموارد الماليه التي تاتي في معظمها من الرسوم الدراسيه .واذا ما نظرنا الى اآلليه التي
تستخدم لتحقيق التوازن بين القطاعين من حيث مخرجات التعلم نجدها انحسرت في القطاع العام لضعف في
االمكانيات الماديه الداعمة لالنشطه الالزمه وقصور استمرارية البرامج التاهليليه للمدرس الواحد ،و قد يؤهل
المدرس بعدد محدوود جدا من البرامج طيلة فترة خدمته ،وهو امر غير كاف في عصر متجدد وسمته الغالبه هي
الحداثه.
كذلك الحال بالنسبه للقطاع الخاص رغم تفوقه النسبي في جانب المهارات على القطاع الحكومي ،فما زال التعليم
الخاص ال يحقق النتائج المرجوة مثل إالمكانات التربوية إلعداد التالميذ من قدرة على المشاركة واإلبداع والنجاح
والعمل ،ويظهر ذلك عند استيعاب هذه الشريحه في الجامعات نجدها ال تحقق التميز الذي احرز في الفترة قبل
الجامعيه .يستثنى من ذلك المدارس االجنبيه والتي تتعامل بصورة جديه مع مخرجات التعلم.
أوليت الموضوعات أعاله الكثير من االهتمام ،وال زالت تعيق الترابط بين مخرج التعليم العام كمدخل للتعليم
العالي وتحد من اتساق مضامين العمليه التعليميه وتكاملها .باجراء مسحي لمحركات البحث االلكترونيه نجد ان
تداول هذا الموضوع قد تم التعرض له عبر المواقع التجاريه واالكاديميه والحكوميه كموضوعات تطرح للنقاش او
مداخالت او اوراق مؤتمرات او بحوث علميه تدور في معظمها حول الضعف في تكامل اركان العمليه التعليميه
وجمود مناهج المعارف وافتقارها لالبداع واثره السلبي على المهارات الذهنيه والتعليميه .كما تناولت تكثيف معايير
القياس والتقييم للتلقين والحفظ ،يكمل بها الطالب المرحلة الثانوية بمعدالت مرتفعة وال يتمكنون من االستمرار في
الجامعة بذات الكيفيه وايفاء التوقعات المطلوبه.
وعبر مسح عشوائي لمحرك البحث قوقل  Googleنجد انه تم التداول بصورة منتظمه لموضوع تقويم وتقييم العملية
التعليمة ومخرجاته وان الوعي بالمشكله من قبل المعنيين بها كاف اليجاد حل للمشكالت وتطبيقها.
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تداول موضوع مخرجات التعليم العام وأثره على مدخالت التعليم العالي بمحرك
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يشير المحور االفقي في الشكل ( ) 1اعاله الى الفترة الزمنيه التي تم تداول الموضوع بها والمحور الراسي الى عدد
صفحات موقع قوقل التي جرى بحثها ،تبين معطيات الشكل البياني ( )1ان طرح موضوع مخرجات التعلم في التعليم
العام عبر محرك البحث قوقل في الفترة بين  1990الى  1997تم تداوله بصورة شبه منتظمه ،مما يفيد بعدم اتحاذ
خطوات متقدمه وملموسه نحو تطبيق الحل ، ،فعند قراءة محتوى الموضوعات تشابهت نقاط التركيز ومضمون طرح
جوهر المشكله .وفي الفترة من  2007الى  2012استمر الموضوع بنفس االيقاع وهو تركيز الكتابات على موضوع
االهتمام بمخرجات التعلم مما يشير أيضا الى عدم وجود تقدم ملحوظ او التقدم بصورة ال تتناسب مع حجم قطاع
التعليم العام .بينما في الفترة  2015 – 2014نوقش الموضوع ضمن عوامل اخرى او كمسبب لها مما يعكس االثار
المترتبه لموضوع مخرجات التعلم على بيئة التعليم ككل.
وعند النظر في التداول االلكتروني لموضوع مخرجات التعلم عبر الجهات الصانعه للقرار او التي تساعد في عملية
صنع القراريوضح الشكل البياني رقم ( )2عدد مرات طرح الموضوع عبر المؤتمرات المخصصة او ذات الصله.
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يوضح الشكل تداول موضوع مخرجات التعلم بالتعليم العام ،وبنفس النسق يشير المحور االفقي في الشكل ( )21الى
الفترة الزمنيه التي تم تداول الموضوع والمحور الراسي الى عدد صفحات موقع قوقل التي جرى بحثها ،وقد ركز
الكاتب على اختيار الموضوعات التي تتناول ضعف هذه المخرجات واثرها على مدخالت التعليم العالي ،سواء في
الجام عات او مراكز االبحاث او مراكز التطوير المهني وكذلك المؤتمرات المنعقده في مختلف العواصم العربيه
والل جان الوطنيه المشتركه والمؤتمرات التي نظمتها المؤسسات مثل االيسسكو وااللسكو واليونسكو والفكر العربي
والمعاهد البريطانيه .وخالل كافة هذه الفعاليات يكون موضوع مخرجات التعليم العام هو موضوع الفعاليه الرئيس
وتم االشارة اليه في الشكل ( )2بعبارة (تركيز كامل) او يكون كمحور من محاور المؤ تمر ويشار اليه بعبارة (جزئي
كمحور) .ونالحظ ان كال الحالتين تعبران عن استمرار التطرق الداء مخرجات التعلم مما يعد مدلوال واضحا ً على ان
المشكله في حالة ثبات نسبي ،فمن خالل التصفح بمحتويات الصفحات تبين ان هنالك شبه اجماع على وجود ضعف
في مخرجات التعلم بالتعليم العام بمراحله المختلفه في المنطقه العربيه ،وان هنالك تركيز على تزويد الطالب بالعلم
والمعرفه ،وان المهار ات الذهنيه التي يكتسبها الدارس خالل مراحل التعليم العام غير كافيه ،وكذلك المقدرات
االبداعية التي من المفترض بناءها عبر التعلم ،واكتفى التدريس في هذه المرحله بتقديم التعليم المطلوب.
تعد المشاركات أعاله نسبة مقدرة  ،اضافه الى المعلومات التي لم يتحصل عليها الكاتب اذ يختلف مردود محرك
البحث حسب فعالية خطوط االنترنت المستخدمه والموزع المستخدم وخالفه ،واتوقع ان تكون المشاركات غير
المتاحة ليست بيسيرة ويمكن ان تشكل مجمل نتائجها و توصياتها خارطة طريق لحل المشكله جزرياً ،أخذين في
االعتبار التفاوت في االنفاق على التعليم العام والذي يتسم بضعف مساهمة الدوله في بعض الدول واالعتدال في
المساهمة في دول اخرى داخل الوطن العربي ،كما ان البحث من قبل المتخصصين والعلماء حول جوانب الموضوع
 :واقعه و ايجابياته وسلبياته ،يستهلك جهدا عقليا وزمنيا وماديا خاصة المؤتمرات وورش العمل.
يثير كل ذلك الكثير من التساؤالت حول مكمن جل النتائج والتوصيات لهذا الزخم العلمي والفكري والبحثي عن
الموضوع  ،سواء ان ادرجت بمحركات البحث االلكتروني او لم يتم ذلك ،وهل تمت االستفادة منه ونفذ على ارض
الواقع ،وآلية حصر النتائج ومشروعات التطوير.
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يؤكد ذلك الشكل ( )1و ( )2فما زال الموضوع هاجسا ً للفترة  ،2014 – 1994مقارنة بالمعايير المستخدمه لقياس
مخرجات التعليم وصياغتها وتطورها المستمر والتي تظهر وتنعكس في ارتفاع نسب النجاح وتحقيق اعلى الدرجات
في االمتحانات واليات التقويم المختلفه.
ورد في كافة توصيات االوراق او المداخالت التي تم تغطيتها بالمسح االلكتروني اهمية وضع تصور لصياغة
مخرجات التعلم مثل محتوى التعلم واالنشطه المصاحبة له ،فاالمر ليس بالسهل خالفا لمناهج المعارف ،اذ يعبر عن
التغيرات المتوقعة في الطالب بعد دراسته للمساق والنجاح فيه ،وكذلك بالمكون المهاري قدر اإلمكان  -أي االهتمام
بما ينبغي أن يفعله الطالب بالمعارف التي أكتسبها و إلى أي مدى أصبح الطالب قادرا على تطبيق هذه المعرفةiv.
وتكمن الصعوبه في تحقيق ذلك في اختالف درجة االستجابة والمشاركة من مجموعة طالب الى مجموعه اخرى بل
ومن طالب الى طالب ،مما يتطلب كفاءه عاليه للمدرس ومقدرته على تفصيل اطار متغير و متجدد مع المحافظه على
الصياغ العام الهداف العملية التعليميه.
أضافة الى هذا الكم من االهتمام بمكون مؤسسات التعليم العام ال يفوتنا ان عدد من المهتمين من داخل قطاع التعليم
العام يرون "بان هنالك مسؤوليات تقع على مؤسسات التعليم العالي ،خاصةً تلك التي تُعنى بإعداد المعلم وتأهيله،
حيث يلزمها أن تُعيد النظر في برامجها وخططها لتتواكب مع المتطلبات الالزمة التي يجب أن تكفل للخريج الدخول
في مجال التعليم ،مبينا ً أنه كشفت اختبارات القياس التي أجريت في السنوات األخيرة لمن تقدم إلى مهنة التعليم،
النقص الواضح في كثير من المهارات واألسس التي ينبغي لخريجي الجامعات والكليات المتخصصة إتقانها ،وبان
وجود فجوة بين التعليم العام والتعليم العالي ،سوف تتولد عنها آثار سلبية ليس فقط في محيط حقلي التعليم العام
والعالي ،بل على مستوى التنمية في الدولة ،وستواجه الدوله هدراً ماديا ً وبشريا ً ال يمكن تعويضه بسهوله.v"......
مما يثير االنتباه الى ضرورة التعاون والتكامل بين القطاعين ،وحتمية فحص وتمحيص مخرجات التعليم العالي التي
توجه الى قطاع التعليم العام وتدريب هذه الشريحة وتاهيلها اذ ترتد نتائجها وتنعكس في صورة ضعف اداء مدرس
ينعكس سلبا ً على مخرجات التعلم ليعود مرة اخرى ليضعف مدخالت المرحلة الالحقه.
تسعى كافة مؤسسات التعليم العالي من الجامعات الى جودة العملية التعليميه ،ولتحقيق ذلك ال بد من االخذ في
االعتبار مجموعة المعايير والخصائص التي ينبغي توفرها في جميع عناصر العملية التعليميه والتي تلبي احتياجات
المجتمع ومتطلباته ورغبات المتعلمين وحاجاتهم وتحقيق تلك المعايير من خالل االستخدام الفعال لجميع العناصر
المادية والبشرية .مما الشك فيه ان أي نظام مهما كان حجمه ونوعه يتكون من ثالث مكونات رئيسة ال يبنى بدونها
وهي المدخالت والعمليات والمخرجات ،وهكذا هو الحال في التعليم أيضا .vi
تعني هذه الورقه ايضاً ب احد مكون مدخالت العمليه التعليميه للمساق الجامعي وهو الطالب ،يسهل على
المؤسسه الجامعية اعداد وادارة والتحكم في العناصر االخرى لمدخالت العمليه التعليميه من خطط استراتيجيه وبنيه
تحتيه وتقنيات والهيئه التعليميه والم ناهج الدراسيه واللوائح والمورد المادي ،عدا مدخل واحد وهو الطالب و الذي
يتم اعداده في مرحلة التعليم العام ،فبدخوله الجامعه يتم صقل مخرجات التعليم والمعرفه التي تلقاها في التعليم العام
في السنه االولى او الفصل االول في المستوى الجامعي .اما مخرجات التعلم من التعليم العام فتستمر عقبه في هذه
المرحله وقد تتعداها الى الفصول المتقدمه ،بل و تواجه االستاذ الجامعي لكونها تؤثر تأثيرا مباشرا في مستوى كفاءة
الطالب ومشاركته ،وتمتد عملية المعالجة عبر سنوات التخصص لينتج عنها حدوث تغيير سلبي أو إيجابي في جودة
مخرجات المؤسسه الجامعية.
ويؤخد على السنوات او الفصول التحضيريه ان الكثير منها ارتكب نفس الخطأ المسسب للمدخالت اال وهو
التركيز على الجانب المعرفي اكثر من المقدرات الذهنية ،على سبيل المثال عبر قراءة سريعه السماء المواد التي
تدرس في السنه التحضيريه لعدد من ال جامعات التي تشترط تنفيذ عام اكاديمي او فصل دراسي تحضيري في
الخرطوم نجد ان  %80- 60من هذه المواد معرفيه او تطبيقيه ذات عالقه مباشرة بتخصص الكليه وبل قد تكون من
متطلبات الكليه االساسيه ،وترتكز مواد المهارات الموجوده على اللغه والمهارات التقنيه ،اما المواد التي تحفز
مهارات التفكير واالبداع التشكل المكون االكبر ضمن مفردات المنهج.
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وكما اسلفنا ان مخرجات اي نظام تتأثر إلى حد كبير بنوعية مدخالته فضال عن دور العمليات في ذلك ،لذا
يتوجب على أي مؤسسه بالتعليم العالي مراجعة المقدرات المهمة في مدخالتها كمتطلبات أساسية البد من توافرها،
وتتمثل ذلك في مواد مثل مقدمات علم النفس والفلسفه والتفكير النقدي ومهارات االتصال واالتصال الكتابي و
مقدرات التحليل واالستنتاج....الخ ،لكي يتم تحويلها الى مخرجات تليق بحمل الشهادات التي تمنحها للطالب .وذلك
الن متطلبات الدراسه الجامعية ال تقتصر على عقول مملوءة بمعلومات المناهج التعليميه وانما الى طالب مدرب
تدريب كامل على المالحظه و االستنتاج واالنتباه والتفكير ثم التعبير والتفسير والتبرير واالستماع ثم النقد والتقييم.
فهل تتوافر كل هذه الصفات في الطالب العربي عند دخوله للجامعه ،حتى يتثنى التحفيز العلمي نحو االبداع
واالختراع؟
وللحصول على نماذج تجيب التساؤل اعاله ،تم تصميم استبانه حول مدخالت التعليم العالي من الطالب ،وقد تم
توزيع االستبيان على خمسه وخمسون استاذ جامعي بوالية الخرطوم ،استجاب اثنان واربعون منهم بملء االستماره
بنسبة  ، %76.3تم ملء االستمارات عند تسليمها واستغرق ذلك  25- 15دقيقه بغرض عرض تلمسهم لهذه
المخرجات ،وفحص منظورهم للموضوع .شملت مجموعة العينه  17محاضر و  25استاذ مساعد /مشارك .تم تقسيم
أسئلة االستبانه الى اربعه محاور ،تناول المحور االول معلومات عن المؤهل العلمي لالستاذ ووضوح مفهوم
مخرجات التعلم واهميته للتعليم الجامعي ،والمحور الثاني عن مكونات التعلم والمحور الثالث حول ضغف مدخالت
التعليم الجامعي عند الطالب  ،اضافه الى المقترحات وجاءت نتيجة االستبيان كما هوموضح بالشكل ()3

ال ك

مد

ت التعليم العالي الط

73.8



85.7

21.4
14.3
16.7



28.6

يتبين من المحور االول االتفاق حول اهميه التركيز على تاهيل مدرسي التعليم العام لتلمس تحقيق مخرجات التعلم ،اذ
اتاح االستبيان مساحه في المحور الرابع الضافة مقترح اسباب ضعف مدخالت التعليم الجامعي من الطالب ،واكد
 % 69على ضعف االعداد لمهارات التعلم الذاتي .واتفق الكل على ضعف مقومات التفكير االبداعي وكذلك تم
االجماع على تفضيل الطالب التلقين على النقاش والعصف الذهني كنمط للمحاضرات ،وامن  %30على السلوك
االنصراقي لدى الطالب ،واكد  %15على ضرورة صياغة مقاييس لمخرجات التعلم ،واوضح  %85.7بعدم وجود
فارق كبير بين الطالب القادمين من القطاع العام والقادمين من القطاع الخاص ،وقد اتاح االستبيان مساحة لمقترحات
حول تخطي تحدي ضعف مدخالت التعليم الجامعي و دارت مجملها حول اعادة احياء المناشط المدرسيه والثقافيه
التي تس اعد على توسيع مدارك الطالب وتغذي مبدا المشاركه  ،وضرورة االنتباه الى عامل السن (ومتى يبدا الطفل
انضمامه للمدرسه) اذ اصبح واقع الحد االدنى بين  17- 16عام للطالب عند دخوله الجامعه مما يؤثرسلبا ً على النضج
الفكري لمخرجات التعليم العالي ،واقترح البعض البحث في موضوع الدروس الخصوصيه ودورها في ترسيخ اتجاه
الحفظ والتلقين التجاري ،ومن المقترحات ايضا ً العمل على توظيف وسائل التقدم التكنولوجي من تقنية االتصاالت
والشبكات المعلوماتية لدعم العمليه التعليميه بدال من استخدامه المفرط لالتصال و لترفيه.
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أضيف الى هذه المقترحات ان التعلم يتيح للطالب تشكيل اتجاههم نحو التقويم الذاتي ،فمعظم الجامعات المرموقه
تعتمد وثائق التقييم الذاتي مثل ( )portfolioكوسيله للتقوييم وتطالب بها كمستند العتماد مستوى الطالب خالل
فترة دراسته .كما يساعد التعلم ومهاراته المكتسبه الطالب في تنظيم العملية التعليمية بانشطتها المختلفه واختيار
االستراتيجيات المناسبه لضمان مخرج تعليمي امثل ويلبي متطلبات االعتماد للبرامج األكاديمية.
تداولت الكثير من اوساط الباحثين والمهتمين موضوع "الريادة للتعلم" باعتباره جزء اساسي من مخرجات التعليم
الجامعي ذات الصلة بسوق العمل والمشاركة في الية التنميه المجتمعيه ،وعزت القصور في مخرجات التعليم العالي
تجاه سوق العمل الى ضعف بنية مخرجات التعلم طويلة المدى اال وهي مخرجات التعلم للتعليم العام.
عملت الكثير من المؤسسات التعليميه في الغرب عبر شراكات مع الوطن العربي على االهتمام بموضوع الريادة
كخطوة نحو تقليص الفجوة بين التعليم العالي وسوق العمل ،وصممت عدة نمازج لتحقيق ذلك ترتكز جلها في مشاركة
الطالب  ،وتبدا هذه الوسائل بطرح تساؤالت مثل كيف تساهم الجامعه في تحسين نوعية الحياة في مجتمعاتنا؟ كيف
يمكننا تغيير مسار االقتصاد؟ كيف يمكننا االبتكار أو االختراع او تجديد اختراعات الصناعات بما يتناسب مع البئيه
المحيطة ،؟ و نتعلم لنؤثر؟ يبدا معها الطالب بالتفكير ثم تقديم مقترحات للتميز والتاثير ،ويقود تفاعل االساتذه
وتوجيههم الى تحقيق المطلوب ،قد يكون التغيير هامشيا ً في البدء ولكن مع توطيد الفكرة وتطبيقها سيكون التغيير
جزرياً.
تعريف "التعليم للريادة" صاغته وثيقه مشتركه لليونسكو و منظمة العمل الدوليه للعام  2006كمقاربه تربويه تهدف
vii
الى تعزيز التقدير الذاتي والثقه بالنفس وتغذية المواهب واالبداعات الفرديه ،وفي ذات الحين بناء القيم والمهارات.
تبنت هذا االتجاه الكثير من المؤسسات التابعة للجامعات ومؤسسات اخرى مستقله واثبتت نجاح التجربه مثل مؤسسة
ميلكن  ،والتي طرحت افكار كثيرة حول الريادة وعملت عليها بشراكات مع القطاع العام والخاص داخل الواليات
المتحدة وخارجها ويمكن اقتباس جوهره " اذا اردنا لالقتصاد االبتكار والتكيف بسرعة عاليه فال بد من ان يتحقق
viii
ذلك في الجامعات "
كذلك اهتمت الصين بموضوع الريادة والتعليم للرياده وربطه بالمناهج التعليميه بالتعليم العالي ووضعت نمازج
التباعها في التطبيق ،فقد واجهت الصين مثل كافة دول العالم ازدياد عددالمؤسسات التعليميه من الجامعات وبالتالي
ارتفاع معدل البطالة من الخريجين ،وان المشروعات الصغيرة هي المخرج لهذه البطاله ودعت الى بناء مهارات
الرياده واالبداع ضمن مقررات المؤسسات التعليميه لمواجهة مشكالت فرص العمل المتزايدة والمتنوعه ،والعدادهم
للمنافسة داخليا وخارجياً .وكثفت العمل على ذلك عبر خطط واستراتيجيات اتبعتها الجامعات وتم رصدها وتحليلها
وتقسيمها الى اربعة مراحل :المرحلة االولى كانت تنافسيه بين عدد من الجامعات حول الية تبني نظام التعليم للرياده
في العام 1997و اشتركت في المنافسة قرابة أربعة جامعات ،مهدت هذه المرحلة الطريق الدماج التعليم الريادي
ضمن مناهج التعليم بصورة فردية واختيارية للمؤسسات التعليميه  .المرحلة الثانيه كانت في عام  2002عندما قامت
وزارة التعليم باختيار تسعة جامعات لتقديم نمازج يمكن عبرها صياغة التعليم الريادي ،طرحت المجموعه ثالثة
نمازج االول يرتكز على المشاركه التفاعلية داخل القاعه والنموزج الثاني على الجزء العملي والميداني والتدريب
والنموزج الثالث يشتمل على االثنين معاً.المرحلة الثالثه عام  2005عندما تبنت افضل ست جامعات صينيه دعوة
منظمة الع مل باليونسكو لتعاون مؤسسات التعليم العالي لتطوير التعليم للرياده باستخدام كافة الوسائل المتاحه من
التقنية والتطور التكنولوجي .وتم بلوغ المرحلة الرابعه عام  2008بتكوين لجنه وطنية تعمل خالل الفترة – 2010
 2015تبنت معها الدولة تعميم التعليم الريادي مرحلياً ،تم معه تفعيل منافسة الطالب على المستوى القومي واالقليمي
ix
والدولي. .
اتجه مجتمعنا العربي لىتفعيل التعليم للرياده واتسعت دئرة التعاون بين المؤسسات التعليميه المختلفه بالتشاور وتبادل
للخبرات من اجل تاصيل الرياده والفكر االبداعي في التعليم .ونفذت الوزارات والجامعات مشروعات مشتركه مع
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مؤسسات اقليميه ودوليه لتحقيق الهداف المرجوه ،وعبر االبحار االلكتروني في المواقع المتاحة تبين ان الشراكات
التي نفذت لتحقيق الريادة في التعليم توفر محزون معلوماتي يتيح الفرصه لتبني الفكرة وتنفيذها.
الجدو ( :)1نمازج من شراكات "التعليم للريادة"
الم سسه
WSIE
اتحاد الجامعات العربيه
المنظمه العربيه للثقافة
والعلوم
مكتب الييونسكواالقليمي-
بيروت UNESCO
مكتب يونفوك-
UNEVOC
مبادرة التعليم العالميه
Global Education
Initiative
 ج
ASPIRE Program
انجاز

المنظمه االسالميه
للتعاون والعلوم
منظمة العمل العربيه

ج


الم روع
 التعليم للريادة االبتكارواالختراع
 التعليم للريادة-البحث العلمي

مجا االهتمام
 تطوير التعليم الريادي في النظام التعليميمن المرحله البتدئيه
 الرياده في التعليم المهني والتكنولوجي تدريب الطالب والتفاعل المجتمعي-ريادة البحث العلمي

اعضاء اتحاد الجامعات
العربيه

 -التعليم للريادة

 الدعم الفني التعاون مع المراكز الوطنيه التدريب الدعم الفني مخرجات التعليم العالي -متطلبات سوق العمل

اليونسكو وبعض الدول
العربيه
برنامج مشترك مع اليونسكو
وبعض الدول العربيه
دول الشرق االوسط وشمال
افريقيا

 -تطوير الرياده في التعليم الجامعي

شراكه دول عربيه مع 6
جامعات من دول االتحاد
االوروبي
عربي امريكي

التعليم للرياده
التعليم للريادة

 الرياده للتعلمفي الشرق
االوسط
ترقية المهارات  -ترقية مهارات الطالب بالمراحل المختلفهلالعداد لسوق العمل
مخرجات التعليم

 -ربط مخرجات التعليم بسوق العمل

مخرجات
التدريب

 ترقية مهارات التدريب التقني والمهنيبالتعليم العالي
 تضييق الفجوة بين التدريب وسوق العمل -جودة دور التربيه و التعليم العام

دور التربيه
والتعليم
 ج

-

ى

إ
ظ
ى

-

شراكات
اوروبا/امريكا/الصين مع
بعض الدول العربيه

شراكات بين المنظمه وبعض
الدول العربيه
شراكات بين المنظمه وبعض
الدول العربيه
دول مجلس التعاون الخليجي
بعض الدول العربية

ي

المصدر :من اعداد الكاتب بعد البحث االلكتروني
يوضح الجدول أعاله جزء من المؤسسات الدوليه التي ارتبطت بمشروعات كليه او جزئيه بموضوع التعليم للرياده،
وكذلك مخرجات التعلم للتعليم العالي من اجل بناء و تطوير مهارات الطالب االبتكاريه واالبداعيه لتجاوز القصور
النسبي لالبتكار واالبداع والبحث العلمي .هنالك ايضا مبادرات وفعاليات اخرى متعددة و منتظمه لتطوير االداء
التعاوني المشترك لم يتم االشارة اليها وأكتفت الورقه بطرح نماذج.
يتضح لنا مما سبق ذكره ان تطلعات المرحلة الجامعية حول قدرات الطالب الجامعي في مراحله االولى
تواجه الكثيرمن المشاكل تتضح في تعدد وتكرار طرح موضوعات مثل انخفاض اداءه االكاديمي والنضج الفكري او
التفكير النقدي او البناء مثل القدرة على االختيار من بين بدائل أو خيارات مختلفة ،واالستنتاج والمناقشة او زيادة
المقدرات االبداعية في التعلم مثل االبتكار ،وتحديد المشكالت واقتراح حلول  ،وتستمر احيانا كثيرة حتى اكماله
للبرنامج الدراسي ،فنجده ال يتفاعل مع المعلومات التي اكتسبها او استخدامها في تطبيقات مهنية أو عملية بالمستوى
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المطلوب مما يؤثر سلبا ً على امكانياته العلمية او يحول دون المتوقع .فبالرغم من تنافس الجامعات في تحديث
مناهجها ومواكبتها للتقدم العلمي والتكنولوجي وتنافسها في ذلك ال زالت الفجوة بينها وبين متطلبات سوق العمل
موجوده .وتصبح االشكاليه مزدوجه ضعف سابق من مخرجات التعلم في مرحلة التعليم العام الى ضعف الحق في
مخرجات التعليم العالي .تؤثر كافة تلك العوامل على القدرات المطلوبه الثراء البحث العلمي او المعايير والتقويم
للمؤهالت للمجالس المهنيه ،أو بالمعايير األكاديمية التخصصيه .ليس ذلك فحسب فقد اضحى موضوع الريادة في
التعليم من المعايير المهمه في اعتماد الجامعات وصيتها االكاديمي والبحثي ،بل واعتمدت بعض السياسات االقتصادية
في تحقيق التنميه والتغلب على عوائقها و مشكالتها على الريادة في االفكار والمشروعات لخريجي الجامعات-
مخرجات التعليم العالي.
يمكن ان تشكل الرياده والتفكير االبداعي منحى تتبناه الجامعات لتتخطى مشكلة مدخالت التعلم ،بتجويد
المناهج االكاديميه لتجاوز هذا الضعف و تكيفه ليصبح نقاط قوة للطالب وللمؤسسه ،وذلك ببذل جهود لتخطي ضعف
مقدرات التعلم ،وانشطه ابداعية تكسب الطالب مهارات و ميزه تنافسيه تؤهله للتفوق والسبق والقياده عند خروجه
لسوق العمل .واتجهت الكثير من الحكومات والمؤسسات في دعم تنفيذ هذا االتجاه وتقييم تطوره وتطبيقه في التعليم
بالدول العربيه كما يوضح الجدول ( ، )3بل ويأمل بعض الباحثين والمؤسسات بان يبدا تطبيقه في المرحله االخيرة
من التعليم العام (مرحلة الثانوي) ،بينما يرى البعض صياغته ليشمل قبل ذلك .واعتقد انه من المتعزر مع ضعف
المخرجات التي يقرها الكثيرون امكانية تطبيق ذلك في التعليم العام ما لم يحسم موضوع مخرجات التعلم فيها.
تحتاج الجامعات الستراتيجيات واضحه و هيئة تدريس مؤهلة وانظمة اداريه متطورة كامكانيات حقيقيه وقابله لتنفيذ
التعليم الريادي .ويمكن القول ان النسبه المقدرة لمكون التطبيق العملي والعمل الميداني والتدريب والبحوث في
الدراسه الجامعية تتيح فرصه مناسبه لدعم اتجاه الرياده ،وبه تحقق الجامعات دورها المجتمعي بانتاج منتج يعي كافة
المشكالت ويكيف افكار تقود الى الحل .نكون معها صبغنا صفات التميز للخريجين وتمكنا من مساعدتهم في مواءمة
متطلبات سوق العمل من االبداع واالبتكار ،وتخطي مشكالت مثل البطالة بتكوين افكار رياديه تتماشى مع المراحل
المختلفه لمسيرتهم المهنية.
اختم هذه الورقه بالتاكيد علىى حتمية صقل مخرجات التعلم لمرحلة التعليم العام كمتطلب اساسي لتحقيق
اهداف ورسالة التعليم الجامعي نحو المجتمع واالنسانية ،والذي يتاتى بتزويد الطالب بمهارات تجعلهم قادرين على
المنافسة في سوق العمل الذي تداخلت متطلباته بين المحلية والدوليه ،وقادرين على تحمل مسئولياتهم تجاه التطور
والتنميه لبلدانهم في اطار مكوناتهم الثقافية.
وختاما ً اوصي باالهتمام بالنقاط التالية
 تفعيل دور المورد البشري من المفكرين والعلماء في عملية صنع القرار واالستفاده من منتجاتهم االدبيه
والناي عن عزلها من السياسات ذات الصله خاصة تلك التي تحولت الى مشكلة مزمنه مثل مخرجات التعلم ،
فقد اصبحت مخرجات هذه الجهود العلمية عبارة عن شكليات تؤخذ كمؤشر بان الدول تعكف على ممارسة
حقها في البحث العلمي.
 تفعيل مكتبه الكترونيه تعمل كقاعدة بيانات تختص بحصر الجهد الفكري الموثق كبحوث او اوراق علميه او
تقارير ...الخ ،تتيح للمهتمين قراءة شامله في كل ما بخص موضوع التعليم في الوطن العربي ،وتكون بمثابة
قاعدة معلومات تتيح للمؤسسات والبرامج الدوليه مثل ( )IMF, MDGs SDGs......معلومات حقيقيه
من ارض الواقع ومن مصادر موثوق بها ومنوط بها مسئوليات قطاع التعليم ،لتعكس صورة واقعيه متكامله
وليست عبر مسح عشوائي او جزئي .كما تفتح افاق للتعاون والبدء من حيث انتهى االخرون.
 تشكيل مبادرات عربيه عربيه لتفعيل " التعليم للرياده" من قبل الدول التي تلقت تدريب و دعم من شراكاتها
العالميه ،وتعمل في ذات الوقت على تقييم مخرجات الشراكات الدوليه واثرها في تغيير مخرجات التعلم
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نحو االفضل ،واتباع نهج الشراكات التي (اثبت بما ال يدع مجاالً للشك) احدثت تقدم في نهج االبتكار
والرياده واالبداع وتعميمها.
 وضع مخطط استراتيجي مشترك الجتياز الفجوة بين مخرجات التعلم و متطلبات التعليم العالي واالستفادة
من كافة االطروحات واالفكار السابقه.
 تقييم تجارب السنوات التحضيريه واالستفاده منها كحل مؤقت حتى يتم تعزيز مخرجات التعلم لطالب االتعليم
العام وتعميم تجربة التعليم للرياده على المستوى الوطني والعربي.
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مستخلص البحث

عنوان البحث" :أثر استخدام برنامج تدريبي قائم على بعض استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات
معلمي الدراسات االجتماعية وتحسين مخرجات التعلم"
إعداد :د .عمرو سيد صالح عبدالعزيز
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
الرياض

مؤخرا ،إال أنه قد حظي باالهتمام ،وربما يرجع السبب في ذلك
مقدمة :على الرغم من أن التعلم النشط كمصطلح تربوي قد ظهر
ً
إلى أهمية هذا الموضوع ،وسرعة انتشاره بين األوساط التربوية ،حيث ُيعرف التعلم النشط بأنه هو كل ما يتضمن قيام الطالب

دائما ما تتطلب أن يفكر الطالب في كل ما يقدم
بأنشطة وأعمال تتطلب التفكير والتأمل ،حيث إن كل استراتيجيات التعلم النشط ً
له من معلومات وأن يتأملها ،مما يساهم في تحسين مخرجات التعلم.
مشكلة البحث :يتحدد السؤال الرئيس للبحث في "ما أثر استخدام برنامج تدريبي قائم على بعض استراتيجيات التعلم النشط في

تنمية مهارات معلمي الدراسات االجتماعية وتحسين مخرجات التعلم"؟
فروض البحث:

 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,05بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية مجموعة
البحث (المجموعة الضابطة والتجريبية) في االختبار التحصيلي القبلي في استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط
(استراتيجية التدريس باالكتشاف-استراتيجية تآلف األشتات -استراتيجية البنتاجرام).
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,05بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية مجموعة
البحث (ال مجموعة الضابطة والتجريبية) في االختبار التحصيلي القبلي للمجموع الكلي في استخدام بعض استراتيجيات التعلم
النشط.
 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,05بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية مجموعة
البحث في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي في استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط (استراتيجية التدريس باالكتشاف-
استراتيجية تآلف األشتات -استراتيجية البنتاجرام).
 .4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,05بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية مجموعة
قبليا وبعدياً لبعض استراتيجيات التعلم النشط ككل ،ولكل استراتيجية للتعلم النشط على حدة
البحث في بطاقة المالحظة ً
لصالح التطبيق البعدي.
 .5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,05بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة
الضابطة ،ومعلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية ،في التطبيق البعدي لبعض استراتيجيات التعلم النشط ككل،
ولكل استراتيجية للتعلم النشط (استراتيجية التدريس باالكتشاف-استراتيجية تآلف األشتات-استراتيجية البنتاجرام) على حدة
لصالح المجموعة التجريبية.
أهداف البحث :يهدف البحث الحالي إلى قياس أثر استخدام برنامج تدريبي قائم على بعض استراتيجيات التعلم النشط في تنمية

مهارات معلمي الدراسات االجتماعية وتحسين مخرجات التعلم لدي طالبهم.
أهمية البحث :تتمثل أهمية البحث الحالي في:

1

.1مسايرة طبيعة العصر الحالي من حيث ضرورة االهتمام بالمعلم ألنه أساس العملية التعليمية والقائم بهـا.
 .2تعزيز ممارسات المؤسسة التعليمية في تفعيل دور المعلم لتحسين مخرجات التعلم.
 .3تنمية مهارات المعلمين في استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط.
 .4تقديم برنامج تدريبي قائم على بعض استراتيجيات التعلم النشط لتنمية مهارات التعلم النشط لدي المعلمين.
 .5تقديم برنامج تدريبي قائم على بعض استراتيجيات التعلم النشط لتحسين مخرجات التعلم لدي الطالب.
 .6تطوير المناهج الدراسية من خالل تطبيق استراتيجيات التعلم النشط.
منهج البحث :اتبع البحث الحالي المنهج شبة التجريبي.
أدوات البحث:
-1أدوات قياس:
-اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي.

(إعداد الباحث)

-بطاقة مالحظة لقياس الجانب المهارى.

(إعداد الباحث)

-استبانة الستطالع رأي المعلمين المتدربين في البرنامج التدريبي المقترح.

(إعداد الباحث)

 -استبانة الستطالع رأي الطالب في المعلمين وتطور أدائهم بعد البرنامج.

(إعداد الباحث)

-2مواد تجريبية:
(إعداد الباحث)

 البرنامج التدريبي المقترح.كلمات مفتاحية :تعلم نشط – تحسين مخرجات التعلم-استراتيجيات تدريس.
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Abstract
Search Title: "The effect of using a training program based on certain active
learning strategies to develop social studies teachers' skills and to improve the
learning outcomes."
Dr. Amr Sayed Saleh AbdelAziz
Naif Arab University for Security Sciences

Introduction: Although Active Learning as an education term has emerged
recently, but it has gained attention, because of the importance of this topic, and the
speed of its spread among educational circles, where Active Learning is defined as;
all that includes the student's activities and work which requires thinking and
reflection, as each Active Learning Strategies always requires that the student thinks
of every information presented to him and reflects about it, thus contributing to
improve learning outcomes.
Problem of the search: the present study was tried to answer the following main
question: "What is the effect of using a training program based on certain active
learning strategies to develop social studies teachers' skills and to improve the
learning outcomes?"
Objectives of the search: This study aimed to measure is the effect of using a
training program based on certain active learning strategies to develop social studies
teachers' skills and to improve the learning outcomes of their students.
Importance of the search:
1) Appropriating with the present era, in terms of the need for attention to the
teacher; who is the base of the educational process.
2) Enhancing educational institution practices in activating the role of the
teacher.
3) Presenting a training program based on certain active learning strategies to
develop of the teachers' active learning skills.
4) Presenting a training program based on certain active learning strategies to
improve learning outcomes of the students.
5) Developing of the education curriculums by applying the active learning
strategies.
Methodology of the search: The current search followed the Quasi-experimental
approach.
Hypotheses of the search:
1. There are no statistically significant differences at the significance level (0.50)
between the mean scores of teachers research group (control group and the
experimental group) in the achievement test tribal use some active learning
strategies (teaching discovery strategy-harmony Smithereens strategy - Pentagram
strategy).
2. There are no statistically significant differences at the significance level (0.50)
between the mean scores of teachers research group (control group and the
experimental group) in the tribal achievement test to the total in the use of some
active learning strategies.
3. There are statistically significant differences at the significance level (0.50)
between the mean scores of teachers research group achievement test in the pre and
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post in the use of some active learning strategies (teaching discovery strategyharmony Smithereens strategy - Pentagram strategy).
4. There are statistically significant differences at the significance level (0.50)
between the mean scores of teachers in the research group observed a tribal Uday
and some active learning strategies as a whole card, and each strategy for active
learning separately in favor of the dimensional application.
5. There are statistically significant differences at the significance level (0.50)
between the mean scores of the control group, the experimental group of teachers, in
the post application of some active learning a whole strategies, each with a strategy
of active learning (teaching discovery strategy-harmony Smithereens strategyPentagram strategy) separately for the experimental group.
Tools of the search:
1) Measurement tools:
- Achievement test to measure the cognitive side. (prepared by the
researcher)
- Observation card to measure the affective side. (prepared by the
researcher)
2) Experimental Materials:
- The proposed training program. (prepared by the researcher)
Words Key:
Active Learning – Teaching Strategies - Improving Learning Outcomes.
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مقدمة:
شهدت السنوات القليلة الماضية تسارع وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي ،وهذا أدى إلى أن تواجه التربية

على مستوى العالم تحديات كثيرة متعددة ومتسارعة ،وذلك نتيجة التغيرات الهائلة في المعارف والمعلومات
وتتطلب هذه التحديات مراجعة شاملة لمنظومة التعليم في معظم دول العالم المتقدمة منها والنامية وقد أدى

ذلك إلى إيجاد مداخل واتجاهات حديثة لتطوير التعليم وتحديثه ،وقد ركزت هذه المداخل على دور المتعلم
وجعلته محور العملية التعليمية وأكدت على إمكانية تعلم كل طالب والوصول به إلى مستوى اإلتقان إذا توافر

له أسلوب التعلم الذي يتناسب وقدراته وذكاءاته وأنماط تعلمه.

تلعب الدراسات االجتماعية دو اًر فاعالً في تنشئة جيل قادر علي مواجهة التحديات والقدرة على حد المشكالت

التي تواجه الفرد ليصبح عنص اًر فاعالً في المجتمع ،قاد اًر على التكيف على المستجدات (.)1

قضية إعداد معلم الدراسات االجتماعية وتدريبه من وجهة نظر االتجاهات العالمية في التربية ،باعتباره

قائداً مؤث اًر في تالميذه ومسئوالً عن عملية تنشئتهم االجتماعية ،ذلك أن بلوغ األهداف التعليمية يعتمد بالدرجة
األولي علي المعلم ،فهو المسئول عن إدارة العملية التربوية علي أسس علمية وفنية أصيلة ،ومهما استحدث

العلم من طرق وأساليب ،ومهما تقدمت التقنيات الحديثة ،ومهما وضعت الفلسفات وترجمت إلى مناهج ،فإن
هذا كله ال يؤدي في الغالب إلي بلوغ األهداف المتوقعة(.)2

يعد المعلم عنص اًر رئيساً في العملية التعليمية ،فهو المنفذ الفعلي للمناهج الدراسية وهـو عنصر فعال قائم

بالمهمات واألعباء التربوية والتفاعل مع الطلبة مباشرة ،ومن هنا تكمن أهمية حسن اختيار المعلم ودقـة إعـداده

وتدريبـه لنجاح العملية التربوية وخاصة ّأنه ال يقع على عاتقه نقل المعرفة فقط بل تزويد المتعلمين بالخبرات
وبناء المعرفة وتوظيفها ،لذا تقع على عاتقـه مسؤوليات كبيرة يحتاج إلنجازها إعداداً وتأهيالً وتطوي اًر لقدراته
حتى يتمكن من أداء مهمته على أكمل وجه ،فقد أشار سفاتوبلك ()Svatopluk, 1988

()3

إلى أن أهم

االتجاهات الحديثة في تدريب المعلم تمثلت في عـد التدريب أحد المكونات الجوهرية للتعليم مدى الحياة ،ونشر

المستحدثـات والتجديدات ،والتركيـز على النماذج اإلبداعية ،وتقديم األهمية التربوية للمعارف العملية الجديدة،

والتجارب التربوية في مجال التدريس.

التدريب عملية منظمة مستمرة تتناول المعلـم ،وتتضمن إحداث تغييـر وتطوير وتحسين شخصيته،

واتجاهاته ،ومعلوماته ،وسلوكه إلشباع احتياجاتـه ،واحتياجـات المؤسسة الحالية والمستقبلية ،بما يعود بالنفع

على الفرد والوظيفة والمؤسسة والمجتمع (حسين ،)4()1997 ،وكما يعد التدريب مفتاحا للنجاح ،والتحديد لنجاح

األفراد والشركات والمؤسسات وإلجمالي االقتصـاد الوطني (.)5()Laird, 1997

حظيت التنمية المهنية للمعلم باهتمام كثير من الباحثين والدارسين التربويين ،حيث أجريت العديد من

الدراسات والبحوث التي تؤكد أهمية التنمية المهنية للمعلمين أثناء الخدمة ،ومنها على سبيل المثال :دراسة
()Sykes, 1996

()6

الذي يؤكد من خاللها أن تطوير المعلمين واستمرار نموهم المهني يجب أن يكون بؤرة

اهتمام التربويين أثناء سعيهم لتحسين وتجويد التعليم في مجتمعاتهم ،ذلك أن تعلم األبناء بصورة أفضل يتوقف

وملحا هو ارتباطه الوثيق
أمر ضرورًيا
على قدرات وامكانيات معلميهم ،وأن ما يجعل النمو المهني للمعلمين ًا
ً
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بتحسين مخرجات التعليم ،كذلك دراسة (عزة ياقوت)٢٠٠٤ ،

()7

التي هدفت إلى تطوير برامج التنمية المهنية

لمعلمي التعليم األساسي في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة ،ودراسة ()Crum, 2004

()8

والتي اهتمت

بأساليب التنمية المهنية للمعلمين ودورها في تطوير أدائهم التعليمي ،ودراسة ( )9()Dushyant, 2007التي هدفت

إلى إبراز دور التنمية المهنية في تطوير األداء المهني للمعلمين ونجاحهم في أداء مهامهم ،ودراسة )أفراح
صياد)2009 ،

()10

التي هدفت إلي تطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين في ضوء معايير الجودة الشاملة،

ودراسات أخري تؤكد أهمية التدريب للمعلمين أثناء الخدمة مثل :دراسة (أحمد سويرح ،)11()2009 ،ودراسة

(عبداهلل آل كاسي ،)12()2009 ،ودراسة (مطهر البرطي.)13()2010 ،

وبعيدا عن الوقوع في
إن أي عملية للتطوير والتحديث تتطلب تشخيص الواقع بقصد تحسينه واالرتقاء به،
ً
خطأ التعميم الكاسح ،وبدون إنكار لبعض اإليجابيات ولجهود بذلت ،وما زالت تبذل في فترات بعيدة وقريبة،
فإن نظامنا التعليمي يعاني من أوجه قصور ملموسة تتمثل فما يلي:

 نقص في المهارات األساسية عند كثير من الطالب في كل المراحل الدراسية على حد سواء.
 سيطرة المعرفة النصية المباشرة ) )Know Whatعلى المحتوى المعرفي للمنهج دون توفير مساحة مناسبة

للمعرفة األسلوبية ) (Know Howوما يصاحبها من تنمية قدرات تفكير عليا (High Order Thinking

) Skills – HOTSوتنمية مهارات عامة ) )Genericقابلة لتعدد االستخدامات.

 ضعف ارتباط أساليب التدريس بنظريات التعلم الحديثة ،خاصة النظرية المعرفية ) (Cognitiveوامتداداتها
إلى ما وراء المعرفة ( ،(Metacognitionوالنظرية البنائية ) (Constructivismومـا تمليه من أهـمية أن يبني

الطالـب – أو يسـهم بدرجة كبيرة – معارفه وأن يالحق بين معلوماته المسبقة والمعلومات المستجدة لتكوين
بنية معرفية جديدة.

 طغيان الثقافة اللفظية المصاحبة بالكتابة على السبورة ) )Talk and Chalkعلى الممارسات التدريسية داخل
القاعة الدراسية والمختبرات المعملية ،دون فرص للحوار والتفاعل الصفي والنشاط الفردي والتعاوني من قبل

الطالب.

فعال ) (Attainedبالنسبة للمنهج المنفذ ) (Implementedوقزمية المنهـج المنفذ
 ضآلة المنهج المحصل ً
الذي يتم داخل القاعة الدراسية بالنسبة للمنهج المستهدف ).(Aimed

 زيادة ظاهرة النجاح السهل والتفوق الظاهري في ضوء قولبة األوراق االختبارية.
كما أن عملية تطوير المنهج لها شقان متالزمان ال يمكن فصل أحدهما عن اآلخر ،وهما المحتوى

وطريقة التدريس ،وعلى ذلك فإن أي تطوير في المحتوى ينبغي أن يالزمه تطوير في طريقة وأسلوب
التدريس ،ومن كل ذلك جاءت فكرة استخدام استراتيجيات التعلم النشط في القاعات الدراسية.

التعليم هو ذلك الجهد الذي يخططه األستاذ وينفذه في شكل تفاعل مباشر بينه وبين المتعلمين وهنا تكون

العالقة بين األستاذ كطرف والمتعلمين كطرف أخر من أجل تعليم مثمر وفعال.

وقد عرف بأنه عملية منظمة يمارسها األستاذ بهدف نقل ما في ذهنه من معلومات ومعارف إلى الطالب
والتي تكونت لديه بفعل الخبرة والتأهيل األكاديمي والممارسة المهنية.

6

عرف التعليم على أنه" تأثير في شخص أخر وجعلة ذا علم بالشيء يتعلم الشيء فالقادر ينقل المعرفة

واألخرون يستقبلونها فهو يقوم بعمل أو نشاط واألخرون يقلدون أو يرددون من بعدة"(.)14

عرف التعليم بمعناة الواسع على أنه كل تأثير واع على شخص أخر إلكسابه خبرة ما أو إحداث تغيير في

سلوكه كذلك أوضح أن التعليم هو نشاط من أجل التعلم من أجل قيادة الطالب للمشاركة النشطة والواعية في
تشكيل الدرس.

التعلمlearning :

عرف بأنه" تغير ظاهر في السلوك نتيجة الممارسات وهو ثابت نسبيا" .فهو التغير الناتج في سلوك اإلنسان
نتيجة المرور بخبرة معينة.

كما ُعرف بأنه :عملية مكتسبة تشتمل على تغير في األداء أو السلوك أو االستجابات يحدث نتيجة النشاط
الذي يمارسه الم تعلم والتدرب الذي يقوم به ،والمثيرات التي يتعرض لها والدوافع التي تسهم في دفعه لهدف
تحقيق النضج.

من خالل التعريفين السابقين تتحدد المالمح المفاهيمية للتعلم باآلتي( :تغير-تعديل-يظهر على صورة سلوك-
يتوقف على ممارسة) ويقاس التعلم بوحدة األداء واألداء هو السلوك الظاهر الذي يتم قياسه لتحديد درجة

التعلم.

فعملية التعلم تغيير شبه دائم في سلوك الفرد ال يالحظ مالحظة مباشرة ولكن يستدل عليه من األداء أو

السلوك الذي يتصوره الفرد وينشأ نتيجة الممارسة لما يظهر في تغيير أداء الفرد ،وأنه نشاط ذاتي يقوم به

المتعلم ليحصل على استجابات ويكون مواقف يستطيع بواسطتها أن يجابه كل ما قد يعترض طريقة من
مشاكل في الحياة.

الطريقة االعتيادية :هي الطريقة الشائعة في التدريس ،والتي تعتمد في الغالب على التوضيح والتفسير ،وغالباً
ما يكون فيها المعلم مركز الفاعلية ،حيث يقوم بإعداد مذكرة دروس يومية تتبع التسلسل الزمني ،والمنطقي

للكتاب وتسجل فيها األهداف واألنشطة والوسائل التي تساعد على نقل المحتوى.
التدريس)Teaching( :

أنه " نشاط مهني يتم إنجازه من خالل ثالث عمليات رئيسية :هي التخطيط والتنفيذ والتقويم ويستهدف

مساعدة الطالب على التعلم وهذا النشاط قابل للتحليل والمالحظة والحكم على جودته ومن ثم تحسينه ".

بينما عرف من ناحية أخرى بأنه "عملية تستهدف نقل الخبرات بين األستاذ والمتعلم ،كما أنه عملية منظمة

وهادفة بمعنى أنه منظومة مكونة من مجموعة عناصر تتفاعل فيما بينها لتحقيق أهداف محددة ،وهذه

العناصر هي :مدخالت التدريس (أستاذ-منهج-متعلم) وعملياته (استراتيجيات –أساليب – طرق) ومخرجاته

(أهداف تحققت وخبرات اكتسبها الطالب) وتغذية راجعة تربط بين هذه العناصر وبيئة تدريس تجمع كل هذه

العناصر ،وتتيح التفاعل فيما بينها".
التعليم)Instruction( :

هو" التصميم المنظم للخبرة أو الخبرة التي تساعد األستاذ على إنجاز التغيير المرغوب في األداء".
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بينما ذكر التعليم على أنه "تأثير في شخص أخر وجعله ذا علم بالشيء يتعلم الشيء فالقادر ينقل المعرفة
واألخرون يستقبلونها فهو يقوم بعمل أو نشاط واألخرون يقلدون أو يرددون من بعدة".

اع على شخص أخر إلكسابه خبرة ما أو إحداث تغيير في سلوكه كذلك
التعليم بمعناة الواسع أنه كل تأثير و ٍ

أوضح أن التعليم هو نشاط من أجل التعلم من أجل قيادة الطالب للمشاركة النشطة والواعية في تشكيل

الدرس(.)15

التعليم الفعال)Effective education( :

أنه "قدرة على التصرف بطريقة مقصودة ومخطط لها ،وفق أسس معينه ،وباستخدام استراتيجيات تعليم تتناسب
مع الموقف التعليمي ،وبحسب األهداف المرسومة ،وتتطلب أن يؤدى األستاذ بكافية أنماط السلوك التي تعمل
على حدوث تفاعل صفي بينه وبين المتعلمين ".

مفهوم التعلم)Learning) :

هو عملية تنتج من نشاط الفرد وتهدف لهدف معين له أهمية عند ذلك الفرد وينتج عنه تغيرات سلوكية ".

علم التدريس)Pedagogy( :

وعلما في
"إن التدريس بمفهومه المعاصر يعد مهنة روتينية يتخذها البعض لسد حاجات مادية بل أصبح فناً ً
آن واحد".
مفهوم الفعالية)Effectiveness( :

أنه "العمل بأقصى الجهود للوصول الى تحقيق الهدف عن طريق بلوغ المخرجات المرجوة وتقويمها بمعايير
وأسس البلوغ".

أن فعالية الشيء قدرته على بلوغ أهدافه المقصودة والوصول الى النتيجة المرجوة ويستخدم هذا المصطلح في

مجال المعالجات التعليمية وطرق واستراتيجيات ونماذج التدريس ليعبر عن مدى قدرة أية معالجه على تحقيق

أهداف تعليمية محدده وبلوغ مخرجات معرفية مرجوه(.)15

مفهوم األداء)Performance( :

" اإلنجاز الفعلي كما يصنف من القابلية أو الطاقة أو القدرة الكامنة وخلق فرص التعلم التي تمكن الطلبة من

اكتساب المعرفة والمهارات".

مفهوم الكفاءة )Efficiency( :الكفاءة في التدريس بأنها " معرفة األستاذ بكل مفرده يقولها ومالها من أهمية ".

مفهوم الكفاية )Competence( :عرفت بأنها "الحد األدنى لألداء فعندما يصل فرد الى هذا الحد فهذا يعني أنه
قادر على أداءه وهي شعور الفرد أيضا بقدرته على مواجهة المشكالت" ،وهي تلك المقدرة المتكاملة التي تشمل
مجمل مفردات المعرفة والمهارات واالتجاهات الالزمة ألداء مهمة ما أو جملة مترابطة من المهام المحددة

بنجاح أو فاعلية.

عملية التدريسTeaching process :

التدريس هو عملية منتظمة محكومة بأهداف ومستندة إلى أسس نظرية نموذجية تهدف إلى اعتبار
مكونات منظومة التدريس وخصائص الطالب والمدرسين والمحتوى التدريسي ،وفق منظومة متفاعلة لتحقيق
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التطور والتكامل في العملية التدريسية وبهدف تربوي عام لتحقيق أهداف المخططات التدريسية ،اتفقت
األدبيات التربوية بأن كل عملية تدريس يجب أن تتضمن ثالث عمليات رئيسية وهي:

()17

.1عملية التصميم /التخطيط )Planning( :ويتم بمقتضاها تنظيم مدخالت التدريس في صورة خطة تدريسية
بشكل معين لتحقيق أهداف تعليمية محددة ،وعرفت بأنها عملية التخطيط بأنها "عملية تستهدف إعداد مخطط

تفصيلي ألهداف واجراءات وأساليب ووسائل وأنشطة التدريس التي ينبغي االلتزام بها عند تنفيذ عملية التدريس
وخالل هذه العملية يكون على األستاذ تحديد األهداف التي يرمي الى تحقيقها نهاية الموقف التدريسي تحديدا

إجرائيا دقيقاً" ،واشترك في نفس المعنى.

.2عملية التنفيذ )implementation( :ويتم فيها تطبيق هذه الخطة واقعياً في القاعات الدراسية وعرفت بأنها

اقعيا في الصف الدراسي ،ومن خالل تفاعله واتصاله
"عملية يقوم األستاذ بمحاولة تطبيق خطة الدرس و ً
وتواصله اإلنساني مع طالبه وتهيئة بيئة التعلم المادية واالجتماعية لتحقيق األهداف المرجوة من التدريس،
ومن خالل قيامه بإجراءات تدريسية معينه".

.3عملية التقويم (Evaluation):ويتم فيها الحكم على مدى تحقيق نظام التدريس ألهدافه.

المبادئ العامة للتدريس المعاصرThe general principles of the contemporary teaching :

من خالل مفهوم التدريس المعاصر ومرتكزاته أوجز التربويون المبادئ العامة التي يقوم عليها هذا النوع

بعضا منها.)18( :
من التدريس والتي سنستعرض ً
 1ـ يمثل الطالب في التدريس المعاصر محور العملية التربوية ،دون األستاذ أو المنهج أو المجتمع.

 2ـ تتالءم مبادئ واجراءات التدريس المعاصر لحالة الطالب اإلدراكية ،والعاطفية والجسمية ،فتختلف
األساليب المستخدمة في التدريب باختالف نوعية الطالب.

 3ـ يهدف التدريس المعاصر إلى تطوير القوى اإلدراكية والعاطفية ،والجسمية والحركية للطالب بصيغ

اعيا أهمية كل منها لحياة الفرد والمجتمع ،دون حصر اهتمامه لتنمية نوع واحد فقط من هذه القوى
متوازنة ،مر ً
على حساب األخرى.
 4ـ يهدف التدريس المعاصر إلى تنمية كفايات الطالب وتأهيلهم للحاضر والمستقبل ،وال يحصر نفسه في

دراسة الماضي لذاته.

 5ـ يمثل التدريس المعاصر مهنة علمية مدروسة ،تبدأ بتحليل خصائص الطالب ،وتحديد قدراتهم ،ثم تطوير
الخطط التعليمية ،واختيار المسائل ،واألنشطة والمواد التعليمية التي تستجيب لتلك الخصائص ومتطلباتها.

 6ـ يبدأ التدريس المعاصر بما يملكه الطالب من خبرات ،وكفايات وخصائص ،تم يتولى األستاذ صقلها

وتعديلها أو تطوير ما يلزم منها.

 7ـ يهدف التدريس المعاصر كعملية إيجابية ِ
مكافئة إلى نجاح الطالب بإشباع رغباتهم ،وتحقيق طموحاتهم ،ال
بويا بالفشل والرسوب كما هي الحال في الممارسات التعليمية والتعلمية التقليدية.
نفسيا أو
جسديا أو تر ً
ً
معاقبتهم ً
 8ـ يرعى التدريس المعاصر مبدأ التفرد في مداخالته وممارساته حيث يوظف بهذا الصدد المفاهيم التالية:

أ ـ معرفة خصائص أفراد الطالب الفكرية والجسمية والقيمية.
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ب ـ توفر التجهيزات واألدوات والمعامل وتنوعها.
ج ـ تنوع األنشطة والخبرات التربوية التي تحفز الطالب إلى المشاركة ،واإلقبال على التعليم.

د ـ استعمال األستاذ لوسائل تعليمية متنوعة ،يقرر بوساطتها نوع ومقدار تعلم الطالب ،وفاعلية العملية

التربوية بشكل عام.

هـ ـ تنوع أسئلة األستاذ من حيث النوع والمستوى واللغة واألسلوب والموضوع من طالب آلخر.

و ـ سماح األستاذ للطالب بأن يقوم كل منهم بالدور الذي يتوافق مع خصائصه وقدراته ،ثم اختيار النشاط
التربوي الذي يتالءم مع هذه الخصائص والقدرات.

مراحل عملية التدريسStages of the teaching process :

إن العملية التدريسية نشاط يتضمن المراحل التالية:

 .1مرحلة تخطيطية تنظيمية :يتم فيها تحديد األهداف العامة والخاصة والوسائل واإلجراءات.
 .2مرحلة التدخل :وتتضمن االستراتيجيات التعلُّمية والتدريسية ودور كل من الطالب والمدرس واألساليب

التقنية.

 .3مرحلة تحديد الوسائل :إعداد أدوات القياس وتفسير البيانات.

 .4مرحلة التقويم :تتضمن التغذية الراجعة المناسبة ،مما يزود األستاذ بمدى تحقق األهداف ،ومدى مالءمة
اإلجراءات واألساليب واألنشطة ،ومدى مالءمة األسئلة التي تضمنتها أدوات التقويم ،وما يترتب على ذلك من

تعديل أو تغيير التخطيط من أجل الدروس الالحقة(.)17
كما بالشكل التالي:

شكل ( )1مراحل عملية التدريس

استراتيجية التدريس (:)Teaching Strategy

يقصد بها الخطة أو مجموعة الخطط التي يضعها المعلم ،والتي تحدث بشكل منتظم وتهدف إلى تحقيق

األهداف الرئيسية ،والتي تحدث بشكل منتظم ومتسلسل ،وتهدف إلى تحقيق األهداف الرئيسية المعدة مسبقاً.

فاستراتيجية التدريس تعني سلوك المعلم داخل الفصل واألفعال التي يقوم بها والتتابع الذي تتم به هذه

األفعال والتحركات ،والوسائل التي يسلكها المعلم لتحقيق أهداف الدرس(.)18
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مهارات التدريس :)Teaching skills( :هي "مجموعة من المهارات التي ينبغي توافرها في األستاذ أو من يقوم
عموما لكي يتمكن من التخطيط لعملية التدريس وتنفيذها وتقويمها بنجاح وفاعلية ".
بالتدريس
ً
الخبرة )Experience( :هي "مجموع ما اكتسبه الفرد من معارف ومعلومات ومهارات يمكنه االستفادة بها
وتطبيقها في مواقف الحقه"(.)19

التدريب )Training( :هو "عبارة عن نشاط مخطط يهدف الى إحداث تغييرات في الفرد والجماعة التي ندربها
تتناول معلوماتهم وأدائهم وسلوكهم واتجاهاتهم بما يجعلهم الئقين لشغل وظائفهم بكفاءة وانتاجية عالي" ،ويعتمد

التدريب على عدة عوامل أو شروط ينبغي توافرها في الموقف التدريبي حتى تسهل عملية التعلم والتعليم
وتصبح عملية نشطة فعالة توتي ثمارها بشكل جيد وهي( :وضوح الهدف ،توفر الخبرة المباشرة،

الممارسة)(.)20

التعلم النشطActive Learning :

هو في ظل ثورة المعلومات والتفجر المعرفي السريع والمتالحق الذي يتميز به عصرنا الحالي ،أصبح واجباً

على المنظومة التربوية بكل عناصرها أن تواكب هذا التغير السريع ،فجاءت توصيات البحوث العلمية،
والمؤتمرات والدوريات بضرورة تغيير فلسفة وأهداف التعليم من تعليم تقليدي قائم على األستاذ وكفاءته فقط،

ومن متعلم سلبي يستقبل فقط ما يقدمه األستاذ إلى تعلم نشط يتمركز حول المتعلم.
مؤخرا ،إال أنه قد حظي بالعديد من التعاريف،
على الرغم من أن التعلم النشط كمصطلح تربوي قد ظهر
ً
وربما يرجع السبب في ذلك إلى أهمية هذا الموضوع ،وسرعة انتشاره بين األوساط التربوية وفيما يلي بعض

التعاريف التي قدمت للتعلم النشط(.)21

حيث ُيعرف التعلم النشط بأنه هو كل ما يتضمن قيام الطالب بأنشطة وأعمال تتطلب التفكير والتأمل ،حيث
دائما ما تتطلب أن يفكر الطالب في كل ما يقدم له من معلومات وأن
إن كل استراتيجيات التعلم النشط ً
يتأملها ،ويتضمن استراتيجيات عدة للتعلم تسمح للطالب بأن يتحدث ويسمع ويق أر ويكتب ويتأمل محتوى المنهج

المقدم إليه ،ويتضمن التعلم النشط كذلك تدريبات لحل المشكالت ومجموعات العمل الصغيرة ،ودراسة الحالة

والممارسة العملية والتطبيقية وغير ذلك من األنشطة المتعددة التي تتطلب أن يتأمل الطالب في كل ما يتعلمه

وأن يطبقه.

فهو فلسفة تربوية تعتمد على إيجابية لنتعلم في الموقف التعليمي وتشمل جميع الممارسات التربوية

واإلجراءات التدريسية التي تهدف على تفعيل دور المتعلم فيتم التعلم من خالل العمل والبحث ،والتجريب،
واعتماد المتعلم على ذاته في الحصول على المعلومات واكتساب المهارات وتكوين القيم واالتجاهات .وهو

عملية نشطة تعني بذل النشاط الجسمي والعقلي للطالب مستمرة ،محددة األهداف ،وتتطلب ممارسة العمل
بوعي ونشاط وحماس من جانب الطالب بهدف تكوين أو إعادة بناء معرفته حول أهمية عملية التعليم ،وأهداف
التدريس ،وطرقه ،واالستراتيجيات المستخدمة والمناسبة لتدريس المادة الدراسية ،واختيار المواد المعينة،

11

وأساليب التقويم المناسبة (تكوين خبرات)؛ حيث تدفعه استراتيجية التعليم-التي ينتهجها أستاذ المقرر -إلى
مواجهة مشكلة أو مهمة حقيقية ،وذلك باالستعانة ببعض استراتيجيات التعليم المبنية على مبادئ البنائية(.)22

وقت واحد ،يشترك فيها
أشار سعادة ( )2006أن التعلم النشط هو عبارة عن طريقة للتعليم والتعلم في ً
المتعلمون بأنشطة متنوعة وبفاعلية كبيرة ،من خالل بيئة تعليمية غنية متنوعة تسمح لهم باإلصغاء اإليجابي،
والمناقشة الثرية ،والتفكير الواعي ،والتحليل السليم ،والتأمل العميق لكل ما تم طرحه من مادة دراسية بين

المتعلمين ،بوجود المعلم الذي يشجعهم على تعليم أنفسهم بأنفسهم تحت إشرافه الدقيق مما يدفعهم نحو تحقيق
أهداف التعلم المرغوبة(.)23

هناك نظرة أوسع للتعلم النشط تنظر إليه على أنه فلسفة تربوية تعتمد على إيجابية المتعلم في الموقف

التعليمي ،وتشمل جميع الممارسات التربوية واإلجراءات التدريسية التي تهدف إلى تفعيل دور المتعلم وتعظيمه.

حيث يتم التعلم من خالل العمل والبحث والتجريب ،واعتماد المتعلم على ذاته في الحصول على
المعلومات واكتساب المهارات ،وتكوين القيم واالتجاهات ،فهو ال يركز على الحفظ والتلقين ،وانما على تنمية

التفكير والقدرة على حل المشكالت وعلى العمل الجماعي والتعلم التعاوني.

ومن هنا فالتركيز في التعلم النشط ال يكون على اكتساب المعلومات ،وانما على الطريق واألسلوب الذي

يكتسب به الطالب المعلومات والقيم التي يكتسبها أثناء حصوله على المعلومات.
فلسفة التعلم النشطActive learning philosophy :

إن التعلم النشط يستمد فلسفته من المتغيرات العالمية والمحلية المعاصرة ،فهو ُيعد تلبية لهذه المتغيرات التي
تنادي بإعادة النظر في أدوار األستاذ والمتعلم ،والتي نادت بنقل بؤرة االهتمام من األستاذ إلى المتعلم ،وجعل

المتعلم هو محدد العملية التعليمية ،إن فلسفة التعلم النشط تؤكد على أن التعلم البد وأن:
 يرتبط بحياة الطالب وواقعه واحتياجاته واهتماماته.

 يحدث من خالل تفاعل الطالب وتواصله مع أقرانه وأهله وأفراد مجتمعه.
 يرتكز على قدرات الطالب وسرعة نموه وايقاع تعلمه الخاصين به.
 يضع الطالب حقا في " مركز " العملية التعليمية.

 يحدث في جميع األماكن التي ينشط فيها المتعلم الجامعة – البيت – المعمل – المكتبة – حجرات النشاط
 . . ،الخ.
أسس التعلم النشطThe principles of active learning :

يعتمد التعلم النشط على عدة أسس منه ــا:
 اشتراك الطالب في اختيار نظام العمل وقواعده.
 إشراك الطالب في تحديد أهدافهم التعليمية.
 تنوع مصادر التعلم.
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 االعتماد على تقويم الطالب ألنفسهم وزمالئهم.
 إتاحة التواصل في جميع االتجاهات بين المتعلمين وبين المعلم.
 السماح للطالب باإلدارة الذاتية.

 إشاعة جو من الطمأنينة والمرح والمتعة أثناء التعلم.
 تعلم كل طالب حسب قدراته.

 استخدام استراتيجيات التدريس المتمركزة حول الطالب ،والتي تتناسب مع قدراته واهتماماته وأنماط تعلمه
والذكاءات التي يتمتع بها.

 مساعدة الطالب على فهم ذاته واكتشاف نواحي القوة والضعف لديه.
خصائص التعلم النشطActive learning characteristics:

 المتعلمون يشتركون في العملية التعليمية بصورة فعالة تتعدى كونهم متلقين سلبيين.
 هناك تركيز أقل على نقل المعلومات وايصالها للمتعلمين في حين يزداد التركيز على تطوير مهارات
المتعلمين األساسية والمتقدمة وتنميتها.

 تشجيع الطلبة على استخدام مصادر رئيسة وأولية ومتعددة.
 يجب أن يكون التقييم أصيال ومرتبطًا بالتعليم ،ومن الضروري توظيف التقييم الذاتي للمتعلمين.
 تفعيل لدور المتعلمين في مهارات واستراتيجيات التفكير العليا مثل التحليل ،والتركيب ،والتقييم وحل
المشكالت.
يعمل التعلم النشط على خلق جو تعليمي فعال ومناسب ،داخل غرفة الصف ،ويتيح له العديد من الوسائل

واألساليب التي يستخدمها في عمليتي التعليم والتعلم(.)24
دواعي استخدام التعلم النشط:

هناك العديد من المبررات التي تدعو إلى استخدام التعلم النشط والتي منها:



التعليم عن طريق التلقين هو أسلوب التعلم السائد في معظم جامعتنا العربية ،وهو يعود الطالب علـى
الترديد والحفظ والخضوع وال يساعده على البحث والتفكير واإلبداع.



االستجابة لالتجاهات العالمية المتغيرة في عالم التربية بصفة عامة ،وثورة التقنيات الحديثة في مصادر

التعلـم ،األمـر الـذي نبه إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب التعلم.


الرؤية التكاملية للمناهج والنشاط المدرسي ،لتحقيق مفاهيم مشتركة بين األستاذين والطالب والمجتمع



حالة الحيرة واالرتباك التي يشكو منها المتعلمون بعد كل موقف تعليمي ،والتي يمكن أن تفسر بأنها نتيجة

المحلي ،مع مراعاة االتجاه الحالي لتغيير أساليب التعلم لتواكب تطوير المناهج.
عدم اندماج المعلومات الجديدة بصورة حقيقية في عقولهم.
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اهتمام الطرق التقليدية في التعليم بدور األستاذ والنشاط التعليمي الذي يقوم به في نقل المادة الدراسية
وليس دور المتعلم.



التفكير العلمي وما يمثله من تحدي لنظم التعليم(.)25
يمكن توضيح الفرق بين التعليم التقليدي والتعلم النشط من خالل عقد المقارنة بينهما كما بالجدول التالي:
جدول ( )1الفرق بين التعليم التقليدي والتعلم النشط
وجه

التعليم التقليدي

المقارنة
دور األستاذ

األستاذ

ناقل

للمعلومات

التعلم النشط
وملقن األستاذ متعدد الجوانب فهو عنصر محفز وموجه
ومصدر للخبرة المرجعية لطالبه.

للطالب.

ال تحدد األهداف عادة في صورة تحدد األهداف في صورة نتائج سلوكية للتعلم توضح
األهداف

أنواع التعلم واألداءات التي يجب أن يحققها الطالب

نتائج سلوكية للتعلم.

والمهارات الحياتية التي يجب أن يكتسبها.

الكتاب المدرسي هو المادة التعليمية تحدد األهداف أوًال ،ثم تصمم االختبارات لتقيس
المواد

التعليمية

األساسية ويتم اختيار المواد التعليمية تحقيق الطالب لهذه األهداف ،ثم يتم اختيار المواد
األخرى أوال ثم تصميم االختبارات لكي التعلمية التي تساعد الطالب على تحقيق األهداف.
تالئم هذه المواد ،وال يتم تحديد نتائج

التعلم المرجوة المرتبطة بهذه المواد.
يفرض على كل الطالب دراسة المقرر يستطيع بعض الطالب التقدم في الدراسة حسب
معدل التعلم

كله بالمعدل نفسه ويبدأ كل الطالب معدل التعلم ولهم حرية تخطي بعض األجزاء السهلة

في الوقت نفسه وينتهون في الوقت بالنسبة لهم طالما أتقنوا التعلم (تحقيق األهداف).

نفسه أيضا من المقرر.
استراتيجيات
التعليم

والتعلم

ال

تزيد

االستراتيجيات

التدريسية تتعدد االستراتيجيات المستخدمة لتحقيق األهداف

المستخدمة عن واحدة أو اثنتين المرجوة والوصول إلى مستوى التعلم لإلتقان.

متمثلتين في المحاضرة والواجبات

المكتوبة.

تنظيم اليوم ينظم اليوم الدراسي في شكل حصص ينظم اليوم الدراسي في صورة فقرات (كتل زمنية) مع
الدراسي
مصادر

وجود مرونة في االختيار ،وتوقيتات الفقرات.

ثابتة بتوقيتات ثابتة.

تستخدم الوسائل التعليمية التقليدية يتم إعداد وسائل تعليمية مرتبطة باألهداف ونشاط

المألوفة مثل الكتاب والشرائح الشفافة التعليم والتعلم في الوحدة ،وعادة تشتمل على وسائل
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التعلم

واألفالم ،ولألستاذ أن يختار منها ما تعليمية متعددة األنماط للتعلم ويتاح للطالب فرص

وغالبا ما تكون اختيار ما يساعده على إتقان التعلم وتحقيق
يفضل ويراه مناسباً،
ً
األهداف.
مواد مطبوعة.
الطالب سلبي ،وذلك من خالل الطالب مشارك نشط في العملية التعليمية عن طريق

دور الطالب االستماع فقط لألستاذ أو القراءة في العمل والبحث والتفكير والتشاور والتعاون مع األقران
وتناول األدوات والوسائل التعليمية وما إلى ذلك.

الكتاب المقرر.

الوقت محدد لكل موضوع دراسي يستطيع الطالب الحصول على الوقت الذي يكفي
الوقت

لجميع الطالب ،وعلى جميع الطالب كل واحد منهم إلتقان الموضوع المتعلم.
حضور الدروس في األوقات واألماكن

المحددة لها.
األماكن

إدارة بيئة
التعلم

ثابتة وغالبا ال تتغير طوال العام من الممكن تغيير األماكن حسب االستراتيجية

الدراسي سواء كان األثاث أم الطالب المستخدمة مما يساعد الطالب على التفاعل واتقان
التعلم.

أو السبورة.

األستاذ يتحكم في ضبط وادارة القاعة الطالب يشاركون في تحديد قواعد ضبط وادارة
الدراسية فهو الذي يضع القواعد ويلزم القاعة الدراسية ،وفي تنفيذها.

الطالب باتباعها.

بيئة التعلم النشط Active learning Environment

مع ظهور األساليب التربوية الحديثة التي تؤكد على ضرورة أن يكون الطالب هو محور العملية
التعليمية .أن يكون له دور إيجابي في عملية التعليم/التعلم ،وبالتالي إشراكه بنسب في إدارة عملية التعلم،
ومع التأكيد على دور التعلم النشط وهو ما أدى في جملته إلى إدارة بيئة التعلم بتلك التغيرات التربوية ،ومع

مراعاة خصائص طالب المرحلة اإلعدادية حيث تختلف إدارة بيئة التعلم التي يتمركز فيها التعليم حول

ا لمتعلم ،إذ يقوم المتعلم بدور فعال ومختلف في إدارة بيئة التعلم ،تتركز فيها األنشطة حوله مما يسمح له
بالقيام ببعض األعمال اإلدارية داخل مكان التعلم ،ويتطلب هذا تفويض السلطة للطالب بمنحهم بعض الحرية

في إدارة بيئة التعلم ذاتيا تحت إشراف وتوجيه األستاذ ،األمر الذي يتطلب وضع مجموعة من القواعد العامة

للتعامل داخل بيئة التعلم والتي تتحقق مع مجموعة من المعايير منهــا:

 أن تكون قواعد العمل داخل القاعة الدراسية متوافقة مع قواعد وسياسات الجامعة وداعمة لها.
مثل( :االهتمام بنظافة المكان – احترام األستاذ – احترام اإلدارة المدرسية ...إلخ).
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 أن تقدم هذه القواعد األسس الواضحة لكل النواحي األساسية لما هو متوقع عن السلوك السوي للطالب،
وأمثلة إيجابية للسلوك المالئم بشكل واضح.
 أن يدعم كل سلوك بمبررات عقالنية ،بشكل يبين ضرورة هذا السلوك وفائدته لسير العمل في القاعة
الدراسية بشكل إيجابي.

 أن تكون هذه القواعد محددة ليست كثيرة ،بل إن عددا قليال من القواعد الجيدة يمكن أن تؤتي ثمارها بشكل
فعال عن قائمة طويلة من القواعد غير المحددة.

 أن يكون هناك حافز لمن يتبعها؛ ألنه بدون حوافز دعم لمن يتبع هذه القواعد فسوف يحدث فشل في
تطبيقها.

 وهناك عدة معايير يجب االلتزام بها عند صياغة هذه القواعد منها:
 أن تكون هذه القواعد مقبولة من األستاذ والطالب ،ويتطلب ذلك أن تكون معقولة ومرنة ويتعاون في
وضعها الطالب مع األستاذ.

 أن تبدأ كل قاعدة بفعل ،إذ أن األفعال تذكر الطالب بما ينبغي أن يقوم به لممارسة السلوك الصحيح
المرتبط بالقاعدة.

مكونات إدارة بيئة التعلم النشطActive learning Environment management components :

حين تكون إدارة بيئة التعلم عملية مشتركة بين األستاذ والطالب ،يعني هذا ضرورة إعادة صياغة األستاذ
قائدا في فرق أكثر من كونه
ألدواره ،حيث يقوم بتعظيم دور الطالب ،وأن يصبح األستاذ
عضوا في جماعة أو ً
ً
المصدر الوحيد للسلطة.
إن بيئـة التعلم النشـط التي قـد تكون حجرة الدراسة ،أو المعمل ،أو المكتبة ،أو حجرة النشاط ،أو الورشة
المدرسية ،أو الملعب ،أو غير ذلك حيث يوجد الطالب مع أستاذهم يخططون وينفذون معا عددا من األنشطة
التربوية الجماعية أو البنائية المخطط لها في تلك المرحلة ،ومن ثم يمكننا القول إن مكونات إدارة بيئة التعلم

تتمثل في:

()26

 التخطيط الجيد لتحديد خطوات وطريقة تنفيذ عملية التعليم والتعلم.
 تحديد المهارات التي سوف يستخدمها األستاذ والطالب إلدارة القاعة الد ارسية.
 التنظيم المادي للفصل لمجابهة احتياجات عملية التعليم والتعلم.
 تحديد أساليب (طريقة) التفاعل بين األستاذ والطالب.
 تهيئة مناخ القاعة الدراسية لمجابهة احتياج الطالب ألحداث عملية التعلم.
 ضبط سلوك الطالب.
 استغالل البيئة المحيطة أفضل استغالل ألحداث عملية التعليم والتعلم الجيد.
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 االستغالل األمثل للوقت لتحقيق أكبر وقت تعلم ممكن.
تصور إلدارة
ًا
وهذه المكونات تحدد إلى شكل كبير الجوانب التي يجب أن يركز عليها األستاذ عند وضعه
فصله الدراسي :حتى يمكنه أن يغطي هذه المكونات بما يضمن له النجاح في إدارة فصله.
بيئة التعلم النشطActive learning environment :

إن التغير من التعليم التقليدي إلى التعلم النشط ال يحدث منعزال عن البيئة المدرسية ،وقد يكون إغفال
هذه الحقيقة وراء تعثر الكثير من الجهود الصادقة ،فهناك مناخ يساعد على التجديد ،ومناخ يعوق التجديد،

فالجامعة تمثل البيئة التي تتبنى التغيير وتدعمه ،واذا كان التعلم النشط إعادة بناء إدراكنا للبيئة المدرسية فال
أقل من تنمية وعينا بها في ضوء مجموعة من المحددات لبيئة الجامعة في التعلم النشط(.)27

 تسودها روح الزمالة والعالقات اإليجابية المهنية بين الزمالء. االهتمام والسعي لتجريب الجديد. -السعي للمعرفة.

 -وضع توقعات عالية لإلنجاز.

 الدعم الفعلي لكل جهد صادق. -تقييم الجهد.

 -االهتمام بالغير واالحتفاظ به.

 يسودها الصدق في العالقات االجتماعية. الثقة في الذات والتغير. -الدفاع عن كل ما له قيمة؛ وهي كما بالشكل التالي:

شكل ( )2بيئة التعلم النشط
يجب االهتمام بالدور الذي تلعبه المصادر التعليمية في عملية التعليم/التعلم من حيث تجديد وتطوير

الفعالية التربوية ،وفي استغالل طاقات وامكانات المتعلمين الكامنة ،وحفزهم على التعلم بسهولة ،لهذا البد من
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التأكيد على المسئولية الملقاة على عاتق أستاذ المرحلة اإلعدادية في اختيار وانتقاء مصادر التعلم من أجل
استخدامها بشكل فعال ومؤثر في التعلم النشط.
إدارة بيئة التعلم النشـطAdministration active learning environment :

يعد األستاذ هو المحور الرئيس في مدى فاعلية التعلم النشط ،وتمثل إدارته الجيدة لبيئة التعلم المعتمدة
ّ
على مشاركة طالبه وادماجه لهم في التخطيط والتنفيذ لعملية التعليم/التعلم ،مساعدة على توفير الجهد
واالستغالل األمثل لزمن التعليم وعنص ار مهما في تحقيق األهداف التعليمية والتربوية المنشودة.
وتتسم بيئة التعلم النشط بعمليات ديمقراطية ،يقوم فيها الطالب بأدوار نشطة في الق اررات التي تتعلق بما ينبغي
دراسته وكيف ،ويوفر فيها األستاذ درجة عالية من البنية في تشكيل وتكوين المجموعات ،وفي تحديد

اإلجراءات العامة ،ولكنه يترك الطالب يتصرفوا في التفاعالت داخل جماعاتهم حسب خطة االستراتيجية

التدريسية المستخدمة ،وهنا يجب أن نفرق بين عمليتين هما :إدارة بيئة التعلم وضبط الصف:

إدارة بيئة التعلم :هي مجموعة من األساليب واإلجراءات واألنشطة التي يقوم بها األستاذ بهدف تنظيم الطالب
والوقت ومكان التعلم (القاعة الدراسية – المعمل – المكتبة  ،)...ومصادر التعلم بهدف تفعيل عملية التعليم
وحدوث عملية التعلم الجيد ،ولتنمية األنماط السلوكية ،والمهارية المطلوبة لدى طالبه ،وتهيئة الجو الودي

ونظام اجتماعي فعال ومنتج داخل بيئة التعلم.
ضبط الصف :مقدرة األستاذ على ضبط أداء وسلوكيات الطالب للسير في اتجاه معين من وجهة نظره دون
االلتزام بقواعد متفق عليها ،ويعتمد فقط على قوة شخصية األستاذ وتمكنه من حفظ النظام ،والهدوء داخل

الصف(.)28

تنظيم بيئة التعلم النشطOrganizing active learning environment :

ويعد القاعة الدراسية
تحتاج إدارة بيئة التعلم إلى عناية فائقة من األستاذ للتنظيم والتخطيط والترتيبّ ،
وترتيبه أحد العوامل الرئيسة لنجاح عمل األستاذ لتحقيق أهداف التعلم النشط ،ولذلك يجب على األستاذ أن
يفكر في عدد من النقاط المهمة ومنها:
وتعد حجر الزاوية في تدريس وتنظيم القاعة الدراسية ألنه مهما نظم األستاذ عملية التدريس
 – 1المرونةّ :
فسوف يتم تعديلها عند التطبيق لتناسب احتياجات الطالب وطرق األستاذ الخاصة في التدريس وخصائص
المكان واحتياجات المجتمع.

 – 2نوع األنشطة :يجب أن يضع األستاذ في اعتباره أن النشاط الذي سيقوم به الطالب هو الذي يحدد شكل
القاعة الدراسية وترتيب مقاعد الطالب وحركاتهم ،مثال :العمل الفردي – العمل التعاوني – القراءة الحرة –

تعلم أقران.
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 – 3تنظيم األثاث والمواد واألدوات :فتنظيم القاعة الدراسية للتعلم النشط يعني تنظيم المكان حتى يمكن
للطالب العمل بمفردهم أو في مجموعات كبيرة واذا أمكن يستخدم أثاثا سهل الحركة حتى يمكن إعادة ترتيبه
لتنفيذ األنشطة والمجموعات المختلفة.
 – 4المصادر التعليمية :جزء من الحجرة يجب أن يحتوي على المصادر التعليمية وتكون مناسبة لهم من
حيث مناسبته لعمرهم – ويتحدى قدراتهم.
 – 5مراعاة الفروق الفردية بين الطالب :من حيث (عدد الطالب – أحجام الطالب-حجم األثاث المناسب –
المقاعد مناسبة في منطقة القراءة).
 – 6خطة تنظيم القاعة الدراسية :البد أن توضح أنشطة فصلك والقواعد المنظمة لها والسلوكيات المناسبة
أثناء التدريس ،واذا قمت بالتدريس لمجموعات كبيرة فإنك في حاجة إلى مكان يتسع لجميع الطالب.
مفهوم البيئة المادية للصف :تتكون من مكونين أساسيين هما.)29(:
 تهيئة الظروف المادية واالستفادة من مساحة حجرة الدراسة دون ازدحامها بأشياء ال ضرورة لها.
 توزيع األثاث والتجهيزات والمواد ومصادر التعلم بما يتناسب مع طبيعة الطالب واحتياجاتهم وبما يتناسب
وطبيعة األنشطة والخبرات التعليمية.
المهارات الالزمة إلدارة بيئة التعلم النشـط:
The necessary skills to manage active learning environment

يتطلب نجاح األستاذ في قيادته التربوية لبيئة التعلم النشط إلى توافر مجموعة من المهارات األساسية،
وهي كلها الزمة لنجاح األستاذ بدرجات متفاوتة ومن هذه المهارات ما يلــي:
 المهارات الذاتية :وتشـمل بعض القـدرات والسمات مثل :المبادأة واالبتكار وضبط النفس.
 المهارات الفنيـة :وهـي المعرفة المتخصصة في فرع من فروع العلم والكفاءة في استخدام هذا الفرع بما
يحقق الهدف المرغوب ،وتكتسب هذه المهارات بالدراسة والخبرة والتدريب.
 المهارات اإلنسانية :تعني قدرة األستاذ على التعامل مع طالبه وتنسيق جهودهم وخلق روح العمل
الجماعي بينهم.
كما تتطلب إدارة األستاذ لبيئة التعلم النشط مجموعة من الخصائص منهـا:
 – 1الثقة في نفسه وفي تنظيمه واإليمان بأهداف هذا التنظيم.
 – 2المهارة وحسن األداء والقدرة على التكيف.
 – 3الحزم والسرعة في اختيار البدائل.
 – 4قدرة كبيرة على المعرفة والذكاء.
 – 5قدرة غير عادية على اإلقناع والتأثير.
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 – 6ارتباط سلوكه بقيم وأهداف وسلوك المجموعة كي يكون قدوة حسنة.
 – 7قدرته على خلق اإلحساس باالنسجام في توجيه المجموعة وتأكيد اإليمان بقيمة المجموعة في نفوس
أعضائها ،وسعيه لتحقيق المصلحة العامة.

 – 8قدرات طبيعية في تركيبه االجتماعي على مواجهة المشاكل والتصدي لها بأسلوب ناجح.
 – 9استعداد طبيعي لتحمل المسئولية بتوافر قدرات ذهنية وفكرية.
أساليب جذب االنتباه واالحتفاظ بـه:
تُعد عملية جذب انتباه الطالب من العمليات المهمة والضرورية لنجاح األستاذ في تنفيذ دروس التعلم
النشط لطالب المرحلة اإلعدادية ،ومن العوامل التي تساعد على ذلك:
الحصول على انتباه الطالب من خالل:
 رواية قصة أو موقف.
 طرح سؤال تأملي أو لغز.
 استخدام استراتيجيات تخاطب الحواس المختلفة أثناء إعطاء التعليمات ،ومنها استخدام التواصل بالعين.
 استخدام أسماء الطالب.
 استخدام اإلشارات الصوتية ،والتأكد من أن كل الطالب يسمعون صوتك بوضوح.
 تركيز انتباه الطالب ،من خالل استخدام مؤشر لتركيز انتباه الطالب على الكلمات المهمة أثناء الشرح.
 اجعل الطالب يدونون النقاط المهمة أو يوضحونها بأشكال توضيحية أثناء الشرح(.)30
 اجعل الطالب يكملون مهمات محددة أثناء شرحك.
متابعة انتباه الطالب من خالل:
 التجول في القاعة الدراسية للتأكد من أن كل الطالب يرونك.
مستعدا وال ترتجل في القاعة الدراسية.
 كن
ً
 اسأل أسئلة تأملية تخاطب مستويات التفكير العليا والتفكير الناقد لدى الطالب.
 قلل من كالمك وأكثر من كالم الطالب.
 طرح سؤال وأخذ إجابة جماعية من الطالب.
االحتفاظ بانتباه الطالب من خالل:
 التأكد من وضوح التعليمات.
 المرور على المجموعات والتأكد من أن كل الطالب يكملون المهمة المطلوبة.
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 تشجيع الطالب ومدحهم.
 جعل الطالب يستخدمون إشارات لطلب المسـاعدة أو طرح سؤال أو إعالن إنهاء العمل.
 استخدام التغذية الرجعة الفورية مع الطالب.
أساليب التعزيز اإليجابـيPositive reinforcement methods :

التعزي ز هو العملية التي بمقتضاها يتم تقوية احتمال تكرار قيام الطالب بسلوك أو استجابة معينة ،وذلك عن
فورا.
طريق تقديم معزز يعقب ظهور هذا السلوك ،كما أنه إثابة السلوك المرغوب فيه ً
ويعد التعزيز اإليجابي أحد العمليات التي تساعد األستاذ على تأدية دوره إلحداث التفاعل بينه وبين
ُ
الطالب في عملية التعلم النشط ،ومن أساليب التعزيز اإليجابي:
 – 1استخدام عبارات المدح والتشجيع.
 – 2استخدام اإلشارات – اإليماءات – الرموز للتعزيز اإليجابي.
 – 3استخدام التعهدات والمكافآت.
 – 4استخدام األنشطة كمعزز إيجابي للطالب.
 – 5اختيار الطالب المجتهد للمشاركة في المسابقات المدرسية.
ومن الشروط التي يجب مراعاتها عند تقديم التعزيز:
 صوت طبيعي وسرعة مناسبة ،والصيغة مباشرة وصادقة.
 التعزيز المناسب والمرغوب فيه من الطالب.
 أشر إلى النقاط المحددة التي تستحق التعزيز.
 ابتعد عن العبارات الروتينية والمتكررة.
 اربط التعزيز اللفظي بالتعزيز غير اللفظي المناسب.
 استخدم التعزيز الصريح بشكل متقطع(.)31
مصادر التعلم النشطActive Learning Resources :

إن التعليم هو أحد مجاالت التربية الهامة ،لذا فهو يعتمد على العديد من (مصادر التعلم) حيث أنها

تحقق وظائف عدة مثل توضيح المعاني واألفكار والحقائق ،وجعل الدرس أكثر إثارة وتشويقاً ،كما أن لها قيمة

كبيرة في جعل الخبرة التربوية حية وهادفة.تُعد مصادر التعلم مكونا هاما من مكونات التعلم النشط ،فلم يعد
اعتماد أي نظام تعليمي أو استراتيجية تعليمية على مصادر التعلم دربا من الترف ،بل أصبح ضرورة من

الضرورات لضمان نجاح تلك النظم واالستراتيجيات ،وجزءاً ال يتج أز من بنية منظومتها ،لما لها من تأثير
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واضح على عملية التعليم/التعلم ،حيث إن مصادر التعلم الجيدة تحقق وظائف عدة مثل توضيح المعاني
واألفكار والحقائق ،وجعل الدرس أكثر إثارة وتشويقا ،كما أن لها قيمة كبيرة في جعل الخبرة التربوية حية

وهادفة(.)32

مصادر التعلم هي كل أداة أو وسيلة يستخدمها األستاذ أو يطلب من طالبه استخدامها أو البحث
عنها أو فيها بغرض تحسين عملية التعليم/التعلم ،وتوضيح المعاني واألفكار ،أو التدريب على المهارات ،أو

ممارسة التفكير وتنمية االتجاهات اإليجابية ،وغرس القيم المرغوب فيها ،ال تستخدم من أجل ذاتها ،ولكن
أستاذ المرحلة اإلعدادية المتمكن الواعي بمفهوم التعلم النشط يعرف أهميتها وكيفية استخدامها ،ومدى
مالءمتها لمستويات طالبه وخصائص المرحلة العمرية لهم ،ومدى ارتباطها بأهداف ومحتوى مادته ،وأن العبرة

ليست بكثرة وال تعدد مصادر التعلم في الدرس أو قلتها ،وانما العبرة في استخدامها أو طلبها في التوقيت

المناسب مما ييسر من عملية التعليم/التعلم(.)33

استراتيجيات التعلم النشط Active learning strategies

تتعدد استراتيجيات التدريس التي تناسب التعلم النشط ،ويرجع هذا التعدد إلى أن التعلم النشط يعتمد
على نشاط المتعلم ومجهوداته أثناء تعلمه ،فهو محور التعلم النشط الذي يعمل ليتعلم ويشارك زمالئه في

تعلمه ،ومن ثم فإن استراتيجيات التدريس التي تالئم التعلم النشط متعددة ،وعلى معلم المرحلة اإلعدادية أن

ي تذكر أنه ال توجد طريقة أو استراتيجية مثلى بشكل مطلق ،ولكن توجد طريقة أو استراتيجية أكثر مالءمة
لدرس محدد وتتالءم مع طبيعة وخصائص طالب المرحلة اإلعدادية (.)34

التعلم النشطActive learning :

هو تعلم قائم على األنشطة المختلفة التي يمارسها المتعلم ،والتي ينتج عنها سلوكيات تعتمد على مشاركة

المتعلم الفاعلة واإليجابية في الموقف التعليمي أو التعلمي(.)35

مبادئ التدريس الداعمة للتعلم النشطPrinciples of teaching and supporting active learning :

المشاركة والتفاعل اإليجابي بين األستاذ والطالب داخل وخارج القاعة الد ارسية.

 -1مراعاة الفروق الفردية والذكاءات المتعددة واالختالف بين الطالب.
 -2التعلم يتعزز بصورة أكبر عندما يكون علي شكل جماعي.
 -3إعطاء وقت ٍ
كاف للتعلم (زمن  +طاقة = تعلم).

-5وضع توقعات مرتفعة ألداء الطالب ألن ذلك يساعدهم على محاولة تحقيقها.
-6التغذية الراجعة الفورية المناسبة(.)36
أهمية التعلم النشطThe importance of active learning :

 .1يزيد من اندماج الطالب في العمل.
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 .2يجعل التعلم متعة وبهجة.
 .3ينمى العالقات االجتماعية بين الطالب وبعضهم البعض وبين األستاذ.
 .4ينمى الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن الرأي.
 .5ينمى الدافعية في إتقان التعلم.
 .6يعود الطالب على إتباع قواعد العمل وينمى لديهم االتجاهات والقيم االيجابية.
 .7يعزز روح المسئولية والمبادرة لدى الطالب(.)37
استراتيجيات التعلم النشطActive Teaching Strategy :

هي مجموعة من االستراتيجيات التدريسية لتعليم الطالب تقوم على اإلجراءات والممارسات والمشاركات

الفاعلة في األنشطة التي تتم داخل القاعة الدراسية ،بهدف جعل الطالب محور العملية التعليمية ،فيأخذون
زمام المبادرة في األنشطة المختلفة التي تتم مع زمالئهم خالل العملية التعليمية ،على أن يكون دور األستاذ

التوجي ه واإلرشاد والتيسير مع مراعاة الفروق الفردية بين الطالب مما يؤدي لزيادة الفهم والتفاعل مع المنهج
الدراسي.

فهي خطة موضوعة لتحقيق أهداف محددة ،من خالل أنشطة وأساليب تقويم متنوعة معدة ،باستخدام المواد

والوسائل المعينة على التعلم النشط :وهي العملية المقصودة المخطط لها إلكساب األستاذ الخبرات الالزمة
لقيامه بمهارات التدريس بدقة؛ وبناء على المعايير المقبولة المحددة ،ومن أمثلة هذه االستراتيجيات التعليمية

المتنوعة التي تدفع الطالب إلى إنجاز ما يطلب منه وزمالئه بشكل جيد وبتفاعل واع وبحماس :المحاضرة
المعدلة ،المناقشة بأنواعها ،استخدام خرائط المفاهيم ،العصف الذهني ،حل المشكالت ،التقصي واالكتشاف،
التعلم التعاوني....الخ مع تدريب األستاذ على مهام ومهارات التدريس؛ باإلضافة إلى االستعانة باستراتيجية

التدريب المباشر أو التطبيق (الفوري) لمواقف التدريس الفعلية ،ومحاولة إتقان مهام ومهارات التدريس الالزم

أثناء إعدادها وقبل نزوله للميدان الفعلي؛ اعتماداً على مبادئ التعلم النشط(.)38

في وجود الفروق الفردية بين الطالب يجب علي األستاذ تنويع استراتيجيات التدريس فهناك العديد من

االستراتيجيات المتعلِّقة بطريقة التعليم والتدريس؛ ومنها التعليم المباشر (المواجهة) ،والتعليم باالكتشاف،
والتعليم بالحوار والمناقشة ،والتعليم باستخدام الوسائل البصرية والسمعية واللمسيَّة ،وتوظيف كل األساليب
التكنولوجية ،كالحاسوب ووسائل االتصال المختلفة .مع تنويع أنماط التعلم فال يفترض استخدام استراتيجية
ئي ) ،(Visualوسمعي )،(Audio
واحدة في التدريس ،بل يتم أيضاً تنويع أنماط مختلفة تجمع ما بين ما هو مر ّ
وحركي ) ،(kinestheticتحليلي ) ،(Analyticوشمولي) ،(holisticوابداعي) ،(creativeوتظهر أوجه المقارنة
بين التعلم التقليدي والتعلم النشط كما بالجدول التالي:
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جدول ( )2المقارنة بين التعلم التقليدي والتعلم النشط
أوجه

التعلم التقليدي

المقارنة

التعلم النشط

دور األستاذ ناقل للمعلومات وملقن للطالب.

محفز وموجه ومصدر للخبرة.

دور الطالب سلبي متلق للمعلومات فقط.

إيجابي مشارك في العملية التعليمية.

إدارة القاعة
الدراسية
األهداف
مصادر
التعلم
التواصل
ناتج التعلم
الوسائل

التقويم

األستاذ يتحكم غي ضبط وادارة الصف.
غير معلنة.

الطالب يشاركون في تحديد قواعد الضبط
وادارة الصف.
معلنة للطالب ويشاركون في تحقيقها
متنوعة

المقرر الدراسي واألستاذ.

ومتعددة

(البيئة-المكتبات-

االنترنت).
في جميع االتجاهات.

خطي.

فهم وحل المشكالت -تنمية مستويات

حفظ وتذكر للمعلومات.

التفكير العليا.

تقليدية (غالباً ما تكون مطبوعة) ويسمح

للمتعلم باختيار الوسائل المناسبة له.

مرتبطة باألهداف المتعددة.

يقوم األستاذ بإصدار حكم النجاح أو يساعد األستاذ علي اكتشاف نواحي القوة
والضعف (تقويم ذاتي).

الفشل.

دور المعلم والطالب في التعلم النشطThe role of teacher and student in active learning :

اختلف دور المعلم ،فلم يعد المعلم هو المصدر الوحيد للمعلومات الذي يلجأ إليه الطالب ،ويعتمدون عليه
كليا ،بل أصب ح األستاذ يقوم بأدوار مختلفة؛ فهو الميسر للتعلم ،والمرشد والموجه لنشاط الطالب،
ً
اعتمادا ً
والمقيِّم ألدائهم ،والمهيأ لبيئة تعليمية ثرية ،وتلك األدوار مجتمعة تسهم في نمو الطالب وتقدمهم ،وفي تحقيق
األهداف التربوية المنشودة ،وبالمثل ،اختلف دور المتعلم ،ففي التعلم النشط المتمركز حول الطالب ،يقوم
الطالب بدور فعال في عملية التعلـم ،عن طريق التفاعل مع ما يسمعون أو يشاهدون أو يقرءون في الصف،
ويقومون بالمالحظة ،والمقارنة ،والتفسير ،واكتشاف العالقات ويتواصلون بصورة فعالة وميسرة مع زمالئهم
وأستاذهم ،وبمعنى آخر فإن الغاية من التعلم النشط هي تعويد الطالب على التعلم الذاتي وتحمل المسئولية،
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وتهيئة الفرصة أمامهم لالبتكار ،واالستقاللية ،واالعتماد على النفس ،والعمل الجماعي ،واالشتراك الفعلي
والفعال في األنشطة المقدمة لهم كما بالشكل التالي:

وقت
المعلم

وقت الطالب في التعلم النشط
وقت المعلم

شكل ( )4وقت الطالب والمعلم في التعلم
دور المعلم والطالب في التعلم النشط:
أواال دور المعلم:
 -1ميسر للتعلم.
 -2يضع قواعد للطالب للتعامل داخل القاعة.
 -3ينوع األنشطة وأساليب التدريس وفقًا للموقف التعليمي وقدرات الطالب.
 -4يستخدم أساليب المشاركة وتحمل لمسئولية.
 -5يربط التدريس ببيئة الطالب وخبراتهم.
 -6يعمل على زيادة دافعية الطالب للتعلم(.)39
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وقت الطالب
في التعلم
التقليدي

شكل ( )3دور المعلم في التعلم النشط
ثانيا دور الطالب:
ا
دور الطالب في التعلم النشط كما بالشكل التالي:
 -1يمارس أنشطة تعليمية متنوعة.
 -2يبحث عن المعلومة بنفسه من مصادر متعددة.
 -3يشترك مع زمالئه في تعاون جماعي.
 -4يطرح أسئلة وأفكا ًار وأراء جديدة.
 -5يشارك في تقييم ذاته.

شكل ( )5دور الطالب في التعلم النشط
من ثم يمكننا من خالل الجدول التالي عرض بعض األدوار والمسئوليات المهمة لكل من األستاذ والمتعلم
في التعلم النشط:
جدول ( )3دور األستاذ والطالب في عملية التعلم النشط
م
1
2
3

دور المعلم في عملية التعلم النشط

دور الطالب في عملية التعلم النشط

تصميم استراتيجيات التعلم التي تتماشى التفاعل المثمر واإليجابي مع األنشطة

مع أهداف التعلم الموجودة داخل المنهج.

ومع األقران.

دعم عملية إشراك جميع الطالب في طرح األسئلة المتعلقة باألنشطة.

أنشطة التعلم النشط.

طرح األسئلة التي تشجع على التأمل التأمل وحل المشكالت.
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والتفكير واستخدام المعارف المختلفة وحل

المشكالت.
4
5
6

إجراء تقويم تكويني واعطاء تغذية تحمل مسئولية تعليم الذات.

مرتجعة.

احترام اآلخرين.

تنظيم القاعة الدراسية.

وضع الخطط الخاصة بجمع الموارد التعبير عن األفكار الجديدة وتكوين
اآلراء.

واألدوات وتوفيرها.

استراتيجيات التعلم النشطActive learning strategies:
االستراتيجيةStrategy :

هي مجموعة من ق اررات يتخذها المعلم ،وتنعكس تلك الق اررات في أنماط من األفعال األستاذ والطالب في

الموقف التعليمي ،والعالقة بين األهداف التعليمية واالستراتيجية المختارة عالقة جوهرية حيث يتم اختيار
االستراتيجية على أساس أنها أنسب وسيلة لتحقيق األهداف(.)40

استراتيجية التعليم والتعلمTeaching and learning strategy :

هي خطوات إجرائية منتظمة ومتسلسلة بحيث تكون شاملة ومرنة ومراعية لطبيعة المتعلمين ،والتي تمثل

الواقع الحقيقي لما يحدث داخل قاعة الدراسة من استغالل إلمكانات متاحة ،لتحقيق مخرجات تعليمية مرغوب
فيها ،وهي مجموعة تحركات المعلم داخل قاعة الدراسة التي تحدث بشكل منتظم ومتسلسل تهدف إلى تحقيق

األهداف التعليمية.

مكونات استراتيجيات التعليم والتعلمTeaching and learning strategies components :

. ١األهداف التعليمية.
. ٢التحركات التي يقوم بها األستاذ وينظمها ليسير وفقها في تدريسه.

. ٣األمثلة والتدريبات والمسائل والوسائل المستخدمة لتحقيق األهداف.
. ٤السياق التعليمي والتنظيم الصفي للدرس.

. ٥استجابات الطالب بمختلف مستوياتهم والناتجة عن المثيرات التي ينظمها األستاذ ويخطط لها(.)40

الخصائص الجيدة لالستراتيجية التعليميةThe good characteristics of the Educational strategy :

- ١أن تكون شاملة بمعنى أنها تتضمن كل المواقف واالحتماالت المتوقعة في الموقف التعليمي.
- ٢أن ترتبط ارتباطاً واضحا بأهداف تدريس الموضوع األساسية (التربوية واالجتماعية واالقتصادية).
- ٣أن تكون طويلة المدى بحيث تتوقع النتائج وتبعات كل نتيجة.

- ٤أن تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير ،بحيث يمكن استخدامها من صف آلخر.

- ٥أن تكون عالية الكفاءة من حيث مقارنة ما تحتاجه من إمكانات عند التنفيذ مع ما تنتجه من مخرجات
تعليمية.

- ٦أن تكون جاذبة وتحقق المتعة للمتعلم في أثناء عملية التعلم.
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- ٧أن توفر مشاركة إيجابية من المتعلم ،وشراكة فعالة بين المتعلمين.
.8أن تعالج الفروق الفردية بين الطالب.

.9أن تراعي نمط التدريس ونوعه (فردي ـ جماعي).

.10أن تراعي اإلمكانات المتاحة بالجامعة (معامل – مصادر معرفة).
واألستاذ الناجح هو الذي يطور مهاراته في استخدام تشكيلة كبيرة من استراتيجيات التعليم والتعلم ،مع إجادة

استخدام االستراتيجيات المالئمة في المواقف التعليمية المختلفة.

تصميم استراتيجية التعليم والتعلمDesign of teaching and Learning strategy :

تصمم االستراتيجية في صورة خطوات إجرائية بحيث يكون لكل خطوة بدائل ،حتى تتسم االستراتيجية

بالمرونة عند تنفيذها ،وكل خطوة تحتوي على جزيئات تفصيلية منتظمة ومتتابعة لتحقيق األهداف المرجوة،

لذلك يتطلب من المعلم عند تنفيذ استراتيجية التدريس تخطيطاً منظماً مراعياً في ذلك طبيعة المتعلمين وفهم

الفروق الفردية بينهم.

سيعرض الباحث االستراتيجيات الثالثة (التدريس باالكتشاف-تآلف األشتات-البنتاجرام) كما يلي:

التدريس باالكتشافTeaching discovery :

قد يري البعض أن االتجاه الكشفي في التعليم هو اتجاه حديث ظهر في القرن الحالي ،ولكن في الحقيقة

أن الدعوة إلي مساعدة الطالب في اكتشاف الحقائق والتعميمات مفهوم ليس بجديد علي التربية ،فقد عرف
سقراط بطريقته التوليدية أثناء استعماله الطريقة الحوارية في التعليم فكان يوجه سلسلة من األسئلة المتتابعة

للمتعلم ليجيب عليها ومن خالل إجاباته يكتشف ما قد وقع فيه من أخطاء ويطور أفكاره و يعدلها ،فسقراط

يري أن إثارة الطالب بالعديد من األسئلة يوجههم نحو اكتشاف الحلول الذاتية وحل المشكالت ،وهذه الفلسفة
دعوة نحو االكتشاف الموجه بدالً من التلقين.

االكتشاف هو عملية تتطلب من الفرد إعادة تنظيم المعلومات المخزونة لديه بشكل يمكنه من رؤية عالقات

جديدة لم تكن معروفة لديه من قبل.

واالكتشاف " هو الطريقة التي ال يعطي فيها الطالب خبرات التعلم كاملة ،وانما يبذلون جهداً حقيقياً في

اكتسابها وذلك باستخدام عملياتهم العقلية مثل المالحظة والمقارنة واالفتراض  .....الخ(.)41

هي استراتيجية تقود المتعلم إلى معرفة الحقائق واألحكام العامة بطريقة البحث واالستقراء؛ حيث يبحث

عن الجزئيات للوصول إلى التعميمات ،ويتطلب االكتشاف من المتعلم إعادة تنظيم خبراته السابقة بشكل يمكنه
من رؤية عالقات جديدة لم تكن معروفة له من قبل؛ وذلك باستخدام العمليات العقلية مثل المالحظة،

والمقارنة ،واالفتراض ،وغيرها.

وتركز هذه االستراتيجية على كيفية الوصول إلى المعرفة ،واكتساب المهارات العقلية والتعليمية.

أنواع التعلم باالكتشاف:

-االكتشاف الموجه :هو التعلم الذي من خالله يصل الطلبة إلى المعلومة بمساعدة وتوجيه من المعلم.
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االكتشاف شبه الموجه :وفيه يقدم المعلم المشكلة للمتعلمين مع بعض التوجيهات العامة التي تشجعهم علىالنشاط العملي والعقلي.

االكتشاف الحر :وفيه ُيواجه المتعلمون بمشكلة محددة من مواضيع الدرس ،ثم ُيطلب منهم الوصول إلى حلويترك لهم حرية صياغة الفروض ،وتصميم التجارب وتنفيذها.
لهاُ ،
خطوات تنفيذ االستراتيجية:

 .1تحديد المفاهيم العلمية والمبادئ التي سيتم تعلمها وطرحها في صورة تساؤل أو مشكلة.
 .2تحديد األنشطة والتجارب االستكشافية التي سينفذها الطالب.
 .3تهيئة البيئة التعليمية لالكتشاف ،وتجهيز األدوات والوسائل الالزمة لتنفيذ الدرس.
 .4عرض األهداف المراد تحقيقها.
 .5طرح األستاذ للمشكلة أو للتساؤل على الطالب بشكل يستثير من خالله دافعيتهم واهتمامهم.
 .6قيام الطالب بالبحث واالكتشاف ،واجراء التجارب باستخدام األدوات والوسائل المتاحة.
 .7تدوين المالحظات بدقة ووضوح.
 .8إتاحة الفرصة للطالب لتوجيه أية أسئلة لألستاذ.
 .9االستنتاج ،وفيه يخلص الطالب إلى اكتشاف حل المشكلة ،أو اإلجابة على التساؤل المطروح ،أو
الوصول إلى قاعدة عامة.
 .10تقويم الطالب ،وتوجيههم إلى تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدة.
فهذه االستراتيجية تركز على تنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطالب ،فالهدف من ممارسة الطالب
لعملية االكتشاف ليس الحصول على المعلومات ،بل كيفية الوصول إليها واكتساب المهارات العقلية والعلمية

الالزمة لذلك(.)42

استراتيجية تآلف األشتاتAnalogy Strategy :

التعريف :هي استراتيجية تستخدم لربط عناصر مختلفة ال يوجد بينها عالقة ظاهرية باستخدام المجاز

( )Metaphorوالتشابه ( )Analogyوفق إطار منهجي بهدف للوصول إلى الحلول اإلبداعية للمشكالت(.)43
خطواتها :كما يلي:

1ـ ابدأ عملك متبنياً الفرض الذي يرى أن كل األشياء ممكنة ،معتمداً في ذلك على بعض العمليات العقلية مثل

التخيل والتأمل.

2ـ تجنب التذبذب بين االندماج في تفاصيل المشكلة واالنفصال عنها.

3ـ ال تبحث عن الحلول التقليدية ،ولكن ركز على الطرق الجديدة لتناول المشكلة.
4ـ تناول االفتراضات بالتجربة رغم وجود إمكانيات غير كاملة.

5ـ استمع لألفكار الجديدة التي يقدمها اآلخرون بإيجاب ونقد بناء.
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6ـ تأمل في الشيء غير المعقول ظاهرياً ،معتمداً في ذلك على االستعارة والتمثيل والطباق؛ وتنقسم إلي
استراتيجيتين فرعيتين كما يلي:

 -7استراتيجية جعل الغريب مألوفاً.
 -8االستراتيجية جعل المألوف غريباً.
استراتيجية جعل الغريب مألوفا :وهي تساعد على رؤية األشياء المألوفة بطريقة غير مألوفة باستخدام

التمثيل بهدف تكوين فهم جديد أو حل مشكلة اجتماعية أو شخصية.

خطوات استراتيجية جعل الغريب مألوف ا:

 -1مرحلة وصف وتقديم الموضوع :تحديد المعلومات السابقة لدي الطالب.
 -2مرحلة التشبيه التنشيطي :إثارة التفكير في جو من المرونة الفكرية.
 -3مرحلة المتشابهة المباشرة :أوجه المقارنة واالختالف.

 -4مرحلة المتشابهة الشخصية :التعبير عن المشاعر الشخصية.
 -5مرحلة مقارنة المتشابهات :أوجه االختالف والتشابه.

 -6مرحلة المختصر المتعارض :تنظيم المعلومات ومقارنة االختالفات.
 -7مرحلة الفحص :فحص الموضوع بعمق لتوضيح جوانبه.

 -8مرحلة اختراع أو توالد المتشابهة :إنتاج أفكار وأعمال جديدة.
خطوات االستراتيجية تنقسم لستة مراحل كما يلي:

المرحلة األولى :وصف الحالة الحاضرة أو الموقف كما يراه الطالب.

المرحلة الثانية :التمثيل المباشر (حيث يقترح الطالب التشبيهات المباشرة).

المرحلة الثالثة :المثيل الشخصي (يستبدل الطالب أنفسهم بالتشبيه).

المرحلة الرابعة :التعارض المركز (اقتراح الطالب عدة قضايا متعارضة مركزة ويختارون إحداها).

المرحلة الخامسة :التمثيل المباشر (وفيها ينتج الطالب أو يختارون تمثيالً مباش اًر آخر مبني على التعارض).

المرحلة السادسة :إعادة الفحص للمهمة األصلية حيث يرجع الطالب المهمة ويستخدمون التمثيل األخير.

االستراتيجية جعل المألوف غريب ا :وهي نسعى فيها إلى زيادة فهم الطالب للمشكلة وفي هذه االستراتيجية
يستخدم التمثيل من أجل التحليل وليس من أجل إيجاد المسافة المفهومية كما هو الحال في االستراتيجية
األولى ،فاالستراتيجية الثانية تحليلية تقاربية ففيها يتم االنتقال باستمرار بين التحديد الدقيق لسمات الشيء

المألوف ومقارنتها بسمات الموضوع غير المألوف؛ تنقسم للمراحل التالية:
.1مرحلة وصف الموقف الحالي :تحديد المشكلة.

.2مرحلة تحديد الخلفية السابقة لدي الطالب :وصف المشكلة من خالل المعارف السابقة.
.3مرحلة تعريف المشكلة :تحديد شكل المشكلة.

.4مرحلة المتشابهة المباشرة :مشكالت مشابهة.

.5مرحلة المتشابهة الشخصية :التخيل (تخيل أنفسهم في محل مشابهة مباشر).
.6مرحلة المختصر المتعارض :أوجه التشابه واالختالف.
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.7مرحلة الربط بين المتشابهات أو المتشابهة المباشرة الجديدة :عمل عالقات.
.8مرحلة االبتكار الفردي أو إعادة فحص المشكلة األصلية :فهم المشكلة بعمق وابتكار حلول جديدة.
استراتيجية البنتاجرام Pentagram strategy

البنتاجرام هي كلمة تتكون من مقطعين البنتا " "Pentaوهي بمعني خماسي ،وجرام " "Gramتصميم دائري
وهي تعني التصميم الخماسي الدائري ،واستراتيجية البنتاجرام يقصد بها الباحث الخطة الموضوعة ومجموعة

اإلجراءات التي تحدث بشكل منتظم ومتسلسل وتهدف إلى حل المشكلة المعدة مسبقاً ،ليكون الفرد على وعي

وادراك ومعرفة بعمليات تفكيره وادارتها وأن يخطط ويتخذ القرار ويطبقه ثم يراقب ويقيم أفكاره ،من خالل التأمل
والتقويم الذاتي واألنشطة العقلية التي تستخدم قبل وأثناء وبعد حله للمشكلة التي تواجهه.

وتتكون استراتيجية البنتاجرام حل المشكالت بطرق ابداعية (إعداد الباحث) من خمسة أطوار كما بالشكل

التالي.)44( :

 .1المعرفةKnowledge .
 .2التخطيطPlanning .

 .3اتخاذ القرارDecision-making .
 .4التطبيقApplication .
 .5التقويمEvaluation .
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شكل ( )6أطوار استراتيجية البنتاجرام
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في الجدول التالي توضيح لكل طور كما يلي:

جدول ( )4استراتيجية البنتاجرام (أطوار ،مهارة ،دالالت ،تساؤالت)
م

وصف المهارة

الطور

الدالالت

 المعرفة هي معرفة الشيء أو  -تعريفالمصدر.

 -اإلدراك

وتسمية وترتيب

والفهم ووصف

والوعي

 ما الذي أهدف
إليه من خالل القيام
بالمهمة؟

للحقائق أو اكتساب المعلومة المعلومات.

 ما الذي أحاول

خالل التأمل في طبيعة ومقارنة وتحليل

 ما الذي أحتاج

وتعليل وتفسير

قدرات

عن طريق التجربة أو من  -تصنيف

األشياء.

عرف يشير إلى مختلف المعلومات.
 الت ُّالوظائف الذهنية التي تتعلق  -تساؤل
بمعالجة

والمعلومات

المعرفة
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التساؤالت

والتي

المعطيات ذاتي.

تتمثل - ،انتباه قسري.

باألساس ،في اإلدراك والفكر  -تصور
تخيلي.

والتذكر.

 -تحديد الهدف من المهمة.

تحقيقه؟

إليه

من

وامكانات ومهارات؟

 ما الذي ال أفهمه
بشأن هذه المهمة؟

 كيف أتعرض لهذه
المهمة؟

 ما الذي أقوم به

 -إدراك

أثناء العمل في هذا

الصورة الكلية وفهمها ،مع  -وعي

 ما الذي أقوم به

 قدرة الطالب علي إدراك حسي.امتالك

ومعارف

الطالب

الزمة

والمضي في المهمة.

 -جمع

ببعضها

المعلومات

البعض،

لمهارات بالمهمة.

للتقدم  -نظرة شاملة.
 -حب
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عند تعذر فهم جزء

ما بالمهمة؟
 عندما

أواجه

وربطها االستطالع.

مشكلة ما ،ما الذي

وادراك  -الشغف.

أقوم به؟

العالقات بين األجزاء وبين -الفضول.

الجزء والكل.

المشروع؟

 ما الذي أفكر به

أثناء المهمة؟

يتم من خاللها تيسير األداء  -تخطيط
وتحديده ،تشير إلى أن للفرد استراتيجي.

أهداف

معينة

يسعى

لخطة،

كما

تتضمن

 كيف أصل إلى

إلى  -خطة بديلة.

ما أريد؟

فهم  -التحليل.

المهمة؟

تحقيقها من خالل وضعه  -إدارة وقت.

موضوع التعلم وتنظيم المعارف  -الترتيب.

 ما

هذه

نوع

 ما هو هدفي؟

والمفاهيم البيئية المحيطة ،مع -خريطة

 ما

الهدف المطلوب قبل القيام -تحديد

احتاج إليها؟

بالتنفيذ ،فهي قدرة على قراءة األولويات.

 ما

التغيير المراد تحقيقه.

تظهر أثناء العمل

وضع طرق أو وسائل لتحقيق ذهنية.

الظروف

المحيطة

وتتضمن

إلحداث

هذه

 تحديد

التعليمي

أهداف

والوقوف

األهداف المرجوة.

الموقف

 ما

 تحديد

الخصائص

العامة

لموضوع التعلم.

 تحديد المتطلبات والخبرات

السابقة.

 إدارة وقت التعلم.
 جمع

وتحليل

المعلومات

التخطيط

 تحديد اتجاه المهمة.

 وضع االحتماالت والفروض.
 البدائل المتاحة (خطة ،1

خطة ،2الخ).
 مع

هي

معالجتها؟

يمكن
هي

االستراتيجيات التي
ستساعدني؟

 ما هي المصادر
المتاحة لدي؟

 ما هو الوقت
الذي تستغرقه هذه

المهمة؟

وتوظيفها.

تحديد

التي

المشكالت التي قد

المهارة

على

هي

المعلومات

وكيف

العديد من المهارات الثانوية:
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 ماذا أفعل؟

األولويات

والخطوات األهم ثم المهم.

 -بناء خريطة ذهنية للخطوات

التي يمكن أن تؤدي إلى أداء

المهمة ،مما يساعد المتعلم

على تصور الهدف المنشود

بشكل واضح،
وتحديد المهمة 34

وبالتالي يتم استحضار كم من

 ما هي المهام

داخل

الصغيرة

المشروع الكبير؟

 ما الذي يجب
علي القيام به في
ّ
ترتيب خاص وما

الذي يمكنني القيام
به في أي وقت؟

 من

األشخاص

هم

الذي

ينبغي على التنسيق

معهم

وما

هي

األحداث الذي يجب

على التنسيق معها؟

فالقرار هو الحل األمثل

 -إدارة

للمشكلة التي يقترح اختياره من

األولويات.

عدة بدائل وبالرجوع إلى بعض

المهم الذي يجب

أن أتخذه؟ (القرار

المعايير( .للوصول إلى قرار -إيجاد البدائل.

المناسب).

األدلة والفرضيات ثم وضع

المتوقعة التخاذ

سليم يجب تقويم العالقات بين

القرار)

يتم من خاللها تقديم الطالب

لق ارراتهم واقتراحاتهم للتفسيرات
اتخاذ القرار
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 -االختيار.

 ما

هو

القرار

والحلول بعد المفاضلة بين

الحلول المطروحة.

وهنا يظهر دور ونتيجة العمل

الفردي والفروق الفردية بين
المتعلمين.

فإن المتعلمين يأخذون على

عاتقهم مهمة تعليم أنفسهم على
كل المستويات.

ويجب إعطاء الطالب الوقت

الكافي

المختلفة.

إلعداد
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ق ارراتهم

 ما هي النتائج
لهذا القرار؟

هي القدرة على تنفيذ أفضل

-التذكر.

 كيف أنفذ الخطة

االحتماالت والفروض التي تم

-الطالقة.

ما

التخطيط لها ،والتأكد من

إنجازها.

وتتضمن

المهارة

هذه

العديد من المهارات الثانوية:

القيام باإلجراءات كخطواتمتتابعة لتنظيم األمور وترتيبها.

التكامل والتعاون بين األدواتوالوسائل المختلفة للتنفيذ.

-

الحاجة

ألفكار

جديدة

وخالقة في التنفيذ.

 أنشطة يحتاجها بعد إنشاءالخطة.

 اختبار االستراتيجيات التيتحقق األهداف.

 -اختبار مصادر التعلم.

وفي هذه المرحلة ينخرط
الطالب في األنشطة ،وذلك
للوصول إلى حل لما عرض
عليهم من مشكالت في

المرحلة السابقة ،وفي هذه

المرحلة يتم توزيع الطالب
حيث كل طالب علي جهاز

الكمبيوتر ،ويقوم كل طالب
التطبيق
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بتنفيذ األنشطة وحل األسئلة

الخاصة بها استعد ًادا لعمل
جلسة حوار عامة ،وتتحدى
هذه المرحلة قدرات الطالب في

البحث عن إجابات ألسئلتهم
الخاصة والتي تولدت لديهم
بعد االنخراط في أنشطة

المالحظة والقياس والتجريب.
يقارن

الطالب

أفكارهم

لمحاولة تجميع ما
ويختبرونها
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بيانات
من
يحتاجونه

المرونة.-التنبؤ.

ألصل

أريد؟.

إلي

 هل هذه الطريقة
هي األفضل للقيام

بهذا؟

وهي تتمثل في القدرة على -اصدار

 هل

المراجعة لما يتعلمه الطالب الحكم.

وفقاً للخطة؟

والحكم

األهداف

علي

تحقيق -استنتاج.

مدي

واصدار -تلخيص.

المرجوة

أحكام على كفاءة التعلم وفي  -النقد.

تم

فهمت

 هل

الدرس؟ أم هل يجب
مجددا؟
على البدء
ً

هذه المهارة يراجع المتعلمون ما -تغذية مرتدة.

 ما الذي أتعلمه؟

تعلموه ويقررون ما إذا كانوا قد -التقويم

وكيف أتحقق من

أنجزوا أهدافهم أم ال.

المستمر.

لكل

إنجازي

 -هي النتيجة ألداء الطالب.

-تحسين البيئة

األهداف المرغوبة؟

 -تعد هذه بمثابة تقويم المعلم

المادية

 كيف سار تفكيري

لطالبه ،حيث يتأكد فيها المعلم

والنفسية

في

من أن الطالب قد استوعبوا ما

للمتعلم.

وهل سار تفكيري في

تم طرحة خالل الدرس ،كما

هذا

النشاط؟

هذا العمل بالشكل

أنه يستطيع أن يعرف قدراتهم

المناسب؟

وامكانياتهم ،وأن يحدد الفروق

 هل المعرفة التي

باإلضافة إلى أن هذه المرحلة

النشاط مفيدة؟

الفردية

الموجودة

لديهم،

خالل

اكتسبها

تعطي الفرصة للطالب لتقويم

 هل ما أقوم به

مرحلة داخل المهمة.

 ما الذي ال أفهمه

ذاتهم مع تقويم المستمر لكل
التقويم

-5

التنفيذ

 -توقع

حال

المستقبل

واالستعداد لمواجهة المتغيرات.

يعمل بشكل صحيح؟

بشأن هذه المهمة؟

 كيف

 -من خاللها يمكن معرفة مدي

القيام

 -تعتبر المعيار الذي يمكن

 هل يمكنني تغيير

 -تبرهن علي سير المتعلم في

أكثر فاعلية؟

وتشمل هذه المهارة المهارات

التحكم فيه حول بيئة

التقدم في المهمة.

من خالله قياس األداء.
االتجاه الصحيح.
الثانوية اآلتية:

مدي

تحقيق

األهداف.

 إجراء اختبار على المادة
 العلمية.

بشكل مختلف؟
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 كتابة تقرير عن تحليل

األمر

طريقة العمل ليصبح

 ما الذي يمكنني
العمل؟

 تقويم النتائج للوقوف على

بهذا

يمكنني

 كيف

يمكنني

االستجابة للتحديات
غير المتوقعة؟

 ما الذي يمكنني
القيام به لتعلم المزيد
بصورة أفضل؟

خصائص استراتيجية البنتاجرام:
 هي عملية مستمرة ترصد التغيرات التي تحدث خالل كل دورة مع إجراء عمليات تصحيحية.
 صياغة األهداف العامة واإلجرائية بشكل واضح للمهمة.

 عدم االلتزام بخطوات ثابتة ،حيث يمكن البدء في طور قبل االنتهاء من الطور الذي يسبقه.
 إتقان كل طور يعتمد على إتقان األطوار األخرى.

 تداخل وتكامل كل األطوار ،فالتغيير الذي يحدث في أي منها يؤثر على السابق والالحق.

 السهم الذي يثبت عليه التصميم يبدأ بالمدخالت وينتهي بالمخرجات ،فهو كشريط القطار يدور عليه
التصميم؛ يبدأ بالمدخالت ثم عمليات المعالجة وينتهي بالمخرجات ،فعند كل دورة ألطوار التصميم الطالب
تزداد خبراته ومعارفه.

أهمية استراتيجية البنتاجرام:
 .1تساعد على إثراء األنشطة المصاحبة.
 .2تطوير وتحسين األداء الفكري لدي الطالب.

 .3خطواته مدروسة بدالً من العمل على رد الفعل.
 .4التفكير المسبق يقلل من األخطاء المكلفة.
 .5مواكبة التغيرات الحادثة من حولنا.
 .6تطور ملحوظ في أداء المتعلمين.

 .7تعلم االستراتيجية حاجة ضرورية وليست خيا اًر إضافياً.

 .8تخلق روح المبادرة لدي الطالب إلحداث التغيير والوصول لحل المشكالت.
 .9تناسب تكنولوجيا التعليم وصالحة لالستخدام في التعلم اإللكتروني.

معايير استراتيجية البنتاجرام:

تم تصميم هذه االستراتيجية بحيث تكون:

 .1مالئمة لمحتوي المادة الدراسية.

 .2مالئمة للمرحلة العمرية عينة الدراسة.
 .3سهلة االستيعاب.
 .4قابلة للتطبيق.

دور المعلم من خالل استراتيجية البنتاجرام:
يتحدد دور المعلم من خالل تطبيق االستراتيجية كما بجدول ( )5دور المعلم في استراتيجية البنتاجرام
دور المعلم
قبل المهمة

أثناء المهمة

 إدارة وتنظيم البيئة الصفية  تسهيل وتيسير العمل.
بما يناسب العمل.

 تشجيع التالميذ بالتعزيز
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بعد المهمة
 تحويل حجرة الدراسة إلى
بيئة تفاعلية استقصائية

 إدارة وقت المهمة (بداية
-نهاية) ،التأمل في

المهمة.

من خالل الحوار بين

المستمر.
 استخدام الخرائط الذهنية
إلعادة ربط الخبرات

 توضيح الهدف من

القديمة والجديدة.

 توضيح كيفية القيام

والقصص الهادفة.

المهمة.

بالمهمة.

 ضرب األمثال والحكايات
 إبداء المالحظات،

 المساعدة في استدعاء

والتوجيهات إلعادة

الخبرات السابقة عن

التالميذ إلى المسار

المهمة.

 المساعدة في استخدام
الخرائط الذهنية لربط

المعارف والخبرات

ببعضها في عالقات.

 كسر الجمود بطريقة

الصحيح في المهمة.

المتعلمين بعضهم

البعض وبين المعلم

لعرض النتائج المختلفة.

 تقييم كل تلميذ بغرض
الوصول إلى النتائج

المرجوة من المهمة.

 عرض ملخص المهمة،
في صورة دروس

مستفادة.

 تذليل المشكالت والعوائق  .الترغيب في تطبيق
 اإلجابة عن استفسارات
التالميذ دون إعطاء

االستراتيجية كمهارة

حياتية.

الحل.

العصف الذهني.

 إزكاء روح المنافسة إلثارة
الدافعية للتفكير ،وتحفيز

روح التحدي بين التالميذ.
يساعد المعلم الطالب في طرحهم للتساؤالت التالية:
قبل المهمة

أثناء المهمة

بعد المهمة

عندها يعد التلميذ خطة العمل ثم يقوم التلميذ بأداء المهمة

ثم يقيم التلميذ أدائه للمهمة

فيقوم بطرح األسئلة التالية:

ويقوم بطرح األسئلة التالية:

ويقوم بطرح األسئلة التالية:

 ماذا أفعل أوالً؟.

 كيف أقوم بالمهمة؟ وما

 كيف قمت بالمهمة؟.

 ما الزمن الالزم ألداء

تقييمي المستمر ألدائي؟.

 ما توقعي في أداء هذه

الصحيح؟.

المهمة؟.
المهمة؟.

 ما المعرفة السابقة التى
ستساعدني في أداء

 هل أنا على المسار

 ما االستراتيجية المناسبة
التى أقوم باستخدامها؟
وهل يجب أن استخدم
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 هل أدائي جيد في

المهمة؟ أم هل أحتاج
إلعادة المهمة؟.

 ما هي األشياء التي

قمت بها بشكل مرضي؟
وماهي األشياء التي

المهمة؟.
 كيف أجمع المعلومات

التي ستساعدني في اتخاذ
المسار الصحيح؟.

طور مختلف في

قمت بها بشكل غير

االستراتيجية ألداء

مرضي؟.

المهمة؟.

 هل ما تعلمته يقترب مما

 ما المعلومات األخرى

كنت أتوقعه؟.

 ما مقدار الصعوبة التي

الحياتي عند مواجهتي

التى أحتاج إليها؟.

 هل يمكنني التطبيق

أواجهها؟ وما الذي أحتاجه
إلنهاء هذه المهمة؟.

لمشاكل أخري متشابهة؟.

توجيهات عامة للتنفيذ:
عزيزي المعلم بإتباعك االرشادات والتوجيهات التالية سوف تسهل عليك المضي قدماً فيما تهدف إليه ،وفيما

يلي عرض لتلك اإلرشادات والتوجيهات:

 .1تحديد كل نشاط والمطلوب منه تحديداً.

 .2مساعدة الطالب على أن يصفوا ما يعرفونه وما ال يعرفونه.

 .3جعل الطالب يصفوا المعلومات التي تنقصهم والطرق المسدودة التي سلكوها في الحل وخططهم للتغلب
عليها.

 .4مساعدة الطالب على أن يكونوا على وعي بخطوات تفكيرهم ومراقبتها وتنظيمها وتقويمها.
 .5إتاحة فترات تأمل للتالميذ كوقت مستقطع متكرر للتأمل والتفكير بعمق ،بغرض ربط المعرفة الجديدة
بالمعرفة السابقة بعالقات جديدة ،ويقيموا أنفسهم.

 .6مساعدة الطالب على أن يبينوا ويشرحوا إجاباتهم وكيف توصلوا اليها وأن يبينوا األسباب وراءها
والخطوات التي قاموا بها للوصول للحل.

 .7جعل الطالب يقيموا أعمالهم قبل وأثناء وبعد التعلم.
 .8إعطاء الطالب الحرية للتفكير وتجنب ما يعوق الطالب باستخدام كلمات أو إشارات أو إيماءات ،أو بيئة
غير مناسبة ،مثل الجواب الصحيح ،هذا ليس منطق ،ال تكون أحمق (ال تستظرف) ،حل سخيف،

الضوضاء ...،الخ.

 .9التمهيد واستخدام أسلوب التشويق قبل بدء كل لقاء لتحفيز الطالب على التفاعل اإليجابي.

 .10محاولة تطبيق االستراتيجية المستخدمة في اللقاء أثناء اليوم الدراسي في المواقف الحياتية المختلفة.
 .11محاولة تحدي قدرات الطالب للتفكير لالرتقاء بمستوي تفكيرهم وحثهم على التفكير والتأمل والتقييم الذاتي.
 .12تحضير األدوات والوسائل التعليمية قبل البدء في اللقاء.

 .13إعداد البيئة الصفية قبل كل لقاء كما هو موضح في خطوات كل لقاء.
 .14استخدام التعزيز المستمر لتشجيع الطالب علي االستجابة الفعالة.

 .15مالحظة الطالب واعطائهم التغذية الراجعة الالزمة لهم أثناء وبعد كل لقاء.
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 .16دورك كمعلم هو المساعدة واإلرشاد والتوجيه وليس التلقين.
 .17تشجيع الطالب على التعلم الذاتي والبحث عن المعلومات واثراءها هو دورهم.

عزيزي المعلم /الباحث:

ال توجد استراتيجية تدريس واحدة صالحة للعمل مع جميع الطالب في جميع األوقات داخل البيئة الصفية،

ومن هنا فإن أي استراتيجية يحتمل أن تكون ناجحة نجاحاً مرتفعاً مع مجموعة من الطالب وأقل نجاحاً مع

مجموعات أخري ،وذلك بسبب الفروق الفردية بين الطالب.

إن أفضل ما يقوم به المعلمون هي استخدام عدة استراتيجيات تدريسية مختلفة مع تالميذهم ،فتعدد

االستراتيجيات أفضل لتعلم أكبر عدد من الطالب.

يجب أن تحفز تالميذك للمشاركة اإليجابية داخل الفصل ،على أن تكون مشاركتهم بأفكار حرة واختيارية،

فعندما تتقبل جميع أفكارهم ،ستجدهم يتنافسون بمشاركات فعالة.

مشكلة الدراسة:

إن تدريس الدراسات االجتماعية بالشكل الصحيح لمن القضايا المهمة التي ال زالت تشغل تفكير الباحثين
والمهتمين ،واذا نظرنا إلي واقع التدريس في مدارسنا ،نجد أنه يتسم باالستقبال السلبي للمعلومات ،ويعتمد

التدريس علي الحفظ والتلقين ،ونظ اًر ألن فكرة التعلم النشط قد ظهرت بوادرها بشكل أولي في بداية الثمانينات

من القرن العشرين ،ركز المعلمون عليها بدرجة أكبر خالل التسعينيات منه ،فإن تطبيقها في ميادين التربية

بقي محدوداً ،لذلك نجد أن ردة الفعل الطبيعية لهذه المشكلة تتمثل في ضعف التحصيل في المقررات الدراسية

المختلفة ،وبما أنه توجد فروق فردية بين الطالب ،مع زيادة في أعدادهم داخل الصفوف ،ويصعب تقليل
األعداد العتبارات مادية واقتصادية ،مع وجود حاجة ماسة إلى تحسين التعلم في مدارسنا.

قام الباحث بإجراء مقابلة مفتوحة الستطالع آراء بعض معلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية

حول طرق التدريس المستخدمة في عرض المحتوي العلمي لمادة الدراسات االجتماعية ،وقد دارت المقابلة
حول المحاور التالية:

 ما طرق التدريس المستخدمة في عرض محتوي المادة؟ -ما دور الطالب والمعلم أثناء استخدام هذه الطرق؟

 هل يستخدم المعلمون استراتيجيات التعلم النشط؟ واذا كانت اإلجابة بنعم؟ فما هي تلك االستراتيجياتالمستخدمة؟

وقد توصل الباحث إلي استخدام معلمي الدراسات االجتماعية الطرق التقليدية في عرض محتوي المادة،

والتي تعتمد على اإللقاء والتلقين ،وأن دور الطالب سلبي في المواقف التعليمية ،وذلك لضيق وقت
المعلمون ،مع عدم إتاحة برامج تدريب للمعلمين عن التعلم النشط.

مما سبق يتضح أن هناك مشكلة في استخدام الطرق التقليدية بالمدارس وخاصة في تدريس الدراسات

االجتماعية ،وعدم مشاركة الطالب مع سلبيتهم في الموقف التعليمي ،فالتدريب أثناء الخدمة يعد نمطاً مـن

التعليم بحيث يتم التخطيط له وفقاً لمنهج علمي حتى يمكن قياس فعاليته ( ،)45()Margaret, 1988وتكمـن
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أهمية التدريب كما بينهـا النوري ( ،)46()1987في رفع مستوى كفـاءة المعلمين وتحسين أدائهم ،واحداث التنمية
الشاملة التي تنشدها المجتمعات ،وتنمية الكفاءات والخبرات والمهارات الالزمـة لألفراد ،واعداد القوى لتكون
أقدر على األداء واإلنتاج وبالمقابل فهو يلبي للفرد رغباته وميوله.

باإلضافة إلى أن هناك دراسات عديدة أوصت باستخدام استراتيجيات التعلم النشط مثل:

الخزام ( ،)1998والزعبي ( ،)2003وأسليم ( ،)2003وعمرو صالح (.)2016

في ضوء ما سبق ظهرت مشكلة البحث الحالي في التعرف علي أثر استخدام بعض استراتيجيات التعلم

النشط في تنمية مهارات المعلمين وتحسين مخرجات التعلم ،وعلى نحو أكثر تحديداً تحاول اإلجابة على

السؤالين التاليين:

 .1ما أثر استخدام برنامج تدريبي قائم على تطبيق استراتيجية التدريس باالكتشاف ،واستراتيجية تآلف
األشتات ،واستراتيجية البنتاجرام في تنمية مهارات معلمي الدراسات االجتماعية؟

 .2ما أثر التدريس باستخدام استراتيجية التدريس باالكتشاف-استراتيجية تآلف األشتات -استراتيجية البنتاجرام
مقارنة بالطرق االعتيادية في تحسين مخرجات التعلم؟
أهداف البحث :يهدف البحث الحالي إلى:
 .1تقديم برنامـج تدريبــي قائم على بعض استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات المعلمين وتحسين
مخرجات التعلم.
أهمية البحث :تتمثل أهمية البحث الحالي في:
.1يساير طبيعة العصر من حيث ضرورة االهتمام بالمعلم ألنه أساس العملية التعليمية والقائم بهـا.
 .2تعزيز ممارسات المؤسسة التعليمية في تفعيل دور المعلم لتحسين مخرجات التعلم.
 .3تنمية مهارات المعلمين في استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط.
أدوات البحث:
-1أدوات قياس:
اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي( .إعداد الباحث)بطاقة مالحظة لقياس الجانب المهارى( .إعداد الباحث)استبانة الستطالع رأي المعلمين المتدربين في البرنامج التدريبي المقترح.(إعداد الباحث)
 استبانة الستطالع رأي الطالب في المعلمين وتطور أدائهم بعد البرنامج.(إعداد الباحث)
-2مواد تجريبية:
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 البرنامج التدريبي المقترح( .إعداد الباحث)حدود البحث:
يمكن تعميم نتائج البحث في ضوء المحددات التالية:
 .1الحد الزماني :تم إجراء هذا البحث في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2016/2015م.
 .2الحد المكاني :توجيه الدراسات االجتماعية باإلسماعيلية.
 .3الحد البشري :معلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية.
 .4بعض استراتيجيات التعلم النشط (استراتيجية التدريس باالكتشاف-استراتيجية تآلف األشتات -استراتيجية
البنتاجرام).
الدراسات السابقة:
تنقسم الدراسات السابقة إلى محورين كما يلي:

 .1محور التعلم النشط:

حظي موضوع التعلم النشط باهتمام من بعض الباحثين ،وفيما يلي بعض الدراسات التي أجريت في هذا

المجال.

أجرى عليان ( )1991دراسة هدفت إلى تنمية التفكير الناقد باستخدام طريقتي االكتشاف والمحاضرة في

تدريس الجغرافية لدى طلبة الصف السابع في محافظة عجلون ،خالل الفصل الدراسي األول (-1990

طالبا وطالبة ،وقد
 ،)1991واختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية العنقودية ،حيث بلغ عدد أفرادها (ً )256
استخدم أداتين هما :الخطة التدريسية بطريقة االكتشاف الموجه ،واختبار التفكير الناقد ،وأظهرت نتائج الدراسة
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء المجموعات في اختبار التفكير الناقد تعزى لجنس الطالب ،وللتفاعل

بين طريقة التدريس والجنس(.)47

أجـرى عبـد اهلل ( )1997د ارسـة هـدفت إلـى تعـرف تـأثير طريقتـي االستقصـاء والمناقشـة فـي التحصـيل

الفوري ،والتحصيل المؤجل لمادة التربية اإلسالمية لدى طالب الصف األول الثانوي في إحدى مدارس محافظة
مسقط ،وتكونت عينة الدراسة من طلبة الصف في محافظة مسقط  /األول الثانوي في مدرسة الخوض الثانوية

ائيا إلـى ثـالث مجموعـات،
للبنـين للعـام الد ارسـي ( ،)1995/1994وبلـغ عـددهم ( )88طالبـاً تـم تـوزيعهم عشـو ً
طالبا ،درست بطريقة االستقصاء ،والمجموعة التجريبيـة الثانيـة،
المجموعة التجريبية األولى وبلغ عددها (ً )30

طالبـا،
طالبـا درسـت بطريقـة المناقشـة ،أمـا المجموعـة الثالثـة الضـابطة وبلـغ عـددها(ً )28
وبلـغ عـددها (ً )30
درسـت بالطريقـة التقليديـة ،وأظهـرت نتـائج الد ارسـة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي التحصـيل الفـوري
والمؤجـل بـين أداء الطـالب الـذين درسـوا بطريقـة االستقصـاء ،وأداء الطـالب الـذين درسـوا بطريقـة المناقشـة

والطريقة التقليدية ،لصالح طريقة االستقصاء ،كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

فـي التحصـيل الفـوري والمؤجـل بـين أداء الطـالب الـذين درسـوا بطريقـة المناقشـة ،وأداء الطـالب الـذين درسـوا
بطريقة المحاضرة(.)48
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تقصت دراسة الخزام ( )1998أثر كل من طريقة االكتشاف والمناقشة والمحاضرة في تنمية التفكير الناقد
لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات ،تألفت عينة الدراسة من ثالث شعب دراسية تم تدريس

كل شعبة بطريقة ،واستخدم الخزام اختبار (واطسن – جليسر) في التفكير الناقد ،أظهرت النتائج ما يلي:

 -وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالب على اختبار التفكير الناقد قبل التدريس بطريقة

المناقشة وبعدها في مادة الرياضيات.

-وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط أداء الطلبة على اختبار التفكير الناقد قبل التدريس بطريقة

االكتشاف وبعدها في مادة الرياضيات.

-تفوق مجموعة االكتشاف على مجموعتي المناقشة والمحاضرة ،و تفوق مجموعة المناقشة على مجموعة

المحاضرة في تنمية التفكير الناقد(.)49

قام الزعبي ( )2003بدراسة هدفت إلى معرفة أثر كل من طرائق االكتشاف الموجه والمناقشة والعصف

الذهني في تنمية مهارات التفكير الناقد والتحصيل في مادة التربية اإلسالمية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا
في األردن ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصف الثامن األساسي للعام الدراسي
طالبا وطالبة ،وتكونت عينة الدراسة من ثماني شعب من شعب
( )2003/2002وبلغ عددهم (ً )2397
ائيا إلى أربع مجموعات،
الصف الثامن األساسي وبلغ عددهم ()199
طالبا وطالبة ،وتم توزيعهم عشو ً
ً
المجموعة التجريبية األولى درست بطريقة االكتشاف الموجه ،المجموعة التجريبية الثانية درست بطريقة

المناقشة ،والمجموعة التجريبية الثالثة درست بطريقة العصف الذهني ،وقد بلغ عدد أفراد المجموعات التجريبية
طالبا وطالبة ،درسوا بالطريقة التقليدية.
طالبا وطالبة ،أما المجموعة الضابطة فبلغ عددها (ً )52
(ً )147
أظهرت النتائج عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية للتفاعل بين الجنس والطريقة في كل من االختبار
التحصيلي البعدي المباشر ،واختبار التفكير الناقد البعدي المباشر ألفراد العينة ،كما أظهرت النتائج أن

استخدام طرائق االكتشاف الموجه ،والمناقشة ،والعصف الذهني في التعلم يؤدي إلى زيادة في التحصيل وتنمية

التفكير الناقد لدى الطلبة(.)50

قام أسليم ( )2003بدراسة هدفت إلى المقارنة بين ثالث طرق للتدريس :االكتشاف واالستقصاء كطريقتين

حديثتين ،والمحاضرة (اإللقاء) كطريقة تقليدية لمعرفة أي من هذه الطرق أكثر فاعلية في تنمية التفكير

اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مادة التربية اإلسالمية في وحدة الفقه وأصوله ،وتكونت عينة
طالبا من طالب الصف العاشر األساسي في مدرسة ذكور النزهة اإلعدادية األولى في
الدراسة من (ً )122
منطقة شمال عمان للعام الدراسي ( ،)2003/2002تم اختيار الشعب بالطريقة العشوائية ،وأظهرت النتائج أن
اضحا لكل من طريقتي االكتشاف واالستقصاء في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف
هناك ًا
أثر و ً
العاشر األساسي ،كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين الطريقتين في تنمية التفكير اإلبداعي،

إحصائيا بين متوسط أداء طلبة الصف
لصالح طريقة االكتشاف ،آما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
ً
العاشر األساسي على اختبار التفكير اإلبداعي الكلي قبل التدريس بطريقة المحاضرة (اإللقاء) وبعده في مادة
التربية اإلسالمية(.)51
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هدف بحث عمرو صالح ( )2016إلي قياس فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية البنتاجرام لتنمية
مهارات حل المشكالت بطرق إبداعية لدي الطالب الموهوبين في ضوء نظرية تريز ،حيث تكونت عينة البحث

طالبا من طالب المرحلة اإلعدادية بإدارة اإلسماعيلية التعليمية بمحافظة اإلسماعيلية بمصر،
من (ً )32
وكانت العينة تمثل المجموعة التجريبية التي طبق عليها البرنامج المقترح القائم على استراتيجية البنتاجرام،
حيث أخذ الباحث بالتصميم شبه التجريبي لمجموعة واحدة ذات القياس القبلي والبعدي ،وبينت النتائج فاعلية

البرنامج التدريبي المقترح القائم على استراتيجية البنتاجرام لتنمية مهارات حل المشكالت بطرق إبداعية لدي
الطالب الموهوبين في ضوء نظرية تريز ،وأوصي الباحث بأهمية تنمية مهارات حل المشكالت بطرق إبداعية
لدي الطالب الموهوبين من خالل دمج تلك المهارات في المنهج الدراسي وتدريب المعلمين على ذلك(.)52

 .2التدريب:

ُيشير(محمد فالوقي )1991،إلى أن التدريب هو شبكة شاملة تكمل العنصر التربوي المهني ،الذي تم تزويـد
الفرد به في أثناء فترة اإلعداد األولى ،وذلك بتقديم البدائل لتحقق النمو والتطوير في الجوانب المهنية والمعرفيـة

والذاتيــة ،وتمثــل هــذه البــدائل الطــرق واألســاليب المتــوفرة أمــام األطــر المهنيــة المدرســية لتوســيع المهــارات الفرديــة

المتعلقة بالمهنة وتنميتها ،وإلعدادهم ألدوارهم ومهماتهم المهنية والوظيفية الجديدة بعد فترة اإلعداد األولية(.)53

ويحــدده (اب ـراهيم يــونس )1992،بأنــه مجموعــة مــن األنشــطة المنظمــة والموجهــة تــؤدى إلــى النمــو المهنــي

وتعمل على زيادة كفاءة أعضاء المهنة خالل فتره خدمتهم(.)54

كما يعرفـه (ابـراهيم يـونس )1993،بأنـه برنـامج مـنظم يتضـمن جوانـب نظريـة وعمليـة تتـيح الفـرص للعـاملين

المــتالك مهــارات تصــميم نمــاذج مــن الوســائل التعليميــة وانتاجهــا واســتخدامها إلث ـراء الموقــف التعليمــي وتحقيــق

فاعليته(.)55

ويعرفه (عبد العظيم الفرجانى )1993،بأنه عبارة عن برنامج ومهـارات تُؤخـذ مـن الجوانـب العمليـة للمقـررات
الدراسية بحيث تكون قابلة لإلعادة والتكرار وتعمل على تحقيق أهداف التعلم(.)56
ويضـ ــيف (يوسـ ــف سـ ــعادة )1993،تعريفـ ــا جديـــدا للتـ ــدريب بأنـ ــه مجموع ــة مـ ــن الد ارسـ ــات الشـ ــاملة النظريـ ــة

والتجريبيــة والعمليــة التــي تقــدم إلــى مجموعــة مــن المتــدربين ،بقصــد رفــع كفــاءتهم األدائيــة فــي مجــال مهنــتهم إلــى

أقصى حد ممكن ،تحقيقًا ألحسن عائد وأفضل مردود ،أو لبلوغ أهداف خطة تطوير جديدة(.)57
ويستخلص (فتح الباب عبد الحليم )1994،مفهوماً للتـدريب يتمثـل فـي العمليـة المقصـودة التـي تهيـ وسـائل
التعلــيم وتعــاون العــاملين عل ـى اكتســاب الفاعليــة فــي أعمــالهم الحاض ـرة والمســتقبلية ،باعتبــاره النشــاط المســتمر

صالحا لمزاولة عمل ما(.)58
لتزويد الفرد بالخبرات والمهارات واالتجاهات التي تجعله
ً
ويعرفه (أحمد الشافعي )1999،بأنه نشاط ُمخطط يهـدف إلـي إحـداث تغييـرات فـي الفـرد والجماعـة التـي يـتم
تــدريبها ويتن ــاول معلوم ــاتهم وأدائه ــم وس ــلوكهم واتجاه ــاتهم ،بمــا يجعله ــم الئق ــين لنق ــل وظ ــائفهم بكف ــاءة وفاعلي ــه
وانتاجيه عالية(.)59

كما يتناوله (محمد سرحان )1999،على أنه نشاط مخطـط يهـدف إلـى إحـداث تغيـر موجـب فـي سـلوك الفـرد

أو الجماعــة ويشــمل المعلومــات والخب ـرات والمهــارات ،وطــرق العمــل ،ممــا يســاعد الفــرد أو الجماعــة بالحصــول
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على مزيد من الخبرات الثقافية ورفع الكفاءة اإلنتاجية واحساس متزايد باألمن واالستقرار المهنـي والـوظيفي وفـي

رفع مستوى عملية التعلم والتعليم(.)60

ويــرى هكــان ) (Hacan , R, G,1968أن التــدريب هــو الطريقــة التــي تســاعد العــاملين علــى أسـلوب العمــل

المث ــالي ف ــي عمله ــم الحاض ــر والق ــادم بتنمي ــة ع ــادات وحرك ــات ومه ــارات ص ــحيحة بطريق ــة تزوي ــدهم بعم ــل أو

معلومات أو مهارات فنية(.)61

ويعــرف (محســن عبــد ال ـرازق )2002،برنــامج التــدريب بأنــه نشــاط إنســاني يتركــز هدفــه حــول التحســين أو
ُ
()62
التطوير ,ويمكن أن يمارس هذا النشاط بأسلوب فردى وبأسلوب جماعي .
ويتن ــاول (حس ــن العط ــاني )2002،برن ــامج الت ــدريب بأن ــه الجه ــود المنظم ــة والمخط ــط له ــا لتزوي ــد المت ــدربين

بمهارات ومعارف وخبرات متجددة تستهدف إحداث تغيرات إيجابية مستمرة في خبراتهم واتجاهاتهم وسلوكهم من

أجل تطوير كفاية أدائهم(.)63

أما (عادل أبو زيد )2003،فيحدده بأنه عبارة عـن نقـل الشـخص إلـى مسـتوى أو معيـار مرغـوب مـن الكفايـة

س ـواء بــالتعليم أو بالممارســة ،وتهــدف إلــى زيــادة معلومــات المتــدرب وتطــوير قد ارتــه ومها ارتــه ،وتعــديل ســلوكه

أيضا(.)64

أمــا التــدريب أثنــاء الخدمــة فهــو يعنــي إحاطــة الفــرد فــي أي مرحلــة مــن حياتــه بــالطرق المســتخدمة فــي النظــام

التــدريبي؛ وذلــك بقصــد تنميــة المهــارات فــي االتجاهــات المالئمــة بغــرض زيــادة فعاليــة هــذا النظــام علــى ضــوء

الواقع( ،)65في حين يرى ) (Beach Dale,1975أن التدريب أثناء الخدمة يعني عملية إكساب المعـارف والخبـرات
التي يحتاج إليها اإلنسان في المعلومات واالتجاهات الصالحة للعمل واألنماط السلوكية والمهارات المالئمة مـن

أجل رفع مستوى كفاية األداء وزيادة إنتاجيتـه بحيـث يتحقـق مـن الشـروط المطلوبـة إلتقـان العمـل واالقتصـاد فـي
التكلفة (.)66

ويذكر(نبيل صبيح )1981،أن التدريب أثناء الخدمة هو العملية المقصودة التي تهي وسائل التعليم وتعاون

العاملين على اكتسـاب الفعاليـة فـي أعمـالهم الحاضـرة والمسـتقبلية أو هـو النشـاط المسـتمر لتزويـد الفـرد الخبـرات

والمهارات واالتجاهات التي تجعله صالحا لمزاولة عمل ما(.)67

ويرى(سعد مرسى وآخرون )1984،أن التدريب أثناء الخدمة هو مجموعة الفرص المنتظمة الموجهة لتحقيق

المزيد من النمو المهني للقوى العاملة(.)68

ويذكر(أحمد بدوي )1984،بأنه مجموعة التغيـرات المطلوبـة إحـداثها فـي الفـرد مـن ناحيـة معلوماتيـة وخب ارتـه

وطرق العمل التي يستخدمها ومعدالت أداءه وسلوكه واتجاهاته(.)69

ُيشير(كمال الخطيب )1989،إلى التدريب أثناء الخدمة يعني عملية ديناميكية يقصد بها إحداث آثار معينـة
في مجموعة من األفراد لرفع كفايتهم وزيادة مقدرتهم في أداء أعمالهم الحالية والمقبلة عن طريق تكـوين عـادات

فكرية وعملية مناسبة تحقيق لهم اكتساب معارف ومهارات واتجاهات جديدة ،أي أنـه يتضـمن كـل ألـوان النشـاط

التي يشارك فيها العاملون بقصد رفع كفايتهم(.)70
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وترى (نعمات مصطفى )1990،إن التدريب أثناء الخدمة هو تحسـين معـارف وقـدرات وكفـاءة أمـين المكتبـة
علــى فهــم طبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه ومجاالتــه بهــدف تحســين مســتوياته فــي األداء الــوظيفي واث ـراء حيــاتهم

العملية المستقبلية(.)71

بينما تـرى (أمـال الغـدير )2001،أن التـدريب أثنـاء الخدمـة نشـاط مخطـط ومـنظم يرجـى منـه إحـداث تغيـرات

فــي مهــارات ومعــارف واتجاهــات ســلوك األف ـراد لتحســين مســتوى أدائهــم لمــا يعــود بــالنفع علــيهم وعلــى المنظمــة

ككل(.)72

ويعرف (محمـد الدسـوقي )2003،التـدريب أثنـاء الخدمـة بأنـه عمليـة مقصـودة ُيخطـط لهـا مسـتقبالً فـي ضـوء
ُ
رصد احتياجات تدريبية محددة ويهدف لمساعدة المتدربين على اكتساب معارف أو مهارات أو اتجاهـات جديـدة
تسهم في تحقيق الفاعلية ألعمالهم الحالية والمستقبلية بما يجعلهم صالحين ألداء مهامهم بشكل متميز(.)73

في ضوء ذلك يمكن القـول أن جميـع التعريفـات السـابقة تشـير إلـى عـدة حقـائق متعلقـة بمفهـوم التـدريب أثنـاء

الخدمة من أهمها ما يلي:

 .1أن التدريب نشاط إنساني مخطط له ومقصود.

 .2أن التدريب يهدف إلى إحداث تغييرات في جوانب مختارة لدى المتدربين.

 .3أن التدريب يساعد على اكتساب اتجاهات إيجابية تجاه المهنة وتنمية الكفاية اإلنتاجية وتحسينها.
 .4أن التدريب أفضل مجاالت االستثمار في اإلنسان.
 .5أن التدريب عملية مستقبلية.

أجرى تشاد ( )Atchade, 1998دراسة استطالعية هدفت إلى تحديـد االحتياجات التدريبية للمعلمين وكيفية

تطوير أداء المعلمين في جامعة غرب أفريقيا من خالل األنشطة التطويرية للمعلم .استخدم الباحث المقابالت
الشخصيـة وتسجيل المحاضرات كأسلوب لجمع المعلومات ،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة
إحصائية تعزى إلى خبرة المعلم فيما يتعلق بدور نشاطات الطلبة ومشاركتهم في العمليـة التعليمية ،وبينت

الدراسة أن أسلوب العمل الجماعي من أفضـل األساليب التعليميـة المستخدمـة ،وكذلك للـورش التعليمية أثـر
واضح في عملية النمو المهني للمعلمين(.)74

أجرى عطية ( )1999دراسة هدفت إلى التعرف على الحاجات التدريبية الضرورية غير التقليدية للمعلم

في مصر ،تكونت عينة الدراسة من ( )220معلما ومعلمة ،أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود حاجة ملحة

لمشاركة المعلم في اتخاذ الق اررات والحوافز والترقيات وتنظيم األنشطة والبحث واالبتكار ،في حين أنها لم تظهر
أي فروق ذات داللة إحصائية لمجاالت الدراسة تعزى إلى كل من جنس المعلم ومؤهله العلمي(.)75

دراسة ( )Valarie L. Akerson, 2009التي أوصت بضرورة التنمية المهنية لمعلمي المرحلة االبتدائية لتطوير
مهاراتهم التدريسية داخل الفصل والمدرسة(.)76

دراسة طارق محمد نور()2009

()77

التي هدفت إلى تطوير برامج التنمية المهنية لمعلم التعليم االبتدائي في

مصر ،ودراسة ناصر عبد الرب ()2012

()78

التي هدفت إلى وضع برنامج للتنمية المهنية لمعلمي التعليم
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اإلعدادي بالبحرين ،ودراسة سعيد األكلبي ( )2012التي أكد من خاللها فاعلية برنامج إلكتروني للتنمية

المهنية وعالقته بمستوى التحصيل وتنمية مهارات الطالب(.)79

وانطالقًا من ذلك فإن التنمية المهنية تعمل على إحداث تكامل بين عمليات اإلعداد قبل الخدمة ،وتوافر
فرص التزويد بالمستجدات التربوية بما يؤدي إلى تحقيق تعليم أفضل وتحسين نوعيته أثناء الخدمة ،والوفاء
باالحتياجات المتطلبة من المعلمين ،وبذلك تهدف عمليات التنمية المهنية للمعلم إلى رفع كفاءته ،واكسابه

الخبرات والمهارات الالزمة لتطوير أدائه إلى

األفضل ،من خالل مجموعة من البرامج تستمر طوال عمل المعلم بالمهنة(.)80

د ارسـة هاريســون ( )Harrisonفقــد أشـارت إلــى أن التــدريب أثنـاء الخدمــة يهــدف إلـى إكســاب األفـراد معلومــات

ومعارف وظيفية تتعلق بأعمالهم وأساليب األداء ،ويطلق على هذا الجانب (هدف المعلومات ) ،والجانب الثاني
يهدف إلى صقل المهارات التي يتمتع بها األفراد وتمكينهم من اسـتثمار الطاقـات ،ويطلـق عليـه (هـدف المهـارة)

والجانب الثالث يعمل على تعديل السلوك وتطوير أساليب األداء التي تصدر عن األفراد ،وذلك من أجل إتاحـة
الفرصة للمزيد من التحسين والتطوير في العمل اإلنتاجي وتأمين الوصول إلى أهداف إنتاجية متصاعدة  ،وهذا
ما يسمي (هدف السلوك) (.)81

أمـا (نعمـات مصـطفي )1990،فقـد أكـدت علـى أن تكـون البـرامج موجهـة نحـو تحقيـق المتطلبـات المسـتقبلية

للعمل سواًء من زاوية تطوير مراكز مصادر التعلم أم من زاوية تنميـة مهـارات أمنـاء م اركـز مصـادر الـتعلم لكـي
تؤتي عملية التدريب أثناء الخدمة ثمارها(.)82

ٍ
أهداف من أهمها :
وذكرت دراسة (مني الغامدي )2003،أن التدريب أثناء الخدمة يحاول تحقيق

 رفــع مســتوى األداء الــوظيفي للمتــدربين ،وتطــوير قــدرتهم وتحســين ســلوكهم مــن خــالل تزويــدهم بالمعــارف
والمعلومات الحديثة في مجال عملهم.

 إكساب المهارات الالزمة للمتدربين لتطوير كفاياتهم المهنية.

 محاولة تغيير سلوك العاملين لسد الثغرة بين األداء الفعلي واألداء المطلوب منهم.
 زيادة االستقرار في العمل مما يؤدي إلى رفع معنويات المتدربين.
 تبادل الخبرات التربوية بين المتدربين والمدربين.

 تنمية االتجاهات اإليجابية لدى المتدربين نحو العمل وزمالئهم.
 تحسين المناخ العام في مراكز مصادر التعلم(.)83

أما دراسة (رجاء محمد عبد الجليل عبد العال )1997 ،هدفت إلي تقويم ب ارمج تدريب معلمي المواد
االجتماعية في الحلقة الثانية من التعليم األساسي من أجل تطوير هذه البرامج واالرتقاء بمعارف ومهارات
هؤالء المعلمين ،والمساهمة في تقديم قائمة بالكفايات التعليمية الالزمة لمعلم المواد االجتماعية أثناء الخدمة
مما يساعد على تطوير برامج اإلعداد قبل االلتحاق بالخدمة وبرامج التدريب أثناء الخدمة ،وتقديم نموذج
متطور لبرنامج تدريبي لمعلمي المواد االجتماعية تبرز فيه حركة تدريب المعلمين القائمة على أساس الكفايات
التعليمية ليستفيد منه المسؤولون عن تطوير التعليم ،واإلفادة في تطوير النشاطات اإلشرافية وتوجيهها لرفع
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مستوى آداء المعلمين للكفايات التعليمية التي يحتاجون لها في قيامهم بمهام أعمالهم التعليمية ،وافادة الجهات
المسئولة عن تدريب المعلمين أثناء الخدمة لالستعانة بنتائجه في تنظيم دورات تدريبية لمعلمي المواد
االجتماعية تهدف إلى تطوير بعض الكفايات التعليمية لديهم ،وقد توصلت الدراسة إلي تقديم قائمة بالكفايات
التعليمية الالزمة لمعلم المواد االجتماعية ،وتقديم نموذج متطور لبرنامج تدريبي لمعلمي المواد االجتماعية تبرز
فيه حركة تدريب المعلمين القائمة على أساس الكفايات التعليمية(.)84
وهدفت (خميس محمد خميس عبد الحميد )1999 ،إلي تقويم برامج تدريب معلمي المواد االجتماعية

بالمرحلة الثانوية اثناء الخدمة في ضوء احتياجاتهم التدريبية ،وذلك من خالل تحديد أهم االحتياجات التدريبية

لمعلمي المواد االجتماعية )جغرافيا) والتعرف على الواقع الحالي لتدريبهم في ضوء هذه االحتياجات واقتراح
الحلول المناسبة لما قد يوجد من نواحي القصور ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،وتمثلت العينة من

معلمي الجغرافيا بمدينة اإلسكندرية حيث تم إعداد استبيان للمعلمين حول احتياجاتهم التدريبية واعداد بطاقة
االحتياجات التدريبية لهم ،وبناء معيار لتقويم البرامج التدريبية أثناء الخدمة في ضوء ما تم تحديده من

احتي اجات ،وقد توصلت الدراسة إلي أن تعدد البرامج التدريبية يتطلب اجراء عملية تقويم تسبق هذه العملية
وتصاحبها وتتبع اثارها ،وكذلك فإن نجاح البرامج التدريبية يعتمد على المعرفة الشاملة الحتياجات الدارسين

التدريبية ,وكذلك معرفة مدى حاجاتهم لمثل هذه البرامج ومن ثم اجراء عملية تقويم شاملة للبرامج التدريبية

لمعلمي المواد االجتماعية بالمرحلة الثانوية من اجل الوقوف على مدى تحقيق هذه البرامج ألهدافها ،ومدى

مراعاتها الحتياجات التدريبية للمعلمين(.)85

ودراسة (عبد الرحيم الحربي )2009 ،هدفت إلي معرفة فعالية برنامج تدريبي قائم علي بعض مهارات

التفكير الناقد لمعلمي التاريخ في تنمية تلك المهارات والتحصيل الدراسي في مستويات (التحليل ،التركيب،
التقويم) لدي طالبهم في المرحلة الثانوية بمحافظة ينبع التعليمية ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )542طالباً

و( )22معلماً ،حيث تم اختيار الطالب بطريقة عشوائية ،بينما مثل المعلمون كامل مجتمع الدراسة ،وباستخدام

المنهج شبة التجريبي تم تقسيم العينة عشوائيا إلي مجموعتين إحداهما بلغ عددها ( )281طالباً و()119

معلماً ،والثانية ضابطة بلغ عددها ( )261طالباً و( )11معلماً ،وقد توصلت الدراسة إلي وجود داللة إحصائية
عند مستوى ( )0.05بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين تم تدريب معلميهم علي مهارات
التفكير الناقد ،وبين متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين لم يتم تدريب معلميهم علي مهارات

التفكير الناقد في االختبار البعدي لمهارات التفكير الناقد (معرفة االفتراضات ،والتفسير ،وتقويم المناقشات،
واالستنباط ،واالستنتاج) ،وأيضا في االختبار البعدي للمستويات المعرفية (التحليل ،والتركيب ،والتقويم) ،وقد

أثبتت النتائج فعالية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية مهارات التفكير الناقد الخمسة لدي الطالب ،ماعدا

مهارة تقويم المناقشات ،وكذلك في تنمية التحصيل الدراسي لدي الطالب في المستويات المعرفية (التحليل،
والتركيب ،والتقويم) ،ووفقاً لهذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة االستمرار بتدريب المعلمين أثناء الخدمة،
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وكذلك إعداد برامج تدريبية نوعية تقتصر علي مهارات محددة وفئة محددة ،باإلضافة إلي ضرورة تمكين

المعلمين من االلتحاق بالبرامج التدريبية الخاصة بتنمية التفكير(.)86

ودراسة (هانى كامل جمال عطيفى )2010 ،التي هدفت إلي قياس فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية

الكفايات المهنية لمعلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية في ضوء المعايير القومية وتحديد
االحتياجات التدريبية لمعلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية في ضوء المعايير القومية(.)87
ودراسة (شيماء محمد ربيع حافظ خليل )2010 ،هدفت إلي التعرف علي األساليب المختلفة لبرامج التنمية
المهنية عن ُبعد ،وخصائص كل أسلوب وأهدافه المختلفة ،وعرض بعض االتجاهات الحديثة فى مجال تنمية

المعلمين مهنياً ،ورصد الواقع الحالى لبرامج التنمية المهنية عن ُبعد لمعلمى الحلقة الثانية من التعليم األساسى

بمحافظة المنيا ،والتعرف علي دور برامج التنمية المهنية عن ُبعد فى تحقيق بعض جوانب النمو المهني،

والكشف عن المعوقات التى تواجه برامج التنمية المهنية عن ُبعد بمحافظة المنيا ،ووضع تصور مقترح لتفعيل
برامج التنمية المهنية عن ُبعد ،استخدم البحث المنهج الوصفى الذى يقوم بوصف ما هو كائن وتفسيره ،إضافة
إلى اهتمامه بالظروف والعالقات التى توجد بين الوقائع ،وقد اعتمدت الباحثة االستبانة أداة للبحث ،وقد

تكونت من ثالثة مجاالت أساسية يندرج تحت كل مجال عدة محاور ،هدفت إلى تعرف واقع برامج التنمية
المهنية عن بعد وتحديد دورها فى تحقيق بعض جوانب النمو المهنى ،وكذلك رصد المعوقات التى تواجه هذه
البرامج ،وقد طُبقت أداة البحث على عينة من معلمى الحلقة الثانية من التعليم األساسى ببعض مدارس
محافظة المنيا الذين تلقوا تدريباً عن بعد عبر شبكة الفيديوكونفرانس ،وقد بلغت العينة ( )455معلماً ،واقتصر
البحث على دراسة واقع برامج التنمية المهنية عن بعد ،وتعرف دورها فى تحقيق بعض جوانب النمو المهنى،
وك ذلك تحديد المعوقات التى تواجه هذه البرامج لمحاولة وضع تصور مقترح لتفعيل برامج التنمية المهنية عن
بعد للمعلمين ،وتم تطبيق أداة الدراسة الميدانية (االستبانة) على عينة عشوائية من معلمى الحلقة الثانية من
التعليم األساسي بخمس إدارات تعليمية بمحافظة المنيا (مغاغة ،سمالوط ،المنيا ،أبوقرقاص ـ ملوى) ،خالل
العام الدراسي 2009/2008م ،وقد توصلت الدراسة إلي ما يلي:
 أهمية التنمية المهنية للمعلمين أثناء الخدمة ،لرفع كفايتهم اإلنتاجية من خالل تعديل اتجاهاتهم وتطوير
مهاراتهم التعليمية وتنمية واثراء معلوماتهم وزيادة قدرتهم على اإلبداع واالبتكار فى مجاالت التخصص.
 واقع برامج التنمية المهنية عن بعد من وجهة نظر عينة الدراسة ،فقد أشارت النتائج إلى العديد من
االيجابيات منها:
 تؤدى برامج التدريب عن بعد باستخدام الفيديوكونفرانس إلى تحسين األداء المهنى فى المواقف التعليمية.
 تنمى برامج التدريب عن بعد قدرات المعلم على مواجهة متطلبات المواقف التعليمية الجديدة والمتغيرة.
 تتوافر فى أماكن التدريب االمكانات الفيزيقية المناسبة مثل :اإلضاءة والمقاعد والتهوية والنظافة وغيرها.
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 تستخدم أثناء التدريب أساليب تفاعلية يتم من خاللها تبادل األفكار والمعلومات بين المتدربين والمدربين.
 يمتلك المدرب قدرات ومهارات وأساليب تدريبية فعالة.
 يتناول التدريب عن بعد باستخدام الفيديوكونفرانس موضوعات تتسم بالجدية والحداثة.
 يوجد تنظيم وتنسيق بين الجهات المعنية أثناء تنفيذ برامج التدريب عن بعد باستخدام الفيديوكونفرانس.
 تسهم التكنولوجيا الحديثة فى تزويد المعلم بمعلومات ثقافية عامة.
 يعد استخدام الكمبيوتر أحد الوسائل الفعالة فى التنمية المهنية وتحقيق التواصل مع اآلخرين.
 تفيد النشرات التوجيهية فى تجديد األنشطة التربوية للمعلم بصورة كبيرة.
 يسهم اطالع المعلم على الدوريات المتخصصة تربوياً فى تنميته مهنياً وأكاديمياً.
 تساعد الوثائق والنشرات المنظمة للعمل فى تفعيل مشاركة المعلمين فى صناعة الق اررات التربوية.
 يساعد التعليم بالمراسلة فى تبادل المعلومات واألفكار مع معلمين آخرين ولكن بدرجة متوسطة.
وعلى الرغم من كل هذه االيجابيات ،إال أن هذه البرامج يكتنفها بعض أوجه القصور منها:
 ال تلبى برامج التدريب عن بعد باستخدام الفيديوكونفرانس احتياجات المعلمين الفعلية.
 ضعف استخدام شبكة االنترنت بالمدرسة فى إجراء البحوث والدراسات العلمية.
 ال يعزز التعليم بالمراسلة خبرات المعلم األكاديمية والمهنية.
 ال يتم تزويد المعلمين بالنشرات التربوية والدوريات ومواد التعليم بالمراسلة بصورة مستمرة.
بالنسبة لدور برامج التنمية المهنية عن بعد فى تحقيق بعض جوانب النمو المهني ،أظهرت نتائج التحليل
اإلحصائي للبيانات أن برامج التنمية المهنية عن بعد تسهم بدور كبير فى تحقيق جوانب النمو المهنى المختلفة
(الجانب التربوى والجانب التخصصى والجانب الثقافى والجانب الشخصى) ،وربما يرجع سبب هذه النتيجة إلى
بناء على
أن برامج التنمية المهنية عن بعد يقوم المعلمون بها ويمارسون أنشطتها المختلفة بدافع شخصى منهم ً
احتياجاتهم الفعلية وذلك من خالل أسلوب التنمية المهنية الذاتية ،هذا باإلضافة إلى تنوع البرامج التى يتم

تقديمها من خالل شبكة التدريب عن بعد باستخدام الفيديوكونفرانس وتناولها موضوعات تتسم بالجدية والحداثة
مما يجعلها تغطى جميع جوانب النمو المهني.
أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن هناك العديد من المعوقات التى تواجه برامج التنمية عن بعد ،وقد
حظيت التنمية المهنية عن طريق المراسلة بالجانب األكبر من هذه المعوقات ،وتفصيلها كالتالى:
 غموض أهداف برامج التدريب عن بعد باستخدام الفيديوكونفرانس.
 قصور محتوى برامج التدريب عن بعد باستخدام الفيديوكونفرانس فى تلبية احتياجات المعلمين الفعلية.
 قلة الوقت المتاح لبرامج التدريب عن بعد الفيديوكونفرانس.
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 البرامج ال تالئم مهام بعض المعلمين وعملهم التدريسى داخل الفصل.
 ضعف كفاءة الموظفين القائمين على تنفيذ برامج التدريب عن بعد باستخدام الفيديوكونفرانس.
 قصور أساليب التقويم المستخدمة أثناء دورات التدريب عن بعد.
 قلة عدد األجهزة التكنولوجية الحديثة والمواد المرافقة فى المدارس.
فنيى تكنولوجيا التعليم ومصادر التعليم بالمدارس فيما يتصل باستخدام األجهزة الحديثة.
 ضعف مستوى ّ
 توجد بعض التعقيدات اإلدارية على استخدام المعلمين األجهزة التكنولوجية الحديثة فى مجال التنمية
المهنية.
 قلة تحديث مقتنيات المدرسة من أجهزة وبرامج تخص تكنولوجيا التعليم.
 وصول النشرات وتوجيهات المناهج ومواد القراءات المهنية متأخرة.
 النقص فى عدد الدوريات المهنية والمواد المشابهة التى ترسل إلى المعلم.
 محتوى مواد التعليم بالمراسلة ال يلبى االحتياجات الفعلية للمعلمين.
 ضعف نظام اإلشراف والمتابعة فى برامج التعليم بالمراسلة.
 عدم تخصيص وقت لمناقشة وتطبيق نتائج التعليم بالمراسلة على مستوى المدرسة.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمين التربويين والمعلمين غير التربويين حول واقع
برامج التنمية المهنية عن بعد ودورها فى تحقيق بعض جوانب النمو المهنى ،وكذلك حول المعوقات التى
تواجه هذه البرامج.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمين وفقاً لمتغير التخصص حول استجابات المعلمين
فى المحاور التالية (التدريب عن بعد باستخدام الفيديوكونفرانس ـ الجانب التربوى ـ الجانب الثقافى ـ الجانب
الشخصى) وكانت الفروق لصالح معلمى اللغة العربية والدراسات االجتماعية واللغة االنجليزية ،وكانت هناك
فروق دالة إحصائياً أيضاً فى المحاور (معوقات خاصة بالتدريب عن بعد باستخدام الفيديوكونفرانس،
معوقات خاصة بالتنمية المهنية عن طريق المراسلة) وكانت الفروق فى اتجاه معلمى العلوم والرياضيات،
وال توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات المعلمين حول باقى محاور االستبانة.
 بالنسبة لمتغير الخبرة ،كانت هناك فروق دالة أحصائياً بين استجابات المعلمين حول المعوقات الخاصة
ببرامج التدريب عن بعد باستخدام الفيديوكونفرانس والمعوقات الخاصة بالتنمية المهنية الذاتية باستخدام
التكنولوجيا الحديثة ،وجاءت الفروق فى اتجاه المعلمين الذين لديهم خبرة أقل من ( 10سنوات) ،وال توجد
فروق فى استجابات المعلمين حول باقى محاور االستبانة.
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قدم البحث تصو اًر مقترحاً لتفعيل برامج التنمية المهنية عن بعد ،ومجموعة من التوصيات اإلجرائية للنهوض
واالرتقاء ببرامج التنمية المهنية عن بعد ،وكان من أهمها:
 أن يتم تخطيط برامج التدريب عن بعد فى ضوء االحتياجات الفعلية للمعلمين ،وأن يؤخذ رأى المعلمين فى
تحديد هذه االحتياجات.
 تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ مما يساعد على تطوير استخدامها فى مجال
التنمية المهنية للمعلمين.
 توفير المناخ اإليجابي والداعم وتوفير قدر من الحرية للمعلمين يسمح لهم بتنمية أنفسهم ذاتياً.
 تزويد المعلمين بمواد التعليم بالمراسلة ،بما تشمله من نشرات ودوريات وتوجيهات وق اررات منظمة للعمل
بصورة مستمرة(.)88
وفي دراسة (انتصار فاروق محمد اسماعيل )2011 ،التي هدفت إلي التعرف على أثر استخدام الموديوالت
التعليمية في تدريب معلمى التاريخ بالحلقة الثانية من التعليم األساسي علي صياغة األهداف السلوكية
وتوظيفها فى مجال عملهم ،وتمثلت عينة البحث من معلمي التاريخ بالمرحلة الثانية من التعليم األساسي
ببعض مدارس محافظة الفيوم ،واقتصرت متغيرات البحث على قياس البعدين المعرفي – األدائي لمهارة
صياغة األهداف السلوكية ،وقام علي إعداد مجموعة مديوالت تعليمية لتدريب معلمي التاريخ على صياغة
األهداف السلوكية في المجال المعرفي بمستوياته ( التذكر -الفهم -التطبيق -التحليل -التركيب -التقويم)
طبقاً لتصنيف بلوم ( )Bloomلألهداف السلوكية ،وقد توصلت الدراسة إلي وجود فروق دالة إحصائيا بين
متوسطات درجات معلمى التاريخ (عينة البحث) في االختبارين القبلى والبعدى لموديوالت صياغة األهداف
السلوكية ،وفي بطاقة تحليل األهداف السلوكية بدفاتر التحضير ،وفي بطاقة مالحظة توظيف األهداف
السلوكية في مواقف الفصل الحقيقية لصالح التطبيق البعدي ،كما وجدت عالقة ارتباطية دالة بين تنمية
مهارة صياغة األهداف السلوكية في جانبها المعرفى على الجانب األدائى لدى معلمى التاريخ(.)89
كما بدراسة (إبراهيم حامد حمود الصرايرة )2011 ،التي هدفت إلى التعرف على الكفايات التدريبية التى
يجب أن يمتلكها معلمو الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا باألردن ،والعمل على تحديد مدى توافر
الكفايات التدريبية لدى معلمى الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا باألردن ،ثم إعداد برنامج تدريبى
مقترح لتنمية الكفايات التدريبية لدى معلمى الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا باألردن ،وبعد ذلك
يتم التعرف على فاعلية البرنامج التدريبى المقترح فى تنمية الكفايات التدريبية لدى معلمى الدراسات االجتماعية
باألردن(.)90
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ودراسة (محمد بن سعود بن سعد النفيعي )2015 ،التي هدفت إلي تحديد المتطلبات اإلدارية والفنية
والمادية والبشرية الالزمة لتوطين التدريب في المدارس الثانوية نظام المقررات من وجهة نظر المديرين
والمعلمين بمدينة مكة المكرمة ،والكشف عن وجود فروق في تقدير هذه المتطلبات يعزي لبعض المتغيرات،
وتكونت عينة الدراسة من ( )340فرداً بواقع ( )28مدي اًر و( )312معلماً من العاملين بالمدارس الثانوية نظام
المقررات بمدينة مكة المكرمة ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،وتمثلت أداة الدراسة في استبانة
مكونة من ( )45عبارة موزعة علي أربعة محاور رئيسة هي :المتطلبات اإلدارية ،والفنية ،والمادية ،والبشرية،
وقد توصلت الدراسة إلي أن تقدير الدراسة لمتطلبات توطين التدريب بالمدارس الثانوية نظام المقررات كان
بدرجة عالية ،وكان تقديرهم علي المتطلبات اإلدارية ،والفنية ،والبشرية أيضاً بدرجة عالية ،ما عدا المتطلبات
المادية التي ظهرت بدرجة عالية جداً ،كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ( )0.05بين
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في تقدير متطلبات توطين التدريب في المدارس الثانوية نظام
المقررات تعزي لمتغيرات :العمل الحالي ،والمؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة ،وعدد الدورات التدريبية ،وقد
أوصت الدراسة بأهمية وضع آلية لتوفير هذه المتطلبات بكل مدرسة ،أو من خالل اشتراك مجموعات المدارس
المتقاربة في توفير قاعة تدريب مجهزة وهيئة متخصصة للتدريب ،والعمل علي االستفادة من تقنيات االتصال
اإللكترونية الحديثة في التدريب عن بعد داخل المدرسة(.)91
ودراسة (حميد بن صامل شاهر الصاعدي )2015 ،التي هدفت إلي تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة
لمعلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية المطورة بالمرحلة المتوسطة في مدينة مكة المكرمة في مجاالت
(تخطيط التدريس وتنفيذه ،وطرق التدريس ،واستخدام التقنيات التعليمية ،وتقويم التدريس) ،وقد تكونت عينة
الدراسة من ( )251معلماً ومعلمة بواقع ( )136معلماً و( )115معلمة للدراسات االجتماعية المطورة بالمرحلة
المتوسطة بمدينة مكة المكرمة ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،وتمثلت أداة الدراسة في استبانة
تكونت من ( )44فقرة موزعة علي أربعة محاور في مجاالت :تخطيط التدريس وتنفيذه ،وطرق التدريس،
واستخدام التقنيات التعليمية ،وتقويم التدريس ،وقد توصلت الدراسة إلي أن االحتياجات التدريبية عالية في
مجاالت الدراسة وفي الدرجة الكلية ،وجاءت احتياجات تخطيط التدريس وتنفيذه في الترتيب األول ،وتالها
احتياجات طرق التدريس ،ثم تقويم التدريس ،وأخي اًر التقنيات التعليمية ،كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوي ( )0.05بين المتوسطات الحسابية لدرجات األفراد المشاركين في الدراسة في تقديراتهم الحتياجاتهم
التدريبية تعزي لمتغير جنس المستجيب لصالح المعلمات ،كما تعزي لمتغير المؤهل العلمي في مجال طرق
التدريس لصالح الحاصلين علي بكالوريوس ،ولم توجد فروق في بقية المجاالت ،وعدم وجود فروق دالة
إحصائياً تعزي لمتغيري عدد سنوات الخبرة ،وعدد الدورات التدريبية ،وقد أوصت الدراسة بأهمية تصميم برامج
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تدريب لمعلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية والوطنية في ضوء احتياجاتهم التدريبية الفعلية ،وتوطين التدريب
في المدارس بوصفه مدخالً مهماً لتوفير االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية
والوطنية في الوقت المناسب(.)92
ودراسة (سلطان تركي ناحل الحربي )2015 ،هدفت إلي معرفة مدي تلبية البرامج التدريبية التي تم تنفيذها

الحتياجـات المتــدربين ،والتعــرف علــي درجــة مناســبة موضــوعات البـرامج التدريبيــة لألهــداف المخطــط لهــا مســبقاً
من وجهة نظر المعلمين والمديرين بإدارة البكرية في منطقة القصيم ،كما هدفت للكشف عن الفروق االحصائية

فــي درجــات مناســبة الــدورات التدريبيــة الكليــة ومجاالتهــا (تلبيــة الب ـرامج التدريبيــة الحتياجــات المتــدربين ،مناســبة

البرامج التدريبية لألهداف الموضوعة ،مناسبة األساليب ووسائل التدريب لتنفيذ البرامج ،مكان التدريب واألجهـزة
المس ــاعدة ،الج ــدول الزمن ــي ،درج ــة كف ــاءة الم ــدرب) والت ــي تع ــزي إل ــي متغيـ ـرات (ال ــدورات التدريبي ــة ،المس ــمي

الوظيفي ،الخبرة) ،وتكونت عينة الدراسة من ( )384معلماً ومدي اًر ووكيـل مدرسـة فـي منطقـة القصـيم التعليميـة،
واتبعــت الد ارس ــة المــنهج الوص ــفي المس ــحي ،وقــد توص ــلت الد ارســة إل ــي أن درج ــة مناســبة موض ــوعات البــرامج
التدريبية لالحتياجات التدريبية لمديري المدارس والمعلمين بإدارة البكرية من وجهة نظرهم عالية ،وال يوجد فروق

دالــة احصــائيا عنــد مســتوي ( )0.05بــين المتوسـطات الحســابية الخاصــة لدرجــة تقــدير أفـراد عينــة الد ارســة نحــو
درجــة مناســبة الب ـرامج التدريبيــة الموجهــة إلــي مــديري المــدارس ومعلمــي التعلــيم العــام بــإدارة البكريــة فــي منطقــة
القص ــيم التعليمي ــة الحتياج ــاتهم التدريبي ــة عن ــد جمي ــع المج ــاالت واألداة كك ــل تع ــزي لمتغي ــر المس ــمي ال ــوظيفي،

ولمتغير المؤهل العلمي ،ووجود فروق دالة احصائيا عند مسـتوي ( )0.05بـين المتوسـطات الحسـابية الخاصـة
لدرجــة تقــدير أف ـراد عينــة الد ارســة نحــو درجــة مناســبة الب ـرامج التدريبيــة الموجهــة إلــي مــديري المــدارس ومعلمــي
التعليم العام بإدارة البكرية في منطقة القصـيم التعليميـة الحتياجـاتهم التدريبيـة عنـد جميـع المجـاالت واألداة ككـل
وجــاءت الفــروق لصــالح ممــن خب ـرتهم أقــل مــن خمــس ســنوات ،وقــد أوصــت الد ارســة بضــرورة قيــام إدارة التعلــيم
بتنويع أساليبها التدريبية التي تقدمها للمعلمين والمدراء لديها حيث أنها تركز علي أسلوب المحاضـرات والتـدوير

الــوظيفي بدرجــة كبي ـرة ولــذلك البــد مــن إضــافة أســاليب المناقشــة ود ارســة الحالــة واللجــان والمــؤتمرات إلــي هــذه
األساليب لما لها من أثر في تحسين مستويات األداء لدي المعلمين ،وعقد دورات تدريبية متنوعة وبصورة

مستمرة للمعلمين والمدربين بحيث تواكب التطورات والتقدم في كافة التخصصات(.)93

نالحظ أن الكثير من البحوث والدراسات تناولت أهداف برامج التدريب أثناء الخدمة منها دراسة (فتح الباب
عبد الحليم ،)94()1997 ،ودراسة (فارعة محمد ، )95()1999 ،ودراسة (تيسير دكروري ،)96()2001 ،ودراسة
(محمد عطية خميس ،)97()2003،ودراسة (محمد بو حسين)2004 ،

()98

التي أكدت على أهمية صياغة

األهداف التدريبية بشكل جيد يمكن قياسه ،وعلى ضرورة مراعاة وضوح األهداف وامكانية تحقيقها ومالءمتها
للمتدربين.
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التعقيب علي الدراسات السابقة:
 .1تناول ــت معظ ــم الد ارس ــات ض ــرورة وأهمي ــة تط ــوير اس ــتراتيجيات الت ــدريس م ــن خ ــالل إع ــداد بـ ـرامج تعزي ــز
وتحســين الممارســات المهنيــة لمعلمــي الد ارســات االجتماعيــة (منــي الغامــدي( ،)2003،رجــاء عبــد العــال،

.)1997

 .2إن أغلب هذه الدراسات اهتمت بالتعرف علي مدي مالءمة اإلعداد المهني لمعلمي الدراسات االجتماعيـة،

والتوصــل إلــي أن هنــاك فجــوة بــين اإلعــداد النظــري والتطبيقــي فــي إعــدادهم (ســلطان الحربــي،)2015 ،

(حميد الصاعدي.)2015 ،

 .3إن بعــض هــذه الد ارســات أكــدت علــي ضــرورة اســتمرار توجيــه االهتمــام بتــدريب المعلمــين واعــداد الب ـرامج
المالءمة لهم لتنمية مهاراتهم أثناء الخدمة (محمد النفيعي( ،)2015 ،إبراهيم الصرايرة.)2011 ،

 .4أكدت بعض الدراسات علي ضرورة وجود مقياس مهارات الممارسة المهنية (هانى عطيفى.)2010 ،

 .5كمــا أكــدت بعــض الد ارســات علــي أهميــة تطــوير وتحســين المنــاهج الد ارســية بمــا يــتالءم والعصــر الحــالي
المتغير ،مع ضرورة التكامل بين الجانب النظري والعملـي التطبيقـي للمقـرر الد ارسـي (عبـد الـرحيم الحربـي،

( ،)2009شيماء خليل.)2010 ،

مواصفات يجب أن تتوفر في برامج التدريب حتى يتحقق للتدريب أهدافه التي وضع من أجلها

وحددتها ليبو جردزينز

()99

فيما يلي:

 .1رغبة المتدرب في التغيير وهو المسئول عن نفسه بعد أن يعرف حاجته للتغيير.

 .2اطالع مشرفي مراكز مصادر الـتعلم علـى بـرامج التـدريب أثنـاء الخدمـة ومحتوياتهـا ،وامكانيـة المشـاركة فـي
إعدادها والتدريب فيها.

 .3أن يكون برنامج التدريب متعلقًا باحتياجات المتدربين.
 .4أن يكون هناك تحديد واتفاق على أهداف البرنامج.
 .5أن يكون هناك اتفاق على النتائج المتوقعة من التدريب.

 .6أن ينتهــي المتــدرب مــن التــدريب بخطــة تحــدد الكيفيــة التــي ســوف يمــارس المهــارات واالتجاهــات والنظريــات
التي تعلمها أثناء التدريب.

 .7أن يمارس المتدرب ما تعلمه في التدريب تحت إشراف مدربيه.

 .8أن يقدم المتدرب تقري ار عن برنامج التدريب بعد االنتهاء من التدريب.
أسس ومبادئ برامج التدريب أثناء الخدمة:
ال يتم التدريب بصورة عشوائية ،ولكنه يتم علـى أسـس ومبـادئ يجـب أن توضـع فـي االعتبـار عنـد التخطـيط
لهذه البرامج التدريبية وتنفيذها كي تحقق أهدافها وتزيد من فاعليتهـا .وتقـوم بـرامج التـدريب أثنـاء الخدمـة ألمنـاء
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م اركــز مصــادر الــتعلم علــى عــدة أســس ينبغــي علــى مــن يقــوم بإعــداد الب ـرامج مراعاتهــا ،ويحــدد كــل مــن (رداح

الخطيب ،أحمد الخطيب ،)100( )2001،و(حسن الطعاني)2002،

()101

هذه األسس على النحو التالي:

.1

االختيار األمثل للمتدربين حسب مؤهالتهم وقدراتهم حتى يحقق التدريب أهدافه المحددة مسبقًا.

.3

أن تكون أهداف برنامج التدريب واضحة ومحددة ،ومصاغة بأسلوب السلوك المتوقع من المتدربين.

.5

ـز بالمسـتلزمات المطلوبـة
االختيار المناسب لمكان التدريب حتى يتم نجاح عمليه التدريب بـأن يكـون مجه ًا

.6

أن يؤسس برنامج التدريب على إطار نظري حتى يكون أكثر فاعلية.

.7

المرونة في البرنامج التدريبي بحيث تتعدد االختيارات في كل مرحلة عملية التدريب.

.9

اســتم اررية عمليــة التــدريب لتحقيــق االنســجام مــع االتجاهــات العالميــة المعاص ـرة القائمــة علــى االســتم اررية

.2
.4

.8

أن يحقق البرنامج التطابق بين النظريات والممارسات العملية لتحقيق األهداف بفاعلية عالية.

تلبية حاجات المتدربين المهنية ،مع العمل الدائم على توجيه التدريب نحو األعمال التي سيقومون بها.

للتدريب.

االستفادة من نتائج البحوث والدراسات العلمية لتوظيف نتائجها في تطوير وتحسين برنامج التدريب.

طوال الحياة.

 .10أن يعطي البرنامج التـدريب الفرصـة للمتـدربين للمشـاركة فـي اتخـاذ القـ اررات المتعلقـة بتـدريبهم حتـى يكـون
انعكاسا للواقع ومتطلبات المجتمع.
برنامج
ً
 .11اس ــتثمار معطي ــات تكنولوجيـ ــا التعل ــيم فـ ــي الت ــدريب واســـتخدام اس ــتراتيجيات الت ــدريس الح ــديث والوســـائل
المتعددة لتحقيق األهداف.

 .12البناء الهرمي المتدرج لبرنامج التدريب وفقا للمراحل المحددة.

 .13تطبيق أساليب تقويم متطورة في برنامج التدريب للتأكد من تحقيق األهداف.
معايير جودة التدريب:
لتحقيق تدريب فعال أثناء الخدمـة فـي إطـار المنظومـة المتكاملـة ألنشـطة وفعاليـات تنميـة المـوارد البشـرية
باستثمار باقة مترابطة من التقنيات الهادفة إلي إحداث التأثير المستهدف فإنه توجد مجموعة مهمة من عناصر

جودة التدريب يجب أن تراعى في عملية التدريب أثناء الخدمة وهي كما يلي:

()102

 أهمية التكامل بين التدريب وبين باقي عمليات إدارة العملية التعليمية.

 تكامل عمليات التدريب في ذاتها ،والنظر إلى التدريب باعتباره نظاما متكامالً.
متفاهما.
 اندماج أطراف عملية التدريب ليشكلوا فريق عمل متكامالً
ً

 انطــالق الت ــدريب مــن نظـ ـره اســتراتيجية تـ ـربط بــين أه ــداف وفعاليــات الت ــدريب وبــين اس ــتراتيجيات العملي ــة
التعليمية وأهدافها.

 أهمية تطوير تقنيات التدريب لترتفع إلى مستوى التقنيات المعاصرة للمعلومات واالتصاالت.
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 أهميـة اسـتخدام التـدريب بمثابـة الحضـانة لتفجيـر طاقـات وامكانـات الفـرد مـع إتاحـة الفرصـة لـه الســتثمارها
في األداء وذلك من خالل التمكين.

 اعتبار أن الترابط هـو التنميـة الرئيسـية لـإلدارة المعاصـرة ،وهـو أيضـا الشـرط الرئيسـي لفاعليـة التـدريب بمـا
يتماشــى واالتجــاه اإلداري المعاصــر لتطبيــق مفــاهيم إدارة العمليــات والتحــول نحــو نظــم وأســاليب التفكيــر

المنظومي(.)103

منظومة البرنامج التدريبي ال ُمقترح لمعلمي الدراسات االجتماعية:
لكـي تحقـق بـرامج التـدريب أهــدافها ،البـد مــن اتبـاع مـنهج أو نظــام واضـح محــدد المعـالم ،وهــذا مـا ُيســمى
أحيانا "منظومة التدريب" ،وفيما يلي تصور لمنظومـة التـدريب فـي ضـوء أهـداف م اركـز التـدريب ،وتتضـمن هـذه
ً
المنظومة المكونات التالية:

()104

أوالً :دراسة الواقع.

ثانيا :تحديد المشكالت المرتبطة بالتدريب.
ً
ثالثًا :تريب األولويات.

ابعا :صياغة األهداف التدريبية.
رً
خامسا :تصميم البرنامج التدريبي.
ً
سادسا :تجريب وتحكيم البرنامج.
ً
سابعا :تعديل البرنامج.
ً
ثامنا :تنفيذ البرنامج.
ً
()105
تاسعا :تقويم البرنامج.
ً
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دراسة الواقع
تحديد المشكالت المرتبطة بالتدريب
ترتيب األولويات
صياغة األهداف التدريبية
تصميم البرنامج
تجريب وتحكيم البرنامج
تعديل البرنامج
تنفيذ البرنامج

شكل ( )4النموذج المقترح لتصميم البرنامج
المصدر( :حسن بن علي بن حسن شريف)2007 ،

()106

وهناك مجموعة من العوامل المؤثرة في اختيار األسلوب التدريبي ،والشكل التالي يوضح تلك العوامل.

59

شكل( )5معايير اختيار األسلوب التدريبي
معلومات

األهداف
معايير
اختيار
األسلوب
التدريبي

مهارات
اتجاهات
مادة مستقلة

المحتوى

مادة مترابطة
الوقت

عوامل
مادية

التكاليف
األماكن

مبادئ
التعلم

التحفيز
المشاركة الفعالة

عوامل
إنسانية

الفروق الفردية
نقل الخبرات
المدربون
المتدربون

المصدر( :حسن بن علي بن حسن شريف)145 ،2007 ،

()106

وهكذا يمكن القول أن بـرامج التـدريب أثنـاء الخدمـة لمعلمـي الد ارسـات االجتماعيـة تعنـي تنميـة ورفـع كفـاءتهم
المهنيــة وزيــادة مقــدرتهم علــى أداء عملهــم فــي التــدريس ،واكســابهم معــارف واتجاهــات ومهــارات جديــدة بصــفة
مستمرة وشاملة وفق خطة مرسومة وموضوعة ووفق أهداف ومعايير محددة.

نتائج البحث وتفسيرها:

تم حساب مربع ايتا ( )ŋ²استخدام معادلة حجم التأثير :حيث إن مفهوم الداللة اإلحصائية للنتائج يعبر
عن مدي الثقة التي نوليها لنتائج الفروق أو العالقات يصرف النظر عن حجم الفرق أو حجم االرتباط (رشدي

منصور ،1997 ،ص  )57ويمكن حساب قيمة ( )ŋ²بعد حساب قيمة "ت" عن طريق المعادلة اآلتية:
t2

t2+df
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=ή 2
t2
t2+df

استخدم الباحث المعادالت اإلحصائية لحساب (ت) للمقارنة بين درجات معلمي المجموعة الضابطة
ومعلمي المجموعة التجريبية فى كل من التطبيق القبلى والتطبيق البعدى ،وحساب حجم األثر بحساب مربع

إيتا(*)(1،)ŋ²والفاعلية (تأثير تطبيق البرنامج) حيث إن مفهوم الداللة اإلحصائية للنتائج يعبر عن مدي الثقة

التي نوليها لنتائج الفروق أو العالقات يصرف النظر عن حجم الفرق أو حجم االرتباط ،ويمكن حساب قيمة
( )ŋ²بعد حساب قيمة "ت" عن طريق المعادلة اآلتية:
t2

t2+df

=ή 2
t2
t2+df

كما استخدم الباحث البرنامج اإلحصائي ) (SPSSعلي الحاسب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية
المناسبة ألهداف الدراسة وطبيعة المتغيرات ،للتحقق من صحة فروض الدراسة ،ثم مناقشتها وتفسيرها فى
ضوء أسئلة الدراسة وفروضها.

أوالا اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:

لإلجابة عن السؤال األول للدراسة وهـو (مـا صـورة البرنـامج التـدريبي القـائم علـى بعـض اسـتراتيجيات الـتعلم

النشط ؟)

تم ما يلي:



االطالع علي الدراسات السـابقة والم ارجـع والبحـوث التـى لهـا عالقـة بمجـال الد ارسـة الحاليـة لالسـتفادة منهـا
فى إعداد اإلطار النظرى ،والمعالجة التجريبية للدراسة.



تنظيم محتوى البرنامج فى صورة موديوالت ،وتحديد متطلبـات عـرض كـل موديـول وعرضـه علـى مجموعـة

اقترحاتهم.
من المحكمين مع إجراء التعديالت فى ضوء ا



إعداد سيناريو لكل موديول.

تص ــميم برن ــامج ت ــدريبي ق ــائم عل ــى بع ــض اس ــتراتيجيات ال ــتعلم النش ــط (اس ــتراتيجية الت ــدريس باالكتش ــاف-

استراتيجية تآلف األشتات-استراتيجية البنتاجرام) في تنمية مهارات معلمي الدراسات االجتماعية.



عــرض البرنــامج عل ـى مجموعــة مــن المحكمــين فــي مجــالي المنــاهج وطــرق تــدريس الد ارســات االجتماعيــة
واجـ ـراء التع ــديالت ف ــي ض ــوء اقت ارح ــاتهم ث ــم ت ــم تطبيقه ــا عل ــى عين ــة اس ــتطالعية م ــن معلم ــي الد ارس ــات

االجتماعية للمرحلة اإلعدادية واجراء التعديالت الالزمة.



إعداد البرنامج التدريبي في صورته النهائية.

ولإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة وهو (ما صورة البرنامج التدريبي القائم على بعض استراتيجيات التعلم
النشط في تنمية مهارات معلمي الدراسات االجتماعية ؟)
(*) مربع إيتا = (ت / 2ت + 2درجة الحرية).
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تم ما يلي:


االطالع على بعض الدراسات السابقة واألدبيات التربوية التي تناولت تنمية مهارات المعلمين.



عــرض بعــض اســتراتيجيات الــتعلم النشــط (اســتراتيجية التــدريس باالكتشــاف-اســتراتيجية تــآلف األشــتات-



تطبيق اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي.



بطاقة مالحظة لقياس الجانب المهارى.

استراتيجية البنتاجرام) في تنمية مهارات معلمي الدراسات االجتماعية.



إعادة تنظيم البرنامج بحيث يتضمن أنشطة لتنمية مهارات معلمي الدراسات االجتماعية.

ولإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة وهو(ما صورة البرنامج التدريبي القائم على بعض استراتيجيات التعلم
النشط في تحسين مخرجات التعلم؟)
تم ما يلي:



االطالع على بعض الدراسات السابقة واألدبيات التربوية التي تناولت تحسين مخرجات التعلم.



تطبيق استبانة الستطالع رأي المعلمين المتدربين في البرنامج التدريبي المقترح.



تطبيق استبانة الستطالع رأي الطالب في المعلمين وتطور أدائهم بعد البرنامج.



جمع البيانات وتحليلها.



حساب النتائج ومعالجتها إحصائياً.

اختبار صحة فروض الدراسة:

سيتناول الباحث اختبار صحة الفروض بشيء من التفصيل كما يلي:
اختبار صحة الفرض األول:
بالنسبة للفرض األول من فروض البحث والذي ينص على ما يلي" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )0,05بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية مجموعة البحث (المجموعة
الضابطة والتجريبية) في االختبار التحصيلي القبلي في استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط (استراتيجية
التدريس باالكتشاف-استراتيجية تآلف األشتات -استراتيجية البنتاجرام).
للتحقق من صحة هذا الفرض تم ما يلي:
حساب قيمة (ت) للمقارنة بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية ومتوسط
درجات معلمي المجموعة الضابطة فى التطبيق القبلي الختبار قياس الجانب المعرفي الستراتيجية التدريس
باالكتشاف ،ويتضح ذلك من الجدول التالي:
قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات معلمي المجموعة الضابطة فى التطبيق القبلي الختبار قياس الجانب المعرفي الستراتيجية
التدريس باالكتشاف
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البيانات اإلحصائية
المجموعة

العدد
(ن)

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري
(م)

(ع)

الضابطة

35

2.00

1.645

التجريبية

35

1.0142 1.00

درجة

الحرية
()df
68

قيمة
(ت)

الجدولية
0.05
1.97

قيمة

حجم التأثير

(ت)

(مربع إيتا)

المحسوبة

)(d

2.980

0.125

يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) المحسوبة تساوي ( ،)2.980وقيمة (ت) الجدولية تساوي
( )1.97عند مستوى ثقة ( )0.05لدرجة حرية ( ،)68وكذلك يتضح أن حجم التأثير ضعيف حيث أنه أقل
من ( )0.2ويساوي (.)0.125
بحساب قيمة (ت) للمقارنة بين متوسطي درجات معلمي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات معلمي
المجموعة الضابطة فى التطبيق القبلي الختبار قياس الجانب المعرفي استراتيجية تآلف األشتات ،ويتضح ذلك
من الجدول التالي:
قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة
التجريبية ومتوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة فى التطبيق القبلي الختبار قياس
الجانب المعرفي استراتيجية تآلف األشتات
البيانات اإلحصائية
المجموعة

العدد
(ن)

المتوسط االنحراف

درجة

الحسابي المعياري

الحرية

(م)

(ع)

الضابطة

35

1.50

1.50

التجريبية

35

1.10

1.30

()df
68

قيمة

(ت)

الجدولية
0.05
1.98

قيمة

حجم التأثير

(ت)

(مربع إيتا)

المحسوبة

)(d

1.40

0.03

يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) المحسوبة تساوي ( ،)1.40وقيمة (ت) الجدولية تساوي ()1.98
عند مستوى ثقة ( )0.05لدرجة حرية ( ،)68وكذلك يتضح أن حجم التأثير ضعيف حيث أنه أقل من ()0.2
ويساوي (.)0.03
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بحساب قيمة (ت) للمقارنة بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية ومتوسط
درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة فى التطبيق القبلي الختبار مهارة التقويم ،ويتضح
ذلك من الجدول التالي:
قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة فى التطبيق القبلي الختبار قياس الجانب
المعرفي استراتيجية البنتاجرام
البيانات اإلحصائية
المجموعة

العدد
(ن)

المتوسط االنحراف

درجة

الحسابي المعياري

الحرية

(م)

(ع)

الضابطة

35

2.4

1.80

التجريبية

35

1.90

1.62

()df
68

قيمة
(ت)

الجدولية
0.05
1.97

قيمة

حجم التأثير

(ت)

(مربع إيتا)

المحسوبة

)(d

1.100

0.02

يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) المحسوبة تساوي ( ،)1.100وقيمة (ت) الجدولية تساوي
( )1.97عند مستوى ثقة ( )0.05لدرجة حرية ( ،)68وكذلك يتضح أن حجم التأثير ضعيف حيث أنه أقل
من ( ،)0.2ويساوي (.)0.02
مما سبق وجد أن قيمة (ت) المحسوبة أقل من قيمتها الجدولية وبالتالي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح متوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة
التجريبية فى التطبيق القبلي الختبار (استراتيجية التدريس باالكتشاف-استراتيجية تآلف األشتات -
استراتيجية البنتاجرام) ،وبذلك تم التحقق من صحة الفرض األول.
اختبار صحة الفرض الثاني:
بالنسبة للفرض الثاني من فروض البحث والذي ينص على ما يلي" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )0,05بين متوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية ومتوسط درجات
معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي للمجموع الكلي الختبار القياس المعرفي
في استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط ".
للتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيمة (ت) للفرق بين متوسطي درجات معلمي الدراسات
االجتماعية المجموعة التجريبية ومتوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة فى التطبيق
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القبلي للمجموع الكلي الختبار القياس المعرفي في استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط ،ويتضح ذلك من
الجدول التالي:
قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في التطبيق القبلي للمجموع الكلي في اختبار القياس المعرفي في استخدام بعض
استراتيجيات التعلم النشط
البيانات اإلحصائية
المجموعة

العدد
(ن)

المتوسط االنحراف

درجة

الحسابي المعياري الحرية
(م)

(ع)

الضابطة

35

5.97

4.80

التجريبية

35

4.10

3.80

()df
68

قيمة

(ت)
الجدولية
0.05
1.98

قيمة

حجم التأثير

(ت)

(مربع إيتا)

المحسوبة

)(d

1.80

0.04

يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) المحسوبة تساوي ( ،)1.80وقيمة (ت) الجدولية تساوي
( )1.98عند مستوى ثقة ( )0.05لدرجة حرية ( ،)68وكذلك يتضح أن حجم التأثير ضعيف جداً حيث أنه
أقل بكثير من ( ،)0.2وهو يساوي (.)0.04
مما سبق وجد أن قيمة (ت) المحسوبة أقل من قيمتها الجدولية وبالتالي:
 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة
ومعلمي المجموعة التجريبية فى التطبيق القبلي للمجموع الكلي في اختبار القياس المعرفي في استخدام بعض
استراتيجيات التعلم النشط ،وبذلك تم التحقق من صحة الفرض الثاني.
اختبار صحة الفرض الثالث:
بالنسبة للفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص على ما يلي" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( ),05بين متوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية ومتوسط درجات معلمي
الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الستخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط
(استراتيجية التدريس باالكتشاف-استراتيجية تآلف األشتات -استراتيجية البنتاجرام) لصالح المجموعة
التجريبية".
للتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيمة (ت) للمقارنة بين متوسطي درجات معلمي الدراسات
االجتماعية المجموعة التجريبية ومتوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة في التطبيق
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البعدي لصالح المجموعة التجريبية الستخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط (استراتيجية التدريس
باالكتشاف-استراتيجية تآلف األشتات -استراتيجية البنتاجرام)" ،تم حساب ما يلي:
بحساب قيمة (ت) للمقارنة بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية ومتوسط
درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدي الختبار استراتيجية التدريس
باالكتشاف ،ويتضح ذلك من الجدول التالي:
قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدي الختبار استراتيجية
التدريس باالكتشاف
البيانات اإلحصائية
المجموعة

العدد
(ن)

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري
(م)

(ع)

الضابطة

35

10.00

7.16

التجريبية

35

22.90

11.40

درجة

الحرية
()df
68

قيمة

(ت)
الجدولية
0.05
1.98

قيمة

(ت)

حجم التأثير
(مربع إيتا)

المحسوبة

)(d

5.60

0.30

يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) المحسوبة تساوي ( ،)5.60وقيمة (ت) الجدولية تساوي ()1.98
عند مستوى ثقة ( )0.05لدرجة حرية ( ،)68وكذلك يتضح أن حجم التأثير متوسط حيث أنه يقع بين (-0.2
 ،)0.8ويساوي (.)0.30
بحساب قيمة (ت) للمقارنة بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية ومتوسط
درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار استراتيجية التدريس
باالكتشاف ،ويتضح ذلك من الجدول التالي:
قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار استراتيجية
تآلف األشتات
البيانات اإلحصائية
المجموعة

العدد المتوسط االنحراف

درجة

(ن) الحسابي المعياري الحرية
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قيمة

(ت)

قيمة

(ت)

حجم التأثير
(مربع إيتا)

(م)

(ع)

الضابطة

35

12.70

7.53

التجريبية

35

13.65 26.85

()df

الجدولية

المحسوبة

)(d

0.05
68

1.99

5.36

0.3

يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) المحسوبة تساوي ( ،)5.36وقيمة (ت) الجدولية تساوي ()1.99
عند مستوى ثقة ( )0.05لدرجة حرية ( ،)68وكذلك يتضح أن حجم التأثير متوسط حيث أنه يقع بين (-0.2
 ،)0.8ويساوي (.)0.3
بحساب قيمة (ت) للمقارنة بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية ومتوسط
درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار استراتيجية تآلف
األشتات ،ويتضح ذلك من الجدول التالي:
قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار استراتيجية
البنتاجرام
البيانات اإلحصائية
المجموعة

العدد
(ن)

المتوسط االنحراف

درجة

الحسابي المعياري الحرية
(م)

(ع)

الضابطة

35

12.50

8.00

التجريبية

35

14.65 28.90

()df
68

قيمة

(ت)
الجدولية
0.05
1.97

قيمة

(ت)

حجم التأثير
(مربع إيتا)

المحسوبة

)(d

5.80

0.30

يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) المحسوبة تساوي ( )5.80وقيمة (ت) الجدولية تساوي ( )1.97عند
مستوى ثقة ( )0.05لدرجة حرية ( ،)68وكذلك يتضح أن حجم التأثير متوسط حيث أنه يقع بين (-0.2
 ،)0.8ويساوي (.)0.30
مما سبق وجد أن قيمة (ت) المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية وبالتالي:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح متوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعــة التجريبيــة
فى التطبيــق البعــدي الختبار استراتيجية ٍ
كال من (استراتيجية التدريس باالكتشاف-استراتيجية تآلف
األشتات -استراتيجية البنتاجرام).
وبذلك تم التحقق من صحة الفرض الثالث.
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اختبار صحة الفرض الرابع:
بالنسبة للفرض الرابع من فروض البحث والذي ينص على ما يلي" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( ),05بين متوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية ومتوسط درجات معلمي
الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي للمجموع الكلي الختبار استخدام بعض
استراتيجيات التعلم النشط لصالح المجموعة التجريبية".
للتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيمة (ت) للمقارنة بين متوسطي درجات معلمي الدراسات
االجتماعية المجموعة التجريبية ومتوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة في التطبيق
البعدي للمجموع الكلي الختبار استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط" ،ويتضح ذلك من الجدول التالي:
قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي للمجموع الكلي الختبار
استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط
البيانات اإلحصائية
المتوسط االنحراف

المجموعة

العدد

الضابطة

35

22.30 35.50

التجريبية

35

38.70 78.50

(ن)

درجة

الحسابي المعياري الحرية
(م)

(ع)

()df
68

قيمة
(ت)

الجدولية
0.05
1.98

قيمة

حجم التأثير

(ت)

(مربع إيتا)

المحسوبة

)(d

5.70

0.33

يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) المحسوبة تساوي ( )5.70وقيمة (ت) الجدولية تساوي ()1.98
عند مستوى ثقة ( )0.05لدرجة حرية ( ،)68وكذلك يتضح أن حجم التأثير متوسط ،حيث أنه يقع بين
( ،)0.8-0.2ويساوي (.)0.33
مما سبق وجد أن قيمة (ت) المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية ،وبالتالي:
 يوجد فرق دال إحصائياً لصالح متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي للمجموع الكلي
الختبار استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط ،وبذلك تم التحقق من صحة الفرض الرابع.
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اختبار صحة الفرض الخامس:
بالنسبة للفرض الخامس من فروض البحث والذي ينص على ما يلي" :توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( ),05بين متوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية ومتوسط درجات
معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصالح المجموعة
التجريبية".
للتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيمة (ت) للمقارنة بين متوسطي درجات معلمي الدراسات
االجتماعية المجموعة التجريبية ومتوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة فى التطبيق
البعدي لالختبار التحصيلي لقياس الجانب المعرفي لبعض استراتيجيات لتعلم النشط" ،ويتضح ذلك من الجدول
التالي:
قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية ومتوسط
درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لقياس
الجانب المعرفي لبعض استراتيجيات لتعلم النشط
البيانات اإلحصائية
المجموعة

العدد
(ن)

المتوسط االنحراف

درجة

الحسابي المعياري الحرية
(م)

(ع)

الضابطة

35

22.45

5.45

التجريبية

35

31.85

7.45

()df
68

قيمة

(ت)

الجدولية
0.05
1.97

قيمة

حجم التأثير

(ت)

(مربع إيتا)

المحسوبة

)(d

6.00

0.35

يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) المحسوبة تساوي ( ،)6.00وقيمة (ت) الجدولية تساوي ()1.97
عند مستوى ثقة ( )0.05عند درجة حرية ( ،)68وكذلك يتضح أن حجم التأثير متوسط ،حيث أنه يقع بين
( ،)0.8-0.2ويساوي (.)0.35
مما سبق وجد أن قيمة (ت) المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية وبالتالي:
 يوجد فرق دال إحصائياً لصالح متوسط درجات معلمي الدراسات االجتماعية المجموعة التجريبية فىالتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لقياس الجانب المعرفي لبعض استراتيجيات لتعلم النشط ،وبذلك تم التحقق
من صحة الفرض الخامس.
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ثالث ا :تحليل نتائج الدراسة:
)1تحليل نتائج اختبار بعض استراتيجيات التعلم النشط:
تم حساب متوسط درجات معلمي المجموعة التجريبية في اختبار بعض استراتيجيات التعلم النشط القبلي،
ومتوسط درجات معلمي المجموعة التجريبية في اختبار بعض استراتيجيات التعلم النشط البعدي ،وكذلك النسبة
المئوية لمتوسط درجات معلمي المجموعة التجريبية في اختبار بعض استراتيجيات التعلم النشط القبلي ،والنسبة
المئوية لمتوسط درجات معلمي المجموعة التجريبية في اختبار بعض استراتيجيات التعلم النشط البعدي،
والجدول التالى يوضح ذلك:
النسب المئوية لمتوسط درجات معلمي المجموعة التجريبية
في اختبار بعض استراتيجيات التعلم النشط القبلي والبعدي
البيانات االحصائية
متوسط درجات

الموضوع

معلمي المجموعة
التجريبية

النسبة المئوية لمتوسط درجات
معلمي المجموعة التجريبية

درجات المعلمين في اختبار
بعض استراتيجيات التعلم

24.50

النشط القبلي.

درجات المعلمين في اختبار
بعض استراتيجيات التعلم

%25

%83

82.75

النشط البعدي.
يتضح من الجدول السابق أن نسبة تنمية مهارات استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط لدي معلمي
الدراسات االجتماعية بعد تطبيق البرنامج ( )%83أعلي من نسبة تنمية مهارات استخدام بعض استراتيجيات
التعلم النشط لديهم قبل تطبيق البرنامج المقترح ( ،)%25بمقدار (.)%58
لقياس مدي فاعلية البرنامج التدريبي القائم علي قائم على بعض استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات
المعلمين وتحسين مخرجات التعلم لدي معلمي ،استخدم الباحث معادلة ( )Blakeكما يلي:
بالك =

ص -س
د– س

+

حيث أن:
ص = متوسط درجات االختبار البعدي.
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ص–س
د

س = متوسط درجات االختبار القبلي.
د = النهاية العظمي لدرجات االختبار.
ووجدها تساوي ( ،)1.20وبما أن هذه القيمة تقع في المدي الذي حدده ( ،)Blakeوهو ( ،)2-1إذاً فاعلية
هذا البرنامج عالية بدرجة كبيرة.
 )2تحليل نتائج بطاقة المالحظة:
تم حساب متوسط درجات المعلمين في بطاقة مالحظة لقياس الجانب المهارى القبلي ،ومتوسط درجات
المعلمين في بطاقة مالحظة لقياس الجانب المهارى البعدي ،وكذلك النسبة المئوية لمتوسط الدرجات في بطاقة
مالحظة لقياس الجانب المهارى القبلي والنسبة المئوية لمتوسط الدرجات في بطاقة مالحظة لقياس الجانب
المهارى البعدي ،والجدول التالى يوضح ذلك:
النسب المئوية لمتوسط الدرجات في بطاقة مالحظة لقياس الجانب المهارى القبلي والبعدي
البيانات االحصائية
الموضوع
درجات المعلمين في االختبار
المهارى القبلي
درجات المعلمين في االختبار
المهارى البعدي

متوسط درجات معلمي النسبة المئوية لمتوسط درجات
المجموعة التجريبية

معلمي المجموعة التجريبية

15.68

%16

71.87

%72

 يتضح من الجدول السابق أن نسبة تنمية الجانب المهارى لدي معلمي الدراسات االجتماعية بعد تطبيق
البرنامج المقترح ( )%72أعلي من نسبة تنمية الجانب المهارى لديهم قبل تطبيق البرنامج (،)%16
بمقدار (.)%56
 تم استخدام معادلة بالك ( )Blakeلقياس مدي فاعلية البرنامج في تنمية الجانب المهارى لدي المعلمين،
ووجدت تساوي ( ،)1.25وبما أن هذه القيمة تقع في المدي الذي حدده ( ،)Blakeوهو ( ،)2-1إذاً
فاعلية هذا البرنامج عالية بدرجة كبيرة في تنمية الجانب المهارى لدي المعلمين.
 تم استطالع رأي المعلمين المتدربين في البرنامج التدريبي المقترح بعد تطبيق البرنامج ووجدت النتائج
فاعلية البرنامج من خالل وجهة نظر المعلمين.
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 كما تم استطالع رأي الطالب في المعلمين في البرنامج التدريبي المقترح بعد تطبيق البرنامج واستخدام
بعض االستراتيجيات التي تم التدريب عليها في القاعة الدراسية ،ووجدت النتائج فاعلية البرنامج من خالل
وجهة نظر الطالب في المعلمين وتطور أدائهم بعد البرنامج.
التوصيات:
على ضوء النتائج السابقة يمكن تقديم التوصيات التالية:

 .1ضرورة تخطيط واعداد البرامج التدريبية أثناء الخدمة لمعلمي الدراسات االجتماعية باستمرار.
 .2ضرورة االستمرار في تقديم البرامج التدريبية لمعلمي الدراسات االجتماعية حيـث تسـاعد علـى تنميـة قـدراتهم
في تلك المراكز.

 .3استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة إلعداد البرامج التدريبية لمعلمي الدراسات االجتماعية.
 .4مراعاة التوازن بين الجانب النظري والتطبيقي في برامج تدريب لمعلمي الدراسات االجتماعية.
المقترحات:
في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن تقديم بعض الموضوعات التي تتطلب المزيد من الدراسة المستقبلية:
 .1إجراء دراسة عن استخدام االستراتيجيات المستخدمة في هذه الدراسة لمعلمين مع مواد دراسية أخري.
 .2إجراء دراسة مماثلة لتنمية قدرات معلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة الثانوية.
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الدورات التدريبية وأثرها في إعداد المعلم أثناء الخدمة من وجهة نطر المعلمين أنفسهم
Training Courses and Its Impact in-Service Teacher Preparation from Teachers
View Point
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى الدورات التدريبية وأثرها في إعداد المعلم أثناء الخدمة من وجهة نظر المعلمين أنفسهم،
ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج النوعي من خالل إعداد آداة المقابلة والتي تكونت من خمسة أسئلة رئيسية.

تكونت عينة المشاركين من ) )13معلما ومعلمة في محافظة المفرق ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،وقد أظهرت الدراسة

النتائج اآلتية :إن الدورات التدريبية التي يتلقاها المعلمون والمعلمات أثناء الخدمة لها أثر كبير في تطوير اآلداء التدريسي
لديهم ،باإلضافة أنها تساعد في تطوير اآلداء التدريسي لدى المعلمين والمعلمات من خالل  :مواكبة التكنولوجيا في تطوير

األداء التدريسي أثناء الخدمة ،اإللمام بالنواحي الثقافية والقدرة على استخدام مناهج البح ،،اكتسا
اآلداء في مختلف نواحي التدريس ،التعرف إلى أسالي

مهارات مفيدة لتنمية

جديدة ومطورة وذوات أخرى واإلستفادة داخل الغرفة الصفية ،وتساعد

الدورات التدريبية التي يتلقاها المعلمين أثناء الخدمة على تطوير المهارات األكاديمية والمهنية ،وتساعدهم في تنمية مهارات
التفكير المختلفة ومهارة التفكير الناقد البناء ،وتساعد على التخطيط اليومي والتقويم المستمر للدروس ،وتساعدهم في اكتسا

مهارات التعليم اإللكتروني ،ومهارة التعامل واإلتصال مع الطلبة والزمالء والمواقف التعليمية.
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المقدمة
لقد أدرك القائمون على النظام التربوي في العالم ومنذ وقت مبكر أهمية دور المعلم ،فحرصوا على توفير جميع
اإلمكانات الالزمة إلعداده وتأهيليه تربويا ومهنيا ومسلكيا ،ذلك أن مهنة التعليم لم تعد تقوم على الفطرة والموهبة والممارسة
فقط ،بل ال بد من إتقان األصول والقواعد واألساليب الفنية القائمة على أسس علمية مستمدة من األطر والنظريات التربوية
والنتفسية ،إلى جانب التدريب والتأهيل قبل الخدمة وأثنائها ( زقوت.)1997،

يعتبر إعداد المعلم وتنميته مهنيًا من أساسيات تحسين التعليم  ،وذلك لما لها من أهمية بالغة في تطوير األداء التدريسي
 ،والتنمية المهنية هي المفتاح األساسي إلكساب المهارات المهنية واألكاديمية للمعلم سواء عن طريق األنشطة المباشرة في
برامج التدريب الرسمية  ،أو باستخدام أساليب التعلم الذاتي ( الناقة ،أبو ورد.)2009 ،
يونيو  2009م.
جاء عند أبو الروس ) ) 2001أن المعلم بحاجة إلى التدريب أثناء الخدمة أكثر بكثير مما يحتاجه من اعداد قبلها،
وذلك ألن اإلعداد ماقبل الخدمة ماهو إال مقدمة لسلسة من الفعاليات واألنشطة النمائية التي ال بد منها أن تستمر مع المعلم
مادام في الخدمة ومادام هناك معارف وعلوم وتقنيات حديثة.
ويوضح المطرودي(  )2002بأن نوعية المعلمين ومستويات تأهيلهم تعتمد إلى حد كبير على برامج إعدادهم ،
فنجاح المعلم في مهنته وعمله يتوقف بالدرجة األولى على نوعية ومحتوى ما يقدم له من برامج أثناء مرحلة إعداده وقبل
إنخراطه في مهنة التعليم.

وجاء عند الكندري( )2002أن التدريب أثناء الخدمة ال ينظر إليه بوصفه أسلوبا لمعالجة اوجه الضعف أو القصور في
اإلعداد في االعداد قبل الخدمة وإنما ينظر اليه على أنه جزء من من التربية المستمرة للمعلم طيلة ممارسته للمهنة ،يتم من
خالله تجديد معارف المعلمين وصقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية بهدف تحسين فاعلية العملية التعليمية.

وأكد رفاع ( )2004إن المعلم يواجه تحديا للمحافظة على مستوى متجدد دائما لمعلوماته وطرق وأساليب التدريس
واالستفادة من المكتشفات الحديثة في تدريسه ،ولمواجهة هذا التحدي فإن على المعلم أن يكونفي مرحلة تدريب مستمر خالل
حياته المهنية بما يسهم في تطوير آدائه ومن ثم تطوير العملية التعليمية ككل.
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مشكلة الدراسة
التعليم مهنة ،وعادة ما تتطلب كل مهنة قدرا من القدرات والمهارات التي ال تتحقق إال من خالل إعداد وتدريب
مهني خاص وموجه نحو تنمية تلك المهارت( قنديل ،(2000 ،وللدورات التدريبية التي يتلقاها المعلمون أثناء الخدمة دورا
وأثرا في آدائهم التدريسي ومدى اكتسابهم للمهارات المعرفية الحركية والجسدية والثقافية والحاسوبية المختلفة ،وتطوير
مهاراتم القياديو الحاسوبية و ولمعرفة هذا حجم الدور واألثر جاءت هذه الدراسة

أهمية الدراسة
تظهر أهمية هذه الدراسة من خالل تناولها لموضوع هام في اعداد المعلم وهو الدورات التدريبية المقدمة للمعلمين
أثناء الخدمة وعالقتها بتطوير أدائهم التدريسي ،وتطوير مهاراتهم األكاديمية والمهنية ،ومعرفة الوسائل والمهارات المناسبة
لتنيمة المهارات النفسية والجسمية والحركية ،ودور الدورات التدريبية في تنمية المهارات القيادية والحاسوبية لديهم ومدى
تشجيعها لهم في ضرورة تقبل الرأي والرأي األخر واإلطالع على ثقافات الشعوب األخرى

أسئلة الدر اسة
 -1هل هناك أثرا للدورات التدريبية التي يتلقها المعلمون أثناء الخدمة في تطوير األداء التدريسي لديهم؟
 -2كيف تساهم الدورات الدريبية التي يتلقاها المعلمون في تطوير مهاراتهم األكاديمية والمهنية؟
 -3هل تركز الدورات التدريبية التي يتلقاها المعلمون على التعليم التقليدي؟
 -4هل تركز الدورات التدريبية التي يتلقاها المعلمون أثناء الخدمة على المهارات الحاسوبية والمهارات القيادية؟
هل تشجع الدورات التدريبية التي يتلقها المعلمون أثناء الخدمة على التعلم الذاتي وتقبل الرأي واإلطالع على
ثقاف ات الشعوب األخرى .ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم اعداد أداة المقابلة والتي تم صياغة أسئلتها بناء على أسئلة الدراسة
وهي أسئلة المقابلة في ما يأتي:

 -1هل تعتقد بان هناك أثرا للدورات التدريبية التي تتلقاها أثناء الخدمة في تطوير األداءالتدريسي لديك ؟
وكيف تساعد هدة للدورات التدريبية في تطوير األداء التدريسي لديك ؟
 -2هل تساهم الدورات التدريبية التي تتلقاها أثناء الخدمة في تطوير مهاراتك األكاديمية والمهنية؟
اذا كنت تعتقد انها تساهم ما نوعية هذه المهارات األكاديمية والمهنية التي تتلقاها؟
4

 -3هل تركز الدورات التدريبية التي تتلقاها أثناء الخدمة على التعليم التقليدي من خالل التركيزعلى تنمية
قدرات المعلم العقلية والمعرفية على حساب تنمية المهارات النفسية والجسمية والحركية والفنية
والثقافية؟ واذا كانت كذلك ماهي الوسائل المناسبة لتنمية تلك المهارات ؟
 -4هل تركز الدورات التدريبية التي تتلقاها أثناء الخدمة على تنمية مهاراتك القيادية ومهاراتك
الحاسوبية؟ اذا كانت اجابتك بنعم وضح كيف تساهم هذه المهارات في اداك المهني؟ اما اذا كانت
اجابتك ب ال ما نوعية المهارات القيادية الحاسوبية المطلوبة من وجهة نظرك ؟
 -5هل تعتقد ان الدورات التدريبية تشجعك على التعلم الذاتي والتعاوني وتقبل الرأي والرأي اآلخر
واالطالع على ثقافات الشعوب؟ اذاكانت تشجع وضح أكثر؟

أهداف الدراسة
 التعرف على أثر الدورات التدريبية المقدمة للمعلمين أثناء الخدمة على آدائهم التدريسي التعرف على مساهمة الدورات التدريبية في تطوير المهارات األكاديمية والمهنية لدى المعلمين التركيز على تنمية المهارت الجسمية والنفسية والحركية عند المعليمن أثناء انعقاد الدورات التدريبية أثناءالخدمة إلى جانب تنمية قدراتهم العقلية والمعرفية.
 التركيز على تنمية المهارات الحاسوبية والقيادية لدى المعلمين ،وتشجيعهم على تقبل الرأي والرأي اآلخروإلطالع على ثقافات الشعوب.

التعريفات اإلجرائية
اشتملت هذه الدراسة على التعريفات اإلجرائية األتية
الدورات التدريبية
اعداد المعلم أثناء الخدمة

حدود الدراسة
اقتصرت هذه الدراسة لى المحددات األتية
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 المعلمون والمعلمات في محافظة المفرق للعام الدراسي .2016/2015 -آداة واحدة في البحث وهي آداة ( المقابلة).

اإلطار النظري والدراسات السابقة
مفهوم تدريب المعلمين في أثناء الخدمة In- Service Teachers Training
"هو مجموة من البرامج والدورات الطويلة أو القصيرة والورش الدراسية ،وغيرها من التنظيمات التي
تنتهي بمنح شهادات أو مؤهالت دراسية ،وتهدف إلى تقدم مجموعة من الخبرات المعرفية والمهارات الوجدانية
لالزمة للمعلم لرفع مستواه اللمي واالرتقاء بأدائه التربوي واألكاديمي من الناحيتين النظرية والعملية"
راشد ،2002،ص 177
التدريب أثناء الخدمة هو برنامج مخطط يتكون من فرص تعلم تقدم ألعضاء هيئة التدريسية في
المؤسسة التعليمية بغرض تحسين آدائه أثناء ممارسة المهنة ).)Dennis,1999
Dennis, D (1999). Reading Better and Faster
عرفه هندرسون ) (Handerson,1988بأنه برنامج تنمية المعلم بحيث يشتمل هذا البرنامج على أي
شيء يحدث للمعلم من أول يوم يلتحق فيه للمهنة إلى اليوم الذي يتقاعد فيه منها ،بحيث يسهم ذلك في وبصورة
مباشرة أوغير مباشرة التي يؤدي فيها المعلم واجباته المهنية.
ويعرف بركات ) )2005التدريب أثناء الخدمة  :نلك البرامج الدورية المنتظمة التي تكون على شكل
دورات وورش عمل ينضم إليها المعلم بتخطيط مسبق ،ويشرف عليها مجموعة من المشرفين التربويين
والمختصين في مجاالت تربوية وتعليمية مختلفة ،مما يسهم ذلك في رفع مستوى أداء المعلمين بصورة مستمرة
ماداموا ملتحقين بمهنة التدريس.

ينقسم اإلعداد إلى قسمين:قنديل ()2000
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اإلعداد قبل الخدمة :وهو اإلعداد في مؤسسات متخصصة إلعداد المعلم ،كمعاهد المعلمين ،أو كليات التربية ،أو
الكليات المتوسطة للمعلمين ،أو غيرها من المراكز التي تأخذ مسميات مختلفة ،بشرط أن يكون المعلم فيها لم يلتحق بعد
بالخدمة.
اإلعداد أثناء الخدمة يتم هذا اإلعداد في إحدى المؤسسات المتخصصة في إعداد المعلم ،كما قد يتم في غيرها من
المؤسسات التعليمية أو التدريبيبو أو غير ذلك ،بهدف تنمية معارف ومهارات واتجاهات المعلم العامل فعال في النظام
التعليمي
مبادئ وأهداف برامج اعاد المعلمين
إن البرنامج الجيد إلعداد المعلمين ال بد أن يقوم على المبادئ التالية صالح(:)1975
-1

وضوح األهداف :يجب ان تكون األهداف واضحة ومحددة ،ويفضل أن تصاغ تلك األهداف صيغا

سلوكية
-2

يأخذ بعين اإلعتبار حاجيات الطالب ومستوى تحصيله عند القبول في المعهد أو الكلية وقدرته على

التعليم.
-3

أن يكون البرنامج متوازنا ،أي ال يكز على المادة األكاديمية وحسب بل يشتمل على مواد أكاديمية

ومسلكية.
-4

يجب أن يقدم البرنامج للطالب في مراحله األولى الجوانب العملية المتصلة بمهنة التعليم ويبتعد

عن الدراسات التربوية النظريةالتي ال تمت للواقع بصلة.
-5

أن يكون البرنامج متطور يواكب أحدث النظر يات التربوية الحديثة والتطور العلمي.

-6

أن يؤكد على على القيم األخالقية.

-7

أن يشتمل على وسائل للتقويم بإعتبار أن التقويم جزء ال يتجزأ من ذلك البرنامج.

تدريب المعلمين أثناء الخدمة في األردن
بدأت وزارة التربية والتعليم تهتم بتدريب المعلمين أثناء الخدمة منذ عام  1955فقد استحدثت الوزارة قسم التدريب التربوي
الذي يتبع حاليا مديرية التأهيل التربوي والمهمة األساسية لهذا القسم هي إتاحة الفرصة أمام العاملين في جهاز التربية
والتعليم كي يحققوا مزيدا من النمو المهني وذلك عن طريق دورات تدريبية داخل األردن أوإشراكهم في دورات تعقد في
الخارج (صالح .)1975،
التدريب التربوي في األردن يهدف إلى :
 -1تغيير سلوك المعلمين وتنمية مهاراتهم ومعارفهم وإتجاهاتهم
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 -2إطالعهم على التغيرات التي تطرأ في شتى ميادين المعرفة.
 -3تعريفهم بأحدث النظريات واألساليب التربوية كي يحسنوا من قدرتهم على اإلنتاج .صالح
التدريب أثناء الخدمة مفيد للمعلمين القدامى والجددعلى السواء ،فالمعلمون القدامى يجددون معلوماتهم،
وأما المعلمون الجدد فإنهم يتعرفون على واقع المهنة التي انخرطوا فيها حديثا ،كما تتاح لهم الفرصة إلكمال
النقص في إعدادهم السابق وخاصة إذا كانوا ممن انخرطوا في مهنة التعليم قبل أن يعدو إعدادا كافيا
(صالح.)1975،
"الهدف العام أو الغاية من التدريب هو رفع وتحسين وتجديد كفايات المعلم ،بحيث نضمن لهذا المعلم مواكبة أحدث األفكار
واألساليب والطرائق ذات اعالقة بمحتوىو ومضمون المهنة ،وتأهيله ليكون في موقف سباق متسارع فيتأثر ويؤثر ،ويأخذ
ويعطي ،ويطبق االستحداثات ويستحدث ،ويلم بنتائج البحوث ،ويجري البحوث المالئمة ".راشد ،2002،ص 180

ومن أهداف التدريب أثناء الخدمة أيضا:
 -1وقوف المعلمين على الحديث من طرق التدريس والوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم ،وكيفية تطبيق تلك
الطرق وهذه الوسائل بالفعل في مدارسنا.
 -2وقوف المعلمين أيضا على الجديد من وسائل التقويم واألساليب الحديثة في اإلختبارات واإلمتحانات:
الشفهية منها والتحريرية وكيفية استخدام بطاقة المالحظة االستبانات.
 -3تنمية المعلمين في كافى الجوانب :أكاديميا ،ومهنيا ،وشخصيا ،وثقافيا.
 -4تنمية الجوانب اإلبداعية لدى المعلمين وتحفيزهم على أن يشمل تدريسهم لبعض تلك الجوانب االبداعية.
 -5ربط المعلم ببيئته ومجتمعه المحلي والعالمي ،وتدريبه على مهارات التخطيط لتوثيق الصلة بين التالميذ
وبين بيئتهم المحلية ومهارات تنفيذ وتقويم هذا التخطيط.

ينبغي أن تظل الجسور مفتوحة بين المعلم ومؤسسات إعداده ( أي كليات التربية وإعداد المعلمين) ومراكز التدريب أثناء
الخدمة  ،وأجهزة البحوث ،ومراكز التجريب ،والتقنيات الجديدة المعنية ،فالتحرك الحر من إلى كليات التربية وإعداد
المعلمين وتزاوج الخبرات المكتسبة في مجال اإلعداد والتدريب ،يكفل نمو المعلم في المهنة ويشحذ قابليته على اإلبداع
واإلستحداث.
اإلتجاهات العالمية في مجال إعداد تدريب المعلمين في أثناء الخدمة
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 -1تفريد برنامج تدريب المعلم أثناء الخدمة :وهذا يعني أال يكون برنامج التدريب لمجموعة
من المعلمين المتدربين ،بل يتدرب كل معلم بمفرده ،بحسب استعداداته وقدراته ومهاراته ويعمل هذا
التفريد على سد الحاجات الفردية لكل معلم متدرب.
 -2مراكز الممعلمين:
وهي عبارة عن مركز يغذي المعلمين بالمعلومات الجديدة حول :المناهج والكتب والوسائل
التعليمية وأساليب التدريس ،وأساليب التقويم( .راشد)2002،
 -1التدفق المعرفي الهائل في الكم والكيف.
 -2حرية التعبير عن األاء واألفكار والمعتقدات
 -3اإلنفتاح العالمي للثقافات والحضارات.
 -4سيادة القيم المادية على حساب القيم الروحية.
 -5سرعة نقل المعلومات والحصول عليها.

تشير الجمعية السعودية للعلوم التربوبة والنفسية ( )2006إلى إتجاهات أساسية إلعداد المعلم وهي:
 -1اإلتجاه التقليدي في إعداد المعلم ويهدف إلى إعداد المعلم المعرفي.
 -2إتجاه مفهوم الكفايات ويقوم على طريقة تحليل النظم في تنمية المعلم في مجال المعرفة واالتجاهات
والمهارات التي تضمن جودة عملية التعلم.

اإلتجاهات المطلوبة التي ينبغي اعتمادها في برامج إعدد المعلمين هي:
 -1اعتماد التعلم التعاوني لمواجهة ثورة المعلومات والتدفق المعرفي.
 -2اعتماد التدريب المتواصل فلسفة لإلعداد المهني المتكامل.
 -3اعتماد الجودة والتميز في برامج اعداد المعلمين.
 -4األخذ بمفهوم العولمة شكال ومضمونا ،وضمين مقوماتها كأهمية السلوك في التامل
مع األخرين والتعاون الفردي والجماعي وتقبل الخر واحترام ثقافات الشعوب.
 -5تضمين برامج اعداد المعلم مناهج وأنشطة تعليمية تنمي التفكير العلمي واالبداعي.
 -6احتواء برامج اعاد المعلم على مواد خاصة بمتطلبات العولمة كاللغة االنجليزية
والحاسب األلي والمهارات القيادية.
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 -7اإلطالع على المؤثرات االجتماعية والثقافية المؤثرة على الطالب ودراستها
ومعرفة سبل التعامل معها .الفقيه ،القرني،وبارشيد،

معايير اختيار المعلم
يمكن تقسيم معايير اختيار المعلمين إلى المجموعات التالية :أبو بكر2010 ،
• معايير السمات الشخصية:
• أن يكون متز ًنا انفعاليًا.
• أن يكون سليم الحواس.
• أن يكون خاليًا من عيوب النطق.
• معايير المتطلبات المهنية:
• أن يكون لديه اتجاهات إيجابية نحو مهنة التعليم.
• أن يمتلك مهارات االتصال والحوار.
• أن يبدي مهارة في حل المشكالت.
• أن يبدي مهارة القيادة.
• معايير المتطلبات العلمية والثقافية:
• أن يكون إلمامه ً
جيدا بتخصصه وأساليب تعليمه.
• أن يكون واسع االطالع ولديه ثقافة متنوعة.
• معايير المتطلبات األخالقية:
• أن يكون موضوعيًا في أحكامه.
• أن يكون قادرً ا على تقبل النقد وتقبل أخطاء اآلخرين.

يعتبر اإلعداد األكاديمي العلمي محور عملية اإلعداد ،وإن أي خلل أو ضعف في هذا الجانب سيؤثر على
قدرات المعلم المهنية ،ومن السمات األساسية للمعلم الناجح أن يكون ملمًا بمادة تخصصه التي يدرسها ،ومسؤوالً
عن اإلسهام في نقل الخبرة والمعرفة ،وتطور أساليب النقل المعرفي ،مما يؤدي إلى إيجاد أفراد قادرين على التكيف
بنجاح مع بيئتهم ومجتمعهم ومالحقـة كل جديد يطرأ نتيجة التفجر المعرفي الهائل والتغير السريع التكنولوجي
(حميدوش.)1999 ،
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أسئلة المقابلة
-6

هل تعتقد بان هناك أثرا للدورات التدريبية التي تتلقاها أثناء الخدمة في تطوير األداءالتدريسي لديك

؟ وكيف تساعد هدة للدورات التدريبية في تطوير األداء التدريسي لديك ؟
-7

هل تساهم الدورات التدريبية التي تتلقاها أثناء الخدمة في تطوير مهاراتك األكاديمية والمهنية؟اذا

كنت تعتقد انها تساهم ما نوعية هذه المهارات األكاديمية والمهنية التي تتلقاها؟
-8

هل تركز الدورات التدريبية التي تتلقاها أثناء الخدمة على التعليم التقليدي من خالل التركيزعلى

تنمية قدرات المعلم العقلية والمعرفية على حساب تنمية المهارات النفسية والجسمية والحركية والفنية والثقافية؟ واذا
كانت كذلك ماهي الوسائل المناسبة لتنمية تلك المهارات ؟
-9

هل تركز الدورات التدريبية التي تتلقاها أثناء الخدمة على تنمية مهاراتك القيادية ومهاراتك

الحاسوبية؟ اذا كانت اجابتك بنعم وضح كيف تساهم هذه المهارات في اداك المهني؟ اما اذا كانت اجابتك ب ال ما
نوعية المهارات القيادية الحاسوبية المطلوبة من وجهة نظرك ؟
-10

هل تعتقد ان الدورات التدريبية تشجعك على التعلم الذاتي والتعاوني وتقبل الرأي اآلخر واالطالع

على ثقافات الشعوب؟ اذاكانت تشجع وضح أكثر؟

الدراسات السابقة
قام آندرسون ) )Andersson, 2000بدارسة هدفت إلى معرفة تأثير مشاركة المعلمين في الدورات
التدريبية أثناء الخدمة على آدائهم التدريسي ،وتكونت عينة الدراسة من ) )85معلما ومعلمة من معلمي الرياضيات
في المرحلة اإلبتدائية ،وقد أسفرت النتائج أن ) )90بالمئة من المعلمين أصبحوا أكثر فاعلية في أدائهم التدريسي،
كما أصبحوا أكثر اهتماما واساخداما للطرق التدريس واألنشطة التطبيقية التي تدربوا عليها.
أجرى رودولف ) )Rudolph,2002دراسة هدفت إلى التعرف على أثر التدريب أثناء الخدمة على
اتجاهات المعلمين وكفاءتهم وفعاليتهم المهنية تكونت عينة الدراسة من ) ( 35معلما ومعلمة ،وتوصلت الدراسة إلى
نتائج عديدة منها :توجد فروق فردية جوهرية في اتجاهات المعلمين نحو مهنة التدريس تعزى إلى برامج التدريب
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أثناء الخدمة لمصلحة المعلمين الذين التحقو بدورات تدريبية أكثر من غيرهم ،كما أشارت إلى التأثير اإليجابي لهذه
الدورات التدريبية في فعالية المعلمين التدريسية.

أجرى بركات ( ) 2005دراسة هدفت لمعرفة تأثير الدورات التدريبية التأهلية التي يلتحق بها المعلم أثناء الخدمة في
امتالكه وممارسته للكفايات الالزمة للتدريس واتجاهاته نحو المهنة ،ولتحقيق هذا الهدف اختار الباحث بطريقة عشوائية
الطبقية عينة مكونة من ) )347معلما ومعلمة ،منهم ) )185معلما و) (162من المدارس الحكومية في فلسطين ،واستخدم
لهذا الغرض آداتين هما :قائمة الكفايات التدريسية ،ومقياس اإلتجاه نحو مهنة التدريس ،وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم
وجود تأثير جوهري إللتحاق المعلمين في الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التربية والتعيلم أثناء الخدمة في مدى
امتالكهم للكفايات التدريسية ،ووجود أثر جوهري لهذه الدورات التدريبية في مدى ممارسة المعلمين لهذه الكفاات.
فاعلية الدورات التدريبية والتأهلية على الحاسب األلي لتطوير أداء معلمي مرحلة التعليم المتوسط في الجماهيرية الليبية
أجري الطبيب ( ) دراسة هدفت هذه الدراسة على التعرف على فاعلية الدورات التدريبية والتأهلية على الحاسب األلي
لتطوير أداء معلمي مرحلة التعليم المتوسط في الجماهيرية الليبية
حيث تكونت عينة الدراسة من ) 150معلماتم اختيارهم عشوائيا من المعلمين الذين يقومون بالتدريس الفعلي للحاسب األلي
وتم تصمم المقياس لقياس فاعلية من تصميم الباحث وتوصلت الدراسة الى النتائج اآلتية:يرى المعلمون أن الدورات
التدريبية على تقنيات الحاسب األلي تسهم في وبشكل فعال في تطويرآداء المعلمين ،حيث كانت اتجاهاتهم نحو استخدام
الحاسب األلي بعد تلقيهم الدورات ايجابية ،وأوصت الدراسة بالعمل على نشر الوعي بأهمية التكنولوجيا الحديثة في مجال
التعليم وتوفير المعامل واستمرار الدورات التدريبية على التقنيات الحديثة
الطبيب /مصطفى عبد العظيم المؤتمر العلمي األول لكلية العلوم التربوية بجامعة جرش مستقبل التربية في الوطن العربي
في ضوء الثورة المعلوماتية

قام كل من حماد والبهباني ( ) 2011دراسة هدفت هذه الدراسة الى التعرف على اتجاهاات اتجاهات معلمي الحكومة نحو
الدورات التدريبية التي تلقوها أثناء الخدمة بمحافظات غزة وفقا لعدد من المحاور البرامج التدريبية مدربي البرامج البيئة
التدريبية وقت تنفيذ البراج التدريبية ومعرفة أثر المتغيرات التاليةى الجنس المرحلة التعليمية المؤهل العلمي سنوات الخدمة
وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وكذلك بناء استبانة مكونة من  46فقرة موزعة على أربع مجاالت وتوصلت
نتائج الدراسة الى كانت اتجهات المعلمين نحو الدورات التدريبية المقدم لهم أثناء الخدمة من وزارة التربية والتعليم
بمحافظات غزة إيجابية نحو محوري ( محتوى البرامج التدريبية والبيئة التدريبية) واتجاهات محايدة نحو محوري البيئة
التدريبية ووقت تنفيذ البرامج التدريبية والمجموع الكلي للمحاور األربعة إيجابية
حماد ،حسن محمود والبهباني ،شحدة سعيد .(.2011(.
االنسانية) .المجلد التاسع عشر ،العدد الثاني ،ص .396-243
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 .مجلة الجامعة االسالمية (سلسلة الدراسات

فعالية الدورات التدريبية المتعلقة باستخدام مناهج اللغة االنجليزية المحوسبة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات المتدربين
في المدارس االستكشافية
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فعالية الدورات التدريبية المتعلقة باستخدام مناهج اللغة االنجليزية المحوسبة من وجهة نظر
المعلمين والمعلمات المتدربين في المدارس االستكشافية وأثرها على اتجاهات المتدربين نحو استخدام الحاسوب في التعليم
غيتكونت عينة الدراسة من ) ) 280معلما ومعلمة من معلمي المدارس االستكشافية الذين تلقوا تدريبا على المناهج المحوسبة
في تدريس منهاج اللغة االنجليزية خالل العام  ،2008/2007وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة احصائية
في اتجاهات المتدربين ولصالح المتدربين من حملة الدرجة الجامعية األولى مقارنة بالمتدربين ممن ليس لديهم خبرة سابقة
في استخدام الحاسوب وأظهرت الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة احصائية لصالح اتجهات المتدربين من الذكور نحو
استخدام الحاسوب في التعليم مقارنة باتجاهات المتدربين من اإلناث.

المجالي /محمد داود

واقع أدوار معلم التعليم العام في المملكة العربية السعوديية في ضوء الدورات التدريبية المقدمة (دراسة ميدانية)
قامت البلهيد ( )2015بدراسة هدفت الي التعرف على واقع أدوارمعلم التعليم العام في المملكة العربية السعوديية في ضوء
الدورات التدريبية المقدمة ،وتقديم آلية مقترحة لتفعيل المعلم من خالل األدوار المناطة به لبناء اإلنسان الصالح وللمجتمع
السعودي ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لتحليلي من خالل اجراء دراسة مسحية لألدبيات في مجال
البحث ،وإجراء مقابلة مقننة لعدد من الخبراء والمسؤولين عن التعليم وعينة عشوائية من معلمات ومعلمي التعليم العام في
المملكة العربية السعودية وأظهرت نتائج الدراسة عددا من النتائج أهمها :أن هناك قصورا في تحديد األدوار المحدثة
المطلوبة من المعلم القيام بها ،وأن المعلم يؤدي أدورا تقليدية اكتسبها من برامج االعداد قبل الخدمة ،وأن البرامج التدريبية
أثناء الخدمة ال تغطي جميع أدواره وأنها قليلة وتقدم في أوقات غير مناسبة وأن هناك ضعفا في العالقات بين منظمات
المجتمع والمعلم والمدرسة وأن أهم العوامل المؤثرة في آداء المعلمين ألدوارهم هي مركزية اإلدارة وضعف التكامل في
العالقة بين األسرة والمعلم حول باء شهصية التلميذ

قام الحمدان والهاجري(  )2006بدراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات معلمي ورؤساء أقسام التربية االسالمية بالمرجلة
الثانوية تجاه( أهداف ،محتوى ،بيئة ،أثر) الدورات التدريبية المقامة لمعلمي التربية االسالمية أثناء الخدمة في ضوء عددا
من المتغيرات  ،والتعرف على اقتراحات لتطوير البرامج التدريبية وعن الدورات التي يحتاجونها ،تكونت عينة الدراسة من
معلمين اثنين من كل مدرسة( 120معلم) وجميع رؤساء أقسام التربية االسالمية (20رئيس قسم للمرحلة الثانوية في دولة
الكويت وتوصلت الدراسة للنتائج األتية :وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغيرالنوع في (بيئة وأثر) الدورات التدريبية
في الفترة الصباحية وأن يفرغ المعلم للدورة وال يكلف بأعمال مدرسية في فترة التدريب ،االستعانة بمحاضرين من جامعة
الكويت،وترك حرية اختيار المتدرب للدورة التي يرااها تناسبه مع انشاء مركزين للتدريب المعلمين.

الطريقة واإلجراءات
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يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي قامت بها الباحثة في تحديد منهج الدراسة وعينتها وآداة الدراسة وصدقها
وثباتها.
منهجية الدراسة
استخدمت الباحثة المنهج النوعي من خالل إجراء عدد من المقابالت لعددا من المعلمين والمعلمات في محافظة
المفرق للعام الدراسي 2016/2015
مجتمع الدراسة وعينته
تكون مجتمع الدراسة من المعلمين والمعلمات في محافظة المفرق ( )13في محافظة المفرق للعام الدراسي
 2016/2015حيث تم إجراء المقابالت معهم وكانت عينة الدراسة ) (13معلما ومعلمة.

آداة الدراسة (المقابلة)
استخدمت الباحثة المنهج النوعي من خالل ( المقابالت ) والتي تم إعداده من خالل الرجوع ألدبيات الموضوع ،
وتم تصميم أسئلة المقابلة للمعلمين والمعلمات ( المشاركين في الدراسة) ،وحرصت الباحثة أن تكون األسئلة متكاملة وشاملة
لموضوع الدراسة ،وتكونت آداة الدراسة من خمسة أسئلة رئيسية.

صدق األداة وموضوعيتها
للتأكد من صدق آداة المقابلة تم عرضها على مجموعة منن المختصنيين فني كلينات التربينة فني عندد منن الجامعنات العربينة،
؛,وكان الغرض من التحكيم :
مدى مالئمة أداة المقابلة للمعلمين والمعلماتمدى مناسبة الصياغة اللغويةمالحظات أخرى ترونها مناسبة من إضافة أو حذف أو تعديلوقد قدم المحكمون أراء لتعديل األسئلة لغويا ،وتم األخذ بما اتفق عليه  %85من المحكمين.
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ثبات األداة:
للتأكد من ثبات األداة استخدمت الباحثة استراتيجيتين من استراتيجيات ثبات منهج البح ،النوعي:
مستخلص المعلومات :وهو باحثة محايدة قامت بتحليل المقابالت واستخراج أهم األفكار الواردة فيها ،وتمم عقمد مقارنمة
بين النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خالل استخدام معادلة هولستي للثبات بلغت نسبة اإلتفاق %80
السجل الميداني :وهو سجل زمني يوضح وتاريخ المقابالت مع المعلمين والمعلمات ،والملحق (أ) يوضمح تماريخ عقمد
المقابالت.
تحليل المقابالت
 -1السؤال األول :هل تعتقد بان هناك أثرا للدورات التدريبية التي تتلقاها أثناء الخدمة في تطوير األداءالتدريسي لديك
؟ وكيف تساعد هدة للدورات التدريبية في تطوير األداء التدريسي لديك ؟

الدورات التدريبية لها أثر كبير في تطوير اآلداء التدريسي لدى المعلمين ،حيث قال المقابل (" :)1نعم تؤدي الدورات
التدريبية دور كبير في تطوير اآلداء التدريسي من خالل المواكبة العالمية والتكنولوجيا في تطوي األداء أثتاء الخدمة
واإللمام بالنواحي الثقافية والقدرة على استخدام مناهج البحث ،ووضح المقابل ( ")2نعم تساعد عندما تكون هناك شمولية في
الدورات وعدم اقتصارها على الجوابب األكاديمية من خالل التركيز على الجوانب الالمنهجية ،وأشار المقابل ) ")3هناك
بعض الدورات تسهم مثل دورات التعليم المحوسبة أما الدرات التقليدية فال تسهم في ذلك" ،وأكد المقابل ) )5بقوله ":نعم
هناك دورات تدريبية تساهم في تطوير الجوانب التدريسية وطرق التدريس" ،وقال المقابل ) ")6نعم تساعد الدورات
فيتطوير اآلداء التدريسي من خالل كسب مهارات ومعلومات مفيدة لتنمية اآلداء التدريسي في مختلف نواحي التدريس ،وأكد
المقابل ) ")7نعم من خالل تطبيق تلك الدورات على الواقع العملي بحيث تسهم في تطوير اآلداء التدريسي لديهم ،بينما قال

المقابل ) ")9أحيانا الدورات التدريبية لها أثر في تطوير األداء التدريس" ،وأكد المقابل ) ")10أكيد الدورات التدريبية مفيدة
والها دور في تطوير التدريس ،صار في طرق حديثة وأساليب جديدة وصار الدور األكبر للطالب في عملية التدريس بعيد
عن التلقين من قبل المعلم والطرق التقليدية" ،وأشار المقابل ) ")13) ،(12)، )11الدورات التدريبية لها أثر إيجابي في
تطوير اآلداء التدريسي".
الدورات التدريبية تساعد في تطوير األدااء التدريسي لدى المعلمين من خالل:
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 -1مواكبة التكنولوحيا في تطوير اآلداء التريسي أثناء الخدمة 1
 -2اإللمام بالنواحي الثقافية والقدرة على استخدام مناهج البحث 1
 -3شمولية الدورات وعدم اقتصارها على الجوانب األكاديمية والتركيز على الجوانب الالمنهجية 2
 -4تطبيق تلك الدورات على الواقع العملي للمعلمين 7
 -5التعرف إلى أساليب جديدة ومطورة واالستفادة منها داخل الغرف الصفية 9

السؤال الثاني :هل تساهم الدورات التدريبية التي تتلقاها أثناء الخدمة في تطوير مهاراتك األكاديمية
والمهنية؟اذا كنت تعتقد انها تساهم ما نوعية هذه المهارات األكاديمية والمهنية التي تتلقاها؟
تساهم الدورات التدريبية التي يتلقاها المعلمون أثناء الخدمة في تطوير مهاراتهم األكاديمية والمهنية  ،فقد أجاب المقابل ()1
والمقابل ( (13)، (12( ، (11)(8قائلين" نعم ،تساهم الدورات التدريبية في تطوير المهارات األكاديمية والمهنية ،وأكد

المقابل ( )2قائال"تساهم بشكل فعال عندما يكون لها تطبيق حقيقي وهادف لتنمية قدرات المعلم ،ووضح المقابل (")3
المهارات في مجال التعليم اإللكتروني والدورات ذات التطبيق العملي فإنها تساهم" وأجاب المقابل (")4نعم ،تساعد ألن العلم
ليس له نهاية" ،وبين المقابل ( " )6نعم ،تساهم في تنمية مهارات متعددة مثل مهارات متعددة" وأكد المقابل ) ")7بالتأكيد ،
ألنه ال يوجد دورة إال ويتم اإلستفادة منها حتى لو كانت تلك اإلفادة محدودة" ،وجاء عند المقابل ( ")9نعم ،تساهم في تنمية
المهارات األكاديمية من معرفة وأساليب وأدوات متنوعة" والمقابل (.")11
تساهم الدورات التدريبية التي تلقاها المعلمون أثناء الخدمة من خالل:
 -1تطوير مهارة إعداد الدروس والتخطيط اليومي والتقويم المستمرين من خالل االستراتيجيات
المختلفة مثل العصف الذهني 9 ،1
 -2تطوير مهارة التعليم االلكتروني 3
 -3تطوير مهارة استخدام الحاسوب ،ومهارة التعامل مع الطلبة والزمالء والمواقف التعليمية 6
 -4تطوير المهارات العقلية والمعرفية وأنواع التفكير مثل التفكير الناقد البناء ،وتطوير مهارة التعلم
باللعب والتعلم من خالل النشاط 10 ،9

السؤال الثالث :هل تركز الدورات التدريبية التي تتلقاها أثناء الخدمة على التعليم التقليدي من خالل
التركيزعلى تنمية قدرات المعلم العقلية والمعرفية على حساب تنمية المهارات النفسية والجسمية
والحركية والفنية والثقافية؟ واذا كانت كذلك ماهي الوسائل المناسبة لتنمية تلك المهارات ؟
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تركز الدورات التدريبية التي يتلقاها المعلمون أثناء الخدمة على التعليم التقليدي  ،حيث أكد المقابل ( )2أنها" تعتمد الدورات
التدريبية على األساليب التقليدية" والمقابل ( ") 3كل الدورات التي تلقيتها كانت تقليدية تركز على قدرات عقلية ومعرفية،
أما الجانب النفسي والثقافي فال يوجد" ،والمقابل ( " (7أغلبية الدورات تركز على التعليم التقليدي،بإستثناء الدورات التي
أصبحت تركز على تكنولوجيا المعلومات" وجاء في حديث المقابل ( " (8نعم ،الدورات تركز على التعليم التقليدي وأسلوب
التلقين ،والمقابل ( ")9أحيانا تركز على التعليم التقليدي" ،بينما نفى المقابل ( )11ذلك بقوله"ال ،إنما تركز على الجانب
النفسي".
من الوسائل المهمة لتنمية المهارات النفسية والجسمية والحركية والفنية والثقافية ما يأتي-:
 -1تحفيز المعلم جسديا وماديا وفكريا كما جاء عند المقابل ()2
 -2القيام بورشات عمل ذات أساليب واستراتيجيات متنوعة كما جاء عند المقابل ))8
 -3عرض أفالم وحصص واقعية على مستوى المناطق المشتركة لإلستفادة من الخبرات التدريسية
وإن كانت من الدول األجنبيىة كما جاء عند المقابل (.)9
 -4عقد دورات ومعارض تمكن المعلم من عرض وسائل تعليمية يقوم هو بإعدادها كما جاء عند
المقابل ))10

السؤال الرابع :هل تركز الدورات التدريبية التي تتلقاها أثناء الخدمة على تنمية مهاراتك القيادية ومهاراتك
الحاسوبية؟ اذا كانت اجابتك بنعم وضح كيف تساهم هذه المهارات في اداك المهني؟ اما اذا كانت اجابتك ب
ال ما نوعية المهارات القيادية الحاسوبية المطلوبة من وجهة نظرك ؟
الدورات التدريبية التي يتلقاها المعلمون أثناء الخدمة ال تساهم كثيرا في تنمية مهارات الحاسوب ومهارات القيادة ،بين
المقابل ( "(1تساهم الدورات التدريبية في تنمية مهارات القيادة والمهارات الحاسوبية " والمقابل ( " )14نعم تساعد من
خالل الدورات المتكررة وممارسة العمل عن طريق الحاسوب" والمقابل ( " ) 5نعم ،دورات ) )ICDLالتي تنمي المهارات
الحاسوبية" والمقابل ) ") 6نعم ،أكيد تساهم في تطوير استخدام الحاسوب" والمقابل ) ")7نعم ألن أغلبية الدورات التي تقدم
للمعلمين مثل  ICDL , INTELوذلك للمردود المادي العائد منها ،وكذلك للقيمة التربوية والتقنية من خالل أخذ هذه الدورة"
 11 9 7 6 5بينما نفى ذلك 10 8 5 3 2
تساهم دورات الحاسوي والقيادة ااتي يتلقاها المعلمون أثناء الخدمة في تنمية عدد من المهارات مثل:
 -1استخدام مهارة الحاسوب في التعليم واستخدام البرمجيات والدروس المحوسبة
باستمرار 1
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 -2ممارسة األعمال المدرسية عن طريق الحاسوب 4
 -3كتابة االختبارات وعمل الوسائل التعليمية للمواقف التعليمية 6

السؤال الخامس :هل تعتقد ان الدورات التدريبية تشجعك على التعلم الذاتي والتعاوني وتقبل الرأي اآلخر واالطالع على
ثقافات الشعوب؟ اذاكانت تشجع وضح أكثر؟
تشجع الدورات التدريبية التي يتلقاها المعلمون أثناء الخدمة على التعلم الذاتي والتعلم التعاوني وتقبل الرأاي واإلطالع على

ثقافات الشعوب األخرى ،فقد جاء عند المقابل ( ")1نعم تساهم إلى حد كبير في القدرة على التعلم الذاتي والخاص ،وكما
تشجع على تقبل اآلراء والقدرة على المنفسة من قبل اآلخرين" والمقابل ( ")2يمكن أن تكون كذلك لكن على المدى البعيد"

وأكد المقابل ( ")6( ، )4نعم تشجع مع الممارسة وكثرة المطالعة يصبح لدى اإلنسان فكر"  ،ووضح المقابل (" )8نعم
تشجع الدورات على التعلم التعاوني من خالل اإلنخراط مع أفراد ومعلمين من خارج المدرسة " وجاء عند المقابل (")9

الدورات التدريبية تشجع على التعاون الفردي والتعاوني والتفاعل مع مدرسين آخرين في مجتمعات أخرى مما يؤدي إلى
إلى تبادل الخبرات األكاديمية والمهنية والتخطيط والقويم وأساليب اآلداء جميعها مما يؤدي أن تعم الفائدة على الجميع"

والمقابل ) ")11) ")10لها دور كبير في التعلم التعاوني وتقبل اآلراء اآلخرين من خالل طرح قضسة ومناقشتها في
مجموعات قد تختلف وقد تتفق وتبقى بروح الفريق الواحد" أما المقابل ) ( 7فقد قال " أحيانا وهذا يعتمد على نوعية
المدربين ،فأغلب المدربين من المدربين القدامى يركزون على أمور ثانوية وعدم إعداء أي جديد وكذلك بسبب إطالعهم
على وسائل التكنولوجيا الحديثة"
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واقع التدريب أثناء الخدمة واالحتياج التدريبي لعضو التدريس الجامعي بجامعة بنغازي _ ليبيا
د .سليمة زوبي _ جامعة بنغازي _كلية التربية
دكتوراه في اإلرشاد والعالج النفسي
يقاس تطور األمم بمدى قدرتها على مواكبة التطورات المختلفة في هذا العصر المتردفب بالمعلومرات
وقدرتها على التكيف  ،والتعامل معها بأقصى درجات الكفراة لرذا فرال التوقرف عر تطروي الرذات يع ري
الجمود الفك ي ،وم ه ا أصبح التدريب هو الخيار األمثرل للمعلرم لتطروي الرذات وب راة األمرة متمثلرة فري
اب ائها الذي يتحمل أمانة رعايتهم ووضعهم على الدرب الصحيح.
يعتب عضو هيئة التدريس صاحب رسالة يؤم بأهميتها ويؤدى حقها بمه ية عالية وح فية
فأخالقياته طبب معايي الجود تكم في التمك م الماد العلمية التي يقوم بتدريسها وأل يكول على
دراية بط ق التدريس وأساليبه  ،وأل يلم إلماما ً جيداً بالمستجدات في مادته  ،وأل يطبب معايي الجود
على الماد الذى يقوم بتدريسها مما يحقب مستوى جيداً للخ يج  ،ويعزز أداؤه المه ي في المجتمع ،
ويدي اللقاة التعليمي بشكل جيد مما يساعد على االبتكار واإلبداع ويحاول تحسي أسلوب التدريس
بالشكل الذي يجعل الماد العلمية مشوقة للطالب.
يعتب التدريب أث اة الخدمة م أهم الوسرائل الترى يمكر مر خاللهرا تحسري أداة المعلرم وتطروي ه حترى
يتمك م القيام بدوره كمدرس فعال وم تج  ،حير الهردا األساسري مر التردريب أث راة الخدمرة هرو رفرع
مستوى المعلمي إلى أقصى حد ممك ( شعلة وعبد العزيز .)124 :1998،
يلعب التدريب دور مهم في تعزيز مع فة العاملي في مختلف المه  ،فهو يبقيهم على اطالع علرى كرل
علرى
جديد في عالم مه تهم ويمك هم مر التفاعرل مرع تجرارب انخر ي  ،كمرا أل الجهرات المشر لة تحر
عالم يشرهد كرل يروم دخرول
تدريب العاملي لديها حتى ت قى بمهاراتهم وقدراتهم لكى يواكبوا كل جديد في ٍ
مفاهيم جديد للعلم والمع فة .
ويُعد التدريب ومواصلة التأهيل في التعليم الجامعي ض ور تف ضها اعتبرارات كثير م هرا  :أل مه رة
التعليم تتطلب نوعا ً متميزاً مر القردرات والمهرارات التري ال توجرد بالصردفة وهري مر أهرم الجوانرب التري
تمثل أساسا ً ل جاح المعلم في عمله بجانب كفاةته العلمية (باجح ز .)1:2016،
ويعد تأهيل المعلم وتدريبه في أث اة الخدمة علرى كرل جديرد فري مادتره واألمرور اإلداريرة والف يرة إسرهاما ً
كبي اً في رفع أدائه ويمك القول  :إل مقدار الع اية ب وعية تأهيل المعلرم وتدريبره إنمرا يعكرس اإلحسراس
على توفي الخدمات التعليمية له (الم ياوي.)1:2016،
بالمسؤولية تجاه مستقبل األجيال ومدى الح
ع د التخطيط ألي ب نامج البد م القيام بتحديد االحتياجرات التدريبيرة الترى تعتبر األسراس الرذي يقروم
عليرره الترردريب السررليم بهرردا تحقيررب الكفايررة وتحسرري األداة وفرري ضرروة تحديررد االحتياجررات التدريبيررة يررتم
تصررميم البرر امج التدريبيررة وت حديررد األهررداا بدقررة ودراسررتها دراسررة مسررتوفية تعطرري مؤشرر عررام إلررى
االحتياجات التدريبية الالزمة للمتدربي .
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وذلك ألل تحديد االحتياجات التدريبية عملية دائمة ومستم  ،وتعد الخطو األولى التي ي ب ي أل
تثار ع د إعداد أي ب نامج ناجح للتعليم المستم  ،ويعتب حص االحتياجات التدريبية هرو نقطرة االنطرالق
الموضوعية في إعداد خطة تدريبية  ،لرذا فقرد أكرد الكثير مر الت برويي علرى أهميرة ذلرك فرال نجراح أي
ب نامج تدريبي يقاس بمدى التع ا علرى االحتياجرات التدريبيرة  ،وحصر ها وتجميعهرا ألل الب نرامج ال
يؤدي دوره بشكل م اسب ما لم يؤسس على قياس علمي لالحتياجات التدريبية.
إل عمليررة تحديررد االحتياجررات التدريبيررة تعتب ر بمثابررة المؤش ر الررذي يوجرره الترردريب نحررو االتجرراه
الصحيح بحي يمك ه تحقيب كفاة وحس أداة المعلمري واالرتقراة بمهراراتهم وسرلوكهم وتوجيره تفكير هم
وعقائدهم بمـا يتفب واتجاهات المجتمع واحتياجاته الت بويرة  ،وقرد شردد الكثير مر الت برويي علرى أهميرة
تحديـد االحتياجـات التدريبيرة للمتردربي  ،ألل نجراح أي ب نرامج تردريبي إنمرا يقراس بمردى التعر ا إلرى
االحتياجات التدريبية وحص ها وتجميعها ،كما أل أي ب نامج ال يؤسس علـى قيـاس علمرـي لالحتياجرـات
التدريبية بدقه ومهار يجعل م الب نامج التدريبي جهدا ال جدوى م ه (ب كات .(2010 ،
إل االهتمام بالتدريسي الجامعي وتطوي مستوى أدائه هو محور رئيسي لعمل الكثي م أنظمة
التعليم في مختلف دول العالم  ،وذلك ألنه هو الع ص األساسي الذي تقوم عليه العملية التعليمية التي ال
يمك نجاحها إال بوجوده ويكول مؤهالُ ت بويا ً وتخصصيا ً  ,وم المع وا أل معظم أعضاة هيئة
التدريس يقومول بتعليم طالبهم باألسلوب التقليدي الذي تعلموا به ويعدول طالبهم م خالل أدائهم
المتواضع وإعدادهم لم اهج تقليدية المحتوى دول إتاحة الف صة لهم إلعمال عقولهم وفك هم لمواجهة ما
يستجد م تحديثات ولهذا السبب انفصل التدريسي ع الواقع المت ي وكذلك ع طالبه مما أدى
إلى عدم إتاحة الف صة للحوار والم اقشة وخلب البيئة التعليمية المحفز والتى تع ُد م الوسائل المهمة
الكتمال المع فة وتحسي العملية التعليمية وتقويم الطالب وم هذا الم طلب فقد سع مؤسسات التعليم
العالي في العالم المتقدم إلى تطوي كفاة التدريسي بمختلف الوسائل الممك ة م خالل عدد م المشاريع
والب امج التي يأتي في مقدمتها التدريب
ب زت الحاجة إلى التدريب وتحديد االحتياجات التدريبية بشكل دقيب نظ اً ألل الب امج التدريبية
المقامة داخل جامعة ب ازي ال تلبي في كثي م األحيال وبشكل كامل االحتياجات التدريبية الفعلية
ألعضاة هيئة التدريس حي يتضح م خالل البح والمقابالت الشخصية لمسؤولي مكتب تدريب
الجامعة ومكتب التطوي األكاديمي العديد م المشكالت بحاجة إلى حلول والتي م أهمها :عدم وجود
است اتيجيات للتخطيط للب امج التدريبية وإل وجدت ال تستهدا عضو التدريس الجامعي على وجه
وإنما خالل الس وات األخي استهدف في معظمها عاملي الجامعة م الموظفي
الخصو
واإلداريي .
وكول عضو هيئة التدريس م أهم ركائز ج اح الجامعة في تحقيب أهداا التعليم العالي حي تعتب
وظيفته وإسهاماته وبحوثه م وسائل تطور الجامعة ورفع مستواها وتص يفها العالمي  ،فال مواكبة
عضو التدريس للتطورات المختلفة ليكول قادراً على االَستم ار في أداة مهامه على الوجه المطلوب
يتطلب تحديدا َاحتياجاته التدريبية التى تواكب أدواره المه ية واحتياجات المجتمع سواة م ال احية العلمية
أو البحثية أو المه ية ليساعد ذلك على مواجهة تكاليف التدريب العالية  ،و ضيب وق عضو هيئة
التدريس(آل ف حال .)2:2012 ،
وعلى قدر علم الباحثة م خالل اطالعها على بعض الدراسات واألبحاث السابقة في الوط الع بري
تبي أل موضوع التدريب وتحديد االحتياج التدريبي فري أث راة الخدمرة لرم يلقرى االهتمرام والع ايرة مر قبرل
المسررؤولي وأصررحاب الق ر ارات بقطرراع التعلرريم والمؤسسررات التعليميررة بشرركل عررام والتعلرريم العررالي بشرركل
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خرا  ،وال يشررتمل علررى أي بر امج شرراملة متكاملررة ,وقررد خبر ت الباحثررة* هررذا األمر فرري أث رراة الترردريس
الجامعي.
كما أل ب امج التدريب الحالية تقتص ــ في ال الب ــ على بعض ورش العمل القصري والمحاضر ات
ال ظ ية الجاهز دول اعتبار لحاجات المتدربي واحتياجاتهم التدريبيرة ,وي تهري الب نرامج التردريبي دول
التأهيلي وال يؤخذ رأي المتدرب في الب نامج وال في احتياجاته التدريبية  ,وت اقش الدراسة الحاليرة رأي
المعلم في كل خطوات الب نامج التدريبي ليعود عليه بتحسي األداة وجود العمل واالستفاد ووضع خطط
مستقبلية لب امج الحقة .
* الباحثة تعمل عضو هيئة تدريس م ذ  12عاما ً بكلية الت بية _جامعة ب ازي  -ليبيا

وعلى ال غم م توات الظ وا العصيبة وتذبذب سياسة الحكومات في األونة األخي تقوم دولة ليبيا
متمثلة في قطاعات التعليم بت ظيم العديد م ورش العمل وال دوات والمحاض ات ال ظ ية  ،إال أل هذه في
مجملها ال تزال غي مب ية على الحاجات الفعلية للمعلمي كمرا أنره ال يوجرد أدنرى اهتمرام ملحروظ بتأهيرل
المعلم المبتدئ في كافة القطاعات والتعليم الجامعي على وجه الخصو وعلى قردر علرم الباحثرة ومقابلرة
العديد م المسؤولي في مكا تب التدريب و التطوي األكاديمي وضمال الجرود فري الجامعرة أنره ال توجرد
أية ب امج تدريبية ألعضاة هيئة التدريس بالجامعة خرالل السربعة أعروام األخير فري معظرم التخصصرات
لكلية الت بية رغم أهمية موضوع التدريب والتأهيل لعضو التدريس الجامعي – بخاصة المبتدئ.
ويتلخص تساؤل الدراسة في اإلجابة ع انتي:
البحررر والكشرررف عررر واقرررع بررر امج التررردريب لعضرررو هيئرررة التررردريس فررري كليرررات الت بيرررة فررري جامعرررة
ب ررررازي و هررررل يختلررررف تحديررررد االحتياجررررات التدريبيررررة إل وجررررد لعضررررو هيئررررة الترررردريس
الجامعي ؟
وم األهمية أل يع ُد تدريب عضو هيئة التدريس وتحديد احتياجاته التدريبيرة أث راة الخدمرة علرى كرل
جديد في مادته إسهاما ً كبي اً في رفع أدائه ويمك القول  :إل مقدار الع اية ب وعية تأهيل المعلرم وتدريبره
على توفي الخدمات التعليمية لها .
إنما يعكس اإلحساس بالمسؤولية تجاه مستقبل األجيال ومدى الح
لذلك البد م أل يكول األستاذ الجامعي في كليات الت بية على قردر مر المع فرة وأل يتمترع بكفايرات وفرب
معايي الجرود يسرتفيد م هرا الطلبرة مسرتقبالً ويتوقرف تطرور أي مؤسسرة للتعلريم العرالي علرى مرا فيهرا مر
محتروى م رراهج تعليميرة مر الجرود فانهررا لر تحقررب الفائرد الم جررو م هرا إذ لررم ي فرذها تدريسرريول أكفرراة
يمتلكول الكفايات ومدربول تدريبا كافيا ً ومؤهلول تأهيالً م اسبا ً (ال بيعي .)2010:5:
وتعد الدراسة الحالية محاولة مهمة للكشف ع واقع ب امج التدريب واالحتياج التدريبي للتدريسي.
فالتدريسي يحتاج إلى التدريب في أث اة الخدمة وذلك ألل التعلريم ممارسرة مسرتم مت ير حسرب
مواقف الرتعلمم والتعلريم ومت ير ات مع فيرة ومه يرة وعلروم وتق يرات جديرد تسرتجد باسرتم ار ،لرذلك  ،فمر
المهم تجديد خب ات المعلمي وزياد فاعليتهم  ،والمقصود بالتدريب أث اة الخدمة هو تلك الب امج الدوريرة
الم تظمة التري قرد تكرول علرى شركل دورات وورش عمرل ،وغي هرا مر األنشرطة التري ي ضر مم إليهرا المعلرم
بتخطيط مسبب ،ويش ا عليها مجموعة م المش في المختصي فري مجراالت ت بويرة وتعليميرة مختلفرة
مما يُسهم في رفرع مسرتوى أداة المعلمري بصرور مسرتم  ،كمرا أل نوعيرة التردريب تختلرف حسرب حاجرة
المعلررم فالترردريب الررذي يحتاجرره المعلررم المبترردئ يختلررف ع ر الترردريب الررذي قررد يحتاجرره المعلررم األقرردم
ُ
تهدا عملية تدريب المعلمي أث اة الخدمة إلى عالج نواحي القصرور أو الر قص
والمتم س ،وبشكل عام،
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في ب امج اإلعداد ،وإتاحة الف صة للمعلمي للحصول على مهارات وخبر ات جديرد  ،وتحردي معلومرات
المعلم في مجال تخصصه.
يمثل التدريب أحد أهم وسائل المجتمع في تحقيب ال جاح واالزدهار والذي يعتمد علري مردي اسرتجابته
واستيعابه لمتطلبات واستحقاقات التطورات التك ولوجية غي المسبوقة كما ً وكيفاً ،وتحترل قضرية التردريب
مكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررال الصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردار .
ولعل الحاجة إلى التردريب ترزداد أهميتهرا وضر ورتها فري الردول ال اميرة ومر بي هرا الردول الع بيرة،
وذلررك حتررى تسررتطيع أل تسررد العجررز فرري إعررداد القرروى العاملررة المدربررة والمطلوبررة مر ناحيررة ،وأل تواجرره
التوسع في مجاالت الت مية االقتصادية واالجتماعية م ناحية أخ ى.
وما يب ز أهمية التدريب أن ا ندرك دائما ً أل الشخص المدرب هو الرذي يسرتطيع إنجراز أعمالره بط يقرة
أفضل مما لو كال غي مدرب ،وهذا يع ري أل يكرول قيامره بهرا أكثر كفايرة وأكثر اقتصراداً ،ويمثرل المعلرم
المحور األساسي للعملية الت بوية داخل المؤسسات التعليمية  ،وعليه يتوقرف نجاحهرا فري تحقيرب األهرداا
الم جرو م هررا ،لرذا اسررتلزم األمر االهتمررام باعرداده وتدريبرره واالهتمرام بتحديررد احتياجره الترردريبي وأوجرره
القصور وال قص في مستوى أدائه ومعلوماته المع فية وغي ها م الخصائص.
وتهرردا هررذه الدراسررة إلررى الكشررف عر مرردى تحقيررب مكتررب الترردريب ومكتررب التطرروي األكرراديمي بجامعررة
ب ازي الست اتيجية التدريب  ،والتعر ا علرى تحديرد أهرم االحتياجرات التدريبيرة ألعضراة هيئرة التردريس
بكليات الت بية بجامعة ب ازي.
يشي مفهوم التدريب أث اة الخدمة إلى عملية التأهيل الت بوي للمعلم باستخدام األساليب والط ق والوسائل
التى تعي ه على القيام بمه ته على المستوى المطلوب وعلى نحو أفضل(ب كات .)5:2005،
تعلم تقدم ألعضاة الهيئة التدريسرية فري المؤسسرة التعليميرة ب ر
وهو ب نامج مخطط يتكول م ف
تحسي أدائه أث اة ممارسة المه ة(ب كات .)5:2005،
وع فه الشعلة وعبد العزيز ( )1998بأنه كل نشاط م ظم ومخطط له يساعد المعلمري علرى ال مرو المه ري
ويمدهم بالخب ات والمهارات التدريسية والتى م شانها رفع مستوى عمليتي التعليم والتعلم.
وتع ا الباحثة التدريب أث اة الخدمة بأنه تلك الب امج الم تظمة على شكل ورش عمل ودورات ي ظم
إليها المعلم بتخطيط مسبب  ،لتحقيب أهداا معي ة خالل مد زم ية محدد مما يسهم في رفع مستوى أداة
المعلمي بصور مستم ما داموا ملتحقي في مه ة التدريس.
وتعددت التع يفات التي ت اول مفهوم االحتياج التدريبي وقد ع فه البعض علي إنه :
مجموعة الت ي ات المطلوبة إحداثها في الف د والمتعلقة بمعلوماته وخب اته وادائه وسلوكه واتجاهاته
لجعله م اسبا ً لش ل وظيفة محدد والقيام بمهامها بشكل فعال (األكاديمية الع بية الب يطانية للتعليم العالي
.)1:2016
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ويع فها الصباغ ()1994بأنها :جوانب ال قص التي قد يتسم بها أداة العاملي في م ظمة ما – ألي
سبب م األسباب والتي يجب أل تتضم ها ب امج التدريب المقدمة إلى هؤالة العاملي بما يعمل على
تحسي هذا األداة.
وتعتقد الباحثة أل مفهوم االحتياج التدريبي يتعلب ببعدي زم يي الحاض والمستقبل أو بعبار أخ ى
الوضع الحالي  ،وما يجب أل يكول عليه في فت زم ية مقبلة عاجلة أو بعيد المدى ،وهو مجموعة
المؤش ات التى توضح وجود الف ق بي األداة الحالي واألداة الم غوب فيه لدى األف اد العاملي .
وت اول العديد م الدراسات موضوع التدريب -دراسة ب كات()2005بع وال :الدورات التدريبية أث اة
الخدمة وعالقة ذلك بفعالية المعلم واتجاهاته نحو مه ة التدريس هدف إلى مع فة تأثي الدورات التدريبية
التأهيلية التى يلتحب المعلم أث اة الخدمة في امتالكه وممارسته للكفايات الالزمة للتدريس واتجاهه نحو
المه ة  ،ولتحقيب هذا الهدا اختار الباح عي ة مكونة م ()347معلما و( )162معلمة  ،واستخدم لهذا
أداتي هما :قائمة الكفايات التدريسية ومقياس االتجاه نحو مه ة التدريس وأشارت ال تائج إلى عدم
ال
وجود تأثي جوه ي اللتحاق المعلمي في الدورات التدريبية التى ت ظمها الوزار أث اة الخدمة في مدى
امتالكهم للكفايات التدريسية بي ما بي ال تائج وجود أث جوه ي لهذه الدورات في مدى ممارسة
المعلمي لهذه الكفايات.
ودراسة الش ف ي )  ( 1996بع وال:واقع مواةمة مؤسسات إعداد المعلم في سلط ة عمال لتلبية بعض
متطلبات التجديد في ال ظام التعليمي ،وأهم ما اقت حته الدراسة يتحدد في انتي االهتمام بعملية التعليم
والتعلم داخل كليات الت بية سواة كال ذلك م خالل االهتمام بالتطوي المستم للب امج والمق رات ،أم
بأداة أعضاة هيئة التدريس ،والعاملي واإلداريي الت سيب فيما بي كليات الت بية والمجلس المقت ح لهذه
الكليات وبي وزار الت بية والتعليم والجهات والمؤسسات األخ ى ذات العالقة -إج اة دراسات تقويمية
ذاتية لكل كلية م كليات الت بية كل مد زم ية م اسبة حتى يمك ها تحقيب أهدافها بكفاة و فعالية.
ودراسة ك عال )  ( 2003بع وال:رؤى مستقبلية إلعداد المعلمي و تأهيلهم في كليات الت بية في
الجامعات السوري ،وأوص الدراسة بض ور إعداد المعلمي وتأهيلهم في كليات الت بية على المستوى
الجامعي لم احل التعليم كافة ،واإلفاد م التجارب العالمية والع بية في إعدادهم وتدريبهم وتعزيز
ال ؤية الجديد في سورية إلعداد المعلمي وتدريبهم عامة،
واإلس اع في تطبيب مضمول المذك التطوي ية إلعداد األط الت بوية ،وإيجاد م اكز تدريبية مجهز
بتقانات ت بوية حديثة ،وإيجاد الحوافز المادية والمع وية المشجعة الستقطاب األط التدريسية الكفية.
ودراسة الس بل )  ( 2004بع وال:رؤى و تصورات حول ب امج إعداد المعلمي في الوط الع بي.
أكدت الدراسة أل ب امج تأهيل المعلمي وإعدادهم في الوط الع بري برأمس الحاجرة إلرى ب راة م ظومرات
مضبوطة الجود م حي المق رات الدراسية ،وآليات التوصيل واإلش اا األكاديمي ،واختيار المعلمي
و الهياكرل اإلداريرة ،وأسراليب التقرويم  ،وركرزت الدراسرة علرى أهميرة التعلريم عر بعرد فري مجرال إعرداد
المعلمي أو تدريبهم حتى يتس ى لهذا ال وع م التعليم القيام باصالحات نوعية تجد ط يقها لتكول نموذجا ً
إلصالح التعليم التقليدي الذي كث ت اإلشارات إلى ضعف نوعيته وجودته.
و دراسة راشد )  ( 2004بع وال:
تدريب المعلم في ضوة االتجاهات الت بوية الحديثة ،وأوص الدراسة بما يأتي -:إنشاة م اكز دائمة
لتدريب المعلمي ذات ب امج تدريب مت وعة تصلح للم احل واالختصاصات كافة واستخدام أساليب
تدريب المعلمي ع بعد بواسطة شبكات المعلومات والب اإلذاعي وشبكة الفيديو ومحاولة الت لب على
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معوقات ب امج تدريب المعلمي الحالية وسلبياتها وأل يتجه جانب أكب م جهود البحوث الت بوية إلى
دراسة مشكالت تدريب المعلمي في أث اة الخدمة ،وابتكار حلول علمية وعملية لهذه المشكالت.
وبحسب األدبيات واألط ال ظ ية في التدريب أل المهمة األساسية للتدريب هي توفي ب امج لت مية
الموارد البش ية ،ولضمال تقديم هذه الب امج في الوق الم اسب لذا يجب أل يتم تخطيط العديد م
األنشطة المهمة وت فيذها ضم عمليات التدريب والتطوي  ،وم أهم هذه األنشطة تحديد االحتياجات
وتعتب عملية تحديد االحتياجات التدريبية عملية مهمة وحاسمة ل جاح الب امج التدريبية ،وذلك ألل تحديد
االحتياجات التدريبية يتطلب ما يلي(ش يد .)247 :1994،
 تحديد األف اد المطلوب تدريبهم ونوع التدريب المطلوب ومد الب امج وال تائج المتوقعة م هم.
 يحدد للتدريب أهدافه بدقة ،كمرا يتقر ر فري ضروئها تصرميم محتروى البر امج التدريبيرة ،والوسرائل
المستخدمة في التدريب واختيار المتدربي  ،وكذلك تقييم ب امج التدريب.
 يساهم في تحديد المسافة بري المسرتوى الرذي يكرول عليره المتردرب قبرل بردة التردريب ،والمسرتوى
الذي نأمرل وصروله إليره ع رد نهايتره ،إذ إل تقردي االحتياجرات التدريبيرة وقياسرها قياسرا ً علميرا ً هرو
الوسيلة المثلرى لتحديرد القردر المطلروب تزويرده للمتردربي كمرا ًوكيفرا ً مر المعلومرات واالتجاهرات
والخب ات الهادفة إلى إحداث التطوي ورفع الكفاة المه ية.
 يساعد في تشخيص مشكلة ما ،ويساعد على عملية التخطيط لحلها ،ويبي مردى اسرتحقاقية بر امج
التدريب م عدمها.
 يسهم في تخفيض ال فقات والتقليل م اإلهدار م خرالل تحقيرب أهرداا التطروي بصرور شراملة،
ورفع معدل كفاة األداة والحصول على مسرتوى أعلرى مر إنتاجيرة العمرل التري يرتم تحقيقهرا عر
ط يب التدريب.
إضافة إلى ذلك فال المعلومات التي يتم الحصول عليها في عمليرة تحديرد االحتياجرات التدريبيرة يمكر
أل تستخدم في عملية الت بؤ باالحتياجات التدريبية المستقبلية.
وعلى ال غم م كث الجدل ع االحتياجات التدريبية ،فال ذلك لم يقابله القدر الذي تستحقه م
االهتمام في الت فيذ ،فع دما سئل كل م "بالك وموت "  Blake & Moutonع أهم القضايا الخالفية
في ت مية الموارد البش ية أجابا إلى أل :االستجابة إلى االحتياجات على أساس مج د اإلحساس وليس
على أساس االحتياجات الفعلية هي أول المشكالت التي تواجه المختصي في مجال التدريب والتطوي ،
ولقد صاغ هوفمال  Hoffmanذلك بشكل قاطع ع دما ذك أنه قد تم تصميم معظم الب امج التدريبية
بدول تحديد لالحتياجات الفعلية ( ت يسي .)81:1990،
ويعتقد إدجار دال  Daleأل تب ى المتدربي ألهداا الدورات التدريبية التي سيحض ونها واشت اكهم
مشكالتها هذا
في تحديد احتياجاتهم التدريبية يسهم بالفعل في القضاة على السلبيات التي قد تعت
فضال ع أل المتدربي الذي يشاركول في تحديد احتياجاتهم التدريبية إنما يصبحول أكث مقدر على
ال قد الذاتي ،ومع فة لطاقتهم المه ية ،ويستفس ول ع كل عمل يقومول به (.)Dale, E.,1985, p21
وأوضح كل م مارشال وكالدويل  Marshall & Caldwellإلى أل مشاركة المتدربي في
تحديد احتياجاتهم التدريبية إنما يؤدي إلى إقبالهم بحماس على حضور الدورات التدريبية وذلك التفاق
احتياجاتهم التدريبية الحقيقية مع أهدافها ومضمونها ).( Marshall,J.C & Caldwell, S.1984:17
وبال سبة إلى مصادر تحديد االحتياجرات التدريبيرة -:فانره يمكر لجهرة واحرد أو أكثر مر الجهرات التاليرة
اإلسهام في تحديد االحتياجات التدريبية:
أ -المتدرب ألنه الشخص الوحيد الذي يشع بجوانب القصور لديه أكث م غي ه.
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ب -ال ئيس المباش الذي يش ا على المتدرب الم اد تحديد احتياجاته التدريبية .
ت -اختصاصي التدريب وهو الشخص المتف غ لشؤول التدريب الف ية والذي تقرع علرى عاتقره مسرؤوليات
تحديد االحتياجات التدريبية.
ث -الخ بي ر المتخصررص والمستشررار وهررو الشررخص الررذي ي تمرري إلررى هيئرره تدريبيررة أو استشررارية مسررتقلة
متخصصة في التدريب وتحديد احتياجه.
ج -اإلدار العليا (المحلية أو الم كزية) وذلك بحكم إش افها العام على المتدرب ،ووجود التقاري الدورية
لديها ع ه طول فت عمله في موقعه التابع لها.
ح -م اكررز الترردريب المختصررة وهرري الترري تعتب ر بمثابررة بيرروت الخب ر المتخصصررة ،و الترري تمتلررك م ر
الخب ات الطويلة والتق يات والط ق المسحية ما يؤهلها للعب دور بارز ومؤث في شؤول التدريب.
ولك ال يمك ألي جهة م هذه الجهات تحديد االحتياجرات التدريبيرة دول وجرود الطر ا المباشر وهرو
المتدرب ،وإال أصبح هدا الب نامج التدريبي المب ري علرى هرذا التحديرد غير مفهروم تمامرا ع رده ،وأصربح
محترروى الب نررامج ال يمررس الحاجررات الحقيقيررة لرره بالصررور الكافيررة ممررا يقلررل إل لررم يفقررد قيمترره ،وال يمكر
للقائمي عليه التأكد فيما بعد م مدى تحقيب أهدافه.
وم أص اا االحتياجات التدريبية :ه اك عد ط ق لتص يف االحتياجات التدريبية م ها:
تص يفها حسب الهدا ،أي تص يفها إلى احتياجات عادية لتحسي أداة االعضراة  ،مثرل دورات القضرا او
اعضاة ال يابة العامة المعي ي حديثا  ،واحتياجات تش يلية ل فع كفاة العمل مثل الدورات المتعلقة بقانول
جديررد وكيفيررة تطبيقرره  ،مشرركالت عمليررة  ،دورات تخصصررية فرري افرر ع القررانول المختلفررة نظررام إدار
الجلسررات و احتياجررات تطوي يررة لزيرراد فعاليررة م ظومررة العدالررة  ،مثررل دورات إعررداد الكرروادر القضررائية
ورؤسرراة الرردوائ ورؤسرراة المحرراكم واعضرراة المكاتررب الف يررة بهرردا تررأمي الحصررول علررى كرروادر مرراه
مستقبال حسب خطة االحتياجات م الكوادر.
وتص يفها حسب الفت الزم ية ،أي تص يفها إلى:احتياجات عاجلة (آنية-غي مخططة) ،واحتياجات ق يبة
المدى ( مخططة)،واحتياجات مستقبلية (تطوي ية /خطة بعيد المدى).
اتبعررر م هجيرررة الدراسرررة أسرررلوب المسرررح الوصرررفي الرررذي يهررردا إلرررى جمرررع البيانرررات عررر مت يررر واحرررد
ال ترررائج فررري صرررور مبسرررطة  ،والتعررر ا مررر خاللهرررا علرررى
أو أكثررر وتصررر يفها وتحليلهرررا وعررر
صفات أو خصائص هذه المت ي ات.
تكونررر عي رررة الدراسرررة مررر  119عضرررو تررردريس  56ذكررر و  63أنثرررى ترررم اختيرررارهم عشررروائيا ً مررر
مجتمررع أعضرراة هيئررة الترردريس يتوزعررول علررى أقسررام العلرروم اإلنسررانية والتطبيقيررة فرري كليترري الت بيررة
ب ازي والت بية الم ج بجامعة ب ازي.
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جدول ( )1عدد أف اد العي ة م الذكور واإلناث
كليات التربية بجامعة بنغازي
كلية الت بية _ ب ازي
كلية الت بية _ الم ج
مج

ذكر
14
42
56

انثى
20
43
63

مج
34
85
119

التحقب م أهرداا الدراسرة قامر الباحثرة باعرداد اسرتمار فري صرورتها المبدئيرة (اسرتبانة واقرع
وب
التدريب أث اة الخدمة االحتياج التدريبي لعضو التدريس فري كليرات الت بيرة بجامعرة ب رازي) وترم عر
فقر ات االسررتمار علررى عرردد م ر المحكمرري م ر ذوي الخب ر فرري بعررض كليررات الت بيررة :الت بيررة ب ررازي
والت بية الم ج وطلب م هم بيال رأيهم في مدى صالحية فقر ات األدا الترى احتروت علرى ب ردي اشرتمل
الب د األول على  13فق لب امج التدريب والب د الثاني  8فق ات لالحتياج التدريبي ،ووضع معيار لقياس
كل فق وهو( صالحة  ،غب صالحة ،تحتاج إلى تعديل) وتم تعديل عدد  7فق ات وإعاد صياغتها بشكل
م اسب  ،وقد اعتمدت الباحثة نسبة اتفاق  %87مر آراة المحكمري  ،وبرذلك تحققر نسربة جيرد للصردق
الظاه ي لألدا .
وبال سبة لثبات االختبار ( االستمار ) فال االختبار الذي يعطي نتائج مقاربة أو ال تائج نفسرها إذا طبرب
أكث م م في ظ وا مماثلة ولقد قام الباحثة بتطبيب االستمار على  10أعضاة ثم أعيرد االختبرار
بتطبيب نفس االستمار وعلى العي ة نفسها وفي نفس الظ وا بعد أسبوع واحد وقد حصرل الباحثرة علرى
معامل الثبات باستخدام معامل االرتباط بي سرول وبل ر قيمتره (  ) 0.88ممرا يعطري مؤشر جيرد لثبرات
االستمار .
واستخدم الباحثة األساليب االحصائية  :معامل ارتباط بي سول _ الوسط الم جح _ الوزل المئوي.
وأسف ت نتائج الدراسة ع اإلجابة ع تساؤل الدراسة انتي:
مرررا واقرررع بررر امج التررردريب لعضرررو هيئرررة التررردريس فررري كليرررات الت بيرررة فررري جامعرررة ب رررازي وهرررل
يختلف تحديد االحتياجات التدريبية إل وجد لعضو هيئة التدريس الجامعي ؟
أسف ت نتائج الدراسة م خالل المقابالت الشخصية للمسؤولي في مكتب التدريب ومكتب التطوي
األكاديمي بجامعة ب ازي ع واقع التدريب أل ه اك انخفاضا ً كبي اً في الدورات والب امج التدريبية
وورش العمل مما يؤدي ذلك إلى قصور ب امج التعليم المستم لعضو التدريس الجامعي في تحقيب
أهدافها ،وأرجع الباحثة السبب فى ذلك إلى الظ وا الصعبة التى م ت بها البالد خالل الخمس س وات
األخي وتعاقب األحداث الم ي التى تع ض لها جامعة ب ازي م ح ق ودمار في المباني
والممتلكات المادية واإلدارية وعدم استق ار البالد أسهم في عدم استق ار الجامعة في كافة م اب ها العلمية
باإلضافة إلى نقص السيولة والدعم المالي لميزانية الجامعة واإلمكانات المادية الذي يتطلبها إقامة أي
ب امج تدريبية ألعضاة هيئة التدريس  ،وأل التخطيط إلقامة ورش العمل القصي الذي اقتص ت عليها
مكاتب ضمال الجود ومكتب التدريب بالجامعة لم تؤدي مهمتها على أكمل وجه ففي بعض الحاالت
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تم بصور ارتجالية وغي م ظمة ولم ت اعى االحتياجات التدريبية لعضو التدريس الجامعي م صقل
لشخصيته أو تحسي مستوى أدائه وتطوي ه وت اول في مجملها مجموعة م المفاهيم ال ظ ية في معظم
تلك الورش على سبيل المثال ال الحص أخ هذه المحاض ات و ورشات العمل التى أقامتها الجامعة
في الشه ي األخي ي م العام الحالي  2016ورشة عمل بع وال :إدار المواهب في مؤسسات التعليم
العالي المقامة في  6اكتوب . http://uob.edu.ly/ann/show/78 2016وورشة عمل بع وال دراسة
وتقييم التلوث الكيميائي البيئي والبيولوجي
 http://uob.edu.ly/ann/show/71وورشة عمل بع وال(مقدمة في الط ق الحديثة
للتدريس http://uob.edu.ly/ann/show/70ومحاض بع وال :مفاهيم ضمال الجود في التعليم
العالي  http://uob.edu.ly/ann/show/66وورشة عمل بع وال :كيف ن ش في مجالت علمية
مص فة للباحثي والباحثات الشباب م أعضاة هيئة التدريس في العلوم اإلنسانية
 http://uob.edu.ly/ann/show/65وورشة عمل إعاد إعمار جامعة ب ازي تح شعار"تخطيط
اإلعمار للت لب على الصعوبات السابقة وتحقيب طموحات المستقبل
" http://uob.edu.ly/news/show/55وورشة عمل وحلقة نقاش بع وال:التعليم العالي في ليبيا
مواط اإلخفاق والحلول المقت حة  http://uob.edu.ly/news/show/54وورشة عمل (تحسي
مستوى المحتوى التعليمي ).بكلية الت بية _ قسم الدراسات ال فسية والت بوية أقِيم -23:
/25اغسطسhttps://www.facebook.com/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9- 2016/
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-

. /%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-442309522537347وورشة عمل وحلقة نقاش
بع وال:البح العلمي في الجامعات الليبية بي الواقع والمأمول http://uob.edu.ly/news/show/52
وحلقة نقاش حول الم اهج التعليمية بجامعة ب ازي الواقع وسبل التطوي
 http://qa.uob.edu.ly/ann/show/11وندو رياضية بع وال تاريخ االعالم ال ياضي الليبي
.http://uob.edu.ly/news/show/48
جدول ( )2الوزل المئوي لفق ات االستبانة
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الفقرة
برامج التدريب
االهتمام بالب امج التدريبية م قبل مكتب التدريب والتطوي األكاديمي بالجامعة
االهتمام بالب امج التدريبية م قبل أعضاة هيئة التدريس
أهمية التدريب في ت مية قدرات أعضاة التدريس وإث اة معلوماتهم
التدريب ي فع كفاة عضو التدريس ويحس أدائه بخاصة المبتدئ
الجود الشخصية لعضو التدريس عملية مهمة للتحسي المستم للذات
يسهم التدريب ويُظه أداة متميز لعضو التدريس في العمل
يضع التدريب رؤية مستقبلية لعمل عضو التدريس ويحس ادائه
التخطيط الجيد لب امج التدريب يسهم في تعزيز اإلبداع لدى عضو التدريس
يسهم التدريب على مساعد عضو التدريس المبتدئ في تحسي جود محتوى م هج مادته التى يقوم
بتدريسها

الوسط
المرجح
20.00
2.22
2.73
2.74
2.40
2.16
2.22
2.40
2.83

الوزن
المئوي
33.33
74.00
91.00
91.00
80.00
72.00
74.00
80.00
94.33

10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

توف ب امج التدريب لعضو التدريس الصفات التي تمك ه م االبتكار م أجل الوصول إلى مخ جات
تعليمية جيد
تسهم برامج التدريب في توفير االمكانات الالزمة للتدريسي في حدوث التعلم الجيد
تعمل ب امج التدريب على الت كيز على كيفيه تطبيب مفاهيم الجود الشاملة
االهتمام بالتدريب م خالل تب ي فلسفة جيد للتطوي
تحديد االحتياج التدريبي
االهتمام بتحديد االحتياجات التدريبية ي عكس على مخ جات العملية التعليمية
االهتمام بالتع ا على االحتياج التدريبي لعضو التدريس المبتدئ
فاعلية التدريب يتوقف على تحديد االحتياج التدريبي بمع فة االداة الحالي ومستوى األداة المطلوب
يسهم تحديد االحتياج التدريبي في الحد م ارتجال ب امج التدريب غي الم اسبة
المسح أفضل أساليب تحديد االحتياج التدريبي
فائد تحديد االحتياج التدريبي في التخطيط للتدريب
ض ور مقابلة ب امج التدريب لالحتياجات التدريبية الفعلية
ض ور التخطيط للتدريب الم تكز على جمع المعلومات الحديثة في تحديد االحتياج

2.83

94.33

2.71

90.33

1.97
1.91

65.66
63.66

2.83
2,83
1.89
1.89
2.22
2.73
2.22
2.16

93.33
94.33
63.00
63.00
74.00
91,00
74.00
72.00

ولإلجابة ع تساؤل الذي ط حته أهداا الدراسة وباستخدام الوسط الم جح والوزل المئوي بي
نتائج الدراسة م خالل الجدول( )2أل أقل قيمة في الوسط الم جح  22.00والوزل المئوي  33.33لفق
االهتمام بالب امج التدريبية م قبل مكتب التدريب والتطوي األكاديمي مما يدل على وجود القصور
الواضح بشأل مجال التدريب وتعزى هذه ال تيجة إلى االفتقار في وعي المسؤولي بالجامعة وسوة
تقدي هم لدور التدريب وأهميته في نجاح العملية التعليمية وجودتها  ،مع ضعف ال ؤية لدوره الفعال في
تحسي أداة التدريسيي  ،وكذلك ليس لديهم بيال واضح ل ؤية علمية مستقبلية مؤيد للتدريب والخطط
التدريبية كما يعوزهم ال ضج اإلداري بخاصة ع د القيادات اإلدارية العليا وصانعوا الق ار.
كما أوضح ال تائج أل أعلى قيمة للوسط الم جح  2.83و الوزل المئوي  94.33في فق االهتمام
بالتع ا على االحتياج التدريبي لعضو التدريس المبتدئ مما يدل على ض ور تحديد االحتياجات
التدريبية للتدريسي المبتدئ وأهمية حصوله على خدمات الب امج التدريبية على نحو م تج وفعال.
وبي نتائج الدراسة (انظ المالحب) م خالل الجداول ()11( )10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3
( )12أل ب امج التدريب م دورات تدريبية اقتص ت فقط على الموظفي واإلداريي والعاملي باألقسام
اإلدارية والمالية ومدراة األقسام بالجامعة  ،وأل ه اك قصوراً واضحا ً في الب امج التدريبية المقدمة
ألعضاة هيئة التدريس سواة كان ورش عمل قصي أو دورات تدريبية أو ندوات أو محاض ات ،
واقتص األم خالل الخمس س وات األخي على بعض ال شاطات المتف قة للب امج الثقافية واألمسيات
واألصبوحات الشع ية أو الثقافية وبعض المحاض ات.
ويمك في ضوة نتائج هذه الدراسة اقت اح التوصيات األتية لتفعيل دور است اتيجية التدريب بالجامعة
للمساهمة في التدريب الجيد وتحديد االحتياجات التدريبية لعضو التدريس بجامعة ب ازي.
 .1يتطلب المزيد م اهتمام المسؤولي بالجامعة وأصحاب الق ارات بالدولة لل ظ في
أهمية دور التدريب الجيد ألعضاة هيئة التدريس بخاصة المبتدئي م هم.
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.2

.3
.4
.5
.6
.7

تكليف أعضاة الهيئة التدريسية للقيام باعداد دراسات استطالعية مسبقة ع احتياجات
عضو التدريس الفعلية وأل يؤخذ بآراة ذوي الخب الكبي م هم كمستشاري وخب اة
في تخصصاتهم وأل تعمل بتلك انراة بما يخدم أهداا المؤسسة ومحاولة التع ا
على الصعوبات التي تواجه األعضاة بخاصة الجدد المبتدئي  ،والعمل على حلها
ومواجهتها.
ت ظيم الب امج التدريبية الم ظمة ألعضاة الهيئة التدريسية سواة أكان ندوات أو ورش
عمل أو محاض ات بشكل واقعي مفيد بحي يقبل عليها المعلم بدافع ذاتي كأل ت تبط هذه
الدورات بعملية ت فيعه أو حصوله على درجة س وية أو زياد مثالً .
توسيع دائ مصادر التع ا على االحتياجات التدريبية الفعلية لعضو التدريس  ،وذلك
باستخدام كل المصادر الممك ة والمتوف مع استحداث مصادر جديد .
إتاحة جميع الوسائل التي تساعد على الكشف ع االحتياجات التدريبية لعضو التدريس
مثل توفي اإلمكانات المادية لعمل الدراسات االستطالعية الدقيقة وورش العمل
وال دوات.
وذلك بتكليف األعضاة بالحد
أل ت فذ الب امج التدريبية في أوقات م اسبة للمعلمي
األدنى م ال صاب والعبة التدريسي حتى يتمك وا م أداة دورهم في الجامعة بكفاة
عالية والتف غ بعض الوق لالشت اك في الب امج التدريبية بالشكل األمثل.
تبادل الخب ات بي أعضاة الهيئة التدريسية والتع ا على أهم االحتياجات التدريبية لهم.
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المــراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:
 آل ف حال  ،حمد ب مسف  :)2012 (.االحتياجات التدريبية االعضاء هيئة التدريس بكلية التربيةجامعة أم القرى في ظل أدوارهم المهنية من وجهة نظرهم .رسالة ماجستي غي م شور .جامعة أم
الق ى .كلية الت بية.
 باجحزر .خالد صالح ( :)2016النمو المهني للمعلم لرفع كفاءته التدريسية في مرحلة التعليم العامبالمملكة العربية السعودية  .كتيب اللقاء السنوي الخامس عشر بعنوان (تطور التعليم  :رؤى ونماذج
ومتطلبات) جامعة الملك سعود – الرياض خالل الفترة 20 - 19محرم 1431هـ.
ب كات  ،زياد ( :)2010االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلم الصف في المرحلة األساسية الدنيا منوجهة نظر معلمي المدارس الحكومية بمحافظة طولكرم بفلسطين .المؤتم العلمي الثال لجامعة ج ش
األهلية بع وال "ت بية المعلم الع بي وتأهيله :رؤى معاص " الم عقد بتاريخ .2/ 4/ 9-6
 ب كات ،عم (:)2005الدورات التدريبية أثناء الخدمة وعالقة ذلك بفعالية المعلم واتجاهاته نحومهنة التدريس .بح م شور بمجلة جامعة القدس المفتوحة.فلسطي .
 ت يسي .وليم( :)1990تصميم نظم التدريب والتطوير ،ت جمة سعد احمد الجبالي ،معهد االدار العامة،المملكة الع بية السعودية.
 راشد ،علي ، ( 1996 )،اختيار المعلم وإعداده– دليل التربية العملية ،دارالفك الع بي :مص . رداح ,الخطيب و أحمد ،الخطيب:)2006( .التدريب الفعال ,عالم الكتب الحدي ,إربد :األردل . الس بل  ،عبد العزيز( :)2000التربية العملية بين النظرية والتطبيق .دار الفك .عمال :األردل.ط1ز الصباغ  ،حمدي عبد العزيز ( :)1994برنامج لتدريب معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية العامة فيضوء احتياجاتهم التدريبية .مجلة كلية التربية جامعة عين شمس ،العدد الثامن عشر ،الجزء الثالث،

القاهرة  ،ص .147
 شعلة  ،الجميل ،عبد العزيز ،نجوى:)1998(.أثر التدريب أثناء الخدمة على كل من األداء التدريسي.141-124:
واالتجاهات نحو مهنة التدريس .مجلة علم ال فس.
 الش ف ي ،عبد هللا ب مبارك )  ( 1996واقع مواءمة مؤسسات إعداد المعلم في سلطنة عمان لتلبيةبعض متطلبات التجديد في النظام التعليمي
علي ،عادل رسمي  :)2016(.االحتياجات التدريبية لمعلمي التاريخ بالمرحلة الثانوية بسلطنة عمانفي ضوء المعايير العالمية  .المؤتمر السابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ,المؤتمر
السابع عشر.31.
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 ( رؤى مستقبلية إلعداد المعلمين و تأهيلهم في كليات التربية في الجامعات2003 )  أحمد، ك عال-

. كلية الت بية، جامعة دمشب،السورية
 جامعة. تأهيــل وتدريــب المعلميـن في المملكة العربية السعودية:)2016( . جمال جمعة، الم ياوي.نج ال
.الثقافة المؤسسية في ظل الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة نجران:)2016( .جمال،  الم ياوي.السعودية
، دراسات ت بوية، االحتياجات التدريبية للعاملين االداريين في جامعة اليرموك:  هيام نجيب ش يد.247
،1994،  القاه، رابطة الت بية الحديثة،)61(  الجزة،المجلد التاسع
المؤتم الع بي األول للتدريب وت مية الموارد.  تحديد االحتياجات التدريبية:)2016(.  كمال،يونس. البش ية رؤية مستقبلية

http.www.edutrapedia.illaf.net/Arabic/show article.thtml

- Dale, E. :Education or traninig, Programmed learning & educatinal
tecnology, vol. 22, no. 1., feb.,1985, p21.
-Marshall,J.C & Caldwell, S.: How valid are formal, informal needs .1
assessment methods for planning staff development programs. NASSAP
Pulletin, no.15.,1984.p.17.
http://uob.edu.ly/ann/show/78
http://uob.edu.ly/ann/show/71
http://uob.edu.ly/ann/show/70
http://uob.edu.ly/ann/show/66
http://uob.edu.ly/ann/show/65
" http://uob.edu.ly/news/show/55
http://uob.edu.ly/news/show/54
https://www.facebook.com/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-442309522537347

http://qa.uob.edu.ly/ann/show/11 http://uob.edu.ly/news/show/52
.http://uob.edu.ly/news/show/48
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المالحـــــــــــــــــــــــــــق

جدول ( )3حصر برامج التدريب لمكتب تدريب الجامعة فى عام 2010
ت
1

اسم البرنامج
التميز فى مهارات السك تارية واالعمال االدارية

عدد المشتركين
15

الجهة المنفذة
م كز البحوث واالستشارات
بجامعة ب ازى

المهارات المكتبية باستخدام الحاسوب

تدريبية

م كز البحوث واالستشارات

2

مدة البرنامج
 40ساعة

30

بجامعة ب ازى

 20ساعة
تدريبية

م كز البحوث واالستشارات

30

 20ساعة
تدريبية

3

اعداد وكتابة التقاري

15

 20ساعة
تدريبية

4

حفظ وتوثيب المعلومات

4

 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية

5

الجدوى االقتصادية وتقييم المش وعات

المعهد الوط ي لإلدار

6

ت مية مهارات أمانة الس

المعهد الوط ي لإلدار

4

7

االتجاهات الحديثة فى محاسبة التكاليف

المعهد الوط ي لإلدار

1

8

الهياكل الت ظيمية واعداد المالكات الوظيفية

المعهد الوط ي لإلدار

4

9

ورشة عمل حول االدار ال شيد فى الت مية الشاملة

المعهد الوط ي لإلدار

4

10

الم اجعة وال قابة الداخلية

المعهد الوط ي لإلدار

1

11

المحاسبة فى ظل المعايي الدولية

المعهد الوط ي لإلدار

1

12

مهارات التفاو

واب ام العقود

المعهد الوط ي لإلدار

2

13

ورشة عمل حول االدار ال شيد فى الت مية الشاملة

المعهد الوط ي لإلدار

6

14

التحليل المالى

المعهد الوط ي لإلدار

2

15

الميزانية التقدي ية كأساس لل قابة وتقييم األداة

المعهد الوط ي لإلدار

3

بجامعة ب ازى
م كز البحوث واالستشارات
بجامعة ب ازى

باستخدام االساليب الحديثة

جدول ( )4حصر برامج التدريب فى عام 2010
ت
16

اسم البرنامج
كتابة وع

17

إدار المش وعات الص ى والمتوسطة

المعهد الوط ي لإلدار

18

إدار شؤول العاملي

المعهد الوط ي لإلدار

4

19

ب نامج الل ة االنجليزية

م كز جامعة ب ازى لل ات

200

التقاري الف ية واالدارية

الجهة المنفذة
المعهد الوط ي لإلدار

عدد المشتركين
4

مدة البرنامج
 20ساعة تدريبية

4

 20ساعة تدريبية
 20ساعة تدريبية
 12مستوى دراسى

15
مؤسسة أيديا لت ظيم المعار

20

ملتقى التدريب الع بى السادس

21

ملتقى الم ظومة المتكاملة فى االدارىة االست اتيجية

1

أسبوع

والملتقيات والمؤتم ات
دبى
مؤسسة أيديا لت ظيم المعار

1

أسبوع

والملتقيات والمؤتم ات
دبى
جدول ( )5حصر برامج التدريب فى عام 2011
ت

اسم البرنامج

الجهة المنفذة

1

ب نامج الل ة االنجليزية

م كز جامعة ب ازى لل ات

2

إدار الموارد البش ية

المعهد الوط ي لإلدار

ت

اسم البرنامج

الجهة المنفذة

1

حفظ وتوثيب المعلومات

م كز البحوث واالستشارات

2

المهارات المكتبية باستخدام الحاسوب

بجامعة ب ازى

3

إعداد وكتابة التقاري

م كز البحوث واالستشارات

4

التميز فى أعمال السك تارية وادار المكاتب

5

ال خصة الدولية لقياد الحاسوب

6

) لف يى الشبكات والتق يةA+الشبكات (

عدد
المشتركين
استكمال
مت شحى عام

مدة البرنامج
 12مستوى
دراسى

2010
3

 20ساعة
تدريبية

جدول ()6حصر برامج التدريب فى عام 2012
عدد
المشتركين
23

بجامعة ب ازى
م كز البحوث واالستشارات

36

 40ساعة
تدريبية

23

 20ساعة
تدريبية

8

بجامعة ب ازى
م كز البحوث واالستشارات

 40ساعة
تدريبية

22

بجامعة ب ازى
م كز البحوث واالستشارات

 20ساعة
تدريبية

بجامعة ب ازى
م كز البحوث واالستشارات

مدة البرنامج

 70ساعة
تدريبية

13

بجامعة ب ازى

 20ساعة
تدريبية

7

المحاسبة والم اجعة فى الوحدات الحكومية

المعهد الوط ي لإلدار

3

8

التحليل المالى وتقييم األداة

المعهد الوط ي لإلدار

5

9

اعداد وتحليل الهياكل الت ظيمية والتوصيف الوظيفى

المعهد الوط ي لإلدار

8

10

التخطيط االست اتيجى وادار الف

المعهد الوط ي لإلدار

5

 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية

16
11

االتجاهات الحديثة فى التخطيط والتحليل المالى

المعهد الوط ي لإلدار

1

12

نظم قياس وإدار تكاليف الجود

المعهد الوط ي لإلدار

2

13

تصميم ال ظام المحاسبى المالئم

المعهد الوط ي لإلدار

1

14

استخدام الموازنات فى تقييم األداة

المعهد الوط ي لإلدار

2

15

نظم تداول وحفظ األوراق والمست دات

المعهد الوط ي لإلدار

2

 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية

جدول ( )7حصر برامج التدريب فى عام 2012
مدة البرنامج

ت

اسم البرنامج

الجهة المنفذة

16

تطوي مهارات القيادات اإلدارية المحلية

المعهد الوط ي لإلدار

عدد
المشتركين
2

17

إدار الوق وض وط العمل

المعهد الوط ي لإلدار

7

18

ب نامج الل ة االنجليزية

م كز جامعة ب ازى لل ات

200

19

االتجاهات الحديثة ل فع كفاة أداة الم اجعي الماليي

1

20

تطوي قدرات مسئولى المخازل

1

أسبوع

21

تحقيب التميز الت ظيمى فى التطوي االدارى وادار

1

أسبوع

 20ساعة
تدريبية
 20ساعة
تدريبية
 12مستوى
دراسى
أسبوع

شؤول االف اد
22

تطبيقات الجود الشاملة فى االداة للتحسي المستم

2

أسبوع

23

االتجاهات الحديثة فى اعداد التقاري المالية

1

أسبوع

24

أساليب تخطيط وادار الموارد البش ية

دبى

1

أسبوع

25

تدقيقات الجود الشاملة فى ادار المشت يات

االمارات الع بية المتحد

1

أسبوع

والمخازل
26

االدار فى مواجهه االزمات وض وط العمل

4

أسبوع

27

االدار المكتبية المعاص

2

أسبوع

28

االساليب الحديثة فى الت ظيم وتبسيط االج اةات

4

أسبوع

29

المهارات السلوكية واالش افية فى االدار الت فيذية

2

أسبوع

30

المهارات القيادية فى ظل الظ وا المت ي

1

أسبوع

31

المهارات الميدانية لموظفى العالقات العامة

2

أسبوع

ت

اسم البرنامج

الجهة المنفذة

1

ادار الت يي والتطوي المؤسساتى

دار نول

جدول ( )8حصر برامج التدريب فى عام 2013
عدد
المشتركين
3

مدة البرنامج
 20ساعة
تدريبية

17
دار نول

ممارسة التخطيط االست اتيجى

18

 20ساعة
تدريبية

15

 20ساعة
تدريبية
 104ساعة

2
م كز نماة للتطوي االدارى

3

 PHS2الصحة والسالمة الشخصية

4

SQL 2008

9

5

Asp. net

8

 36ساعة

6

( الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب )ICDL v5

155

سبعة أسابيع

7

CCNA

4

 40ساعة

8

Exchange Server 2010

م كز الب يب لحلوق تق يات
الحاسوب

1

 45ساعة

9

A+

8

 40ساعة

10

Shar Point 2010

3

 40ساعة

11

Network +

8

 40ساعة

12

أساسيات الح س الجامعى

21

 40ساعة

13

ت مية مهارات ف ول الطباعة باللمس

35

 40ساعة

14

الشهاد الدولية فى القياد االدارية

17

 20ساعة

15

السالمة واالطفاة

20

 20ساعة

16

مبادئ تش يبل الحاسوب

85

 20ساعة

17

ال خصة الدولية االحت افية الدار مخاط المسشاريع

11

 20ساعة

18

MQMإدار الجود بدرجة أستاذ

17

 20ساعة

19

ادار المشاريع

9

 20ساعة

20

انماط التفكي االست اتيجى

14

 20ساعة

21

دور وورشة عمل فى ادار االجتماعات

م كز االستاذ للتدريب

24

 25ساعة

22

ادار ت مية الموارد البش ية

واالستشارات

1

 25ساعة
تدريبية

ت

اسم البرنامج

23

تطبيقات الحاسوب

الم كز الليبى للسالمة والتدريب

م كز البي ة للتعليم والتدريب

ش كة الجيل لالستشارات اله دسية

جدول ( )9حصر برامج التدريب فى عام 2013
الجهة المنفذة

عدد
المشتركين
12

 50ساعة

24

القياد واالدار

م كز البيال الشامل أجدابيا

4

 20ساعة

25

ب نامج الل ة االنجليزية

م كز جامعة ب ازى لل ات

200

26

اعداد مستشارى التحكيم الدوليين

الم كز الليبى للتحكيم الدولى

3

 12مستوى
دراسى
 20ساعة

27

نظم وتطوير العمل وتبسيط االجراءات

1

 20ساعة

28

تخطيط وادارة التدفقات النقدية

1

 20ساعة

29

إدارة الجودة الشاملة الوظيفىة

1

 20ساعة

المعهد الوط ي لإلدار

مدة البرنامج

18
30

التدقيق والرقابة لمالية

1

 20ساعة

31

اعداد وتحليل الهياكل التنظيمية

1

 20ساعة

32

االستراتيجيات والتقنيات الحديثة للسيطرة على

4

 20ساعة

عمال

االجهاد وضغوط العمل والتميز فى االداء
33

التوجه اليابانى فى التحفيز والوصول الى التفوق فى

االمارات الع بية المتحد

6

 20ساعة

االداء الوظيفى
34

ادارة الجودة الشاملة ومعايير الرقابة والنظم وتقوية

االمارات الع بية المتحد

5

 20ساعة

االداء
35

االدارة باالهداف وتحقيق النتائج

ت كيا

7

 20ساعة

36

االستراتيجيات االشرافية والتفكير االستراتيجى

الكوي

3

 20ساعة

لمدراء مكاتب الدراسات العليا
37

الجوانب القانونية فى مجال التحقيقات االدارية

االمارات الع بية المتحد

5

 20ساعة

وتوقيع الجزاءات
38

التميز واالبداع فى االدارة المتقدمة للمكاتب

الكوي

3

 20ساعة

ومهارات االدارة الفعالة للسكرتارية المتقدمة
39

االعتبارات القانونية التى تحكم صيغة العقود وتنفيذها

الكوي

2

 20ساعة

40

االتجاهات الحديثة فى التحقيقات االدارية وضوابط

االمارات الع بية المتحد

5

 20ساعة

الفساد االدارى
41

االمارات الع بية المتحد

العالقات العامة فى ظل متغيرات العولمة

4

 20ساعة

والتكنولوجيا

جدول ( )10حصر برامج التدريب فى عام 2013
مدة البرنامج

ت

اسم البرنامج

الجهة المنفذة

42

إدار وصيانة الم شآت والم افب التعليمية

االمارات الع بية المتحد

عدد
المشتركين
4

 20ساعة

43

تطوي إج اةات وأساليب العمل االم ى

الكوي

7

 20ساعة

44

خطة الصيانة الوقائية للمعدات الميكانيكية بمحطات

االردل

1

 20ساعة

مياه الشرب
45

مهارات االعالم ( صحافة – الكترونية – إذاعة

اإلمارات الع بية المتحد

1

 20ساعة

وتلفزيون )
46

مهارات العمل فى المستودعات

اإلمارات الع بية المتحد

1

 20ساعة

47

مهارات اعداد تقارير السيولة والسير المالى

اإلمارات الع بية المتحد

5

 20ساعة

48

ادارة الجودة فى التدقيق الداخلى

اإلمارات الع بية المتحد

4

 20ساعة

49

األرشيف االلكترونى

اإلمارات الع بية المتحد

8

 20ساعة

50

السكرتارية االلكترونية في الحكومة االلكترونية

اإلمارات الع بية المتحد

4

 20ساعة

51

إدارة االجتماعات وصياغة القرارات واألوامر

اإلمارات الع بية المتحد

6

 20ساعة

19
اإلدارية
52

التخطيط االستراتيجي وقيادة التغيير

اإلمارات الع بية المتحد

4

 20ساعة

53

المنظومة الحديثة في إدارة المشتريات والمخازن

اإلمارات الع بية المتحد

9

 20ساعة

54

الحكومة والمعايير المحاسبية الرقابية

اإلمارات الع بية المتحد

4

 20ساعة

55

اإلدارة اإلستراتيجية للجودة الشاملة فى الجامعات

اإلمارات الع بية المتحد

6

 20ساعة

ومراكز البحوث العلمية
56

المنهج الشامل للتفوق االدارى

اإلمارات الع بية المتحد

6

 20ساعة

57

صياغة وصناعة واقتراح السياسات واإلجراءات

اإلمارات الع بية المتحد

5

 20ساعة

وبرامج العمل
57

المهارات اإلدارية والسلوكية للسكرتارية التنفيذية

اإلمارات الع بية المتحد

5

 20ساعة

ومدراء المكاتب
58

استراتيجيات إدارة عملية تقييم أداء الموظفين

الكوي

7

 20ساعة

وتنسيقها ومراقبتها
59

األنماط السيكولوجية ومحددات

اإلمارات الع بية المتحد

6

 20ساعة

60

الجوانب القانونية في العملية اإلدارية والمالية

ت كيا

3

 20ساعة

وااللكترونية

جدول ( )11حصر برامج التدريب فى عام 2013
ت

اسم البرنامج

الجهة المنفذة

61

اإلدار المكتبية الحديثة ومهارات مدي المكتب

االردل

عدد
المشتركين
12

مدة البرنامج
 20ساعة

62

االتجاهات الحديثة للم اجعة الداخلية

اإلمارات الع بية المتحد

7

 20ساعة

63

التخطيط االبداعى وبناء وتطوير بيئة ابتكاريه في

اإلمارات الع بية المتحد

1

 20ساعة

العمل
64

ملتقى وورشة عمل حول االعتمادات المستندية

اإلمارات الع بية المتحد

3

 20ساعة

65

العالقات العامة االلكترونية وتكنولوجيا المعلومات

الكوي

1

 20ساعة

66

االتجاهات الحديثة لشئون الموظفين

اإلمارات الع بية المتحد

6

 20ساعة

جدول ( )12حصر برامج التدريب فى عام 2016
مدة البرنامج

ت

اسم البرنامج

الجهة المنفذة

1

ت مية مهارات اإلش اا الفعال

المعهد الوط ي لإلدار

عدد
المشتركين
2

 20ساعة

2

إدار الموارد البش ية

المعهد الوط ي لإلدار

3

 20ساعة

3

ال قابة والم اجعة الداخلية

المعهد الوط ي لإلدار

5

 20ساعة

4

مهارات استخدام الحاسوب

مكتب التدريب

14

 20ساعة

5

ت مية مهارات ف ول الطباعة باللمس

الم كز الليبى للسالمة والتدريب

23

20
6

ت مية المهارات السلوكية واالتصال االدارى

واالستشارات

7

الب نامج التدريبي وورشة العمل حول ف ق العمل

الش كة الدولية الجديد للتعليم

وتق يات التطبيب

والتدريب واالستشارات

18

مكتب التدريب

26

 20ساعة

الش كة الجديد للتعليم والتدريب

22

 40ساعة

6

 20ساعة

3

 20ساعة
 12مستوى
 32ساعة

8ال سم اله دسى ث ائى األبعادAUTO CAD

4

9

مهارات ت مية كتابة التقاي وإعداد الم اسالت اإلدارية

10

التحليل المالى وإعداد التقاري المالية

11

إدار وت ظيم المخازل

المعهد الوط ي لإلدار

12

ب نامج الل ة االنجليزية

م كز جامعة ب ازي لل ات

135

13

إدار نظم الجود وورشة عمل حول تطبيقات انيزو

الش كة الدولية الجديد للتعليم

37

14

ف ق العمل وتق يات التطبيب

15

مش وع ارتقاة

 20ساعة
 20ساعة

والتدريب واالستشارات
م ظمة المسار للت مية والتطوي

15

 20ساعة

16

 12ساعة

( القياد اإلدارية المؤسسية وف ق العمل )
16
17

2

الكتاب الجامعي ( حفظه والبح ع ه الكت ونيا م
خالل شبكة المعلومات العالمية )

نادي أصدقاة الكتاب

الج ائم اإللكت ونية

مكتب التدريب

12

 12ساعة
 8ساعة

21

22

23

24

25

26

استبانة واقع التدريب في أثناء الخدمة واالحتياجات التدريبية
أخي عضو هيئة التدريس الفاضل
أمامرررك فررري هرررذه االسرررتبانة طررر ح لموضررروع واقرررع التررردريب فررري أث ررراة الخدمرررة واالحتياجرررات التدريبيرررة لعضرررو هيئرررة
الترردريس فرري كليررات الت بيررة فرري جامعررة ب ررازي نأمررل مرر كم االطررالع علررى فق اتهررا بع ايررة ووضررع عالمررة (×) أمررام
بررديل واحررد مرر البرردائل المط وحررة بحسررب وجهررة نظرر ك وحسررب مررا ترر اه م اسرربا ً ولكررم م ررا جزيررل الشررك والتقرردي
البح العلمي.
ونعلمكم بأل هذه البيانات تستخدم ل
المؤهل العلمي :ماجستير /دكتوراه
نوع التعيين :قاري _ عقد _ تقاعد
النوع :ذكر  /انثى
سبب لك االشت اك في ب امج تدريبية عدد الم ات ل
ورش عمدددددددددل بالدددددددددداخل ( ) ورش عمدددددددددل
دورات بالدددددددددداخل ( ) دورات بالخدددددددددارج ( )
بالخارج ( )
ندوات بالداخل ( ) ندوات بالخارج ( )

محاضرات ( ) أخرى ( ) أذكرها

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

رقم

الفقرة
برامج التدريب

1
2

االهتمام بالب امج التدريبية م قبل مكاتب التدريب بالجامعة
االهتمام بالب امج التدريبية م قبل أعضاة هيئة التدريس

3
4
5
6
7
8
9

أهمية التدريب في ت مية قدرات أعضاة التدريس وإث اة معلوماتهم
التدريب ي فع كفاة عضو التدريس ويحس أدائه بخاصة المبتدئ
الجود الشخصية لعضو التدريس عملية مهمة للتحسي المستم للذات
يسهم التدريب ويُظه أداة متميز لعضو التدريس في العمل
يضع التدريب رؤية مستقبلية لعمل عضو التدريس ويحس ادائه
التخطيط الجيد لب امج التدريب يسهم في تعزيز اإلبداع لدى عضو التدريس
يسهم التدريب على مساعد عضو التدريس المبتدئ في تحسي جود محتوى م هج مادته التى
يقوم بتدريسها
توف ب امج التدريب لعضو التدريس الصفات التي تمك ه م االبتكار والت يي م أجل الوصول
إلى مخ جات تعليمية جيد
تسهم برامج التدريب في توفير االمكانات الالزمة للتدريسي في حدوث التعلم الجيد
تعمل ب امج التدريب على الت كيز على كيفيه تطبيب مفاهيم الجود الشاملة
االهتمام بالتدريب م خالل تب ي فلسفة جيد للتطوي
تحديد االحتياج التدريبي
االهتمام بتحديد االحتياجات التدريبية ي عكس على مخ جات العملية التعليمية
االهتمام بالتع ا على االحتياج التدريبي لعضو التدريس المبتدئ
فاعلية التدريب يتوقف على تحديد االحتياج التدريبي بمع فة االداة الحالي ومستوى األداة
المطلوب
يسهم تحديد االحتياج التدريبي في الحد م ارتجال ب امج التدريب غي الم اسبة
المسح أفضل أساليب تحديد االحتياج التدريبي
القلب م تك ار الب امج التدريبية نفسها
ض ور مقابلة ب امج التدريب لالحتياجات التدريبية الفعلية
ض ور التخطيط للتدريب الم تكز على جمع المعلومات الحديثة في تحديد االحتياج

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ال يوجد
على
اإلطالق

بدرجة
ضعيف

بدرجة
متوس
ط

بدرجة
كبيرة

بدرجة
كبيرة
جدا

مؤتمر إعداد المعلم العربي معرفيا ومهنيا/الجامعة المفتوحة عمان –المملكة األردنية الهاشمية
المحور الثاني :نماذج وتجارب تدريب المعلم وتطوير أدائه أثناء الخدمة

مداخلة بعنوان :واقع الكفاية المعرفية كأحد االحتياجات الالزمة في برامج تدريب المعلم أثناء
الخدمة "معلمي الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط بوالية ورقلة –الجزائر نموذجاً"

الملخص
هدفت الّدراسة إلى معرفة واقع تدريب معلمي الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط أثناء الخدمة

من خالل تحديد مستوى كفايتهم المعرفية الخاصة بالمحتوى الرياضي  ،و استخدم الباحث في هذه

الدراسة المنهج الوصفي االستكشافي ،و أما عينة الدراسة فشملت  268معلماً و معلمة لمادة

الرياضيات في مرحلة التعليم المتوسط بوالية ورقلة-الجزائر ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث

أداة واحدة تتمثل في اختبار الكفاية المعرفية و هي من إعداد الباحث ،تم التأكد من الخصائص
السيكومترية لهذه األداة في الدراسة االستطالعية من خالل حساب الصدق و الثبات ،و تمت المعالجة

الدراسة باستخدام اختبار "ت" لعينة واحدة
تم جمعها بغية اختبار فرضية ّ
اإلحصائية للبيانات التي ّ
لمعرفة الفروق بين المتوسط الفعلي ألداء معلمي الرياضيات للكفاية المعرفية والمتوسط النظري.
النتيجة التّالية:
و توصلت الدراسة إلى ّ
يختلف متوسط أداء معلمي مادة الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط للكفاية المعرفية عن المتوسط
النظري المحدد بـ ـ %75في المجموع الكلي الختبار الكفاية المعرفية في اتجاه المتوسط النظري.
أي أن مستوى الكفاية المعرفية لمعلمي الرياضيات دون المستوى المقبول تربويا المحدد في هذه

الدراسة مما يدل على أن التدريب الذي استفادة منه عينة الدراسة أثناء الخدمة في مجال الكفاية
المعرفية غير كاف.
مقدمة:
تعد عملية إعداد المعلم من الموضوعات المهمة في العملية التربوية ذلك أن المعلم أحد
أقطابها الذي يسهم في تحقيق أهدافها ،وقد أوصت المؤتمرات بضرورة االهتمام بإعداد المعلمين حيث

يشير( األحمد " )21 :2005،أن اللجنة الدولية للتربية من أجل القرن الحادي والعشرين في تقريرها
الذي قدمته لليونسكو أكدت على الدور المركزي للمعلمين وضرورة العناية بإعدادهم قبل الخدمة
1

ومتابعتهم أثناء الخدمة " ،كما تعد حركة تكوين المعلمين على أساس الكفايات من أهم االتجاهات

التربوية العالمية الحديثة في إعداد المعلمين وتذكر (الفتالوي" )32 :2003،أن تربية المعلمين على
أساس الكفايات هي تلك البرامج التي تحدد أهدافا دقيقة لتدريب المعلمين ،وتحدد الكفايات المطلوبة
بشكل واضح ثم تلزم المعلمين بالمسؤولية في بلوغ هذه المستويات" وأن هذه الحركة وغيرها من

الحركات التربوية كحركة منح الشهادات القائمة على الكفايات وحركة الجودة التعليمية اهتمت في
برامجها على ضرورة توافر الكفاءة واالرتقاء بمستوى األداء المهني  ،فالمعلم الكفء هو الذي يمتلك

عدد من الكفايات الالزمة للتدريس تمكنه من القيام بدوره في تحسين مخرجات العملية التربوية،و من

بين الكفايات الضرورية للمعلم و التي تسبق بقية الكفايات األخرى كفاية اإللمام بالمادة العلمية
الخاصة بالمحتوى المعرفي لمادة التدريس.
و مع كل ما بذلته الدول العربية عموما و الجزائر خصوصا في تكوين المعلمين قبل و أثناء
الخدمة ،إال أن مستوى المعلم في الدول العربية متدن كما تشير إليه الدراسات التي تم االطالع عليها
وهذا التدني يظهر في جوانب مختلفة منها ما يتعلق بمهارات التدريس ،ومنها ما يتعلق بتمكن المعلم

من المعرفة الخاصة بمجال تخصصه ،و الدراسة الحالية تحاول استكشاف واقع الكفاية المعرفية
العلمية التخصصية لمعلمي الرياضيات أثناء الخدمة في المرحلة المتوسطة من التعليم في الجزائر.

الخلفية النظرية للدراسة
-1مشكلة الدراسة:
بعد االستقالل قامت الجزائر بإصالحات عديدة على منظومتها التربوية كان أخرها سنة
 ،2003حيث تمت تغييرات على المناهج الدراسية باعتمادها طريقة التدريس بالكفايات في أطوار

ويعد المعلم العامل الهام الذي يساعد في إنجاح أي
التعليم الثالثة االبتدائي و المتوسط و الثانويُ ،
إصالحات تربوية أو فشلها و األداة المهمة في تطبيق هذه اإلصالحات ،و لذا من األهمية بمكان
االهتمام بإعداده وتدريبه جيدا في كل الجوانب التي تمكنه من التدريس الجيد سواء قبل الخدمة في
معاهد التكوين أو أثناء الخدمة من خالل الدورات التكوينية المستمرة ،وللوقوف على مدى تأثير ما بذل
من مجهودات في تكوين المعلم على أدائه الفعلي جاءت الدراسة الحالية لتركز على أحد الجوانب

الضرورة التي تتطلبها مهنة التدريس

و هو الجانب المعرفي التخصصي ،وأخذت عينة معلمي

الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط نموذجاً حيث تمحور إشكالية الدراسة في معرفة واقع الكفاية

المعرفية لمعلم الرياضيات أثناء الخدمة  ،وبمراجعة عدد من الدراسات السابقة التي تناولت الجانب

المعرفي

للمعلمين مثل جلينون Glennon1956
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و ري  ،Rey 1968وكاربنتر 1975

 ،Carpenterوسالم  ،1979ولطيفة  1982بينت نتائجها

أن متوسط فهم و اكتساب معلمي

الرياضيات للمفاهيم و المهارات األساسية في الرياضيات التي ُيدرسونها متدن(لطيفة،)59 :1987،
كما دلت نتائج دراسة (شطناوي )2007،على وجود تدن في مستوى معرفة معلمي و معلمات
الصفوف الثالثة األولى في المعرفة الرياضية في محافظة إربد باألردن ،و أظهرت دراسة

(سفيان )2009،ضعف مستوى المعلمين في الكفايات التخصصية جميعها الالزمة لمعلمي
الرياضيات في الصفوف الثالثة األخيرة من مرحلة التعليم األساسي في أمانة العاصمة صنعاء

باليمن.

فما مستوى الكفاية المعرفية لمعلمي الرياضيات في المرحلة المتوسطة بالجزائر أثناء

الخدمة ؟
-2فرضيات الدراسة:
على ضوء ما جاء في مشكلة الدراسة و من خالل مراجعة الدراسات السابقة يمكن صياغة

الفرضية التي تسعي هذه الدراسة الختبارها على النحو التالي:

 -يختلف متوسط أداء معلمي مادة الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط للكفاية المعرفية عن المتوسط

النظري المحدد بـ ـ ـ ـ ـ  % 75من الدرجة الكلية الختبار الكفاية المعرفية.
-3أهمية الدراسة:
يمكن تحديد أهمية الدراسة في النقاط التالية:

 -1تنبع أهمية الدراسة في كونها تتعرض لواحدة من أهم أنواع المشكالت التربوية المتمثلة في
الكفايات الضرورية المعرفية الخاصة بالمادة العلمية التي يجب أن يمتلكها كل من يمارس مهنة

التدريس أو من يريد االلتحاق بهذه المهنة.

 -2كما تظهر في عينة البحث المتمثلة في معلمي مادة الرياضيات هذه المادة التي ال يختلف اثنان
في أهمية تدريسها لذاتها و لغيرها من االختصاصات األخرى التي ال غنى لها عن الرياضيات والتي

يعتمد عليها تقدم البلد التكنولوجي.

 -3وتظهر أهمية الدراسة من الناحية العلمية في بناء أداة لقياس الكفاية المعرفية.

 -4تفيد الدراسة من الناحية العملية القائمين و المسئولين على التعليم في إعطاء األهمية لمدى
امتالك المعلمين أثناء الخدمة لعناصر الكفاية المعرفية من أجل أخذ التدابير الكفيلة بتدارك مواطن
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النقص بغية تحسين المستوى المعرفي الذي بدوره ينعكس على أدائهم التدريسي وأخذها بعين االعتبار

في توظيف المعلمين الجدد وعلى مستوى معاهد و مدارس التكوين.
-4أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف الدراسة الحالية في قياس مستوى كفاية معلم مادة الرياضيات المعرفية لمرحلة

التعليم المتوسط أثناء الخدمة من خالل األداة المعدة لذلك للتعرف على مواطن القوة والضعف
لتحسين وتطوير األداء التدريسي له من خالل إدراكه ألهمية هذه الكفاية.
-5حدود الدراسة:
 -1تقتصر الدراسة على دراسة متغير الكفاية المعرفية لمعلمي الرياضيات في مجال تخصصهم
واتقانهم للمادة العلمية و تتحدد بأداة القياس المعتمدة .

 -2الحدود البشرية :عينة معلمي الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط.
 -3الحدود المكانية :متوسطات والية ورقلة  /الجزائر.
 -4الحدود الزمنية:الموسم الدراسي 2015/2014
 -6التعريف اإلجرائي لمتغير الدراسة:
الكفاية المعرفيةُ :يقصد بها إجرائيا مستوي تمكن مقبول الذي حدد ب ـ ـ  % 75من الدرجة الكلية
للمقياس للمعارف الرياضية التي ُيدرسها معلم الرياضيات في مرحلة التعليم المتوسط و التي تندرج
في المجاالت الثالثة :المجال العددي – المجال الهندسي– مجال تنظيم المعطيات (اإلحصاء)،

وتقاس بمجموع الدرجات التي يحصل عليها المعلم في المقياس المعد من قبل الباحث ،حيث يعتبر

المعلم الذي يحصل على  % 75فأكثر من الدرجة الكلية للمقياس له كفاية معرفية عالية و المعلم
الذي يحصل على درجة أقل من  % 75له كفاية معرفية منخفضة .

-7المفهوم النظري للكفاية المعرفية:
إن التكوين أثناء الخدمة بالنسبة للمعلمين فهو ال يختلف عن التكوين الذي يحظى به بقية
العمال  ،إال في نوعية األنشطة المستهدفة والتي تعود الى طبيعة المهام التي يقوم بها
الموظفين و ّ
بأنه مجموعة البرامج المنظّمة التي تُسطُّرها الهيئات الوصية على المعلمين
المعلم  ،إذ يمكن تعريفه ّ
بغية تنمية معارفهم واتجاهاتهم و خبراتهم و تذليل الصُّعوبات التي تعترضهم في عملية التدريس
للمحافظة على كفاءتهم في األداء ،وذلك بشكل مستمر ،باستخدام الوسائل المالئمة  ،مع الحرص
4

مستمرة طيلة ُم ّدة خدمة
على تطوير وتجديد تلك الوسائل و البرامج  ،وتتميز هذه العملية بأنها عملية
ّ
المعلم ،ومن بين أهم االحتياجات الالزمة في برامج تكوين المعلم أثناء الخدمة االهتمام بالكفاية
المعرفية و هي على نوعين النوع األول معرفة علمية تخص محتوى المادة الدراسية و هو الذي نعنيه
في هذه الدراسة و النوع الثاني معرفة بيداغوجية تشمل معرفة خصائص المتعلم و طرائق التدريس

والكفاية المعرفية للمعلم ،كما يشير(لخضر )107 :2010،تتعلق بكل ما له صلة بالتكوين

التخصصي أي التكوين في المادة العلمية التي يدرسها ويعرفها(عتيق" ) 170: 2010،هي خبرات

معرفية أكاديمية وثقافية تمكن الفرد من أداء مهام المهنة بفعالية" ،و تذكر (الفتالوي)34 :2004،
تضم الكفايات األكاديمية(المعرفية) الالزمة لتمكين المعلم من ممارسة تدريس مادة بفاعلية و اقتدار

إلمامه بمادة التخصص واتقانه الحقائق والمفاهيم والتعميمات الخاصة بالمادة التي يدرسها .و من

أبرز الجهود البحثية في مجال معرفة المعلم ما قام به شولمان  (1987) Shulmanمن تعريف
لمجاالت معرفة المعلم و بناء نموذج صنف به المعرفة التي يجب أن يمتلك ــها لـيقـوم بتدريس فعال في
سبعة مجاالت من ببينها:
أ-معرفة في المحتوى  :و يعني فهم المعلم لبناء المادة التعليمية بحيث يتضمن فهمه وادراكه المفاهيم
معا .
والمهارات األساسية التي تصف وتحدد المادة والطرق التي ترتبط بها هذه المفاهيم والمهارات ً
ب -معرفة تعليمية عامة  :تشمل هذه المعرفة المبادئ األساسية التي ترتكز عليها قواعد تنفيذ عملية
التدريس مثل التخطيط للتدريس و اإلدارة الصفية و طرح األسئلة و تقويم التدريس.
جـ -معرفة تعليمية بالمحتوى :و تشمل تحليل المحتوى المعرفي و تحديد األنشطة و تنظيم سير

التدريس ،و تحديد الطرق التدريسية الخاصة بالمحتوى المعرفي (شطناوي)5: 2007،

يمكن أن نقدم تعريفا للكفاية المعرفية للمعلم بمحتوى مادة التخصص بأنها معرفة واستيعاب
المفاهيم و المهارات الخاصة لمادة التخصص في مستوى يسمح للمعلم بتدريسها بدقة و ثقة ،و هي

محتوى المادة الدراسية التي يراد تقديمها للمتعلمين و الموثقة في المناهج الدراسية.
-8أهمية إتقان المعلم للكفاية المعرفية

حدد(حسن ومحمود )104 :2008،أهمية إتقان المعلم للبنية المعرفية لمادة تخصصه فيما يلي:
فهم المعلم للمفاهيم الرئيسية والمبادئ والنظريات التي تشكل البنية المعرفية لمادة تخصصه.يمارس عمليات البحث واالستقصاء في مادة تخصصه.5

يجيب عن أسئلة طالبه بشكل صحيح .يعرض مادة علمية صحيحة لتالميذه.يوظف مادته العلمية في أنشطة تعليمية جديدة.يتابع التطورات العلمية في مادته.يستنتج العالقة بين موضوعات محتوى مادته والتطبيقات المهنية.تقويم أداء طالبه تقويما شامال.يربط بين مفاهيم مادته وبين مفاهيم المواد األخرى.إجراءات الدراسة الميدانية:
-1منهج الدراسة:
بما أن الدراسة الحالية هدفت للكشف ومعرفة واقع الكفاية المعرفية لمعلمي الرياضيات للمرحلة
التعليم المتوسط أثناء الخدمة  ،فإن المنهج الوصفي االستكشافي هو المنهج المالئم لهذه الدراسة الذي
يسمح بوصف الظاهرة المدروسة وجمع معطيات دقيقة حولها وتحليل نتائج تلك المعطيات إلصدار

األحكام المناسبة .

-2مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي مادة الرياضيات للمرحلة المتوسطة لوالية ورقلة البالغ
عددهم  469معلما و معلمة مقسمون على أربع مقاطعات تربوية استنادا إلى مصلحة التفتيش و
الدراسة فتم اختيار أفرادها بطريقة الحصر الشامل ،فبلغ
عينة ّ
التكوين لمديرية التربية بوالية ورقلة ،أما ّ
عدد الذين استجابوا بصورة كاملة على أداة الدراسة  268مشكلون نسبة  %57.14من أفراد مجتمع

الدراسة.
-3أداة الدراسة:
تتمثل في اختبار الكفاية المعرفية لقياس المعرفة بالمحتوى الرياضي والذي تم إعداده من قبل

الباحث الذي سمحت له خبرته السابقة كونه مدرسا سابقا لمادة الرياضيات في التعليم المتوسط ،و

بمساعدة مجموعة من األساتذة ذوي الخبرة في تدريس مادة الرياضيات منهم أستاذ جامعي و مشرف

تربوي لمرحلة التعليم المتوسط لمادة الرياضيات و أستاذ ثانوي لمادة الرياضيات ،و تم التأكد من
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صدق االختبار من خالل عرضة على مجموعة من المحكمين و عددهم  15أستاذا من ذوي
االختصاص في مادة الرياضيات وعلم النفس التربوي وعلم التدريس والذين لديهم اهتمام بأساتذة مادة

الرياضيات بمرحلة التعليم المتوسط ثم القيام بحساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز حيث تراوحت

معامالت صعوبة فقرات االختبار مابين  %30و  %66وبمعدل معامل صعوبة  %47.31و هي
نسبة مناسبة

لقربها من النسبة المعتدلة  ،%50أما عن معامالت التمييز فتراوحت بين %25

و %87.5و بمعدل معامل تمييز  %55.84وهو معامل تمييز مقبول ،وتم التأكد من ثباته حساب
ثب ـ ــات باستخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام معادلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كيودر ريتشاردسون  Kuder-Richardson21حيث بلغ معامل

الثبات  0.78وهو معامل ثبات جيد ،وبعد هذه اإلجراءات طبق االختبار الذي كان في صوته
النهائية يتكون من  22فقرة (أنظر الملحق ص  )13في الدراسة األساسية.
-4نتائج الدراسة:
عرض و مناقشة نتيجة فرضية الدراسة:تنص الفرضية على أنه "يختلف متوسط أداء معلمي مادة الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط

للكفاية المعرفية عن متوسط اإلتقان النظري المحدد بـ ـ ـ ـ ـ  % 75من الدرجة الكلية الختبار الكفاية
المعرفية" ،و ألجل االختبار اإلحصائي يتم تحويل الفرضية البحثية إلى فرضية صفرية :
"ال يختلف متوسط أداء معلمي مادة الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط للكفاية المعرفية عن متوسط
اإلتقان النظري المحدد بـ ـ ـ ـ ـ  % 75من الدرجة الكلية الختبار الكفاية المعرفية".

و من أجل ذلك تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات معلمي الرياضيات
لمرحلة التعليم المتوسط بوالية ورقلة على مقياس الكفاية المعرفية ولمعرفة داللة الفروق بين

المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار(ت) لعينة واحدة كما هو موضح في الجدول التالي:
الجدول يوضح االختالف

بين متوسطات درجات العينة على اختبار الكفاية المعرفية الكلي و المتوسط النظري

العينة

الحرية

الحسابي

االنحراف

المعياري

المتوسط

قيمة (ت)

الداللة

عدد أفراد درجة

المتوسط

268

267

12.94

5.08

16.5

11.44

0.01
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النظري

اإلحصائية

نالحظ من خالل الجدول السابق أن قيمة (ت)  11.44دالة إحصائيا عند مستوى  0.01وعند درجة

حرية( ،)267و هذا يعني وجود فروق بين المتوسط النظري المحدد بـ ـ  % 75كحد أدني لألداء
المقبول إلتقان الكفاية المعرفية الرياضية و هو ما يقابله بالدرجات  16.5و المتوسط الحسابي الفعلي

ألداء معلمي الرياضيات في الكفاية المعرفية الرياضية والذي يساوي  12.94أي بنسبة  ،%58.81و
بالمقارنة بين المتوسط النظري و المتوسط الفعلي ألداء المعلمين يتضح أن الفروق كانت لصالح

المتوسط النظري حيث كانت نسبة أداء معلمي الرياضيات  %58.81أقل من  % 75في المجموع

الكلي الختبار الكفاية المعرفية ،وكانت نسبة ذوي المستوى المقبول ألداء معلمي الرياضيات في الكفاية
المعرفية الرياضية  ،% 26.86و تعبر نسبة األداء  %58.81عن مستو متوسط في كفاية المعلمين
المعرفية لم يصل للمستوى المقبول تربويا.

يتم رفض الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البحثية بأنه يختلف متوسط أداء معلمي مادة
و عليه ّ
الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط للكفاية المعرفية عن متوسط اإلتقان النظري.
ومنه نستنتج أن مستوى الكفاية المعرفية لمعلمي الرياضيات دون المستوى المقبول تربويا المحدد

في هذه الدراسة بـ  % 75والذي يقابله بالدرجات  16.5ويفهم من خالل هذه النتيجة أن البرامج
التكوينية الخاصة بالجانب المعرفي لهؤالء المعلمين لم تكن كافية ولم سكن لها أثر في األداء الفعلي

لهؤالء المعلمين عينة الدراسة ولم تلبي االحتياجات الضرورية لهم التي تؤهلهم للتحكم الجيد في
الجانب المعرفي للمحتوى الرياضي ،ومن المعارف الخاصة بالمادة التي يدوسونها لتالميذ المرحلة

المتوسطة وعليه يرى الباحث ما يلي:
إعادة النظر في المحتوي التكويني كماً ونوعاً للمعلمين أثناء الخدمة من خالل الندوات واللقاءاتالتي تنظم من قبل المشرفين التربويين وجعلها تلبي احتياجات المعلمين المعرفية وتسهم في تكوينهم

المعرفي المستمر .

-إجراء اختبارات دورية في الجانب المعرفي للمعلم حيث يحفز فيها الذين يثبتون نجاحهم في هذه

االختبارات معنويا وماديا .

و تنسجم نتيجة هذه الدراسة مع نتائج عدد من الدراسات منها:
 دراسة( الخرشي )1994،التي هدفت إلى التعرف على بعض الكفايات الرياضية لدى طالب شعبةالرياضيات في كليات التربية ومدى فهمهم بنية الرياضيات وطبيعتها ،والتي أوضحت أنه يوجد فرق
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بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسةفي اختبار الكفايات الرياضية و  % 75من النهاية العظمى

كمحك لتقييم األداء لغير صالحهم ،وهذا يعني وجود قصور في الكفايات الرياضية.

 دراسةالكندري ( )1994حول تقويم كفايات معلمي اللغة العربية بمدرسة الكويت االنجليزية ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تمكن المعلمين عن الكفايات العامة والخاصة في مراحل التعليم

العام و من نتائجها :بلغت كفايات اإلحاطة بالمادة العلمية نسبة (% 41.7األزرق.)311 :2000،

دراسة الكولي( )2005التي هدفت إلى تقويم الكفايات الالزمة لمعلم الجغرافيا في المرحلة الثانويةبالجمهورية اليمنية وأظهرت أنه حصل محور الكفايات العلمية على مستوى متوسط لدى معلمي
ومعلمات الجغرافيا من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .
 دراسة شطناوي( )2007التي تناولت مستوى المعرفة الرياضية و البيداغوجية عند معلمي ومعلمات الصفوف الثالثة األولى في محافظة إربد ،و التي دلت على وجود تدن في مستوى معرفة
معلمي و معلمات الصفوف الثالثة األولى في المعرفة الرياضية بلغ المتوسط الحسابي المئوي ألداء

المعلمين في المعرفة الرياضية  % 52.7و هو أقل من المستوى المقبول تربويا المحددب ـ ـ .% 73
دراسة خصاونة و البركات( )2007حول المعرفة الرياضية و المعرفة البيداغوجية في الرياضياتأن طلبة معلّم الصف لم يحققوا درجة اإلتقان ( )% 80
لدى طلبة المعلمين ،حيث أظهرت نتائجها ّ
على كل من اختباري المعرفة الرياضية الالزمة لتدريس الصفوف الثالثة األولى ،و المعرفة

البيداغوجية للمحتوى الرياضي ،وكان الوسطان الحسابيان ألدائهم على كل من االختبارين بمستوى

عالمة النجاح(.)% 50
 دراسة سفيان( )2009التي هدفت إلى معرفة الكفايات التخصصية الالزمة لمعلمي الرياضيات فيالصفوف الثالثة األخيرة من مرحلة التعليم األساسي و مدى توافرها لدى المعلم اليمني حيث أكدت
ضعف مستوى المعلمين في الكفايات التخصصية جميعها إذ كانت نسبة متوسط درجاتهم في

االختبـ ــار الكلي  %47و هي أقل من الح ـ ــد األدنى المقب ـ ــول لتوافـ ــر الكفاي ــات المحدد بــنسبة % 75
وشكلت نسبة ذوي المستوى المقبول . %14.6

 دراسة المانع ( )2012التي هدفت إلى معرفة درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للكفايات المهنيةالحديثة في ضوء متطلبات التطوير التربوي في دولة الكويت وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة معلمي

اللغة العربية للكفايات المهنية الحديثة في ضوء متطلبات التطوير التربوي في دولة الكويت كانت
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متوسطة حيث كان المتوسط الحسابي  3.6واالنحراف المعياري ،0.65وكانت كفاية المعرفة
األكاديمية والبيداغوجية الخاصة ذات مستوى متوسط بمتوسط حسابي  3.45وانحراف معياري .0.66

كما خالفت نتيجة الدراسة الحالية نتائج دراسة همام ( ،)1992عن تقويم المهارات التدريسية
لدى معلمي العلوم بالحلقة الثانية من التعليم األساسي حيث حدد الباحث نسبة  %70من الدرجة
كمحك لمدى توافر المهارة التدريسية ،و اعتبرت النسبة التي تقل عن هذا الحد بعدم توفر المهارة و قد

دلت نتائج الدراسة أنه ال تتوافر لدى معلمي العلوم كفايات إعداد الدروس المطلوبة حيث بلغت نسبتها

(في المتوسط)  ،%62وأما الكفايات المتوافرة لدى المعلمين فكانت كفايات تنفيذ الدروس وكفايات
الوسائل التعليمية و كفايات المادة العلمية ،و أوضحت الدراسة أن أهم الكفايات الفرعية التي لم تتوافر

لدى المعلمين و كانت نسبتها ضعيفة فهي :كتابة الملخص في نهاية الدرس -القدرة على تكوين
عالقات طيبة مع التالميذ  -االتزان االنفعالي في الفصل -تشجيع التالميذ على اإلجابة الصحيحة-

استخدام أسئلة تقيس المستويات المعرفية المختلفة(األزرق.)310 :2000،
خالصة :

من خالل الدراسة الميدانية الحالية وباالطالع على الدراسات العربية األخرى التي جاءت
نتائجها مؤيدة للنتيجة الحالية يتضح أن واقع مستوى تمكن المعلمين عموما و معلمي الرياضيات

لمرحلة التعليم المتوسط خصوصا دون المستوى المقبول تربويا في الكفايات التعليمية الضرورية
عموما و الكفايات التخصصية المعرفية خصوصا والتي لها أهمية في االحتياجات المهنية للمعلمين

هذه الكفايات التي تضطلع بها معاهد التكوين قبل الخدمة أثناء عملية اإلعداد لتستمر أثناء الخدمة

من خالل التداريب والدورات التكوينية التي تنظمها الهيئات الوصية ،ونستنتج أن هذه البرامج التكوينية
لم تستجب بشكل فعال في التنمية المهنية للمعلم وعلى وجه الخصوص الكفاية المعرفية الخاصة بمادة

التخصص ولم تحقق مستوى معرفي مقبول تربويا يؤهل المعلم ألداء تدريس فعال يحقق أهداف
المجتمع التربوية.
المراجع:
األزرق،عبد الرحمان( .)2000علم النفس التربوي للمعلمين .بيروت :دار الفكر العربي.
األحمد ،خالد طه(.)2005تكوين المعلمين من اإلعداد إلى التدريب.العين :دار الكتاب الجامعي.
حسن،أحالم الباز ومحمود،الفرحاتي السيد( .)2008االعتماد المهني للمعلم .مصر :دار الجامعة
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الجديدة.
خصاونة ،أمل عبد اهلل و البركات ،علي أحمد (" )2007المعرفة الرياضية و المعرفة البيداغوجية في
الرياضيات لدى طلبة المعلمين" المجلة األردنية في العلوم التربوية  :مجلة علمية عالمية
محكمة.المجلد  ،3العدد .)300-287( ،3
سفيان ،صالح احمد علي ( .)2009الكفايات التخصصية الالزمة لمعلمي الرياضيات في الصفوف
الثالثة األخيرة من مرحلة التعليم األساسي و مدى توافرها لدى المعلم اليمني .رسالة ماجستير،
كلية التربية جامعة صنعاء .استرجع في  2010/03/28من
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?id=39302
شطناوي،مصطفى محمود احمد(.)2007مستوى المعرفة الرياضية والبيداغوجية عند معلمي
ومعلمات الصفوف الثالثة األولى في محافظة اربد ،أطروحة دكتوراه  ،الجامعة األردنية.
عتيق ،منى(.)2011واقع تطبيق المقاربة بالكفايات من وجهة نظر أساتذة التعليم الثانوي.ملتقى
التكوين بالكفايات في التربية يومي  17و 18جانفي  ،2011جامعة قاصدي مرباح ورقلة-

الجزائر .

الفتالوي ،سهيلة محسن كاظم(.)2003كفايات التدريس (المفهوم،التدريب ،األداء) ،ط،1عمان
االردن :دار الشروق للنشر والتوزيع.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ(.)2004تفريدالتعليم في إعداد وتأهيل المعلم.ط ،1عمان :دارالشروق
للنشر والتوزيع.
الكولي ،جبر محمد عبد اهلل(.)2005الكفايات الالزمة لمعلم الجغرافيا في المرحلة الثانوية
بالجمهورية اليمنية.أطروحة دكتوراه،اليمن،المركز الوطني للمعلومات.استرجع في
 2011/03/18من
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?id=9451
لطيفة ،لطفي أيوب( ".)1987العالقة بين كل من مدى فهم واكتساب معلمي الرياضيات في مرحلة
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اإلعدادية للمفاهيم والمهارات األساسية في الرياضيات وخبرتهم التعليمية وبين فهم واكتساب
طلبتهم لتلك المفاهيم و المهارات"،المجلة العربية للبحوث التربوية ،المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم،المجلد،7العدد.)78-58(1
لكحل،لخضر(.)2010المقاربة بالكفاءات:الجذور والتطبيق .ملتقى التكوين بالكفايات في التربية يومي
 17و 18جانفي  ، 2011جامعة قاصدي مرباح ورقلة -الجزائر.

المانع ،مساعد عبد الرحمان عبد اهلل ( .)2012الكفايات المهنية الحديثة لدى معلمي اللغة العربية
في ضوء متطلبات التطوير التربــوي في دولـــــــــــــــة الكـــــويت.رسالة ماجستير،كلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الع ـ ـ ـ ـ ــلوم التربوي ـ ـ ـ ـ ــة جامعـ ـ ـ ــة أل البيت،األردن.
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المالحق:
الملحق للصورة النهائية الختيار الكفاية المعرفية
ضع عالمة √ عند الجواب الذي تراه مناسبا من بين االختيارات األربعة

 -1العدد الطبيعي من بين األعداد التالية هو:
أ( 𝟐𝟏𝟏√ = 𝐀
جـ(

ب( 𝟕 𝐁 = (𝟐 + √𝟑)² −

𝟎𝟐𝟕

𝟎𝟒𝟒𝟏 = 𝑪

د(

𝟔𝟓√ 𝐃 = (√𝟕 + √𝟐)² −

 -2يمثل الرسم البياني المقابل معادلة من الشكل 𝐲 = 𝐦𝐱 + 𝐛 :
أي من العبارات التالية صحيحة :

y

أ)  𝐦 > 0و 𝐛 > 0

ب)  𝐦 > 0و 𝐛 < 0

جـ)  𝐦 < 0و 𝐛 > 0

د)  𝐦 < 0و 𝐛 < 0

𝐱

0
ý

 -3مجموعة حلول المتراجحة  𝒙² - 3 𝒙 +2<0ذات المجهول الحقيقي 𝒙 هي :
ب)[∞]𝟐, +
أ) [𝟐 ]𝟏,
د) [∞] − ∞, 𝟏[𝐔]𝟐, +
جـ) [∞]− ∞, 𝟏[𝐔[𝟐, +
 -4للجملة

𝟎 = 𝒚𝟐 𝒙 +
𝟎 = 𝐲𝟑 𝒙 +

أ) حل وحيد

𝟑{ ذات المجهولين الحقيقيين 𝒙 و
𝟐

جـ) ليس لها حل

ب) ما النهاية من الحلول

 -5تحليل كثير الحدود  ⁴ - 1هو :
أ) ( ) -1( ) ³ - ² - -1
جـ) ( ) -1( ) ³ + ² + +1

ب) ) ² -1(²
د)
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د) لها حالن

𝐱

 -6إذا كان dهو القاسم المشترك األكبر للعددين الطبيعيين  aو bفان المضاعف المشترك األصغر
للعددين aو bهو:

ب)

أ)

د)

جـ)

 -7إذا كان  aعددا حقيقيا موجبا فإن الجذر التربيعي له

أ) له قيمتان

جـ) عدد تخيلي

ب) دائما موجبا

:

د) غير معرف

 -8العدد األولي من بين األعداد التالية هو:
ب( B =121

أ( A = 183

جـ( C = 389

د( D=437

 -9العدد غير العشري من بين األعداد الناطقة التالية هو:
أ)

×

ب(

=A

د(

جـ(

 -10تبلغ سرعة جسيم  , 5m|sيقطع هذا الجسيم في  3ساعات مسافة قدرها :
د) 150 m
جـ) 1500 m
ب) 5400 m
أ) 54 Km
 -11نعتبر الدالة العددية  ƒالمعرفة بالعبارة:
مجموعة تعريف الدالة  ƒهي :
أ) D = R
جـ) [∞D = [0 , +
( -12

,

) ( ،A

,

ب) [D = ]- ∞ , 0
د) ] D = ]- ∞ , 3
( Bنقطتان في مستو مزود بمعلم متعامد ومتجانس

طول [  ]ABهو:
أ(
ب)
جـ(
د)
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عدد حقيقي بحيث > 90° :

 -13إذا كان
أ)

> 0و =

ب)

جـ)

 -14إذا كان

د)

و

أ)

 cosفإن

فإن  tanهو:
جـ)

ب)

د)

 -15في مستو مزود بمعلم متعامد ومتجانس
 .إحداثيتا  mمنتصف
m

مثلث قائم في

-16

طبيعي فإن  :أ) AB ² =n

تعطى النقطتان

m

m

 ،إذا كان

و

ب) AB ² =n ²

مثلث و  iمنتصف

د

m

جـ) AB ² =n-1

أ)

=

+

ب)

=

جـ)

=

+

د)

=

+

 -18إذا كان

متوازي أضالع مركزه  ، Oالنقطتان  Mو Nمنتصفا

على الترتيب  ،القطعتان

حيث

عدد

د) AB

فإن :
+

ABCD

و

هما:

² =n+1

-17إذا كان

 sinيساوي :

تقطعان

و

و

في النقطتين  G ، Fعلى

الترتيب فإن:
أ) CG = GM

جـ) CG = 3GM

-19

إذا كان

cm

ب) CG = 2GM

هرم قاعدته المثلث

د) CG = 4GM

المتقايس األضالع حيث AB=4cm :وارتفاعه

 .فإن حجمه هو:

أ) cm³

ب) cm³

جـ) cm³

د) cm³
15

 -20إذا خفض السعر

لبضاعة ب ـ  p %فإن السعر الجديد للبضاعة يكون:

د)

جـ)

 -21في قسم المعدل السنوي لإلناث هو  12و المعدل السنوي للذكور  ،11فالمعدل السنوي للقسم
هو  :أ) 11.5

حسابه

جـ) 11.66

ب) 11.33

 -22لتكن السلسلة اإلحصائية التالية مرتبة تصاعديا  n,5,5,8,9,9,pحيث

د) ال يمكن
 nو  pعددان

طبيعيان و  ، n< pإذا كان المتوسط الحسابي والمدى لهذه السلسلة متساويين ويساوي كل منهما
 7فإن :

أ) ))n,p( = (3,10

ب) ))n,p( =)4,11

جـ) ))n,p( =)2,12

د) )) n,p( =)12.5,19.5
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تكوين المكونين في ظل معايير الجودة في أقسام ومعاهد التربية البدنية والرياضية بالجزائر
من إعداد فريق العمل:
أ.د  :عطا اهلل أحمد
د :بورزامة داود
أ  :تواتي حياة
د :بن خالد الحاج
مخبر تقويم األنشطة البدنية والرياضية

LABOPAPS
IEPS

معهد التربية البدنية والرياضية
جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم الجزائر

UMAB

الملخص باللغة العربية:
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التنمية المهنية ألساتذة التربية البدنية والرياضية بالجامعة في ظل
جودة التعليم من وجهة نظر األساتذة والطلبة ,مع مراعاة متغير الدرجة العلمية والخبرة المهنية والمعهد مع
تحديد أهم معوقات ومشكالت التنمية عند األستاذ ,لهذا طرحنا السؤال العام التالي ما هو مستوى التنمية
المهنية ألساتذة التربية البدنية والرياضية بالجامعة في ظل جودة التعليم من وجهة نظر األساتذة والطلبة,
ول هذا الغرض افترضنا أن هناك اختالف في مستوى التنمية المهنية عند األساتذة ويختلف حسب الدرجة
العلمية والخبرة المهنية والمعهد المنتمي إليه وهي في حدود المتوسط ,وتوجد عدة معوقات ومشكالت تواجه
األستاذ قصد التنمية ,ومن اجل التأكد من صحة الفرضيات استخدمنا المنهج الوصفي بطريقة المسح حيث
اعددنا استبيانين استبيان موجه إلى األساتذة واستبيان موجه إلى الطلبة ,وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية
طبقية وكان عددها ( )189أستاذ جامعي و ( )400طالب سنة ثانية ماستر ,من معاهد الجزائر مستغانم
المسيلة قسنطينة شلف وهران الجلفة باتنة ,وبعد الحصول على النتائج وتفريغها تمت معالجتها إحصائيا
بمختلف الوسائل اإلحصائية مع استخدام نظام المعالجة ) )spss 20ومن بين أهم النتائج المتوصل إليها
هي انه كلما زادت الدرجة العلمية والخبرة المهنية لألستاذ زادت تحكمه في محاور التنمية المهنية ,وتوجد
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,فروق بين مستويات التنمية المهنية عند األساتذة حسب اختالف المعهد ولصالح المعاهد ذات االقدمية
وجاءت نتائج الطلبة مختلف بين الرضى وعدم الرضى على مستوى التنمية المهنية عند األساتذة حسب
 كما أكد األساتذة على انه هناك عدة معوقات تعترضهم في طريق اإلنماء المهني اختلفت بين,المحاور
. مادية إدارية علمية
. جودة التعليم- الجامعة- األستاذ الجامعي- التربية البدنية والرياضية-التنمية المهنية:الكلمات األساسية

ملخص بالغة االنجليزية
The study aimed to identify the level of professional development for teachers of
physical education and sports university in light of the quality of education from the
perspective of teachers and students , taking into account the variable degree and
professional experience and the Institute with identifying the most important constraints
and problems of development when the professor , for this we raised the question next
year, what is the level of professional development professors of Physical Education and
Sports University in light of the quality of education from the perspective of teachers and
students , and for this purpose we assume that there is a difference in the level of
professional development when teachers and varies by degree and professional experience
and the Institute belonging to him which is within the limits of the medium , and there are
several obstacles and problems facing the professor inadvertently development , In order
to verify the validity of the assumptions we used the descriptive manner survey where we
prepared two questionnaires questionnaire addressed to professors and a questionnaire
addressed to the students , was chosen as the sample randomly stratified The number is (
189 ) professor and 400 students a second year Master , institutes Algeria Mostaganem gas
Constantine shelf Oran Djelfa Batna , and after getting the results and discharged were
processed statistically different statistical methods with the use of the treatment system
spss 20)) among the most important results obtained is that the greater the degree of
scientific and professional expertise of Professor increased governed by the axes of
professional development , and there are differences between levels of professional
development when teachers according to different institute and in favor of institutes of
seniority , and the results were students different between satisfaction and dissatisfaction
with the level of professional development at the Masters by axes , also confirmed the
professors as there are several obstacles they face in the way of professional development
differed between the physical management of scientific character . .. etc.
Keywords : Professional development - physical education and sports - university
professor - the university - the quality of education .
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 مقدمة:مما ال شك فيه أن للتعليم العالي دور أساسي في بناء اإلنسان وتنميته ,إذ انه يمثل الركيزة األساسية للتقدم
والتطور في مختلف مجاالت التنمية الشاملة ,والن اإلنسان هو غاية التنمية ووسيلتها أصبح من الضروري
أن يسعى التعليم العالي والجامعي إلى تزويده بالمهارات والكفاءات المناسبة ,حتى يقوم بدوره الكامل في
إحداث التنمية الشاملة في ميادين الحياة المختلفة ,في ظل التوجهات المحلية والعالمية وقضايا العصر
المتجددة ,لدى تتميز مؤسسات التعليم العالي بطبيعة مختلفة عن غيرها من المؤسسات التعليمية ،لما لها من
عالقة مباشرة بجوانب الحياة المختلفة ،فضال عن كون مؤسسات التعليم العالي بمثابة أداة التنمية في
المجتمع عالميا واقليميا ومحليا ،فهي المسؤولية عن حركة التنمية فيها (نادية 2004 ،صفحة  ,)110لهذا
يحظى باهتمام متنام في مختلف دول العالم بوصفه الرصيد االستراتيجي المنظر للتنمية الشاملة في المجتمع,
وينظر لمؤسساته بوصفها الرافد األساسي للموارد البشرية التي يحتاج إليها البلد للنهوض بأعباء التنمية في
مجاالت الحياة المختلفة ،ذلك أن مستقبل مجتمعاتنا يتقرر في رحابها وقاعاتها الدراسية ومخابرها ومعاملها،
الن مخرجات التعليم العالي توصف أنها مدخالت التنمية ،ومثل هذا االقتران جعلنا نؤكد على توجيه
االهتمام بالتعليم الع الي الرتباط ذلك بالتنمية ,كون أن الجامعة التي تتصدى وتواجه التحديات بواقعها
ومحيطها وال تنعزل عن الناس بآمالهم وآالمهم ,كونها تشكل مركز إشعاع فكري ومنارة ثقافية ورائدة في
مجتمعاتها ومشيعة للوعي اإلنمائي وتحقيق حياة إنسانية كريمة.
وال يمكن للجامعة بأي حال من األحوال مهما كانت إمكانياتها المادية واالقتصادية ,إن تتحقق وظائفها
الرئيسية بشكل ايجابي والمتمثلة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ,إال من خالل الجهود العلمية
المتواصلة والعطاء الفكري المميز ألعضاء هيئة التدريس (الرزاق ،2005 ،صفحة  ،)03الذي يستطيع
الخلقية والنفسية أن يساهم مساهمةً فعالةً في تحقيق األهداف المنشودة من الجامعة
بإمكاناته العلمية و ُ
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فالجامعة تتفوق على جامعات أخرى عندما يتواجد فيها أساتذة مؤهلين تأهيال عاليا ,ومدعومين بموارد مادية
مجزية ,وجود أكاديمي متميز وفعال يتميز باإلنتاج العلمي وخدمات اجتماعية مناسبة مما يسهم في تجويد
العملية التعليمية وتفعيلها ,لتكن قادرة على تلبية حاجات التنمية الشاملة ومتطلبات المجتمع المتسارعة.
ويلعب األستاذ الجامعي دو ار رائدا في إعداد مخرجات التعليم الجامعي وتأهيلها ,بما يتناسب مع حاجيات
العصر إذا كان معد لمهنته إعدادا جيدا ومخلصا في عمله ,وازاء هذه التحديات العالمية والمحلية من
الطبيعي أن تصبح مؤسسات التعليم العالي مطالبة ببذل مزيد من الجهد ،وامتالك مقومات التطوير المستمر
وتجويد أدائها ,وذلك بهدف زيادة فعاليتها في تحقيق أهدافها وضمان زيادة قدراتها التنافسية التي تؤهلها
بالفعل إلي التفوق والتميز ,االرتقاء بالهيئة التعليمية في الجامعة يعتبر أحد أهم السبل المعاصرة لضمان
تحقيق تفوق مؤسسات التعليم العالي وتجويد أدائها وتميزها ،ألنه يمثل ديمومة التطوير وقيادة البيئة التعليمية
المتغيرة لهذا التعليم ,على اعتبار أن شهرة مؤسسات التعليم العالي وقوة سمعتها إنما تستمد من رفعة شأن
أعضاء هيئة تدريسها وحسن أدائهم لمهامهم على نحو فعال.
كبير من االهتمام في
قدر ًا
وتبرز قضية التطوير واإلصالح والتكوين المستمر المتعلقة بالمدرس الجامعي ًا
الدول المختلفة التي تنشد االرتقاء بنظمها التعليمية ,نظ ار لتغير وظيفته وأدواره ومسؤولياته بتغير متطلبات
الحياة العصرية ,فبينما كانت وظيفة المدرس في الماضي نقل المعلومات وتوصيلها إلى األذهان المتعلمين,
أصبحت في عصرنا الحالي تتطلب منه بناء الشخصية السوية المتكاملة في كافة مجاالتها وجوانبها ,مما
يحتم عليه أن يكون لديه العديد من اإلمكانيات والقدرات والمهارات والسمات والمقومات ,ما يمكنه من القيام
بدوره الفعال المتمثل في تحقيق أهداف التعليم العالي كتنمية وتكوين الكوادر القيادية في شتى المجاالت
(دياب ،2006 ،صفحة  ,)2وتعتبر التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في معظم دول العالم أحد أهم
السبل التي يمكن أن تسهم في االرتقاء بمؤسسات التعليم العالي ,كونها مرآة يمكن من خاللها رؤية جميع من
يعملون في المؤسسات التعليمية من قادة ،واداريين ،وعاملين وعضو هيئة التدريس هو أحد العاملين في
مؤسسات التعليم العالي الذي يحتاج باستمرار إلى تنمية ،ففي عصر المعلوماتية واالتصاالت والعولمة
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أصبحت المجتمعات عينة تحت مجهر المعلوماتية تكتشف ما بالداخل ،ويقف اإلنسان حائ ار أمام هذه الصور
المتشعبة يبحث عن طرائق ليتأقلم فيها مع هذه االنفجاريات المتسارعة أكثر فأكثر (حامد واخرون.)2004 ،
والتنمية المهنية لعضو هيئة التدريس تعني الجهود التي تأتي قصدا حيث تقوم فيها الجامعة أو غيرها من
المؤسسات المهنية لتنمية عضو هيئة التدريس مهنيا بما يمكنه من تحقيق وظائف الجامعة األساسية ،وهي:
التدريس ،والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع (حداد ،)2004 ،والتنمية المهنية هي المفتاح األساسي الكتساب
المهارات المهنية واألكاديمية ،سواء عن طريق األنشطة المباشرة في برامج التدريب الرسمية ،أو باستخدام
أساليب التعلم الذاتي ,كما تعتبر عملية اإلنماء المهني المستمر والمتواصل ألستاذ التربية البدنية والرياضية
في معاهد وأقسام الجامعة الجزائرية ,مهمة بل ضرورية أكثر من أي وقت مضى نظ ار لتعد تخصصات
وفروع هذا المجال الواسع والذي يشهد تطور وتقدم متسارع ،و دوره المتجدد في حقل المعرفة ال يعرف
السكون والركون للراحة ،فيحتم عليه مواصلة التعلم والنمو المهني والتدريب ,واكتساب المزيد من الكفايات
لمواكبة التغيرات ،والمستجدات التي تط أر على مهنته ،فاستخدام اإلنترنت سيحدث تأثي ار جوهرياً في المنظومة
التعليمية بأكملها ,حيث سيتحول النظام التعليمي التقليدي المغلق إلى النظام التعليمي المفتوح الذي يعتمد
على شبكات المعرفة المتطورة  ،لتحقيق فاعلية التعليم بين األستاذ الجامعي والطالب والبحث العلمي،
وسيمكن االستغالل الرشيد لإلنترنت من اإلسهام في تحقيق الكثير من النتائج اإليجابية  ،ويتيح لألستاذ
الجامعي فرصة االنخراط بشكل فاعل في صيرورة التحول العلمي المتسارع القائم على تفاعالت البحث
المتواصل والكشف العلمي ( (احمد حسن اللوح ،2011 ،صفحة  .)355ومن خالل االطالع على نتائج
الدراسات السابقة والمشابهة وتوصيات المؤتمرات والملتقيات ,تبين ان معظم النتائج تؤكد نقص التنمية
المهنية عند اغلبية اساتذة الجامعة في مختلف التخصصات والجامعات سواء عربية او وطنية وخير دليل
على صدق النتائج هو االطالع على تصنيف مختلف الجهات الدولية حيث احتلت احسن جامعة عربية
(جامعة الملك سعود) المرتبة ( 178عالميا)( ،منتدى العالمية ,)2013 ،واحتلت احسن جامعة في الجزائر
جامعة ابوبكر بلقايد –تلمسان المرتبة ( 23إفريقيا) و ( 4132عالميا) (،www.webometrics.info
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 ,)2013/05/27 ،top100_c...sp?cont=africaوهذه األرقام تعكس حال الجامعات العربية والوطنية
خصوصا ,نظ ار للتحديات التي تواجه الجامعة والمتمثلة في تجويد عملية التكوين.
ومن خالل أهمية التنمية المهنية الحتمية والضرورية لألستاذ التربية البدنية والرياضية في الجامعة الجزائرية،
جاء بحثنا ليسلط الضوء على مستوى اإلنماء المهني عند األساتذة أثناء تنفيذهم لمهامهم الرئيسية من وجهة
نظرهم وأيضا من وجهة نظر الطلبة مع تحديد أهم المعوقات والمشكالت التي تعترضهم ،واحتوى بحثنا على
بابين الباب األول تتمثل في الدراسة النظرية الذي تكون من أربعة فصول هي فصل التنمية المهنية ،التربية
البدنية والرياضية ,األستاذ الجامعي ،جودة التعليم والتكوين الجامعي ,أما الدراسة التطبيقية احتوت على فصل
منهجية البحث واجراءاته الميدانية ،وفصل عرض ومناقشة النتائج ,وتأسيسا على ما سبق وانطالقا من
توصيات والمؤتمرات والندوا ت في هذا المجال فإن لدراسة مستوى التنمية المهنية ألساتذة التربية البدنية
والرياضية في الجامعة باتت ضرورة حتمية ولمحة نظ ار ألهميتها مواكبة ومواجهة تطورات العصر.
اإلشكالية:
نظر ألن األستاذ ال يمكن أن يعيش مدى حياته،
كانت الحاجة إلى اإلنماء المهني حاجة قائمة باستمرارً ،ا
بمجموعة محددة من المعارف والمهارات ،ونظ ار للتقدم المعرفي الهائل الذي يتميز به العصر الحالي ,أصبح
من الضروري أن يمتلك األستاذ مستوى متجدد من المعلومات والمهارات واالتجاهات الحديثة في طرائق
نظر لصعوبة إعداد األستاذ الصالح لكل زمان ومكان -في ظل ثورة التكنولوجيا
التعليم وتقنياتهً ،ا
والمعلومات -لذلك أصبح اإلنماء المهني المستمر لألستاذ أكثر ضرورة من أجل توفير مناخ تعليمي نوعي،
الذي يقتضي تزويد األستاذ بمواد التجدد في مجاالت العملية التربوية ،وبالمستجدات في أساليب وتقنيات
التعليم والتعلم ،وتدريبه عليها واجراء البحوث اإلجرائية...الخ ,وتهدف هذه العملية في إطار تجويد العملية
التعليمية ،وضمان أساتذة مكونين أصحاب كفاءة يلبوا تطلعات المجتمع يواجهون تحديات ومتطلبات العصر,
ويحقون أهداف الجامعة التي تظهر على شكل مخرجات تعمل على خدمة المجتمع عموما ,ومع التطور
والتقدم المتسارع والمتجدد الذي تشهده الساحة العلمية العالمية ,أصبح االطالع على واقع أداء أعضاء هيئة
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التدريس في الجامعة يعتبر ضرورة البد منها لالنطالق نحو تطوير العملية التعليمية ,وان تقويم أداء أعضاء
هيئة التدريس يصبح عملية ملحة وأولوية مهمة يجب عدم إهمالها ,إذ أنهم بكفاءاتهم وفعالياتهم وسلوكياتهم
يصبحون هم النموذج والقدرة وهم اللبنة األساسية التي تقوم عليها الجامعة (صالح ناصر ،2006 ،صفحة
 ,)125كون أن جودة مخرجات التعليم تمثل المحك الذي يحكم به على جودة أداء التعليم الذي تقدمه
الجامعة ,والذي يعتبر األستاذ الجامعي احد أهم عناصرها بل حجر الزاوية فيها ,تعتبر عملية تقويم األداء
الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس من العمليات األساسية والتي تهدف إلى زيادة فاعلية أداء أعضاء هيئة
التدريس وتطوير قدراتهم وامكنياتهم ,من اجل المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع - .وفي مثل هذه
الظروف تتجه المؤسسات المعاصرة ومنها الجامعات إلشراك عدة أطراف في عملية التقويم ,حيث تأخذ كثير
من الجامعات برأي الطالب أو استخدام أسلوب تقويم الزميل للزميل أو تقويم الخطة السنوية لعضو هيئة
التدريس أو اإلنتاج العلمي ,وبالرجوع إلى الدراسات السابقة والمشابهة واألدبيات النظرية التقويمية التي جرت
على األستاذ الجامعي في مختلف التخصصات نجدها كلها قد أكدت على أهمية التنمية المهنية المستمرة
لألستاذ بمختلف أساليبها ,وأيضا توصلت مختلف هذه الدراسات إلى نقص في عملية اإلنماء المهني عند
األساتذة في الجامعة ,وهو ما سينعكس حتما على جودة التكوين في الجامعة خصوصا وعلى المجتمع
عموما ,ويعتبر ميدان علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية من الميدان التي تساهم في خدمة المجتمع
والوطن ,ولتحقيق أهدافه الكبيرة والعديدة وجب االهتمام بعناصر العملية التكوينية في الجامعة عموما واألستاذ
الجامعي خصوصا ,الذي يحتاج إلى الرعاية واالهتمام المتواصل قصد توفير أحسن ظروف العمل ليؤدي
مهامه بنوع من الكفاءة والتميز من خالل تجديد لمعارفه ومهارات ومسايرته للتقدم العلمي المتسارع ,وقصد
التعرف عن واقع التنمية المهنية عند أستاذ التربية البدنية والرياضية في مختلف معاهد وأقسام الجامعة
الجزائرية نطرح التساؤل الرئيسي التالي :ما هو مستوى التنمية المهنية ألساتذة التربية البدنية والرياضية
بالجامعة الجزائرية في ظل جودة التعليم من وجهة نظر األساتذة والطلبة؟
األسئلة الفرعية:
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 -01هل هناك اختالف في مستوى تنمية المهنية عند األساتذة من وجهة نظرهم يعزى لمتغير الخبرة
المهنية؟
 -02هل هناك اختالف في مستوى تنمية المهنية عند األساتذة يعزى لمتغير الدرجة العلمية؟
 -03هل هناك اختالف في مستوى تنمية المهنية عند األساتذة يعزى لمتغير اقدمية المعاهد؟
 -04ما هو مستوى التنمية المهنية ألساتذة التربية البدنية والرياضية بالجامعة الجزائرية في ظل جودة التعليم
من وجهة نظر الطلبة ؟
 -05ما هي المعوقات ومشكالت التي تعترض أساتذة التربية البدنية والرياضية بالجامعة الجزائرية أثناء
إنمائهم المهني في مهامهم الرئيسية؟
الفرضيات:
الفرض العام:
مستوى الت نمية المهنية ألساتذة التربية البدنية والرياضية بالجامعة الجزائرية في ظل جودة التعليم من وجهة
نظر األساتذة والطلبة في حدود المتوسط.
الفرضيات الجزئية:
 -01هناك اختالف في مستوى تنمية المهنية عند األساتذة من وجهة نظرهم يعزى لمتغير الخبرة المهنية.
 -02هناك اختالف في مستوى تنمية المهنية عند األساتذة يعزى لمتغير الدرجة العلمية.
 -03هناك اختالف في مستوى تنمية المهنية عند األساتذة يعزى لمتغير اقدمية المعاهد.
 -04يري الطلبة أن مستوي التنمية المهنية ألساتذة التربية البدنية والرياضية بالجامعة الجزائرية يقع في
المستوى متوسط
 -05تتعدد معوقات ومشكالت التي تعترض أساتذة التربية البدنية والرياضية بالجامعة الجزائرية أثناء إنمائهم
المهني وفي تأدية مهامهم الرئيسية.
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األهداف:
الهدف العام:
التعرف على مستوى التنمية المهنية ألساتذة التربية البدنية والرياضية بالجامعة في ظل جودة التعليم من
وجهة نظر األساتذة والطلبة.
األهداف الفرعية:
 -01معرفة مستوى تنمية المهنية عند األساتذة من وجهة نظرهم حسب متغير الخبرة المهنية.
 -02معرفة مستوى تنمية المهنية عند األساتذة حسب متغير الدرجة العلمية.
 -03معرفة إن كان هناك اختالف في مستوى تنمية المهنية عند األساتذة يعزى لمتغير اقدمية المعاهد.
 -04معرفة مستوى التنمية المهنية ألساتذة التربية البدنية والرياضية بالجامعة الجزائرية في ظل جودة
التعليم.
 -05معرفة أهم معوقات ومشكالت تعترض أساتذة التربية البدنية والرياضية بالجامعة الجزائرية أثناء إنمائهم
المهني في مهامهم الرئيسية.
 مصطلحات الدراسة: التنمية المهنية :هي عملية منظمة مدروسة لبناء مهارات تربوية وادارية وشخصية جديدة  ،تلزم المعلمينلقيامهم الفعال بالمسؤوليات اليومية ،أو ترميم ما يتوفر لديهم منها بتجديدها أو إنمائها ،أو سد العجز فيها
لتحقيق غرض أسمى وهو تحسين فعالية المعلمين وبالتالي زيادة التحصيل الكمي والنوعي للمعلمين" (نصر،
.")2004
التعريف اإلجرائي :هي العمليات والخطوات التي يقوم بها الفرد قصد تنمية مهاراته ومعارفه وكفاءته وهي
عملية مستمرة ،مع الفرد تجعله يواكب الجديد والمفيد.
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 األستاذ الجامعي :هو أحد األعضاء القائمين بشؤون التدريس واإلشراف على التعليم العالي من حملةدرجة الدكتوراه والماجستير من ذوي الرتب :أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد ،محاضر مدرس (حداد،
التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي.)2004 ،
التعريف اإلجرائي :األستاذ الجامعي هو الحاصل على شهادة دراسات عليا ويدرس في الجامعة ويختلف
حسب الدرجة العلمية أستاذ مساعد أ و ب ،أستاذ محاضر أ و ب ،أستاذ باحث.
 التربية البدنية و الرياضية :هي مجموعة من القيم و المهارات و المعلومات و االتجاهات التي يمكن أنيكسبها برنامج التربية البدنية لألفراد .فهي عملية تربوية تهدف إلى تحسين األداء اإلنساني من خالل
األنشطة البدنية المختارة لتحقيق ذلك فمن خاللها يكتسب الفرد أفضل المهارات البدنية و العقلية واالجتماعية
و اللياقة عبر النشاط البدني (صالح.)1981 ،
التعريف اإلجرائي :التربية البدنية والرياضية هي جزء من التربية العامة تعمل على تنمية الفرد من جميع
الجوانب حركية نفسية اجتماعية انفعالية عن طريف نشاط بدني رياضي يسمح له بتكوين فرد صالح وسليم.
تعريف الجامعة :إن كلمة الجامعة ( )universitéهي مأخوذة من كلمة ««universitas

وتعني "االتحاد

الذي يظم ويجمع القوى ذات النفوذ في مجال السياسة من أجل ممارسة السلطة ،وتستخدم هذه الكلمة للداللة
على التجمع العلمي لكل من األساتذة والطالب "( .إسماعيل ،1983 ،صفحة )21
" السمعة العلمية المتعارف عليها من قبل العام و الخاص التي تمتاز بها عن غيرها من المؤسسات األخرى
كما يجتمع فيها أعداد كبيرة سواء من الطلبة أو األساتذة الذين يسهرون على نقل الكثير من المعارف
المتمثلة في التخصصات المختلفة ،ناهيك عن السهولة التي توفرها أمام الراغبين في االلتحاق بها كونها ملك
للدولة " (سيكوك ،2008 ،صفحة .)55
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التعريف اإلجرائي للجامعة  :يمكن تعريف الجامعة على أنها محيط يعبر عن تفاعالت مجموعة من عناصر
العملية التعليمة التكوينية األستاذ ،الطالب ،اإلدارة ،وهي فضاء إلنتاج المعرفة العلمية واعادة إنتاجها
وتوزيعها والمساهمة في ترقية الفرد وتنمية وخدمة المجتمع من خالل التدريس والبحث العلمي.

الجودة في التعليم :تعرف جودة التعليم في الجامعة أنها "درجة تلبية حاجات الطلبة وغيرهم من المستفيدين
والوفاء بتوقعاتهم بشكل مستمر)" (Sims, 1995
تعريف اجرائي :الجودة في التعليم هي تكوين الطلبة بكفاءة ومستوى يساير متطلبات الجودة الشاملة ويخدم
المجتمع ،ونوعية في األداء تنعكس إيجابا على اآلخرين.
الدراسات السابقة والمشابهة:
دراسة (ردمان سعيد :)2010 ،هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على ادوار على عضو هيئة التدريس
المتجددة والمنسجمة مع روح العصر ومتطلباته ,باإلضافة إلى عرض العالقة بين جودة النوعية وجودة
أعضاء هيئة التدريس ,مع التأكيد على تطوير كفايات التدريس والتي ينبغي أن تظهر في المحصلة على
المخرجات التعليمية التي تقرر وفقها مستوى تحقيق الجودة في التعليم العالي ,وقد أوضحت الدراسة متطلبات
الجودة وعالقتها بادوار عضو هيئة التدريس حيث تبين أن جودة النوعية تتطلب جودة أعضاء هيئة التدريس
أنفسهم باعتبارهم عنص ار فعاال في تحقيق الجودة وذلك على ضوء م يملكون من مدخالت ,وأشارت الدراسة
إلى وسائل التنمية المهنية وأهميتها في رفع مستوى المدخالت والعمليات والمخرجات في المنظومة التعليمية
السيما وان التنمية المهنية متطلب رئيسي لتحقيق الجودة ,وبدونها فان تحقيق الجودة في التعليم الجامعي
سيكون أم ار صعبا.
دراسة (الشخشير :)2010 ،هدفت الدراسة إلى كشف مستوى التنمية المهنية لدى أعضاء الهيئة التدريسية
من جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظرهم,حيث تكون مجتمع الدراسة من ( )532عضو هيئة تدريس
موزعين على مختلف كليات الجامعة منهم ( )444على رأس عملهم والباقي مجازين ،في حين تكونت عينة
الدراسة من ( )130عضو هيئة تدريس ,ولتحقيق أغراض هذه الدراسة تم بناء استبانه لقياس مستوى التنمية
المهنية في جامعة النجاح الوطنية والتي تكونت بصورتها النهائية من ( )51فقرة موزعة على أربعة مجاالت
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هي مجال (تنمية المهارات) مجال (تنمية المشاركة) مجال (الترقية والتقييم) ومجال (مشكالت التنمية
المهنية) ,وقد تم التحقق من صدق األداة وثباتها.
وقد أظهرت النتائج متوسط حسابي للدرجة الكلية لألداة بلغ ( )3.25بنسبة مئوية قدرها ( )%65أي أن
تقدير مستوى التنمية المهنية في جامعة النجاح الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم كان
متوسطا ,وأوصت الباحثة بعقد دورات تدريبية لألعضاء تعمل على تنمية مهاراتهم ,وعقد مؤتمرات وندوات
خاصة بالتنمية المهنية ,مع تطوير نظام الحوافز المادية والمعنوية ,واجراء دراسات حول مشكالت التنمية
المهنية من خالل مجاالت التدريس والمشاركة العلمية والبحثية واالجتماعية.
دراسة (الحدابي داود عبد المالك )2010 ،إلى التعرف على مستوى أداء عضو هيئة التدريس في جامعة
العلوم التكنولوجيا اليمنية من خالل رأي الطالب في بعض الكفايات التدريسية ,وقد استخدم الباحث استبانه
مكونة من ( )22فقرة مقسمة إلى ستة كفايات تدريسية (التعليم ,التغذية الراجعة ,الدعم األكاديمي ,إدارة
المحاضرة ,مصادر التعلم ,التنمية الشخصية) مستخدما المنهج الوصفي وبلغ إجمالي الطلبة الذين شاركوا في
التقويم ( )6591طالب وطالبة يمثلون كافة التخصصات والمستويات وبلغت العينة ( )102عضو هيئة
تدريس ()88ذكور و( )14إناث تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية ,وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين
متوسط درجات أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير المؤهل الدراسي ونوع الجنس ,وفي ضوء النتائج يوصي
الباحث بوضع الخطط الالزمة إلعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس فيما يخص الكفايات وبتزويدهم بالتغذية
الراجعة وأيضا المزيد من الدراسات المشابهة.
دراسة (فارس واسبيل :)2010

جودة معايير إختيار عضو الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي

والبحث العلمي
يعتبر عضو الهيئة التدريسية من األركان األساسية في العملية التعليمية لذلك البد من االهتمام بهذا
الجانب .عرفت جودة التعليم من قبل )  ( Chengعلى إنها مجموعه من البنود من المدخالت والعمليات
والمخرجات لنظام التعليم والتي تلبي التطلعات اإلستراتيجية للجمهور الداخلي والخارجي ( Cheng , 1995
)  . :22-31ومما تجدر اإلشارة إليه إن كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة القادسية لها دور في تطوير العملية
التعليمية وفق فلسفة إدارة الجودة الشاملة.
انطلقت الدراسة من مشكلة أساسية يمكن صياغتها في عدد من األسئلة منها  :هل هنالك معايير إلختيار
عضو الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ؟ وما هي نسبة المطبق من تلك المعايير
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؟ كذلك سعت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف والمتمثلة بالتعرف على واقع جودة معايير إختيار
عضو الهيئة التدريسية إضافة إلى تحديد نقاط القوة والضعف في جودة هذه المعايير  ،ولضمان تحقيق
األهداف تم وضع فرضية أساسية مفادها  :توجد فجوة بين جودة المعايير المدركة الختيار عضو الهيئة
التدريسية والجودة المتوقعة لمعايير أختياره في الكلية موضوع الدراسة .
ومن أجل تحليل البيانات والتوصل إلى النتائج تم إستخدام البرنامج الجاهز )  ، ( SPSSكما توصلت
الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات من بينها :
 -1التأكيد على ضرورة االلتزام بهذه المعايير عند اختيار عضو الهيئة التدريسية .
 -2ضرورة إعادة النظر بتلك المعايير أو تحديثها بما يتناسب مع طبيعة البيئة العراقية.
دراسة (منى السبيعي  )2009تحت عنوان :واقع المهارات التدريسية لعضوات هيئة التدريس بكلية العلوم
التطبيقية في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر طالبات جامعة أم القرى
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة عضوات هيئة التدريس لمهارات تدريس العلوم في ضوء معايير
الجودة الشاملة من وجهة نظر طالبات كلية العلوم التطبيقية ( الكيمياء  /األحياء  /الفيزياء ) بجامعة أم
القرى ,ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتصميم إستبانة اشتملت على أربعة محاور تتناول معايير
الجودة في تدريس العلوم ,المحور األول ارتبط بطرق التدريس واستراتيجياته واشتمل على (  ) 37معيا اًر,
والمحور الثاني ارتبط بوسائل التعليم وتقنياته واشتمل على (  ) 6معايير  ,والمحور الثالث ارتبط بالتفاعل
واالتصال واشتمل على ( ) 21معيا اًر والمحور الرابع ارتبط بالتقويم واشتمل على (  )9معايير ,وبلغت بنود
االستبانة ( )73معيا اًر  .وبعد التأكد من صدق االستبانة وثباتها والذي بلغ ( ,)0.95قامت الباحثة بتطبيقها
على عينة الدراسة التي بلغ قوامها ( )189طالبة ,وتال ذلك تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام
األساليب اإلحصائية التالية  :االنحراف المعياري  ,والمتوسط الحسابي ,والتكرار ,النسب المئوية ,وتحليل
التباين أحادي االتجاه ,واالختبار البعدي ( . ) LSD
وأسفرت نتائج التحليل اإلحصائي عن اآلتي :
 -01مارست عضوات هيئة التدريس بأقسام العلوم مهارات تدريس العلوم بدرجة ضعيفة في ضوء معايير
الجودة الشاملة  ,من وجهة نظر طالبات كلية العلوم التطبيقية  ,وهذا معناه أن ممارسة عضوات هيئة
التدريس للمهارات التدريسية لم يبلغ المستوى المقبول الذي حددته الباحثة وهو ( , ) % 87.50األمر الذي
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يشير إلى أن مستوى أداء عضوات هيئة التدريس في أقسام العلوم في المهارات التدريسية انخفض عن
مستوى الجودة الشاملة .
 -02هنالك اختالف في درجة ممارسة عضوات هيئة التدريس لمهارات تدريس العلوم  ,وجميعها كانت
لصالح عضوات هيئة التدريس في قسم األحياء .
وفي ضوء نتائج الدارسة أوصت الباحثة بجملة من التوصيات منها :
 -01نشر ثقافة الجودة بين عضوات هيئة التدريس  ,وتوعيتهن بأهمية الدورات التدريبية في صقل مهاراتهن
التدريسية .
 -02عقد دورات تدريبية وورش عمل لتطوير الكفايات التدريسية لعضوات هيئة التدريس بالجامعة
دراسة ) :(lettleton, 2005هدفت الدراسة إلى إثبات دور البرامج اإلعدادية ألعضاء هيئة التدريس في
الجامعة والتي تركزت على اللقاءات والندوات والمؤتمرات وورش العمل ,التي تناقش موضوعات التخصص,
مع دراسة اتجاهات الطالب بتقديم تعليم يستثير الدافعية والتحدي ,كما ركزت على وجوب توجيه االرتقاء
األكاديمي في مجال التخصص ,واالستفادة من األساتذة المتخصصين أصحاب الخبرة والسمعة.
منهج البحث :ومن خالل المشكلة التي بين أيدينا فإن المنهج الوصفي بطريقة المسح أكثر مالئمة لحل هذه
المشكلة.
مجتمع البحث :تشكل مجتمع من المحيط الجامعي لمعاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية المتمثل في
األساتذة الدائمين وطلبة السنة ثانية ماستر على المستوى الوطني.
العينة :شملت اساتذة التربية البدنية والرياضية بالجامعة الدائمين في ثمانية معاهد من المجتمع االصلي
تم اختياراها بالطريقة العشوائية الطبقية اي حسب الدرجة العلمية لالساتذة ,وطلبة السنة ثانية ماستر تربية
بدنية ورياضية.
مجاالت البحث:
المجال البشري :تمثل المجال البشري للبحث في األساتذة الدائمين في معاهد التربية البدنية والرياضية
بالجامعة الجزائرية ,وطلبة السنة الثانية ماستر تربية بدنية ورياضية
المجال المكاني :لقد تم توزيع االستبيان بمعاهد التربية البدنية والرياضية في الجامعات التالية (الجزائر,
مستغانم ,المسيلة ,الجلفة ,باتنة ,قسنطينة ,شلف ,وهران).
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المجال الزماني :من مارس  2013إلى ماي .2014
أدوات جمع البيانات
تعتبر هذه الوسائل واألدوات العلمية يلجا إليها الباحث لجمع الحقائق والمعلومات حول موضوع الدراسة ,لذلك
فقد تختلف أدوات البحث وفق طبيعة الموضوع وأهدافه ,لذلك يجب على الباحث ان يحسن اختيار األداة
المناسبة للحصول على نتائج نهائية تعكس دقة وموضوعية وصدق وامانة المعطيات ,وفي دراستنا هذه
استخدمنا األدوات التالية :المالحظـــة ,المقابلة الشخصيـة ,االستبيان ,الموضوعية الشمــــول ,التقنيــــن
أنواع الصدق والثبات:
الصدق الظاهري :لتحقيق الصدق الظاهري تم االعتماد على الد ارسات السابقة والمشابهة الخاصة بمتغيرات
البحث وتعد هذه األبحاث والدراسات مصد ار مهما من مصادر مادة االستبانة وخصوصا التي عنت بالتنمية
المهنية لألستاذ الجامعي وهذه الدراسات ساعدتنا في االنطالق بطريقة صحيحة من حيث وضع إطار عام
للبحث يتناسب مع العينة المبحوثة.
صدق المحتوى (المحكمين) :تم صدق المحكمين على ثالثة مراحل هي:
 )01عرض المهارات (محاور االستبيان) على ( )12محكم لمعرفة مدى تمثيل المهارات للمقياس.
 )02بعد تحديد المهارات من قبل المحكمين كخطوة أولية تم إعادة عرضه على ( )10محكم مع وضع
العبارات الخاصة بكل مهارة التي تم اختيارها من قبل المحكمين.
 )03إعادة عرض االستبيان على أربعة محكمين بعد التعديل والتصحيح.
صدق البناء (صدق االتساق الداخلي):
 كإجراء منهجي تم نزع العبارات غير دالة من االستبيان في شكله النهائي وهي ( 12و  04 ,10و )06مرتبطة بمحاور (التدريس ,االتصال والتواصل ,البحث العلمي) على التوالي )10 ,05( ,من مهارة تكنولوجيا
المعلومات.
 كإجراء منهجي تم نزع العبارات غير دالة من االستبيان في شكله النهائي وهي ( )10 ,03المرتبطةبمحور سمات ,بينما العبارة رقم ( )12من مهارة تنفيذ الدرس) ,و ( )11 ,04من مهارة االتصال والتواصل,
و ( )09 ,05من محور اإلنماء المهني.
عرض نتائج الصدق والثبات الخاص باستبيان األساتذة والطلبة
جدول رقم ( )01يوضح نتائج الصدق والتبات الخاص باستبيان األساتذة والطلبة
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الرقم

نتائج األساتذة
المحاور

الصدق

الثبات

نتائج الطلبة
التجزئة

ألفا

النصفية

كرونباخ

المحاور

الصدق

الثبات

التجزئة

ألفا

النصفية

كرونباخ

01

التدريس

0.941

0.886

0.949 0.902

التدريس

0.901 0.849 0.921

0.942

02

تكنولوجيا المعلومات

0.972

0.946

0.906 0.936

تكنولوجيا المعلومات

0.950 0.965 0.982

0.971

03

االتصال والتواصل

0.983

0.968

0.98

0.890

االتصال والتواصل

0.904 0.944 0.971

0.973

04

البحث العلمي

0.981

0.964

0.936 0.974

البحث العلمي

0.972 0.935 0.966

0.958

05

خدمة المجتمع المحلي

0.993

0.987

0.922 0.984

خدمة المجتمع المحلي

0.961 0.965 0.982

0.960

06

اإلنماء المهني

0.986

0.973

0.983 0.966

اإلنماء المهني

0.848 0.858 0.926

0.843

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن قيم معامل الصدق وجميع معامالت الثبات ,الخاصة بكل محاور استبيان
سواء الخاصة بعينة األساتذة وعينة الطلبة ,جاءت دالة وبقيم معتبرة وهي اكبر من (ر) الجدولية ,مما يدل
على انه هناك صدق و ثبات قوي لالستبيان.
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عرض ومناقشة نتائج البحث :سيتم مناقشة عرض نتائج البحث الخاصة باألساتذة حسب متغير الخبرة
المهنية والدرجة والعلمية اقدمية المعهد
عرض ومناقشة نتائج الخاصة األساتذة :نظ ار لكثرة الجداول سنعرض بعضها فقط
 -01-01عرض وتحليل نتائج استبيان األساتذة حسب متغير الخبرة المهنية:
من خالل فرضية البحث األولى والتي تشير إلى " هناك اختالف في مستوى التنمية المهنية بين
أساتذة التربية البدنية والرياضية في الجامعة تعزى لمتغير سنوات الخبرة ,ولمعرفة مدى صحة هذا الطرح
استخدمنا المعادالت اإلحصائية المناسبة لهذا الغرض والمتمثلة في تحليل التباين اتجاه واحد واختبار اقل
فرق دال (توكي) وتم استخدامها مع جميع نتائج محاور االستبيان ( خدمة المجتمع ,البحث العلمي,
االتصال والتواصل ,تكنولوجيا المعلومات ,التدريس ,اإلنماء المهني).
 -01 -01-01عرض ومناقشة نتائج محور التدريس:
جدول رقم ( )20يوضح نتائج تحليل التباين لألساتذة حسب الخبرة في محور التدريس
مجموع

درجة

متوسط

)(f

)(f

مستوى

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الجدولية

الداللة

بين المجموعات

2713.117

3

904.372

داخل المجموعات

1626.984

185

8.842

المجموع الكلي

4340.101

187

102.278

2.65

0.05

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن ) (fالمحسوبة بلغت ( ) 102.278وهي اكبر من ) (fالجدولية
التي قدرة ب ( )2.65عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( ,)172-3وهذا يدل أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية بين المتوسطات ,تعزى لفارق سنوات الخبرة ولمعرفة اقل فرق دال استخدمنا معدلة توكي
( ,)tukeyللتأكد من معنوية الفروق بين المتوسطات المدروسة فكانت النتائج على النحو التالي.
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جدول رقم ( )21يوضح نتائج اختبار توكي ألقل فرق دال ألساتذة حسب الخبرة في محور التدريس:
المتوسط

الوسائل اإلحصائية
السنوات

المقارنة بين السنوات

اقل من  05سنوات

من 05إلى 10

من 10الى 15سنة

أكثر من  15سنة

المعياري

المتوسطات

الداللة

اإلحصائية

*2.176-

دال

*7.439-

دال

أكثر من 10

*10.424-

دال

اقل من 05

*2.176

دال

*5.262-

دال

من10الى 15

من  05إلى  10سنة

الحسابي

االنحراف

فروق

مستوى

نوع الداللة

من  10إلى 15

40.678

42.855

2.619

3.469

0.05

أكثر من 15

*8.248-

اقل من 05

*7.439

دال

*5.262

دال

أكثر من 15

*2.985-

دال

اقل من 05

*10.424

دال

*8.248

دال

*2.985

دال

من  05إلى 10

من 05إلى 10

48.117

51.103

من  10إلى 15

2.857

2.159

دال

نالحظ من خالل الجدول والشكل البياني أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات

الخاصة بالمقارنات بين سنوات الخبرة عند األساتذة وهي فروق حقيقية و معتبرة ,فبالنسبة لمستوى اقل من
 5سنوات عند مقارنته مع  10-05سنة كان الفرق دال لصالح الثاني ,في مع مستوى  15-10سنة كال
دال لصالح األخير ,أما عند مقارنته مع مستوى أكثر من  15سنة كان أيضا دال لصالح الثاني ,أما بالنسبة

لمستوى  10-05سنة مع مستوى  15-10سنة كان الفرق دال لصالح األخير ,أما مع مستوى أكثر من
 15سنة كان دال لصالح أكثر من  15سنة ,أما فيما يخص مستوى  15-10سنة مع أكثر من  15سنة
وجد الفرق دال لصالح الثاني.

الشكل البياني رقم ( )04يوضح المتوسطات الحسابية لألساتذة في محور التدريس حسب الخبرة
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يتضح من خالل الشكل البياني أعاله أن هناك فروق بين المتوسطات الحسابية لألساتذة ,وكانت في كل مرة
لصالح أكثر سنوات خبرة ,نظ ار الن تلك السنوات الطويلة لألستاذ أكسبته كفاءة في ممارسة مهمة التدريس
من خالل إدراكه إن أداء الجامعة يتوقف على أعضائها ,وان التدريس احد الوظائف الرئيسية والمهمة لألستاذ
كونه نقطة انطالق لتغيير نظام تعليمي يتميز بالجودة والكفاءة ,حيث نجد أن عينة الدراسة أدركت هذه
األهمية من خالل إعداد خطة دراسية محكمة بتحديد األهداف بما يتناسب مع الوقت المحدد ,وحسب
حاجيات الطلبة ومن خالل االطالع على اكبر عدد من المصادر والمراجع مع مالئمتها للمتغيرات الحديثة ,
والتنفيذ الفعال للعملية التدريسية باستخدام طرق وأساليب تدريس جديدة وحسب األهداف المحددة وبما يتالءم
مع حاجيات الطلبة ,وانتقاء األنشطة المفيدة والمثيرة للتفكير ,والتركيز على التقويم البناء من خالل استخدامه
لتحديد خ لفيات الطلبة ومتابعة مستوى الطلبة قصد تحليل النتائج لمعرفة مدى تقدم وفهم الطلبة أثناء العملية
التدريسية ,ويؤكد ذلك فردريك ماير (  fredrick mayerاالبحر ) , 2001, p. 476حين يقول أن مهنة
التدريس يحاول من خاللها المعلمون أن يجددوا ويبتكروا وان ينيروا عقول طالبهم ,بتوضيح الغامض ويكشفوا
الستار عن الخفي ,قصد تكوين شباب يحملون مسؤولية أوطانهم وشعوبهم ,وال يمكن أن يترك المعلمون أثار
طيبة من خالل التدريس إلى إن كانوا هم قد اعدوا إعداد جيد ,وتتطابق هذه النتائج مع دراسة
 -06-01عرض ومناقشة نتائج محور اإلنماء المهني المستمر:جدول رقم (  )30يوضح نتائج تحليل التباين لألساتذة حسب الخبرة في محور اإلنماء المهني المستمر
مجموع

درجة

متوسط

)(f

)(f

مستوى

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الجدولية

الداللة

بين المجموعات

457.896

3

152.632

داخل المجموعات

1529.976

185

8.315

المجموع الكلي

1987.872

187

18.356

2.65

0.05

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن ) (fالمحسوبة بلغت ( )18.35وهي اكبر من ) (fالجدولية التي
قدرة ب ( )2.65عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( ,)172-3وهذا يدل أن هناك فروق ذات داللة
إحصائية بين المتوسطات ,تعزى لفارق سنوات الخبرة ولمعرفة اقل فرق دال استخدمنا معدلة توكي (,)tukey
للتأكد من معنوية الفروق بين المتوسطات المدروسة فكانت النتائج على النحو التالي.
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جدول رقم (  )31يوضح اختبار توكي ألقل فرق دال ألساتذة حسب الخبرة في محور اإلنماء المهني المستمر:
الوسائل اإلحصائية
متغير السنوات
اقل من 05

من  05إلى 10

من 10الى15

أكثر من 15

المتوسط
المقارنة بين السنوات

الحسابي

االنحراف

المعياري

فروق

المتوسطات

مستوى
الداللة

نوع الداللة
اإلحصائية

0.704-

غير دال

*2.424-

دال

أكثر من 10

*4.509-

دال

اقل من 05

0.704

غير دال

*1.719-

دال

من 05الى10
من10الى 15

من  10إلى 15

37.732

38.436

3.181

2.532

0.05

أكثر من 15

*3.804-

اقل من 05

*2.424

دال

*1.719

دال

أكثر من 15

*2.085-

دال

اقل من 05

*4.509

دال

*3.804

دال

*2.085

دال

من  05إلى 10

من 05إلى 10

40.156

42.241

من  10إلى 15

1.970

3.354

دال

(*) دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.05

يظهر جليا من خالل الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الخاصة
بالمقارنات بين سنوات الخبرة عند األساتذة وهي فروق حقيقية و معتبرة ,فبالنسبة لمستوى اقل من  5سنوات
عند مقارنته مع  10-05سنة لم يكن الفرق دال ,أما مع مستوى  15-10سنة كال دال لصالح األخير ,أما
عند مقارنته مع مستوى أكثر من  15سنة كان أيضا دال لصالح الثاني ,أما بالنسبة لمستوى  10-05سنة
مع مستوى  15-10سنة كان الفرق دال لصالح األخير ,أما مع مستوى أكثر من  15سنة كان دال لصالح
أكثر من  15سنة ,أما فيما يخص مستوى  15-10سنة مع أكثر من  15سنة وجد الفرق دال لصالح
الثاني.
الشكل البياني رقم ( )09يوضح المتوسطات الحسابية لألساتذة حسب الخبرة في محور اإلنماء المهني المستمر
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يتضح من خالل الشكل البياني أعاله أن الفروق الموجودة بين المتوسطات كانت دائما دالة وبقيم
معتبرة ,وكانت في كل مرة لصالح أكثر سنوات خبرة ,وكان الفرق دائما لصالح  15-10سنة وأكثر من 15
سنة مما يبين أن طول مدة الممارسة يكسب األستاذ مهارات وخبرات تجعله يوظفها في تجديد معارفه
وكفاءاته ومعلوماته ,من خالل استخدام االنترنيت في ما هو جديد قصد االحتكاك بالجامعات األخرى
والحرص على االطالع على الجديد في التخصص باالطالع على الكتب الجديدة ,والبحوث العالمية المنجزة
واجراء بحوث قيمة نشرها في مجالت محكمة ,واإلشراف على طلبة الدراسات العليا والمشاركة في المؤتمرات
والندوات العلمية لالستفادة من خالل إثراء النقاش والحرص على االلتحاق بالدورات التدريبية قصد تطور
وتنمية المهارات مثل االتصال اللغات األجنبية ,وطبعا إجراء تربصات خارج الوطن لالحتكاك بجامعات
تتميز بالجودة والفعالية في األداء ,وتكمن أهمية اإلنماء المهني المستمر لألستاذ كونه حجز الزاوية في
العملية التعليمة في الجامعة وهو البنية التي تقوم عليها الجامعة ,والجامعة بحاجة إلى األستاذ الخالق المبدع
المساير لتطورات المعلومة ,وجاءت دراسة شاهين (العمري ،2009 ،صفحة  )548لثبت أن جودة النوعية
في التكوين تتطلب جودة أعضاء هيئة التدريس أنفسهم كونهم عنصر فعال في تحقيقها وأشارت إلى أهمية
التطوير المهني في رفع مستوى المدخالت والعمليات والمخرجات في المنظومة التعليمية ,ويلخص ذلك
(صادق ،2001 ،صفحة  )468نحن في عصر العولمة الذي تتوحد معلوماته وابتكاراته في ظل
المستحدثات التكنولوجية الفائقة القدرة ,وبتالي يجب أن يتم إعداد المعلمين للعمل ليكون بإمكانهم تعليم
طالبهم كيف يطبقون ممارساتهم التعليمية وفقا ألحدث التقنيات العالمية ,وتتطابق نتائج دراستنا مع دراسة
(الشخشير ح ،2010 ،.صفحة  )15في مستوى التنمية المهنية عند األساتذة بجامعة النجاح حيت يرون انه
متوسط وهو ما نالحظه أيضا من خالل متوسطات الحسابية لعينة البحث عدى مستوى أكثر من  15سنة,
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مما يوجب االهتمام أكثر بإعداد األساتذة أثناء الخدمة سواء بطرق معتمدة من طرف الجامعة أو ذاتية
بمجهودات شخصية من األس تاذ ,وال تتطابق نتائج دراسة الشخشير مع نتائجنا كونها لم تجد هناك فروق دالة
بين مستوى التنمية المهنية تعزى لمتغير الخبرة المهنية ,وربما يعزى ذلك الختالف متغيرات البحث وطبيعة
العينة.
 عرض ومناقشة نتائج الطلبة حسب متغير المعهد:من خالل فرضية البحث الرابعة والتي تشير إلى " هناك اختالف في مستوى التنمية المهنية بين
أساتذة التربية البدنية والرياضية في الجامعة من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير المعهد ,ولمعرفة مدى صحة
هذا الطرح استخدمنا المعادالت اإلحصائية المناسبة لهذا الغرض والمتمثلة في تحليل التباين اتجاه واحد
وا ختبار اقل فرق دال (توكي) مع جميع نتائج محاور االستبيان ( سمات الشخصية ,تنفيذ الدرس ,االتصال
والتواصل ,اإلشراف على المذكرات ,التقويم ,اإلنماء المهني).
 -01-02عرض ومناقشة نتائج تحليل التباين للطلبة في محور سمات الشخصية:
جدول رقم (  )50يوضح نتائج تحليل التباين للطلبة في محور سمات الشخصية
مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

577.326

7

82.475

داخل المجموعات

9923.246

374

26.604

المجموع الكلي

10500.57

381

(ف)

المحسوبة

3.100

(ف)

الجدولية
2.03

مستوى
الداللة

0.05

نوع الداللة

دال
إحصائيا

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن (ف) المحسوبة بلغت (  ) 143.758وهي اكبر من (ف)
الجدولية التي قدرة ب (  )2.65عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( ,)374-7وهذا يدل أن هناك
فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات وداخلها ,تعزى لفارق سنوات الخبرة ولمعرفة اقل فرق دال
استخدمنا معادلة توكي ( ,)tukeyللتأكد من معنوية الفروق بين المتوسطات المدروسة فكانت النتائج على
النحو التالي.
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جدول رقم ( ) 51يبين ننائج اختبار اقل فرق دال ( توكي) للطلبة في محور سمات الشخصية :
الوسائل إلحصائية
المعاهد

وهران

باتنة

الجلفة

شلف

الداللة

المتوسط

انحراف

فرق

الحسابي

معياري

المتوسطات

اإلحصائية

الوسائل اإلحصائية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

معياري

فرق

الداللة

المتوسطات

اإلحصائية

باتنة

,53021

غير دال

وهران

,28583

غير دال

الجلفة

-,5123

غير دال

باتنة

,81605

غير دال

شلف

-,285

غير دال

الجلفة

-,22651

غير دال

-,2858

غير دال

,00000

غير دال

قسنطينة

*2,237

دال

قسنطينة

*2,5233

دال

الجزائر

,96000

غير دال

الجزائر

1,24583

غير دال

مستغانم

*-2,34

دال

مستغانم

-2,0562

غير دال

وهران

-,5302

غير دال

وهران

*-2,237

دال

الجلفة

-1,042

غير دال

باتنة

-1,7073

غير دال

شلف

-,8160

غير دال

الجلفة

*-2,749

دال

-,8160

غير دال

*-2,523

دال

قسنطينة

1,7073

غير دال

المسيلة

*-2,523

دال

الجزائر

,42979

غير دال

الجزائر

-1,2775

غير دال

مستغانم

*-2,87

دال

مستغانم

*-4,579

دال

وهران

,51234

غير دال

وه ارن

-,96000

غير دال

باتنة

1,0425

غير دال

باتنة

-,42979

غير دال

شلف

,22651

غير دال

الجلفة

-1,4723

غير دال

,22651

غير دال

-1,2458

غير دال

قسنطينة

*2,749

دال

المسيلة

-1,2458

غير دال

الجزائر

1,4723

غير دال

قسنطينة

1,27755

غير دال

مستغانم

-1,829

غير دال

مستغانم

*-3,302

دال

وهران

,28583

غير دال

وهران

*2,3421

دال

باتنة

,81605

غير دال

باتنة

*2,8723

دال

الجلفة

-,2265

غير دال

الجلفة

1,82979

غير دال

,00000

غير دال

2,05629

غير دال

قسنطينة

*2,523

دال

المسيلة

2,05629

غير دال

الجزائر

1,2458

غير دال

قسنطينة

*4,5796

دال

مستغانم

-2,056

غير دال

الجزائر

*3,3021

دال

المقارنة

المسيلة

المسيلة

المسيلة

المسيلة

34.36

33.82

34.87

34.64

5.033

4.473

4.883

4.549

المعاهد

المسيلة

قسنطينة

الجزائر

مستغانم

(*) الفرق دال عند مستوى داللة ()0.05
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المقارنة

شلف

شلف

شلف

شلف

36.65

32.12

33.40

36.70

4.155

3.836

4.491

4.353

عرض ومناقشة نتائج الفرضية الخامسة -05 :هناك عدة معوقات ومشكالت تعترض أساتذة التربية البدنية
والرياضية بالجامعة الجزائرية أثناء إنمائهم المهني في مهامهم الرئيسية.
جدول رقم ( ) 62يوضح نتائج اهم المعوقات والمشكالت التي تعترض األساتذة أثناء تأدية مهامهم
الرقم

العبــــــــــــــــــــــــــــارات

التكرار

النسبة المئوية

01

صعوبة النشر في المجالت المحكمة.

102

53.96

02

عدم وجود آليات خاصة بالتنمية في مجال التخصص.

88

46.96

03

عدم األخذ بعين االعتبار نتائج البحوث المنجزة.

77

40.74

04

عدم قيام المخابر بالدور المنوط بها.

76

40.21

05

النقص الكبيرة في الوسائل البحثية خاصة العلمية الدقيقة

65

34.39

06

نقص االتصال الفعال بين أعضاء هيئة التدريس.

53

28.04

07

التأخر الواضح في استخدام تكنولوجيات االنترنيت في الجامعة.

52

27.51

08

نقص الوسائل الحديثة للتدريس وتأدية مهام األستاذ.

52

27.51

09

زيادة عدد الطلبة بما ال يتماشى مع اإلمكانيات المتوفرة مع نقص المستوى

46

24.33

10

غياب واحيانا قلة التحفيزات المادية والمعنوية الخاصة باألساتذة المبدعين والمتفوقين 43

22.75

الحرصين على التنمية.

11

قلة االتصال بين اإلدارة واألستاذ نظ ار لعقليات اإلدارة.

42

2.22

12

قلة أو شبه انعدام تربصات طويلة المدى.

38

20.10

13

نقص العالقات العلمية مع الجامعات العالمية المعروفة.

35

18.51

14

وجود نوع من البيروقراطية في االنضمام إلى المخابر ومراكز البحث.

29

15.34

15

نقص التربصات طويلة المدى التي تزيد من فرص التخصص ذا مستوى عالي

28

14.81

16

صعوبة الحصول على رسالة استقبال من بعض الجامعات األوربية.

26

32.80

17

قلة أو شبه انعدام التنسيق بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.

27

14.28

18

قلة فرص المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات الدولية .

24

12.69

19

عقم الملتقيات العلمية.

22

11.64

20

غياب االنضباط واإلجراءات الردعية داخل الجامعة.

22

11.64

21

غياب الدورات التكوينية التخصصية المعتمدة من طرف الجامعة.

19

10.05

22

نقص تحكم بعض األساتذة في الكفاءات األساسية لألستاذ الجامعي.

17

8.99

23

االعتماد الغير كافي على خبراء الجامعة في وضع سياسة تطوير قطاع الرياضة

16

8.46
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-04االستنتاجات:
هناك اختالف في مستوى التنمية المهنية عند أساتذة التربية البدنية والرياضية في الجامعة من



وجهة نظرهم يعزى لمتغير الخبرة المهنية.

هناك اختالف في مستوى التنمية المهنية عند أساتذة التربية البدنية والرياضية في الجامعة من



وجهة نظرهم يعزى لمتغير الدرجة العلمية.


هناك اختالف في مستوى التنمية المهنية عند أساتذة التربية البدنية والرياضية في الجامعة من



ال يوجد هناك اختالف في مستوى التنمية المهنية عند أساتذة التربية البدنية والرياضية في الجامعة

وجهة نظرهم يعزى لمتغير اقدمية المعهد في محوري التدريس والبحث العلمي.

من وجهة نظرهم يعزى لمتغير اقدمية المعهد في محاور تكنولوجيا المعلومات ,االتصال والتواصل ,خدمة
المجتمع ,اإلنماء المهني المستمر.


هناك اختالف في مستوى التنمية المهنية عند أساتذة التربية البدنية والرياضية في الجامعة من



توجد عدة مشاكل ومعوقات تعترض أستاذ التربية البدنية والرياضية في الجامعة أثناء إنمائه

وجهة نظر الطلبة يعزى لمتغير اختالف المعاهد واألقسام.
المهني في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
الخاتمة:

قد توصلنا في األخير من خالل النتائج المتحصل عليها والتي كان مصدرها األستاذ والطالب انه ال

يوجد رضى كبير على مستوى اإلنماء المهني عند األستاذ ,حث تراوح المستوى عموما في المستوى
المتوسط ,وكانت هناك فروق دالة عند المقارنة بين متغيرات البحث والمتمثلة في متغير الخبرة المهنية,
وكانت لصالح أ كثر سنوات خبرة ,ومتغير الدرجة العلمية وأيضا كانت لصالح أصحاب الدرجات العلمية,
ومتغير المعهد وكانت لصالح المعاهد األكثر اقدمية ,رغم أن هناك بعض المهام المكلف بها األستاذ ال
تحتاج إلى اقدمية أو خبرة كبيرة ,بقدر ما تحتاج إلى وعي بالمسؤولية وجدية في العمل و طموح في
االكتشاف اإلبداع والرقي العلمي والمعرفي ,لهذا نرى أن يعاد النظر في كيفية مراقبة الهيئة المسؤولة في
الجامعة لعناصر العملية التعليمية التعلمية في الجامعة ,ونحص األستاذ من خالل مراقبة ميدانية تقوم بها
مجموعة من الخبراء أصحاب كفاءة قصد تقويم العملية التدريسية ,وأيضا اإلنتاج العلمي لألستاذ كونه من
مفاتيح التقدم واالزدهار ,وفرض المساهمة في خدمة المجتمع من خالل المساهمة في مختلف الميادين
االجتماعية ,قصد نقل خبرات ومهارات التي يتمتعون بها إلى الميدان كومهم يعملون بطريقة علمية تتميز
الجديد ,تساهم في تحسين الرياضة بشكل عام سواء تنافسية أو صحية ترويحية.
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وبخصوص المعوقات والمشكالت التي تعترض أساتذة التربية البدنية والرياضية في الجامعة والمعبر
عليها من قبلهم ,كانت واقعية وحقيقية يعيشها األستاذ بشكل متكرر ولها دور في نوعية التكوين التي تعيشه
الجامعة الجزائرية ,وخير دليل على ذلك الترتيب العربي واإلفريقي والعالمي للجامعات الجزائرية ,لذى وجب
أخذها بعين االعتبار و تحليلها قصد معالجتها ,بهدف توفير أحسن الظروف لألستاذ ألنه على قدر االهتمام
يكون العطاء واإلنتاج ,ومن جهة أخرى األستاذ مطالب ببذل جهد اكبر من خالل تكوينه الشخصي في
ميادين تخصص لمجابهة التحديات التي تعترض الجامعة الجزائري عموما وتخصص التربية البدنية
والرياضية خصوصا ,ونحن بحاجة ماسة إلى اخذ هذه البحوث واألعمال العلمية بعين االعتبار وبجدية اكبر
من طرف الجميع قصد مسايرة ركب التقدم واإلنتاج العلمي والجودة في التعليم الجامعي عموما.
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

الدكتور :بوبكر دبابي
الهاتف)213( 0663674524:

البريد االلكترونيd.boubakeur@gmail.com:

عنوان المداخلة :األسس المعتمدة في اختيار معلمي اللغة العربية وسبل الرفع من مستوى كفايتهم
التدريسية بالجزائر
محور المداخلة :معايير اختيار معلّمي اللغة العربية واعدادهم وتدريبهم

ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى محاولة نقل التجربة الجزائرية لتطوير اللغة العربية من خالل تطوير
معلميها ،وذلك بتسليط الضوء على معايير اختيار معلمي اللغة العربية بالجزائر واستراتيجيات تكوينهم
وتأهيلهم قبل الخدمة و أثناءها ،وذلك من خالل التعرض إلى أهم المؤسسات الجزائرية الموكلة بهذه
المهمة مع عرض أهم االختالالت الموجود في التويي
النيري للموضوع  -هذه االختالالت أدت إلى ضع

والتكوين  -مقارنة بالتجارب الوارد في األدب
كبير في اللغة العربية لدى المعلمين أنفسهم ناهيك

عن تالميذهم (من وجهة نير الباحث) ،وفي األخير ختمت الدراسة ببعض المقترحات للرفع من مستوى
المعلمين وبالتالي الرفع من مستوى اللغة العربية في الجزائر بصفة عامة.

Summary of the study:
The study aimed to present the Algerian case in developing Arabic language

through developing its teachers level, focusing on the criteria and the training
strategies used to select/employ the teachers before and during their career,

these criteria & training strategies have been taken from the education
institution in charge - The study dealt with the main mistakes in the
employment & training as well as comparing the Algerian experience with other

countries experience – These mistakes led to a significant weakness in the
level of the Arabic language teachers themselves, and their students
accordingly (from the researcher’s perspective). The study has been concluded
with some suggestions for developing the level of the teachers and the level of

the Arabic language in Algeria in general.

المقدمة:
إن الواقع الراهن للغة العربية وللسان ناشئتنا على الخصوص حاد عن الميان وخيب اآلمال المعقود
المتالك العربية صدار وناصية اللغات الحية في العالم لما تحمله من خصائص الغنى والتنوع و الدقة،
وبحكم ارتباطها بالقران الكريم ،الذي منحها القدر على استيعاب شتى العلوم والمعار  ،وقد اختلفت الرؤى
و الطروح التربوية والبيداغوجية في عزو هذا اإلخفاق إال أن رؤاهم تناصت وتقاطعت في نقطة محورية
شكلت قطب الرحى في تحديد وتلمس موطن الداء وهو غياب معايير علمية دقيقة يتم بموجبها اختيار
األفراد وتأهيلهم لقياد سفينة التربية والوصول بها إلى بر األمان .أي غياب خصائص وصفات محدد
يفترض أن تتوفر في معلم اللغة العربية تمكنه من القيام بهذه المهمة على أكمل وجه .والمعلم عند الكثير
من العلماء والمربين المهندس الذي يرسم مستقبل األمم وحارسها  ،وهو الذي يلجأ إليه في أحلك اليرو
ويلمتها وهذا ما فقهته األمم المتحضر والرائد في عصرنا ,إذ أنها وبمجرد ما عصفت بها األزمات
وهزتها المشكالت هبت إلى منيوماتها التربوية للبحث عن الخلل فيها .وفي الرجال الذين أوكلت إليهم
هذه المهمة .ولذا وجب على المجتمع أن يعطي هذا المعلم ما يستحق من تقدير واعت ار

بالجميل ,كما

يتوجب على المعلم أن يبذل قصارى جهده للنهوض بهذه الرسالة السامية ,وأن ينمي نفسه في إطارها
وذلك بالنير االيجابية لذاته واالفتخار باالنتماء لهذه المهنة وأن ال يجعل منها مهنة لكسب القوت فقط,
بل عليه أن يسعى جاهدا لتكوين اتجاهات ايجابية نحوها مما يشعره بالسعاد في ممارستها والرضا عنها
ليتمكن من نقل هذا التوجه اإليجابي إلى تالميذه بالدرجة األولى ثم ينتقل هذا التأثير االيجابي إلى
الزمالء ومنه إلى بقية أفراد المجتمع ,ألنه ال يمكن لمعلم يزدري ذاته ويحط من قيمتها أن يتحمل هذا
العبء الثقيل باختياره هذه المهنة المفتوحة التي يتعرض صاحبها للنقد في كل حركاته وسكناته.
ويستوي في هذا المضمار كل المعلمين بمختل

مستوياتهم وتخصصاتهم ،إال أن معلم اللغة األم يبقى

أكثر أهمية من معلمي التخصصات األخرى باعتبار اللغة األم مفتاح باقي العلوم .وان مستوى الطالب
في اللغة ينعكس على تحصيله األكاديمي في المواد األخرى "ويرى الركابي ( )1995أن معلم اللغة
العربية ينبغي أن يعد إعدادا خاصا لهذه المهنة حتى يصبح أكثر تأثي ار وفاعلية وانتاجية وذلك من خالل
اكتسابه لصفات معينة يؤدي بها مهنته التعليمية التربوية (رائد خضير و آخرون ، 2012 ،ص .)168
ومن هذا المنطلق نجد العديد من الدول العربية و غير العربية قد ركزت على تطوير وتدريب هؤالء

المعلمين قبل وأثناء الخدمة لما لهذا التدريب من أهمية في حاضر المعلم ومستقبله ومستقبل تالميذه وذلك
بمحاولة االرتقاء به علميا ومهنيا وثقافيا وتحسين مستوى أدائه عن طريق تزويده بالمعلومات والخبرات

واالتجاهات التي تزيد من طاقته اإلنتاجية وتعمل على تجديد معلوماته وتحديثها وتحقق له طموحه ورضاه

عن مهنته ( ناصر ويونس.)2010 ،

و من أمثلة الدول غير العربية التي تمكنت من تطوير منيوماتها التربوية نذكر " التجربة الماليزية،
التي تضع اللغة الماليزية جزءا أساسيا في تكوين المعلم سواء قبل الخدمة أم أثناءها" (مها الحسينى).
ونذكر أيضا من التجارب غير العربية التجربة االنجليزية التي بدأت منذ عام  ،1984حيث تشترط في
المتقدمين لمهنة التعليم أوال التفوق في مادتي الرياضيات واللغة االنجليزية طبعا بعد التخرج من الجامعة
ثم يمكن للمعلم أن يتخصص أثناء فتر اإلعداد في تدريس ماد معينة أو مستوى معين.
( خالد احمد بوقحوص ,2004,ص.)8
وفي العالم العربي ورغم التطور الذي عرفته العديد من المنيومات التربوية فيها إال أن اللغة العربية
مازالت لم ترق للمستوى المطلوب لمواجهة التحديات الكبرى ومنافسة اللغات الحية في العالم ،ولما كان
قياس نتاجات التعلم بمخرجاته فإن خير دليل على التقهقر الذي تعانيه اللغة العربية هو تدني المستوى
اللغوي عند التالميذ والطالب في جميع المستويات من المرحلة االبتدائية إلى الجامعية " .وقد أكدت
العديد من الدراسات والندوات في البالد العربية فضال عن الشكوى العامة بين أوساط التربويين والباحثين
والمتخصصين في تعليم اللغة العربية إضافة إلى الشكوى الصريحة من األكاديميين والجامعيين ،التي
تشير إلى ضع

المدخالت ونوعية إعدادها وامكاناتها الوافد من التعليم العام ،وفي مقدمة ذلك التدني

في المستوى اللغوي (.رائد خضير وآخرون ،2012،ص.)168
ومن األدلة أيضا " العزو

عن تعلم اللغة عند أبنائنا متمثال في البعد عن القراء باللغة العربية والزهد

في التحدث بها ويهور بدعة (التحلية) بكلمات أجنبية (خاصة الفرنسية أو االنجليزية) ينا منهم أن ذلك
الفعل ييهرهم بميهر التقدم و التحضر ،متناسين أن هذا العزو

تعبير عن خلل كبير في فهمهم لدور

اللغة في بناء شخصياتهم وتعميق انتمائهم ألمتهم واالنسجام مع ذواتهم ( .صالح النصيرات.) 2012،
و في حدود علم الباحث ومع كل أس
بعد باالهتمام الكافي من طر

فإن موضوع خصائص معلم اللغة العربية وسبل تطويرها لم تحي

األخصائيين و األكاديميين ،باستثناء ما قدمته شركة تطوير الخدمات

التعليمية بمشروع الملك عبد اهلل لتطوير التعليم العام ،من خالل توزيع هذه المعايير على ثمانية مجاالت
وهي النحو ،الصر  ،األدب والنقد ،البالغة ،العروض والقافية ،علم اللغة ،المهارات اللغوية ،طرق
تدريس اللغة العربية( .إدار االختبارات المهنية.)2014،

أو محاوالت بعض الباحثين لوضع مقترحات للرفع من مستوى معلم اللغة العربية على غرار البرنامج
التدريبي المقترح لتطوير الكفايات التدريسية الالزم توافرها في معلمي اللغة العربية بمرحلة التعليم األساسي
في والية الخرطوم لعلي محمد سعيد وعبد الرحمن عبد اهلل الخانجي حيث هدفت هذه الدراسة إلى تقديم
برنامج تدريبي من شأنه تطوير تلك الكفايات التدريسية لدى المعلمين وقد بلغت عينة الدراسة ()277
معلما ومعلمة  ,وتوصلت إلى عدد من النتائج مؤداها أنه ال يوجد برنامج تدريب مركزي في والية
الخرطوم بل الموجود هو عبار عن جرعات تدريبية تقام بواسطة الوزار الوالئية.
( علي محمد سعيد وعبد الرحمن عبد اهلل الخانجي)2013،
وفي يل هذا الواقع المزري لرابع لغة في العالم وهي اللغة التي بلغ عدد الناطقين بها  480مليون
شخص عبر العالم (محمد الجابري .)2000،أصبح لزاما على جميع األط ار

من أكادميين ومختصين

ورجال التربية إعالن حالة الطوارئ والتعبئة العامة واستنفار جميع الطاقات من أجل النهوض باللغة
العربية ووضعها في المكانة الالئقة بها حتى تفي بحاجات أهلها حيال تحديات الحيا الجديد  ،وما
تستحدثه من مستجدات العولمة وغيرها" ،وحتى يتكون لدى أجيالنا ذلك الوعي اللغوي الصحيح الذي
يفضي إلى التفكير الصحيح فيأخذ بأيدينا نحو الوحد اللغوية والتحرر اللغوي ،والقضاء على النفوذ
األجنبي في ميدان اللغة والفكر" (صالح النصيرات.)2012 ،
و في هذا السياق وانطالقا مما سبق جاءت الدراسة الحالية لتسلط الضوء على واقع معلم اللغة العربية
بالجزائر وذلك من خالل معرفة األسس التي يعتمد عليها في اختيار معلمي اللغة العربية بالجزائر ثم
أهم االستراتيجيات المتبعة في الرفع من مستوى تأهيلهم وكفايتهم التدريسية.
تعتبر فتر االحتالل الفرنسي للجزائر أطول فتر احتالل في العالم العربي والتي تجاوزت القرن وثلث
القرن مما خل

تدهو ار اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا كبيرا ،و لقد وجدت الجزائر نفسها غدا استرجاع

السياد الوطنية في مواجهة كل هذه اآلفات وأمام منيومة تربوية بعيد كل البعد عن واقعها من حيث
الغايات والمبادئ والمضامين وكان لزاما على الدولة الفتية بلور طموحات الشعب الجزائري في التنمية
وابراز مكونات هويته وبعده الثقافي الوطني وتجسيد حقه في التربية والتعليم ،إال أن اليرو

آنذاك لم

تكن تسمح بإصالح كل القطاعات مما حتم تسيير المؤسسات التعليمية وفقا للحقبة االستعمارية ،معتمد
على عدد قليل جدا من المعلمين الجزائريين لم يتجاوز  3000معلم بعد أن سحبت فرنسا كل معلميها
والذين تجاو از  15000معلم ،وأمام هذه الوضعية الصعبة كان البد من إيجاد هيئة رسمية تتكفل
بالمنيومة التربوية وهو ما تم في في  1962 - 09 -15حيث نصبت أول لجنة وطنية إلصالح

التعليم التي نشرت تقريرها في نهاية سنة  . 1964وكان من أهم التوصيات التي وردت في وثائق هذه
اللجنة ما يلي:
 مضاعفة الساعات المخصصة للغة العربية في كل المراحل التعليمية وذلك بإعاد النير في لغةالتدريس.
 بناء المدارس في كل ربوع الجزائر تعميما للتعليم وديمقراطيته ومن هنا برزت األهداالثالثة :التعريب – ديمقراطية التعليم – االختيار العلمي والفني ،وكل هذه اإلجراءات كانت تهد

األساسية
الى:

 استعاد األصالة والمحافية على الشخصية اإلسالمية العربية.نشر التعليم على نطاق واسع بين كل الجزائريين.االلتحاق بركب الدول المتقدمة في ميدان التكنولوجيا خاصة (.النشر الرسمية للتربية.) 1985/01/05،ورغم هذه اإلصالحات إال أن اإلطار التعليمي يل عاج از عن تغطية الحاجات الوطنية من المعلمين مما
استدعى االستعانة بمعلمين من الدول العربية،

باإلضافة إلى التويي

المباشر لعدد ضخم من

المساعدين والممرنين من بين الجزائريين الذين يتوفرون على مستوى مقبول من التعليم باللغة العربية لسد
الفراغ( المرسوم 01/62المؤرخ .)1962/09/27
معلمي اللغة العربية قد اختلفت من وقت آلخر و ذلك

وانطالقا من هذه المعطيات فإن معاير تويي
على النحو اآلتي:

 فتر السبعينيات :كانت شروط التحاق األفراد بمهنة التعليم تتمثل في : شهاد السنة الرابعة متوسط ( شهاد األهلية).
 إجراء مسابقة كتابية في ثالث مواد( اللغة العربية ،الرياضيات ،الثقافة العامة).
 المقابلة الشفهية :هدفها معاينة استعداد الشخص للمهنة ( الجسدي والنفسي).
 -فتر الثمانينيات:وكانت معايير التويي

أثناءها تتمثل في:

 مستوى السنة الثالثة ثانوي ،و مسابقة كتابية في ثالث مواد وهي(،اللغة العربية والرياضيات والثقافة
العامة .والمقابلة الشفهية).
 في العشرية األولى بعد األلفين: شهاد البكالوريا ،مسابقة كتابية في (اللغة العربية و الرياضيات والتاريخ الوطني) مع مالحيةالتخلي عن المقابلة الشفهية.

 -الفتر من 2010الى  2015تغيرت المعايير جذريا بحيث أسندت مهمة تويي

المعلمين الى

مؤسسات مستقلة بالتنسيق مع مديريات التربية منها المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية
وتحسين مستواهم و الديوان الوطني للمسابقات واالمتحانات ،والمدرسة العليا األساتذ حيث كلفت
هذه المعاهد بتنييم و إجراء المسابقات على أساس االختبارات واالمتحانات لاللتحاق بإحدى
المناصب العليا للتربية

مرسوم التنفيذي رقم 293_95المؤرخ في 1995/09/30

(الجريد الرسمية 15 ،نوفبر).2009
وقد حددت معايير اختيار األشخاص لاللتحاق بمنصب معلم لغة عربية في مختل

األطوار

كاألتي:
 -1شهاد الليسانس في التعليم العالي في اللغة و األدب العربي بالنسبة ألستاذ المرحلة االبتدائية و
أستاذ التعليم المتوسط بينما شهاد الماستر ألستاذ التعليم الثانوي .
 -2المعدل العام للمسار الدراسي المتوج بالمؤهل المطلوب.
 -3انجاز دراسات أو بحوث من طر المترشح في نفس التخصص.
 -4الخبر المهنية المكتسبة في المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية.
 -5المقابلة مع لجنة االنتقاء ويشترط فيها :
 القدر على التحليل والتلخيص. القدر على التواصل . القدرات أو المؤهالت الخاصة.مالحية :تعطى األولية لكبار السن والوضعية العائلية لكل فرد في حال تساوي المترشحين.المنشور
الوزاري رقم  7المؤرخ في 28افريل( .2011الجريد الرسمية ،جويلية)2014
وفي المدرسة العليا األساتذ فيتم تويي

معلمي اللغة العربية في المستويات الثالث توييفا مباش ار بعد

تخرجهم من المدرسة بشرط أن يكونوا حائزين على شهاد الباكلوريا و قد خضعوا لمقابلة شفهية و يشترط
فيهم الحصول على معدل عام يتجاوز 20/12في الباكلوريا ومعدل جيد في ماد التخصص يفوق
 20/12هو اآلخر ( .الجريد الرسمية)2014 ،
إن المتتبع ألطوار تويي

معلمي اللغة العربية في الجزائر بعد االستقالل ومن خالل ما سبق ذكره،

يالحي محاولة الدولة الرفع من مستوى المعايير الواجب توفرها في المعلم إال أن هذا التطور أفرز مشكال
آخر وهو التباين الكبير بين مستويات المعلمين (من الرابعة متوسط إلى شهاد الليسانس) مما عطل

انتقال المعرفة عن طريق تبادل الخبرات إذ أن أصحاب الخبر أقل مستوى أكاديمي واقل تكوينا معرفيا
خاصة في ماد التخصص باعتبار مستواهم المحدود ،وعليه نجد منتوج هؤالء المعلمين هو نتيجة
منطقية ،متمثلة في الضع

الشديد في اللغة العربية لدى التالميذ في جميع المستويات بما في ذلك

خريجي الجامعات ،ومنه أصبح هذا الضع

متوارثا جيال بعد جيل حتى أصبح الضع

في اللغة

العربية والخطأ فيها أم ار اعتياديا لدى الجميع .ويمكن تلخيص أهم الصعوبات التي يواجهها معلموا اللغة
العربية جراء هذه التغييرات في شروط ومعايير التويي
 وجود صعوبة في التكي

في اآلتي:

مع محيط مدرسي متباين المستويات.

 ضحالة المستوى المعرفي األكاديمي نتيجة العوامل السابقة الذكر.
 قلة التحكم في استعمال اللغة العربية نطقا وكتابة لدي غالبية المعلمين في جميع المستويات بما فيها
الجامعي.
 ضع

التحكم في تقنيات تدريس اللغة العربية.

 االفتقاد لملمح األستاذ الطموح المستعد لبذل الجهد لتحسين وتطوير مستواه.
وفي يل هذا االنحطاط الرهيب في مستوى اللغة العربية وخاصة في وجود ازدواجية اللغة لدى كافة
الشعب الجزائري بات لزاما على القائمين بشؤون التربية التفكير في استراتيجيات فعالة ومستعجلة إلعاد
اللغة العربية إلى المكانة الالئقة بها لدى شعب مسلم والى العروبة ينتسب ،و إيمانا منها بضرور هذا
التكوين سطرت الدولة الجزائرية برنامجا تكوينيا قبل الخدمة و أثناءها لفائد المعلمين ،بما في ذلك
معلمي اللغة العربية في جميع األطوار ،وهو ما حدث بالفعل إذ شرع في تطبيق التكوين قبل الخدمة
حسب مدرسة التكوين وفق االستراتيجيات اآلتية :
أ -االستراتيجيات المتبعة في تكوين األساتذ المتخرجين من المعهد الوطني بتكوين مستخدمي
التربية وتحسين مستواهم :
بعد نجاح المعلم في المسابقة التي يجريها في المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين
مستواهم أو الديوان الوطني للمسابقات واالمتحانات يخضع إلى تكوين بيداغوجي تحضيري قبل االلتحاق
بالمهنة أثناء التربص التجريبي مدته  190ساعة تأخذ منه اللغة العربية أربعين ساعة أي ما نسبته
 %21,05باإلضافة إلى مواد أخرى.
(المرسوم التنفيذي رقم315_8المؤرخ في11اكتوبر ،2008الجريد الرسمية الجزائرية اكتوبر)2008
ب-االستراتيجيات المتبعة في تكوين األساتذ المتخرجين من المدرسة العليا :

أما الطلبة الملتحقون بالمدرسة العليا لألساتذ والذين سو

يتجهون مباشر للتعليم فإنهم يخضعون لتكوين

بيداغوجي تبعا لعدد السنوات التي يقضونها في المدرسة و المستوى الذي سو

يدرسون فيه وذلك حسب

البرنامج اآلتي:
الجدول رقم( )01يوضح برنامج اللغة العربية ألستاذ المرحلة االبتدائية والذي يقضي ثالث سنوات
بالمدرسة العليا لألساتذ بعد الباكالوريا.
المقياس

الحجم الساعي األسبوعي

أدب

1سا30

نحو وصر

1سا30

لسانيات

1سا30

نقد

1سا30

عروض/بالغة

1سا30

نحو وصر وامالء(س)1

1سا30

تعليمية القواعد واإلمالء

1سا30

(المدرسة العليا لألساتذ .)2010 ،
الجدول رقم ( )02يوضح برنامج اللغة العربية ألستاذ مرحلة التعليم المتوسط والذي يقضي أريع
سنوات بالمدرسة العليا لألساتذ بعد البكالوريا

الوحد  :1األدب المعاصر ونقده

الوحد :2اللغويات

الوحد  :3وحد التعليم المعترضة

المقياس

الحجم الساعي األسبوعي

األدب الشعبي الجزائري

1سا30

األدب المقارن

1سا30

نيرية األدب

1سا30

النحو الوييفي

1سا30

النحو العربي

1سا30

المعجميات

1سا30

تحليل الخطاب

1سا30

المناهج التعليمية والتقويم التربوي

1سا30

الجدول رقم ( )03يوضح برنامج اللغة العربية ألستاذ مرحلة التعليم الثانوي الذي يقضي خمس
سنوات بالمدرسة العليا لألساتذ بعد الباكالوريا
المقياس

الحجم الساعي األسبوعي

األدب الشعبي الجزائري

1سا30

الوحد  :1األدب المعاصر ونقده األدب المقارن

الوحد :2اللغويات

1سا30

نيرية األدب

1سا30

النحو الوييفي

1سا30

النحو العربي

1سا30

المعجميات

1سا30

تحليل الخطاب

1سا30

الوحد  :3وحد التعليم المعترضة المناهج التعليمية والتقويم التربوي

1سا30

(المدرسة العليا لألساتذ .)2008،
أما أثناء الخدمة فإن جميع المعلمين وبمختل
الطريقة ويختل

مستوياتهم

يخضعون إلى تكوين يتشابه في

في المضمون ويتمثل في الحضور إلى ندوات تربوية يشر

عليها مفتشو التربية

والتكوين في التخصص .
والمالحية أنه ورغم هذه اإلجراءات إال أن المستوى لم يتحسن إن لم نقل إنه يتراجع والسبب في
ذلك في اعتقادنا هو التركيز على الجانب المعرفي في جميع األطوار ،إذ أن المعلم وعند التحاقه
بالمهنة يجد نفسه في مواجهة التالميذ أو الطلبة وهو مطالب بتنفيذ برنامج محدد في مد زمنية
محدد  ،معتمدا في ذلك على قدراته المعرفية فقط أو العدد الضئيل جدا من الحصص التطبيقية التي
حضرها أثناء تكوينه ،وعليه ومن الطبيعي جدا أن يكون هذا المعلم مفتقدا للعديد من المهارات
التدريسية والمهارات البيداغوجية التي تمكنه من تسيير الحصص بالكيفية الالئقة ،ومنه يلجأ إلى
إحدى الطريقتين :إما االستعانة بمن هم أكثر خبر وهؤالء ليسوا بمنأى عن الخطأ ،أو العمل بطريقة
المحاولة والخطأ وال يخفى ما لهذه الطريقة من أخطار ،ولنا أن نتصور حال تالميذ هذا المعلم ،في
الوقت الذي نجد أن المعلم في ألمانيا مثال يخضع لتدريب تربوي في مدارس خاصة بعد إنهاء دراسته
ثم يخضع جميع المتخرجين إلى اختبار خاص يلتحقون بموجبه بالمهنة ،ومن هنا أصبح من
الضروري التركيز على تنمية مهارات و كفايات المعلم التدريسية توازيا مع تنمية قدراته المعرفية
باإلضافة إلى التكثي

من الدورات التدريبية والندوات التربوية لتصحيح األخطاء التي قد يقع فيها،

كما ال ننسى ما للمحيط من تأثير حيث نجد أن التلميذ يفتقد ألبسط أنواع التواصل باللغة العربية في
محيطه األسري والمدرسي ،واألدهى من ذلك أن العديد من المدرسين يتعاملون (بالدارجة) حتى داخل
وحول اللغة العربية بالنسبة لهم إلى لغة تعليم فقط وليست
الفصل المدرسي ،وهو ما أثر في الناشئة ّ
تحضر إال وقت االمتحانات ،فماذا ننتير
لغة تواصل فأصبح شأنها شأن المواد الدراسية األخرى ال
ّ
من هذا التلميذ عندما يصبح معلما؟.

وفي األخير وكما ال يخفى على ذي لب ما للغة العربية من عالقة في الحفاي على هوية األمة
وبناء شخصية أفرادها ،وتقويم تفكيرهم والحفاي على التراث الثقافي ،إال أننا نجد بعض المتنطعين من
أبناء جلدتنا من يحتج على صعوبة اللغة العربية ونحوها وصرفها أو كثر مفرداتها بل ويتهمها بأنها
لغة أدب وخيال وليست لغة علم وال مكان لها في عصر التحضر و العولمة.
مقترحات:
من خالل ما سبق من عرض لمعايير تويي

معلمي اللغة العربية واستراتيجيات تكوينهم سواء

قبل الخدمة أو أثناءها في الجزائر وبناء على التحليل الذي قدمته الدراسة الحالية فانه يمكن إعطاء
المقترحات التالية:
 وجوب إعاد النير في اختيار المتقدمين لتدريس اللغة العربية ومن هم أكثر استعدادا لممارستهاكهواية ال كمهنة لكسب العيش فقط.
 ترغيب المعلمين في المهنة من خالل التحفيزات المادية والمعنوية وتحسين يروفهم الماديةوالمعيشية.
 إعاد االعتبار للغة العربية على المستوى الرسمي. إدخال التكنولوجيا الحديثة لزياد فاعلية تأهيل المعلمين.المراجع :
 -1الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية ،2009 ،العدد .65
 -2الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 2014 ،العدد.42
 -3الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية  15نوفبر ،2009العدد .65
 -4الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 2014/02/15 ،العدد.7

 -5الجريد الرسمية الجزائرية ،2008 ،العدد.59
 -6الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية ،2014/02/16 ،العدد.7
 -7النشر الرسمية للتربية ، 1985،,العدد. 05
 -8المرسوم 01/62المؤرخ .1962/09/27

 -9المدرسة العليا لألساتذ  ،2008 ،األيام الدراسية حول تقييم برامج المدرسة العليا
لألساتذ ،الجزائر.
 -10المدرسة العليا لألساتذ  ،2010،برنامج التكوين لمعلم التعليم األساسي في اللغة العربية،
الجزائر.

 -11المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي ،إدار االختبارات المهنية ،2014،دليل
المتقدم الختبار معلمي اللغة العربية.

 -12محمد الجابري ، 2000 ،موسوعة دول العالم حقائق وأرقام ، ،الطبعة األولى ،مصر،
مجموعة النيل العربية.

 -13مها الحسينى  ،إعداد المعلمين حول العالم _اطالع مباشر:
http://t-p-uqu.blogspot.com/2013/06/blog-post
 -14ناصر و يونس _ 2010 ،اطالع مباشر ): )2015
http://burg.alafdal.net/t36-topic
 -15صالح النصيرات ،2012 ،التطوير المهني لمعلمي اللغة العربية وتطوير قدراتهم ،نقلة
جديد في يل التعليم المبني على المعايير ،قسم التربية ،جامعة الحصن ،أبو يبي.
 -16علي محمد سعيد وعبد الرحمان عبد اهلل الخانجي ،2013 ,برنامج تدريبي مقترح لتطوير
الكفايات التدريسية الالزم توافرها في معلمي اللغة العربية بمرحلة التعليم األساسي ,مجلة
العلوم اإلنسانية ،العدد.14
 -17رائد خضير ومحمد الخوالد ونصر مقابلة ومحمد بني ياسين ، 2012 ،خصائص معلم
اللغة العربية الفعال ,دراسة مقارنة ،المجلة األردنية في العلوم التربوية ،المجلد ، 8العدد.2
 -18خالد احمد بوقحوص,2004,رؤية مستقبلية لنيام القبول مشكلة الدراسة بكلية التربية،
جامعة البحرين.
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تطبيق أنموذج "استراتيجيات التعلم االجتماعي العاطفي " ( )SELفي تدريس الطلبة في المرحلة
االبتدائية
(تجارب وخبرات عالمية وعربية )

إعداد
الدكتورة  /ميماس ذاكر كمور
استاذ مساعد  /قسم التربية
الجامعة العربية المفتوحة  /األردن
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مقدمة :
يعتبر تدريب المعلمين على استخدام استراتيجيات التعلم االجتماعي العاطفي( ،) SELبمثابة استجابة
لتلك الحاجات المتزايدة لمساعدة الطلبة في مختلف المراحل العمرية على مواجهة الضغوط االنفعالية الناتجة
عن األزمات المعاصرة ،و تقوية قدرات الطلبة على فهم المظاهر االنفعالية واالجتماعية لخبراتهم الحياتية

وادارتها والتعبير عنها بطرق تمكنهم من تحقيق نتاجات إيجابية في حياتهم إضافة إلى إنجازاتهم على

الصعيد األكاديمي (جروان )2011

فالمعلم العربي المعاصر أصبح له دو ار شموليا متكامال  ،فهو ليس دائرة معارف فحسب بل هو

مسؤول عن بناء شخصية التلميذ بناء متكامال  ،موازنا بين عمليات التفكير العلمي والمهارات العقلية و

المهارات االجتماعية والعاطفية  ،وبين الشعور واالحساس وبناء االنسان المتحضر والمواطن الصالح

المتكامل الشخصية من الجوانب المعرفية واالنفعالية والنفس حركية ( بابكر  ،وليد الزند ،علي حمود علي ،
. ) 2007

لكن من الواضح والجلي أن التركيز على الجوانب المعرفية يأخذ الحيز األكبر في العملية التعليمية
التعلمية وهنالك قصور في تحقيق األهداف التربوية في المجال العاطفي في عالمنا العربي واليتحمل

المعلم وحده مسؤولية هذا القصور فاألنظمة العربية برمتها تقريبا التسخر مناهجها للجوانب العاطفية  ،وان

حصل اهتمام في تلك الجوانب في مدرسة ما او بلد ما فهو استثناء اليقاس عليه واال كيف يمكن تفسير

السلوكيات السلبية التي يظهرها الطلبة داخل الصفوف وفي المدارس وخارجها عن عزوف عن الدراسة إال

ألغراض االمتحان وكراهية للمدرسة وأعمال شغب وعنف ،تأخذ أشكال مختلفة داخل المدرسة وعلى مستوى

اآلسرة والمجتمع بكامله ،وقد تتكرر الكثير من المشاهدات والتي أصبحت مألوفة لدى األباء والمعلمون

والطلبة في مختلف المراحل الدراسية دون أن تتصدى لها المؤسسسات التربوية وكانها أصبحت أم ار واقعا

المفر منه مثل :

 -اعتداء الطلبة على المعلمين

 المعلمون غير معنيون بالمشاكل النفسية واالجتماعية التي يعاني منها الطلبة تدني مستوى التحصيل لدى العديد من الطلبة -التسرب من المدرسة

 التعامل مع المدرسة وكانها شيء خارج االهتمامات -االستهزاء بالمعلمين وتقليدهم

 -التململ من الذهاب إلى المدرسة

 التهليل والفرحة عند إعالن العطل أو تغيب المعلم(جروان )20112

وال يعن ي ييي ه ي ييذا ب ي ييان ه ي ييذه الظ ي يياهرة تقتص ي يير عل ي ييى ال ي ييبالد العربي ي يية فق ي ييط ،فق ي ييد اجتاح ي ييت الم ي ييدارس

في ييي الواليي ييات المتحي ييدة األمريكيي يية موجي يية مي يين العني ييف المدرسي ييي وصي ييلت إلي ييى حي ييد القتي ييل واالنتحي ييار واطي ييالق
األعي ي ي يرة الناريي ي يية في ي ييي المي ي ييدارس وظي ي يياهرة حمي ي ييل السي ي ييال مي ي يين قبي ي ييل الم ي ي يراهقين  ،في ي ييي تسي ي ييعينيات القي ي ييرن

المنصي ي ييرم ( ،كمي ي ييور  ،) 2006 ،ممي ي ييا حي ي ييدا بي ي ييالتربوى دانيي ي ييال جولمي ي ييان علي ي ييى إعي ي ييالن ثي ي ييورة تربويي ي يية مي ي يين
خ ي ييالل إط ي ييالق م ي يينه

"التعلي ي ييم االجتم ي يياعي الع ي يياطفي " وه ي ييو عب ي ييارة ع ي يين م ي يينه مدرس ي ييي ترب ي ييوى  ،ب ي ييدأ

يطب ي ييق من ي ييذ ع ي ييدة س ي يينوات ف ي ييي بع ي ييض الم ي ييدارس ف ي ييي الوالي ي ييات المتح ي ييدة األمريكي ي يية  ،اس ي ييتمده م ي يين نظري ي يية

ال ي ييذكاء الع ي يياطفي  ،وانطل ي ييق م ي يين مب ي ييدأ أن األطف ي ييال يفتق ي ييرون إل ي ييى أه ي ييم المه ي ييارات األساس ي ييية االنفعالي ي يية ،
وال ينشي ييغل القي ييائمون علي ييى التربيي يية كثي ي ي ار في ييي تعلي يييم أساسي يييات التعامي ييل مي ييع الغضي ييب  ،وحي ييل المشي ييكالت

بط ي ييرق إيجابي ي يية كم ي ييا الينش ي ييغلون بتعل ي يييمهم ال ي ييتفمب أو ال ي ييتحكم باالنفع ي يياالت  ،وتي ي يرك األطف ي ييال يتعلم ي ييون
ذلك بالصدفة )،Goleman, Boyatzis, & Mckee,. (2002

فهي ي ييذا المي ي يينه هي ي ييو دروس في ي ييي العواطي ي ييف يتعلمهي ي ييا األطفي ي ييال إلي ي ييى جاني ي ييب دروسي ي ييهم األكاديميي ي يية،

فيتعلمي ييون دروسي ييا في ييي ضي ييبط الي ييذات والي ييتحكم بالغضي ييب واقامي يية العالقي ييات االيجابيي يية ،ويختلي ييف تقي ييديم هي ييذه
الي ييدروس بي يياختالف المي يينه فهنالي ييك مي ييدارس تقي ييدم دروسي ييا مسي ييتقلة في ييي الي ييتعلم االجتمي يياعي العي يياطفي  ،او
يتم دمجها مع الدروس األكاديمية )Lantieri, (2003

لق ي ييد انطلي ي ييق جولم ي ييان ميي يين مب ي ييدا أن عواطفنيي ييا وعالقاتن ي ييا م ي ييع األخ ي ي يرين ت ي ييؤثر بطريقي ي يية مباش ي ي يرة
وغي يير مباش ي يرة علي ييى الكيفي يية التي ييي ني ييتعلم به ييا وماهيييية مي ييا نتعلم ييه ،وكيفيي يية اس ييتخدام م ييا نتعلم ييه فيييي بيئي ييات

العم ييل واألسي يرة والمجتم ييع)2000،

(Goleman, Cherniss

كم ييا أن العواط ييف يمك يين أن تق ييوى اهتمامن ييا

بي ييالتعلم وتبقي ييي علي ييى اني ييدماجنا في ييي عمليي يية الي ييتعلم ألطي ييول فت ي يرة ممكني يية ،وفي ييي المقابي ييل في ييتن الضي ييغوط التي ييي
الت ي ييتم معالجته ي ييا وس ي ييوء إدارة ال ي ييذات واال ن ي ييدفاعات يمك ي يين أن ت ي ييؤدى إل ي ييى ص ي ييرف االنتب ي يياه ع ي يين الموض ي ييو
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 ،وتش ي ييوا ال ي ييذاكرة وتس ي ييهم ف ي ييي ظه ي ييور س ي ييلوكات تعي ي ييق ال ي ييتعلم  ،وزي ي ييادة عل ي ييى ذل ي ييك ف ي ييتن ال ي ييتعلم ه ي ييو ف ي ييي
الواق ي ييع عملي ي يية تفاعلي ي يية داخلي ي يية واجتماعيي ي ية تح ي ييدث ب ي ييدعم م ي يين أس ي يرة الف ي ييرد وبالتع ي يياون م ي ييع معلم ي ييه بص ي ييحبة

اق ارن ي ييه ،وبالت ي ييالي في ي ييتن الق ي ييدرة علي ي ييى تميي ي ييز وادارة العواط ي ييف واقامي ي يية عالق ي ييات إيجابيي ي يية والمحافظ ي يية عليهي ي ييا
تي ييؤثر علي ييى كي ييل مي يين االسي ييتعداد للي ييتعلم والقي ييدرة علي ييى االفي ييادة مي يين في ييرب الي ييتعلم مي يين خي ييالل أج ي يواء الي ييتعلم

األمنة و المنظمة جيدا (جولمان )2005

إن مهي ييارات التعل ي ييم االجتمي يياعي العي يياطفي واألج ي يواء التعليميي يية الداعمي يية التي ييي تنفي ييذ فيهي ييا تسي ييهم في ييي

تسي ي ييهيل تكيي ي ييف ومرون ي ي يية جميي ي ييع األطف ي ي ييال في ي ييي التعامي ي ييل م ي ي ييع االضي ي ييطرابات الس ي ي ييلوكية والعاطفيي ي يية وطل ي ي ييب

المساعدة عند الحاجة Barriet,., Salovey,. (2002 .

فعرف جولمان التعلم االجتماعي العاطفي :بأنه عملية يكتسب األطفال والراشدون من خاللها المعرفة
واالتجاهات والمهارات التي يحتاجونها الدراك وادارة عواطفهم ،ويظهرون االهتمام والعناية باألخرين ويقيمون
عالقات إيجابية ويتخذون ق اررات مسؤولة ويتعاملون مع المواقف الصعبة بصورة بناءة  ،وقد تهىء فرب

للتدريب على المهارات االجتماعية العاطفية وتطبيقها Brearly, M. (2006) ،

إن الكفاءة في استخدام مهارات التعليم االجتماعي العاطفي ،يمكن تحفيزها في األجواء التعليمية األمنة
والداعمة في المدرسة والبيت والمجتمع واألماكن التي يشعر فيها األطفال بأنهم يحصلون على التقدير

واالحترام ،وأنهم مرتبطون ومندمجون في عملية التعليم ،وهي عملية يتم من خاللها التعرف على انفعاالتنا
وادارتها واالهتمام باآلخرين واتخاذ ق اررات جديدة والتصرف بمسؤولية واخالقية وتطوير عالقات إيجابية

وتجنب السلوكات السلبية  ،ويرى الباحثون أن هذه المهارات بحاجة إلى تطوير لدى الطلبة حتى يتمكنوا من

النجا ليس في المدرسة فحسب وانما في حياتهم المستقبلية أيضا (.شابيرو ولورنس )2004،

فم ي ييثال إذا ميي ييا واجهيي ييت الطاليي ييب مشي ي ييكلة التع ي ييرض ل ثيي ييارة أو الغض ي ييب ،يس ي ييتطيع السيي يييطرة عليي ييى
ه ي ييذه المش ي ييكلة ب ي ييالتعرف إليه ي ييا وال ي ييتحكم ف ي ييي مش ي يياعره ،فيص ي ييبح الطلب ي يية اكث ي يير تكيف ي ييا وأكث ي يير إنض ي ييباطا أو
تحكمي ي ييا في ي ييي ع ي ي يواطفهم واكثي ي يير سي ي ييعادة ويي ي ييتم ذلي ي ييك عي ي يين طريي ي ييق تنميي ي يية المهي ي ييارات االجتماعيي ي يية و العاطفيي ي يية

وبتعبيي يير آخي يير تسي يياهم تنميي يية الكفايي ييات العاطفيي يية في ييي زيي ييادة قي ييدرة الطالي ييب علي ييى تحقيي ييق ذاتي ييه ،وقي ييد يكي ييون

ه ي ييذا اله ي ييدف أح ي ييد أس ي ييمى األه ي ييداف التربوي ي يية إذ أن ي ييه يتعل ي ييق بس ي ييعي الطال ي ييب للوص ي ييول ال ي ييى أقص ي ييى نم ي ييو
تسمح به قدراته في مختلف جوانب النمو االجتماعية والمعرفية والجسمية واالنفعاليةZins, .
)Weissterg, (2004

ونحتاج بقوة في عالمنا العربي إلى تطبيق استراتيجيات التعليم االجتماعي العاطفي ألسباب باتت معروفة

لدى الكثيرين من التربويين وهي :
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 -افتقار األنظمة التربوية التقليدية للمجال العاطفي

 التوجه نحو اعتبار أن التعامل مع المجال الوجداني من المهمات الرئيسة لألسرة اعتبار أن النمو الوجداني هو تحصيل حاصل للنمو المعرفي االفتقار ألدوات تقيس الوظائف الوجدانية-

عدم وضو المستوى األمثل للوظائف العاطفية االجتماعية

 االعتقاد السائد بأن النمو الصحي ل نفعاالت بين التالميذ هو نمو طبيعي اليحتاج إلى التوقف عندهأو إعطاءه األهمية

أهداف التعلم االجتماعي العاطفي واهميته :

تهدف برام التعلم االجتماعي العاطفي إلى تقوية قدرات األطفال على فهم المظاهر العاطفية واالجتماعية
لخبراتهم الحياتية ،وادارتها والتعبير عنها بطرق من شأنها أن تمكنهم من تحقيق نتاجات إيجابية في حياتهم
كالتعلم وتطوير عالقات جيدة مع األخرين ،وحل المشكالت اليومية والتكيف مع متطلبات النمو والتطور

التي تزداد تعقيدا ( .جولمان ) 2010 ،

وقد أطلقت المنظمة التعليمية(collaborative academic social emotional ) CASEL

 learningعدة برام منذ عام  1998في الواليات المتحدة األمريكية  ،تناولت العديد من الجوانب التي

هدفت إلى تطوير السلوكات االجتماعية والعاطفية

المالئمة  ،واستبدالها بالسلوكات الفوضوية أو المعطلة

للعملية التعليمية  /التعلمية وقد صممت هذه البرام بداية لتشجيع و وتعليم السلوكات االجتماعية والعاطفية
المالئمة في المجتمعات الطالبية التالية :

 طلبة لديهم أعراض خارجية (اضطرابات عدوانية وعدم االنضباط) -طلبة لديهم أعراض داخلية ( االنسحاب االجتماعي واالكتئاب )

 طلبة لديهم مشكالت عقلية ( صعوبات التعلم وا العاقة العقلية ) الطلبة المهددون بالخطر ( الحرمان االجتماعي ) الطلبة العاديون )( CASEL 2013وعليه فتن الباحثين والتربويين يطمحون من وراء إنشاء برام التعليم االجتماعي والعاطفي إلى :
 تخفيض المشكالت السلوكية التي تؤدى إلى صعوبات عاطفية في مراحل مبكرة وصعوبات إكاديميةمثل االخفاق في المدرسة والتسرب إلى الحد األدنى
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 -تطوير مهارات الوعي الذاتي وادارة الذات لتحقيق النجا في المدرسة والحياة

 استخدام مهارات الوعي االجتماعي والبينشخصي إلقامة عالقات اجتماعية والمحافظة عليها -تطوير مهارات اتخاذ الق اررات والسلوكات المسؤولة ))Ackerman , , M., Shelton ,. 2006

استراتيجيات تطبيق التعلم االجتماعي العاطفي SELفي البيئة المدرسية :

يحتاج التعلم االجتماعي العاطفي إلى بيئة مدرسية أمنة وحاضنة لتطبيق هذه البرام ويرى المربي األمريكي
البروفيسور موريس إلياس أن الطلبة في امدارس يجب أن يفهموا حاجتهم للكفايات والمهارات العاطفية .

واالجتماعية بقدر حاجتهم للكفاءات األكاديمية والتعليمية ،لتحقيق أهداف قيمة ،وللمشاركة بأفضل ما

لديهم ،وللسعي ليكونوا أشخاب ذوى شخصية سليمة وصحية ،وفي المقابل يجب أن يدرك المعلمون في
تلك المدارس أنه من الضرورى لبناء مهارات الطلبة في التعلم العاطفي االجتماعي ليس فقط تنسيق ما

يحدث داخل المدرسة ،بل ربطه مع جهود األهل والمدارس األخرى في المنطقة وبرام مابعد المدرسة

والشركاء المحليين أيضا

))Elias 2004
يبدأ تطبيق التعلم العاطفي االجتماعي في المدارس ،بسلسة من االستراتيجيات تتكون من سبعة مراحل

جوهرية وأساسية ،وهي بمثابة شروط لنجا تطبيق مناه التعليم االجتماعي االنفعالي في المدرسة و

يحتاج المعلمون واالداريون في المدارس للتدريب عليها من خالل دورات مخططة ومبرمجة مدتها ثمانية

أسابيع ،والتي يحتمل أن تتطلب ثالث سنوات لتثمر ،اعتماداً على نقطة البدء ،وتحددها أيضا معرفة
الطاقم التدريبي به ،و مناخ المدرسة ،والعوامل االجتماعية والديموغرافية ،وأسلوب القيادة المدرسية ،

واألولويات الحالية ،وقدرات المدرسة ،و هذه عوامل ستحدد الوقت الالزم  ،وتسلسل هذه األنشطة ،وتكون

المراحل كالتالي ) Atlow 2013):

.أوال  :بناء بنية أساسية للمدرسة تستطيع دعم التعلم العاطفي االجتماعي

6

يبدأ ذلك من خالل مجتمع أو فريق يتحمل مسؤولية تنفيذ التعلم العاطفي االجتماعي على مدى طويل،

.ويمكنه البدء بأهداف قابلة للتحقيق ،واستخدام دورات التخطيط التي تحدد هدفاً أولياً و خطة لتحقيقه
ثانيا :تقييم مقدار التنسيق الجيد لبرامج التعلم العاطفي االجتماعي :

يتواجد التعليم غالباً في بيئة تتميز بتضافة برام ومبادرات جديدة دون وجود تعبير واضح لما هو موجود

ويصاب المعلمون غالباً باإلحباط بسبب التغيرات اليومية التي ناد اًر ما ترتبط باألهداف العامة
أصالًُ ،
للمدرسة ،األمر الجوهرى هنا أنه يجب وجود توافق بين البرام واألساليب التي تستخدمها أى مدرسة،
.وذلك عبر التعليم العاطفي االجتماعي.
ثالثا  :تقييم مناخ وثقافة المدرسة :

يجب توافر مجموعة من األدوات والدراسات ،التي سوف تساعد على تقييم مدى مالئمة مناخ المدرسة
لتطبيق مناه التعلم االجتماعي و ثم مشاركة تقارير التقييم مع قادة المدرسة ،والطاقم االدارى  ،وقادة

.الطلبة ،وتحديد األولويات لمعالجة احتياجات المدرسة .
رابعا  :توضيح القيم والمواضيع وعادات الحياة المشتركة

:

يجب على المدارس أن تدافع عن بعض األشياء ،فمن أمثلة القيم التي يجب أن تؤكد عليها :المسؤولية،

العدالة ،االحترام ،القيادة ،االكتشاف ،التنظيم ،النزاهة ،الخدمة ،إن تحديد قيم مركزية للمدرسة وربطها
مع بعضها ُيعلِّيم الطلبة وخالل المراحل الدراسية لعب دور هام في تقليل التفكك وزيادة اجتمال أن
يصبحوا ملهمين

خامسا :توفير فرص ثابتة ومستمرة للطلبة لممارسة مهارات التعليم العاطفي االجتماعي :
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عندما تُعرض برام التعليم العاطفي االجتماعي لألطفال بدون صياغة محكمة ،فمن المحتمل أن يكون
تأثير ذلك مشتتاً ،ألن التعلم لن يجد طريقه إلى عقولهم وقلوبهم وأفعالهم .وهذا يؤدى إلى شك الطلبة في

كيفية حل مشاكل الحياة خصوصاً في وجود التوتر ،وهناك الكثيير من الحاالت التي تعرض فيها تلك

البرام للطلبة بدون تعليم وممارسة حقيقية واستخدام مستمر وقوى .لكن ربط تلك العمليات والخطوات
.المتنوعة يسمح للطلبة بتعلم طريقة معينة خالل المراحل الدراسية
سادسا :تحسين جاهزية المؤسسة التعليمة لتدريس التعلم العاطفي االجتماعي :

يجب أن ترتبط مسؤوليات وتوقعات المؤسسة التعليمية بأساليب التعلم العاطفي االجتماعي ليكون األمر

فعاالً ،وهذا يحدث فقط عند وجود فهم عميق لنظرية وأدب وتربية التعلم العاطفي االجتماعي ،باإلضافة إلى
وجود رؤية ملهمة وحس قوى باستثمار الموظفين ،وبالتعاون مع الطلبة كشركاء في خلق واستمرار التغيير.

إن العامل الرئيسي في تنفيذ تعلم عاطفي اجتماعي مستمر هو القدرة على دمجه مع المعايير والمبادىء

والمهمات المرتبطة باألمر ،لذا فتن الحصول على استعدادات ناجحة يمكن أن ينفذ من خالل فهم معرفي

أكثر من التدريب ،ألن المعلمين األكفاء وموظفي المدارس يجب أن يمتلكوا المهارة األساسية لتنفيذ أساليب

التعلم العاطفي االجتماعي بطريقة جيدة في حال كانوا يفهمون ذلك بشكل كامل وواضح.

سابعا  :التواصل مع المدارس التي تسعى إلى تطبيق منهج اتعلم االجتماعي العاطفي :
إن مواجهة الصعوبات التي تجدها أى مدرسة عند التنفيذ والتغلب عليها يتم بواسطة التواصل مع الكثير
من المدارس التي تسير في طريق التعلم العاطفي االجتماعي
ولقد أظهرت األبحاث والدراسات التي تم إجراؤها على المدارس التي طبقت منه التعلم االجتماعي
العاطفي  SELبأن هذا المنه

يمكن تدريسه بعدة أساليب منها :

 -دروس قائمة بذاتها لتدريس المهارات والكفايات المرتبط بالتعلبم االجتماعي العاطفي مثل درس في

الوعي الذاتي أو التعرف على المشاعر أو ضبط الغضب

 -ممارسات تعليمية متميزة مثل التعلم التعاوني والتعلم القائم على المشاريع
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 التكامل مع المقررات األخرى ،مثل اللغة والرياضيات والدراسات االجتماعية -إطالق مبادرات على مستوى المدرسة  ،والتي قد تخلق مناخ وثقافة مؤاتية للتعلم CASEL (2016),

,ويقوم تطبيق منهج التعلم االجتماعي العاطفي على ثالثة عمليات أساسية وهي:
أوال  :خطوات منهجية تشتمل على :
-

تعليمات واضحة ومبرمجة

 -تكامل مع المناه

األكاديمية

 ممارسات المعلم المهنية-

استراتيجيات تنظيمية

ثانيا :نتائج قصيرة المدى:
 يكتسب الطالب المهارات الخمس وهي  :الوعي الذاتي  ،إدارة االنفعاالت – الوعي االجتماعي -مسؤولية اتخاذ الق اررات
 تحسين المواقف واالتجاهات نحو الذات واألخرين– تعزيز بيئة التعلم  :الدعو والتعاون المثمر
ثالثا  :نتائج أكاديمية :
-السلوك االجتماعي اإليجابي

 عدد أقل من المشاكل السلوكية -ضغوط نفسية أقل

-تحسن في األداء األكاديمي)SEL4MA(2016
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و غالبا ما تتضمن المناه الفعالة للتعلم االجتماعي العاطفي  SELعلى أربعة عناصر تعتبر هامة

لنجا تلك المناه و تمثل األحرف األربعة  SAFEوهي اختصار للمصطلحات التالية :


 Sequencedمتسلسلة :تكون متصلة و منسقة لتعزيز تنمية المهارات.



 Activeأنشطة  :ممارسة األشكال النشطة من التعلم لمساعدة الطالب على إتقان مهارات



 Focusedالمركزة :يتم التركيز على بناء المهارات الشخصية واالجتماعية.

ومواقف جديدة.


 Explicitصريحة :الوضو في استهداف بشكل محدد المهارات االجتماعية
)Stephanie k. Ferguson , (2014
والعاطفية. .

الش راكة في منهج التعلم االجتماعي العاطفي :
هنالك أمر البد من التطرق إليه بتن الشراكة أمر حساس ومهم جداً  ،فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ منه

بالشركة هو ذلك التعاون المثمر ما بين المدرسة وقيادتها والبيئة
ا
التعلم االجتماعي العاطفي  ،ويقصد
الصفية وممثلة بالمعلم واألياء والمسؤولون في المناطق والمديريات  .وهي من المتطلبات التنظيمية

واالستراتيجية لتطبيق المنه بشكل فعال ومثمر ،حيث تتعاضد جميع األطراف ذات الصلة بالطالب

لتحقيق أكبر فائدة على الصعيد الشخصي والعاطفي واألكاديمي و الجميع معني في المر سواء من قادة

المدرسة  ،والمعلم الذى ينظم بيئة صفية ،والمجتمع المتمثل بمؤسساته المختلفة  ،إلى العائلة والمتمثلة

باألباء ،و يعملون معا لتاكيد حصول الطالب على الدعم الذى يحتاجه  ،لكن نجا منه التعلم العاطفي
االجتماعي اليقف عند حدود البرنام بل حول مدى الدعم  ،الذى يتلقاه الطالب من جميع األطراف

المعنية في تطوير الطالب من الجوانب العاطفية واالجتماعية CASEL, (2016),

دور المعلم والبيئة الصفية في تطبيق استراتيجيات التعلم االجتماعي العاطفي :
المعلم هو النموذج والقدوة والشريك األساسي في تمكين الطالب اجتماعيا وعاطفيا  ،من خالل

تطبيق مهارات التعلم االجتماعي العاطفي و من خالل التعامل مع الطالب كشريك في مصلحة

واحدة يعملون معا في تطبيق استراتيجيات التعلم االجتماعي العاطفي ومن حيث إيمان المعلم
10

بقدرة الطالب على التعاون وتحمل المسؤولية  ،ومساعدته في تحقيق النجا في الغرفة الصفية

وخارجها وذلك من خالل طرق وأساليب عديدة  ،تبدأ من إعطاء التعليمات الواضحة للطالب أوال

وتنتهي باكتساب الطالب للمهارات االجتماعية والعاطفية إلى جانب المهارات األكاديمية

،إن

التعلم االجتماعي العاطفي يلعب دو ار هاما في خلق مناخ صفي مثمر يجمع ما بين الجوانب

األكاديمية  ،والمهارات الشخصية واالنفعالية و من خالل بناء التعاون المثمر بين الطلبة والمعلم

والطلبة أنفسهم وكيفية توجيه الصراعات لصالح الطلبة إضافة إلى إشراك األباء في النشاطات

التي يقوم بها الطلبة و من خالل اجتما المعلمين وأولياء األمور المستمر

) Cross,T,( 2014
أمثلة عن بعض تطبيقات النعلم االجتماعي العاطفي داخل البيئة الصفية :
 يتم استبدال العبارات السلبية :التنتقد – التحكي خارج دورك – التغا – التراوغ – التتأخر
بالعبارات اآليجابية التالية :

 أظهر النقد البناء واستخدم التغذية الراجعة -استخدم الحكم الجيد

 تقيد بالتعليمات الصفية -تحمل مسؤولية تعلمك

 بدال من استخدام مجموعة التعليمات يمكن إشراك التلميذ في مناقشة بعض السلوكيات المقبولة التيتنمي تعلمهم ونجاحهم والسلوكيات التي تقوض نجاحهم يسمى الطلبة هنا ( أصحاب مصلحة )
 stakeholderأى شركاء في العملية التعلمية التعليمية
-

المهارات المعرفية /االنفعالية التي تستخدم في الحصة الصفيةاإليجابية :

طالقة التفكير  ،مرونة التفكير  ،األصالة في التفكير ،االسهاب في التفكير ،حب

االستطال  ،التحدى  ،التخيل ،

البحث عن البدائل
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 -البيئة الصفية التعليمية اإليجابية :

أجواء من القبول بعيدا عن أجواء الخوف والعقاب
مسؤولية شخصية حرية نفسية
دعم وتشجيع مرونة
-

الشخصية اإليجابية :

تطوير شخصية الطالب ليس فقط من خالل سمات الشخصية اإليجابية لكن من خالل تكامل

الصفات مع المحتوى اليومي للمنهاج

طر عدة صفات إيجابية على الطلبة وحثهم على إختيار الصفة المناسبة لدرس اليوم

التسامح العدالة المساواة األمانة
مثال :

عنوان درس اليوم في مادة االجتماعيات المواطنة

يختار الطلبة الموضو الرئيسي (  )themeالتعاون

تعريف الصفة بعد تقسيم الطلبة إلى محموعات تختار كل مجموعة الميزات األساسية للتعاون
عصف ذهني حول موضو التعاون :

ماهي خصائب التعاون ،؟ ما هي مظاهر تطبيق التعاون  ،كيف سنطبق التعاون خالل درس اليوم
بعد إعطاء الدرس  :أين برز ت ميزة التعاون
 نمط التعلم  :تعتمد هذه االستراتيجية على أن يكون المعلم ملم بنمط التعليم(  )styleلدى الطالبمما يساعد المعلم على تكيييف طرقة تدريسه  ،بصرى  ،سمعي  ،حركي
-

تحقيق الفائدة  :أو جرد الفائدة كما أطلق عليها رينزولي ()interest inventories

 -استراتيجية  10دقائق

 :يقوم المعلم باقتطا  10دقائق من كل حصة ويعرض بعض الصور التي تعبر عن انفعاالت

معينة فر حزن ضيق توتر ويرقم هذه الصور ثم ينادى أسماء الطلبة زيطلب من كل واحد أى يرد

على اسمه بالرقم الذى يعبر عن حالته االنفعالي ثم يقوم المعلم بمناقشة بعض المشاعر واالنفعاالت

التي عبر عنها الطلبة
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طر األسئلة التالية على الطلبة :
 -ماذا سيفعلون بعد المدرسة

 ماهي الرياضة التي يستمتعون بها -ما هي أحالمهم المفضلة

 -ماهي المواد المفضلىة لديهم

 تخيل نفسك أنك أصبحت شخصية مشهورة بسبب قيامك بتأليف كتاب : ماهو نو الكتاب االذى تنوى قراءته ماهي الموضوعات الرئيسية للكتابإن توجيه المجال العاطفي داخل المحتوى األكاديمي للمناهج ليست عملية شاقة وممكن أن تتكامل

المناهج اليومية والنشاطات التي يحصل عليها الطلبة وأي نجاح الستراتجيات التعلم االجتماعي العاطفي

يعتمد على توجيهات وتطور المعلم ))Schulze. Roberts. 2005

المعالجة بالقراءة  Bibliotherapy :استخدام القراءة واألدب لمساعدة الطلبة على فهم وحل القضايا
الشخصية إن التفاعل بين القارىء والقصة يساعد على التفريغ االنفعالي وتعتبر من أهم استراتيجيات
التعلم االجتماعي العاطفي

المعالجة باألفالم  cinema therapy :تساعد األفالم التي يفضلها الطلبة وخاصة الموهوبين على
إدراك المشكالت العاطفية التي يعاني منها الطالب وبالتالي معالجتها
خدمة المجتمع  community servise :إشراك الطلبة بالقضايا االجتماعية االنفعالية الحالية مثل :
التلوث  ،األطفال األيتام  ،رعاية المسنين وتشجيعهم على المشاركة الميدانية وكتابة تقرير عن

المشاهدات
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دورمؤسسات المجتمع المدني  :وما تقدمه من دعم ومساعدة في تطبيق أنظمة المركزية في

التعليم ،وتوفير جميع خدمات الدعم والترخيب للمدارس  ،لمساعدتها في تطبيق منه التعلم

االجتماعي العاطفي بكل حرية وفاعلية وذلك من خالل سن القوانين الداعمة لتطبيق هذا المنه
)SEL4MA(2016

دور القيادات المدرسية
والمتمثلة بالهيكل االدارى المدرسي وما يمثله من إداريين وموظفين ومعلمين ،تتكاثف جهودهم لدعم

ونجا برنام التعلم االجتماعي العاطفي  ،من خالل خلق بيئة مدرسية وقوانين تتماشى مع منه

التعلم االجتماعي العاطفي  ،وتوفير النشاطات المناسبة لتطبيق المنه وخلق مناخ من الدعم

والتعاون واأللفة ما بين الطلبة واالداريين والقيادة المدرسية  ،أولياء األمور دائما في موضع

ترحيب كشركاء ،و في تطبيق المنه والتركيز على العالقة بين الطلبة والعاملين في المدرسة ،
وبين العاملين أنفسهم ،من خالل استخدام قوانين إيجابية واستثمار الوقت داخل وخارج البيئة

الصفية  ،لتحقيق أعلى درجات الفاعلية في تطبيق المنه

 ،وتعمل المدرسة من خالل قادتها

على تطوير رؤية جديدة واضحة للتعلم االجتماعي العاطفي  ،تكون بمثابة هدف استراتيجي

للمدرسة تسعى إلى تحقيقه  ،يجمع مابين التطور والتميز األكاديمي لطلبة المدرسة والتميز على
صعيد المهارات الشخصية واالنفعالية بحيث يكونون فاعلين في خدمة مجتمعهم لتحقيق مبدأ

الشراكة الفاعلة في المجتمع SEL4MA (2016).
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دور األسرة :




ممثلة باألباء كشريك أساسي في تطبيق منه التعلم االجتماعي العاطفي  ،ألن األسرة هي

النموذج في دعم السلوكات االيجابية التي تساعد األطفال في تطوير احترام ورعاية البالغين التعلم
االجتماعي العاطفي يبدا من المنزل األباء والعائلة شركاء وبشكل حاسم في تطوير مهارات التعلم

االجتماعي العاطفي لدى أطفالهم وتطبيقها خارج المنزل وداخل المدرسة هم نموذج وقدوة للطفل .
تقول الخبيرة جنيفر ميلر لقد وضعنا قائمة من المصادر التي تدعم االباء في حصولهم على

معلومات عن التعلم االجتماعي العاطفي  ،وحتى يعرفوا أكثر عن أهمية هذا النو من التعلم،

وكيفية تطبيقه في المدرسة وفي المنزل ودورهم كشركاء ،هذه المصادرهي عبارة عن كتب ومواقع

الكترونية وافالم ومدونات ترفدهم بكل ما يحتاجونه من معلومات ودون أى تكلفة مادية.
CASEL (2016),
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أساسيات ومكونات التعلم االجتماعي العاطفي :

تشتمل أساسيات ومكونات التعلم االجتماعي العاطفي على خمسة مهارات أساسية وتنطلق منها

مهارات فرعية كالتالي :

الوعي الذاتي :Self-awareness
إدراك الفرد وفهمه لمشاعره وانفعاالته وعواطفه كما تحدث في الواقع والوعي بأفكارة المتعلقة بتلك
االنفعاالت والعواطف وانعكاس ذلك على األخرين وتقييم تأثيرها على األخرين :

 يحدد انفعاالتهIdentifying emotions– يميز نقاط قوته Recognizing strengths
 يقدر ذاته Self-confidence لديه الكفاءة الذاتية Self-efficacy16



إدارة عواطف الذات: Self-management



تعني قدرة الفرد على التعامل بفاعلية مع االنفعاالت الشخصية الشديدة التي تواجهه في حياته اليومية

وضبطها وتنظيمها وضبط االندفاعية لديه والتخلب من االنفعاالت السلبية وتحويلها إلى انفعاالت إيجابية
عن طريق القدرة على تهدئة النفس والتغلب على القلق والسعي نحو تحقيق األهداف األكاديمية والمهارات

الفرعية هي :
 ضبط االنفاعية Impulse control إدارة الضغوط Stress management تحديد المبادىء الذاتية Self-discipline, تحفيز الدافعية Self-motivation تحديد األهداف Goal-setting تحديد المهارات التنظيمية Organizational skillsالوعي االجتماعي Social awareness
يوضح اهتمامه بوجهة نظر األخرين و يوضح استعداده ل هتمام بمشاعر األخرين
يستخدم قدرته على فهم انفعاالت األخرين والتعاطف معهم والقدرة على فهم الخلفيات الثقافية المختلفة

لألخرين والقدرة على تفسير الجوانب الخالقة واالجتماعية الني تقف وراء السلوك والمهارات الفرعية هي :
احترام وجهات نظر األخرينPerspective-taking التعاطفEmpathy تقدير التنوع واالختالفAppreciating diversityاحترام األخرينRespect for others17

مهارات إقامة العالقة مع األخرينRelationship skills



القدرة على البناء والمحافظة على عالقات صحية مثمرة ومتنوعة ،مع أفراد وجماعات واالتصال بشكل

واضح واالنصات لألخرين والتعاون معهم ومقاومة الضغوط االجتماعية والص ارعات وعرض الخدمات إذا

كان هنالك حاجة لذلك والمهارات الفرعية هي :
 -مهارات التواصل Communication

 االنخراط باألخرين Social engagement بناء عالقات مثمرة Relationship-buildingالعمل ضمن فريق Teamworkاتخاذ ق اررات مسؤولة Responsible decision-making



القدرة على استثارة االنفعاالت واستخدامها لترشيد التفكير وتركيزه وتوجيهه لحل المشكالت وتجاوز

العقبات ،واتخاذ الق اررات وتحمل مسؤوليتها  ،واتخاذ خيارات بناءة حول السلوكات الشخصية

وتقدير نتائ األفعال لمختلف امواقف وأخذ بعين االعتبار الجوانب االنسانية لالخرين ،ويستطيع أن

يوظف انفعاالته ويستخدمها لتنشيط تفكيره مخياله وابداعاته من أجل حل مشكالته و توظيف

االنفعاالت بطريقة سوية تسهم في التركيز على الموقف لمعالجته بصورة فعالة  ،والمهارات الفرعية

هي:

تحديد المشكالت Identifying problems تحليل المواقف Analyzing situationsحل المشكالت Solving problemsالتقييم Evaluating-عكس المشاعر Reflecting
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 -المسؤولية Ethical responsibility

). Stephanie k. Ferguson , (2014

األساليب والطرق المستخدمة في التعلم االجتماعي والعاطفي :



على الرغم من اختالف الب ارم من حيث المدة الزمنية التي تستغرقها عملية التطبيق وطبيعة النشاطات

المتضمنة فيها لتالءم المستوى الصفي لألطفال فتن معظم هذه البرام تسنخدم بعض األساليب التعليمية

ذات الطابع العام مثل :
 العصف الذهني  :يعني استخدام الدماغ أو العقل في التصدى النشط للمشكلة وتهدف إلى توليد قائمةمن األفكار تؤدى إلى حل المشكلة ويجب االلتزام بمبدأ تأجيل إصدار أى حكم على األفكار المطروحة

في المرحلة األولى ومبدأ أن الكمية تولد النوعية وال يجوز انتقاد األفكار التي يشارك بها الفريق

 سرد القصص وسير الحياة  :اسلوب جيد لألطفال الذين يعانون من مشكالت سلوكية كالعدوانوصعوبات في العالقات االجتماعية ومشكالت في التكيف ومن األسئلة التي تشجع على التعبير
 -عن ماذا تتحدث القصة

-من هي الشخصية الرئيسية

-ما هي المشكلة التي تواجهها الشخصية

 اللعب الحر والموجه  :هو وسيلة للتعبير والتنفيس االنفعالي عن التوترات التي تنشأ عن الص ارواالحباط ويستطيع الطفل أن يكشف نفسه ويعدل سلوكه ويتعلم مشاركة األخرين خبراتهم
 التمثيل النفسي ( السيكودراما )  :تصوير تمثيلي مسرحي لمشكالت نفسية على شكل تعبير حر فيموقف جماعي يوفر فرصة التعبير الحر والتنفيس االنفعالي التلقائي
 لعب األدوار وتبادلها  :يطلب من الطالب تمثيل بعض المهارات االجتماعية التي يراد تعلمها أو إتقانهااو اختبارها ويتم وفق خطوات منظمة :
 تحديد الموقف أو السلوك المطلوب تعلمه19

-

تشجيع الطالب على القيام بالدور مع أحد أفراد مجموعته

 -متابعة الطفل أثناء قيامه بالدور

(. Stephanie k. Ferguson , (2014

برامج التعلم االجتماعي العاطفي SEL :

أطلقت منظمة (CASEL) collaborative academic social emotional learning
عدة برام منذ عام  ، 1989كما أطلقت دليل  2013قدمت من خالله ما يقارب  23برنام لألطفال ما
قبل المدرسة  ، pre schoolوالمرحلة االبتدائية
والثانوية،

و أطلقت عام  2015دليل أخر للمرحلة المتوسطة

وهي عبارة عن مجموعة برام مدرسية تقدم انشطة متنوعة تساعد المعلم على توصيل المقررات

األكاديمية  ،باستخدام استراتيجيات التعلم االجتماعي العاطفي  ،و تساعد المعلم على خلق بيئة صفية
تدعم وتغذى مهارات التعلم االجتماعي العاطفي  ،وتحقيق الصحة االنفعالية ،من حيث الوقاية من آثار

اإلساءة والعنف األسرى أو المدرسي ،ومشاكل النمو الجنسي ،واالنتماء للمجتمع ،والمواطنة إضافة إلى
اإلنجاز التحصيلي في المدرسة ،واقامة روابط أسرية ما بين المراهق وأسرته وتقدم له الدعم النفسي
واالجتماعي

هذه البرام تحقق للطالب على الصعيد األكاديمي واالجتماعي :

 -1األداء الجيد والتعلم األكاديمي المرتبط مع تطوير المهارات االجتماعية واالنفعالية.
 -2المهارات االجتماعية واالنفعالية هي مها ارت جوهرية لتعزيز مفهوم االنتماء والمواطنة ،وتحقيق
الديموقراطية في الصف المدرسي ،والمدرسة ،والعائلة ومكان العمل ،والفريق والمجتمع ككل.
 -3تنمية الذكاء االنفعالي ،والذكاء األكاديمي ,مهمة جوهرية تتبناها القيادات التربوية
CASEL 2013

ويمكن التطرق هنا إلى بعض البرام

التي تدرس من خاللها مهارات التعلم االجتماعي العاطفي كمقررات:

 -1تجربة األردن في تطبيق منهج التعلم االجتماعي العاطفي في المدارس :
20

يعتبر "برنامج أصدقاء لبيب" النسخة العربية من برنام عالمي صممته منظمة بريطانية غير ربحية
( .)Partnership For Childrenالبرنام يهدف إلى تطوير الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعية
( )Social Emotional Skills SELومهارات التكيف في المواقف والمشكالت اليومية التي يواجهها
األطفال في المرحلة العمرية  8-5سنوات.

البرنام مطبق في  31دولة حول العالم (األردن والكويت عربيا) ومترجم إلى عشرين لغة واستفاد منه أكثر
من مليون ونصف طفل .خضع البرنام ألكثر من دراسة عالمية من جامعات مرموقة وتقارير من مراكز

بحثية متعددة أشارت جميعها إلى األثر اإليجابي للبرنام على األطفال الذين خضعوا له ،كما ان منظمة

الصحة العالمية أحد الداعمين للدراسات حول هذا البرنام باعتباره يدعم الصحة النفسية عند األطفال في
هذه المرحلة.

البرنام مطبق هذا العام في األردن في المدارس التالية :المدارس العصرية /مدارس المشرق/

المترك/ليفانت /األكاديمية األولىspring hills/ brighter horizons/

)Partnership for children, 2015,

ما هو برنامج أصدقاء لبيب

برنام مبني على العديد من الدراسات التي أكدت قدرة األطفال على التعامل مع المشكالت المرتبطة

بالجوانب العاطفية واالجتماعية البرنام مقسم إلى ست وحدات دراسية أعد لألطفال من سن  7-5ويطبق

خالل  24أسبو من خالل حصة صفية مدتها  45د ينفد األطفال خالل الحصة أنشطة متنوعة من رسم

وقصة  ،يشجع البرنام األطفال على التعامل والتكيف مع المواقف اليومية وقبول الطرف األخر ،و طلب

المساعدة من األقران والتعلم الذاتي التعلم من األخرين والتفكير الذاتي والدروس هي كالتالي :
الحصة األولى  :المشاعر
الحصة الثانية  :االتصال والتواصل
الحصة الثالثة  :بناء العالقات

الحصة الرابعة حل النزاعات

الحصة الخامسة  :التعامل مع التغيير والفقد

الحصة السادسة  :نحن قادرون على التكيف
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برامج (CASEL) collaborative academic social emotional learning
برنامج "علم الذات"  self science :من المناه الرائدة التي بدأت تطبق في بعض المدارس األمريكية
منذ عام  1998وتتراو تسميات هذه البرام

من "التطور االجتماعي" ،إلى مهارات الحياة ،أو التعلم

االجتماعي واالنفعالي ،والذكاءات الشخصية ،والهدف المشترك لهذه البرام

 ،هو رفع مستوى الكفاءة

االجتماعية واالنفعالية لدى األطفال كجزء من التعليم الرسمي.وال تقدم هذه البرام فقط لألطفال الذين يعانون
من مشاكل سلوكية بل كمجموعة من األفكار والمفاهيم الضرورية لكل طفل  ،والتواصل وحل الصراعات
هذه المهارات درست كفصول مدرسية في مدرسة "نيوفا" في نيوهافن "وتقول كارين ستون ماكاون G. C.
 Macawnمطورة منه علم الذات ومؤسس مدرسة نيوفا ال يحدث التعلم بمعزل عن مشاعر الطفل ،فثقافة
المشاعر مهمة للتعلم تماماً كدروس الحساب والقراءة"وتهدف إلى
 -1تطوير (التعليم اإلنفعالي االجتماعي)  SELالمبني على مهارات الذكاء العاطفي
 -2بناء برام تعليمية لتطوير مهارات الذكاء االعاطفي .
 -3تعزيز برام ( SELالتعليم االنفعالي االجتماعي) كأساس للتعليم األكاديمي.
 -4يتكون من ستة حصب صفية )Freedman, Joshua. (2001
يتكون البرنام من مجموعة حصب صفية تتراو ما بين  8-6يقدم من خاللها دروس في
مهارات التعلم االجتماعي العاطفي ويختلف تقديم هذه الدروس باختالف البرام ففي برنام نيو هارفن مثال
يحصل الطالب في الصفوف الثالثة األولى على الدرروس األساسية في الوعي الذاتي  ،و بناء العالقات ،
واتخاذ الق اررات  ،فيجلس الطالب في دائرة ويحركون مكعب المشاعر ويتحدثون عن األوقات التي انتابتهم
بها هذه األحاسيس ،ويجعلهم هذا التدريب أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرهم  ،وفي الصفين الرابع
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والخامس تصبح العالقة بالرفاق ذات أهمية قصوى فيتعلمون دروس تفيدهم في إنجا عالقالاتهم والتحكم
باالنفعال وقراءة االنفعاالت من تعبيرات الوجه

وبالنسبة للتحكم في االندفا

فهنالك ملصق الضوء

التحذيرى الذى يعمل في ست خطوات :
 -1توقف وأهدا قبل ان تفكر ضوء أحمر
 -2اذكر المشكلة وتكلم عن مشاعرك ضوء أصفر
 -3حدد هدفا إيجابيا
 -4فكر في الكثير من الحلول
 -5فكر مقدما في العواقب
 -6تقدم ونفذ خطتك

ضوء أخضر

 ويستدعي مفهوم الضوء التحذيرى ،في كل مرة يقوم الطفل باالعتداء نتيجة الغضب أو عند الشعورباالستخفاف أو البكاء ويعمل هذا المفهوم على تقديم خطوات واضحة للتعامل مع اللحظات المشحونة
بطريقة متزنة .
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برنامج ) ،The resolving conflict creatively program (RCCPبرنامج حل الصراعات
اإلبداعي.
وهو برنام

وقائي لكن يصلح للحاالت العالجية  .مديرة هذا البرنام

) (Lind Lantieriليندا

النتيرى ،ترى أن البرنام يقوم بترشاد الطالب إلى أن هناك اختيارات أخرى للتعامل مع الص ار دون السلبية
والعدوان ،ويتعلم األطفال أن يدافعوا عن حقوقهم دون اللجوء للعنف ،وهذه المهارات تبقى معهم طوال
الحياة ،وال يقتصر البرنام

على الطالب ذوى الخطر المرتفع .

برنامج ( Promoting Alternative Thinking Strategies Pathباث)
، .يحتوى منه ) (Pathعلى خمسين درساً حول االنفعاالت المختلفة من السعادة والغضب والغيرة
والتفاخر والشعور بالذنب وتشتمل دروس الوعي بالذات على مالحظة المشاعر الذاتية ومشاعر اآلخرين
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المحيطين ،كذلك التعرف بواقعية على العدائية من اآلخرين مقابل افتراض العدائية النابع من داخل
الشخب وذلك في غاية األهمية بالنسبة لألشخاب الميالين للعدوان.و من أهم الدروس التي يتعلمها
األطفال إدارة الغضب ،والفرضية األساسية "ليس من العيب أن يكون للشخب مشاعر وبعض
االستجابات لهذه المشاعر حسنة واألخرى سيئة ".
تقييم برنام باث على طالب المرحلة األساسية دل على النتائ التالية :
 تحسن مهارات المعرفة االجتماعية تحكم أفضل في الذات تخطيط أفضل كل المهمات المعرفية المزيد من التفكير قبل تنفيذ األفعال المزيد من الكفاءة في ظل الص ار مناخ أكثر إيجابية داخل الفصل” برنامج ”. (The Child Development Project) .“CDP
صمم هذا البرنام لتحسين مهارات ورغبات الطالب في أن يصبح قاد اًر على تحمل المسؤولية وينال
احترام اآلخرين  ،ويساعد على تزويد الطالب بالمهارات االجتماعية واالنفعالية واالنسجام ما بين النمو
األخالقي والتطور األكاديمي
ويساعد هذا البرنام

التربويين على إعادة تنظيم البيئة المدرسية .وبناء توجيهات إيجابية نحو

المدرسة من خالل تحقيق األهداف التالية :
 -إقامة عالقات وروابط دافئة ومستقرة بين الطالب وبين المعلمين والطالب  ,المعلمين واألهل.
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 تنظيم فرب للطالب للتعاون مع بعضهم – من خالل نشاطات عديدة ومكثفة . خلق فرب منظمة للطالب للتمرين على الخيارات والبدائل . تطوير أهم مهارات الذكاء اإلنفعالي والتي تنمي إتجاهات إيجابية نحو المدرسة وهي التعاطف معاآلخرين ،تقمب المشاعر ،فهم المشاعر ،وعي الذات  ،وتحفيز الدافعية نحو اإلنجاز المدرسي .
أعلى مهارة في حل الص ار .
برنامج ”( The Magic Learning Program “MLPبرنامج التعلم السحري) والذى يقوم
على تنمية مهارة وعي الذات  ،ومراجعة الذات ،من خالل تنمية مهارة الحوار الذاتي والذى يهدف الى
تطوير مشاعر إيجابية نحو المدرسة  ،تطبق من خالله اإلستراتيجيات التالية :
 تحديد االنفعاالت التي تؤدى الى نجا الطالب. تطوير مهارة مراجعة الذات ،وفهم االتجاهات والمشاعر نحو اآلخرين. تدريب الطلبة على مهارة الحوار الذاتي وتنمية مهارات النجا التالية : .1الطمو والدافعية :كأن يسأل الطالب نفسه إلى أين أريد أن أصل.؟
 .2التفاؤل :هل لدى المقدرة لتحقيق أهدافي؟
 .3التعاطف :هل أستطيع أن أحصل على الدعم من هؤالء الذين يساعدونني في تعليمي ولمن
أعرض خبراتي؟.
 .4االستقامة  :هل أستطيع أن أتعلم األشياء التي تتطابق مع معتقداتي الشخصية واتجاهاتي.؟
 .5وعي الذات:ماهي االتجاهات والمعتقدات والقيم التي سوف تؤدى إلى تحقيق إنجازاتي؟.وكيف
أقدر مدى تعاوني داخل الصف المدرسي ؟.
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تمرينات تطبق في برامج التعلم االجتماعي العاطفي من عمر  7-5سنوات
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-تمرين مشاعري

وصف التمرين  :توزع المعلمة ورقة عمل عليها العبارات التالية :
 أنا أشعر بالحزن عندما.......
 أنا أشعر بالخوف عندما......
 أشعر بالقلق عندما......

 أشعر بالغضب عندما......
 أشعر باليأس عندما.....

 أشعر بالفرح عندما........

تناقش مع الطلبة المواقف التي ترتبط بالمشاعر ويتم تحديد المشاعر المناسبة لكل موقف
تمرين مواقف تثير غضبي

االستراتيجية  :العصف الذهني

يووووزع المعلووومل المعلموووة ورقوووة عمووول "مواقوووف تثيووور غضوووبي" ثوووم تطلوووب مووون كووول مجموعووووة

إعطوووواء األفكووووار حووووول المواقووووف المووووذكورة وكيفيووووة التعاموووول معهووووا ويأخووووذ كوووول طالووووب دوره فووووي تقووووديم

األفكار :

 -1عدم الحصول على ما أريده.
 -2معاملة أهلي لم تكن عادلة.
 -3أبي يغضب مني دائما

 -4إخوتي ال يحترمونني ويسخرون مني .
 -5أخي يأخذ أغراضي.
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 -6أمي تحب أخي أكثر مني.

يوضوووووح المعلووووومل المعلموووووة أن هنالووووو محفوووووزات للغضوووووب أي "شووووويء موووووا يثيووووور غضوووووبنا هوووووذه

المحفووووزات قوووود تصوووواحبها عالمووووات تشووووير إلووووى إننووووا اان علووووى حافووووة الشووووعور بالغضووووب .وتنوووواقش مووووع
الطلبة األفكار التي أدت إلى الغضب وهل هي أفكار صحيحة أم ال.
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الجامعة العربية المفتوحة
مؤتمر إعداد المعلم العربي معرفيا و مهنيا
 30-29نوفمبر 2016
د /دبراسو فطيمة استاذ محاضر أ
جامعة بسكرة –الجزائر -كلية العلوم االنسانية و االجتماعية قسم علم النفس
الهاتف213-778824427:

البريد االلكترونيdebarassoufatima@yahoo.fr:

المحور :نماذج حديثة في مجال اعداد المعلم و تطوير أدائه.
العنوان :واقع إعداد المعلم الكتشاف و رعاية الطفل الموهوب من وجهة نظر مستشار التوجيه المدرسي.
(دراسة ميدانية على عينة من مستشاري التوجيه المدرسي في الجزائر)

ملخص:
يمثل األطفال ذوو النمو الفكري المبكر و المواهب الخارقة حسب تقديرات المختصين حوالي  2إلى

 %3من مجمل األطفال المتمدرسين في الجزائر ،لكن صعوبة اكتشافهم من طرف المعلمين تجعلهم

يتحولون تدريجيا إلى أطفال مشاكسين أو فاشلين و مهددين بالرسوب المدرسي أو التسريح من المؤسسات

التربوية و لقد وجد المختصون أن ترشيحات المعلمين لألطفال الموهوبين بالمدارس من خالل مالحظتهم

لتفوقهم في القسم على أقرانهم حيث تعتبر هذه الطريقة من الطرق العلمية و خاصة في الخطوات األولى

من برامج الكشف عن الموهوبين و لقد وجدت أيضا عالقة طردية دالة بين تقديرات المعلمين و نسب

الذكاء للتالميذ الذين تم اختيارهم و كما يستطيع المعلم مالحظة العديد من الخصائص و السمات التي
تكون مؤشرات للموهبة لدى الطفل ،و التي ال تستطيع اختبارات الذكاء و القدرات و التحصيل الكشف

عنها ،و لكن هذه الطريقة قد ال تكون دقيقة أو غير فعالة بسبب تحيز بعض المعلمين أحيانا ،أو عدم
إعدادهم الكتشاف الطفل الموهوب و بالتالي سوف نحاول في هذه المداخلة اإلجابة على التساؤالت

التالية.
 -1ما هو واقع إعداد المعلم في الجزائر الكتشاف و رعاية الطفل الموهوب من وجهة نظر مستشاري
التوجيه المدرسي؟
 -2ماهي أهم الصعوبات التي تواجه هؤالء المعلمين في اكتشاف و رعاية الطفل الموهوب ؟
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 -3ما هي أهم االقتراحات التي تقدم في هذه الدراسة للمساعدة على إعداد المعلم الكتشاف و رعاية
الطفل الموهوب في الجزائر؟
مقدمة:
تولي الجزائر اهتماما كبي ار باألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة ،و المتمثلين في ذوي اإلعاقات الذهنية

و الحسية (الصم و المكفوفين) و تخصص لهم مراكز خاصة بهم ضمن طاقم بيداغوجي مكون من

معلمين و مربين مختصين مكونين تكوينا جيدا ،بينما ال تعطي أهمية لألطفال ذوي القدرات الخارقة أو

الموهوبين ،فال يوجد في الجزائر مراكز أو مدارس أو فصول خاصة بهم ،تسعى إلى اكتشافهم و رعايتهم
و تنمية قدراتهم ،رغم أن لجنة اإلصالح التي نصبها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ماي من

سنة 2000م تحدثت عن هاته الفئة من األطفال الموهوبين و دعت إلى االهتمام بهم و عدم تهميشهم.
إن فئة األطفال الموهوبين فئة غير متكفل بها في الجزائر ،فهم يتواجدون مع أطفال عاديين ،أي أقل منهم

كفاءة و في القدرات العقلية و هذا ربما سوف يقضي على موهبتهم.

و لقد جاء في تقرير لجنة البروفيسور بن علي بن زاغو و هو مهندس اإلصالحات التربوية في الجزائر

أن هذه الفئة التي تملك مواهب و قدرات متنوعة ،حيث أكدت هذه اللجنة في تقريرها على عدم خلق أي
مراكز أو مدارس خاصة بهم و ألحت على دمجهم في الوسط الدراسي العادي شرط االهتمام الفردي
و البيداغوجي بهم( ،)1لكن هل فكرت هذه اللجنة كيف يمكن الكشف و االهتمام بهذه الفئة بوجود معلم

معد من أجل الطفل العادي و برامج و مناهج دراسية ال تتناسب مع القدرات المرتفعة لهؤالء األطفال
الموهوبين؟ وهذا ما تحاول هده الورقة البحثية أن تتمحور حوله نظ ار ألهميته البالغة.
أوإل :تعريف الطفل الموهوب:
هم أولئك األفراد في المرحلة العمرية بين  5إلى  21عاما و الذين لديهم القدرات و المواهب المتقدمة
أو غير العادية أو يحتاجون إلى رعاية خاصة إلشباع حاجاتهم التعليمية ،و هم يتمتعون بدرجة أداء

عاليةوانتاجية غير عادية ،و سلوكيات تعلم متفوقة في مجاالت تعبيرية مختلفة(.)2

إن الموهوب هو ذالك الفرد الذي يظهر مستوى أداء غير عادي في مجال أو أكثر من المجاالت التالية:
 مجال أكاديمي معين من مجاالت التحصيل الدراسي. -مجال القدرات العقلية العامة أو الخاصة.
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 القدرات اإلبداعية و االختراع. مهارات القيادة و العالقات اإلنسانية. المهارات الرياضية و النفس حركية. الفنون التشكيلية ،فنون األداء ،و القدرات الموسيقية(.)3ثانيا:البرامج التربوية للموهوبين:
تختلف البرامج التربوية و التعليمية للموهوبين عن تلك البرامج التي تقدم للعاديين ،و ذالك بسبب هدف

تلك البرامج لدى كل منهما ،و تبدو طبيعة هذا االختالف في إثراء البرامج التربوية و التعليمية للموهوبين
سواء كانوا في الصفوف العادية أم في الصفوف الخاصة أو المدارس الخاصة بهم كما تبدو طبيعة هذا

االختالف في اإلسراع في االلتحاق بالمدرسة و االنتهاء منها بوقت أقل ،و فيما يلي شرح موجز لكل من

اإلثراء و اإلسراع.

اإل ثراء (:) Enrichementو يقصد باإلثراء أو اإلغناء للبرنامج التربوي أو التعليمي ،تزويد الطفل الموهوب .أيا كانت المرحلة
التعليمية -بنوع جديد من الخبرات التعليمية ،تعمل على زيادة خبرته في البرنامج التعليمي ،بحيث تختلف
تلك الخبرات عن الخبرات المقدمة للطفل العادي في الصف العادي.

و يقسم اإلثراء إلى نوعين:
األول :هو اإلثراء األفقي ).(Horizontal Enrichement
الثاني :هو اإلثراء العمودي ).(Vertical Enrichement
و يقصد باإلثراء األفقي تزو
يد الموهوب بخبرات غنية في عدد الموضوعات المدرسية ،في حين يقصد باإلثراء العمودية تزويد

الموهوب بخبرات غنية في موضوع ما من الموضوعات المدرسية.

و يذكر هيوارد و زميله ) (Heward &Orlansky, 1980و هلهان ،و كوفمان & (Hallahan

) Kauffman, 1981و كيرك ) (Kirk, 1972و كيرك و جالجر )(Kirk &Gallagher,1976
و كابلن ) (Kaplan, 1974األساليب التالية لعملية اإلثراء.
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 -1الزيارات الميدانية للمعامل و المختبرات و المصانع و المؤسسات التعليمية.
 -2األساتذة الزائرون في حقول التعليم المختلفة.
 -3المجوعات الدراسية في مادة أو عدد من المواد الدراسية.
 -4المشاركة في المخيمات /الندوات /الجمعيات العلمبة /نوادي الهوايات.
 -5استخدام طريق البحث العلمي في التحصيل األكاديمي.
 -6استخدام طريق المشروعات في التحصيل األكاديمي.
 -7استخدام االطريقة التجريبية في التحصيل األكاديمي (كالمختبرات و الزيارات الميدانية و التجارب
الحسية المباشرة ...الخ).

 -8دراسة مواد أعلى في مستواها األكاديمي من العمر الزمني للموهوب.
 -9استخدام الحاسوب (الكمبيوتر) في تعليم الموهوبين ،و ذالك من خالل استعمال و تشغيل أجهزة
الحاسوب و توظيفها في العملية التعليمية.

 -10الدراسة المستقلة ،الحرة ،حيث يدرس الطالب مادة لرغبته في تلك المادة بغض النظر عن مكانتها
في البرنامج التعليمي.

اإلسراع ):(Acceleration
و يقصد باإلسراع ،و التسريع ،العمل على توفير الفرص التربوية التي تسهل التحاق الطفل الموهوب
بمرحلة تعليمية ما في عمر أقل من نظ ارءه من األطفال العاديين ،أو اجتيازه لمرحلة تعليمية ما في مدة

زمنية أقل من المدة التي يحتاجها الطفل العادي.

و يذكر كل من كيرك ) (Kirk,1972و كيرك و جالجر ) ،(Kirk & Gallagher, 1976و هيوارد
و زميله ) (Hiward & Orlansky, 1980الطرائق التالية ،التي تعمل على تحقيق اإلسراع للموهوبين.
 اإللتحاق المبكر بالمدرسة ):(Early Enrollment in Schoolو يقصد بذالك أن يلتحق الطفل الموهوب بالمدرسة االبتدائية في عمر مبكر كعمر الرابعة أو الخامسة

مثال مقارنة مع الطفل العادي الذي يلتحق بالمدرسة في سن السادسة مثال.
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و يذكر كيرك عددا من الدراسات )،(Hobson, 1948, 1956, Reynolds, 1962, Birch, 1954
التي أشار إلى مميزات التحاق الطفل الموهوب في عمر مبكر بالمدرسة ،منها تفوق الطلبة الموهوبين في
تحصيلهم األكاديمي مقارنة مع نظرائهم من العاديين ،و سوف يترتب على التحاق الطفل الموهوب

بالمدرسة في عمر مبكر ،اجتيازه للمراحل التعليمية التالية في عمر مبكر.
 اجتياز الصفوف ):(Grades Skippingو يقصد بذالك تجاوز الطفل الموهوب لصف دراسي ما ،خاصة إذا أشارت نتائج تحصيله األكاديمي إلى
تفوق واضح في مستوى التحصيل األكاديمي لذالك الصف.

و على سبيل المثال يمكن للطفل الموهوب ،أن يتجاوز الصف الثالث إلى الصف الرابع إذا أثبت تفوقه

التحصيلي في مستوى الصف الثالث.

 اجتياز مرحلة دراسية في مدة زمنية أقل ):(Study Period Skippingو يقصد بذالك اختصار المدة الزمنية التي يقضيها الطفل الموهوب في مرحلة دراسية ما ،مقارنة مع المدة
التي يقضيها الطفل العادي في تلك المرحلة و على سبيل المثال ،يمكن للطفل الموهوب أن يجتاز

المرحلة االبتدائية في أربع سنوات بدال من ست سنوات إذا أستطاع أن ينجح في االمتحانات العامة لتلك

المرحلة و هو في مستوى الصف الرابع ،أو إذا استطاع أن يدرس مناهج صفية دراسية في سنة دراسة

واحدة ،و قد يكون نظام الساعات المعتمدة في بعض الجامعات خير دلبل على ذالك ،إذ يستطيع الطالب

الموهوب أو المتفوق أن يدرس عددا من الساعات في الفصل الدراسي الواحد ،يفوق عدد الساعات التي
يدرسها الطالب العادي ،و يعني ذالك اجتياز الطالب الموهوب للدراسة الجامعية األولى في سنتين
و نصف أو ثالث سنوات بدال من أربع أو خمس سنوات كما هو الحال لدى الطالب العادي.
ثالثا:النظم التربوية لرعاية الموهوبين:
هناك العديد من التنظيمات التي يمكن من خاللها تقديم رعاية خاصة للموهوبين و يمكن اإلشارة غلى
بعض هذه التنظيمات على النحو التالي:
 -1الفصول العادية:

يعتمد هذا النظام على عدم عزل التالميذ الموهوبين في مجموعات خاصة بهم و لكن تتم رعايتهم ضمن

الفصول العادية بأسلوبين مختلفين:

 األسلوب األول :و فيه يقوم الموهوبون بمشروعات حول موضوعات بما يسمح باالستفادة من مواهبهم.5

 األسلوب الثاني :و فيه يترك الموهوبون فصولهم لفترات محددة يتلقون فيها دروسا و أنشطة متنوعة ثميعودون بعدها مرة ثانية إلى فصولهم(.)4

 -2المجموعات المتجانسة:
و فيها يتم عزل الطالب الموهوبين عن أقرانهم العاديين و تجميعهم في مجموعات متجانسة من حيث
القدرات العقلية أو الميول أو نسبة الذكاء أو التحصيل األكاديمي حتى يمكن تقديم الرعاية لهم و ذالك

نتيجة لتقارب قدراتهم و حاجاتهم و تجانسها(.)5
و يتم هذا النظام بأكثر من اسلوب:
أ -المدارس الخاصة :Special Schools

و تتمثل في تجميع هؤالء الموهوبين في مدرسة واحدة ،لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لتعليمهم بما توفره

من مناهج و طرق تدريس مختلفة ،حيث تكون مخصصة لبرامج اإلسراع و اإلثراء لتعليم هؤالء التالميذ.
و هناك من هذه المدارس ما هي متخصصة في رعاية الموهوبين في مجال واحد في مجاالت الفنون
و العلوم و اآلداب وقد تكون شاملة إلى حد ما في تقديم خدمات متنوعة.
و تعتبر أول مدرسة خاصة للموهوبين و التي أنشئت عام  1901و هي مدرسة هنتر االبتدائية في
نيوورك ).(The Hunter College elementary school
و كانت تقبل تالميذها من مختلف المستويات االجتماعية و االقتصادية دون تميز إال في مستويات
الذكاء و الذين تتراوح أعمارهم من الثالثة و حتى الحادية عشر ،حيث يدرس في هذه المدرسة بطريقة
مستقلة(.)6

و مع التطبيق العملي لهذه المدارس في مصر .أنشئت أول مدرسة خاصة للمتفوقين عام  1960تحت

اسم "مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس" ،و التي تغير اسمها بموجب القرار الوزاري رقم ( )234لسنة
 1990إلى مدرسة المتفوقين التجريبية النموذجية للبنين(.)7

و في عام ( )1977خاضت التجربة المدرسة األلمانية األنجليزية بالقاهرة و فيها تقدم ( )150تلميذا من
المقيدين بالصف الرابع االبتدائي و المتفوقين في مدارسهم الخاصة و الحكومية بكل من القاهرة و الجيزة

لتعقد لهم اختبارات معينة في مادتي اللغة العربية و الحساب للصف الرابع كما أجرى لهم اختبار لقياس

الذكاء و القدرة على المالحظة و سرعة التفكير و اختير من بين المائة و الخمسون ستون تلميذا و تلميذة
وفقا للدرجات التي حصلوا عليها في هذه االختبارات ثم عقدت لهؤالء التالميذ الستين آخر العام حلقة
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دراسية مدتها أسبوعان ليختار منهم ثالثون يلتحقون بالصف الخامس االبتدائي بالمدرسة في السنة التالية
و في عام ( )1958تم افتتاح فصول اعدادية للموهوبين في الباليه ملحقة بمعهد التربية الرياضية ثم

انتقلت إلى مبنى المعهد العالي للسينما عام ( )1962ثم انتقلت إلى أكاديمية الفنون بالهرم عام ()1967
و بالنسبة للموهوبين في الموسيقى أنشئ لهم المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) في عام ()1959

بالزمالك الذي نقل إلى أكاديمية الفنون بالهرم عام (.)8()1962

و في شأن هذه المدارس الخاصة للموهوبين أشار حسين كامل بهاء الدين-وزيرة التربية و التعليم

األسبق -إلى أن التالميذ بهذه المدارس يفتر حماسهم بعد فترة إذ أنهم يفتقدون إحساسهم بالتميز و بالتالي
رغبتهم في تقدير و اعتراف المجتمع بهم ،كما ظهر أيضا أنهم بعزلهم عن زمالئهم يفتقدون القدرة العملية

على التعامل مع الناس في المتجمع و يخلق فيهم إحساسا بالعزلة(.)9
ب -الفصول الخاصة :Special Classes

و فيها يتم توفير فرص تعليمية مثل اإلسراع ) ،(Accelerationو المشروعات اإلثرائية المتعمقة

) ،(Depth Enrichment Projectsو تفريد التعليم و االستراتيجيات التي تؤكد على تنمية مهاراتهم

و قدراتهم الخاصة و المتميزة ،و في هذه الفصول يستطيع المعلم أن يكيف و يعدل من المنهج ليالئم
قدرات هؤالء التالميذ و لكن هذا األسلوب قد يحرم منه الطفل العادي أو الضعيف و بالتالي قد يوقف

النمو العقلي في الفصول الخالية من الموهوبين(.)10

و إيمانا من الدولة بأهمية ذالك تم تطبيق فصول المتفوقين بالمدارس الثانوية العامة للطالب الحاصلين
على مجموع عالي محدد من الدرجات على أن تعقد مسابقة للمتقدمين في القدرات العقلية و القدرة على

التفكير االبتكاري(.)11

و لعل و ازرة التربية و التعليم قد أخذت بهذا النظام من أجل توفير المتطلبات العلمية من مختبرات و
معامل مزودة باألجهزة و المعدات و األدوات الالزمة إلجراء التجارب إضافة إلى ورش الدراسات العملية

مما يتيح للطالب ممارسة األنشطة متكاملة حيث تتاح حرية التفكير و المناقشات.
جـ  -فصول بعض الوقت :Part-Time Classrooms

و يقصد بها تخصيص فصول مسائية أو صيفية أو في عطالت األسبوع يدرس بها الموهوبون المقررات
اإلضافية للتعمق و التوسع في موضوعات البرنامج العادي الذي يدرسونه صباحا في المدرسة العادية.

و بفضل بعض رجال التربية تعليم الموهوبين في فصول خاصة "بعض الوقت" على تعليمهم في فصول

خاصة "كل الوقت" ،حيث توفر الرعاية الخاصة ،و يشجعون على البحث و االطالع و إجراء التجارب و
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في الوقت نفسه ال يحرمون من التفاعل مع أقرانهم العاديين في المدرسة الصباحية فيكتسبون الخبرات
االجتماعية التي يكتسبها التلميذ العادي(.)12

رابعا:معوقات تنمية المواهب في المدرسة:
يواجه التالميذ الموهوبون في نظامنا التعليمي معوقات كثيرة تحول دون توفير الرعاية الكاملة لهم سواء

من الناحية االجتماعية أو التربوية أو النفسية ،و من أهم هذه المعوقات ما يلي:

 يواجه الموهوب في المدرسة قصور فهم المعلم له و لحاجاته مع رغبة المعلم في انصياع الطفل لهو عدم تقبله في حالة المغايرة في التفكير أو السلوك االستقاللي أو كثرة األسئلة مما يسبب مشاكل لهذا

الموهوب(.)13

 -المناخ النفسي للمدرسة :فإن كان العنف هو الذي يسيطر فإن هذا المناخ ال يحقق للتلميذ الشعور

بالطمأنينة كما أن استخدام العقوبات الشديدة سواء أكانت بدنية أم نفسية تجعل التلميذ يكره المادة الدراسية

و يخاف معلمها(.)14

ينظر كثير من المدرسين إلى التالميذ الموهوبين على أنهم مشاغبون يعطلون الدروس ،فالتالميذ الذين
يناقشون و يختلفون و يخترعون يضيعون الوقت من وجهة نظر المدرس ،و بالتالي فهم يمثلون مصدر

إزعاج للمدرس مما يجعله يعاملهم بقسوة(.)15

 كما يواجه في المدرسة مناهج تعليمية قد بنيت على أساس االهتمام بالقدرات المتوسطة أو العاديةو هذه المناهج من الناحيتين الكمية و الكيفية ربما تحقق أهدافها و فعاليتها بالنسبة للطفل العادي
بيد أنها غالبا ما تكون أقل أث ار بالنسبة له(.)16
و من أهم معوقات تنمية المواهب في المدرسة هي التربية الموجهة نحو النجاح و العقاب على التساؤل
و االستكشاف و التركيز على النواحي اللفظية و المنطقية في المنهج و االتجاه نحو مكافأة التالميذ

الذين يبدون سلوك الطاعة و اإلذعان و المسايرة دون غيرهم من الذين يظهر عليهم مؤشرات الموهبة
و اإليداع و إجبار التالميذ على عمل ما ال يحبون بعيدا عن ميولهم و واهتماماتهم و التركيز الشديد

على النظام المدرسي و التشدد فيه(.)17
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و أخي ار و لعل أخطر ما يواجه التلميذ الموهوب في نطاق أسرته و مدرسته بل و في مجتمعه هو ما قد
تنطوى عليه تلك الممارسات من بعض المعتقدات الخاطئة في أنه ليس بحاجة إلى رعاية و أن لديه من

القدرات التي تنمو بذاتها و بالكيفية التي تمكنه من النبوغ دون صعوبات أو معوقات.
خامسا:مواصفات معلم الطفل الموهوب:
يجب على معلم الطفل الموهوب أن يتمتع بمجموعة من الخصائص من بينها:

 -أن يكون تأهيله العلمي على مستوى رفيع من حيث الدرجة(بكالوريوس أو دبلوم متخصص ) ومستوى

األداء األكاديمي و ال يقل تقديره عن جيد في دراسته الجامعية.

 أن يكون ملما باللغات األجنبية وأن يكون على علم بالمعلومات و المعارف حتى يتمكن من القيامبعمله على أكمل وجهه  ،و هي المعلومات المعمقة حول الطفل الموهوب على وجه الخصوص
و المعلومات الكافية حول بناء المناهج و طرائق التدريس و أساليب التقويم.
 -المهارات الضرورية للعمل كمهارات التشخيص و بناء االختبارات النفسية و إعداد برامج التدخل

المناسبة لكل حالة على حده و كتابة التقارير النهائية حول الحاالت المختلفة.

 القدرات التي يجب أن يمتلكها المعلم و هي القدرات العقلية كالقدرة على التفكير و التحليل و التركيب.و القدرات المهنية كالقدرة على تصميم وسائل التعليم التي تناسب كل حالة من حاالت ذوي الطفل

الموهوب .و القدرة على تحديث المعلومات التربوية النفسية و تجديدها .و القدرة على المالحظة العلمية.
 -االتجاهات الموجبة نحو الفئات الخاصة و خاصة األطفال الموهوبين و الميول القوية للعمل معهم

وتقديم المساعدة الكافية لهم(.)18

 أن يكون متابعا و مطلعا في مجال تخصصه على ما يستجد من أمور ،و الكثير من المعلمين عندنااليق أر إال مايفرض عليه قراءة شكلية ال أكثر.

 أن يحمل باإلضافة إلى المؤهل العلمي مؤهال تربويا. -أن تتوفر لديه مجموعة من العناصر و الخصائص الشخصية مثل الثقة بالنفس و االتزان و مهارات

االتصال و انفتاح الذهن و المرونة و القابلية للحوار يمكنه من أداء دور المعلم المرشد.
 -أن يتم إخضاعه لبرنامج تدريبي متكامل.
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إن من شأن هذه المواصفات المطلوب توفرها في المعلم أن تصنع منه مدرسا ماهرا ،فطرق التدريس ال
تأتي لوحدها ،و المعلم بغير طرق ناجحة إليصال المعلومة يعتبر معلما فاشال مهما كان علمه ،و يشير

بارنر في هذا الخصوص إلى أنه من األمور التي يجب االعتناء بها لتنمية التفوق و اإلبداع هي طرق
التدريس فهي وحدها قادرة على إثارة الطلبة و دفعهم للقيام بعملية التفكير المستقل و اختبار صحة
أفكارهم ،و توصيل األفكار إلى غيرهم من الناس.

فإذا توفر في المعلم الشروط العلمية و األخالقية ،و الشروط المتعلقة بفنيات التدريس سهل عليه اكتشاف

التالميذ الموهوبين و تمييزهم عن غيرهم ،فيعرف كيف يتعامل مع هؤالء و مع هؤالء ،كما يؤدي به ذالك
إلى معرفة مزيد من الحقائق عن الموهوبين منهم و التي يستحيل أن يتعرف عليها المعلم العادي و مثال
ذالك أن أكثر المشاكل شيوعا لدى األطفال الموهوبين تلك المتصلة بعدم الميل للتحصيل العلمي

باإلضافة إلى التكيف و هي مشاكل في األصل لها عالقة بعوامل خارجة عن المدرسة(.)19
سادسا:تجربة الجزائر مع المتفوقين و الموهوبين:

لقد بدأت تجربة الجزائر مع الموهوبين و المتفوقين في سنة  2012/2013حيث فتحت أبواب ثانوية
الرياضيات لرعاية النوابغ في مادة الرياضيات في الجزائر العاصمة بالقبة و يتم انتقاء التالميذ الذين

سيجتازون شهادة التعليم المتوسط حيث يستوجب حصول التلميذ المترشح على معدل  18أو 20/ 19
في مادة الرياضيات في شهادة التعليم المتوسط و كذالك على معدله السنوي المحصل عليه في نفس

المادة.

و تتسع الثانوية المخصصة للتالميذ الموهوبين في مادة الرياضيات على  1200تلميذ حيث يتم اختيار

 150تلميذا بمعدل  3تالميذ نوابغ من كل وإلية و يشترط على التلميذ امتالكه للجنسية الجزائرية وأن

يكون درس في المتوسطات العمومية باإلضافة إلى المعدل المطلوب في الرياضيات ،و قد اشترط على
األساتذة الراغبين االلتحاق بهذه الثانوية خبرة مهنية  10سنوات فما فوق و أخر نقطة تفتيش تحصلوا

عليها ،كما يستفيدون من منح و عالوات خاصة .وتتوفر هذه الثانوية على نظام داخلي الستقبال

التالميذ القادمين من مختلف الواليات واحد مخصص للذكور و آخر لإلناث كما تتوفر على مسبح و

ورشات خاصة بالتربية الموسيقية و والتشكيلية كما يستفيد هؤالء التالميذ من منحة دراسية ترصد لهم من

ميزانية و ازرة التربية الوطنية(.)20
الجانب الميداني :
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
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-1التعرف على واقع إعداد معلم التلميذ الموهوب من خالل أراء عينة من مستشاري التوجيه المدرسي.
-2الكشف عن واقع رعاية واكتشاف التلميذ الموهوب في المؤسسات التربوية الجزائرية.
 -3الكشف عن أهم الصعوبات التي يواجهها المعلم في اكتشاف و رعاية الطفل الموهوب.
-4الخروج باقتراحات من اجل التكفل بالتلميذ الموهوب بدءا بإعداد المعلمين من اجل اكتشافهم وانتهاءا
بتوفير الرعاية الالزمة لتطويرهم .

أهمية الدراسة:
يمكن أن نوضح أهمية الدراسة فيما يلي :
-1تحسيس مجتمعنا بأهمية اكتشاف و رعاية هذه الفئة من التالميذ حتى ال يضيعون و يتسربون من

المدرسة.

 -2تنبيه المجتمع و خاصة المسؤولين في التعليم على أهمية اإلعداد الجيد للمعلم الذي يعتبر وسيلة
مهمة الكتشاف و رعاية التلميذ الموهوب .

تحديد المصطلحات:
مستشار التوجيه المدرسي:
هو أحد موظفي قطاع التربية و التعليم في الجزائر يسهر على تنفيذ برنامج التوجيه المدرسي المسطر

وزرة التربية في الجزائر و قد وجد
من طرف مديرية التقويم و التوجيه و االتصال ،و هي أحد هياكل ا

بمقتضى المنشور الوزاري رقم  219/1241/91في  18ديسمبر  1991في الجزائر ،و يخضع مستشار

التوجيه المدرسي إلى سلطة مدير مركز التوجيه المدرسي و المهني ،و يمارس مهامه في مركز التوجيه

المدرسي  ،المدارس األساسية ،و في المتاقن و الثانويات ضمن مقاطعة جغرافية تتكون من مجموعة من
مؤسسات التعليم و بعض اإلبتدائيات.
اإلعداد:
و يقصد به في هذه الدراسة التحضير العلمي و التربوي للمعلمين الذين أعدوا لتدريس األطفال العاديين

و يبدأ قبل مباشرة المعلمين لمهنة التدريس ،و تشمل كل ما له عالقة بتخصص المعلم ،و كذالك عن

معلومات شاملة عن ذوي اإلحتياجات الخاصة مثل الطفل الموهوب (عددهم في المجتمع ،طرق الكشف

عنهم طرق التدريس البرامج الخاصة بهم).
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الطفل الموهوب:
و المقصود في هذه الدراسة األطفال الموهوبين المتواجدين بالمؤسسات التعليمية في الجزائر و الذين

يتواجدون في المدارس العادية التابعة للدولة الجزائرية.
تساؤالت البحث
تتمثل تساؤالت البحث فيما يلي :

 -1ما هو واقع إعداد المعلم في الجزائر الكتشاف و رعاية الطفل الموهوب من وجهة نظر مستشاري
التوجيه المدرسي؟

 -2ماهي أهم الصعوبات التي تواجه هؤالء المعلمين في اكتشاف و رعاية الطفل الموهوب ؟
 -3ما هي أهم االقتراحات التي تقدم في هذه الدراسة للمساعدة على إعداد المعلم الكتشاف و رعاية
الطفل الموهوب في الجزائر؟

-4ماهى االقتراحات التي يمكن أن نقدمها للمساهمة في وضع تصور مستقبلي لهذه الفئة من التالميذ
الموهوبين وذالك من خالل إعداد المعلم في الجزائر الكتشافهم و رعايتهم ؟
حدود الدراسة :
أنجزت هذه الدراسة في :
المؤسسات التعليمية(3متوسطات و 4ثانويات )مركز التوجيه المدرسي وتخص الدراسة والية بسكرة فقط.منهج الدراسة :
*المنهج المعتمد في الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي و هو األنسب لهذه الدراسة.
عينة الدراسة :
تتكون عينة الدراسة من ()35مستشار في التوجيه المدرسي اختيرت من مجموع  54الموجودين على

مستوى الوالية وكلهم متخرجين من معهد علم النفس وعلم االجتماع  ,ولديهم خبرة في الميدان لمدة عدة
سنوات و تتوزع العينة حسب الشكل المبين في الجدول.
أدوات جمع البيانات :
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 -1استبيان موزع على عينة الدراسة .
 -2مقابالت مفتوحة مع مجموعة من المعلمين وبعض مدراء المؤسسات التعليمية.
الجدول رقم ( )1يوضح توزيع العينة على المؤسسات التي أجريت عليها الدراسة
أسم المؤسسة

العدد

الجنس

المؤسسات التعليمية

30

ذكور
13

اناث
17

مراكز التوجيه المدرسي

5

2

3

المجموع

15

35

الخبرة تتراوح مابين
سنوات الى  15سنة

20

 نالحظ تنوع في عينة البحث و من حيث تواجدهم حيث أغلبيتهم يتواجدون في المؤسساتالتعليمية ,ولديهم خبرة نتيجة احتكاكهم المستمر مع المعلمين في المدارس والمامهم بالبرامج التعليمية
والمشاكل المتعلقة بذلك .أما النسبة القليلة فتتواجد في مركز التوجيه المدرسي.
جدول ( )2يوضح المؤسسة األكثر جدوى لرعاية التلميذ الموهوب حسب آراء عينة البحث.
العبارات

العدد

النسبة المئوية

مدارس عادية

0

%0

فصول خاصة

22

%62,85

مدارس خاصة

7

%20

مراكز رعاية الموهوبين

5

%14,28

المجموع

35

%100

يوضح الجدول أعاله ضرورة وضع التلميذ الموهوب في فصول دراسية خاصة وهذا ما تبينه

النسبة %62,85ألن رعايتهم تحتاج الى توفر وسائل مادية و بشرية لنمو الموهبة و خلق التنافس التربوي
داخل هذه الفصول مع تفرغ المعلم المعد جيدا للتعامل مع هذه الفئة من جميع النواحي ،و توفير برنامج

إثرائي يتماشى مع قدراتهم ونوع كل موهبة و تمييز الفروق الفردية يينهم  ،الن خلق مدارس و مراكز

رعاية للموهوبين يحتاج الى تجربة في الميدان ,وهذا ما يوضح رأى العينة من خالل نسبة  %20وتوفير

وسائل متعددة للرعاية حيث كانت تجربة الجزائر مع المدارس الخاصة مثل مدرسة قسنطينة التي أثبتت

فشل التجربة ألننا غير مستعدون لها ،أما نسبة  % 14,28تدل على عدم تأييد فكرة وجود مراكز خاصة
بالموهوبين ألننا نفتقد الى التجربة الميدانية واإلمكانيات .

جدول( )3يوضح أهم مراحل اكتشاف الطفل او التلميذ الموهوب حسب رأي عينة البحث.
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المرحلة

العدد

النسبة

الحضانة

6

%17,14

االبتدائي

11

%31.42

المتوسطة

5

%14,28

الثانوية

10

%28.57

الجامعة

3

%8,57

من خالل الجدول أعاله فان أعلى نسبة % 31,42تؤيد فيها عينة البحث مرحلة التعليم االبتدائي في

اكتشاف التلميذ الموهوب حيث يرى الكثير من المهتمين بالطفل الموهوب أن أهم سن هو ما بين 6

و  8سنوات ثم تأتي بعدها مرحلة التعليم الثانوي بنسبة  %28.57وهذا ألنها المرحلة التي نكشف فيها

حقيقة وجود الموهبة و مدى قوتها فيظهر فيها التفكير التجريدي و الميول و االتجاهات ,و تأتي بعدها

مرحلة الحضانة بنسبة % 17,14حيث كشفت دراسة الدكتور تيسير صبحي بجامعة الخليج العربي أن
 % 3إلي  % 5من األطفال الموهوبين تم اكتشافهم في مرحلة الحضانة من خالل مالحظة السمات

السلوكية الدالة على ذالك( ,)21و تختلف كل دراسة في تحديد أهمية كل مرحلة في االكتشاف.

جدول رقم ( )4يوضح أهم الوسائل و األدوات التي يوصي أفراد العينة باستخدامها من طرف المعلم
للكشف عن التلميذ الموهوب.
ترشيحات المعلمين

العدد
27

النسبة
77.14

العبارات
التحصيل الدراسي

15

42.85

اختبارت الذكاء

5

14.28

اختبارات التفكير اإلبداعي

8

22.85

آراء باقي المعلمين

10

28.57

نشاطات الطفل داخل الفصل و انتاجه اإلبداعي

25

أخرى

3

71.42
8.57

يوضح الجدول التالي نسبة % 77.14والتي تمثل أعلى نسبة أوصى باستخدامها أفراد العينة وهذا ألنهم
أقرب فئة تحتك مباشرة مع التالميذ ولذا يمكن مالحظة المعلم سمات وخصائص سلوكية ومعرفية

واجتماعية تكون مؤش ار للكشف عن الموهبة وا جاءت نشاطات الطفل وانتاجه اإلبداعي في مجاالت
عديدة كحصص الرسم والموسيقى والرياضة أو كتابة الشعر في المرتبة الثانية  .كما أن التحصيل

مؤشر للموهبة.أما اختبارات الذكاء والتفكير اإلبداعي فجاءت نسبة استخدامها
ا
الدراسي والتفوق قد يكون
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منخفضة % 22.85و  %14.28وهذا ألن تطبيقها يحتاج الى مختصين في الميدان و إلى التدريب على
استخدامها.
جدول رقم ( )5يوضح سلبيات الوسائل و األدوات المطبقة للكشف عن التلميذ الموهوب حسب رأي
العينة.
العدد
30

النسبة
%85,71

العبارات

28

%80

استخدامها يحتاج الى خبرة ميدانية

25

%71,42

عدم مصداقية التحصيل الدراسي

6

%17,14

أخرى

32

%8,57

تدخل ذاتية المعلم
عدم تقنين و تكييف االختبارات على البيئة المحلية

من خالل الجدول التالي نالحظ نسبة  %85,71وهي أعلى نسبة تشير الى تدخل ذاتية المعلم في ترشيح
التالميذ الموهوبين فقد يستثني منهم الطلبة المشاكسين او المفرطين في الحركة او اللذين ينتقدون المعلم

أو اللذين لديهم اضطرابات سلوكية  ,ونستطيع التقليل من ذاتيته اذا ما تدرب على المالحظة الموضوعية

للسمات و الخصائص التي تدل على وجود الموهبة عند التلميذ ,أما سلبيات االختبارات فقد مثلت نسبة
 %80ألنها غير مكيفة و تحتاج الى مختص في الميدان ,أما النسبة األقل في الجدول و التي مثلت

 %17,14هي التحصيل الدراسي حيث يمكن التحكم فيه عن طريق التقويم الجيد و تدريب المعلم على

صياغة األسئلة بطريقة علمية .
جدول رقم ( )6يوضح رأي عينة الدراسة في مدى تأهل المعلم لالكتشاف و رعاية التلميذ الموهوب في
منظومتنا التربوية.
نعم

العدد
7

النسبة %
%22.85

ال

27

%77.14

يتضح من الجدول قم ( )2أن النسبة المرتفعة من إجابة عينة البحث كانت لصالح عدم تأهل المعلم في

منظومتنا التربوية و أنه غير معد الكتشاف التلميذ الموهوب.

15

جدول رقم ( )7يوضح تعليل إجابة العينة ب(ال).
نقص الكفاءة المهنية

العدد
15

النسبة
%42.85

العبارات
انعدام الخبرة في تدريس هاته الفئة

8

%22.85

نقص التدريب

25

%71.42

نقص التكوين األكاديمي

30

%85.71

أخرى

5

%14.28

يتضح من خالل الجدول التالي بأن عينة الدراسة ترجع أسباب عدم تأهل المعلم إلى نقص التكوين أثناء

مراحل إعداد المعلمين وهذا ما أكده المعلمون عند مقابلتنا لهم حيث صرحوا بأن البرنامج كان يعتمد على
كيفية تعليم الطفل العادي دون برمجة الطفل الموهوب ضمن المقرر الدراسي أثناء إعدادهم ,كما أن نقص

التدريب علي تعليم هاته الفئة وفي استخدام الوسائل واألدوات التي تساعد علي اكتشاف التلميذ الموهوب ,

كما صرح لنا المعلمون أيضا بأن عدم اهتمام و ازرة التربية بهاته الفئة زاد من عدم اهتمامهم وخاصة مع
عدم وجود منشور وزاري يتحدث عن هذه الفئة.
جدول رقم( )8يوضح موافقة كل العينة على عدم جدوى البرنامج المطبق في خلق واكتشاف الموهوبين.
نعم

العدد
0

النسبة %
0

ال

35

100

يبين الجدول أعاله بأن جميع عينة البحث تتفق بنسبة  %100على أن البرنامج التعليمي المطبق في
منظومتنا التربوية ال يسمح بتشجيع الموهبة في الوسط المدرسي و بالتالي عدم اكتشافها وتطورها .

الجدول( )9يوضح أسباب ذالك :
معدة من اجل الطفل العادي

العدد
35

النسبة المئوية
%100

العبارات
ال تتحدى قدرات الطفل الموهوب

30

%85,7

ال تشجع على االبداع و االبتكار

30

%85,7

ال تتماشى مع التطور التكنولوجي

32

%91,42

مبنية على أساس الحفظ واالسترجاع

25

%71,42

أخرى

10

% 8,57
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حسب الجدول فان عينة البحث يرجعون السبب الى أن هذه البرنامج موجه فقط للطفل العادي وال
يتماشى مع التطور التكنولوجي و العولمة وال يشجع على االبتكار و اإلبداع .
االقتراحات التي يمكن الخروج بها من الدراسة :
في مجال إعداد معلم الموهوبين
 -1اهتمام خاص بمعلمي هاته الفئة.
 -2إعداد أكاديمي مناسب و مواكب للتطور التكنولوجي
 -3دورات تدريبية بالخارج وتكوينيه.
-4اكتساب الخبرات من الدول العربية في هذا المجال والتي ,لديها تجارب مثل مصر األردن ,السعودية.
 -5تكثيف البحوث حول الموهبة والموهوبين وخاصة في الجامعات وذلك من خالل الملتقيات ،الندوات.
 -6توفير المختصين النفسانيين المدربين على تطبيق االختبارات النفسية ,لتدريب المعلمين على البعض
منها واإلطالع عليها خاصة البسيطة منها  ,كاختبارات الرسم لمساعداتهم في الكشف عن هاته الفئة .

 -7التدريب على استخدام أدوات البحث العلمي  ,االنترنت والحواسيب.
ثانيا -في مجال رعاية الطفل الموهوب
-1إعداد معلمين خاصين باألطفال الموهوبين.
 -3توفير برامج تعليمية متطورة مخصصة لصقل مهاراتهم وتقديم لهم أفضل تدريب مناسب.
 -4إشراك المؤسسات االجتماعية في رعايتهم وتنمية والموهبة مثل دور الشباب والنوادي.
 -5مساعدة األسرة في رعاية الموهوب عن طريق االهتمام وتوفير المناخ النفسي واإلمكانيات الالزمة

مثل التشجيع على قراءة الكتب في سن صغيرة والمطالعة  ,واستخدام الحواسيب والتدريب على االنترنت

لمواكبة التطور العلميو التكنولوجي .
 -6تنظيم رحالت ومسابقات مدرسية متكررة تشمل الجانب الموسيقى األدبي الفني ,الرسم .
 -7توفير الرعاية النفسية واالجتماعية والصحية وتعاون كل األخصائيين في ذلك.
ثالثا في مجال وسائل و أدوات اكتشاف التلميذ الموهوب:
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 -1تكييف االختبارات النفسية على البيئة المحلية.
 -2تكوين أخصائيين مدربين جيدا على استخدامها والتحكم في الجانب اإلحصائي والتحليل الكمي
والكيفي.
 -3تدريس المعلمين مبادئ التقويم الجيد ألنه علم قائم بذاته وكيفية بناء المقاييس التربوية وأسئلة
االختبا ارت التي تكشف موهبة الطفل في حل المشكالت .
 -4تدريب معلمي الموهوبين على المالحظة الموضوعية لسمات الموهبة واكتشافها مبكرا.
 -5سن قوانين وتشريعات علي مستوى الدولة تنص على اكتشاف ورعاية الموهوبين.
وكنتيجة أخيرة من خالل البحث والمقابالت مع المعلمين وبعض مدراء المدارس ,تبين لنا ميدانيا عدم وجود

معلمين مكونين ومعدين الكتشاف ورعاية الموهوبين  ,وبالتالي تعريض هذه الشريحة المهمة إلى النفور من
المدرسة أو إخماد هذه الموهبة إذ لم يتم اكتشافها ومبك ار كما أن رعاية األطفال المتفوقين أو الموهوبين

عندنا تقتصر على تقديم شهادة شرفية أو جائزة رمزية في آخر السنة  .وهكذا تضيع منا طاقة بشرية

مهمة جدا لتنمية وتطوير البالد.
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عنوان الورقة البحثية
أثر استخدام التغذية الراجعة السمعية البصرية و التغذية الراجعة الشفوية في تنمية مهارات
تنفيذ الدرس لدى أساتذة التعليم االبتدائي في ضوء دافعيتهم للتدريس
دراسة تجريبية بمدينة ورقلة
إعداد:
أ /د .محمد الساسي الشايب
د /.أحمد قندوز

جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر
جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر

 -1مشكلة الدراسة و خلفيتها:

تن د د ددلة لدد د د د سي ق ل قةي د د ددي د د د ددا ي د د ددلدر تنلل د د ددي لي د د ددت
ق للةيد د ددلخ اديد د ددت لقر ق ت لد د ددي ق ةقذيد د ددي ق د د د د لي
ذ د د ددي
ة

ليةدد د ددي ءد د ددة د د ددت دد د ددا ل د د د

ليد د ددت

لق ل د د ددد قة تن لد د د د ق د د ددلة

د د ددل

ق ت لد د ددي ق ةقذيد د ددي ق يد د ددليلي ق ام د د دةلي لد د ددخ
لقديلد د ددي ق تد د ددلةل

د د ددل ق تد د ددلةل

لد د ددخ ذ د د ددي

تنطسر ق لةقيي لخ ق س لي ق تد لي:

 هلل ددي ق ددل ة ق د د ل لرلل ددن ق ل ددلة د ددا نذ دددف ق يلسل ددي ق تلةلي ددلي دل ت دددف ق ت ي ددلخق تط د د د د د لة د د د د د ددا ق تةالد د د د ددي

ق تيس د د د د ددلر ق مد د د د د د ا لد د د د ددد لة ق ل ي د د د د ددةل 2009عا د د د د ددل
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ق ط د د دددنا )2007تد د ددلخ ليد د ددت

خ نيد د دداي ال د د دةا لد د ددخ ق طد د د ددد

ل د د ددد قة ق تد د ددلةل
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لل د ددخ ل د ددخ ق ند ل د ددي ق ن ةل د ددي ق ل دل د ددسي الن ل د ددد د د ددا ت ي د ددلخ لي د ددت
ق د ددلة

ت ذ د د ددل

قالنتا د ددد د ل د ددد قي د ددت

نقد د د ق د د دددة ا لد د د ف ق د ددلةت د عسد د د ق ت سد د د

ء د ددة ل د ددخ

عسد د د ع قل د ددر قالتم د ددد ق د ددةل

لل ددخ ت ي ددلة ددت اق ددلةت د عسد د ق ددل ل ددخ قالعتل دددل ق س ل ددي ق لذ ددةلا ق ت ددا تيتل ددل عسل ددد
سل 1989

يدي د د د د ددد ق ت لد د د د د ددي ق ةقذي د د د د ددي ق د د د د د د د لي .لر د د د د ددل ه د د د د د د ق ق لن د د د د د د ل قةيد د د د د ددد
دة 1996ق لس د د ددي 1999عس د د ددا 2004عل د د ددل2010
ي د د ددلل 1996ق د د د ق
) لد د د د

الند د د د

ق ء د د ددة قاللذ د د ددداا ست ل د د ددي ق ةقذي د د ددي عل ل د د ددد

ق ام د دةلي اد ت د ددلةل

ق لمدد د ة لقدةن د ددي اد ي د ددد ل

ق

killic2010

ق ت ل د د ددي ق ةقذي د د ددي ق ي د د ددليلي

د ددة ست ل د ددي ق ةقذي د ددي لن د ددد ق ت ل د ددي

ق ةقذيي ق د لي.
د د ددخ ق ن ةلد د ددي ق نيد د دددنلي
ق لل د د د د

ق قد د د ددلر

لد د ددد ل د د د ة ةل )2002تن د د ددة د د د ق نيد د دددخ

قالهتلدلد د د ددد

د د ددلا

تنتلد د د ددا ق د د د د ق لذد د د ددد ق ذد د د ددلقنا سد مد د د ددلي
3

ق د د ددل قدع
ال تيل د د د د

اليد ددز عد ددخ ذ قن د د

ق د مد ددلي ق

عسد د د ق ي قلد د د ق لق سل د ددي

د ددة

ق ت د ددا تر د ددل عسد د د ق ي قلد د د ق دةذل د ددي سلقديل د ددي تذل د ددع عسد د د

تيلد د د عسد د د ت ةل د ددت سي د ددس ت ت ذل د ددن
قا د د د الد د ددن 2007 1990
ليت

ي د د ن ةلد ددد

ق لقديلد ددي ي د د ق لن د ددد تسد ددت ق تد ددا تر د ددل

عطدل د ددن د د ددلا

،kokabasاة د د ددد

الند د د

ل قةي د ددد

ق طد د د ق

ن د ددد

1999

يد د ددخ ) leblanc2012 2011ت د د د ءلة

ق لقديلي دا ق لق .

تة د ددز ق ل قةيد ددي ق د لد ددي عس د د ذد ددل

قيد ددت لقر ق ت لد ددي ق ةقذيد ددي دد ددا ق د ددة ف ق يدللد ددي ق تد ددا

ليل د د د دل د د ددد ق لد د ددلة لد د ددع قاليد د ددت دلا لد د ددخ ق ل قزلد د ددد ق ت ن ذلد د ددي ستد د ددلةل
ق ل قةي د ددي ق لقديل د ددي ست د ددلةل

تتند د ددد

ق لم د د د ة

لت ل د ددة لت دعد د د ل د ددع ق ت ل د ددي ق ةقذي د ددي د د ددا ق تد د د ءلة د د ددا لي د ددت

لق ل د قة تن ل ق لة .
 -2أسئلة الدراسة
ه د د تد ددرلل ق ت ل د ددي ق ةقذيد ددي ق دد د د ليي ق يد ددليلي ق امدد دةلي)ل

تنللد ددي ل د ددد قة تن ل د د ق د ددلة

يدت ا ق تيسلر قالاتلقلا؟

ه د د د تد د ددرلل ق ت لد د ددي ق ةقذيد د ددي ق يد د ددليلي ق ام د د دةلي د د د تنللد د ددي ل د د ددد قة تن ل د د د ق د د ددلةيدت ا ق تيسلر قالاتلقلا اد

دل دا لقدا ق ت لي ق ةقذيي ق د لي؟

ه د د د ل ذد د ددل ت دع د د د اد د ددلخ ق ت لد د ددي ق ةقذيي ق د لييق يد د ددليلي ق ام د د دةلي)ستد ددلةل

لن

د د ددل

يلةت د ددع) لد ددرلل د د ق ت د د ءلة دد ددا ليد ددت

ق لقديلد د ددي

ليد د ددت

لق ل د ددد قة تن ل د د ق د ددلة

د ددل

يدت ا ق تيسلر قالاتلقلا؟
 -3فرضيات الدراسة
 تد د ددرلل ق ت لد د ددي ق ةقذيد د ددي ق د د د د ليي ق يد د ددليلي ق ام د د دةلي)ل

تنللد د ددي ل د د ددد قة تن ل د د د ق د د ددلة

يدت ا ق تيسلر قالاتلقلا.

 ت د ددرلل ق ت ل د ددي ق ةقذي د ددي ق ي د ددليلي ق امد د دةلي د د د تنلل د ددي ل د ددد قة تن لد د د ق د ددلةق تيسلر قالاتلقلا اد

دل دا لقدا ق ت لي ق ةقذيي ق د لي.

4

د ددل

ي د دددت ا

 ل ذ د د د ددل ت دعد د د د د ا د د د ددلخ ق ت ل د د د ددي ق ةقذيي ق د لييق ي د د د ددليلي ق امد د د د دةلي)لن

ستد ددلةل

يلةت د ددع) لد ددرلل د د ق ت د د ءلة دد ددا ليد ددت

ق لقديل د د د ددي

لي د د د ددت

لق ل د ددد قة تن ل د د ق د ددلة

د ددل

يدت ا ق تيسلر قالاتلقلا.
 -4أهداف الدراسة
ت د ددلف هد د د ق ل قةي د ددي د د د ليةد د ددي ء د ددة ق ت ل د ددي ق ةقذي د ددي ق دد د د لي ي ق ي د ددليلي ق امد د دةلي) د د ددا
تنلل د ددي ل د ددد قة تن لد د د ق د ددلة
ق لد د د ددلل

د ددل

ي د دددت ا ق تيس د ددلر قالات د ددلقلا ل د ددخ ند ل د ددي ء د ددر ليةد د ددي ق ء د ددة
ق لقديلد د د ددي ستد د د ددلةل

نلطد د د ددا ق ت لد د د ددي ق ةقذيد د د ددي لد د د ددع ليد د د ددت

د د د ددل

يد د د دددت ا ق تيسد د د ددلر

قالاتلقلا.
 -5أهمية الدراسة
 خ ق ل قةي د د ددي ه د د ددا تذةلال د د ددي لللقنل د د ددي ت د د ددتر د د د ددا ق الل د د ددي ق تةا ل د د ددي قالعتلدلل د د دديق تيس د ددلر ق لمد د د ة ق د د د ل ليتل د ددل ق تذ د دددة ق ل اةل د ددي

د د ددت ا د د د د ف

ل د ددتر د د ددا د ددة ف قم د ددطندعلي ال لءلد د د

د دا ق لدا ق يلسلي سللة .
لزل د د ددل ق تم د د ددللر ق ي د د دددلسا ق تذةلا د د ددا سل قةي د د ددي  2×2ل د د ددخ ل د د ددي ق تذةا د د دديق ت د د دددع

تيلد د ددلر قاليد د ددتنتدذد

ق لل ند د ددي اد د ددلخ ق لت ل د د د قة

لي د د ددل ،ال قةي د د ددي

لي د د ددا لد د ددخ ق قلد د دددر اد ل قةيد د ددد

ق لن مسي.
-لت د ددع قالي د ددت دلا ل د ددخ نت د دددل ق ل قةي د ددي د د ددا ت د د د لخ ق للةي د ددلخ ل د ددخ ط د ددةف ق ذ د ددد

ق لي د ددل ي

عخ ت.
 -6التعاريف اإلجرائية لمتغيرات الدراسة
ءد د ددة ق ت لد د ددي ق ةقذيد د ددي ق يد د ددليلي ق ام د د دةلي :ه د د د
ل د ددد قة تن لد د د ق د ددلة

د ددل

د د ددت ق ت يد د ددخ ق لت د د ددع ل ءد د ددن دد د ددا ليد د ددت

ي د دددت ا ق تيس د ددلر قالات د ددلقلا نتلذ د ددي ليةد د ددي هد د درال ق ي د دددت ا نت د دددل

لقل د ددر ل د ددد قة تن ل د د ق د ددلة ق ل د ددللا دد ددا اطد د ددي ق ل
دد

ق د ددلسر ق د د ل لد ددتر تم د د لة ق د د ل لتلد ددلخ ق لق

قالاتلقلا ا لق تست ق ل د قة لق

يلن لع ت لل .
5

د ددي لد ددخ طد ددةف ق طد د د

قت لد ددخ

ايد ددل د د لد ددةا لق د د ر دل د ددد يد ددتد ق تيسد ددلر

ء د ددة ق ت ل د ددي ق ةقذي د ددي ق دد د د لي:ه
د ددل

ق د ددلة

د ددت ق ت ي د ددخ ق لت د ددع ل ء د ددن د د ددا لي د ددت

يد دددت ا ق تيسد ددلر قالاتد ددلقلا نتلذد ددي ليةدد ددي ه د درال ق يد دددت ا نتد دددل

تن ل د د د د ق د د د ددلة ق ل د د د ددللا دد د د ددا اطد د د د ددي ق ل
قل

د ددد

د د د ددي لد د د ددخ طد د د ددةف ق طد د د د د

ق دد د د لي ق لقلل د ددي ل د ددخ ط د ددةف ق طد د د د

قالاتلقلا ا لق تست ق ل د قة لق

ل د ددد قة تن لد د د
لقل د ددر ل د ددد قة
قت لد د د ددخ د د د د

اي د ددل د د د ل د ددةا لقد د د ر دل د ددد ي د ددتد ق تيس د ددلر

يلن لع ت لل .

 -1-6مهارات تنفيذ الدرس
هد ددا ل د ددد ل د ددة ي د ددتد ق تيسد ددلر قالات د ددلقلا لد ددخ لق د د ددا ل قة د د ق د ددلة ق د ددء
ق نطد د د د ر لة س د د ددي ان د د ددد ق تيسل د د ددد
دا ي ق ل

ي ق ليلا

لة س د د ددي قي د د ددتءلدة ق ل تي د د دداد

ه د ددا لة س د ددي

ل د د ددتر لدي د د ددن ا قي د د ددطي

ت.

 -1-1-6مهارة االنطالق
ق لق ق د د د د د ل ل د د د ددة ق ي د د د ددتد د د د د ددا القل د د د ددي ق د د د ددلة
سلتيسلد د ددلخ

ت للد د ددت ر ن يد د ددلد

لتل د د د ددلخ ت لل د د د ددل ق ل تي د د د دداد

ليةدلد د ددد ا لد د ددي ر لد د دددر

لد د دديلد

ق ي د د د ددداقي

تت د د ددل ت لد د ددةهر الد د ددد

ليل ،ات للل نقطي قنط ر دا ق لة ق ذللل.
 -2 -1 -6مهارة بناء التعلّمات
ق لق ق د د د ل ل د د ددة ق يد د ددتد دد د ددا لة سد د ددي اند د ددد ق تيسلد د ددد
لم د ددلة ق تيسل د ددد

ت ل د ددزهر عسد د د ق ت ل د ددة

ق د د د هنا د ددتيسل ر ل خ قال ت د ددد اتمد د د ل،
ليت

لقديلت ر ن

ق ذللد د ددلا لتلد د ددلخ ذي د د د ق لتيسلد د ددلخ

ا د ددن قي د ددتذدادت ر ق ل تس د ددي

تمد د د ل ،ق لي د دددة

ط د دددل ر د د ددا ط د دددة ق ت دعد د د ال د ددن ر ال د ددد لزل د ددل ل د ددخ

ق تيسر.

 - 3- 1 -6مهارة استثمار المكتسبات
ق لق ق د د د ل ل د د ددة يد د ددتد ق تيسد د ددلر قالاتد د ددلقلا دد د ددا ق لة سد د ددي ق
ق تيسلد د ددد
دال

ق ل تيد د دداي الد د ددد ل د د ددا لد د ددخ ق تطالقد د ددد
ليلد

ق

ذلللا لةتاطي ا ق ع لدا ق لتيسر.

6

ق مد د ددسي

ل د د دةا لد د ددخ ق د د ددلة
تيلد د ددلر تسد د ددت ق تيسلد د ددد

اتيللد د ددر
عس د د د

 -2 -6الدافعية للتدريس
اد ددد ق يد ددتد دد ددا ق تيسد ددلر قالاتد ددلقلا عس د د
ق تلةليد ددا
يد ددال

لءداةتد ددن عس د د ت قلد ددر هد ددلقف ق لن د ددد

د ددت ل خ ق دد ددي ة اد ل د د

ذلل د ددلا ت قل د ددر تس د ددت ق ه د ددلقف
ق لقةا

د د عل د د ل د د قة لي د د ر دد ددا ت يد ددلخ ليد ددت
ت لسد ددن ق مد ددي اد

لقلد ددن

ق تد ددا تيتةلد ددن دد ددا

ق ت لد ددة دد ددا ق ت قةذد ددع عد ددخ هلقدد ددن

ق ت لد ددة دد ددا اد ددلقل

ل د ددد تد د ددلة د د د قنذ د دددز ق عل د ددد ق لطس ا د ددي ل خ لد د د ط ل د ددخ

اة ز لد لر ل قةتادطن ال نتن.
ق لقديل د ددي ست د ددلةل

ليا د ددة ع د ددخ لي د ددت
قيد د ددتذداتن سلقلد د ددد
ق لقديلد ددي ق لةت د ددع

اد لةذ د ددي ق ت د ددا ل مد د د عسل د ددد ق ي د ددتد ل د ددخ د د د

ق ليد د ددت لر دد د ددا ق ل قةيد د ددي .ق تلد د ددة ق يد د ددلط نقطد د ددي ددمد د ددسي اد د ددلخ ليد د ددت لا
لدد

ق لد ددن

ليتاد ددة لد ددخ هد ددر د د د ر ق يد ددلط لةت ي د د ق لقديلد ددي ستد ددلةل

لخ هر ل نن لن ل ق لقديلي ستلةل .
 -7منهجية الدراسة
 -1-7األفراد
ت د د د خ لذتلد د ددع ق ل قةيد د ددي لد د ددخ يد د دددت ا ق تيسد د ددلر قالاتد د ددلقلا ق د د د لخ

يد د ددد

د د د ق عس د د د

قيد ددت دل ق لد ددخ ت د د لخ الد ددلق ذا تند ددد اا ل د ددل د ددلة لدلتد ددد  )200يد دددعي
عد ددلر قلد ددت
ة لي د د د ددد

ر ا د دةا دد ددا ق تدددلةل
لقي د د د ددل خ ا يد د د د د

عدد د د قللي طاقلدد ددي عس د د د
يتد ق ايل تية

يدد ددد

ق د د د د دلا

لتدد دددا خ دد ددا

ت قذد ددل لذتلد ددع ق ل قةيد ددي ل زعدددد عس د د ت د د قة اسد ددللتا ة سد ددي
لقدطي د د د ددد

ق ت ت د د د ددل

ت د د د ددر ق تل د د د دددة  )44ي د د د ددتد ق اطةلق د د د ددي

عدد ددلل ق يدد دددت ا دد د ددا ق لقدطي د ددد

 )4دةقل لخ لذل عد

قي د ددتقة ق ي د ددلل عندد ددل )40

ق لةقيي.

 -2-7األدوات
 -1 -2 -7بطاقة مالحظة مهارات تنفيذ الدرس
ت ند د د د

ق اطد د د ددي د د د ددا مد د د د ةت د ق

قالنط د د ر ل د دددةا اند ددد ق تيسلد ددد

ل د د ددي ل د د ددخ  )24ان د د ددلق لقي د د ددلي د د د د
ل د دددةا قيد ددتءلدة ق ل تيد دداد

ق ل د قة ق ةللي.
7

 )3اي د د دددل :ل د د دددةا

تلد ددر د د ل د دددةا لذل عد ددي لد ددخ

ت د ددر ي د ددد

م د ددلر ق لقا اطد د دةلقتلخ :م د ددلر ق ل ت د د د

ق ل تم د ددلخ د د ددا ق قل د ددد
ا يدددد

ق س ل د ددي

قالتيدر ق لق سا ل
ل د ددد ءا د ددد

م د دددة ع د ددلل  )21ان د ددلق

قالةتادط لق

قتل ،خ ذللع ليدل

د ددي د د

ل

يد ددتد دد ددا ن د د

د د د ددلخ د د د د

نيد د د دداي قت د د د دددر ق ل

ق ان د د د د ل

ت للد د د ددة اي د د د د

مدللد . 0.05 α
د ددلخ لد د د

د ددي لق ء ء د ددي ي د دددت ا ل د ددد قة تن لد د د ق د ددلة
ق دد

لد د د

ست د ددل ء د ددة ل د ددخ م د ددلر ق لقا ت د ددر قي د ددت لقر

ق لقا دق د ددل ت د ددر ادي د ددت لقر طةلق د ددي قت د دددر ق ل

تةاد د د ل ال
يد د د ددد

ق ن ي د ددا

د د د ت لد د ددةف تةاد د د ل

ت د ددر تي د ددلل ق لقا

لد د د ددد دد د د دددة لد د د ددن ق يد د د دددت ا ق ل ل د د د د خ اديد د د ددتايدل اي د د د د

ق م د ددلد د

تل د د

ق تةاد د د ل

ايةلد د د د عسد د د

لي د ددي ل د ددخ ق يدد دددت ا

د دددر ق طد د د د

لد د ددةف

د ددت د د ددا لةي د ددلخ د د د

ي د ددتد

لد ددخ طد ددةف ق ل

د ددلخ د د عس د د

خ ني د د د داي قالت د د د دددر ت قة د د د د

د ددلق

ايد ددل

لد د د ددد اد د د ددلخ 71.42

. 76.19
قيد د ددتقة عد د ددلل ق ان د د د ل دد د ددا ق اطد د د ددي عند د ددل  )21اند د ددلق اء ءد د ددي اد د ددلقل عد د ددد
لقداس د د د ددد ق زقخ 1 2 3 :ا لد د د د د

ت د د د د د خ ق لةذ د د د ددي ق قمد د د د د

لت يد د ددط لد د ددن

عسد د د د د ق اطد د د د ددي ت د د د د د خ )63

ق لةذي ق لنلد .)21
 -2 -2 -7مقياس الدافعية للتدريس
ت د ددر م د ددلد ي ق لقا د د ددا مد د د ةت د ق
لقدا د د د

د د د اند د ددل ء ءد د ددي اد د ددلقل

ل د ددي
لقللد د ددد

ت ند د د

ل د ددخ  )88ان د ددلق م د ددل ي ام د ددل ي تقةلةل د ددي

لدند د ددد اد د ددلق ) قعتلد د دددلق عس د د د ق طد د دددة ق ن د د ددةل

ت سل ل در يتد تيسلر قالاتلقلا دا ق ذزقلة.
يد د د ددد

مد د د ددلر ق لقلد د د ددد

ق ت زل د د ددا دق د د ددل تدد د ددر ع د د ددة
ق ل تمدددلخ دد ددا عسد ددر ق د ددن
ع د ددل
ان د د د ل

ق ا د ددلقل

د د د ددل تد د د ددر قيد د د ددت لقر ط د د د دةلقتلخ هلد د د ددد مد د د ددلر ق ل ت د د د د
ق لقل د د ددد

ددد د ددا مد د د د ةتن ق

عس د د ر ق تةالد ددي

ل د د ددي عس د د د د

لي د د ددي ل د د ددخ ق يدد د دددت ا

د ددل تدددر تيد ددلل ق لقلد ددد

د دددت ر

تم د ددا ،لنطا د ددر لقلل د ددد لنطا د ددر

ق ت د د دةقف ان د د د ل قع د د د

ق دم د ددلي هد د د لقل د ددد

ق لقديل د ددي

ددددا ل د د

لدن د ددد ال لنطا د ددر ا د ددلق)

ق لقدةاد د ددي ق ليتلد د ددلا دد د ددا اند د ددد لقلد د ددد

ق مد ددلر ق ت زلد ددا دد ددتر ايد ددل ق تلد دددة ق طد د د

ق مد د د ددلر
ل

ل د ددد ت د ددر د د د ف

ق لقديلد د ددي ستد د ددلةل  .لد د ددد

لقلديد ددد دةذلد ددد ل د ددد) مد دددل د دد ددا لد ددد

ن دد

نذ د دددز ل ألألألأل زوق  )2000ت د ددر ق تل د دددة علن د ددي ل ن د ددي ل د ددخ
8

 )20يد د ددتد ق تد د ددر ت زلد د ددع لقلد د ددد
اد د د

لت د دزقلخ ايد ددل يد ددد

ق لقديلد د ددي ستد د ددلةل

ق ل د د ددت ق د د دددةذا عس د د د

ليدل د د قالةتاد دددط اد ددلخ لقلد ددد

ق لقديلد ددي

د د د دةقل ق يلند د ددي

ق ل د ددت ق د دددةذا ق د د ل

دخ لقال ق مدللد.
ي د د ددد

ءا د د ددد

ق لقل د د ددد

قي د د ددت لر ق طد د د د د

قالةتادط الخ ق نم لخ د دخ 0.67

ي د د ددد

طةلق د د ددي ق تذزل د د ددي ق نمد د د د لي

ليدلد د د د

ايل ق تم ل ،مدة .0.80

 -3-7اإلجراءات
ق تم د ددللر ق تذةلا د ددا د د د ق ل قةي د ددي هد د د
ةاع لذل عد

 )2×2ل د ددع ل د ددد

اس د ددا – اي د ددلل لد د د

لت د د د خ ل د ددخ

ل زعي عس لت لةل ق لةقيي.

الجدول ()1
توزيع مجموعات الدراسة حسب متغيري التغذية الراجعة و الدافعية للتدريس
ليت
ق ت لي ق ةقذيي

لةت ع

ق د لي

ق لذل عي ق

ق يليلي ق امةلي

 ايد ددل ق قل د دددر اقلد دددق لقديل د ددي ست د ددلةل

ق لقديلي ستلةل

لي د ددت

لن
)10

ق لذل عي ق ءد ءي )11

ق لذل عي ق ءدنلي )10

ق لذل عي ق ةقايي )9

د ددل

ق لقديلد ددي ست د ددلةل

لن ل د ددا ق لقديل د ددي ست د ددلةل

ق ل قةيد د ددي تد د ددر ق قلد د دددر اد قلد د ددد

ق قاسد د ددا ال

ق تيس د د ددلر قالات د د ددلقلا ق لد د د ددل خ اد ل قةي د د ددي

د د ددي ليد د ددت

د د دةقل ق يلن د ددي

تمد ددنل ر د د د لةت ي د ددا

ت ملمد د د ر عدد د د قللد د د د لذل ع د ددد
ل د د ددد قة تن ل د د د ق د د ددلة

د د ددل

يد د دددت ا

تا د د ددلخ ع د د ددلر ذد د د د ل د د د ددة ر لق د د ددي ق م د د دددللد ا د د ددلخ

9

لذل د د د عتا ق ت لد د ددي ق ةقذيد د ددي ق د د د د لي
لذل

ل د قة تن ل ق لة

ق ت لد د ددي ق ةقذيد د ددي ق يد د ددليلي ق ام د د دةلي عس د د د ليد د ددت
ل دةا.

عس ليت

 تد د د ددر ت يل د د د د ق لت لد د د ددة ق تذةلاد د د ددا ق ت لد د د ددي ق ةقذيد د د ددي ق د د د د د لي ي ق ت لد د د ددي ق ةقذيد د د ددي ق يد د د ددليليق امةلي.
لد د د

ل د ددتر تق د ددللر ق ت ل د ددي ق ةقذي د ددي ق دد د د لي

ق د د ددلة اديد د ددتيلد اطد د د ددي ق ل
دا

ق ت ل د ددي ق ةقذي د ددي ق ي د ددليلي ق امد د دةلي د د ددا ن دل د ددي
خ تت د د ددةة ق يلسلد د ددي  )6يد د دددالع لتتد لد د ددي لة

د د ددي عس د د د

يا ).
ق ايلل ل د قة تن ل ق لة .

ايل قالنت د لخ ق لت لة ق تذةلاا تر ذ قة ق قلد
 -4-7األساليب اإلحصائية
ال تادة دةللد

ق لةقيي تر قيت لقر:

 -ق تاد د د د دددةن ن يلنتد د د د ددلخ ل د د د د دةتاطتلخ ليد ذ د د د د دي ق ةلد د د د ددلي ق

ددددد

ق تاد د د د دددة ن ن يلنتد د د د ددلخ

لي د ددتقستلخ ليد ذ د ددي ق ةل د ددلي ق ءدنل د ددي ل د ددد ليد ذ د ددي ق ةل د ددلي ق ءد ء د ددي دق د ددل ت د ددر قي د ددت لقر ت سلد د د
ق تادلخ ق ءندلا.
 -8النتائج
 -1 -8نتيجة الفرضية األولى
ت د ددنن ق ةل د ددلي نت د ددرلل ق ت ل د ددي ق ةقذي د ددي ق دد د د لي
تنللي ل د قة تن ل ق لة
ا لد د د ددي قال تاد د د دددة ق

ل

يدت ا ق تيسلر قالاتلقلان.

مد د د دددلا س ةلد د د ددلي دقد د د ددل تد د د ددر ت ل د د د د ق ةلد د د ددلي ق ا ءلد د د ددي ق د د د د دةلد د د ددلي

م د د ةلي:نال تد ددرلل ق ت لد ددي ق ةقذيد ددي ق د د د لي
ل د قة تن ل ق لة

ق ت ل د ددي ق ةقذي د ددي ق ي د ددليلي ق امد د دةلي ق د د د

ل

ق ت لد ددي ق ةقذيد ددي ق يد ددليلي ق ام د دةلي ق د د تنللد ددي

يدت ا ق تيسلر قالاتلقلان.
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الجدول()02
نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين القياسين القبلي و البعدي لمجموع مهارات تنفيذ الدرس
لدى أساتذة التعليم االبتدائي ،باستخدام التغذية الراجعة الشفوية.
علل

ق الدند

قال مدللي دةقل

لةذي
ق ةلي

ق قلد

قالن ةقف

ق قاسا

ق ليلدةل

قالن ةقف للي

ق قلد

ق ليلدةل

ق ايلل

ق لال ي =α

ق يلني

ق لت لة
ق ت لي ق ةقذيي

21

)

ليت

)0.05
20

25.48

44.57

4.95

3.16

16.31

0.000

ق د لي

لا د ددل ق خ ق د ددةر ا د ددلخ ق لت ي د ددطلخ ق ي د ددداللخ
ق دد د د د لي د د دددخ لقال
ق م ةلي

ا

تا د دددةلخ ق قاس د ددا

م د د دددللد د د د ددا قتذ د د ددد قال تا د د دددة ق اي د د ددلل

ق ةللي ق ا ءلي عس ليت

لذل

ق اي د ددلل ست ل د ددي ق ةقذي د ددي

عسل د د ددن ل د د ددتر ةدد د د د

ل د قة تن ل ق لة .

ليةدد ددي ءد ددة ق ت لد ددي ق ةقذيد ددي دد ددا ق ل د ددد قة ق ذزللد ددي تن ل د د ق د ددلة لل د ددخ ل
ق تد ا.

11

ق ةل د د ددلي

د ددي ق ذد ددل

الجدول()03
نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين القياسين القبلي و البعدي للمهارات الجزئية لتنفيذ الدرس
لدى أساتذة التعليم االبتدائي ،باستخدام التغذية الراجعة الشفوية
ق الدند

قال مدللي

ق لت لة
ق ت لي
ق ةقذيي
ق د لي

علل قدةقل

لةذي

ق قلد

قالن ةقف

ق قلد

قالن ةقف

ق يلني

ق ةلي

ق قاسا

ق ليلدةل

ق ايلل

ق ليلدةل

4.47

1.28

ل دةا

قالنط ر
ل دةا اند

21

20

ق تيسللد

16.52

2.67

23.08 1.81 30.76

4.71

1.90

4.43

0.000

ق ل تياد

لا د ددل ل د ددخ د د د

لاد ددةز ق ذد ددل

7.19

1.75

خ هن د دددت دة د ددد لق د ددي ق م د دددللد ا د ددلخ لت ي د ددطا قال تا د دددةلخ ق قاس د ددا

ق ايلل ل د قة قالنط ر اند ق تيسلد
لنن لل خ ةد

5.16

0.000
0.000

ل دةا قيتءلدة

ق ذ د ددل

0.81 06.19

للين ن

ليت

ق لال ي0.05=α

قيتءلدة ق ل تياد .
ل دةا

ق ةللي ق م ةلي عس ليت

ق ل د د ق ا نتد دددل ق ذد ددز ق ءد دددنا لد ددخ ق ةلد ددلي

ق يليلي ق امةلي دا تنللي لذل

ل د قة تن ل ق لة .

12

ا

ق ةللي ق ا ءلي.
ق لتيسد ددر ا د د ءة ق ت لد ددي ق ةقذيد ددي

الجدول()04
نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين القياسين القبلي و البعدي لمجموع مهارات تنفيذ الدرس
لدى أساتذة التعليم االبتدائي ،باستخدام التغذية الراجعة السمعية البصرية.
علل

لةذي

ق الدند
قال مدللي

دةقل

ق ةلي

ق لت لة

ق يلني

ق ت لي ق ةقذيي

19

ق قلد

قالن ةقف

ق قاسا

ق ليلدةل

ق قلد
ق ايلل

قالن ةقف

للي

ق ليلدةل

)

ليت
ق لال ي =α
)0.05

18

28.16

8.47

47.84

4.02

9.63

0.000

ق يليلي ق امةلي

لتلد د دد ،خ ق د د ددةر اد د ددلخ ق لت يد د ددطلخ ق يد د ددداللخ ق قاسد د ددا
ق ام د دةلي د دددخ لقال ق مد دددللد دد ددا قتذد ددد قال تاد دددة ق ايد ددلل
نقاد د د ق ةل د ددلي ق ا ءل د ددي عسد د د لي د ددت
لذل

ق ايد د ددلل ست لد د ددي ق ةقذيد د ددي ق يد د ددليلي
لند ددن ن د دةد

ق ةلد ددلي ق م د د ةلي

ء د ددة ق ت ل د ددي ق ةقذي د ددي ق ي د ددليلي ق امد د دةلي د د ددا تنلل د ددي

ل د قة تن ل ق لة .
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الجدول()05
نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين القياسين القبلي و البعدي للمهارات الجزئية لتنفيذ الدرس
لدى أساتذة التعليم االبتدائي ،باستخدام التغذية الراجعة السمعية البصرية.
ق الدند

قال مدللي

ق لت لة
ق ت لي
ق ةقذيي
ق يليلي
ق امةلي

علل قدةقل

لةذي

ق قلد

قالن ةقف

ق قلد

قالن ةقف

ق يلني

ق ةلي

ق قاسا

ق ليلدةل

ق ايلل

ق ليلدةل

ل دةا

4.37

قالنط ر

19

ل دةا اند

18

ق تيسللد

1.03

19.68

5.83

10.74 3.15 34.32

4.63

1.74

4.45

0.000

ق ل تياد

لا د ددل ق ل د ددخ د د د

1.60

5.33

0.000
0.000

ل دةا قيتءلدة

ق ذ د ددل

6.79

للين ن

ليت

ق لال ي0.05=α

ذد د د ل د د ددة ر لق

ق ذزللد ددي اد ددلخ ق قلديد ددلخ ق قاسد ددا
ل دةا لخ ل د قة تن ل ق لة

6.79

م د دددللد ا د ددلخ ق لت ي د ددطد

ق ايد ددلل لل د ددخ عس د د
ا

1.55

يدي د د د ةد د د

ق ي د دددالي سل د ددد قة

ق ةلد ددلي عس د د ليد ددت

ق ةللي ق ا ءلي.

 -2 -8نتيجة الفرضية الثانية
ند ددن ق ةلد ددلين ت د ددرلل ق ت لد ددي ق ةقذيد ددي ق ي د ددليلي ق ام د دةلي د د تنلل د ددي ل د ددد قة تن ل د د ق د ددلة
ل

يدت ا ق تيسلر قالاتلقلا اد

دل

لقدةني اد ت لي ق ةقذيي ق د لي ن.

14

ق ةل ددلي ق مد د ةلينال ت ددرلل ق ت ل ددي ق ةقذي ددي ق ي ددليلي ق امد دةلي د د تنلل ددي ل ددد قة تن لد د
ق لة

ل

يدت ا ق تيسلر قالاتلقلا اد

لقدةني اد ت لي ق ةقذيي ق د لي ن.

دل

الجدول()06
نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين أثر التغذية الشفوية و التغذية الراجعة السمعية البصرية
في تنمية مجموع مهارات تنفيذ الدرس لدى أساتذة التعليم االبتدائي.
ق الدند

قال مدللي علل دةقل لةذي
ق يلني

ق لت لة
ق ت لي ق ةقذيي

ق ةلي

21

ق لت يط

قالن ةقف

ق يداا

ق ليلدةل

57. 44

3.16

للي ن ن

ليت

ق لال ي

)0.05=α

ق د لي
19

ق ت لي ق ةقذيي

38

4.01

47.84

2.88

0.007

ق يليلي ق امةلي

لتل د د دد ،خ هن د د دددت دة د د ددد لقال

م د د دددللد د د د ددا لي د د ددت

لت ي د ددطا لذل ع د ددي ق ت ل د ددي ق ةقذي د ددي ق دد د د لي
ق ت ل د د ددي ق ةقذي د د ددي ق ي د د ددليلي ق امد د د دةلي ان د د ددد عسد د د د
ا

لذلد د د د

ل د د ددد قة تن لد د د د ق د د ددلة

ا د د ددلخ

ق ت ل د ددي ق ةقذي د ددي ق ي د ددليلي ق امد د دةلي قتذ د ددد
د د ددت لل نن د د ددد ةدد د د د

ق ةل د د ددلي ق مد د د د ةلي

ق ةللي ق ا ءلي.

ليةدد ددي ءد ددة ق ت لد ددي ق ةقذيد ددي ق د د د لي لقدا د د ق ت لد ددي ق ةقذيد ددي ق يد ددليلي ق ام د دةلي دد ددا تنللد ددي
ق ل د قة ق ذزللي لل خ ل

ي ق ذل

ق تد ا.
15

الجدول((07
نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين أثر التغذية الراجعة الشفوية و التغذية الراجعة السمعية
البصرية في تنمية المهارات الجزئية لتنفيذ الدرس لدى أساتذة التعليم االبتدائي.
ق ت لي ق ةقذيي

ق ل دةا

علل دةقل
ق يلني

ق ت لي ق ةقذيي

لةذي

ق لت يط قالن ةقف للي ن ن

ق ةلي

ق ليلدةل

21

ق يداا
6.19

ليت
ق لال ي)0.05 =α

0.81

ق د لي
قالنط ر

ق ت لي ق ةقذيي

6.79

19

1.03

ق يليلي ق امةلي
ق ت لي ق ةقذيي

21
اند ق تيسلد

ق د لي
ق ت لي ق ةقذيي

19

ق يليلي ق امةلي
ق ل تياد

ق د لي

قيتءلدة

ق ت لي ق ةقذيي

21

30.76

38

34.32

7.19

16

2 05

0.047

1.81

3.15

1.75

4.43

0.000

ق ت لي ق ةقذيي

6.79

19

1.55

ق يليلي ق امةلي

0.76

ل د د ددخ د د د د

ق ذ د د ددل

ل

دددد

0.45

خ هن د د دددت دة د د ددد ا د د ددلخ لت ي د د ددطا لذل ع د د ددي ق ت ل د د ددي ق ةقذي د د ددي

ق دد د د د د لي

لذل ع د د د ددي ق ت ل د د د ددي ق ةقذي د د د ددي ق ي د د د ددليلي ق ام د د د دةلي

د د د ددت عسد د د د د لي د د د ددت

ل د د د دددةا

قالنط د د ر

ذ د د ل دد ددةر لق د ددي

مد دددللد عس د د ليد ددت

ل د دددةا

اند ددد ق تيسلد ددد

النلد ددد د ددر لءا د د

قيتءلدة ق ل تياد .
 -3 -8نتيجة الفرضية الثالثة
ند ددن ق ةلد ددلين ل ذد ددل ت دع د د اد ددلخ ق ت لد ددي ق ةقذيد ددي ق يد ددليلي ق ام د دةلي ي ق د د د لي ) ليد ددت
ق لقديلد ددي ستد ددلةل

لةت د ددع ي لد ددن

) دد ددا تنللد ددي ل د ددد قة تن ل د د ق د ددلة

د ددل

يد دددت ا ق تيسد ددلر

قالاتلقلا ن
ق ةلد د ددلي ق م د د د ةلين ال ل ذدد ددل ت دع د د د ادد ددلخ ق ت لد د ددي ق ةقذي د ددي ق يد د ددليلي ق ام د د دةلي ي ق د د د د لي )
ليد د ددت

ق لقديلد د ددي ستد د ددلةل

) دد د ددا تنللد د ددي ل د د ددد قة تن ل د د د ق د د ددلة

لةت د د ددع ي لد د ددن

يد د دددت ا ق تيسد د ددلر قالاتد د ددلقلا ن س دد د ددف عد د ددخ ق ذ د د د ل ق ل تل د د د
ليت

تن ل ق لة

د خ ق ذل

ق تد ا لس ن نتدل

د د ددل

ست دع د د د اد د ددلخ ق لت ل د د دةلخ عس د د د

ت.

الجدول ()08
نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي لداللة وجود تفاعل بين التغذية الراجعة (الشفوية /
السمعية البصرية) و مستوى الدافعية للتدريس (مرتفع  /منخفض) ،في تنمية مجموع مهارات
تنفيذ الدرس لدى أساتذة التعليم االبتدائي.

17

لملة ق تادلخ

ق لةايد

لذل

ق ةلي

لةذد

للين ف ن

لت يط
ق لةايد

ق لال ي

ليت

0.05=α

ق ت لي ق ةقذيي

99.68

1

99.68

8.05

0.007

ق لقديلي ستلةل

43.81

1

43.81

3.54

0.068

ق ت لي ق ةقذيي×

0.18

1

0.18

0.015

0.90

ق لقديلي ستلةل
الخ ق لذل عد

150.53

3

50.18

لق

445.64

36

12.38

0.01

4.05

ق لذل عد
ق لذل

ق سا

39

596.37

تد د ددلة هد د د ق نتلذ د ددي د د د ع د ددلر ذد د د ل د د ددة ر لق د ددي
لذلد د
ق ةقذيي

ل دددد قة تن ل د د ق ددلة
ليت

دددل

ق لقديلي لنن لتر ا

م د دددللد ا د ددلخ ق لذل ع د ددد

يد دددت ا ق تيس ددلر قالاتدددلقلا تيد ددز
ق ةللي ق م ةلي

ةد

ق ةاي د ددي د د ددا

د د ق ت دع د د ا ددلخ ق ت لدددي
ق ةللي ق ا ءلي.

ليةدد د د ددي ل دنلد د د ددي ذ د د د د ل ت دع د د د د ادد د ددلخ ق ت لد د د ددي ق ةقذي د د ددي ق يد د د ددليلي ق ام د د د دةلي ي ق د د د د د لي)
ليد ددت

ق لقديلد ددي ستد ددلةل

ق لة لل خ ل

ي ق ذلق

لةت د ددع ي لن

)عس د د ليد ددت

ق تد لي.

الجدول()09
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د د ل د دددةا لد ددخ ل د ددد قة تن ل د د

نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي لداللة وجود التفاعل بين التغذية الراجعة (الشفوية /
السمعية البصرية) و مستوى الدافعية للتدريس (مرتفع  /منخفض) ،في تنمية مهارة االنطالق
لدى أساتذة التعليم االبتدائي.
لملة ق تادلخ

لذل

ق لةايد

ق ةلي

لةذد

لت يط

للين ف ن

ليت

ق لةايد

ق لال ي

0.05=α

ق ت لي ق ةقذيي

3.48

1

3.48

4.002

0.053

ق لقديلي ستلةل

0.18

1

0.18

0.21

0.65

ق ت لي ق ةقذيي×

0.95

1

0.95

1.09

0.30

ق لقديلي ستلةل
الخ ق لذل عد

4.67

3

1.56

لق

31.30

36

0.87

1.79

0.17

ق لذل عد
ق لذل

ق سا

35.97

ل

د د د ل د ددخ د د د

ق ذ د ددل

39

خ لل د ددينفن ل د ددة لق د ددي ق م د دددللد

ذ د د ل دد ددة ر لق د ددي ق مد دددللد اد ددلخ ق لذل عد ددد
ق

ق ت دع الخ ق ت لي ق ةقذيي

ق ةايد ددي عس د د ليد ددت

لن د ددن لل د ددخ ق قد د د

ل د دددةا قالنط د د ر تيد ددز

ق لقديلي ستلةل .

الجدول()10
نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي لداللة وجود التفاعل بين التغذية الراجعة (الشفوية /
السمعية البصرية) و مستوى الدافعية للتدريس (مرتفع  /منخفض) ،في تنمية مهارة بناء
التعلمات لدى أساتذة التعليم االبتدائي.
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اي د ددلر

لملة ق تادلخ

ق لةايد

لذل

ق ةلي

لةذد

لت يط

للين ف ن

ليت

ق لةايد

ق لال ي

0.05=α

ق ت لي ق ةقذيي

120.59

1

120.59

19.45

0.000

ق لقديلي ستلةل

20.54

1

20.54

3.31

077 0

ق ت لي ق ةقذيي×

0.48

1

0.48

0.077

0.78

ق لقديلي ستلةل
الخ ق لذل عد

146.74

3

48.91

لق

223.16

36

6.20

0.000

7.89

ق لذل عد
ق لذل

ق سا

369.90

ددددا ل ددددةا اند ددد ق تيسلد ددد

39

لادددل لدددخ د د

ست دع الخ ق ت لي ق ةقذيي

ق ذدددل

ق لقديلي ستلةل

خ لل ددينفن لد ددة لق ددي

الخ ق لذل عد

مد دددللد اد نيد دداي

ق ةايي.

الجدول()11
نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي لداللة وجود التفاعل بين التغذية الراجعة (الشفوية /
السمعية البصرية) و مستوى الدافعية للتدريس (مرتفع  /منخفض) ،في تنمية مهارة استثمار
المكتسبات لدى أساتذة التعليم االبتدائي.
لملة ق تادلخ

لذل

ق لةايد

لةذد

ق ةلي

لت يط

للين ف ن

ق لةايد
ق ت لي ق ةقذيي

2.04

2.04

1

20

ليت

ق لال ي

0.05=α
0.87

0.36

ق لقديلي ستلةل

11.61

1

11.61

4.94

0.03

ق ت لي ق ةقذيي×

7.14

1

7.14

3.03

0.09

ق لقديلي ستلةل
الخ ق لذل عد

21.32

3

7.11

لق

84.68

36

2.35

0.04

3.02

ق لذل عد
ق لذل

ق سا

106

لا د ددل ل د ددخ د د د
ق ةقذيي

ق ذ د ددل

ق لقديلي ستلةل

39

خ لل د ددينفن ل د ددة لق د ددي
الخ ق لذل عد

م د دددللد اد ني د دداي ست دعد د د ا د ددلخ ق ت ل د ددي

ق ةايي دا ل دةا قيتءلدة ق ل تياد .

-9مناقشة النتائج
تب ألألألألألألألدي نتيج ألألألألألألألة الفرض ألألألألألألألية األول ألألألألألألألى ق ءدد د ددة قاللذدد د ددداا ست لد د د ددي ق ةقذيي ق د د د د د لي يق يد د د ددليلي
ق ام د د دةلي) ه د د د ق لت د د ددر لد د ددع ق طد د دددة ق ن د د ددةل
تد د د ءلة ليةد د ددي ق نت د دددل د د ددا لي د ددل ق د ددتيسر
ن عل د د ددي

تت د د ددر هد د د د ق نتلذ د د ددي ل د د ددع نتلذ د د ددي ق ل قةي د د ددد

لةقيي سل

)1989

ق ةقذيد د ددي

ق تد د ددا تيد د ددةف اد تد د ددلةل
ل قذ د ددي ق يدددتد

ع د د د د د ر ق يدد د د ددتد ادد د د ددد لق ق
لتةت ق ليسر

ي د ددةعتن د د د ل د ددد دند د د

ء د ددة

ق نت د دددل

ق ي د د ددداقي لن د د ددد ل قةي د د ددي ي د د ددلل )1990

لةقيي علل  )2012ق قة .)1996

لل د ددخ ت ي د ددلة ق ء د ددة قاللذ د ددداا ي د دداد
ق لذدددد

ل د د د ةل مد د دددلر ا د د د

لي د ددت ق

طددد

 )1984عد د ددخ

قتد ددن

تتيس د ددر ا ذد د د ل د قمد د د زلنل د ددي ا د ددلخ دتد د د قة ق ت ل د ددي

ق لد د د ز

ق ت لد ددي ق ةقذيد ددي تلتدددل ايد ددل ل ددخ لذد ددةل م ددلقة

ق مد د د د د ل ي

د نن لتيسر اد ل د ي

لد د ددد نذد د ددل للد د ددد ق لقدةاد د ددي ق ت لسلد د ددي ق تد د ددا ت يد د دد،
ق لق ق

ق ط.
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ق دطلد د د د ددي

د دددر دلد ددتر

ل ل د د د ددي تم د د د د د لا د ل خ خ

تظه ألألألألر نتيج ألألألألة الفرض ألألألألية الثاني ألألألألة ذ د د ل دلد ددسلي ست لد ددي ق ةقذيد ددي ق يد ددليلي ق ام د دةلي لقدةن د ددي
اد ت لد د ددي ق ةقذيد د ددي ق د د د د لي دد د ددا تنللد د ددي ل د د ددد قة تن ل د د د ق د د ددلة
ق تيسل د ددد

)1989

هد د د ق لت د ددر عل ل د ددد ل د ددع ل قةي د ددي سلد د د

ل د د دددةتا قالنط د د د ر
ل قةي د ددي ق ندد د ددف

اند د ددد

لنت د ددز )2007

لل د ددخ ت ي د ددلة ق نتلذ د ددي لل د ددد اد ل قزل د ددد ق ت ن ذلد ددي ست ل د ددي ق ةقذي د ددي ق ي د ددليلي ق ام د دةلي دلل د ددد
لتيس د ددر اي د ددلر ذد د د ل د د ددة ر م د ددد  ،ق ت ل د ددي ق ةقذي د ددي ق ي د ددليلي ق امد د دةلي د د ددا ل د دددةا قي د ددتءلدة
ق ل تي دداد
ا

دق ددل ل د د خ ةقذي ددد د د ق ق دددلر اد ت ل ددي ق ةقذي ددي ق دد د لي ق لد ددةف) ق د د ل ل د د خ ددل
ق ل در اد ت لي ق ةقذيي ق يليلي ق امةلي.

ذ لق اة لقدةني اد طد

ل د ددد نتلذ د ددي ق ةل د ددلي ق ءد ء د ددي ق ت د ددا ت م د ددس
ليد د ددت

د د د ف ل قةيد د ددد

ق لقديلد د ددي عس د د د

د د د ع د ددلر ذد د د ل ت دعد د د ا د ددلخ ق ت ل د ددي ق ةقذيدد ددي
ل قةيد د ددي اة د د ددد

يد د ددداقي لء د د د ل قةيد د ددي ق ط د د د ق

يخ .)2011
لد ددد ت يد ددلة ق

د ددت ف اد ددلخ نتلذد ددي ق ةلد ددلي دد ددا ق ل قةيد ددي ق د لد ددي

ق تد ددا ت مد ددس

ق ل قةيد ددد

د د د نت د دددل ل تس د ددي ا د ددل ل د د د خ ةقذي د ددد د د د قي د ددتذداي دد د دةقل ق يلن د ددي ال د ددد ال لت د ددر

لي د ددت

لقديلت ر ق قلقلي.
خالصة و مضامين
ت م د ددس
ق د د ددلة
لذلد د د

ق ل قةي د ددي د د د

خ د د د نلط د ددا ق ت ل د ددي ق ةقذي د ددي

ق دلد د ددسلي دد د ددا ق نتد د دددل
ل د ددد قة تن لد د د ق د ددلة

د ددا ل دددةا قي ددتءلدة ق ل تي دداد

دن د د د

مد د ددد  ،ق ت لد د ددي ق ةقذيد د ددي ق يد د ددليلي ق ام د د دةلي دد د ددا

ل د دددةتا قالنطد د د ر
ددر لءاد د

ي د ددخ لي د ددت

لق ل د ددد قة تن لد د د

ان د ددد ق تيسل د ددد

د ددر ل د ددة ق د ددةر

ء ددة ق ت دعد د ا ددلخ ق ت ل ددي ق ةقذي ددي

ق لقديل ددي د ددا

تنللي ل د قة تن ل ق لة .
تقد د ل هد د ق ل قةي ددي د د تن ددد

المضألألألامين العمليألألألة

دل ددد ل ددد لنا ن ددد د د ع ددلر ت ددةت ق ل ددلة

دد د نن دد د خ ددر ن ددتل خ ل ددخ تد د دلة ق ت ل ددي ق ةقذي ددي ق ي ددليلي ق امد دةلي دد د ل دددنع ل ددخ قي ددت لقر
ق ت ل د ددي ق ةقذي د ددي ق دد د د لي خ د ددت دلد د د ل د ددخ ل د ددد

ق ت ل د ددي ق ةقذي د ددي مد د د

ال للن د ددع

قيد د ددت لقر ق ت لد د ددي ق ةقذيد د ددي ق يد د ددليلي ق ام د د دةلي ند د ددن ال ت ذد د ددل س د د ددي لدللد د ددي لدنيد د ددي لد لل د د ددخ
ت يلع ه ق ت لي ق ةقذيي عس نطدر يع دا لللقخ ت لخ ق يدت ا.
22

ل ددد المض ألألألامين النظري ألألألة د ن ددن اد ددد ة ر ل ددخ هلل ددي نتد دددل ق ل قةي ددي عسد د ق لي ددت
هن دددت ايد د
ل قةي د ددد

الحألألألدود ق لقل ددلا سل قةي ددي
د ددة د ن د دددت لت لد د د قة

لء د د ق س لد ددي ق ليةدلد ددي
عسل د ددا)

ه ددا تلءد د د ددا ن د د

د ددة

يد ددتد

ق دد

د ددد تد د د ءلة د د ددا لي د ددت

ق يلس ددا ت د د

مسألألألارات بحثيألألألة ذد د قة
لق ل د ددد قة تن لد د د ق د ددلة

طاليد ددي ق تمد دددن ق دد ددتد دد ددا ق تيسد ددلر قالاتد ددلقلا لاد ددا ي

ق ل د ددخ ت لل د ددل لت لد د د قة لتي د ددللا ليتق د ددل ن د ددد ت د ددرءة د د ددا ل د ددد قة تن لد د د ق د ددلة

د نن لل خ نمذجة ل ل
لل د د ددخ ق د د د هد

ق لةقيي.

ددد

ايد د ددل لد د ددخ د د ددت ق تل ند د ددد لد د ددخ ذ د د د قة ل قةيد د ددد
ليتذل

ق ةقذيي تتر ام ةا قتلي لخ طةف ق للةيلخ اد

تذي د د د لد د ددخ ق ت لد د ددي

س ة ر ق ةللي الن ر.

المراجع
ا الن يدلا ل ل ل عسا  .)1990ق تنار القديلي ق ليسللخ سيل ق تةا ل لخ

د ت ر قالن يد لي لذسي سلي ق تةالي ،ذدليي ق لنم ةا .199-171

ق ن يلي ق تةا لي)
ق

 .)2001ا

لل ل

قتذدهدت ر

لةقيد دا عسر ق ن

اندخ الة  :لرييي

ق طايي ق

ق ةيد ي.

ق ز ر عال ق ة لدخ مد  .)2000 ،عسر ق ن
لقة ق ت
اة د

زلدل

ق تةا ل سليسللخ ق طايي ق

ان دزل:

ق طنلي.
دف  .)2011ق دلد

يخ

ق تيسلللي ل ق ليسللخ

ع ت د اد لقديلي إلنذدز لذسي ذدليي ق قل

قلت ي

ليت

ا د

للدةيت ر د

ق لةقيد
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.84-37
ق لسي ل ل ل  .)1999ءة ق تلةل
ق يد

ق طساي ق ليسللخ دلد

س يدل ق تيسلللي ق تيسللي ق لذسي ق يةالي ستةالي ق لن لي ق يةالي ستةالي

ق ءقددي
سل

ق لم ة دا ق تيد

ق ت لف

ق يس ر ت ن

.157-151 1 )19

علة ق يلل  .)1989قيت لقر ق تلةل
ق يدلي ل ق ط

ق لم ة دا تنللي اي

ق دلد

ق تلةليلي

ق ليسللخ لذسي سلي ق تةالي ذدليي يل ط .79-36
23

علقل ق قدهةا :لقة ق ة ق يةاا.

ةقدل عسا  .)1996ق تلدة ق ليسر

ق تذةلاا ق طايي ق

ةالع ل لل د دتي  .)2009ق لةذع دا عسر ق ن

ذلا :لقة

ق دة ر.
لل  .)1990ديد لي قيت لقر نلدط لتيللا لخ ق تلةل

يلل عال ق دددا
ل دة عة

ل ط

ق لة

ق لم ة عس تنللي

سلي ق تةالي لذسي سلي ق تةالي ذدليي يل ط -80

.106
مدلر قلد

ط

درقل ا

 .)1984عسر ق ن

ق تةا ل ق طايي ق ءد ءي ق قدهةا :ل تاي

ق نذس ق لمةلي.

يخ لل  .)2007ق تلةل  :ل لن

ق ط دنا

لقة ق دة ر
قط ق

ديد لتن ق طايي ق

ق ةلخ علدخ:

ق ت زلع.
لقديلي ق نذدز

يلل ل ل ل  .)1990ءة ت دع ليت

ق د

ق ذن

عس

طد اد ذدليي قاللد قة ق يةالي ق لت لا لذسي سلي

ق ت مل ق لةقيا ل ط

ق تةالي ذدليي قاللد قة ق يةالي ق لت لا ق يني ق دليي .50-17 5
عال ق ذ قل لدل اةقهلر  .)2010ليت

قاللق ق تلةليا ل د قة ق ن

ق يةالي دا ق لة سي ق ءدن لي ع تن ادتذدهدت ر ن
ق م

دا ق تيد

علل ةذد

ا تةالي ذدليي

زا دسيطلخ .185-148

عسا ل در لد ل  .)2004ءة ء

ا د

ل ني ق تلةل

ل ليسلا ق س ي

اي

ق تقنلد

قيتةقتلذلد

ست لي ق ةقذيي اديت لقر ق تلةل

ق تةا لي ليدعلل هللي ق تلةل

ق لم ة

دا ذدليي ق ل م

لذسي

سلي ق تةالي ق يديلي .39-20 )4 1
لل  )2012ءة ق ت لي ق ةقذيي عس ت يلخ قلق طد اد

قيت لقر ق تلةل

لاس ر ق تةالي لخ

ق لم ة .قيتةذع لخ )WWWSNDL,CERISTdz (askzad
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ق تيدا د ق طايي ق ءدنلي ق لقة

قيتةقتذلد

ق دلد ق تلةليلي.)2002 عال ق ةلر

ةل

. ق نذدف ق ذلللا: ق اللد
 ت ةلل ق تيسلر دا قعلقل ق ليسر ق طايي ق.)2004 ق ت ل ي لسي ل يخ د ر

ق ةلخ

.ق ت زلع
ق لم ة دا قعلقل ق ليسر ق للنا
ق ءقددي

 لقة ق دة ر سندة:علدخ

 ءة قيت لقر ت ن ذلد ق تلةل.)1996 ق قة عال قهلل علة

تط لة ق لذسي ق يةالي ستةالي ق لن لي ق يةالي ستةالي

دا ذدليي منيد

.133-118 16 )2
ق لم ة دا ت يلخ
دا يسطني

ق ليسلد

ددعسلي ق تلةل.)2007

للي سليسللخ

ق تةالي ق

)1 34 ق يسلا ق ذدليي ق ةلنلي

سلد

لنتز اد
ل ط

ق يس ر ق تةا لي علدلا ق ا

ق يس ر ت ن
ق نددف يسل ز ا
ل د قة ق تلةل

علدخ لةقيد
.129-122

.ق لن لي ق تةا لي

د

 ل طط ق يل تن ل م.)2003 قزةا ق تةالي ق طنلي
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فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلﺘﺩﺭيﺒية أثناء ﺍلﺨﺩﻤة وعالقﺘها ﺒالرضا الوظيفي لدى ﻤعلﻤات الﻤرحلة
االﺒﺘدائية

د .أﻤينة إﺒراهيم ﺒدوى د .ﻤحﻤود فﺘوح سعدات  -السعودية
الﻤﺒحث األول :ﻤدﺨل إلى الدراسة:
الﻤقدﻤة:

يعد التدريب مصد ار مهما من مصادر إعداد الكوادر البشرية من اجل تطوير كفاياتهم بما

ينعكس إيجاباً على تطوير أداء المؤسسة من جميع جوانبها المختلفة ،فالتدريب هو السبب
الرئيس ,وراء كل نجاح يحققه أي نشاط ,أو اكتشاف أو خدمة ,وهو الذي يفسر تقدم أو تخلف

أي مجتمع كان ,وهو مسئول عن نجاح أي منظمة من المنظمات ,أو أي مجتمع من

المجتمعات ,وهو كذلك مسئول عن فشل أي منها(الطعاني2007,م) ،فضال عن كونه يعد إنفاقاً
استثماريا يحقق عائداً ملموساً يسهم في تلبية احتياجات النمو االقتصادي ,واالجتماعي، ,كما أنه
وسيلة مهمة في محاوالت اللحاق بركب التقدم التكنولوجي (عبيد.)2008،

ﻭقﺩ أثبتت الدراسات ﺃﻥ ( )%60من نجاح ﺍلعملية التربوية في كل ﺃبعادها يقع علـى عاتق

المعلم بمفرده ،فيما تشكل األبعاد األخرى كلها مجتمعة كاإلدارة ﻭﺍلمنـاهﺞ ﻭﺍلﻜتـﺏ ﻭﻅـﺭﻭﻑ

ﺍلمتعلمـيﻥ وامكانيات المدرسة ( )%40من نجاح ﺍلعملية التربوية (متولي .)2004،

وتتزايد ﺍلشﻜﻭﻯ في مرحلة ﺍلتعليﻡ من زيادة المشكالت ﺍلتي تواجهه برامﺞ تدريب المعلمين

في الميدان(محمد  ،)202،وافتقار الدورات التدريبية إلى إدخال التقنيات التربوية والتكنولوجية
لدى المتدربين (عباس ،)2015،ﻭقلة تلبية هﺫه البرامﺞ بشكل موضوعي لمطالب المعلمين

والمتعلمين  ،وبالتالي قصﻭﺭ استجابتها لمطالب التطور في المرحلة ﺍلحالية(فضل اهلل 2004،

) .ﻭقﺩ أوصت دراسة "جامل" بضرورة إلمام المعلمين في كافة التخصصات بأحدث ما وصل

إليه التدريب أثناء الخدمة ؛ لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجاالت المعرفة

(جامل2003،م)

وقد أشارت "النمري" إلى أنه عقدت عدة مؤتم ارت في مجال إعداد المعلم وتدريبه منها:

المؤتمر العلمي الثاني إلعداد معلم التعليم العام (1413هـ) ،والمؤتمر العلمي الثالث إلعداد معلم

التعليم العام (1422هـ) واللذان عقدا في رحاب جامعة أم القرى بمكة المكرمة ،وقد كان من أبرز
توصيات المؤتمر العلمي الثالث إلعداد معلم التعليم العام (1422هـ) :التأكيد على أهمية تدريب

المعلمين أثناء الخدمة؛ لرفع ثقافتهم التخصصية والعامة ،واثراء معلوماتهم العلمية والتربوية؛ من
خالل وجود خطة واضحة المعالم لتدريب المعلمين بصورة دورية وجادة (النمرى1428،هـ).
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ولقد ﺃﺩﺭﻙ القائمون على النظام التربوي في ﺍلعالﻡ ومنذ وقت مبكر ﺃهمية ﺩﻭﺭ المعلم

فحرصوا علـى توفير جميع اإلمكانات الالزمة العﺩﺍﺩه وتأهيله تربويا وسلوكيا ومهنيا  ،ﺫلﻙ أن
مهنة ﺍلتعليﻡ لﻡ تعد تقوم على ﺍلفﻁﺭﺓ ﻭﺍلمﻭهبة ﻭﺍلمماﺭسة فقﻁ ،بل البد من إتقان ﺍالصﻭل
ﻭﺍلقﻭﺍعﺩ واألساليب ﺍلفنية ﺍلقائمة على أسس علمية مستمدة من ﺍالﻁﺭ والنظريات التربوية
ﻭﺍلنفسية ،إلى جانب التدريب ﻭﺍلتأهيل قبل ﺍلخﺩمة وأثنائها (زقوت.)1997،

ﻭيمﻜﻥ ﺍلقﻭل أن ﺍلمعلﻡ يحتاﺝ للتﺩﺭيﺏ أثناء ﺍلخﺩمة أكثر بكثير مما يحتاجه مﻥ إعداد

قبلها ﻭﺫلﻙ ألﻥ ﺍالعﺩﺍﺩ ما قبل ﺍلخﺩمة ،ما هﻭ ﺇال مقﺩمة لسلسلة مﻥ ﺍلفعالياﺕ واألنشطة
اإلنمائية ﺍلتي ال بﺩ منها أن تستمﺭ مع ﺍلمعلﻡ ما ﺩﺍﻡ في ﺍلخﺩمة ﻭما ﺩﺍﻡ هناﻙ معاﺭﻑ ﻭعلﻭﻡ
وتقنيات جﺩيﺩﺓ (ﺃبﻭ ﺍلﺭﻭﺱ )2001 ،ﻭحتى ينجﺢ ﺃﻱ بﺭنامﺞ تﺩﺭيبي ال بﺩ للمعلﻡ مﻥ ﺍاليماﻥ
بأهميته ﻭفائﺩته بالنسبة له ،ﺇﺫ مهما ﺍستخﺩمﺕ ﺃساليﺏ ﻭتقنياﺕ جﺩيﺩﺓ ،ﻭمهما تحﺩﺩﺕ فلسفاﺕ

ﻭتﺭجمﺕ إلى مناهﺞ ﻭﻁﺭﻕ وأساليب ﻭبﺭﺍمﺞ إعداد ﻭتﺩﺭيﺏ فﺈﻥ هﺫﺍ كله ال يﺅﺩﻱ إلى  ،تحقيﻕ
ﺍالهﺩﺍﻑ ﺍلمتﻭقعة ﺇﺫﺍ لﻡ يﻭجﺩ ﺍلمعلﻡ ﺍلمﺅمﻥ بهﺫه ﺍلفلسفاﺕ ﻭهﺫه ﺍلبﺭﺍمﺞ ﺍلتﺩﺭيبية ﻭﺍلﺫﻱ يشعﺭ

بحاجته ﺍلملحة ﻭﺍلضﺭﻭﺭية للتﺩﺭيﺏ (حجازي .)2002،وقد توصلت دراسة "عبد الرحمن"

( )2002إلى وجود قصور في إعداد المعلم بالمرحة االبتدائية ،ومستوى أداءه ،كما اتضﺢ وجود
قصور في البرامﺞ التدريبية الحالية ،حيث لم ِ
تف بكثير من مفردات الكفايات األكاديمية التي
ينبغي أن تتوافر في المعلم بالمرحلة االبتدائية وذلك في مرحلة إعداده(عبد الرحمن .)2002،
ومن هذا المنطلق تسعى الدراسة الحالية إلى تناول موضوع "فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء

ﺍلخﺩمة وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمات المرحلة االبتدائية ".
ﻤشكلة الدراسة :
يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيسي التالي :ما مدى فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ

ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمات المرحلة االبتدائية ؟ وينبثق عن
هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية اآلتية:

 هل توجد فروق فى أراء معلمات المرحلة االبتدائية على مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية
أثناء ﺍلخﺩمة تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟

 هل توجد فروق فى أراء معلمات المرحلة االبتدائية على مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية
أثناء ﺍلخﺩمة تعزى لمتغير المؤهل الدراسي ؟

 هل توجد فروق فى أراء معلمات المرحلة االبتدائية على مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية
أثناء ﺍلخﺩمة تعزى لمتغير نوعية الدورات التدريبية ؟
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 هل توجد فروق فى أراء معلمات المرحلة االبتدائية على مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية
أثناء ﺍلخﺩمة تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية ؟

 هل توجد عالقة ارتباطيه بين فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة والرضا الوظيفي
لدى معلمات المرحلة االبتدائية؟

أهﻤية الدراسة :

ترجع أهمية هذه الدراسة إلى ما يلي

 تنبع أهمية الدراسة الحالية إلى تناولها لموضوع هام وحيوي يتمثل في التعرف على مدى فعالية
ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمات المرحلة االبتدائية حيث

تحديد أن مدى فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة وعالقتها بالرضا الوظيفي يسهم بالفعل في

القضاء على السلبيات التي قد تعترض عقدها.

 تظهر أهمية الدراسة من ناحية المتدربين أنفسهم حيث أن المتدرب هو المحور الذي تدور حوله

جميع أنشطة التدريب ،وهو موضوع اهتمام القطاع الذي يعمل فيه والمعهد الذي تدرب فيه،

والمدربين الذين يتعاملون معه ،وهو الذي تنعكس عليه جميع مراحل وأنشطة التدريب.

 تستمد الدراسة الحالية أهميتها من إمكانية االستفادة منها في المجال التطبيقي ،من حيث الوصول
إلى مجموعة من النتائﺞ والتوصيات التي قد تفيد العاملين في مجال التربية والتعليم في تحديد

أولويات البرامﺞ التدريبية والقضاء على السلبيات التي قد تعترض عقدها.
أهداف الدراسة :
تتمثل أهداف الدراسة الحالية فيما يلي:
 السعي إلى التعرف على مدى فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة وعالقتها بالرضا الوظيفي
لدى معلمات المرحلة االبتدائية.

 التأصيل النظري لموضوعي التدريب أثناء ﺍلخﺩمة والرضا الوظيفي لدى معلمات المرحلة
االبتدائية.

ﻤصطلحات الدراسة:

(أ) ﻤفهوم الﺘدريب:
عرفه " عبد الباقي" بأنه مجموعة من المعلومات والمهارات التي تؤدي إلى زيادة معدالت

أداء األفراد في العمل (.عبد الباقي .)2000،
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فى حين عرف "الطعاني" التدريب بأنه الجهود المنظمة والمخطط لها لتزويد المتدربين

بمهارات ,ومعارف ,وخبرات متجددة تستهدف إحداث تغييرات إيجابية مستمرة في خبراتهم،
واتجاهاتهم ،وسلوكهم من أجل تطوير كفاية أدائهم(الطعاني .)2002،

وعرف "ماهر" التدريب بأنه نشاط إنساني مخطط له يهدف إلى إحداث تغيرات في

المتدربين من ناحية المعلومات ،والمهارات ،والخبرات ،واالتجاهات ،ومعدالت األداء وطرق

العمل والسلوك (ماهر 1426،هـ).

في حين يعرف "الحمادي" التدريب بأنه عملية هادفة تسعى لتطوير العنصر البشرى

بتزويده بالمعارف ،والمعلومات الالزمة ,وتنمية قدراته ،ومهاراته ،وتعديل اتجاهاته وقناعاته،
وذلك من أجل رفع مستوى كفاءة وتحسين أدائه ,وزيادة إنتاجيته وتحقيق أهدافه الخاصة

والوظيفية بأقصى قدر ممكن من الجودة والسرعة واالقتصادية(الحمادي .)2008،

وعرفه "عبيد "بأنه عملية يراد بها أحداث تغييرات معينة لمجموعة من الناس هم في حاجة

لها ،أو ربما نحتاجها منهم .والتدريب بصورة عامة عملية تعديل ايجابي ذات اتجاهات خاصة
تتناول سلوك الفرد من الناحية المهنية أو الوظيفية ,وهدفه اكتساب المعارف والخبرات التي يحتاج

إليها اإلنسان .وبأنه تجهيز الفرد للعمل المثمر واالحتفاظ به على مستوى الخدمة المطلوبة ،فهو
نوع من التوجيه الصادر من إنسان إلى إنسان آخر ,وهو العملية المقصودة والمخطط لها التي
تهيئ وتوفر وسائل التعليم وتساعد العاملين على اكتساب الفاعلية في أعمالهم الحاضرة

والمستقبلية ,باإلضافة إلى أنه النشاط المستمر لتزويد الفرد بالخبرات والمهارات واالتجاهات التي
تجعله صالحاً لمزاولة عمل مخصص(عبيد.)2008،

وعرفه "العالقى "بأنه التدريب هو نشاط مخطط ومنظم ومراقب يتم تصميمه من اجل

زيادة وتحسين األداء الوظيفي(العالقى.)2014،

ويعرف فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة فى الدراسة الحالية إجرائيا بالدرجة التي

تحصل عليها معلمات المرحلة االبتدائية على مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية لمعلمات المرحلة
االبتدائية أثناء ﺍلخﺩمة المستخدم في الدراسة الحالية.
(ب) ﻤفهوم الﺘدريب أثناء الﺨدﻤة:
تتعدد التعريفات التي تناولت مفهوم التدريب أثناء الخدمة فنجد " الفقي " يعرف بأنه
النشاطات التي تنفذ وتطبق في المدرسة أو مجموعة من المدارس أو تقدمها مؤسسات أخرى

لتحسين أداء المعلمين"( الفقي )1994،

يعرف أيضا " الفقي " التدريب أثناء الخدمة على أنه كل األنشطة التي تقوم بها األطر
كما ّ
المدرسية والمهنية خالل عملها وهي معدة ومصممة لتساهم في تطوير العمل (الفقي )1994،
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ويعرف" يوسف " التدريب أثناء الخدمة على أنه كل الحلقات الدراسية والنشاطات التي
ّ
يشترك فيها المعلم بهدف زيادة معلوماته المهنية وميوله ومهاراته األصلية التي أهلته لدخول
المهنة ( يوسف)2000،

يمكن المعلمين من النمو في
كما ّ
يعرفه " إبراهيم" على أنه "كل برنامﺞ منظم ومخطط ّ
المهنة التعليمية بالحصول على المزيد من الخبرات الثقافية وكل ما من شأنه أن يرفع مستوى

عملية التعليم ويزيد من طاقات المعلمين اإلنتاجية"( إبراهيم)2001،
(ج) ﻤفهوم الرضا الوظيفي:

عرفه " المعمر " بأنه الحالة التي يحقق الفرد من خاللها ذاته ويشبع رغباته مما يجعله
مقبال على عمله بحماس ورغبة ويحرص على زيادة كفاءته اإلنتاجية (المعمر.)1993 ،

فى حين يعرفه " أبوشيخة" بأنه اتجاه إيجابي نحو الوظيفة التي يقوم بها الفرد حيث يشعر

فيها بالرضا عن مختلف العوامل البيئية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية والفنية المتعلقة

بالوظيفة (أبوشيخة .)1998 ،

ويرى " الجريد " أن الرضا الوظيفي يمثل حصيلة لمجموعة العوامل ذات الصلة بالعمل

أساسا بقبول الفرد ذلك العمل بارتياح ورضا نفس وفاعلية في اإلنتاج نتيجة للشعور
والتي تقاس
ً
الوجداني الذي يمكن الفرد من القيام بعمله دون ملل أو ضيق) الجريد.)2007،

ويعرف الباحث الرضا الوظيفي فى الدراسة الحالية بأنه إحساس داخلي لدى معلمات

المرحلة االبتدائية يتمثل في شعورهن باالرتياح والرضا عن فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية الالتي

حصلن عليهن أثناء ﺍلخﺩمة نتيجة إلشباع حاجاتهن ورغباتهن .وتعرف إجرائيا بالدرجة التي

تحصل عليها معلمات المرحلة االبتدائية على مقياس الرضا الوظيفي المستخدم في الدراسة

الحالية.
حدود الدراسة:
 تتحدد هذه الدراسة بحدود مكان إجراء الدراسة وهو إدارة الجوف التعليمية.
 تتحدد الدراسة الحالية بفترة زمنية محددة  ،وهي العام الدراسي 1436هـ .

 تتحدد هذه الدراسة بحدود العينة والتي بلغ قوامها ( )131معلمة من معلمات المرحلة
االبتدائية بﺈدارة الجوف التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

أوال :الﺘدريب أثناء الﺨدﻤة:

الﻤﺒحث الثاني:اإلطار النظري:

()1أهداف الﺘدريب أثناء الﺨدﻤة:
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تتمثل أهداف التدريب أثناء الخدمة في اآلتي:

 تزويد الفرد بالمعارف ,والمهارات  ,واالتجاهات ,التي تؤهله للقيام بالمهام والوظائف المختلفة.
 رفع مستوى العاملين وزيادة كفاءتهم اإلنتاجية.
 توفير الوقت والجهد والمال.

 ينمي في المتدربين مبدأ التعلم المستمر والرغبة في التطور والتحسن(الزايدي.)2013،
 رفع مستوى الخدمات في المؤسسات التعليمية.

 تنمية استعدادات التربويين للنهوض بالمهام الجديدة التي ستستند إليهم.
 زيادة قدرة الفرد على التفكير المبدع الخالق بما يمكنه من التكيف مع عمله من ناحية مواجهة
مشكالته والتغلب عليها من ناحية أخرى(المهيري.)2005،

 خفض نسبة الحوادث بين األفراد وتخفيض نسبة أعطالهم في العمل والحد من قيمة الخسائر
المادية في األجهزة والمعدات التي يستخدمونها.

 الحد من عوامل السخط والغياب وعدم االستقرار الوظيفي,ألنه يساعد الموظفين الجدد والقدامى
على استغالل كامل طاقاتهم الشخصية (عبد الهادي 2002،م).
( )2ﻤصادر ﺘحديد االحﺘياجات الﺘدريﺒية:
يعد المتدرب هو الطرف المباشر في تحديد االحتياجات التدريبية .و يمكن لجهة واحدة أو أكثر

(في وجود الطرف المباشر وهو المتدرب )،من الجهات التالية اإلسهام في تحديد االحتياجات

التدريبية:

 الﻤﺘدرب  :وهو الشخص الوحيد الذي يشعر بجوانب القصور لديه أكثر من غيره.

 الرئيس الﻤﺒاشر :يشرف الرئيس المباشر على المتدرب المراد تحديد احتياجاته
التدريبية(دحروج.)2009،

 اﺨﺘصاصي الﺘدريب :وهو الشخص المتفرغ لشؤون التدريب الفنية والذي تقع على عاتقه
مسؤوليات تحديد االحتياجات التدريبية.

 الﺨﺒير الﻤﺘﺨصص والﻤسﺘشار :وهو الشخص الذي ينتمي إلى هيئه تدريبية أو استشارية مستقلة
متخصصة في التدريب وتحديد احتياجه(الزايدي.)2013،

 اإلدارة العليا (الﻤحلية أو الﻤركزية) :وذلك بحكم إشرافها العام على المتدرب ،ووجود التقارير
الدورية لديها عنه طول فترة عمله في موقعه التابع لها.

 ﻤراكز الﺘدريب الﻤﺨﺘصة :تعتبر بمثابة بيوت الخبرة المتخصصة ،والتي تمتلك من الخبرات
الطويلة والتقنيات والطرق المسحية ما يؤهلها للعب دور بارز ومؤثر في شؤون

التدريب(ناصر.)1995،
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ثانيا :الرضا الوظيفي:

(أ) أهﻤية الرضا الوظيفي:
تتمثل أهمية الرضا الوظيفي فى اآلتي:

 يؤدي ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي إلى زيادة اإلنتاج ،ويرفع معنويات العاملين، ،حيث توجد
عالقة وثيقة ما بين الرضا الوظيفي واإلنتاجية في العمل ،فكلما كان هناك درجة عالية من الرضا

الوظيفي أدى ذلك إلى زيادة اإلنتاج) البدراني١٤٢٧ ،هـ).

 يؤدي ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي إلى جعل العاملين أقل عرضة لحوادث العمل.

 يؤدي ارتفاع درجة الرضا الوظيفي إلى ارتفاع درجة الطموح لدى العاملين في المؤسسات
المختلفة.

 يؤدي ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي إلى انخفاض نسبة غياب العاملين في المؤسسات المهنية
المختلفة.

 يؤدي ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي إلى جعل الفرد أكثر رضا عن وقت فراغه وخاصة مع

عائلته ،وكذلك أكثر رضا عن الحياة بصفة عامة ،ويجعل الحياة ذات معنى أفضل عند األفراد

)المشعان1413 ،هـ).

(ب) العواﻤل الﻤؤثرة على الرضا الوظيفي:
يمكن تقسيم العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي إلى ما يلي:
 عوامل شخصية :مثل السن ،مستوى التعليم ،أهمية العمل بالنسبة للعامل والمستوى

اإلداري للوظيفة والحالة الصحية والمزاجية والسمات الشخصية وهذه العوامل جميعها

ذات أثر بالغ على رفع رضا الفرد.

 عوامل متعلقة بظروف العمل :مثل نوع العمل ،وطبيعة وظيفته أو مهنته كعمل روتيني
أو متنوع ،ابتكاري أو عادي ،واألمن ،والتقدم في العمل ،األجر والراتب والرئيس وزمالء

العمل وساعات العمل)المشعان1413 ،هـ).
الﻤﺒحث الثالث :الدراسات الساﺒقة:

أوال  :الدراسات الﺘي ﺘناولت الﺘدريب:

هدفت دراسة "سوتجيبتو" ) )1981( (Sutjiptoإلى التعرف على أنواع برامﺞ التدريب أثناء
الخدمة والتي يحتاجها معلمو المدارس الثانوية العامة في غرب سوماتارا ،والتعرف على مفاهيم
المعلمين والمسئولين واإلداريين بخصوص التعرف على احتياجات المعلمين التدريبية أثناء

الخدمة.وأسفرت الدراسة عن وجود فروق رئيسية بين مفاهيم المجموعات الثالث (المعلمين
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والمسئولين واإلداريين) حول برامﺞ التدريب أثناء الخدمة وحول احتياجاتهم التدريبية ،كما توصلت

الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ترجع لمتغير الجنس والخبرة ونوع الدورة
والمنطقة السكنية للمعلم والمعلمة .

هدفت دراسة كل من" ييني وباديال" ( )Yeany & Padilla, 1986إلى مراجعة العديد من

الدراسات في مجال تدريب المعلمين أثناء الخدمة ,وانعكاس أثر التدريب على سلوكيات المعلمين

الصفية ,وتعلم طالبهم في مادة العلوم الطبيعية ,ومن خالل هذه المراجعة .وتوصلت الدراسية

إلى أن أثر التدريب في سلوك المعلم يختلف باختالف العديد من العوامل كخبرة المعلم في
التدريس وجنسه وعمره.

هدفت دراسة "بلومستين" (  ) Blumstein, 1992إلى دراسة برنامﺞ تدريب المعلمين في

ضوء المتغيرات التالية :ديموغرافية المعلم ,خبرات التدريس ,أسباب المشاركة في البرنامﺞ

التدري بي ,واالتجاهات نحو البرنامﺞ التدريبي "بجامعة واين األمريكية" .وتكونت عينة الدراسة من
( )75معلماً .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث أسلوب المقابلة المسحية .وتوصلت
الدراسة إلى عدد إلى أن المشاركة والخبرة العملية لها أهمية في توضيﺢ التقدير الذاتي لتحصيل

ال معلمين واتجاهاتهم نحو مهنة التعليم ,وان المعلمين المدربين والذين لديهم خبرة تدريس
واتجاهات إيجابية يستطيعون تحقيق أهدافهم بسهولة والعكس صحيﺢ.

هدفت دراسة "سيلزر" ( )Sulzer, 1998إلى تحديد الوسائل والحاجات التدريبية التي

تؤدي إلى تطوير الفاعلية الذاتية لمعلمي اللغة اإلنجليزية الجدد في سنتهم األولى في مدينـة
فلوريدا .وبينت الدراسة وجود حاجة ملحة لتدريب معلمي اللغة اإلنجليزية فيما يتعلق بﺈدارة

الصف والتقويم ،والتفاعل الصفي ،وأظهرت الدراسة وجـود فرق دال إحصائياً يعزى لمتغير الخبرة
فيما يتعلق بمجال النمو المهني للمعلم.

هدفت دراسة "سالجر" ( )Slaugher, 1998إلى التعرف على الحاجات التدريبية

للمعلمين الجدد في المدارس األساسية في منطقة ميرالند األمريكية .تكونت عينة الد ارسـة من

( )165معلماً ومعلمة ،وقـد توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للحاجات
التدريبية للمعلمين الجدد تعزى إلى الجنس أو المؤهل العلمي.

هدفت دراسة "العنزي" (1424هـ) إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمحضري ومحضرات

المختبرات المدرسية في منطقة تبوك  ,وكان من أهم نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية في متغيري الخبرة والجنس وظهرت فروق في متغير المرحلة الدراسية.

هدفت دراسة "ضلعان "(1424هـ) إلى تحديد الحاجات التدريبية لمعلمي العلوم في المرحلة

الثانوية بالمملكة العربية السعودية في مجال استخدام التقنيات التعليمية من وجهة نظر معلمي
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ومشرفي العلوم .وقد توصل إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لتغيير المؤهل

والتخصص.

هدفت دراسة "ﺃبو عطوان" ( )2008إلى التعرف على معوقات تدريب ﺍلمعلميﻥ أثناء

ﺍلخﺩمة وسبل ﺍلتغلـﺏ عليها ﻭلتحقيﻕ ذلك ﺍستخﺩﻡ الباحث ﺍلمنهﺞ ﺍلﻭصفي ﺍلتحليلي.وقد توصلت
الدراسة إلى وجود معوقات تتعلق باألساليب والوسائل ﺍلتعليمية وكان ﺃﻭل هﺫه ﺍلمعوقاﺕ هي قلة

استخﺩﺍﻡ الحاسب اآللي في التدريب ،وقد توصلت الدراسة أيضا إلى وجود معوقات تتعلق بتوقيت
البرامﺞ التدريبية وكان ﺃعالها تعارض ﻭقﺕ التدريب مع توقيت العمل فـي ﺍلمﺩﺭسة.

هدفت دراسة النمري (1428هـ) إلى تحديد االحتياجات التدريبية المهنية الالزمة لمعلمة

اللغة العرب ية في المرحلتين المتوسطة والثانوية  .واستخدمت الدراسة اإلستبانة أداة لجمع
معلوماتها  ،والتي طبقت على ( )70معلمة لغة عربية في المرحلة المتوسطة بمدينة مكة و()60
معلمة لغة عربية في المرحلة الثانوية  ،وأسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية

بين متوسطات درجات معلمات اللغة العربية في تحديد درجة أهمية االحتياجات التدريبية تعزى
إلى الخبرة في جميع مجاالت الدراسة ؛ لصالﺢ المعلمات متوسطات الخبرة .
هدفت دراسة "شديفات،ومحمد" ()2009إلى التعرف على االحتياجات التدريبية لمعلمي
ومعلمات اللغة االنجليزية لمرحلة التعليم األساسية من وجهة نظرهم في المدارس الحكومية في
مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق للعام الدراسي  ،2009/2008وتألفت عينة الدراسة من

جميع المعلمين والمعلمات وعددهم ( .)327وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق بين متوسطات
إجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيري الجنس والخبرة.
هدفت دراسة "المنياوي" (1432هـ) إلى التعرف على برامﺞ تأهيل المعلم المبتدئ وكذلك

برامﺞ التدريب أثناء الخدمة للمعلم في المملكة العربية السعودية وخاصة في منطقة نجران.
واقتصرت الدراسة على المعلمين الذين حضروا دورات التأهيل والتدريب في مدينة نجران وعددهم

العينة (  ) 418معلماً .وقد توصلت الدراسة إلى أن ابرز التحديات التي تواجه كالً من
في ّ
المعلم المبتدئ والمشرفين التربويين هي كثرة العبء اإلداري والفني.
هدفت دراسة كل من "حماد وسعيد " ( )2012ﺇلى ﺍلتعﺭﻑ على اتجاهات المعلمين

الحكوميين نحو ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ التدريبية ﺍلمقﺩمة لهم أثناء الخدمة من ﻭﺯﺍﺭﺓ التربية ﻭﺍلتعليﻡ
بمحافظات غﺯﺓ ،ﻭلتحقيﻕ ﺃهﺩﺍﻑ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺍستخﺩﻡ الباحثان ﺍلمنهﺞ ﺍلﻭصفي ﺍلتحليلي وكذلك قـاﻡ

الباحثان ببناء استبانه لهﺫﺍ ﺍلغﺭﺽ .ﻭقﺩ توصلت ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلى أن اتجاهات المعلمين الحكوميين
نحو ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ التدريبية ﺍلمقﺩمة لهم أثناء الخدمة من ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍلتﺭبية ﻭﺍلتعليﻡ بمحافظات غﺯﺓ
كانت اتجاهات ايجابية نحو محتوى البرامﺞ ﺍلتﺩﺭيبية ومدربي البرامﺞ التدريبية واتجاهات محايدة
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نحو ﺍلبيئة التدريبية ،كما توصلت الدراسة إلى انه ال توجد فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ داللة إحصائية في
اتجاهات المعلمين الحكوميين نحو ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ التدريبية  ،ﺍلمقﺩمة لهم أثناء الخدمة تبعا للمتغيﺭﺍﺕ

:ﺍلجنﺱ وﺍلمﺅهل ﺍلعلمي وسنوات ﺍلخﺩمة .

هدفت دراسة " عباس " ( )2015إلى التعرف على فاعلية الدورات التدريبية أثناء الخدمة

في رفع كفاءة معلمي التربية الرياضية  ،وقد طبقت الدراسة على عينة قوامها ( )60معلم ومعلمة
من معلمي التربية الرياضية في مركز المحافظة والتابعة إلى مديرية تربية ميسان .وقد توصلت

الد ارسة إلى افتقار الدورات التدريبية إلى إدخال التقنيات التربوية والتكنولوجية لدى المتدربين من
معلمي ومعلمات التربية الرياضية ،وكذلك ضعف الدورات التدريبية من إدخال أساليب تدريبية
حديثة تساعد المتدربين من التخلص األساليب التدريسية المباشرة التي تؤكد على المعلم وتهمل

جانب المتعلم.
ثانيا  :الدراسات الﺘي ﺘناولت الرضا الوظيفي:
هدفت دراسة" لشانﺞ" ) (Shang, G. M) (1991إلى استقصاء أثر عدد من المتغيرات
في التنبؤ بالرض ا الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم المؤسسي الخاص .وقد توصلت الدراسة
إلى نتائﺞ مفادها أن هناك عشرة متغيرات لها عالقة ذات داللة إحصائية بالتنبؤ بالرضا الوظيفي

لدى معلمي التعليم المؤسسي الخاص منها الحوافز.

هدفت دراسة " المعمر" ( )1993إلى التعرف على الرضا الوظيفي لدى الموجهين

التربويين والموجهات التربويات وعالقته بأدائهم الوظيفي  ،واشتملت العينة على ( )316موجها
وموجهة  ،وأسفرت نتائﺞ الدراسة عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى الرضا

الوظيفي وكل من (التخصص  ،المرحلة التعليمية  ،التدريب  ،العبء اإلشرافي).

هدفت دراسة " يحيى " ( )1994إلى قياس الرضا الوظيفي لدى المعلمات العامالت في

مراكز اإلعاقة العقلية  ،واشتملت العينة على ( )112معلمة  ،وأسفرت نتائﺞ الدراسة عن وجود
فروق دالة إحصائيا في مستوى الرضا الوظيفي تعزى لكل من( :الدخل  ،الحوافز)

هدفت دراسة " عليمات " ( )1994إلى معرفة الرضا عن العمل لدى معلمي التعليم الثانوي

المهني في األردن  ،وعالقة ذلك بالجنس والحالة االجتماعية والعمر وسنوات الخبرة والمؤهل
الدراسي  ،واشتملت العينة على ( )3284معلما ومعلمة  ،وأسفرت نتائﺞ الدراسة عن وجود فروق

دالة إحصائيا في مستوى الرضا الوظيفي تعزى للحوافز.

هدفت دراسة "بورتر ولولر" ) .(Porter and Lawler)” (1996إلى قياس مجموعة من

العناصر المرتبطة بالرضا الوظيفي مثل الشعور باألهمية والتقدير ،والمكافآت الخارجية ،مثل
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المكافآت المادية ،والحوافز النقدية .وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين عناصر المكافآت

الداخلية وعناصر المكافآت الخارجية.

هدفت دراسة كل من "الشيخ وشرير" ( )2008إلى التعرف على العالقة بين الرضا

الوظيفي وبعض المتغيرات الديموجرافية لدى المعلمين (الجنس ،المؤهل العلمي  ،سنوات الخبرة ،
المرحلة الدراسية)  ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )360معلما ومعلمة  ،وأسفرت نتائﺞ الدراسة

عن وجود فروق دالة إحصائيا في الرضا الوظيفي ككل لصالﺢ اإلناث وحملة الدبلوم المتوسط

والمرحلة األساسية الدنيا ،سنوات الخبرة فال يوجد لها أي أثر على الرضا الوظيفي.

هدفت دراسة "األفندي" ( )2012إلى التعرف على العالقة بين عوامل الرضا الوظيفي

وتطوير فع آلية أداء المعلمين في المدارس الحكومية الثانوية في محافظة بيت لحم  .وقد تكونت
معلما ومعلمة .وقد أشارت نتائﺞ الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات
عينة الدراسة من) ً )170
داللة إحصائية تعزى لمتغير الراتب ،وكذلك أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
لمتغير عدد سنوات الخبرة ،وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعدي المكانة

تبعا لمتغير المؤهل العلمي.
االجتماعية للمعلم وبيئة العمل ً
هدفت دراسة الدعيس "( )2016إلى التعرف على درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة
التدريس بجامعة صنعاء من وجهة نظرهم  ،وبيان دور متغيري التخصص والرتبة األكاديمية

على درجة الرضا الوظيفي  ،ولتحقيق ذلك تم تطوير استبانه ووزعت على عينة قوامها ()400

عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة .وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة

إحصائية في درجة الرضا الوظيفي تبعا لمتغيري التخصص لصالﺢ التخصص اإلنساني ،كما
أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الرضا الوظيفي تعزى إلى الحوافز.

وقد استفاد الباحثين من الدراسات السابقة في تحديد أدوات الدراسة  ،وتحديد الوسائل

اإلحصائية المناسبة إلجراء الدراسة ،وتحديد الحجم المناسب للعينة ،باإلضافة إلى تحديد المنهﺞ

المناسب وتفسير نتائﺞ الدراسة الحالية.

الﻤﺒحث الراﺒع :ﻤنهج واجراءات الدراسة.

أوال :ﻤنهج الدراسة :استخدم الباحثين المنهﺞ الوصفي التحليلي الذي يحاول وصف الظاهرة
ويقيم أمالً في التوصل إلى تعميمات ذات معنى يزيد بها رصيد
موضوع البحث ويفسر ويقارن
ِّ

المعرفة من تلك الظاهرة موضوع الدراسة (أبو حطب وصادق.)1998،
ثانيا :فروض الدراسة:

 )1ال توجد فروق فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أراء معلمات المرحلة االبتدائية على
مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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 )2ال توجد فروق فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أراء معلمات المرحلة االبتدائية على
مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة تعزى لمتغير المؤهل الدراسي.

 )3ال توجد فروق فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أراء معلمات المرحلة االبتدائية على
مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة تعزى لمتغير نوعية الدورات التدريبية.

 )4ال توجد فروق فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أراء معلمات المرحلة االبتدائية على
مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية.

 )5ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة والرضا
الوظيفي لدى معلمات المرحلة االبتدائية.
ثالثا :عينة الدراسة:
تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة ،بلغ عددها ( )131معلمة من

معلمات المرحلة االبتدائية بﺈدارة الجوف التعليمية بالمملكة العربية السعودية ،وذلك خالل الفصل

الدراسي الثاني عام 1436ه،وفقا لمتغيرات :سنوات الخبرة ،والمؤهل الدراسي ،ونوعية الدورات
التدريبية  ،وعدد الدورات التدريبية أثناء ﺍلخﺩمة ،كما هو واضﺢ بالجدول التالي.

جدول ( )1يوضح ﺘوزيع عينة الدراسة وفقاً لﻤﺘغيرات :سنوات الﺨﺒرة ،والﻤؤهل الدراسي،
ونوعية الدورات الﺘدريﺒية  ،وعدد الدورات الﺘدريﺒية أثناء ﺍلﺨﺩﻤة.

الﻤﺘغير
سنوات الﺨﺒرة

الفئات

الﺘكرار

 6-1سنوات

66

%50.38

 12-6سنوات

42

%32.06

 12سنوات فأكثر

23

%17.56

الﻤجﻤوع
الﻤؤهل الدراسي

131

دﺒلوم
ﺒكالوريوس

68

%51.91

دراسات عليا

12

%9.16

%38.91

131

دورات عاﻤة

47

دورات ﻤﺘﺨصصة

84

الﻤجﻤوع
عدد الدورات الﺘدريﺒية أثناء ﺍلﺨﺩﻤة

%100

51

الﻤجﻤوع
نوعية الدورات الﺘدريﺒية

%

%35.88
%64.12
131

( )4-1دورات

37

( )8-4دورات

65

( )8دورات فأكثر

29

الﻤجﻤوع

%100
%28.24
%49.62
%22.14

131

12

%100

%100

شكل ( )2يوضح ﺘوزيع العينة وفقا لﻤﺘغير الﻤؤهل الدراسي

شكل ( )1يوضح ﺘوزيع العينة وفقا لﻤﺘغير سنوات الﺨﺒرة

شكل ( )3يوضح ﺘوزيع العينة وفقا لﻤﺘغير نوعية الدورات الﺘدريﺒية شكل ( )4يوضح ﺘوزيع العينة وفقا لﻤﺘغير عدد الدورات

راﺒعا :أدوات الدراسة :
اعتمدت الدراسة الحالية على األدوات التالية:

( )1ﻤقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلﺘﺩﺭيﺒية لﻤعلﻤات الﻤرحلة االﺒﺘدائية أثناء ﺍلﺨﺩﻤة :
قام الباحثين بﺈعداد مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية لمعلمات المرحلة االبتدائية أثناء

ﺍلخﺩمة .وقد اشتمل المقياس فى صورته األولية على ( )33عبارة مقسمة على أربعة أبعاد ،هي:

بعد أهداف الدورات التدريبية (9عبارات)،وبعد محتوى الدورات التدريبية ( 8عبارات) ،وبعد أسس

تحديد االحتياجات التدريبية ( 6عبارات) ،وبعد تقويم الدورات التدريبية ( 10عبارات).

حساب الصدق  :قام الباحثين بمراجعة المقياس منهجياً وعملياً وذلك من خالل عرضه على
مجموعة من المحكمين من المتخصصين في علم النفس  ،والمناهﺞ وطرق التدريس  ،وذلك

للتعرف على آرائهم في المقياس وصلته بالعناصر التي يحتويها  ،وكذلك وضوح العبارات

وسهولتها  ،وللتأكد من صدق المقياس .وبعد رصد وتحليل أراء ومالحظات السادة المحكمين تم
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اإلبقاء على عبارات المقياس التي نالت موافقة غالبيتهم  ،في حين تم حذف العبارات التي لم

تحظى باالتفاق من جانب المحكمين  ،وقد بلغ عددها واحد وعشرون عبارة ،وبذلك يكون عدد
عبارات المقياس في صورته النهائية من ( )27عبارة موزعة على أربعة أبعاد  ،وقد تم خلط

العبارات بصورة عشوائية وبدون تحديد ألي من األبعاد تنتمي كل عبارة .

حساب الثﺒات  :قام الباحثين بتقدير ثبات المقياس على طريق إعادة تطبيق المقياس على عينة
التطبيقين ،بفاصل زمني خمسة عشر يوما وقد روعي التشابه بين ظروف التطبيقين إلى حد

كبير ،وحساب معامل االرتباط بين التطبيقين فتراوح معامل الثبات لألبعاد األربعة بين(-.83
 ).90في حين بلغ للمقياس ككل( .).87وهي قيم تدل على ثبات المقياس.

ﺘصحيح الﻤقياس  :روعي عند تصحيﺢ المقياس أن تأخذ االستجابة (دائما) ثالث درجات ألنها
تمثل مستوى مرتفع تجاه موضوع الدراسة  ،في حين تأخذ االستجابة (أحيانا) درجتان ألنها تمثل
مستوى متوسط تجاه موضوع الدراسة ،بينما تأخذ االستجابة (نادرا) درجة واحدة ألنها تمثل

مستوى منخفض تجاه موضوع الدراسة ،وذلك بالنسبة للعبارات اإليجابية .في حين يحدث العكس

بالنسبة للعبارات السلبية.

( )2ﻤقياس الرضا الوظيفي لدى ﻤعلﻤات الﻤرحلة االﺒﺘدائية:
قام الباحثين بﺈعداد مقياس الرضا الوظيفي لدى معلمات المرحلة االبتدائية .وقد اشتمل
المقياس فى صورته األولية على ( )49عبارة  ،وقد أعطى لكل عبارة ثالثة استجابات تمثل
مستويات متباينة من االرتفاع واالنخفاض بالنسبة لموضوع الدراسة (دائما  -أحيانا  -نادرا) .

وقد وزعت عبارات المقياس على خمسة أبعاد ،هي :بعد نمط القيادة المدرسية (10
عبارات)،وبعد الحوافز ( 11عبارة) ،وبعد المناخ المدرسي ( 9عبارات) ،وبعد التأهيل والتدريب

( 11عبارة) ،وبعد أساليب اإلش ارف التربوي ( 8عبارات).

حساب الصدق  :قام الباحثين بمراجعة المقياس منهجياً وعملياً وذلك من خالل عرضه على
مجموعة من المحكمين من المتخصصين في علم النفس  ،والمناهﺞ وطرق التدريس  ،وذلك

للتعرف على آرائهم في المقياس وصلته بالعناصر التي يحتويها  ،وكذلك وضوح العبارات
وسهولتها  ،وللتأكد من صدق المقياس .وبعد رصد وتحليل أراء ومالحظات السادة المحكمين تم
اإلبقاء على عبارات المقياس التي نالت موافقة غالبيتهم  ،في حين تم حذف العبارات التي لم

تحظى باالتفاق من جانب المحكمين  ،وقد بلغ عددها واحد وعشرون عبارة ،وبذلك يكون عدد
عبارات المقياس في صورته النهائية من ( )39عبارة موزعة على خمسة أبعاد  ،وقد تم خلط
العبارات بصورة عشوائية وبدون تحديد ألي من األبعاد تنتمي كل عبارة .

حساب الثﺒات  :قام الباحثين بتقدير ثبات المقياس على طريق إعادة تطبيق المقياس على عينة
التطبيقين ،بفاصل زمني خمسة عشر يوما وقد روعي التشابه بين ظروف التطبيقين إلى حد
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كبير ،وحساب معامل االرتباط بين التطبيقين فتراوح معامل الثبات لألبعاد التسعة بين(-.80
 ).87في حين بلغ للمقياس ككل( .).84وهي قيم تدل على ثبات المقياس.

ﺨاﻤسا :إجراءات الدراسة:
لإلجابة على فروض الدراسة والتحقق من صدقها اتبع الباحثين اإلجراءات التالية:

 مراجعة األدبيات المرتبطة بموضوع الدراسة من دراسات سابقة واطار نظري مراجعة األدبيات
المرتبطة بموضوع الدراسة من دراسات سابقة واطار نظري.

 تحديد مجتمع الدراسة الذي اختار منه العينة  ،والتي تمثل فى عينه قوامها ( )131معلمة من
معلمات المرحلة االبتدائية بﺈدارة الجوف التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

 تطبيق مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية لمعلمات المرحلة االبتدائية أثناء ﺍلخﺩمة ومقياس الرضا
الوظيفي لدى معلمات المرحلة االبتدائية على عينة الدراسة.

 تحليل البيانات ومعالجتها إحصائياً وتفسيرها واإلجابة على فروض الدراسة.
 تقديم التوصيات والمقترحات المناسبة لالستفادة من نتائﺞ الدراسة.

سادسا  :ﺘحديد األساليب اإلحصائية الﻤسﺘﺨدﻤة في الدراسة الحالية :
استخدم الباحثين األساليب اإلحصائية اآلتية في الدراسة الحالية :
 النسبة المئوية لحساب عينة الدراسة.

 معامل ارتباط بيرسون لحساب معامل الثبات لكل من مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية لمعلمات
المرحلة االبتدائية أثناء ﺍلخﺩمة ومقياس الرضا الوظيفي لدى معلمات المرحلة االبتدائية.

 اختبار (ت) لحساب داللة الفروق للفرض الثالث .

 اختبار (ف) لحساب داللة الفروق للفروض األول والثاني والرابع.

وقد أجريت المعالجات اإلحصائية باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية SPSS
الﻤﺒحث الﺨاﻤس :نﺘائج الدراسة وﺘوصياﺘها.

أوال :نﺘائج الدراسة وﻤناقشﺘها:

الفرض األول للدراسة :ال ﺘوجد فروق فروق ذات داللة إحصائية ﺒين ﻤﺘوسط درجات أراء ﻤعلﻤات

الﻤرحلة االﺒﺘدائية على ﻤقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلﺘﺩﺭيﺒية أثناء ﺍلﺨﺩﻤة ﺘعزى لﻤﺘغير سنوات الﺨﺒرة.

وقد تم اختبار هذا الفرض من خالل حساب داللة الفروق بين متوسط درجات أراء

معلمات المرحلة االبتدائية على مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة تعزى لمتغير
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سنوات الخبرة  ،وذلك باستخدام اختبار (ف)  ،وقد أسفر ذلك عن مجموعة من النتائﺞ الموضحة

في الجدول التالي :

جدول رقم (  ) 2يوضح داللة الفروق ﺒين ﻤﺘوسط درجات أراء ﻤعلﻤات الﻤرحلة االﺒﺘدائية على
ﻤقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلﺘﺩﺭيﺒية أثناء ﺍلﺨﺩﻤة ﺘعزى لﻤﺘغير سنوات الﺨﺒرة

سنوات الﺨﺒرة
أﺒعاد الﻤقياس

 6-1سنوات
م

ع

 12-6سنوات
م

 12سنوات فأكثر

ع

م

ع

ف

ﻤسﺘوى الداللة

ﺒعد أهداف الدورات الﺘدريﺒية

12.54

4.08

14.23

2.53

15.13

5.15

4.76

دالة عند .05

ﺒعد ﻤحﺘوى الدورات الﺘدريﺒية

9.19

3.98

11.16

2.29

12.95

5.13

9.44

دالة عند .01

ﺒعد أسس ﺘحديد االحﺘياجات

8.59

2.94

9.59

1.34

10.39

3.31

4.63

دالة عند .05

ﺒعد ﺘقويم الدورات الﺘدريﺒية

13.65

4.57

16.21

3.11

18.04

5.63

10.06

دالة عند .01

الدرجة الكلية للﻤقياس

43.98

14.51

51.21

7.96

56.52

18.74

8.35

دالة عند .01

تدل بيانات الجدول السابق على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أراء

معلمات المرحلة االبتدائية على مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة تعزى لمتغير
سنوات الخبرة ،عند مستوى ( ، ).01وذلك لصالﺢ أفراد عينة الدراسة من ذوى الخبرة اثني عشرة

سنة فأكثر ،سواء بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس ،وبمتوسط وانحراف معياري ()18.74+56.52
أو األبعاد الفرعية له :بعد محتوى الدورات التدريبية ( ، ،)5.13+12.95وبعد تقويم الدورات

التدريبية ( ،)5.63+18.04باستثناء بعد أهداف الدورات التدريبية ( ،)5.15+15.13وبعد
أسس تحديد االحتياجات التدريبية ( )3.31+10.39جاء دالة عند مستوى ( .).05وقد يرجع

ذلك إلى أن ابرز التحديات التي تواجه كالً من المعلم المبتدئ والمشرفين التربويين هي كثرة
العبء اإلداري والفني بالمقارنة بالمعلم األقدم واألكثر خبره كما ورد فى دراسة المنياوي

(1432هـ).

وتختلف هذه النتيجة مع نتائﺞ دراسة كل من دراسة سوتجيبتو )1981( (Sutjiptoم) ،

ودراسة "العنزي" (1424هـ) ،ودراسة "حماد وسعيد " ( )2012والتي توصلت إلى أنه ال توجد
فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين الحكوميين نحو الدورات التدريبية  ،المقدمة

لهم أثناء الخدمة تبعا لمتغير سنوات ﺍلخﺩمة ،وكما وتختلف هذه النتيجة مع نتائﺞ دراسة "النمري"

(1428هـ) والتي توصلت إلى ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات
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اللغة العربية في تحديد درجة أهمية االحتياجات التدريبية تعزى إلى الخبرة في جميع مجاالت

الدراسة ؛ لصالﺢ المعلمات متوسطات الخبرة.

في حين تتفق هذه النتيجة مع نتائﺞ دراسة كل من "ييني وباديال" ( Yeany & Padilla,

 ، )1986ودراسة "سيلزر" ( ، )Sulzer, 1998ودراسة "ﺃبو عطوان" ( )2008ودراسة

"شديفات،ومحمد" ( )2009والتي توصلت إلى أن أثر التدريب في سلوك المعلم والذي يختلف
ب اختالف العديد من العوامل كخبرة المعلم في التدريس  ،كما تتفق هذه النتيجة مع نتائﺞ دراسة

ب"لومستين" ) ) Blumstein, 1992والتي توصلت إلى أن عدد المشاركة والخبرة العملية لها
أهمية في توضيﺢ التقدير الذاتي لتحصيل المعلمين واتجاهاتهم نحو مهنة التعليم ,وان المعلمين

المدربين والذين لديهم خبرة تدريس واتجاهات إيجابية ويستطيعون تحقيق أهدافهم بسهولة.

الفرض الثاني للدراسة :ال ﺘوجد فروق فروق ذات داللة إحصائية ﺒين ﻤﺘوسط درجات أراء
ﻤعلﻤات الﻤرحلة االﺒﺘدائية على ﻤقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلﺘﺩﺭيﺒية أثناء ﺍلﺨﺩﻤة ﺘعزى لﻤﺘغير

الﻤؤهل الدراسي.

وقد تم اختبار هذا الفرض من خالل حساب داللة الفروق بين متوسط درجات أراء

معلمات المرحلة االبتدائية على مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة تعزى لمتغير
المؤهل الدراسي  ،وذلك باستخدام اختبار (ف)  ،وقد أسفر ذلك عن مجموعة من النتائﺞ

الموضحة في الجدول التالي :

جدول رقم (  ) 3يوضح داللة الفروق ﺒين ﻤﺘوسط درجات أراء ﻤعلﻤات الﻤرحلة االﺒﺘدائية على
ﻤقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلﺘﺩﺭيﺒية أثناء ﺍلﺨﺩﻤة ﺘعزى لﻤﺘغير سنوات الﺨﺒرة

أﺒعاد الﻤقياس

دﺒلوم

الﻤؤهل الدراسي
م

ﺒكالوريوس
ع

م

دراسات عليا
ع

م

ع

ف

ﻤسﺘوى الداللة

ﺒعد أهداف الدورات الﺘدريﺒية

11.86

4.40

15.16

2.69

11.50

4.75

13.97

دالة عند .01

ﺒعد ﻤحﺘوى الدورات الﺘدريﺒية

9.35

4.35

11.55

3.36

9.25

4.55

5.36

دالة عند .01

ﺒعد أسس ﺘحديد االحﺘياجات

8.70

3.21

9.76

2.04

8.41

3.05

2.94

دالة عند .05

ﺒعد ﺘقويم الدورات الﺘدريﺒية

14.23

4.95

16.20

4.22

14.08

5.16

3.08

دالة عند .05

الدرجة الكلية للﻤقياس

44.15

16.39

52.69

10.91

43.25

17.18

6.45

دالة عند .01
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تدل بيانات الجدول السابق على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أراء

معلمات المرحلة االبتدائية على مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة تعزى لمتغير
المؤهل الدراسي ،عند مستوى ( ، ).01وذلك لصالﺢ أفراد عينة الدراسة الحاصلين على درجة

البكالوريوس سواء بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس ،وبمتوسط وانحراف معياري ()10.91+52.69

أو األبعاد الفرعية له :بعد أهداف الدورات التدريبية ( ،)2.69+15.16وبعد محتوى الدورات

التدريبية ( ،)3.36+11.55باستثناء بعد أسس تحديد االحتياجات التدريبية (،)2.04+9.76
وبعد تقويم الدورات التدريبية( ،)4.22+16.20جاء دالة عند مستوى ( .).05وقد يرجع ذلك إلى

أن تدريب المعلمين أثناء الخدمة ال يؤخذ برأي المعلمين عند تخطيط وتنفيذ البرامﺞ التدريبية ،كما
أنه ال توجد برامﺞ تقويم واضحة في نهاية الدورات التدريبية لمعرفة انتقال أثر التدريب.

وتتفق هذه النتيجة مع نتائﺞ دراسة "ضلعان "(1424هـ) والتي توصلت إلى وجود فروق

ذات داللة إحصائية تعزى لتغيير المؤهل.

فى حين تختلف هذه النتيجة مع نتائﺞ دراسة كل من دراسة "سالجر" ( Slaugher,

، )1998ودراسة "حماد وسعيد " ( )2012والتي توصلت إلى أنه ال توجد فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ داللة
إحصائية في اتجاهات المعلمين الحكوميين نحو ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ التدريبية  ،ﺍلمقﺩمة لهم أثناء الخدمة

تبعا لمتغير ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي.
الفرض الثالث للدراسة :ال ﺘوجد فروق فروق ذات داللة إحصائية ﺒين ﻤﺘوسط درجات أراء

ﻤعلﻤات الﻤرحلة االﺒﺘدائية على ﻤقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلﺘﺩﺭيﺒية أثناء ﺍلﺨﺩﻤة ﺘعزى لﻤﺘغير

نوعية الدورات الﺘدريﺒية.

وقد تم اختبار هذا الفرض من خالل حساب داللة الفروق إحصائية بين متوسط
درجات أراء معلمات المرحلة االبتدائية على مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة تعزى
لمتغير نوعية الدورات التدريبية  ،وذلك باستخدام اختبار (ت)  ،وقد أسفر ذلك عن مجموعة من
النتائﺞ الموضحة في الجدول التالي :

جدول رقم (  ) 4يوضح داللة الفروق إحصائية ﺒين ﻤﺘوسط درجات أراء ﻤعلﻤات الﻤرحلة

االﺒﺘدائية على ﻤقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلﺘﺩﺭيﺒية أثناء ﺍلﺨﺩﻤة ﺘعزى لﻤﺘغير نوعية الدورات
الﺘدريﺒية.

أﺒعاد الﻤقياس

عاﻤة

نوعية الدورات

ﺒعد أهداف الدورات الﺘدريﺒية

م
11.72

ﻤﺘﺨصصة
م

ع

14.55

4.51

18

ع
3.28

ف
4.12

ﻤسﺘوى الداللة
دالة عند .01

ﺒعد ﻤحﺘوى الدورات الﺘدريﺒية

9.53

4.49

11.02

3.64

2.06

دالة عند .05

ﺒعد أسس ﺘحديد االحﺘياجات

8.82

3.31

9.45

2.26

1.27

غير دالة

ﺒعد ﺘقويم الدورات الﺘدريﺒية

14.44

5.08

15.69

4.40

1.46

غير دالة

الدرجة الكلية للﻤقياس

44.53

17.00

50.72

12.36

2.39

دالة عند .05

تدل بيانات الجدول السابق على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أراء

معلمات المرحلة االبتدائية على مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة تعزى لمتغير
نوعية الدورات التدريبية ،عند مستوى ( ، ).05وذلك لصالﺢ أفراد عينة الدراسة الحاصلين على

دورات متخصصة ،سواء بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس،وبمتوسط وانحراف معياري

( )12.36+50.72أو األبعاد الفرعية له :بعد أهداف الدورات التدريبية ( ،)3.28+14.55وبعد
محتوى الدورات التدريبية ( ،)3.64+11.02باستثناء وبعد أسس تحديد االحتياجات التدريبية

( ،)2.26+9.45وبعد تقويم الدورات التدريبية ( ،)4.40+11.02جاء غير دالة.

وتتفق هذه النتيجة مع نتائﺞ دراسة كل من "ييني وباديال" ()Yeany & Padilla, 1986

دراسة "ﺃبو عطوان" ( )2008والتي توصلت إلى أن أثر التدريب في سلوك المعلم والذي يختلف
باختالف العديد من العوامل كنوعية الدورات التدريبية .فى حين تختلف هذه النتيجة مع نتائﺞ

دراسة سوتجيبتو ) )1981( (Sutjiptoوالتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
ترجع لمتغير نوع الدورة للمعلم والمعلمة .

الفرض الراﺒع للدراسة :ال ﺘوجد فروق فروق ذات داللة إحصائية ﺒين ﻤﺘوسط درجات أراء
ﻤعلﻤات الﻤرحلة االﺒﺘدائية على ﻤقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلﺘﺩﺭيﺒية أثناء ﺍلﺨﺩﻤة ﺘعزى لﻤﺘغير

عدد الدورات الﺘدريﺒية.

وقد تم اختبار هذا الفرض من خالل حساب داللة الفروق بين متوسط درجات أراء معلمات
المرحلة االبتدائية على مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة تعزى لمتغير المؤهل
الدراسي  ،وذلك باستخدام اختبار (ف)  ،وقد أسفر ذلك عن مجموعة من النتائﺞ الموضحة في

الجدول التالي :

جدول رقم (  ) 5يوضح داللة الفروق ﺒين ﻤﺘوسط درجات أراء ﻤعلﻤات الﻤرحلة االﺒﺘدائية على
ﻤقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلﺘﺩﺭيﺒية أثناء ﺍلﺨﺩﻤة ﺘعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية
( )4-1دورات

عدد الدورات الﺘدريﺒية
أﺒعاد الﻤقياس

م

ع

( )8-4دورات
ع

م
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( )8دورات فأكثر
م

ع

ف

ﻤسﺘوى الداللة

ﺒعد أهداف الدورات الﺘدريﺒية

12.35

4.85

13.50

2.68

15.34

4.93

4.52

دالة عند .05

ﺒعد ﻤحﺘوى الدورات الﺘدريﺒية

10.21

4.83

9.58

2.43

13.23

4.91

8.79

دالة عند .01

ﺒعد أسس ﺘحديد االحﺘياجات

9.32

3.55

8.75

1.69

10.34

3.12

3.46

دالة عند .05

ﺒعد ﺘقويم الدورات الﺘدريﺒية

15.16

5.44

14.22

3.46

18.03

5.29

6.82

دالة عند .01

الدرجة الكلية للﻤقياس

47.05

18.34

46.05

8.54

56.96

17.68

6.04

دالة عند .01

تدل بيانات الجدول السابق على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أراء

معلمات المرحلة االبتدائية على مقياس فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة تعزى لمتغير عدد

الدورات التدريبية ،عند مستوى ( ، ).01وذلك لصالﺢ أفراد عينة الدراسة الحاصلين على ثمانية
دورات فأكثر ،سواء بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس ،وبمتوسط وانحراف معياري

()17.68+56.96أو األبعاد الفرعية له :بعد محتوى الدورات التدريبية (، ،)4.91+13.23
وبعد تقويم الدورات التدريبية ( ،)5.29+18.03باستثناء بعد أهداف الدورات التدريبية

( ،)4.93+15.34وبعد أسس تحديد االحتياجات التدريبية ( )3.12+10.34جاء دالة عند
مستوى (.).05

الفرض الﺨاﻤس للدراسة :ال ﺘوجد عالقة ارﺘﺒاطيه ذات داللة إحصائية ﺒين فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ

ﺍلﺘﺩﺭيﺒية أثناء ﺍلﺨﺩﻤة والرضا الوظيفي لدى ﻤعلﻤات الﻤرحلة االﺒﺘدائية.

للتحقق من صحة الفرض الرابعة تم إجراء معامل ارتباط" بيرسون "بين درجة فعالية

ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة والرضا الوظيفي لدى معلمات المرحلة االبتدائية ،كما هو واضﺢ
بالجدول التالي:

جدول رقم (  ) 6ﻤعاﻤالت االرﺘﺒاط ﺒين فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلﺘﺩﺭيﺒية أثناء ﺍلﺨﺩﻤة والرضا الوظيفي لدى ﻤعلﻤات
الﻤرحلة االﺒﺘدائية

الدرجة
الكلية

اإلشراف
الﺘرﺒوي

الﺘأهيل

الﻤناخ

الﻤدرسي

الحوافز

الدرجة

نﻤط

الكلية

القيادة

ﺘقويم

األسس

الﻤحﺘوى

1.00
1.00

األهداف
1.00

أهداف الدورات

**.857

ﻤحﺘوى الدورات

1.00

**.914

.798

أسس ﺘحديد االحﺘياجات

**.806

**.863

.816

ﺘقويم الدورات الﺘدريﺒية

.922

**

.964

.927

الدرجة الكلية للﻤقياس

**

.266

.188

نﻤط القيادة الﻤدرسية

**.293

الﻤناخ الﻤدرسي

**
**

1.00

**.939

1.00

**.277

**.354

*

.196

**.852

**.354

**.328

**.308

**.393

1.00

**.917

.923

**

.328

.397

.246

**

.331

.223

**.961

**.885

.921

**

.309

.370

.252

**

.312

.201

الﺘأهيل والﺘدريب

1.00

**.899

.878

.813

.876

**

.297

.382

*

.202

**

.291

*

.199

أساليب اإلشراف الﺘرﺒوي

**.926

**.977

.981

.940

.955

**

.329

.381

**

.256

**

.337

**

.234

الدرجة الكلية للﻤقياس

1.00
1.00
1.00

األﺒعاد

**
**

**
**

**
**
**
**

20

**
**
**
**

**

**
**

**
*

*
*

الحوافز

تشير نتائﺞ الجدول السابق إلى وجود عالقة طردية دالة ذات داللة إحصائية بين فعالية

ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة والرضا الوظيفي لدى معلمات المرحلة االبتدائية عند مستوى
( ).01سواء بالنسبة للدرجة الكلية أو معظم األبعاد الفرعية لكل مقياس ،وهذا يدل على أنه كلما
زادت فعالية ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية أثناء ﺍلخﺩمة كلما زاد الرضا الوظيفي والعكس صحيﺢ  ،ويرجع

الباحثين هذه النتيجة إلى أن الدورات التدريبية تهدف إلى زيادة قدرة الفرد على التفكير المبدع
الخالق بما يمكنه من التكيف مع عمله من ناحية مواجهة مشكالته والتغلب عليها من ناحية

أخرى(المهيري ،)2005،كما أنها تهدف إلى الحد من عوامل السخط والغياب وعدم االستقرار

الوظيفي,ألنه يساعد الموظفين الجدد والقدامى على استغالل كامل طاقاتهم الشخصية (عبد

الهادي .)2002،

تختلف هذه النتيجة مع نتائﺞ دراسة كل من دراسة " المعمر" ( ، )1993ودراسة "األفندي"

( )2012والتي توصلت إلى أنه ال توجد فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ داللة إحصائية بين مستوى الرضا الوظيفي
والتدريب .في حين تتفق هذه النتيجة مع نتائﺞ دراسة كل من دراسة " يحيى"(  )1994ودراسة

"عليمات"(  ،)1994ودراسة الدعيس "( )2016والتي توصلت إلى أنه وجود فروق دالة إحصائيا

في مستوى الرضا الوظيفي تعزى إلى الحوافز.
ثانيا :ﺘوصيات الدراسة:
توصي الدراسة الحالية بما يلي -:

 ضرورة مشاركة المعلمين والمشرفين التربويين عند التخطيط للبرامﺞ التدريبية.
 أن يتولى مسئولية التدريب مدربين أكفاء لهم دراية بمشكالت المرحلة والمعلم واحتياجاته.

 ضرورة تدريب المعلمين على متطلبات المواقف التعليمية المناسبة الستخدام تقنيات التعليم .
 أن تكون البرامﺞ التدريبية متعددة ومتنوعة لتلبية االحتياجات التدريبية المطلوبة.
 ضرورة أن تكون األهداف الموضوعة للدورات واضحة وقابلة للتحقق والتنفيذ.
 ضرورة تنوع أساليب التقويم بحيث تشمل جميع عناصر البرنامﺞ التدريبي.
 توفير الحوافز المادية واألدبية للمتدربين.

 أن يتولى تقديم الموضوعات التدريبية خبراء مختصون في هذه المجاالت.

الﻤراجع
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 إبراهيم ،جمال عبد المنعم ( :)2001تدريب المعلمين أثناء الخدمة في ليبيا بين الواقع والطموح –
دراسة تحليلية ،مجلة التربية والتنمية ,العدد 22ابريل ,القاهرة.

 ﺃبﻭ ﺍلﺭﻭﺱ ،فضل ( :)2001تحﺩيﺩ ﺍالاحتياجات ﺍلتﺩﺭيبية لمعلﻡ ﺍلصفﻭﻑ األربعة األساسية
ﺍالﻭلى في محافﻅة نابلﺱ ،ﺭسالة ماجستيﺭ غي منشﻭﺭﺓ جامعة ﺍلنجاﺡ ﺍلﻭﻁنية  ،نابلﺱ.
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أ .وهيبة جنون و أ .فائزة سماي
جامعة عبدالحميد مهري  /الجزائر
الملـــخص:
خالل مقال تم نشره مؤخ ار في مجلة "دفاتر بيداغوجية حول العلوم العصبية و البيداغوجيا
( )2016بعنوان الدماغ والمدرسة !المعارف العصبية في خدمة الجميع ! اآلن أكد فيه مؤسس
مشروع التربية العصبية - Eric GASPARوهو أستاذ مادة الرياضيات -مدى أهمية تعليم
سواء األطفال أو المعلمين و حتى األولياء مكونات الجهاز العصبي و كذا وظائفه المختلفة
خصوصا تلك المرتبطة بالعملية التعليمية و قد ضرب مثاال حول ذلك قائال "انه من غير المعقول

أن سائق سيارة السباق يجهل مكونات محرك سيارته نفس الشيء ،من غير المعقول أن يكون
هناك أستاذ أو معلم يجهل مكونات ووظائف الدماغ ،حيث بينت العديد من الدراسات الحديثة
أهمية ما تقدمه العلوم العصبية المعرفية للمعلم و التلميذ من معلومات كالمرونة العصبية واالنتباه

و التخزين و حتى التحكم في العنف " ،بحيث أكد لو ازرة التربية الوطنية و التعليم أن تعليم كيفية
عمل الجهاز العصبي أثناء تلقيه المعلومة و كيفية معالجتها معرفيا على مستوى الجهاز العصبي

و كذا كيفية تخزينها و من ثمة استرجاعها سيساعد بال شك التعلم الجيد ،و سيساعد المنظومة
التربوية في حل مشكلة الفشل والرسوب المدرسي بل حتى القضاء على مشكل العنف في

المدارس و بين خالل حوار قام به مع جريدة "العالم  "LE MONDEالفرنسية أن على المعلمين
و األساتذة أن يكون على قدر من المعرفة و الدراية باألساس العصبي للمعرفة إلى جانب

األساس المعرفي ،كما على المختصين في البيداغوجيا األخذ بعين االعتبار عند بناء برامجهم
التربوية التعليمية بمختلف النتائج التي تتوصل إليها األبحاث و الدراسات في هذا الميدان

( المعرفي العصبي ) خصوصا تلك المتعلقة بالذكاء المتعدد و الخرائط الذهنية و كذا سيرورة

التذكر و االسترجاع و كيفية التخلص من مشاكل النسيان و عدم التركيز إلى غير ذلك من
المواضيع التي تتم معالجتها و البحث فيها في هذا الميدان و التي تخدم بصورة كبيرة و واضحة

المختصين التربويين و البيداغوجيين في بناء برامجهم التعليمية التعلمية ،و ان ذلك سيسهل

بدرجة كبيرة السيرورة التعليمية التعلمية لدى المتعلم و المعلم على حد السواء و سنحاول في

ورقتنا البحثية هذه اظهار ماهية المعرفية العصبية ،األساس العصبي للمعرفة ،كيف تكتسب ؟
وكيف تعالج و كيف تسترجع ؟الدماغ و التعلم ؟كيف ستساهم المعرفة العصبية في السيرورة

التعلمية التعليمية ؟ما يجب أن يعرفه المعلم و ما يجب أن يتعرف عليه المتعلم ؟مستندين في
ذلك على مبادئ المتبناة في مشروع التربية العصبية لصاحبه . Eric GASPAR

الكلمات المفتاحية :العلوم العصبية –البيداغوجيا -العملية التعليمية -المعرفية العصبية –المعلم -المتعلم.
مقدمة و إشكالية البحث:
تزايد االهتمام في العقود األخيرة بمهنة التعليم نظ ار لعظم دورها في التربية ،و إعداد النشء و بناء
المجتمعات ،و بنفس القدر من األهمية يأتي االنشغال بمن سيمتهنها من أفراد المجتمع فقد أصبحت
المجتمعات على اختالفها و تنوع أنظمتها و سياساتها التربوية تشترط جملة من المعايير التي البد أن

تتوفر في المعلم لكي يتمكن من األداء المثالي لهذه المهمة النبيلة آال وهي التدريس .و لهذا عكفت عديد
المعاهد المكونة للمدرسين و المعلمين على اإلعداد المتقن للطالب المرشح لحمل رسالة التعليم.

و حيث أن اكبر المتخصصين في الدماغ -من منظور بيداغوجي -هم المعلمين فهم يصممونه ثم

يشكلونه و يغذونه ،فإنهم المتدخلين المباشرين في عملية إثراء و تطوير العمليات المعرفية عند التلميذ و
هذا ما يشجع و يحفز النمو العصبي عن طريق إنتاج لنقاط االشتباك العصبي بكميات كبيرة او ما يعرف

بتوليد روابط عصبية جديدة.

و بالمقابل فقد كشفت األبحاث العلمية خالل السنوات األخيرة الكثير من أسرار الدماغ البشري ،وأدت هذه

المعلومات إلى تغييرات مذهلة حول كيفية استخدامه في عملية التعلّم بشكل أفضل وأسرع وأسهل .
وتعالت الصيحات التربوية إلعادة النظر في محتوى العملية التربوية وأهدافها ووسائلها واستراتيجياتها بما

يتيح للطالب اكتساب المعرفة القائمة على معرفة وظائف الدماغ.
و لهذا الغرض يستخدم المعلمون المنهج العلمي فيفكرون ،يبنون فرضيات ،و يغيرون من طرق التدريس
بهدف بلوغ أفضل قدر من اإلنتاجية التعليمية للمناهج التربوية .فتجد المعلمين على اختالف تكوينهم و

مدارسهم يستخدمون ما تدربوا عليه من نماذج التعليم و مناهج التدريس ،كالنموذج االستقرائي و التعاوني
و السلوكي و غيرها  .و مؤخ ار كثر الحديث عن طرق جديدة للتدريس تعتمد على صياغة الفعل التعليمي

بعد فهم الفعل التعلمي و كيف يتم هذا األخير من الناحية العصبية المعرفية من خالل تدريب المعلمين
على سيرورة العمليات المعرفية و كيفية عمل الدماغ في حالة التفكير و االستذكار و االستنتاج إلى غير

ذلك من العمليات التي تؤثر على إنتاج عملية تعليمية تعلمية صحية ،و ساعد على هذا ظهور علم
التربية العصبية و هو جديد في طور النمو يساعد على التقارب بين العلوم العصبية و علوم التربية
ومؤسس على قناعة ضرورة معرفة عمل الدماغ و الوظائف العصبية لتسهيل عملية التدريس و تحسين
اإلنتاج التعليمي .و سنحاول في هذه الورقة التطرق الى العديد من النقاط و المستجدات المذكورة انفا

باإلضافة إلى اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي :كيف يمكن لمعرفة األساس العصبي للعمليات
المعرفية مساعدة المدرسين للوصول إلى أداء أفضل فعل تعليمي ؟
ماهية المعرفية العصبية :
في السنوات األخيرة من القرن الماضي وبفعل تقدم تقنيات التصوير الدماغي الطبي ،خصوصا تقنيتا
التصوير المقطعي والتصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي توفرت للباحثين إمكانية دراسة دماغ اإلنسان
الحي ومعاينة األنشطة الفسيولوجية العصبية بشكل مباشر كما تحدث في الدماغ بدل االعتماد على

الدراسات التشريحية فقط ،ومن ثم أصبح باإلمكان معرفة مواقع حدوث األنشطة السيكولوجية في الدماغ
هذه الميزة جعلت عالقة علم النفس المعرفي بعلم األعصاب تتعمق أكثر فانفتحت الدراسات السيكولوجية
على علم األعصاب كما انفتح هذا األخير على السيكولوجيا المعرفية ،فبعد أن تم فهم آليات اشتغال

الذهن بدقة من طرف علم النفس المعرفي ،أصبح هذا األخير يبحث عن األسس العصبية لمفاهيمه
وبعد أن حقق علم األعصاب تقدمه التقني المنهجي ،انجذب إلى المعرفية لتوجهه في دراساته بفعل

معطياتها النظرية .هكذا ولد تخصص جديد أصبح يعرف بعلم األعصاب المعرفي أو المعرفية العصبية

 Neurocognitionوهي سيكولوجيا معرفية في جانبها النظري وتطبيقية في جانبها العصبي ،وبالتالي لم
تعد مفاهيم علم النفس المعرفي عبارة عن فرضيات تستمد قيمتها من الدراسات التجريبية بطريقة غير

مباشرة بل أصبحت تتحقق من معطياتها بطريقة مباشرة عن طريق تحليل الصور ثالثية األبعاد التي

تنتجها أجهزة التصوير الدماغية.

و تعنى المعرفية العصبية بدراسة الركائز الحيوية لألساس المعرفي و بمعنى أخر فهي تدرس األسس
العصبية للعمليات العقلية و بالتالي فان المعرفية العصبية تمكننا من معرفة كيفية عمل الوظائف المعرفية

من خالل تتبع مسار الدارات العصبية في الدماغ .و تتداخل المعرفية العصبية مع عدة علوم أخرى كعلم

النفس العصبي و علم النفس الفسيولوجي و علم األعصاب و علم النفس المعرفي ،كما تتقاطع مع عدة
مجاالت أخرى مثل طب الجهاز العصبي و الهندسة الحيوية و الطب النفسي و الفلسفة و اللغويات و

الحاسوب و الرياضيات و غيرها ،كما ويركز هذا التخصص على فهم المعرفية (الذاكرة و اإلدراك
والتخطيط ،و االهتمام ،و الوظائف النفسية الحركية) والعاطفية (مثل المزاج ،و القلق ،و التحفيز

و اإلثارة) سلوك بدءا من وجهة نظر بنية الدماغ ووظيفته.

األساس العصبي للمعرفة:

يرجع العلماء النفسيون العصبيون عملية المعرفة الى بعد بيولوجي عصبي ،فمن وجهة نظرهم تنتج
المعرفة من إدماج كل المعلومات المدركة و المعالجة و يتجسد هذا االندماج في صورة تغييرات بنيوية

داخل الدماغ فتحدث تغييرات مجهريه تسمح لكل معلومة مكتسبة بترك اثر مادي لمرورها .و يظهر مفيدا

بل و ضروريا اليوم أن يكتب كل من المربون و الباحثين في ميدان البيداغوجيا و كل فاعل في ميدان
التربية معارفه و تجاربه بشان القواعد العلمية لظاهرة التعلم.

و انه من األهمية بمكان أن نعرف أين وكيف يعالج الدماغ العمليات المعرفية كاالنتباه و الذاكرة

و االستذكار و التفكير وغيرها من العمليات المتعلقة بالتعلم من قريب أو بعيد .

إن المعرفة هي إحدى ركائز الفكر البشري إن لم تكن أهمها على اإلطالق و هي امر حيوي لنجاح الفرد

إن األبحاث الحالية تحرز تقدما في فهم المعرفة وأساسها العصبي  .وفي هذه الحالة سنحاول أن نلقي

الضوء على األساس العصبي للمعرفة و بالتحديد لعملية التعلم.

ظهر التفسير العصبي لعملية التعلم خالل األبحاث التي عملت على تدريب المجندين في أمريكا في
الحرب العالمية الثانية على اآلالت العسكرية الدقيقة ،إذ تبين خاللها أن تعلم تشغيل هذه اآلالت يتأثر بما
يسمي (التغذية المرتدة الحسية ) .وهي تعنى أن ممارسة الفرد لنشاط معين أثناء التدريب يعطيه نوعا من
الخبرة باآللة أو يعطيه معلومات ناتجة عن اإلحساس بالنشاط ،ولذلك تنبع من االستجابة مثيرات تغذي
بطريقة رجعية تلك االستجابات بعد حدوثها .فعملية التغذية المرتدة الحسية ترتبط ب :
 -1أعصاب االستقبال (الحواس ).
 -2أعصاب الحركة (الخاليا العصبية الحركية).
ويري سميث  :أن تفسير التعلم على أساس التغذية الراجعة الحسية وعالقتها بأعصاب االستقبال والحركة
يعتبر إضافات حقيقية لدراسة التعلم لم تستطع نظريات التعزيز والتدعيم باختزال الحاجة أن تحققها .
ولقد استعان علماء االعصاب وعلم النفس ،بما توصلت إليه أبحاث ودراسات في ميادين متعددة إللقاء
بعض الضوء على عمل الجهاز العصبي .
ومن هذه األبحاث ما هو خاص بدراسة سلوك الحيوان ،الن التركيب الفسيولوجي لجهازه العصبي بسيط
غير معقد مما ساعد على بساطة سلوكه وخلوه من التعقيد ،ولذلك أمكن إخضاعه للتجارب في معامل
األبحاث ،واستخالص النتائج والمبادئ التي يمكن تطبيقها واختبار صحتها على اإلنسان.
كذلك أمكن االستعانة بالفحص الطبي والعالجي لمخ اإلنسان المصاب في الحوادث والحروب .

فكان من أوائل المشتغلين بدراسة المخ المصاب بروكا ،)1880-1824(Brocaاذ جاءه رجل مصاب
في جمجمته إصابة أدت إلى فقدان القدرة على الكالم ،و وفاته وبذلك أمكن تشريح مخه فوجد به إصابة
في المنطقة الخلفية من الشق األمامي ،وبمقارنة األعراض المرضية بنتائج التشريح استطاع بروكا أن
يكتشف مرك از في المخ مسئول عن الكالم ،وقد توالت األبحاث بعد ذلك وكان من نتائجها (رسم
صور)للمخ والمراكز المخية  .كذلك  )1800(Voltaاستخدم التنبيه الكهربائي في دراسة سيكولوجية المخ
وأمكن تسجيل نتائج هذا التنبيه ،وهو الذي ركب أول بطارية لهذا التنبيه .وقام روالندو ()1830-1770
بتجارب عن هذا التنبيه الكهربائي وجد انه من الممكن استخدامه في تحريك بعض العضالت ,واكتشفا
مراكز الوظائف الحركية بعد  70عام من هذه المحاوالت .
ثم تكمن العلماء من رسم المراكز المخية الخاصة بالتجارب الحسية ،وتسجيل التغيرات الكهربائية في المخ
والجسم ويرجع الفضل في ذلك إلى تقدم علو الطبيعة وحسن استخدام الكهرباء .
وقد لجأ كثير من اصحاب نظريات التعلم المختلفة مثل سكينر ،و بافلوف ،و هل ،و جثري ،و غيرهم
إلى بناء تفسيرهم على ما أمكن التوصل إلية من حقائق تخص فسيولوجية الجهاز العصبي .
كما نجد أن ثوراندايك وأصحاب نظرية االرتباط أشاروا إلى أن الجهاز العصبي يلعب دو ار هاما في
تغيير سلوك الكائن ،وان مدى هذا التغير يتوقف على درجة رقي الجهاز العصبي في سلم التطور.
وكذلك وجد أصحاب نظرية المجال بعض األسس العلمية التي استخلصوها من الحقائق الفسيولوجية
للجهاز العصبي ووجدوا فيها ما يدعم تفسيرهم للتعلم.ومن اجل فهم األسس الفسيولوجية التي استندت
عليها بعض النظريات البد من معرفة أوال اصل الجهاز العصبي ما هو :
يرجع سلوك الكائن إلى المادة البروتوبالزمية وهي تمتاز بما يلي :
 -1قابليتها للتغير واإلثارة واالندفاع للحركة بالمنبهات الخارجية.
 -2القدرة على نقل التنبيه من احد أجزاء جسم الكائن الحي إلى جزء أخر.
 -3القدرة على ضبط حركات الجسم.
 الجهاز العصبي :
يتكون الجهاز العصبي مما يقرب من عشرين بليون خلية عصبية تختلف في الشكل وفي العمل

أنواع الخاليا العصبية :
تنقسم الخاليا العصبية تبعا لوظيفتها إلى ثالثة أنواع رئيسية :
أ -خاليا عصبية حسية :
وتقوم هذه الخاليا بنقل السياالت العصبية من أعضاء االستقبال إلى الجهاز العصبي المركزي.
ب -خاليا عصبية حركية :
وتقوم هذه الخاليا بنقل السياالت العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى أعضاء االستجابة
كالعضالت والغدد.
ج -خاليا عصبية موصلة (رابطة) :
وهى عبارة عن حلقة وصل بين الخاليا الحسية والحركية.
 أقسام الجاز العصبي :
 -1الجهاز العصبي المركزي  :ويشمل هذا الجهاز (الدماغ (المخ) ،النخاع الشوكى)
-2الجهاز العصبي الطرفي  :ويشمل ( األعصاب المخية ،األعصاب الشوكية )
 -3الجهاز العصبي الذاتي  :ويرتبط هذا الجهاز بعضالت الجسم الالإرادية وغدد الجسم ويقسم هذا
الجهاز إلى قسمين :
أ -الجهاز السمبثاوى  :وتتصل أليافه العصبية بالمنطقة الصدرية والمنطقة القطنية من النخاع الشوكى.
ب -الجهاز البارسمبثاوى  :وتتصل أعصابه بالجهاز العصبي بالمخ ومنطقة العجز من النخاع الشوكى.
والجهاز العصبي هو الحاكم المسيطر على أعضاء الجسم المختلفة والحواس والعضالت وغيرها ولكي
يتسنى له القيام بهذا العمل ال بد من وجود :
 -1أعضاء خاصة تتأثر بما يقع عليها من المؤثرات المختلفة وهذه هي الحواس.
 -2مراكز خاصة تتسلم هذا اثر ،هذه المؤثرات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلدراكها وإلصدار
األوامر ،التي تكفل حياة الكائن وسالمته ،إلى األعضاء المختلفة ويطلق على هذه المراكز
الجهاز العصبي المركزي.
 -3وسائل لنقل أثار التنبيه من الحواس وتوصيلها إلى المراكز العصبية أو من هذه إلى سائر
أعضاء الجسم ،وهذه هي األعصاب أو الجهاز العصبي المحيطي.

 -4وسائل لتنفيذ أوامر الجهاز العصبي المركزي المختلفة ،وهذه هي العضالت والغدد المتنوعة .
فالجهاز العصبي يتحكم في نشاطات جميع وظائف أجهزة جسم اإلنسان وينسق أعمالها بدقة بالغة
وكذلك وسيلة لتلقى المعلومات سواء كانت خارجية أو داخلية عن طريق المؤثرات بواسطة أجهزة
االستقبال ثم االستجابة لها ولذلك يكون اإلنسان على اتصال دائم ومباشر مع ما يحدث مع بيئته
الخارجية والداخلية فيحفظ الوضع الداخلي لإلنسان ثابتا ومتزنا ،ويكون هذا بالتعاون مع جهاز الغدد
الصماء.
فنجد من خالل ما سبق :
 -1أن الجهاز العصبي يتحكم في السلوك بطريقة ما .
 -2أن الذكاء واالستبصار ينمو ويتطور بتطور الجهاز العصبي ،ومع ذلك الجهاز العصبي ال يخلق
لنا األهداف واالتجاهات.
 -3ال توجد عالقة بين حجم المخ ودرجة ذكاء الكائن كما كان يظن قديما.
 الوظائف العصبية :
الخلية العصبية:
يرجع اكتشاف الخلية العصبية إلى روبرت هوك ( )1865وهي صغيرة جدا وال يمكن رؤيتها بالعين
المجردة وتختلف في الشكل والحجم والتعقيد على حسب موضعها في الجسم ،وعلى وظيفتها ،وتعتبر هي
وحدة التركيب في الكائن الحي .
تتكون الخلية العصبية من ثالثة أجزاء هي :
 -1جسم الخلية.
 -2زائدة مستطيلة تسمي المحور.
 -3زوائد شعيرية تلقب بالفروع (.هي العنصر المستقبل للمنبهات الحسية).

كيف يحدث التنبيه العصبي ؟
تفسر نظرية أغشية التوصيالت العصبية ذلك بأنه في حالة التوازن تنتشر االيونات الموجبة على الجانب
الخارجي لألغلفة التي تغطي التوصيالت العصبية ،بينما تنتشر االيونات ذات الشحنة السالبة على
الجانب الداخلي.

فإذا نبه أزيلت االيونات الخارجية الموجبة وحدث اضطراب واختالل في توازن الغالف العصبي وتخللت
االيونات ذات الشحنات السالبة القطب إلى الجانب الخارجي ،وهذا يعتمد على قوة التنبيه أو الجهد ،كما
أن حجم التيار الع صبي أو المثير العصبي يتفق مع حجم منطقة العصب التي حدث فيها التنبيه ،وهي
أيضا تختلف في العصب الواحد حيث يضيق العصب أو يتسع.
وقد اعتمد السلوكيين على خصائص الخلية العصبية واأللياف العصبية من حيث االستثارة والتوصيل .
فذكروا أن المثيرات المختلفة هي وحدها دوافع السلوك ،كما اعتبروا أن اى نوع من أنواع التعلم ال يخرج
عن تكوين عادة بتكرار نشاط قوس عصبي خاص .وذكروا في تفسير العادة أنها تبدأ بمثير يؤدي إلى نوع
من االستجابة  ،وذلك عن طريق تيار عصبي ينتقل بسرعة بين الخاليا العصبية إلى الجهاز العصبي
المركزي إشارة إلى العضلة أو العضالت المختصة فتتحرك ويحدث التكيف المطلوب للموقف الذي أثار
التنبيه .
هذا ويكون انتقال التيار العصبي ألول مرة غير سهل إذ من خصائص المسافات البينية مقاومة مرور
التيارات العصبية الجديدة  ،ولكن إذا ما تكرر التنبيه عبر هذا القوس العصبي السابق أخذت مقاومة
المسافات البينية تقل شيئا فشيئا حتى تتالشي ويصبح الطريق العصبي الخاص بهذا المنبه واستجابته اقل
الطرق مقاومة له وهنا تتكون العادة .
هذا و قد وجه كثير من النقد لهذا التفسير ،ولم تعد نظرية مقاومة المسافات البينية لمرور التيار العصبي
مقبولة .حيث أن :
 -1التيارات العصبية الذاهبة للمخ ال تتجه إلى تنشيط بقع منفصلة في أنسجة اللحاء .
 -2ال تخترق التيارات العصبية الذاهبة إلى الحبل الشوكي والعضالت حبال عصبيا منعزال.

 -3كما أن تشريح المخ دل على وجود وحدة العمل وتكامله فطبقات اللحاء تتشابك وترتبط بعضها
ببعض األخر بواسطة أنسجة ضامه التي تربط المنطقة البصرية في مؤخر الجمجمة بباقي أجزاء
المخ ،كما تربط النصف الكروي األيمن باأليسر وهكذا.
وقد أثبتت التجارب العلمية والعالجية صحة تفسير المجالين لعمل الجهاز العصبي كوحدة وأضعفت من
مركز السلوكيين مثل :
مثال ( )1درب شخص في المعمل ،بعد أن عصبت عينه اليسرى ،على الضغط على زر خاص كلما
رأى لونا معينا ،وبعد أن تم تعليمه عصبت العين اليمنى بدل اليسرى ،وطلب منه ممارسة العادة السابقة
فلم يجد صعوبة في ذلك ،ولم يتأثر التعلم حتى إذا تغير حجم الزر و اللون.
فسر المجاليون ذلك بان التشابه في الموقفين السابقين تشابها وظيفيا وديناميكيا عمم رد فعل اللحاء
واتخذ صورة (مجاليه) فكان من الطبيعي أال تتغير االستجابة في الحالتين.
مثال ( : )2وجد أن استئصال الفص الجبهي للنصفين الكرويين يتلف العادة ويزيل اثر التعلم ،بينما
إتالف جزء منه يؤثر جزئيا في التعلم ،اى أن إزالة اثر التعلم كان يتوقف على امتداد الجزء المستأصل
ويالحظ أن الحيوان كان في الغالب قاد ار على إعادة تعلم العادة بعد اختفائها بالعملية الجراحية ،وقد دلت
تلك التجارب على أن المنطقة الجبهية للنصفين الكرويين منطقة ربط هامة في الجهاز العصبي .
مثال ( )3كذلك دلت أبحاث األطباء وغيرهم على المصابين في المخ انه يمكن إزالة  %70من األنسجة
العصبية في احد الفصين الجبهيين دون أن يصاب الشخص بعطل في القدرة العقلية أو ينقص الذكاء
مادام الفص األخر سليما ،اى ما تبقي من المخ يحل محل الجزء المفقود في العمل والوظيفة ،أما إذا
كانت اإلصابة في القسم األمامي الجانبي من الفص األيسر،كان العطل شديدا في الوظائف الحركية
العضلية بما فيها الكالم .
نظرية التعلم المستند إلي المخ "الدماغ "تعني :هي نظرية تعلم مستنده إلي (قائمة على) بنية ووظائف
المخ .فهي حصيلة تكامل عدة مجاالت علمية مختلفة ومنها علم األعصاب.الفسيولوجيا .البيوكيمياء
الطب علم المعرفة علوم الكمبيوتر.

الحقائق التي توصل لها علماء علم األعصاب وذات العالقة بالتعلم :
 .1يعتقد علماء األعصاب أن الدراسة المباشرة للدماغ هي الطريق الوحيد لفهم أسباب السلوك فهم
متجاوزون للتفسير السلوكي الذي يذهب إلى أن السلوك نتاج عوامل بيئية خارجية فقط (مثيرات
معززات )  .ومتجاوزون للنظريات المعرفية القائمة على افتراضات نظرية للعمليات المعرفية (انتباه
إدراك  ،معالجة  ،تذكر  ... ،الخ )  .على أمل تحديد الجذور النيورولوجيه لتلك العمليات باعتبارها
الوظائف العقلية للدماغ.
 .2الجهاز العصبي هو القاعدة الفيزيقية لعملية التعلم اإلنساني  .فالدماغ ليس حاسوباً  .إنه جهاز ذاتي
التنظيم ،يدرس تركيباً ووظيفة بتقنيات لم تكن متوفرة من قبل
 .3المخ /العقل :اجتماعي يستمر العقل /المخ بالتغير طيلة الحياة تبعاً النخراط الفرد مع اآلخرين فيولد
الطفل ومخه مرن ذا سرعة استجابة وتأثر باآلخرين.والدماغ يتغير عبر دورة الحياة وفقاً لما يتعرض
له الفرد من خبرات  .فكلما أتيحت الفرصة للدماغ لممارسة وظائفه العقلية كلما غيرنا في تركيبه
وطورنا أنماطاً مختلفة من الترابطات يسهل تكرارها.
 .4الخلية العصبية تتعلم  ،الدماغ قادر على صنع شبكات عصبية تبعاً لتعقيد التعلم بما يؤثر على قدرة
الدماغ على التكيف مع البيئة  .إن الشبكات التي تعزز من خالل إعادة تشغيلها تبقى وتتقوى في
حين أن الشبكات التي ال يتكرر تشغيلها تضمحل  .وعليه فإن الخبرات التي يمر بها الطفل في عامه
األول كفيلة بتكوين شبكات عصبية تجعل دماغه يقترب من الحالة التي يصل إليها في سن الرشد .
 .5الوصالت بين الخاليا العصبية التي تعرف باسم الشجيرات  Synapsisتشكل ممرات عصبية أو
خرائط التعلم  Learning Maps .معظم هذه الممرات العصبية تتواجد بنهاية السنة الثالثة من
العمر.
 .6البحث عن المعنى فطرى :دائماً يولد أي طفل ومخه وعقله مجهزان للبحث عن معنى أو أهمية لما
يمر به من خبرات ،ومدى ما تشتمل عليه هذه الخبرات من قيم وأهداف واجابة على تساؤالت .وفي
نفس الوقت يبحث ويستجيب للمثيرات الجديدة.و للخبرات الحسية في السنوات المبكرة من عمر الطفل
تأثير كبير في تطور الدماغ ومن ثم في السلوك والتعلم .
 .7االنفعاالت هامه من أجل التنميط :ال يمكن فصل التفكير عن االنفعاالت ،والجسم والدماغ (المخ) بما
فيها االنفعاالت تشكل وحدة واحدة متألقة .كل خبره ما تكون مترافقة بانفعال .وان طبيعة التعلق بين

الرضيع ومن حوله تؤثر في تطور دماغه  .فالعالقات المضطربة داخل األسرة تدفع بدماغ الطفل إلى
استهالك كمية أكبر من الجلوكوز لمواجهة الضغوط النفسية بدالً من استخدامه في األنشطة المعرفية
 .وأن تكرار التعرض لتلك الضغوط يدفع بالدماغ إلى أن يطور مواقع مستقبالت االستثارة لبعض
المواد الكيميائية ،وهذه المواقع ترتبط باالندفاعية والعدوانية.
 .8التعلم تطوري :إن الدماغ بتركيبه المعقد وقدراته الالمحدودة مرن بشكل كبير يغير باستمرار من
كينونته التي تشكلت بقوة بواسطة خبرات الفرد خالل مرحلة الطفولة وطيلة المراحل التالية.
فال ينمو البناء المادي للدماغ فقط بسبب توافر الغذاء والحماية له فحسب بل تؤدي الخبرات الحياتية
التي يمتلكها الفرد إلى ترابطات جديدة بين األعصاب وافراز كيماويات تنقل اإلشارات.
وهناك مراحل لتطور الدماغ المادي ،ففي السنوات األعلى يكون معدل النمو مذهالً حيث يمكنه
تكوين كميات كبيرة من الترابطات ويكون حتى سن البلوغ ذا سالسة هائلة وقابلية للتغيير مما أظهر
ما يعرف بـ:
نوافذ الفرص  Windows Opportunitiesأي بدايات وفترات مناسبة جداً لحدوث تعلم ما وضياع
ويولّد األطفال بكثافة أقل
هذه الفرصة إن لم يتم التعلم خالل الفترة السنية التي تسمى بالنوافذُ .

للشجيرات مقارنة مما سيكون عليه الحال في مرحلة الرشد  .بعد شهور من الميالد يتسارع تكون هذه
الشجيرات ليصل إلى  50%أكثر من الراشد وذلك في سن أربع سنوات  .ويالحظ أن توقيت هذه
العملية يختلف في الدماغ من منطقة إلى أخرى  .فمثالً تنامي عدد الشجيرات في منطقة األبصار
ابتداء من الشهر الثاني وتتضاعف سرعتها في العمر من (  ) 8 – 10شهور ثم
تسير بسرعة
ً

تنخفض في سن عشر سنوات  .مناطق الدماغ الخاصة باالنتباه والذاكرة قصيرة المدى  ،والتخطيط

والكائنة في القشرة الدماغية تبدأ فيها هذه العلمية متأخرة ..
 .9البحث عن المعنى يتم من خالل التنميط :بواسطة إيجاد أنماط من الترتيب والتصنيف حيث تشترك
مجموعات خاليا الدماغ في شبكات عصبيه تطلق ومضاتها بنفس الطرف باستمرار ويصبح التعلم
مطلباً عندما يتواجد نمط راسخ .ومناطق الدماغ تتطور في خطوات متتالية يمكن التنبؤ بها وبنتائجها
بما يمكن من تحديد الوقت األنسب لتعلم المهارات الحركية ( من الميالد إلى سن أربع سنوات ) ،
ومهارات الحركات الدقيقة ( ما بين الثالثة والتاسعة )  ،والموسيقى من السادسة إلى التاسعة
.10حدد علماء األعصاب الشبكة العصبية  Neural netالتي تعمل أبان التعلم بالتقليد Im-itation
والشبكة الخاصة بتمييز الذات عن اآلخر أبان عملية التعاطف  Empathy .حيث وجدوا أن الشبكة

األولى تقع في منطقة التلفيفية الصدغية العليا  ، Superior Temporal Gyrusوالثانية في القشرة
السفلى اليمنى في النصفين الكرويين  .ومن المعتقد أن هذه المنطقة تلعب دو اًر في عملية العزو.
.11القشرة الجديدة  Neocortexتنشط أثناء عملية التعلم خاصة مع األشكال العليا من التعلم .
.12تطور الفص األمامي  Frontal lopeفيما )بين  14-10سنة )  ،حيث يمكن للطفل إتمام عمليات
حل المشكالت والتفكير الناقد والتنظيم.
 .13يدرك كل مخ /عقل ويبتكر األجزاء والكل بشكل متزامن :هناك اتجاهان منفصالن لدى جميع األفراد
من أجل تنظيم المعلومات ولكنهما متزامنتان وهو اختزال المعلومات على أجزاء وادراك المعلومات
والتفاعل معها بشكل سلسله من الكليات.والدماغ قادر بالفطرة على  :استكشاف األنماط  ،التذكر  ،إعادة
التنظيم الذاتي  ،التعلم  ،تحليل البيانات  ،التأمل الذاتي ،اإلبداع  ،واالبتكار.
.14من مبادئ الدماغ ذات العالقة بالتعلم نذكر:
يتضمن التعلم كالً من االنتباه المركز واإلدراك الطرفي .
يتضمن التعلم عمليات واعية وعمليات غير واعية.
يدعم التعلم المعقد بالتحدي ويكف بالتهديد.
التعلم فطري.
لدينا على األقل طريقتان لتنظيم الذاكرة المكانية  ،ولدينا مجموعة أنظمة للتعلم.
التعلم يشغل األجهزة الفسيولوجية كلها.
إن ما نعرفه من حقائق الدماغ تركيباً ووظيفة قليل جدا  .وما يهمنا هنا هو تلك الحقائق ذات العالقة
بالنمو والتعلم  .وان هذه المعلومات التي نعرفها قابلة للتعديل والتطوير في ضوء نواتج األبحاث الجديدة
في مجال الدماغ .وعليه فإن االختصاصيين في علوم النفس والتربية بحاجة ماسة لمتابعة أبحاث الدماغ
وتعديل أدواتهم التربوية والتعليمية والعالجية واإلرشادية وفقاً لما يكشف عنه علماء علم األعصاب .فالتعلم
المستند إلى الدماغ نظرية في التعلم تستند على الدماغ تركيباً ووظيفة  .إن هذا التعلم سيظل مستم اًر
طالما لم يمنع الدماغ من أداء عملياته الطبيعية ألي سبب من األسباب.
غالباً ما يقال أن كل فرد قادر على التعلم ولكن األصح أن نقول أن كل فرد يمارس عملية التعلم ،نظ اًر
ألن كل فرد يولد بدماغ يتعلم بالفطرة  .إن التعليم التقليدي غالباً ما يقمع التعلم بعدم تشجيعه أو تجاهله،
أو معاقبته لعمليات التعلم الطبيعية للدماغ.

مساهمة المعرفية العصبية في السيرورة التعليمية التعلمية:
لقد طالب الباحث ) (Dehaene ,2013الفاعلين في مجال التدريس و المدرسين على رأسهم فيما

أسماهم المتتبعون للشأن التربوي "صرخة انذار" عدم االمعان في تجاهل النتائج العلمية التي تقدمها العلوم

المعرفية ،ارتباطا بالفعل التليمي التعلمي ،مطالبا بتربية تتأسس على الحجة و البرهان ،و تستند على تقييم
الممارسات التربوية ،ز تقييم الكتب المدرسية بالطريقة نفسها التي نعتمدها في الطب للتأكد من فعالية

دواء ما ،كما طالب بضرورة أن يمتلك المدرسون حدا أدنى من المعارف المرتبطة بالعلوم المعرفية

(مضطفى بوعناني ،2015،ص )04بل على المدرسون و المعلمون بجميع األطوار أن يكونوا على قدر
من المعرفة بالعلوم المعرفية العصبية.

من خالل المحاضرات  Neurosupالتي قدمها  Eric Gasperعلى المعلمين و التالميذ آخر التطورات
المعرفية العصبية في ميدان التعلم .و أكد أن المعرفية العصبية توضح سيرورات جديدة للتعلم ،هذا
التوضيح ال يلغي بالضرورة السيرورة المتعارف عليها من قبل .أن هذه المحاضرات كانت مفيدة للمعلمين

بنفس قدر إفادتها للتالميذ ،فبالنسبة لألساتذة يتم غالبا تدريبهم على الطرق البيداغوجية و تصورات

التالميذ للمواد المدرسة لكن ال يتم تعريفهم عن كيفية تكوين هذه التصورات عصبيا أو باألحرى ال يتم

تدريبهم على كيفية التعلم من الناحية العصبية .أما بالنسبة للتالميذ فان اغلبهم يظن مثال أن الذكاء ثابت

و أن مستواهم و قدرتهم على االستيعاب لن تتغير مهما فعلوا ،و ليس لديهم علم بالمرونة و هي من
الخصائص الجوهرية للدماغ حيث انه قادر على التعلم ألنه مرن وظيفيا مثل المطاط و هو يتغير حسب
درجة و كثافة و أهمية المنبهات البيئية .و لهذا تجد العديد من التالميذ ال يأخذون بعين االعتبار

النصائح المقدمة من معلميه فيما يخص المذاكرة و الحفظ مثال.

و يمكن توضيح مساهمة المعرفية التعليمية في سيرورة التعليم و التعلم من خالل المثال التالي:
لو أخذنا كمثال عمل الذاكرة ،أن الذاكرة قصيرة المدى و المعروفة بالذاكرة العاملة و ذلك لتميزها بالنشاط
المستمر و كذلك تتميز هذه الذاكرة بقدرة تخزين محدودة بمتوسط بضعة ثواني الى دقيقة واحدة لحجم ال
يتعدى التسع وحدات( معلومات ) عند تجاوز هذه الحدود هذه الذاكرة تمسح المعلومات المسجلة ،كما

تمسح الذاكرة العاملة المعلومات المكررة و غير المهمة .و بالتالي فانه من الخطأ أن يتحدث و يشرح
المعلم لمدة عشر دقائق في األخير يقول سنقوم بتطبيق عما كنا نتحدث عنه في العشر دقائق السابقة

،الن الدماغ و بسبب عدم تنبيهه بأهمية المعلومات المعطاة قام بمسحها تلقائيا من الذاكرة العاملة.

فمن األصح أن يعطي المعلم التعليمة للتالميذ كالتالي :خالل العشر الدقائق القادمة سوف نقوم بنشاطات

و عليكم أن تسجلوا و تتذكروا كل ما سنقوم به .ها هو نوع التعليمات التي يجب على المعلمين ان

يقدموها للتالميذ و التي سيكون لها األثر الكبير في المردود على عملية التعلم .لسبب بسيط أن المعلم
أدراك طريقة عمل الذاكرة العاملة.
هذا التدريب للمعلمين ال يتطلب أي معارف مسبقة بالعلوم العصبية ،و إنما فقط التدقيق في السيرورات

العصبية للعمليات المعرفية ،و يهدف سد الفجوة بين حقلي التعليم و علم األعصاب من خالل الحوار
المباشر بين الباحثين و المربين باإلضافة إلى تجنب الوسطاء في صناعة التعلم القائم على الدماغ .

هذا من جهة كذلك إن معرفة المعلم أو المدرس بسيرورة عملية القراءة معرفيا و عصبيا ستساعده في
اختيار الطريقة األفضل لتعليم الطفل هذه العملية ،كما ستساعده في بناء و إعداد جيد للكتب الموجهة
لألطفال ،بحيث و كما هو معروف تعتبر القراءة المظهر المتطور للغة كما أنها تعتبر أهم العمليات
المعرفية و يتوقف تعلمها على أسس فسيولوجية و عصبية تحكم التعلم الجيد لهذه المهارة ،فمن خالل
القيود البنيوية للبصر ،المرتبطة بثوابت عمل الدماغ (الذاكرة األيقونية و ذاكرة العمل ) تفترض استقبال
عدد محدود من العناصر من الحقل االدراكي و معالجتها ،و بفضل أجهزة تستخدم لتقييس طريقة القراءة
كالخوارزم الذي صممه  Hérault 2000,Marendaz et Sereو كذا الطريقة المسماة ب "النافذة
المتحركة "  Moving-Windowل  Reichle ,2003تبين أن العين تركز على نقطة محددة أثناء
ال قراءة تكون هي النقطة األوضح التي يستقبلها الجهاز العصبي المعرفي في حين يوجد عدم ضبط متنام
للحروف المدركة بمجرد االبتعاد عن شبكية العين  .إن هذه الطريقة الخاصة في استقبال المعطيات
المكتوبة تحتم تحريك العين باستمرار أثناء القراءة من خالل قفزات صغيرة للعين ،تراقبها الوظائف
الجدارية و الجبهية )، (Fischer ,2003و في كل مرة ينزل النظر فيها على منطقة معينة ،ال يمكن
للقارئ أن يتعرف إال على كلمة أو كلمتين ،و هذا يعني قراءة مسترسلة ألجزاء صغرى من الجملة و
ارتباطا بذلك  ،و منه فنشاط القراءة يستلزم صنفين من االستجابات البصرية المتناوبة و المسترسلة
،قفزات تكون عبارة عن سلسلة من حركات العين في زمن قصير ،و تكون مهمتها استقبال جزء من
النص المقروء في الحقل البصري المركزي ،ثم تثبيتات قصيرة تفصل بين القفزات ،تكون وظيفتها تتبع
المعالجة البصرية (بنعيسى زغبوش .2015.ص. )55فالعين تستقبل الكلمات المقروءة جزءا جزءا من
خالل قفزات متسلسلة كل قفزة تحوي عدد محدد من الوحدات المكتوبة بمعنى يتوقف ادراك الكلمات
المكتوبة على نافذة انتباهية تدعى المدى االدراكي ) ، ( Empan perceptifهذا األخير يتقلص عند
نهاية السطر الذ ي هو بصدد القراءة و يتمدد تقريبا عند بداية الكلمة و يقدر ب  15-14وحدة على
اليمين بالنسبة للبالغ ،و حوالي  11وحدة لدى الطفل .يكون المدى االدراكي أكثر محدودية عند المتعلمين

المبتدئين و هذا ألنهم يولون اهتمام أكبر للمعالجة المركزية  Traitement fovéalأكثر مما يفعله
المتمرنون (Leibnitz, S.Ducrot. M.Muneaux. J.Grainger.2015. 46-48).أما بالنسبة للغة
االنجليزية بينت األبحاث أن المدى االدراكي يتراوح من  4أحرف على يسار نقطة التثبيت و  14حرفا
على يمينه و هي تشكل كلمتين مدركتين في اآلن الواحد ،

Figure 1. Empan perceptif et les zones fovéale et parafovéale (adulte et enfant).
صورة رقم ().المدى االدراكي و منطقة النقرة و الحدود المجاورة لها (الراشد و الطفل ).

و هذا ما يعتبر تأكيد على أن القراءة العادية ال تتم من خالل الطريقة الشمولية ،و لكنها تتم من خالل
رصد أجزاء صغرى و تركيبها في وحدات أعم ال تتجاوز كلمتين مدركتين في اآلن الواحد ،يتم بناؤها
حرفا حرفا في جهاز عصبي معرفي هو ذاكرة العمل فكيف يعقل ألن تنطلق من جملة كاملة لتعليم القراءة

للطفل .فعند اعتماد الطريقة الشمولية في تعلم القراءة ،نعلم الطفل االشتغال الغير واعي فنخط مسير
مسار العملية التعليمية برمتها ألننا ننشط نصف دماغه األيمن المتخصص في المعالجة البصرية المكانية
،ما أفادتنا به الدراسات النيرولوجية أن النصف الدماغ األيمن ينشط من خالل القراءة الشمولية في حين

أن تركيز االنتباه على الحروف ،ينشط المنطقة التقليدية للقراءة في الجانب األيسر من الدماغ ،و نتيجة
لذلك تعب الطريقة الشمولية شبكة عصبية غير مالئمة لتعلم القراءة (بن عيسى زغبوش 55-.2015.

 )63و منه و بناءا على ما سبق على المعلم أن كون على دراية بهذه الخلفية العصبية المعرفية ليتمكن
من استخدام الطريقة الصحيحة لتعليم القراءة و يكون اعتماده عليها من منطلق علمي و عن قناعة تامة.

هذا من جهة كما و قد بينت الدراسات أن لتنظيم الكتابة دور في تسهيل عملية القراءة و هذا حسب

التصور النورولوجي و هذا ما أكته الدراسة التجريبية التي قام بها ) Vinkier (2011و اخرون ،حيث
توصلوا إلى أنه بمجرد ما تتعدى المسافة بين الحروف مسافة حرفين ،فإن قراءة الكلمات تتوقف فجأة عن
أن تكون سريعة و متوازية ،و حددوا سبب الخلل في مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة اللغة

المكتوبة،و عموما فإن هذا يستلزم على القائمين على اعداد الكتب المدرسية بصفة خاصة و الكتب
التعليمية الموجه لألطفال بصفة عامة و بصورة خاصة المعلمين ضرورة التحكم في المعطيات المقروءة

،التي تقدم للطفل أثناء تعلم القراءة كحجم الحروف و كذا المسافة بين الكلمات حتى تالئم قدرات

االستقبال و المعالجة لديه (على مستوى الذاكرة العاملة كما سبق و أشرنا) و من هنا نضم رأينا إلى ما
قاله بنعيسى زغبوش "يلزم النظام التعليمي اعتماد هذا األساس الوظيفي للدماغ – و يقصد به األساس

النورولوجي -في تعلم القراءة ( بنعيسى زغبوش .2015.ص.)63

و في الختام ال يفوتنا التذكير بأهمية المرونة العصبية في المجال التعليمي و من بين الدراسات التي تبين
ما تقدمه هذه الميزة لعملية التعلم تلك التي قامت بها ) Rossi et al (2012من خالل التصوير
الدماغي قبل إنجاز التعلم التنفيذي  Apprentissage exécutifو بعده ،و أوضحت نتائجهم أن
الشبكات العصبية المنشطة قد أعادت تشكيل نفسها ،انطالقا من الجزء الخلفي من الدماغ ،قبل التعلم و
استقرت بعد التعلم في منطقة أمامية من القشرة ،قبل الجبهية و هو ما يفيد عمليا أن التعلم الموجه أكثر
فائدة من التعلم المبني على مراكمة المعلومات و حفظها فقط ،و هو ما يستلزم مراعاة خصوصيات تعلم
الدماغ لتكييف التعلم و فقها ( .بنعيسى زغبوش .2015.ص .)47كما أن هذه الخاصية التي يتمتع بها
الجهاز العصبي لها دور جد مهم بالتكفل باألطفال الذين يعانون من اضطرابات عصبية و بصورة خاصة
تعليم ذوي صعوبات التعلم خصوصا و أن دماغ الطفل يمكنه إعادة تنظيم نفسه أثناء نموه العصبي في
حالة ما إذا أصيب أحد مناطقه (سواء اكانت اصابة عضوية أم وظيفية) إذ على المختصين النفسانيين و
البيداغوجيين و األرطفونيين و حتى المعلمين االهتمام بظاهرة المرونة العصبية خالل مختلف مراحل
التكفل و التطوير).(Chokron.S.2010.P23

Bibliographie
1- Chokron.S.(2010).Approche neuropsychologique des troubles
spécifiques des apprentissages. Revue neuropsychologie. Solal .9-25
2- Gasper, e. (2014, 02). neusosup neuroclass lier fonctionnement du
cerveau et apprentissage. Animation Education , 18.

3- Leibnitz.L., Ducrot. S., Muneaux. M,. Grainger.J.(2015).Spécificité
des capacités visuo-attentionnelles et lecture chez l’enfant. Revue
francophone d’orthoptie. Elsevier Masson SAS. 8 : 45-49
4- Rachedi, m. f. (2014, 02). une science de lapprentissage. Animation
Education , 12.
 -5بنعيسى زغبوش .)2015(.سيرورات التعليم بين االدراك و البناء المعرفي –ثوابت العالقة بين
اللغة المنطوقة و اللغة المكتوبة و متغيراتها نموذجا -التربية المعرفية و االستراتيجيات
التعليمية –من رصد كفايات التعلم معرفيا إلى أجرأتها ديداكتيكيا .الطبعة األولى .صدى
التضامن .الدار البيضاء .المغرب69-31.
 -6مضطفى بوعناني )2015(.معرفية التعلمات و تعليم االستراتيجيات  .التربية المعرفية و
االستراتيجيات التعليمية –من رصد كفايات التعلم معرفيا إلى أجرأتها ديداكتيكيا .الطبعة األولى
.صدى التضامن .الدار البيضاء .المغرب.6-3.

درجة التزام معلمي المرحلة االتبتاايةة تبخلقايةت منةة الترتبةة والتعلةم

إعداد:

*الاكتورة :عواطف متم
*الرتبة  :أستاذ محاضر
*المؤسسة  :قسم علم النفس وعلوم التربية جامعة محمد بوضياف المسيلة
e-mail

Awatif.mame @yahoo.fr

*الاكتورة :فرياة تبولسةتن

*الرتبة  :أستاذ محاضر

1

مقدمة
ت ل ل كا اة للة
حيت للا ا للة كانة للة يف ةجمل للة خةل للة ككتري للت يف للط عل ل ل ل كا ل ل
كألعرى ،وال يوجد كحل ة يف دكن يفط يف ةديط كالهتريةم كانةوي ال ميت إىل كملخ اة كألع ة ةص ة،
ذاللأ ن كملومللوم كا للةيفا اتعل ش ميتللد ا للريا يف للةديط كوللد كتجملخلةجمل ة ،وياللد كاتريخللأ ةةاخل و ة
كألع ة كاوةض ة يفط كأليفور كاضرورية وكا زيفة ا اري ة كانةوية وكاتا ري ة.
ومبلة ن كملا للع ياللد يفللط هللع كار للة ع كال للوم مللة كااري للة كاتا ري للة ،ذل ن ذاللأ يتا ل كالهتريللةم
ةةجلةجمل كألع ي اديه ،وكاذي ةدوجمله ص ح كااري ة كاتا ري ة جوذةء ال يفاىن هلة.
ذةجلةجملل كألع للي يفللط هللع جوكجملل م،صل ة كملا للع ،و لله للىن ع للة كملم للة كال للا ريو للة
للت كملا للع كاتريخللأ للة وكااريللا مب تضللةهة ،ألتللة تأل للت ةةأللللة
كا وك للد و كألللليت كا ل ل
ك للةذ
لل ل يت للة إ ةة للة يف للت كملم للة ويف للت كملتا ري للع و وا للة مع و للأل امع للت كالل للت
كا ركرك كملر اة مبص هع كانةوي وكاتا ريي ،و يضة يفت زيف ه و ترياه ووط ه.
لويط م،صل ته وكالر لةء مبخلتوك  ،ريلة ا له
إن كاتعكم كملا لع ة ع لة يفم لة كاتا ل ع يخلمع
للت درج للة ل ل يف للط ل ل يفم ت لله وكالاتل لعكم ة لخ للمة ولل ل و ةوة و دكء كاوكج للة وكملخل ل وا ة كال ل
يورضمة كالجملتخةب هلذ كملم ة كااظ رية ت ريا وجه.
ذ ع للة كملم للة ل ا للد يفظللةهر كاضل د كالجتريللة ي اللدى كألذلركد ،ودكذاللة هلللع ا وصللو إىل
هللدكذمع ورريللرهع يفللط أرك للعهع و ه لوك مع ،ريللة تللة اريللا للت اري ل إ خللة كاوللرد ةةالجملتريللةء إىل
يفاه ،رية ن دم إ ة كملا ع ت ري ه كاذي ه ل يفلط ج له و لدم
ترياه ،و خة د ت كات
جنة لله ذ لله ،يرجللت كمل للةم كألو إىل أ للةب ع للة كملم للة ،ذ للةب كاومللع كاص لح ح ألع للة
يفم ة كاتا ع اه يفردود كاخ ت كااري ة كاتا ري ة جملت ألة كاتخ و دم كالجملضل ة  ،ةلا و لدم كالوالء
ملم ة كاتا ع (.كا ةين)3 ،2009،
وة ةء ت يفة ل جةء هذ كادركلة اتت ةو درجة كاتعكم يفا ريي كملر ة كالةتدك ة ة ع لة يفم لة
كانة ة وكاتا ع.
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إشكالية الدراسة :
ا للد ع ل كهلل كتجملخللةن وهللو ال يا للع م ل ة ،يف حلله كاا للا وكحل لوك ا اريللر كا للون و رمللد ا خ ل
و لله للط طريل يفللة ي ديلله يفللط ريللة ويفمللط ت وللة وا للا ظ ريةوللة و ع ةوللة كال مللة ط اللة للا
يفم للة ،ومي للا كالات لعكم للة يفللط للا صللحة ة للةيف لةل ل ة ر ل هللدكذمة ،ويفللط هللذ كململلط يفم لة
كانة ة وكاتا ع وكا هي ظع كملمط و مرذمة.
ل ل للة كاو ل ل للرد وككتري ل ل للت و ت ل ل للة كهل ل ل للد ملم ل ل للة
ويتول ل ل ل كاا ري ل ل للةء وكملرة ل ل للون ل ل للت هن ل ل للة كألعل ل ل ل ش
كاتا ع(.كا ريةين)3 ،2009،
ويفمرية ي ط يفط كأليفر ذ ن دم ككترياة ال ياتريد ت إيف ةجملة ه كملةدية وكات ة ة در يفة ياتريد ت
إيف ةجملة ه كا رية كملتريخ ة مبألريو ة كألع ة كملم ة.
وكالديط كتلل يفي ياتللد يفللط كألديلةن كأل للر أللىن ةةاتاللةا ع كألع لة كااةيفللة ل ن كارلللو صل ت كهلل
ه ول ع ا حدد يفمرية رلةاته ي و " :إمنة ةا ت أل ع يف ةرم كألع ش"(.كا ،ةري)355،
وياللر ةاللع كاا ريللةء كألعل ش للت تللة ريو للة يفللط كا وك للد وكملاللةي كال للديفة صل ح ةةتللة
ور ل ل للع ل ل ل ل وت ذ ل ل لركد ككتري ل ل للت ل ل ل ا ج ل ل للعءك يفل ل للط ةذ ل ل للة ككتري ل ل للت و تألخ ل ل للد ةدك ل ل لله و ةا ل ل للد
و وكجمل ه(.محةدك )2006،21،

و رذمة بدران ( )1981ة تة " ع يفا ةري يت ةو

ريو ة يفط كا وك د وكمل ةدئ ككرد كال ضضلت هللة

ل ل ع ل ل و ه ،وه للذ كمل للةدئ وكا وك للد يفخ للتريد يف للط ص للور
كتجملخ للةن ص لرذة ه ،وحي للت ع إا م للة
ذ خوي مةيفا ير ع إيفة ت كاا ا ،و ت كاديط و مرية يفاة"(.محةدجملة)29،2013،
وكانة للة لةلللمة وضللات يفللط جللا كا ل ع كو للة ،وه لي وإن ةجملللت ر مللة كا مللة ي ذك
وظ وة ذ رية ،أ تة حب ع وي مة وجمل وة و تمة كااضوية ة ةذة ككتريلت و هلة ذ له اتلد ذك
ط ا للة ع للة ،وه للي ت ل لةو كا ةمل ل ة ةةات ل ل ا وكاتوج لله للط طريل ل كملارذ للة(.كادكزي،)21 ،2000 :
وكهلللد كار خللي يفللط كانة للة هللو إ للدكد كاصل ةر ا تحري لوك كملخل وا ة كملخللت ا وإ للدكدهع ا ألللة
كحل ة ط طري كيفت ت كملمةرك كا زيفة كا ي اوي مة كحملتوى كادركللي ،وكالذي يضلع لةد منلةذ
ل و ة يفختريد يفط كانكث (.د )26 ،2000،
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وياد كملا ع هنع وصا ةع يفة يص وك إا ه ككتريت ويفة ود إا له كانة لة وكاتا ل ع ،ريلة مي لا لد كار لة ع
يف للذ  ،وذا للأ
كا ل للوم مللة كااري للة كاتا ري للة وهللو للر صللحةب كململلط ل ك م،ص ل ة
يف مة جمله يتاةيفا يفت م،ةص يفر لة لويط الديمع كالللتادكد ا تل ر ةةنعريط (.لد
ألل ةب
كاخري ت و وكاة)99 ،2005،
إن كات لعكم كملا للع ة ع للة كاتا ل ع يخللة د ص ل ا م،ص ل ته وكالر للةء مبخللتوك  ،ويص ل ح للت
يفم ته وكالاتعكم ة لخمة ول و ةوة كملر اة مبحلددك ودللة ري لة ي ا ل يف ملة
يفط
درجة
كااةيف ون ممةرلةوع ،ويفم ة كانة ة وكاتا ع و يفة ون إىل أ كحملددك .
للو ع للة يفم للة كاتا ل ل ع ،و
وه للةت كا ل ل يف للط ركء كاا ري للةء وكانة للويع ،و ل للة ذ كجلةيفا للة
ن يتح ت ة كملا ع وي تعم ة ،ذ د ورد كملصري ( )1986ع ة يفم ة كاتا ع
كألع ش كا
ة ن يتوكذر ادى كا ،ص كاذي ي ،ر يفم ة كاتا ع ةاع كوصة ص كجلخري ة وكوصة ص كاا لة،
وكوصللة ص كو للة يف للا :كااا ل وكا للع يفللت كات يف للذ ،وكاصللد ،وكألجملللة  ،وكاتحريللا ،وكحلللعم ،و خللط
كاتصللر وكتعل ص كااريللا ،و ن ي للون ننيفللة ادي لله و ةا للد تريالله ،و ن ي للون ط ا للة لل و ه
يفت يف ذ وزيف ه(.محةدجملة)30 ،2013،
و يف ر اوير يف ةهج كاتا ع كالةتدك ي كاذي د ةةا ةهر ذدكيلر  1993جلةء كاتوصل ة كا ةجمل لة
وكاا رون يفط وص ة كمل ر رية ي ي:
" يرك ت كعت ةر كملا ع كالةتدك ي كاد ة ،حب ل يتلوذر ذل ريط كعتلةر هللذ كملم لة ل كات يف لذ وكا لدر
لت كاتاةيفلا يفاملع وكارأ لة كاتلدرييت ،وكاخل وت كا لوق ،ور لة الذاأ ل رخلع كألوضلة كملةا لة
ا ريا ع (".ركمد)21 ،1996،
رية مةر جملتة ج دركلة ا يفط طمركوي ( ،)1998در( ،)2000كوركة ة وكارةةةاة ()2008
ن ك صة كملا ع حبخط كو ياتد يفط ضرورية كاتا ع كا ةجح.
ل خة ملة دم حنةو يفط ع هذ كادركلة رديد درجة كاتعكم يفا ريي كملر ة كالةتدك ة ة ع ة
يفم ة كانة ة وكاتا ع ،وذاأ يفط ع طر كاتخةؤ كاتةيل:
&يفة درجة كاتعكم يفا ريي كملر ة كالةتدك ة ة ع ة يفم ة كانة ة وكاتا ع؟
²أهمية الدراسة:

ياللد يفوضللو كالات لعكم ة ع للة كملم للة و تلله ةةانة للة يفللط ةللع للر كملوضللو ة كا ل مللد
صصة كاا وم كاخل و ة ،ذلةا ع كألع لة الد يفصلدرك لةلل ة ألهلدك
كهتريةم كمل ت ع مب،ت
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كانة للة و يظللا كملا للع كااةيفللا كحلةلللع وكا للةدر للت ا ل ع كا ل ع كألع للة وجمل مللة وإعركجمللة يفللط كاو للر
ككرد إىل يفر ة كاوك ت كمل ريو .

ذللةالاتعكم ةللةألع ش كملم للة ر ريلله ريو للة يفللط كمل للةدئ كاخ ل واوج ة ،ويارذلله ورلي ي ة جمللله" كالر للة

كا وخي كاذي يرةد كاورد ةةمل ظرية ممة يدذاه إىل كالجملديفة كااريا وإىل ين ع كمل ظرية".
و تأل ت هن ة كادركلة اعيع كملريةرلة كألع ة كا ي ي ن ل ا يت ة ل ا لر ك ةة لة
يف مأل ة كاتدرييت و كاا ة كانةوية ةع ت يف وجملة كاولد كملدرلي ( كملدير ،كات يف ذ ،وا ةء
كأليفللور ) ،و للون اللدى كملا للع كاةهللة ك ةة للة حنللو كملم للة إذ صللر ةةاتعكيفة لله كألع للة و و للة كملا للع
ة ةالةد كارللةاة كاتا ري لة كال يتحري ملة الة كاولرد وككتريلت ،إضلةذة إىل يفلدى إدركت ممةرللي يفم لة كانة لة
وكاتا ع ا ريخ وا ة وكاوكج ة كألع ة.
رية مي ط ن وتح هذ كادركلة ةال ادركلة ال ة رى ذ مة ةو كملوضو يفط جوكجمل جديد
وات،صصة عرى و ار رهة كالاتعكم ة ع ة كملم ة.
مصطلحات الدراسة :
أخالقيات المهنة :
مللة ذلركد يفم للة يفللة للو يفللة هللو
هللي ريو للة كا ل ع وكأل لرك وكات ةا للد كال يتول ويتاللةر
عل ل و ل ل و للد جملظ للرهع ،ويف للة يادوجمل لله لةل للة اتا للةيف مع و ظل ل ع يف للورهع ولل ل و مع للي إط للةر
كملم ة(.محةدجملة)34 ،2010،

إجرائيا :

كمل ل للةدئ وكملا ل للةي كا ل ل يتو ل ل م ل للة يفا ريل للي كملر ل للة كالةتدك ل للة وياتدوتل للة لةل ل للة اخ ل ل و مع
مة يفلط عل
كملختح  ،ويتامدون ةةالاتعكم ة ألتة ظع كاا ة ذ رية ة مع ،وكا ل تع كا
كلتألةةة ذركد كاا ة ت كلت ةن ع ة يفم ة كانة ة وكاتا ع إ دكد ( در.)2000 ،

معلم المرحلة االبتدائية :

وهع كملا ريع كاذيط و لت هللع يفمريلة كاتلدرييت ةةملر لة كالةتدك لة كاتلةةاع ا ري ةطالة ر لع ()2
ةوالية كملخ ة ع كاوصا كا ةين يفط كاخ ة كادركل ة .2016-2015
الطريقة واإلجراءات :

منهج الدراسة :

5

يف ل لط ج للا ر ل ل ه للدك كادركل للة ا كل للت،دكم كمل ل ل مج كاوص للوي كاتح للي مل ريت لله اا ا للة
كادركل للة ،كا للذي حن للةو يف للط ع ا لله وصل ل كاظ للةهر يفوض للو كادركل للة ( درج للة كاتل لعكم يفا ري للي كملر للة
كالةتدك للة ة ع للة يفم للة كانة للة وكاتا ل ع ) ،ور للا ة ةجملةوللة وة للةن كاا للة ةللع يف وجملةوللة ا وصللو إىل
اري ريللة عةصللة ا وصللو إىل اري ريللة عةصللة ةةاوص ل وكات للوق ورديللد كألل ل ةب وكاا للة ةللع
ل ةب دوث كاظوكهر ور ا جملتة ألمة.
أداة البحث :

كلللت،ديفت كا ة تللةن إلللت ةجملة يفللط إ للدكد (حيييدر  )2000ل كمللتري ت للت ( )77ذ للر
يفوز ة ت ( )8نةور و درجة كاتعكم يفا ريي كملر ة كالةتدك ة ة ع ة يفم ة كانة ة وكاتا ع.
المحور األول  :يفخ وا ة كملا ع حنو رةه.

المحور الثان  :يفخ وا ة كملا ع حنو جملوخه.
المحور الثالث  :يفخ وا ة كملا ع حنو يفم ته.
المحور الرابع  :يفخ وا ة كملا ع حنو يف ذ .
المحور الخامس  :يفخ وا ة كملا ع حنو زيف ه.
المحور السادس  :يفخ وا ة كملا ع حنو وا ةء كأليفور.
المحور السابع  :يفخ وا ة كملا ع حنو كا ة وككتريت.
المحور الثامن  :يفخ وا ة كملا ع حنو رةه كاوطط.
 ثب ييات األداة  :ا خللةب يفاةيف للا للة كألدك ةةلللت،دكم يفاةدا للة او للة روجمل للة
( )0.82وهو يفاةيفا ة مي ط ن جملركهط ه

ل ةل

حب ة.

 صييدأل األداة  :ا كاتح ل يفللط صللدش كألدك حبخللةب صللدش كال خللةش كاللدكع ي يفللط ع ل
ا كتلت ةجملة ت ة يف وجملة يفط ( )53ذردك ةةللت،دكم يفاةيفلا كالر لة ا للون وجلةء
يفاةيف كاصدش ةاتةيل :
مستوى الداللة عند

المحور

العدد

معامل االرتباط

المحور األول

53

0.59

دك

المحور الثان

53

0.67

دك

المحور الثالث

53

0.76

دك

()0.01
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المحور الرابع

53

0.75

دك

المحور الخامس

53

0.72

دك

المحور السادس

53

0.49

دك

المحور السابع

53

0.76

دك

المحور الثامن

53

0.71

دك

نتائج الدراسة :
النتائج المتعلقة بالتساؤل العام :
 ما درجة التزام معلم المرحلة االبتدائية بأخالقيات مهنة التربية والتعليم ؟اإلجةة لة للت هللذك كاتخللةؤ ا خللةب كملتولللاة كحلخللةة ة وكالحنركذللة كملا ةريللة وكار ل ا للا نللور
واإلمجةيل ،وا ا ذ ر ت دك.
جدول رقم ( )1يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل محاور األداة.
المحاور

المتوسط الحساب
39.92

االنحراف المعياري
2.68

الرتبة
1

الثالث

32.27

3.82

2

ةا ة

الثامن

30.80

3.93

3

ةا ة

الخامس

28.10

2.31

4

ةا ة

الثان

25.50

1.95

5

ةا ة

األول

23.25

1.60

6

ةا ة

السابع

17.41

2.94

7

يفتولاة

السادس

16.61

1.79

8

يفتولاة

الدرجة الكلية

213.87

15.90

الرابع

الدرجة

ةا ة

ةا ة

يتضح يفط كجلدو ( )1يفة ي ي :
 ن كملتولللد كحلخللةمج كتمجللةيل ألذ لركد للة كادركلللة يفللط كملا ريللع وكملا ريللة ادرجللة كالات لعكم للد ة ل( )213.87وكحنرك يفا ةري يف دكر (.)15.90
كملر ة كألوىل مبتولد خةمج
 -ذاأ ظمر كا تة ج ن " يفخ وا ة كملا ع جنو يف ذ " جةء

يف دكر ( )39.92وكحنرك يفا ةري يف دكر (.)2.68
7

وج للةء

كملر للة كا ةيف للة وكألع ل ل " يفخ ل ل وا ة كملا للع حن للو وا للةء كأليف للور "يفتول للد خ للةمج يف للدكر

( )16.61وكحنرك يفا ةري يف دكر (.)1.79
يفة ي ي :
ويف ه يتضح
ن مج ت نةور كالاتلعكم ة ع لة يفم لة كانة لة وكاتا ل ع ةجمللت ةا لة ةةللت ةء نلور "يفخل وا ة كملا لع
ةجملت درجة كالاتعكم ة يفتولاة.
حنو كا ة وككتريت"
ويف لله مي للط كا للو ن درجللة كات لعكم يفا ريللي كملر للة كالةتدك للة ة ع للة يفم للة كانة للة وكاتا ل ع ةةا خ ل ة
حملةور كألدك ا ةجملت ةا ة ،وهذك ي د تع يف تعيفون ةصور ةيفة ة ع ة يفم ة كانة ة وكاتا ع.
النتائج المتعلقة بكل محور من محاور األداة :

النتائج المتعلقة باستجابات أفراد العينة على المحور األول :
جدول رقم ( )2يوضح المتوسط الحساب واالنحراف المعياري والرتبة للمحور األول المتعلق
بمسؤوليات المعلم نحو ربه.
المتوسط

الرتبة
الفقرات

االنحراف

الدرجة

الحساب
2.93

المعياري
0.29

2.88

0.31

ةا ة

1

ت للي يف للط وركء ري للأ رضل لوكن كهلل 2.96

0.19

ةا ة

4

تعم ةذ ر كهلل لرك و جمل ة

2.91

0.36

ةا ة

د أ كتل يف ة

2.91

0.32

ةا ة

كاتعكيف ل للأ ةةتمي ل للةن كاص ل للةدش لل ل ل
إ ةجملأ ااري أ

2.93

0.24

ةا ة

7

تعم ةتاةا ع كا ر ن كا رق

2.85

0.39

ةا ة

7

تعم ةةا اة ر كتل يف ة

2.85

0.39

ةا ة

23.25

1.60

ةا ة

2

إميةجملأ ةةهلل هو زكدت ت كااري

6

رك ل ل ل ل كهلل ري ل ل ل للأ و ةذل ل ل لله
مج ت وكاأ و ذاةاأ
اةىل

5
3

تعم ة وكةت

الدرجة الكلية

ةا ة

يتض للح يف للط كجل للدو ( )2ن كاو للر كا ةا للة ك ت للت كملر للة كألوىل مبتول للد خ للةمج يف للدكر (،)2.96
وكحنلرك يفا لةري يف لدكر ( )0.19و ن كاو للر ع كاخلةةاة وكا ةيف لة ك ت تلة كملر للة كألعل مبتوللد خللةمج
8

يف للدكر ( )2.85وكحن لرك يفا للةري يف للدكر ( )0.39وجللةء كملتولللد كحلخللةمج كا للي ا ريحللور يخللةوي
ةجملت درجة كالاتعكم ةه ةا ة.
( ،)23.25وكحنرك يفا ةري يف دكر (،)1.60
*ج للةء مج للت ذ لرك كحمل للور ةا للة درج للة كالات لعكم وه للذك يف للة ي للع ن يفا ري للي كملر للة كالةتدك للة
يف تعيفون ةتاةا ع كا ر ن كا رق وكا ع كتل يف ة كاا ة كملختريد يفط رو كاديط كتلل يفي كحل ل وهلذك
يفة ي ر ةةو  ،و د ك تا كملر ة كاخةدلة ةةا خ ة كةور كألدك ا.
النتائج المتعلقة باستجابات أفراد العينة على المحور الثان :

جدول رقم ( )3يوضح المتوسط الحساب واالنحراف المعيياري والرتبية للمحيور الثيان المتعليق
بمسؤوليات المعلم نحو نفسه.
المتوسط

االنحراف المعياري

الرقم

الفقرات

الحساب
2.86

0.41

ةا ة

3

للدو خ ل ة ات يف للذت
يفظم ل ل ل ل ل ل ل ل للرت ويفخل ل ل ل ل ل ل ل ل ل أ
وع أ.

0.48

ةا ة

9

ت ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للعم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل وةأ
كادمي ركط ة يفط أ خل د
و كلت دكد.

2.70

ةا ة

7

ا لة ،ريللة ،تاةيفلا يفللت
كأليفور كااةدية وكااةر ة.

2.80

0.40

8

يف تعيفل ل للة ةةملوك ل ل للد وننيفل ل للة
ا ظع وكا وك ح وكا وكجملع.

2.75

0.49

ةا ة

1

ذو ل ل ل للا ريل ل ل للي ةا ل ل ل للدك
يفتول ل ل ل ل ل ل للتح ةا ل ل ل ل ل ل ل للدك ل ل ل ل ل ل ل للط
كاتاص وكاتحعب.

2.93

0.24

ةا ة

6

ن للة ااري للأ يفتحريخللة ا لله
يفتوةجمل ة و صة ذ ه.

2.85

0.35

ةا ة

5

اوذل ل ل ل ل ل للة رءوذل ل ل ل ل ل للة ل ل ل ل ل ل للت
يف للذت يفتوكض للاة يفام للع
ص ل ل ل للةةرك ل ل ل للت عا ل ل ل للة مع
ويفتخةنة.

2.85

0.39

ةا ة

2

وكذ ل للة ة وخ ل للأ ،يفخ ل للت
ة ،ص تأ.

2.90

0.37

ةا ة

9

الدرجة

4

يفر لة ة ومللة ،ن لة ا تللة
وكجلرية .

2.85

0.42

ةا ة

الدرجة الكلية

25.50

1.95

ةا ة

يتض ل ل للح يف ل ل للط كجل ل ل للدو ( )3ن كاو ل ل للر كوةيفخ ل ل للة ك ت ل ل للت كملر ل ل للة كألوىل مبتول ل ل للد خ ل ل للةمج يف ل ل للدكر
(،)2.93وكحن لرك يفا للةري يف للدكر ( )0.24و ن كاو للر كا ةجمل للة ك ت للت كملر للة كألع ل مبتولللد خللةمج
يف للدكر ( ،)2.70وكحن لرك يفا للةري يف للدكر ( ،)0.84و للةن يف للدكر ككريللو كا للي ا ريحللور مبتولللد
ةجملت درجة كالاتعكم ةه ةا ة.
خةمج يف دكر ( )25.50وكحنرك يفا ةري يف دكر (،)1.95
*جةء مج ت ذ رك كحملور ةا ة ممة ي إىل ن يفا ريي كملر ة كالةتدك ة يدر ون ن كار ل كحل لي
ت ل و مع ةاد كهلل اةىل هو ضري ي ل ،،وجملوليت اوكيفلة و ن كار ةةلة كوةرج لة يفمريلة و لت للةا مة
ال ر ت إىل كار ةةة كاذك ة ،و ةن ر هذك كحملور ةةا خ ة حملةور كألدك ا هلو كولةيفيت ةدرجلة كاتلعكم
ةا ة.
النتائج المتعلقة باستجابات أفراد العينة على المحور الثالث :

جدول رقم ( )4يوضح المتوسط الحساب واالنحراف المعياري والرتبة للمحور الثاليث المتعليق
بمسؤوليات المعلم نحو مهنته.
الفقرات

الرتبة
5

ن ة ملم ة كاتا ع ،يفاتعك ة.

المتوسط الحساب
2.73

االنحراف المعياري
0.52

ةا ة

2

يفتري ة ا د يفةد صصأ.

2.83

0.43

ةا ة

6

يفاتعك ة ر كالجملتريةء ملم ة كاتا ع.

2.72

0.52

ةا ة

1

ةرذة ن ري أ
كجترية ة وإجملخةجمل ة.

كاتا ل ع هلو عديفلة

2.88

0.35

ةا ة

7

يف تعيف ل للة ة ل للةاتور كات ل للةم ملم ل للة كاتا ل ل ل ع،
يفتوةجمل ة ري أ دون ص .

2.68

0.49

ةا ة

11

يف ل ل للةر ة
كمل،ت وة.

إ ةيف ل ل للة كألجمل ل ل للاة كانةوي ل ل للة

2.50

0.69

ةا ة

12

يف ل ل للةر ة كات ظ ريل ل للة كملم ل ل للة كا ل ل ل
اريا ت رذت م ن كملم ة.

2.47

0.74

يفتولاة

2.67

0.61

ةا ة

2.76

0.50

ةا ة

رذللت

8

يفللدر ة ألهن للة كا حللوث كانةويللة
كملختوى كملمين.

4

ل ل للةيف ل ل للت ول ل ل ل ت وإ ل ل لركء ذع ل ل ل
كااةا كا وية وكملارذ ة.
10

الدرجة

9

ل للة
يفا ال للة يفا ل للة ا ل للا جديل للد
كعتصةصل للأ كململ للين وكاا ريل للي ولل للة ة
ط ل ل ل كاا ل ل للع وكالل ل ل للتعكد يف ل ل لله
ةركيفج كاتدري .

2.62

0.51

ةا ة

10

يف ريللة ةةا ةذللة كااةيفللة ،و للر ل ك للدر
كتيف ةن.

2.55

0.59

ةا ة

3

يفتري ل ل ل ل ل للة ا ويل ل ل ل ل للة ،رخل ل ل ل ل للط كعت ل ل ل ل ل للةر
يفوردك أ ،وكضح كا ا ة.

2.81

0.42

ةا ة

32.27

3.82

ةا ة

الدرجة الكلية

يتضح يفط كجلدو ( )4ن كاو ر كاركةاة ك ت ت كملر ة كألوىل مبتولد خةمج يف دكر (،)2.88
وكحنرك يفا ةري يف دكر ( )0.35و ن كاو ر كاخةةاة ك ت ت كملر ة كألع مبتولد خةمج يف دكر
( ،)2.47وكحنرك يفا ةري يف دكر ( ،)0.74و ةن يف دكر ككريو كا ي ا ريحور مبتولد خةمج
ةجملت درجة كالاتعكم ةه ةا ة.
يف دكر ( ،)32.27وكحنرك يفا ةري يف دكر (،)3.82
*جةء مج ت ذ رك كحملور ةا ة ةةلت ةء ذ ر وك د ةدرجة يفتولاة وهذك مل ي ر ت درجة كحملور
ا ،وياود ذاأ إىل ك ت ة كملا ع مبم ته ذمو صة رلةاة يخت ار ظريتمة وي يفط ة هن تمة ،وال
يضط ت دك مة ة ا مثع ،و ةن ر هذك كحملور ةةا خ ة حملةور كألدك ا هو كا ةين ةدرجة كاتعكم
ةا ة.
النتائج المتعلقة باستجابات أفراد العينة على المحور الرابع :

جدول رقم ( )5يوضح المتوسط الحساب واالنحراف المعياري والرتبة للمحور الرابع المتعلق
بمسؤوليات المعلم نحو تالميذه.
الرتبة
8

المتوسط الحساب
الفقرات
رك ل للي كاول للروش كاورديل للة
2.87

االنحراف المعياري
0.40

ةا ة

5

ل ل ل دكذا ل ل للتمع ا ل ل للتا ع
ور مع كاا ع.

2.90

0.34

ةا ة

10

ر ل ل ل ل ل ل للنم م،ص ل ل ل ل ل ل ل ل ةوع
ويف ل ل ل ل ل ل ل ل لوهلع ورأ ل ل ل ل ل ل ل للةوع
و اريا ت ر مة.

2.83

0.37

ةا ة

9

تللعم كاد للة وكملوضللو ة
ل ل ل ل ل ل ل للوق ري ل ل ل ل ل ل ل للةهلع

2.86

0.34

ةا ة

ةع يف ذت.

11

الدرجة

و جمل اتمع.

2

للدر يف للة رهع و للين
ت ذ

2.92

0.26

ةرهع.

ةا ة

6

للألامع للت كاتو ل
كا ة د وكمل د .

2.90

0.30

ةا ة

1

ري ل ل للي ل ل للة خ ل ل ل ل ة
يفامللع للوم للت كملللود
وكال نكم.

2.95

0.27

ةا ة

1

ريل للي ال للديمع كاال للةدك
كحلري ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للد وكا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ع
كألع ة كارذ اة.

2.95

0.27

ةا ة

11

رللرص للت ال خ ل د
ل ل ل ل مع يف ل ل للة اةجمل ل ل لله
ة ل ل ل ل للأ يفل ل ل ل للط الم و
.
يف

2.82

0.41

ةا ة

4

ألامع ت دير
كألل وب كاا ريي
كاتو وكااريا ةه.

2.91

0.28

ةا ة

3

ألامع ت كا اور
ةةملخ وا ة وكت ة ت
رري مة.

2.91

0.32

ةا ة

7

وجلله للدرك ويفوكه ل
كات يف للذ وج مللة ل ل رية
يال ل ل ل للود ل ل ل ل للت ككتريل ل ل ل للت
ةةو .

2.88

0.38

ةا ة

12

ا ل للةيف مع ل ل لت ل ل للة
يف ل ل ل للط كاوم ل ل ل للع كا ةيف ل ل ل للا
وص للة ص وك ت ةج للة
منوهع.

2.81

0.42

ةا ة

13

وكص ل ل للا دورت كانة ل ل للوي
يف ل ل للت يف ل ل للذت ع ل ل للةر
لوكر كملدرلة.

2.37

0.76

يفتولاة

39.92

2.68

ةا ة

كادرجة كا ة

12

يتضح يفط كجلدو ر ع ( )5ن كاو ر ع كاخةةاة وكا ةيف ة ك ت تة كملر ة كألوىل مبتولد خةمج
يف دكر ( ،)2.95وكحنرك يفا ةري يف دكر ( )0.27و ن كاو ر كارةاة ر ك ت ت كملر ة كألع
مبتولد خةمج يف دكر ( ،)2.37وكحنرك يفا ةري يف دكر ( ،)0.76و ةن يف دكر ككريو كا ي
ةجملت درجة
ا ريحور مبتولد خةمج يف دكر ( )39.92وكحنرك يفا ةري يف دكر ()2.68
كالاتعكم ةه ةا ة.
*جةء مج ت ذ رك كحملور ةدرجة ةا ة ةةلت ةء كاو ر كألع يفتولاة وهذك ياين ن كملا ع رص
ت جملوت يف ذ  ،ي ذ جمد ه ا ريمع و رة تمع و وج ممع ذا ته ةت يف ذ ا
كا ة
صور يفص ر يفط ة كألب ة ة ة ه .و ةن ر هذك كحملور ةةا خ ة حملور كألدك ا هو كألو
ةدرجة كاتعكم ةا ة.
النتائج المتعلقة باستجابات أفراد العينة على المحور الخامس :

ج ييدول رق ييم ( )6يوض ييح المتوس ييط الحس يياب واالنحي يراف المعي يياري والرتب يية للمح ييور الخ ييامس
المتعلق بمسؤوليات المعلم نحو زمالئه.
الرتبة

االنحراف المعياري
0.45

ةا ة

2

ظم ل ل ل للر يفخ ل ل ل للتوى يف ل ل ل للط
كو ل ل ل ل ل ل ل ل ل كااظ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ع
اةيف أ يفت زيف أ.

2.88

0.31

ةا ة

4

خةل ل ل ل ل ل ل ل ل للة مل ل ل ل ل ل ل ل ل للة ر
زيف للأ ،ا للة جمل للد
عاة مع.

2.85

0.35

ةا ة

3

رل ل ل ل للنم ركء زيف ل ل ل ل للأ،
و ت ل ل ل للا كا ل ل ل للد كا ل ل ل للةء
يف ل ل ل ل ل ل ل مع دون كجملوال ل ل ل ل ل للة
ودون اص .

2.86

0.34

ةا ة

5

لله

2.78

0.49

ةا ة

6

المتوسط الحساب
الفقرات
ل ل ل ل ل للةدر ل ل ل ل ل للت إ ةيف ل ل ل ل ل للة
2.76

ل ل ل ل ل للة كجترية ل ل ل ل ل للة
وإجملخل ل ل ل لةجمل ة ل ل ل ل للوية جمل ل ل ل للت
كا لعيف ء ولللة ر كااللةيف ع
كملدرلة.

ت للعم مب للة ك و للت

13

الدرجة

ه للة كاتللدرييت يفللط ركء
يفتا ة ةةاخ ةلة كااةيفلة
ا ريدرلة.

4

وج ل ل ل ل ل ل لله يف ظة ل ل ل ل ل ل للأ
ا ل ل ل ل ل ل ل لعيف ء ة ري ل ل ل ل ل ل ل للة
يفوزوجملة يفخ واة وال ار
يف ة رهع.

2.85

0.35

ةا ة

8

تا ل ل للةون يف ل ل للت زيف ل ل للأ
ل ل ل ل ل للا
و ل ل ل ل ل للةر مع
كال ل وكج لله
كمل ل ل
يفدرلل ل ل ل ل ل للت ع جل ل ل ل ل ل للو
يخللود كحلل وكال لنكم
وكات دير.

2.72

0.50

ةا ة

7

ال ل ل وكطو ل للأ و
يفص ل ل ل حتأ كا ،ص ل ل ل ة
ت خةب زيف أ.

2.76

0.42

ةا ة

9

تا ل ل للةون يف ل ل للت يفدرل ل ل للي
كمللوكد كألعلرى يفلط جللا
ةيفل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا كااري ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة
كاتا ري ة.

2.71

0.57

ةا ة

1

ال للذم زيف ل اللأ يفللةم
يف ذت و يفةم كنعر

2.90

0.34

ةا ة

28.10

2.31

ةا ة

الدرجة الكلية

يتضح يفلط كجللدو ر لع ( )6ن كاو لر كااةملر ك ت لت كملر لة كألوىل مبتوللد خلةمج يف لدكر (،)2.90

وكحن لرك يفا للةري يف للدكر ( )0.34و ن كاو للر كاتةلللاة ك ت للت كملر للة كألع ل مبتولللد خللةمج يف للدكر
(،)2.71وكحنل لرك يفا للةري يف للدكر ( )0.57و للةن يف للدكر ككري للو كا للي ا ريح للور مبتول للد خ للةمج
ةجملت درجة كالاتلعكم ةله ةا لة ،وهلذك ي ل
يف دكر ( )28.10وكحنرك يفا ةري يف دكر (،)2.31
ن كا ة كملت ةداة ةع كملا ريع وكملا رية وك نكم كات،صص وكألعو كملم ة هلي لليت كاا لة ة ل مع
مج اة ويخات كملا ريون إىل كاتوةهع ظا هلذ كأللليت ،و لةن ر ل هلذك كحمللور ةةا خل ة حمللةور كألدك
ا هو كاركةت ةدرجة كاتةم ةا ة.
14

النتائج المتعلقة باستجابات أفراد العينة على المحور السادس :
جدول رقم ( )7يوضح المتوسط الحساب واالنحراف المعياري والرتبة للمحور السادس
المتعلق بمسؤوليات المعلم نحو أولياء األمور.
الرتبة
5

المتوسط الحساب
الفقرات
تاةون يفت وا ةء كأليفور
2.62

االنحراف المعياري
0.66

ةا ة

6

ت ل للةد كملا ويف ل للة يف ل للت
وا ل ل للةء يف ل ل للور كات يف ل ل للذ
و ت للةور يفام للع للا
يف للة يخ للة د للت رة ل للة
كات ري ذ.

2.46

0.65

يفتولاة

3

رللرص للت كال تو للة
ةا ل للة ط ل للة وودي ل للة
يفل ل ل ل ل ل للت وا ل ل ل ل ل ل للةء يف ل ل ل ل ل ل للور
كات يف ذ.

2.86

0.38

ةا ة

2

ر ل ل للةذ ،ل ل للت كألل ل ل لركر
كوةصة ألوا ةء كأليفور.

2.92

0.26

ةا ة

1

يف للة و للة ذ ري للة لله
إىل وا ل للةء كأليف ل للور يف ل للط
يفا ويف ل ل ل ل ل ل ل ل للة تا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل
ة ة ة مع.

2.95

0.31

ةا ة

4

ال خت ا وا لةء كأليفلور
ر ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل يف ل ل ل ل ل ل ل ل ل للةذت
م،ص ل ة ةا للد يفارذت للأ

2.78

0.54

ةا ة

اا ل ل ل ل ل ل ل
يف ذت.

يف ل ل ل ل ل ل ل

15

الدرجة

مل ةص مع.

الدرجة الكلية

1.79

16.61

ةا ة

يتضح يفط كجلدو ر ع ( )7ن كاو ر كوةيفخة ك ت ت كملر ة كألوىل مبتولد خةمج يف دكر (،)2.95

وكحنرك يفا ةري يف دكر ( )0.31و ن كاو ر كا ةجمل ة ك ت ت كملر ة كألع مبتولد خةمج يف دكر
( ،)2.46وكحنرك يفا ةري يف دكر ( ،)0.65وجةء كملتولد كحلخةمج ا درجة كا ة ا ريحور يخةوي
ةجملت درجة كالاتعكم ةه ةا ة.
( )16.61وكحنرك يفا ةري يف دكر (،)1.79
*جةء مج ت ذ رك كحملور ةا ة ةةلت ةء كاو ر كا ةجمل ة وكاركةاة وكاخةدلة وكاخةةاة كا جةء ةدرجة
يفتولاة ،ا مة او ر ت درجة كحملور ا كا جةء ةا ة ،ويف ه يت ع ن كملا ع يااي هن ة
ادور وا ةء كأليفور تجنة كااري ة كاتا ري ة و رصه ت ذتح وك ك صة ةع كا ت وكملدرلة ،و ةن
ر هذك كحملور ةةا خ ة حملةور كألدك ا هو كا ةيفط ةدرجة كاتعكم ةا ة.
النتائج المتعلقة باستجابات أفراد العينة على المحور السابع :
جدول رقم ( )8يوضح المتوسط الحساب واالنحراف المعياري والرتبة للمحور السابع المتعليق
بمسؤوليات المعلم نحو البيئة والمجتمع.
الفقرات

المتوسط الحساب

االنحراف المعياري

الدرجة

الرقم
1

رك ل ل ل ل للي ل ل ل ل ل ع ككتريل ل ل ل للت
ةدك ل ل ل ل لله و نمجم ل ل ل ل للة إىل
ل وت.

2.90

0.34

ةا ة

4

ال للةا جمل للد ككتريللت
كحمل ل للي ا ل للة كملدرلل ل ل ة
يل ل ل ل ل للط ل ل ل ل ل للةن يفخل ل ل ل ل للتوك
و توعت كا ةء يفط ذالأ
كا د.

2.51

0.65

ةا ة

3

تل ل ل ل للعم ةتو ل ل ل ل للة كا ل ل ل ل للة
كالجترية ل ل ل ل ل للة كحمل ا ل ل ل ل ل للة
ةةملدرلللة صللح ة و ةذ للة
و ة دية.

2.58

0.56

ةا ة

5

تحخ ل ل ل ل ل لليت ةج ل ل ل ل ل للة
ككتريل ل للت و ل ل للون ل ل للت
ص ة ة ذركد .

2.47

0.15

يفتولاة

16

2

ا ل ل ل للديأ كا ل ل ل للدر ل ل ل للت
كات ل ل ل ل كالجتري ل ل ل للة ي
وكا ل ل ل ل للي و ري ل ل ل ل للة رو
كالجملتريةء.

2.76

0.50

ةا ة

7

خل للةهع نل للو كأليف ل للة
و ا ل ل ل ل ل ل ل ع كا ل ل ل ل ل ل للةر و
كول ل للديفة كالجترية ل ل للة
كألعل ل ل ل ل ل للرى ة تل ل ل ل ل ل للأ
ل ل ل ل ل ل ل ل للدود
كحمل ل ل ل ل ل ل ل ل للة
إيف ةجمل ة أ.

2.02

0.89

يفتولاة

6

للةرت للا يف للة يف للط
م ل ل ل جمله كملخل ل للة د ل ل للت
ال ل للوير ككتريل ل للت كحمل ل ل للي
ةذ ة وكجترية ة.

2.15

0.76

يفتولاة

17.41

2.94

يفتولاة

الدرجة الكلية

يتضح يفط كجللدو ر لع ( )8ن كاو لر كألوىل ك ت لت كملر لة كألوىل مبتوللد خلةمج يف لدكر (،)2.90
وكحنرك يفا ةري يف لدكر ( )0.34وكن كاو لر كاخةدللة ك ت لت كملر لة كألعل مبتوللد خلةمج يف لدكر
( ،)2.02وكحن لرك يفا للةري يف للدكر ( )0.89و للةن يف للدكر ككريللو كا للي ا ريحللور مبتولللد خللةمج
ةجملت درجة كالاتعكم ةه يفتولاة.
يف دكر ( )17.41وكحنرك يفا ةري يف دكر ()2.94
*جةء ذ رك كحملور يف خرية ةع رةت ذ رك ةا ة و ث ذ لرك يفتوللاة مملة لر لت كحمللور لا
ذ ةجملت درجة كالاتلعكم كا لة ةله يفتوللاة ومي لط ن يرجلت ذالأ ا لر يفملةم ويفخل وا ة كملا ريلع كال
اا مللع ي ل ون للط كالجملوتللة للط ككتري لت كحمل للي .إال ن هللذك ال ياوللي كملا ريللع يفللط إ اللةء ككتريللت
كحمل للي كألهن للة كا ةذ للة ،و للةن ر ل هللذك كحملللور ةةا خ ل ة حملللةور كألدك للا هللو كاخللةةت ةدرجللة كات لعكم
يفتولاة.
النتائج المتعلقة باستجابات أفراد العينة على المحور الثامن :

جدول رقم ( )9يوضح المتوسط الحساب واالنحراف المعياري والرتبة للمحور السابع المتعلق
بمسؤوليات المعلم نحو الوطن.
الرتبة

الفقرات

المتوسط الحساب

االنحراف
المعياري

17

الدرجة

9

اريا ت وية كاو ي
ةةا ع كاوط ة.

2.75

0.58

ةا ة

1

جملو ل ل ل ل ل ل ل ل للو
ل ل ل ل ل ل ل ل للر
يف للذت كالمي للةن ة للرو
كاتضللةيفط وكتعللةء ورو
كأللر ةع ة ةء كاوطط

2.92

0.34

ةا ة

8

وجلله كااري لة كاتا ري للة
وكانةوية كاتوج له كالوطين
كاخ ل ل ل ل ل ع وذا ل ل ل للأ يف ل ل ل للط
ع ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل يفتةةات ل ل ل ل ل ل ل ل للأ
ةةهتري ل ل ل ل ل ل ل للةم ا ضل ل ل ل ل ل ل ل للةية
وكأل ل ل للدكث كجلةريل ل للة
وط أ.

2.77

0.50

ةا ة

11

تحخ ل ل ل لليت يف ل ل ل ل
وط ل للأ و ل للةرت ة ل للةء
وط للأ يفاةجلللة هللذ
.
كمل

2.53

0.71

ةا ة

3

جملول ل ل ل ل ل ل ل ل لو
ل ل ل ل ل ل ل ل للر
يف للذت رو كالجملتريل للةء
إىل يفدرلتمع ووط مع.

2.88

0.38

ةا ة

4

ر ل ل ل للرص ل ل ل للت و ل ل ل للة
يف ل ل ل ل ل ل ل للذت ة ل ل ل ل ل ل ل للة نكم
هل ل ل ل ل ل ل ل ل للويتمع كاوط ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة
وكا ةذ ل ل ل ل ل ل ل ل للة وا ل ل ل ل ل ل ل ل للتمع
و ريمع كوةصة.

2.87

0.40

ةا ة

5

اريا ت ري ة ك نكم
وش كا وكندكب
كااةيفة.

2.86

0.47

ةا ة

6

تعم ةت دق منوذجة
حيتذي ةه كالجملتريةء
وكاااةء ا وطط.

2.78

0.52

ةا ة

7

ل ل ل للوم ةتوج ل ل ل لله كانة ل ل ل للة
وديفل ل ل ل ل ل ل ل للة كألهل ل ل ل ل ل ل ل للدك
كاوط للة للط طري ل ة للةء

2.77

0.52

ةا ة

18

م،ص ة كاورد كاوطين

10

للا ووجللدكن
ل
يف ل ل ل ل ل ل للذت ر ي ل ل ل ل ل ل للر
جملةض ل ل للج ل ل للو ض ل ل للةية
كاوطط.

2.72

0.50

ةا ة

2

رل ل ل للةذ ،ل ل ل للت وكةل ل ل للت
كاوطط و اعز كا ض ة

2.90

0.37

ةا ة

الدرجة الكلية

30.80

3.93

ةا ة

يتضح يفط كجلدو ( )9ن كاو ر كا ةجمل ة ك ت ت كملر ة كألوىل مبتولد خةمج يف دكر (،)2.92
وكحنرك يفا ةري يف دكر ( )0.34و ن كاو ر كاركةاة ك ت ت كملر ة كألع مبتولد خةمج يف دكر
( ،)2.53وكحنرك يفا ةري يف دكر ( )0.71و ةن يف دكر ككريو كا ي ا ريحور مبتولد خةمج
ةجملت درجة كالاتعكم ةه ةا ة.
يف دكر (،)3.93
*جةء مج ت ذ رك كحملور ةدرجة ةا ة وهذك ي إىل وط ة كملا ع ذمو كأليفع ت كانكث كا ة
وكاو ري أليفته وهو كو كاذي ةيفه ككتريت ا ح أركضه كانةوية ويص ت كملوكطط كاصةحل وكمل تج،
و ةن ر هذك كحملور ةةا خ ة حملةور كألدك ا هو كا ةا وةدرجة كاتعكم ةا ة.
اقتراحات البحث :
ة ةء ت يفة وصا إا ه يفط جملتة ج جملورد ةاع كال نك ة كا ود

ري مة إىل د ع و اعيع

كألع ش وكاخ و ة كملم ة وكالاتعكم كاوظ وي ادى كمل تح ع ةخ أ كاتا ع ول أ كانة ة عةصة،
ووزكر كانة ة كاوط ة ةةجلعك ر ة ا ةم ألتة هي كاركذد كار يت ا ةذة كاوزكرك وكمل لخة كااةيفة
وكوةصة ،و تضريط هذ كال نك ة يفة ي ي :
*د و وزكر كانة ة كاوط ة ك تريةد ليت ع ة إل يف ة العت ةر كملا ريع إىل جةجمل كألليت كاا ري ة
وكا ةذ ة.
ة صصةوع و لةا
* ن يص ح دري كملا ريع ري ة يفخترير وإاعكيف ة ت ركء يفا ويفةوع
ةء كوديفة مرطة لةل ة اللتريركرهع كااريا
كاتدرييت و صري ع كاتا ع ،وك ت ةر كاتدري
و ر تمع…وهذ يفة تمأله كادواة كجلعك رية ةةاخ وك كألع .
* ن اريا وزكر كانة ة كاوط ة ت وضت كادكيفج وكواد كاا ج ة ارذت درجة ممةرلة كملا ريع
ل و ه ةدرجة
يختا ت كملا ع ا هذ كألع ة
ألع ة يفم ة كانة ة و كاتا ع ،وذاأ
د.
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* وضت يف ةش ملم ة كانة ة وكاتا ع ي ىن ت ضوء كاو ر كتل يفي ،اتريد كاوزكر ويتامد كملا ع
مبوج ه ت كالاتعكم ةه ا ص ه يفا رية ،و ن ي ون هذك كمل ةش يفا ةرك ي ة ةه ل وت كملا ع ،و ت
ضو ه ي وم كملا ع.
*إدعة يفةد ع ة يفم ة كاتا ع ري رر ة ع ةذك ه د إ دكد كملا ريع ،ت ن ي ون يفا ع
هد كملةد ت ع ذةضا.
*ضريةن كمل ة كمل ةل ارذت كارو كملا وية ا ريا ريع وكلت ركرهع كا وخي اتري مع يفط ا
ع ة يفم ة كانة ة وكاتا ع ةدرجة د.
* اعيع كاا ة ةع كملدرلة وكا ت يفط ع إ ةد وك كال صة كملخترير ة مرية.
جملويت كملوضو اللت رية كجلوكجمل كا الزكات حبةجة إىل كا ح .
*إجركء دد يفط كادركلة
قائمة المراجع :
-

-

-

-

كا ،ةري نريد ةط إمسة ا .ذتح كا ةري( ،ةةب خ كارجا و ري ه ة د ) ،دي ر ع
(.4 ،)207
كادكزي د كا ة ( .)2001ع ة يفم ة كانة ة وكاتا ع كا تةب وكاخ ة .ريةن:
يف لخة كاوركش ا ر وكاتوزيت.
ة كأليف
كوركة ة رير وكارةةةاة جاور ( .)2008يفدى كاتعكم ضةء ه ة كاتدرييت
ةا ة كجلةيفا ة جبةيفاة كا ةء كاتا ة كألردن ةةألع ة كملم ة يفط وجمة جملظر
كااةا ة  ،ة كرةد كجلةيفاة كاارة ة،كأليفةجملة كااةيفة الرةد كجلةيفاة كاارة ة ،ريةن ،كاادد
.50
كا ريةين محد ةط مري  .يفدى كاتلعكم يفا ريلي كملر لة كا ةجملويلة ة ع لة يفم لة كانة لة وكاتا ل ع
يفط وجمة جملظر كمل رذع ويفديري كملدكر كا ةجملوية ةةااةصرية كا لد  ،حبل يف ريلا ا لا ملمةد
كملةجخت كانة ة كتل يف ة وكمل ةرجملة.
محةدجملللة ديل ذيللةب ( .)2012درجللة كاتلعكم يفا ريللي كا للة كاارة للة ويفا ريةوللة ة ع للة يفم للة
كاتا ل ع يفللط وجمللة جملظللر يفللديري كملللدكر ويفللديركوة يفللديرية كانة للة وكاتا ل ع حملةذظللة كملوللرش،
كك ة كألردجمل ة كاا وم كانةوية ،د ،9دد .1
محةدك نريد خط ( .)2006ع كااريا وكالاتعكم كاوظ وي ادى كملديريط وكملا ريع
كملدكر  ،1 ،ريةن:دكر ةيفد ا ر.
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-

در جملةدية ةمد ( .)2000ع ة يفم ة كانة ة وكاتا ع (رؤية إل يف ة) ويفدى كاتعكم

كملا ريع ذ كألع ة يفط وجمة جملظر كملا ريع وكملديريط وكاا ة ،رلةاة يفةجخت
كانة ة ،:جةيفاة دن ،ريةن.
ع
 طمركوي إةركه ع  ،كألع ش وكألع ة كملم ة ،رلةاة يفةجخت أ يف وركالجترية ،جةيفاة كجلعك ر .1996-1995
  .د نريد د كار ع ( .)2000كملا ع كاوة ا وكاتدرييت كاواة  ، ،ريةن :دكر كاو را ر وكاتوزيت.
 -ي ركمد ( .)1996كعت ةر كملا ع وإ دكد ودا ا كانة ة كااري ة،1 ،كا ةهر  :دكر كاو ر كاارمج.
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دراسة تقييمية لمشروع أخالقيات مهنة التعليم

الملخص:
سعت هذه الورقة البحثية إلى إثراء مهنة التعليم وتطويرها من خالل دراسة تقييمية لمشروع أخالقيات

المهنة بالجزائر من وجهة نظر األساتذة .لذلك تم تطبيق االستبيانة المعدة لغرض الدراسة على عينة قوامها
( )50أستاذا ،وقد خلصت الدراسة إلى جملة من الحقائق جد مهمة نذكر من بينها :إدراك أفراد العينة لمدى
أهمية هذا المشروع األخالقي والذي كان تقييمهم له بدرجة متوسطة ،كما سجلوا وجود نقائص دعمت بجملة من

االقتراحات.

Abstract:
The current study sought to enrich and develop the teaching profession through evaluation
of the project ethics in Algeria from the viewpoint of teachers. so we have applied a questionnaire
has been prepared for the purpose of the study on a sample of 50 teachers. the study concluded the
importance of the application of the ethics of the profession and evaluation of project has been
modertely ,They also noted the presence of the imperfections which supported by a number of
suggestions.

الكلمات المفتاحية :أخالقيات مهنة التعليم ،التعليم في الجزائر ،مشروع أخالقيات مهنة التعليم.

 -1إشكالية الدراسة:
التطور التعليمي
حد كبير بمدى
أمة من األمم وتطورها في شتى مجاالت الحياة يتأثر إلى ّ
ّ
إن تقدم ّ
أي ّ
ّ
أمة من األمم من هذا التطور يتأثر بدوره بمدى كفاءة نظامها
والتكنولوجي الذي تصل إليه ،لكن ما تدركه ّ
أي ّ

التعليمي وفاعليته.

أي نظام تربوي؛ وايمانا بفاعلية التأثير الذي
وانطالقا من ّ
الدور الفاعل الذي يضطلع به المعلّم في ّ
فإن الدول على اختالف فلسفاتها وأهدافها ونظمها االجتماعية
يحدثه المعلّم المؤهل في نوعية التعليم ومستواهّ ،

أن توفر المعلّم الكفء واالرتفاع
واالقتصادية تولي مهنة التعليم واالرتقاء بالمعلّم كل اهتمامها وعنايتها .ذلك ّ
بمستوى مهنة التعليم سوف يزيد من فاعلية النظام التربوي ،ويساهم في تحديد نوعية مستقبل األجيال.
ومن هنا ندرك مدى االهتمام بإعداد المعلم وتكوينه من مختلف الجوانب خصوصا إذا ما تعلق األمر

بالجانب األخالقي وأثر ذلك في تحقيق أهداف التربية المنشودة .حيث أن مهنة التعليم ال تعتمد بالدرجة األولى

على العملية التعليمية بحد ذاتها وانما تأخذ بعين االعتبار األساس األخالقي ،إذ أنها ال تخاطب العقل فقط بل
تخاطب أيضا الضمير والوجدان .وعليه فهي تعد نوع من حوار النفس قبل أن تكون حوا ار مع اآلخرين.

-2-

د.لونيس سعيدة أ.قزوي ججيقة

دراسة تقييمية لمشروع أخالقيات مهنة التعليم

إذ تعد األخالق من وجهة نظر عبويني ( )1997من أهم مقومات عملية التعلم والتعليم ،فهي تتصل
اتصاال وثيقا بالعملية التربوية باعتبارها من أهم المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني لدى األفراد أو

الجماعات ،من أجل تحقيق غاية الوجود في هذا العالم على أكمل وجه ( نايف حامد العموش وآخرون ،2013 ،ص

.)570
فاألخالق لها دور أساسي ومهم في حياة المجتمعات على اختالفها ،إذ تشكل أحد مظاهر الضبط
االجتماعي لدى األفراد ،ودافعا ومحركا لهم للوصول إلى غاياتهم ووسيلة لتحريرهم من غرائزهم وأهوائهم ،وتعمل

أيضا على تعميق إحساس الفرد باالنتماء إلى مجتمعه وتساعده على التكيف مع واقعه وبيئته (هشام نعيم أبو

طبيخ ،2008 ،ص .)02
واذا كانت المواثيق األخالقية للمهنة ضرورة لكل فرد يعمل في مهنة ،فإنها أكثر أهمية لمن يعمل
بالتعليم كونها تهدف إلى بناء شخصية الفرد بأبعادها كافة ،فضال عن الدور المحوري الذي يلعبه المعلم في
المؤسسة التربوية حيث تمتد آثار تربيته وتعليمه للطلبة إلى أجيال عديدة.

ويرى الطراونة ( )1990أن األخالقيات تمثل مجموعة من المبادئ والمعايير التي تحكم سلوك الفرد

ويعرف الوني ( (Aloni, 2008األخالقيات على أنها
والمجتمع وتحدد السلوك الصواب في موقف معين.
ّ
منظومة المثل ( )Idealsوالقيم ( )Valuesواألعراف ( )Normsالتي تعمل كموجه لإلنسان نحو حياة أفضل.
وهذه األخالقيات تنظم عالقة المعلم مع مديره ،وزمالئه ،وطلبته ،ومع مجتمعه (ريم الزعبي ،2013 ،ص .)442
وبالتالي فالتزام المعلم بأخالقيات مهنة التعليم يسهم في جعله أكثر حبا واقباال على مهنته ،وأكثر انتماء
لمجتمعه وأكثر قدرة على التكيف معه ،كما أنها تساهم أيضا في تكوين شخصيته واالرتقاء بمستواه وجعله أكثر

قدرة على القيام بمسؤولياته وواجباته المنوطة له على أكمل وجه ،كما أنها تجعله نموذجا وقدوة لطلبته في سلوكه
وتصرفاته (اللقاني .(2007 ،فالسمات الشخصية االيجابية والمتميزة للمعلمين تنطبع على سمات التالميذ وتؤثر

بصورة ايجابية على سلوكاتهم (كتش( )2001 ،ريم الزعبي ،2013 ،ص .)443

ولهذا بذلت جهود إقليمية وعالمية في صياغة واقرار مواثيق لمهنة التعليم ،وتكللت هذه الجهود ببعض

االنجازات المهمة والتي منها صدور دستور االتحاد القومي للتعليم في الواليات المتحدة عام ( ،)1929والذي يعد

األساس لصدور مواثيق مماثلة في كثير من بلدان العالم (يحي الخبراني ،1430 ،ص  .)643وفي الجزائر فقد تم
إصدار ميثاق أخالقيات مهنة التعليم في ( 29نوفمبر  )2015والذي جاء كنتيجة لتلك اإلضرابات المتواصلة

للمعلمين واألساتذة في كافة المستويات ،والتي شلت سيرورة العملية التربوية على مختلف األصعدة.

ونظ ار لما لميثاق مهنة التعليم من أهمية في تكوين شخصية المعلم واالرتقاء بمستواه ،باعتباره أحد أهم

مرتكزات النظام التربوي التي توجه سلوك العاملين في التربية والتعليم وتضبطه .إال أنه لوحظ وجود مظاهر
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القصور في االهتمام بهذا الميثاق أين لم تجد طريقها إلى التطبيق العملي ،وفي هذا الصدد فقد أشار الغامدي
ودهيش ( )2005إلى ضعف وعي المعلم بمهام ومسؤوليات مهنته .كما بينت الفالح ( )2007وجود بعض
القصور في اتجاهات المعلمين نحو أخالقيات مهنة التعليم (أديب ذياب حمادنة ، 2013 ،ص  .)32وفي المقابل
فقد أشارت العديد من الدراسات التي أجريت أن الطلبة الذين يدرسون أخالقيات المهنة في أثناء دراستهم

الجامعية له تأثير ايجابي على قابلياتهم واتجاهاتهم نحو القضايا األخالقية ويصبح لديهم إحساس أخالقي (تيسير

الخوالدة وآخرون ،2013 ،ص .)22

وانطالقا مما سبق تسعى هذه الورقة البحثية إلثراء هذه المهنة وتطويرها لصالح المعلم والمهنة على حد
سواء ،وذلك من خالل تقييمي مشروع ميثاق أخالقيات مهنة التعليم في الجزائر من وجهة نظر األساتذة

والمعلمين  ،بهدف محاولة الكشف عن تصورات المعلم للمبادئ األخالقية للمهنة ،وأهميتها ،ومدى إمكانية

تجسيدها في الواقع من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 -ما أهمية أخالقيات مهنة التعليم بالجزائر ،وما تقييم المعلمين واألساتذة للميثاق األخالقي الموضوع

من الو ازرة؟

 ما هي صعوبات ميثاق أخالقيات مهنة التعليم؟ وما أسبابها؟ ما هي االقتراحات التي يقدمها المعلم واألستاذ حول حيثيات هذا الميثاق األخالقي؟ -2تحديد المفاهيم األساسية:
 -1-2ميثاق أخالقيات مهنة التعليم:
يعرف المصري ( )1986الميثاق األخالقي بأنه مجموعة القواعد واألسس التي يجب على المهني
التمسك بها والعمل بمقتضاها ،ليكون ناجحا في تعامله مع الناس وناجحا في مهنته ما دام قاد ار على اكتساب
ثقة زبائنه والعاملين معه من زمالء ورؤساء ومرؤوسين.

في حين يعرفها الحياري وعبد الحميد ( )1985بأنها المبادئ والمعايير التي تعد أساسا لسلوك أفراد

المهنة المستحب والتي يتعهد أفراد المهنة بالتزامها .أما عند السعود وبطاح ( )1996فهي مجموعة أصول وقواعد
يتواضع إتباع المهنة على ضرورة االلتزام بها حفاظا على مستوى المهنة ورفعا لشأنها .بينما يعرفه الشيخلي

( )2000بأنها االتجاهات والقيم واألنماط السلوكية ،وكيفية استخدام السلطات والصالحيات عند التعامل مع
اآلخرين (أديب حمادنة ،2013 ،ص . )30
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ويقصد بأخالقيات مهنة التعليم  -كما يشير االسطل والخالدي ( -)2005القواعد والقوانين والقيم التي
تتحدد في ضوئها الحقوق والواجبات المتعارف عليها في المجتمع أو المؤسسة التي يعمل بها صاحب المهنة.

وتحدد المسؤولية في إطار أخالقيات مهنة التعليم في مجالين:

* المسؤولية الموضوعية :ويقصد بها مسؤولية المدرس عما يمارسه من أعمال أمام الرؤساء
والمسائلين.
* المسؤولية الذاتية :االلتزام بالقواعد والقيم والمعايير األخالقية والوالء واإلخالص لمهنة التعليم (نايف

العموش وآخرون ،2013،ص.) 570
ومهنة التعليم كسائر المهن األخرى ،تستقي األخالق من خالل المصادر التالية:
 المصدر الديني :تستمد أخالقيات مهنة التعليم في البلدان العربية اإلسالمية من القران الكريم،
فهو أهم مصدر يؤكد الناحية االجتماعية األخالقية ،كما تستمد أيضا من السنة النبوية الشريفة.

 المصدر التشريعي :تعد التشريعات والقوانين واألنظمة المعمول بها مصد ار مهما من المصادر

األخالقية ،فهي تحدد للموظفين في مهنة التعليم الواجبات األساسية المطلوب تنفيذها والتقيد بها.

 العادات والتقاليد والقيم :يعد المجتمع الذي يعيش فيه الفرد ويتفاعل معه في عالقات متشابكة

ومتداخلة ،مصد ار مهما من المصادر التي تؤثر في األخالقيات المهنية لألفراد الذين يتعاملون ويتعايشون

في هذا المجتمع.

 األدب التربوي :هناك الكثير من آراء العلماء والتربويين وأساتذة الجامعات من مدونات وآراء

حول أخالقيات مهنة التعليم ،أو األخالق التي يجب أن يتحلى بها المعلم ويلتزم بها (أديب ذياب حمادنة،

 ،2013ص.)31

 وتعرف إجرائيا بأنه جملة من القيم والمعايير والمبادئ وأنماط السلوك التي يلتزم بها المعلمون

واألساتذة أثناء ممارسة أدوارهم الوظيفية .والتي تقاس من خالل استجابات أفراد العينة على فقرات االستبيانة

المعدة لغرض الدراسة.

 -2-2المعلم:
لقد تعددت التعاريف واآلراء حول المعلم بتعدد مهامه ودوره في العملية التعليمية ،ومن هذه التعاريف

نذكر ما يلي:

يعرف رابح تركي المعلم على أنه " حجر الزاوية في كل إصالح منشود في التعليم ،فهو العامل

األساسي في عملية تكوين المواطن الصالح تربويا ،وثقافيا وأخالقيا ،ووطنيا ودينيا أيضا" (رابح تركي،1990 ،

ص .)377
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كما يعرفه بدوره إبراهيم ناصر على أنه "اإلنسان الذي يقوم بعملية التعليم ،ونصح وارشاد التالميذ،
ومساعدتهم على اكتساب الخبرات ،وذلك بأن يضعهم في مواقف تعليمية معينة" (إبراهيم ناصر ،1989 ،ص

.)128

ويعرف جبرائيل بشارة المعلم بأنه " عصب العملية التربوية والعامل الرئيسي الذي يتوقف عليه نجاح

التربية في بلوغ غاياتها ،وتحقيق دورها في تطوير الحياة في عالمنا الجديد .وهو القادر على تحقيق أهداف

التعليم وترجمتها إلى واقع ملموس ،فهو ركن أساسي من أركان العملية التعليمية – التعليمية ال بل حجر

الزاوية فيه" (جبرائيل بشارة ،1986 ،ص ص .)28-27
 -3أهداف الدراسة:

تمثلت أهداف الدراسة الحالية فيما يلي:
 -الكشف عن مدى أهمية الميثاق األخالقي بالنسبة للمعلمين واألساتذة.

 -الكشف عن وجهات نظر األساتذة والمعلمين حول حيثيات هذا الميثاق وكذا صعوباته في تجسيده

في الواقع.

 -إلقاء الضوء على جملة من االقتراحات المقدمة من طرف األساتذة والمعلمين والتي يجب

مراعاتها في أخالقيات مهنة التعليم.
 -4الدراسات السابقة:

من جملة الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة نذكر ما يلي:
قامت الهباهبة ( )2001بدراسة مفادها الكشف عن مدى التزام معلمي المرحلة األساسية العليا في مديرية

التربية والتعليم بعمان األولى بالمبادئ الخلقية كما وردت في القران الكريم .وقد أسفرت النتائج أن درجة التزام
المعلمين بالمبادئ الخلقية كانت كبيرة .كما توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح
اإلناث في مجال األخالق الذاتية ،وال توجد فروق في درجة التزامهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

دراسة الخليل ( )2002والتي هدفت إلى معرفة درجة التزام معلمي المرحلة األساسية الدنيا بأخالقيات

مهنة التعليم ،وقد أظهرت النتائج أن درجة تقدير المعلمين ألخالقيات المهنة كانت كبيرة .كما أظهرت عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05تعزى إلى متغيرات سنوات الخبرة والحالة االجتماعية وطبيعة

المسكن وعدد أفراد األسرة والمؤهل العلمي والدخل السنوي.

كما أجرت العبد العزيز ( )2010دراسة تمحورت حول الكشف عن مدى التزام معلمات المرحلتين

المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام الحكومية في مدينة الرياض بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر
المديرات والمعلمات في ضوء بعض المتغيرات .وقد أسفرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات
نظر المديرات والمعلمات حول مدي التزامهم بأخالقيات مهنة التعليم بالنسبة للمجاالت األربعة (عالقة المعلمة
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بالطالبات ،وعالقة المعلمة بأولياء األمور والمجتمع المحلي ،وعالقة المعلمة باإلدارة المدرسية وعالقة المعلم
بزميالت المهنة) ،والذي كان عاليا من وجهة نظر المديرات عاليا.
في حين استهدفت دراسة الحديد ( )2011التعرف على درجة التزام معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة

الثانوية بأخالقيات المهنة من وجهة نظر مديري مدارسهم في األردن ،وقد أظهرت النتائج أن درجة التزامهم
بأخالقيات المهنة كانت بدرجة متوسطة ،كما أوضحت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى الداللة ( )0.05في درجة التزام المعلمين تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي والخبرة في اإلدارة وفي كل

مجاالت اإلدارة ،بينما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الخبرة لصالح من لديهم خبرة ()5

سنوات فأقل.
 -5الدراسة الميدانية:
تتطلب مقتضيات البحث العلمي تحديد نوع المنهج المتبع ،وذلك بغرض التوصل إلى نتائج موضوعية

ودقيقة موثوق فيها قابلة للتحليل والتفسير والتأويل.

وعلى هذا األساس فإن المنهج المناسب الذي اعتمدت عليه هذه الدراسة يتمثل في المنهج الوصفي

التحليلي ،والذي يعتمد على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال كافيا ودقيقا الستخالص
داللتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة .وذلك من أجل البحث في تقييم مشروع أخالقيات مهنة

التعليم ،أين قمنا بإعداد استبانة بحث وتطبيقها على مجموعة من المعلمين واألساتذة في مختلف المسويات
التعليمية.

 -1-5أداة الدراسة:
تم إعداد استبانة تهدف من إلى البحث في موضوع تقييم ميثاق أخالقيات مهنة التعليم لدى معلمي
وأساتذة التربية والتعليم ،حيث تكونت من جزئين :جزء خاص بالبيانات الشخصية من سن ،جنس ،الوظيفة،

مكان العمل ،نوع التكوين وكذا الخبرة .أما الجزء الثاني فاشتمل على مجموعة أسئلة تهدف من إلى االجابة على
األسئلة البحثية.
-2-5عينة الدراسة:
تمثلت العينة في معلمي وأساتذة التربية الوطنية ،تم اختيارها بطريقة قصدية من ثالث مؤسسات تربوية(

ابتدائية ،متوسطة ،وثانوية) من دائرة ذراع الميزان ،والية تيزي وزو بالجزائر ،حيث تم توزيع ( )20استبانة على

كل مؤسسة ،وبعد استرجاعها تم حذف ( )10منها لعدم توفرها على الشروط لعدم تكملة االجابة .وفيما يلي

وصف لخصائص العينة.
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حسب الجنس :جدول رقم ( :)01توزيع أفراد العينة حسب الجنس.
الجنس

النسبة المئوية

التكرار

أنثى

31

%62

ذكر

19

%38

المجموع

50

%100

من خالل الجدول يتضح أن النسبة الكبرى ألفراد العينة تتمثل في اإلناث بـ ( ،)%62بينما النسبة

المتبقية والتي تساوي ( )%38فتمثل الذكور.

حسب السن:جدول رقم( :)02توزيع أفراد العينة حسب السن.
التكرار

السن

النسبة المئوية

أقل من 30

10

%20

من  31إلى 40

32

%64

أكبر من 41

18

%36

المجموع

50

%100

يوضح الجدول أعاله توزيع المبحوثين حسب السن ،حيث تبين أن النسبة الكبرى والتي تقدر

بـ

( )%64تتمثل في األساتذة الذين تتراوح أعمارهم ما بين ( 31إلى  )40سنة ،لتليها الفئة الثانية وهي األكبر من

( )41سنة بنسبة ( ،)%36في األخير نجد القيمة المتبقية والتي تساوي( )%20تتمثل في الفئة األقل من ()30
سنة.

حسب مكان العمل :جدول رقم( :)03توزيع أفراد العينة مكان العمل.
مكان العمل

التكرار

النسبة المئوية

ابتدائية

19

%38

متوسطة

12

%26

ثانوية

18

%36

المجموع

50

%100

يتبين من الجدول أعاله أن نسبة أساتذة االبتدائي والثانوية متقاربتين ،حيث نسبة العاملين باالبتدائي

تساوي ( ،)%38لتليها نسبة األساتذة الثانويين بـ ( ،)%36بينما القيمة المتبقية والمقدرة بـ ( )%26فتتمثل في
العاملين بالمتوسطات.
حسب الخبرة :جدول رقم( :)04توزيع أفراد العينة حسب الخبرة.
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النسبة المئوية

أقل من  5سنوات

16

32

من  6إلى 10

16

%32

من  11إلى 15

9

%18

من  16إلى 20

4

%8

أكبر من  21سنوات

5

%10

المجموع

50

%100

يمثل الجدول السابق توزيع أفراد العينة حسب الخبرة ،حيث نجد في األول كل من ذوي الخبرة األقل من
( )5سنوات وكذا الفئة التالية لها وهي ذوي الخبرة من ( 6إلى  )10سنوات بنفس النسبة وهي ( ،)%32لتليها الفئة
الثالثة وهي من( 11إلى  )15سنة بـ( ،)%18وبعدها األساتذة الذين يمتلكون خبرة أكبر من ( )21سنة بقيمة

( ،)%10وفي األخير نجد الفئة من ( 16إلى  )20سنة خبرة بالنسبة المتبقية والتي تقدر بـ (.)%08
حسب نوع الوظيفة :جدول رقم( :)05توزيع أفراد العينة حسب نوع الوظيفة.
قطاع العمل

التكرار

النسبة المئوية

دائمة

46

%92

مستخلف

04

%08

المجموع

50

%100

يوضح الجدول أعاله توزيع أفراد العينة حسب نوع وظيفتهم ،حيث أن النسبة الكبرى تتمثل في األساتذة
الذين يشغلون مناصب دائمة في التعليم وبنسبة ( ،)%92بينما النسبة المتبقية والتي تقدر بـ ( )%08فتمثل

األساتذة المستخلفين.

حسب نوع التكوين :جدول رقم( :)06توزيع أفراد العينة نوع التكوين.
نوع التكوين

التكرار

النسبة المئوية

بالجامعة

34

%68

بمدرسة خاصة باألساتذة

16

%32

المجموع

50

%100

مما سبق يتضح أن نسبة كبيرة من األساتذة المكونين في الجامعات بقيمة ( ،)%68في حين أن

المبحوثين المكونين في المدارس الخاصة بتكوين األساتذة فتمثلت في النسبة المتبقية والتي تقدر بـ (.)%32

 -3-5عرض النتائج:
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 -1-3-5االجابة على التساؤل األول :ما أهمية أخالقيات مهنة التعليم بالجزائر ،وما تقييم المعلمين
واألساتذة للميثاق األخالقي الموضوع من الو ازرة؟
لإلجابة على التساؤل قمنا بتحليل إجابات المبحوثين على األسئلة التالية من االستبانة.
جدول رقم ( :)07االجابة على السؤال :هل ترى ضرورة تطبيق أخالقيات المهنة:
االجابة

نعم
ك
42

ن
%84

ال
ن
%16

ك
8

يتضح من الجدول السابق أن معظم أفراد العينة يدركون أهمية أخالقيات المهنية حيث تتمثل النسبة في

( ،)%84بينما النسبة المتبقية والتي تساوي ( )%16لم يقروا باألهمية .وقد قمنا بطلب تدعيم إجابتهم وكانت
النتائج كما يلي:

جدول رقم ( :)08االجابة على السؤال :لماذا؟ دعم إجابتك في كللتا الحالتين.
اإلجابة بال

اإلجابة بنعم

مهنة شريفة من يمارسها ال يحتاج من يعلمه اخالقيات

األخالق قبل العلم

للمهنة
تأطير عمل التربية

تقييد لعمل وحرية العامل

جرة
لكن ليس بوسعنا تطبيقها دائما الن التالميذ اصبحوا اكثر أ

أخالقيات المهنة تبدأ من فوق لتنزل إلى تحت وليس العكس

وال يستمعون لما نقول.

تبدأ بالبرامج والمناهج و التسيير تم تنتهي إلى األستاذ في
نهاية المطاف

كل األزمات تأتي من غياب ضمير العمل في جميع الميادين.

ألن أخالقيات المهنة تدخل في جميع المقاييس ودائما يكون
الحديث عنها وال حاجة لجعلها مستقلة

لاللتزام
حفاظا على شرف المهنة والمساهمة في رفع مستوى المعلم
والمتعلم
مهنة التعليم مهنة التعليم مهنة شريفة رغم مشقتها و تشعر
بأنك تقدم في اضافة من حيث المعرفة و التربية كما أن المعلم
هو المساهم بدرجة أولى في بناء المجتمع حسب رأيي

ضروري
ألنه قانون يحمي كل أفراد المنظومة التربوية
لكي كل واحد يعرف حقه وواجبه
األخالق تنزه كل كفاءة حتى في اللعب إنما األمم األخالق
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أرضية للحفاظ على المبادئ السامية والنبيلة لمهنة التعليم
التعليم مهنة شريفة
أصبح األستاذ مهمش وال قيمة اجتماعية له  -لماذا؟ ال يمكنه
أن يوفر حتى الضروريات لعيشة سوية .
التعليم قطاع حساس ألنه تبنى عليه كل المقومات لذى يجب
حماية االستاذ وتقييده بشروط
الضمير والخوف من اهلل تعالى

من خالل اجابات أفراد العينة يظهر أنهم يقرون على أهمية أخالقيات المهنة من جوانب عدة ،فمهن من

يرى أهمية العملية التعليمية وبالتالي ال بد من وجود أخالقيات تقيدها وتأطيرها من جهة أخرى ،كما هناك من
يرى أنها أرضية حماية وكذا غياب األخالقيات يؤدي إلى وجود األزمات ،باإلضافة إلى أنه بالميثاق األخالقي

كل فرد يدرك واجباته وحقوقه.

بينما تمثلت حجج األساتذة الذين قالوا بعدم أهمية الميثاق األخالقي في :أن مهنة شريفة ال داعي لوجد

أخال قيات مهنية ،كما أن منهم من قال أنها تقيد العمل ،باإلضافة إلى أن أخالقيات المهنة تدخل في كل
المقاييس بال داعي لها وأيضا هناك من قال أنها تبدأ بالبرامج لتنتهي عند األستاذ.

جدول رقم ( :)09االجابة على السؤال :هل أنت متطلع على ميثاق أخالقيات المهنة الموضوع من
طرف الو ازرة؟
االجابة

نعم
ك
40

ال
ن
%80

ك
10

ن
%20

يتضح أن معظم أفراد العينة متطلعين على الميثاق األخالقي الموضوع من الو ازرة وذلك بنسبة (،)%80

رغم أنه في الدراسة االستطالعية التي قمنا بها قبل الختيار الموضوع تبين عدم وجود أصال الميثاق األخالقي

ما دفعنا إلى اقتراح مشروع ألخالقيات مهنة التعليم.

جدول رقم ( :)10االجابة على السؤال :ما هو تقييمك لهذا الميثاق؟
االجابة

جيد
ك
9

متوسط
ن
%22.5

ك
36

ضعيف
ن
%65

- 11 -

ك
5

ن
%12.5

د.لونيس سعيدة أ.قزوي ججيقة

دراسة تقييمية لمشروع أخالقيات مهنة التعليم

يظهر من الجدول السابق أن معظم األفراد الذين هم على علم بالميثاق األخالقي قد قيموهم بدرجة
متوسطة وذلك بنسبة ( )%65في حين يليهم الذين قالوا بأنه متوسط وبعدها الذين قيموه بالضعيف بالنسب

الموالية على التوال )%22.5( :و (.)%12.5

جدول رقم ( :)11االجابة على السؤال :هل يستجيب حقيقة ألخالقيات مهنة التعليم؟
االجابة

نعم
ك
15

ال
ن
%37.5

ك
0

أحيانا
ن
%0

ك
25

ن
%62.5

كما قمنا بطرح سؤال في عن حقيقة استجابته ألخالقيات مهنة التعليم ،فوجدنا أن النسبة الكبرى أجابت
بأحيانا وذلك بـ ( ،)%62.5والنسبة المتبقية أجابت بأنه يستجيب ،في حين لم نسجل وال أستاذ أجاب بال .وطلبنا
منهم تدعيم إجاباتهم وكانت النتائج كما يوضحها الجدول الموالي.

جدول رقم ( :)12االجابة على السؤال :لماذا؟ دعم إجابتك في كلتا الحالتين.
نعم
ألنه يهتم أوال وأخي ار بالتلميذ وباالستقرار
االجتماعي

أحيانا
يبقى مجرد نظري ( ال تطبيق كما تعودنا) ووقت االمضاء عليه تم ذلك بصعوبة

بسبب الصراع بين النقابات والو ازرة

هو يستجيب لكن المشكل في التطبيق سواء ال يغطي جميع االخالقيات
على المستوى األعلى (نقص رقابة)
واألدنى (تطبيق األخالقيات)
مناسب

ألنه يراعي أكثر مصلحة التلميذ

لكن توجد فيه بعض النقائص

من حيث المبدأ لكن الكيفية تبقى محل نقاش

ال يمكن تطبيقه في ظل الظروف المعاشة

لكنه جاء ليكرس منطق الرداءة في التسيير والعجز عن النهوض بالمنظومة

داخل البيت التربوي المدرسي .التنسيق

مشكلتنا ليست في سن القوانين إنما المشكلة تكمن في تجسيدها على أرض الواقع

االداري منعدم في بعض المؤسسات

لذى يبدوا الميثاق مجحفا في حق األساتذة ،واذا رجعنا كيف نسمي أستاذ التعليم

التربوية وهي مسؤولية المدير بالدرجة

اإلبتدائي بالمعلم رغم أن تسميته في قانون الوظيف العمومي أستاذ وهذا غيث من

األولى.

فيض وهذا مما يدخل في أخالقيات المهنة ( المساواة والعدل بين القطاعات)

التربية ال تنفصل عن األخالق

ألن أخالقيات المهنة الموجودة في الميثاق قد ال تناسب فئة معينة من المعلمين أو
المتعلمين

من خالل تحليل إجابات أفراد العينة يزهر أن من أجابوا بأن الميثاق يستجيب حقيقة ألخالقيات المهنة
وذلك كونه يهتم أوال بالتلميذ واالستقرار االجتماعي ،كما أن منهم من أقر بأنه يستجيب لكن المشكلة تطرح في

تطبيقه إذا يمكن ذلك في الظروف المعيشية التي يستحضرها األستاذ .باإلضافة إلى من أشار إلى التنسيق

االداري المنعدم حسب رأي بعضهم في المؤسسات التربوية.
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في حين نجد من أجاب على السؤال السابق بأحيانا قد دعموا إجاباتهم بكون الميثاق األخالقي لم يشر
إلى جميع األخالقيات ،وكذا اهتمامه فقط بالتلميذ ،ما كان أيضا كتدعيم لمن أجاب باإليجاب على السؤال .كما
أثيرت مشكلة التطبيق إذ قالوا أنه يبقى نظري فقط ،كما أن هناك من أشار إلى نقطة أخرى وهي تقييم التلميذ

وعدم إعطائه حقوقه كونه لم ينضج بعد.
جدول رقم ( :)13االجابة على السؤال :ما رأيك في مختلف محاور أخالقيات المهنة حسب الو ازرة؟
المحاور

الخيارات

جيد

محايد

ليست جيدة

ك
12

ن
%20

ك
16

ن
%40

ك
12

ن
%30

المبادئ العامة

18

%45

16

%40

6

%15

حقوق التالميذ

22

%55

10

%25

8

%20

حقوق المربين

8

%20

12

%60

8

%20

حقوق االداريين

14

%35

16

%40

10

%25

حقوق أولياء التالميذ

22

%55

10

%10

14

%35

حقوق الشركاء االجتماعيين

18

%45

20

%20

14

%35

واجبات التالميذ

12

%30

18

%45

10

%25

واجبات المربين

22

%55

10

%25

8

%20

واجبات االداريين

16

%40

14

%35

10

%25

واجبات أولياء التالميذ

16

%40

16

%40

8

%20

واجبات الشركاء االجتماعيون

14

%35

10

%25

16

%40

األسس القانونية

في الجدول أعاله يظهر تقييم أفراد العينة لمختلف محاور الميثاق األخالقي الموضوع من قبل الو ازرة.

حيث يظهر في تقييم األسس القانونية أن النسبة الكبرى تتمثل في الذين قالوا بأنها غير جيدة بنسبة (،)%40
لتليها نسبة المحايدين بقيمة ( )%30بينما المتبقية في الذين أجابوا بأنها جيدة.
وفي المبادئ العامة نسجل النسبة الكبرى والتي تساوي ( )%45قالوا بأنها جيد ،لتليها نسبة الذين قالوا
بأنها غير جيدة وهي متقاربة لسابقتها وهي ( ،)%40والنسبة المتبقية ( )%15هي للمحايدين في االجابة.
بينما في الحقوق فنجد نسبة ( )%55قالوا أنها جيدة وبنسب متقاربة نجد من أجابوا بغير الجيدة

والمحايدة .وفي حقوق المربين نجد النسبة الكبرى في أنها غير جيدة ،كما نجد في حقوق االداريين وكذا في

حقوق الشركاء االجتماعيون النسب الكبرى منها تتمثل في الذين أجابوا بأنها جيدة.
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أما فيما يخص الواجبات ،فيظهر في واجبات التالميذ أن النسبة الكبرى التي تقدر بـ ( )%45تتمثل في
الذين أجابوا بأنها لسيت جيدة ،بينما في واجبات االداريين فتبين النسبة الكبرى والمقدرة بـ ( )%40بأنها جيدة،

وبنفس النسبة نجد في واجبات أولياء التالميذ كل من أجيب بأنها جيدة وليست جيدة أيضا .وفي األخير نجد في
واجبات الشركاء االجتماعيون النسبة الكبرى تتمثل في المحايدين.
جدول رقم ( :)14االجابة على السؤال :من يخدم أكثر الميثاق األخالقي؟
المحاور

الخيارات

التلميذ

الموظفين

المربين

االداريين

االجتماعيون

ن
%5

6

%15

0

%0

ثانيا

4

%10

16

%40

6

%15

12

%30

2

%5

ثالثا

2

%5

4

%10

18

%45

8

%20

10

%25

رابعا

4

%10

4

%10

8

%20

8

%20

16

%40

خامسا

6

%15

12

%30

2

%5

16

%40

4

%10

أوال

ك
24

ن
%60

ك
8

ن
%20

ك
2

أولياء األمور

الشركاء

من خالل الجدول السابق يتبين ترتيب أفراد العينة في من يخدم أكثر الميثاق األخالقي .ففي الترتيب

األول نجد التلميذ بنسبة ( ،)%60ليليه في المرتبة الثانية المربين (المتمثلين في المعلمين واألساتذة) بقيمة
( ،)%40ثم في المرتبة الثالثة نجد الموظفين اإلداريين بنسبة ( ،)%45بينما في الترتيب الرابع يظهر الشركاء
االجتماعيون بنسبة تساوي ( ،)%40وفي الترتيب الخامس واألخير نجد أولياء األمور بنسبة تساوي (.)%40
االجابة على التساؤل الثاني :ما هي صعوبات ميثاق أخالقيات مهنة التعليم؟ وما هي أسبابها؟
جدول رقم ( :)15االجابة على السؤال :هل ترى وجود نقائص في الميثاق األخالقي؟ وما هي األسباب؟
االجابة

نعم
ك
29

ال
ن
%72.5

ن
%27.5

ك
11

ويتضح من الجدول أن نسبة كبيرة من األساتذة سجلوا وجود النقائص وذلك بـ ( ،)%72.5بينما النسبة

المتبقية وهي تساوي( )%27.5ال يرون وجود النقائص.

وعن أسباب ذلك يظهر في من أجاب بعدم وجود النقائص بكونه مناسب ويخدم المجتمع .في حين من
أجابوا بالنفي والذي كانوا بنسبة كبيرة كما أشرنا من قبل ،فقد تبينت ججهم في غياب الجانب الديني من جهة،

إ همال دور المعلم واألستاذ وعدم تبيان صالحيتهم ،باإلضافة إلى عدم تطرقه لكل المواضيع .كما أنه هناك من
يرى بأهم جاء كسلطة تقميعية لألستاذ خاصة أنه جاء في وقت شهدت فيه نقابات معلمي وأساتذة التربية
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الوطنية في اضرابات واحتجاجات واسعة مطالبة بها بحقوقهم المختلفة .إذ نجد من أشار إلى ضرورة اشتراك
األساتذة في وضع مثل هذا الميثاق ،هذا مع العلم أن في المسح األول الذي قمنا به في أول الدراسة تبين عدم

معرفة الكثير منهم بهذا الميثاق األخالقي.

جدول رقم ( :)16االجابة على السؤال :ما هي االيجابيات في الميثاق االخالقي؟
ايجابيات أخالقيات مهنة التعليم
يمنع الخطأ قبل وقوعه
صورة ممتازة للمعلم وحمايته
بداية تأطير التعليم
إنشاء مجتمع سليم
االلتزام
االرتقاء بالنتائج
حدد لكل واحد دوره لو يطبق
الشق الذي يتحدث عن واجبات أولياء التالميذ والتالميذ لكنه ناقص
تنظيم المهنة
تنظيم العالقات العملية والتربوية بين من تم ذكرهم في هذا الميثاق
الواجب الديني

في الجدول السابق تظهر اجابات أفراد العينة على ايجابيات أخالقيات المهنة ،مع اإلشارة أن هناك من

أجاب بعبارة (دون تعليق على السؤال) ،بينما االجابات األخرى فتراوح بين تأطير للمهنة وتنظيمها ،وكذا صالح
للمجتمع وتحديد دور كل واحد في المنظومة التعليمية رغم أنه هناك من بين ذلك وأتبعه بعبارة

(لو تطبق)،

وأيضا تبقى ايجابيات نظرية ،كما أن هناك من حدد أنها حماية لألستاذ .باإلضافة إلى من قال بموقع
االيجابيات في تحديد واجبات التالميذ وأولياء أمورهم رغم نقصها.

جدول رقم ( :)17االجابة على السؤال :هل يمكن تجسيد الميثاق االخالقي؟
االجابة

نعم
ك
30

ال
ك
10

ن
%75

ن
%25

كما يظهر من سؤال امكانية تجسيد هذا الميثاق االخالقي ،فقد بين أن ( )%75قالوا بإمكانية التسجيل

و( )%25فندوا ذلك.

جدول رقم ( :)18االجابة على السؤال :هل هناك صعوبات في تطبيق الميثاق االخالقي؟
االجابة

نعم

ال
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ك
32

ن
%80

د.لونيس سعيدة أ.قزوي ججيقة
ك
8

ن
%20

وفي الجدول هذا تبين أنه رغم أنه هناك امكانية تجسيد هذا الميثاق االخالقي ،إال أن ذلك يكون
بصعوبة حيث ( )%80من األساتذة أجابوا بنعم ،والنسبة المتبقية أجابت بال .وفي ما يلي يتبين أهم الصعوبات

التي حددها أفراد العينة.

جدول رقم ( :)19االجابة على السؤال :إذا كانت نعم ،ما هي؟
أهم الصعوبات
المصالح والفساد الذي ينخر مجتعنا ،األنانية ،هناك أطراف هدفها زعزعة القطاع ليس إالّ.
نقص الوسائل البيداغوجية ،اإلكتظاظ في األقسام ،ضعف اهتمام األولياء بأبنائهم ...
انعدام الثقة بين المعلم والتلميذ واالدارة
األولياء ال يدركوا أهمية األستاذ ما يعجزه في تأدية مهامه
في ثانويتنا حوالي  54أستاد لم نرى هأا الميثاق اطالقا فكيف يطبق
غياب الضمير وخشية المولى عز وجل
ليس منطقيا
نحن محاصرون بمخلفات سنوات وعقود من التجارب واإلصالحات العقيمة
ألنها مجحفة في حق األستاذ بإعتباره الحلقة األقوى في المنظومة التربوية وأي مساس بحقوق األستاذ سيؤدي

إلى فشل كل التشريعات والقوانين المجحفة في حقه .
تفشي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي

من جهة الواجبات عموما غير مطبقة وال يمكن تطبيقها بدون رقابة فهل يمكن فرض رقابة على أولياء األمور
أوال ليس كل األولياء لهم روح المسؤولية التربوية .ثانيا يجب التوعية والرقابة على االوالد .ثالثا بعض المؤسسات
تفتقر لجمعية أولياء التالميذ .رابعا انعدام التنسيق بين األساتذة وأولياء التالميذ ................
تعدد حقول التجارب الخارجية

من خالل الجدول تبين أن أهم الصعوبات التي يتعرض إليها أفراد العينة تمس المعلم بحد ذاته ،ما

أشرنا إليه من قبل في السؤال عن امكانية تجسيد ميثاق أخالقيات المهنة ،وكذا عدم االطالع على الميثاق

األخالقي الموضوع ،حيث بين أحدهم إلى أن بعض المؤسسات التربوية لم تستلم هذا الميثاق لحد الساعة .كما
أن من بين الصعوبات ما يتعلق بالتلميذ من انتشار مثال لمشاكل معينة كالعنف ،وكذا ما يتعلق باألولياء لعدم
ادراكهم واعترافهم بدور األستاذ .ولمواجهة مثل هذه الصعوبات طلبنا منهم تقديم حلوال لمواجهتها ما جاء في ما

يلي:
االجابة على التساؤل الثالث :ما هي االقتراحات التي يقدمها المعلم واألستاذ حول حيثيات هذا الميثاق
األخالقي؟
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جدول رقم ( :)20االجابة على السؤال :ما هي االقتراحات لمواجهة الصعوبات؟
رفع درجة الوعي االجتماعي وهذا مصدره األسرة ،تسليط عقوبات على كل مخطئ درجة العقوبة حسب نوع

الخطأ ،واعطاء أهمية قصوى لهذا القطاع من الجانب السياسي.

القضاء على الفساد اإلداري والمحسوبية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتحسين الوضعية
االجتماعية للشعب الجزائري منها السكن ،النقل ،اإلطعام .....
االهتمام بكل واحد على حده
تدعيم األستاذ ماليا
تنشئة إسالمية وفق عقيدة صحيحة هي الضمان الوحيد
حماية األستاذ بجملة من القوانين الردعية
مجلس وطني لدراسة اإلصالحات واقامة لجان مراقبة متكونة من جميع األطراف المعنية
إعادة النظر في مكانة األستاذ االجتماعية وتذليل العقبات التي تعيقه في مهامه ،مع الحرص على التكوين
المستمر ،إعادة الهيبة للمدرسة الجزائرية من خالل إعادة النظر في المناهج والبرامج ثم بعدها يتم االتفاق
على ميثاق المهنة الذي يضع مهنة التدريس التي هي على عالقة مباشرة بالتلميذ أولوية األولويات أو يحمي
وظيفة األستاذ والمعلم بقوانين صارمة .
تنصيب مستشار توجيه مدرسي بكل مؤسسة يتكفل بمعالجة المشاكل
هي معالجة الخلل وتعزيز الرقابة على كل الفاعلين في القطاع
االلتزام بقانون من صنع اكفاء وطنيون

من المالحظ في الجدول السابق يظهر أن االقتراحات التي قدمها المبحوثين عبارة عن تحصيل حاصر،

إذ هي دعوة إلى تحسين أوضاع المعلمين واألساتذة ورفع مكانتهم االجتماعية ،وأيضا عالج المشكالت التي
يواجهها التالميذ بالتوصية على تنصيب مستشار توجيه مدرسي بكل مؤسسة تربوية .كما دعوا بالمثل إلى

تنصيب مجلس وطني لإلصالحات وكذا إقامة لجان مراقبة.

جدول رقم ( :)21االجابة على السؤال :هل ترى ضرورة اقتراح ميثاق أخر؟
االجابة

نعم
ك
23

ال
ن
%57.5

ك
17

ن
%42.5

كما يتضح من خالل هذا الجدول أن نسبة كبيرة وتتمثل في ( )%57.5يرون ضرورة اقتراح مشروع

أخالقي آخر ،والنسبة المتبقية والتي تقدر بـ ( )%42.5ال يرون ذلك.
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االستنتاج:
جاءت الورقة البحثية التالية كدراسة تقييمة لمشروع أخالقيات مهنة التعليم لدى معلمي وأساتذة التربية الوطنية

بالجزائر .ومن خالل تحليل النتائج تبين في التساؤل األول للدراسة أن( )%84يدركون أهمية تطبيق أخالقيات
مهنة التعليم ،كما تبين أن ( )%80متطلعين على الميثاق الموضوع من الو ازرة.
وفيما يخص تقييمهم له فقد سجلنا أن معظم األفراد الذين هم على علم بالميثاق األخالقي قد قيموهم
بدرجة متوسطة وذلك بنسبة ( .)%65كما أظهر أغلبهم أنه أحيانا ما يستجيب حقيقة ألخالقيات مهنة التعليم،

بحجة أنه لم يشر إلى جميع األخالقيات وكذا اهتمامه فقط بالتلميذ .باإلضافة إلى إثارة مشكلة التطبيق إذ قالوا

أنه يبقى نظري فقط .كما أن هناك من حدد نقطة أخرى وهي تقييم التلميذ وعدم إعطائه حقوقه وذلك بحجة أنه
ليس ناضج بعد .ما أشارت إليه دراسة الخليل ( )2002والتي هدفت إلى معرفة درجة التزام معلمي المرحلة
األساسية الدنيا بأخالقيات مهنة التعليم ،إذ بينت النتائج أن درجة تقديرهم كانت كبيرة.

وفيما يخص تقييم مختلف محاور أخالقيات المهنة الموضوع من قبل الو ازرة ،فقد تبين في األسس

القانونية أن النسبة الكبرى تتمثل في الذين قالوا بأنها غير جيدة .وفي المبادئ العامة نسجل النسبة الكبرى والتي
تساوي ( )%45قالوا بأنها جيدة .وأيضا في الحقوق ( )%55منهم صرحوا أنها جيدة ،بينما في حقوق المربين

فالنسبة الكبرى تتمثل في من قال أنها غير جيدة ،كما نجد في حقوق االداريين وكذا في حقوق الشركاء

االجتماعيون أن أغلب المبحوثين أجابوا بأنها جيدة .أما فيما يخص الواجبات ،فيظهر في واجبات التالميذ أن

النسبة الكبرى تمثلت في الذين قالوا بأنها لسيت جيدة ،وفي واجبات االداريين معظمهم أقروا بأنها جيدة ،كما نجد
في واجبات أولياء التالميذ كل من أجيب بأنها جيدة وليست جيدة بنفس النسبة .وفي األخير نجد في واجبات

الشركاء االجتماعيون النسبة الكبرى تتمثل في المحايدين .هذا وقد يتبين ترتيب المبحوثين في أن أكثر من يخدم

الميثاق األخالقي ،في الترتيب األول نجد التلميذ بنسبة ( ،)%60ليليه المربين ،ثم الموظفين اإلداريين ،وبعدها
الشركاء االجتماعيون وفي األخير أولياء األمور.
بينما في التساؤل الثاني عن ي صعوبات ميثاق أخالقيات مهنة التعليم .فقد تبين أن نسبة كبيرة من
األساتذة سجلوا وجود النقائص وذلك بـ ( )%72.5حيث أرجعوا ذلك إلى مجموعة من األسباب هي :غياب
الجانب الديني من جهة ،إ همال دور المعلم واألستاذ وعدم تبيان صالحيتهم ،باإلضافة إلى عدم تطرقه لكل

المواضيع .هذا وقد ظهر أن ( )%75قالوا بإمكانية التجسيد و( )%25فندوا ذلك .كما تبين أنه رغم أنه هناك
امكانية تجسيده إال أن ذلك يكون بصعوبة .ومن أهم الصعوبات التي حددها المبحوثين في أنها تمس المعلم

وكذا عدم االطالع على الميثاق األخالقي الموضوع ،حيث أشار أحدهم إلى أن بعض المؤسسات التربوية لم
تستلم هذا الميثاق لحد الساعة .أضف إلى أن من بين الصعوبات ما يتعلق بالتلميذ من انتشار مثال مشاكل
معينة عندهم كالعنف ،وكذا ما يتعلق باألولياء لعدم ادراكهم واعترافهم لدور األستاذ.
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ولمواجهة ذلك تم االجابة على التساؤل الثالث الذي نص على :ما هي االقتراحات التي يقدمها المعلم
واألستاذ حول حيثيات هذا الميثاق األخالقي؟
أين قدم المبحوثين اقتراحات لذلك ،كدعوة إلى تحسين أوضاع المعلمين واألساتذة ورفع مكانتهم

االجتماعية ،وأيضا عالج المشكالت التي يواجهها التالميذ بالتوصية على ضرورة وجود مستشار توجيه مدرسي

بكل مؤسسة تربوية .كما أكدوا على تنصيب مجلس وطني لإلصالحات وكذا إقامة لجان مراقبة .حيث تبين أن

أغلبت المبحوثين يرون ضرورة اقتراح مشروع أخالقي أخر يراعى فيه النقائص التي قدموها من قبل وكذا

مختلف االقتراحات.

وبالرجوع إلى الدراسات السابقة تبين مدى التزام المعلمين بأخالقيات المهنة وذلك ما قد أشارت إليه

النسبة الكبرى التي ترى بإمكانية تجسيد ميثاق الو ازرة ،رغم النقائص التي عبر عنها المبحوثين هذا من جانب.
من جانب أخر يظهر أيضا من السؤال األول في االستبانة أن من أجاب بعدم ضرورة تطبيق أخالقيات دعم

إجابته بكون "أخالقيات المهنة تدخل في جميع المقاييس ودائما يكون الحديث عنها وال حاجة لجعلها مستقلة".

مما سبق يظهر أن موضوع أخالقيات المهنة موضوع مهم جدا ال بد من التعمق في دراسته على

مختلف المستويات ،وكذا في ظل مختلفة المتغيرات المرتبطة بالعملية التعليمية .كما نوصي بضرورة مراجعة
الميثاق الموضوع من طرف الو ازرة ل تحقيق األهداف الموضوعة من أجله ،هذا وخاصة أن الو ازرة المكلفة قد

أعلنت عن الميثاق في ظروف جد قهرية للمعلم واألستاذ حيث قال أحد المبحوثين" يبقى مجرد نظري .....

ووقت اإلمضاء عليه تم ذلك بصعوبة بسبب الصراع بين النقابات والو ازرة".

كل هذه النتائج نابعة عن الوضعية الصراعية التي يعيشها مربي األجيال ،بين الضمير المهني الذي
عبر عنه البعض بأن األخالق ال تحتاج إلى ميثاق بل األخالق والتربية غير منفصلتان ،وبين األوضاع
ّ
والقوانين التي صرحوا بأنها قمعية .فماذا ننتظر من كل هذا  ...من من قمعت رغبته قبل حاجته...من من
انتزعت هيبته بمبدأ العصرنة والعولمة  ...ماذا تفيدنا إن لم نستغلها في الهدف .كل هذا ما دفع ببعض

المبحوثين أيضا إلى التحدث عن الرجوع إلى األصل في التربية .ولعلك كل هذا ما يفسر مرض المنظومات

التربوية ،والتي يكون عالجها بعالج حال المعلم الذي ال يزال يقال فيه كاد المعلم أن يكون رسوال .ويكفيه فخ ار
أنه صاحب علم ،هذا العلم الذي ترقى به األمم وبه كنا في زمن ما أرقاها وأطور الحضارات.
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قائمة المراجع:
 إبراهيم ناصر ( :)1989أسس التربية ،دار عمار ،عمان.

 أديب ذياب حمادنة ( :)2013درجة التزام معلمي اللغة العربية ومعلماتها بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر مديري
المدارس ومديراتها في مديرات التربية والتعليم لمحافظة المفرق ،المجلة األردنية في العلوم التربوية ،مجلد  ،9العدد ،1
ص ص .50-29
 تركي رابح ( :)1990أصول التربية والتعليم ،ط  ،3ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.
 تيسير محمد الخوالدة وعاطف يوسف مقابلة ومحمد حسن العمايرة ( :)2013درجة التزام أعضاء هيئة التدريس في
كليات التربية بالجامعات األردنية بأخالقيات المهنة من وجهة نظر الطلبة ،مجلة العلوم التربوية ،المجلد  ،25العدد ،1

ص ص .41-19
 جبرائيل بشارة ( :)1986تكوين المعلم العربي والثورة العلمية التكنولوجية ،المؤسسة الجامعية للدراسات ،بيروت.
 ريم الزعبي ( :)2013درجة التزام المعلمات المتعاونات بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطالبات المتدربات في
جامعة ال البيت ،مجلة المنارة ،المجلد  ،19العدد ،3ص ص .476-441

 محمد عبد الغني المصري ( :)1986أخالقيات المهنة ،مكتبة الرسالة الحديثة ،عمان.
 نايف حامد العموش وخالد علي السرحان وخلف حمدان بني خالد ( :)2013درجة التزام أعضاء الهيئة التدريسية في
جامعة آل البيت بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطالب ،دراسات العلوم التربوية ،المجلد  ،40ملحق  ،2ص
ص .582-569
 هشام نعيم أبو طبيخ ( :) 2008مدى التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخالقيات مهنة التعليم في محافظة غزة من
وجهة نظر المعلمين ،رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية في كلية التربية في الجامعة
االسالمية.
 و ازرة التربية الوطنية ،ميثاق أخالقيات قطاع التربية الوطنية 29 ،نوفمبر .2015
 يحي بن علي الخبراني ( :)1430متطلبات تفعيل ميثاق أخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية
بمدينة الرياض ،بحث مقدم للقاء السنوي الخامس عشر (تطوير التعليم :رؤى ونماذج ومتطلبات) ،ص ص .685-641
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" درجة ادراك المعلمين الدوارهم في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر المشرفين التربوين
في فلسطين (وتصور مقترح لتفعيلها) "
اعداد الباحثات (فريق االقتصاد المعرفي الفلسطيني):
الدكتورة /سهير الصباح  /رئيس دائرة علم النفس /جامعة القدس
الدكتورة /ايناس ناصر  /منسق المناهج واساليب التدريس /جامعة القدس
األستاذة /أحالم مصطفى /محاضرة في االقتصاد/جامعة القدس
مقدم الى:
مؤتمر اإلقليمي "إعداد المعلم العربي معرفياً ومهنياً"
 30 – 29نوفمبر 2016

عمان  /المملكة األردنية الهاشمية

1

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى درجة إدراك المعلمين ألدوارهم في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر المشرفين التربويين

في فلسطين ،واقتراح تصور لتفعيل هذه األدوار .ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانه مكونة من ( )35فقرة طبقت على
عينة الدراسة والمكونة من ( )59مش رفا ومشرفة من مديرية التربية والتعليم لمحافظة رام اهلل والبيرة ووكالة الغوث ،إضافة إلى
إعداد أداة مقابلة لألدوار التي يحتاج المعلم للتدريب عليها وتطبيقها على ( )18من المشرفين التربويين.
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة إدراك المعلمين ألدوارهم جاءت بدرجة متوسطة ،على األداة ككل ،ولكافة المجاالت (تنفيذ
التدريس ،تخطيط التدريس ،التطوير الذاتي ،تعلم الطلبة) ،كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات
الحسابية لدرجة ادراك المعلمين ألدوارهم تعزى لمتغيرات الجنس،و سنوات الخبرة في اإلشراف والمؤهل العلمي ،كما وأظهرت
نتائج المقابلة ان المعلمين بحاجة للتدريب على األدوار المتجددة للمعلم في عصر اقتصاد المعرفة ،والتي من أهمها دوره
كباحث ،وكمنفرد وغير نمطي ،وكمبدع وناقد.
وبناء على نتائج الدراسة يوصي الباحثون بضرورة عقد محاضرات وندوات وورش عمل للمعلمين حول أدوار المعلم المتجددة
في ضوء اقتصاد المعرفة ،إضافة إلى إجراء دراسات وبحوث شبيهة بهذه الدراسة ومتعلقة بتطوير أدوار المعلمين قبل الخدمة
وللمدرس الجامعي ،وبناء برامج مناسبة من قبل و ازرة التربية والتعليم لتطوير وتدريب المعلمين على أدوارهم المتجددة في عصر
اقتصاد المعرفة.

2

المقدمة
تشير دراسات وتقارير البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية الى ان دخول الدول النامية ال اقتصاد المعرفة يتطلب جهودا اكبر
في مجاالت التعليم والتدريب ويتطلب نوعا جديدا من التعليم والتدريب وانة يجب ادخال اصالحات تربوية على النظام التعليمي

(ابو الحمص  , )2006لذا من الضروري االهتمام اكثر في العملية التعليمية  ,و ردا على ذلك يتطلب من المؤسسات التعليمية
إعادة النظر في المعايير والممارسات والدور الذي تلعبة في العملية التدريسية ,وضرورة تسريع االصالحات في المناهج
الدراسية العداد افضل من الخريجين ,لذا فان قضية اعداد المعلم اصبحت قضية اساسية وذلك من اجل االرتقاء بمهنة التعليم
ونوعية التعليم (محمد  )2015وايماننا بأن المعلم هو العنصر الرئيسي في العملية التعلمية فمن الضروري تركيز الضوء على
المعلم للالرتقاء به ليصبح مؤهال للتعيلم في عصر اقتصاد المعرفة .والن نجاح االقتصاد المعرفي يتوقف على عوامل عديدة

من اهمها نجاح المعلم في تأديتة لالدوار الموكلة الية كونة المحرك االساسي في العملية التعليمية (محمد . )2015

وفي معظم البلدان الناميةة توصةل البةاحثون إلةى قناعةات مفادهةا أن مةن أكبةر عوائةق الجهةود التةي تبةذل لتغييةر أحةوال
ه ة ذه البلةةدان عةةدم قةةدرة المنةةاهج التقليديةةة علةةى اسةةتيعاب ميكانزمةةات التقةةدم ،وهةةذه التنميةةة تتنةةاقا مةةع الهيكةةل الرئيسةةي ألدبيةةات
التنميةةة التةةي تجمةةع علةةى أن االنخفةةاا الثقةةافي عنصةةر سةةلبي مةةؤثر علةةى صةةنع القةرار االقتصةةادي مةةن ناحيةةة وعلةةى االبتكةةارات

المؤسسية والتقنية من ناحية ثانية(.المصبح )2006
يبرز دور النظام التربوي بتركيبته العامة والنظام التعليمي بصفته الخاصة الذي من شأنه إكساب الطلبة في التعليم العام
المهارات التفكيرية العليا التي تمكنهم من فهم المعلومات وتحليلها واالستنباط منها واعادة ترتيبها وتطويرها لتكون معرفة قابلة

للمنافسة والتسويق ،وعملية إعداد معلمين منتجين للمعرفة ومستخدمين لها بشكل فعال ،وممتلكين لمهارات التعلم والتعليم
اإلبداعية تعد من أهم مرتكزات عصر االقتصاد العرفي ( .األحمد والشورة. )2007 ،
يجب ان يكون هدف و ازره التربية والتعليم والمدارس بشكل خاص هو اعداد طالب يتماشى ليس فقط مع الوقت الحاضر ,ولكن
ان يكون قادر على مواجهة التغيرات والمتجددة والمتسارعة في العملية التعليمية وضرورة االخذ بعين االعتبار التحديات في
واالبتكار واالبداع والمساهمة في االنتاج .من هنا جاءت هذه

عصرنا مثل التكنولوجيا والتعليم المستمر والشامل والتدريب

الدراسة للكشف درجة ادراك المعلمين الدوارهم في ضوء االقتصاد المعرفي من وجهة نظر المشرفين التربوين في فلسطين
مشكلة الدراسة

نجاح المعلم في تأديته لألدوار الموكلة إليه كونه المحرك للعملية التعليمية  ،فمهما توافرت اإلمكانيات المادية،

والتجهيزات الفنية والتكنولوجية،والبنايات  ,والبيئة المناسبة تبقى جميعها قاصرة عن تحقيق اهداف االقتصاد المعرفي ومتطلباتة
ما لم يرافق ذلك معلما يمتلك خصائص وصفات المعلم في عصر االقتصاد المعرفي ,وان يمتلك مهارات متنوعة في

المجاالت التكنولوجية والحاسوبية واالجتماعية ويؤدي ادوا ار فعالة تسهم في احداث نقلة نوعية في المخرجات التعليمية في

عصر اقتصاد المعرفي  .فمن هنا جاءت هذة الدراسة للكشف عن درجة ادراك المعلين الدوارهم في ضوء االقتصاد المعرفي
من وجهة نظر المشرفين التربوين في فلسطين
أسئلة الدراسة

سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
3

السؤال األول :مادرجة ادراك المعلمين الدوارهم في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر المشرفين التربويين في فلسطين؟

السؤال الثاني :هل تختلف استجابات المشرفين التربويين حول أدراك المعلمين الدوارهم في ضوء اقتصاد المعرفة باختالف

متغيرات ( الجنس ،سنوات الخبرة في اإلشراف ،المؤهل العلمي) عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05؟

السؤال الثالث :ما األدوار التي يحتاج المعلم للتدريب عليها من وجهة نظر المشرفين التربويين في فلسطين في ضوء

اقتصاد المعرفة ؟

السؤال الرابع  :ما التصور المقترح لتفعيل ادراك المعلمين الدوارهم ين في ضوء اقتصاد المعرفة؟
أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة درجة ادراك المعلمين الدوارهم في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر المشرفين التربويين
في فلسطين ،كما تهدف إلى تعرف أثر كل من متغيرات ( الجنس ،سنوات الخبرة في اإلشراف ،المؤهل العلمي )،في درجة

تحديد أدراك المعلم في ضوءه اقتصاد المعرفة  ،إضافة إلى الكشف عن األدوار التي يحتاج للتدريب عليها من وجهة نظر
المشرفين التربويين ,ووضع تصور مقترح لتفعيل ادراك المعلمين الدوارهم في ضوء اقتصاد المعرفي .
أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة الحالية من خالل ما يأتي:
 أهمية الموضوع الذي تعالجه ،فهي تأتي في الوقت الذي تشهد فيه البالد رؤية جديدة تسعى إلى تأسيس اقتصادمبني على المعرفة ،يضم قوى عاملة من المبدعين القادرين على حل المشكالت .

 إعداد وتقديم تصور مقترح لجملة األدوار الخاصة بالمعلم في ضوء التوجه نحو االقتصاد المعرفي ،والذي منشأنه أن يفيد في رفع كفاية المعلم وتحسين مستواه التدريسي.
 -من الممكن أن تفيد هذه الدراسة و ازرة التربية والتعليم من حيث معرفة األدوار التي يمتلكها المعلم واألدوار التي

يحتاج للتدريب عليها في ضوء اقتصاد المعرفة والعمل على بناء البرامج المناسبة لتطوير وتدريب المعلم على

هذه األدوار.
محددات الدراسة

جميع المشرفين في مديرية تربية وتعليم محافظة رام اهلل والبيرة للفصل الدراسي الثاني للعام األكاديمي .2016/2015

مفهوم االقتصاد المعرفي:

هو االقتصاد الذي يسعى إلى إدارة سليمة وعالية الجودة للمعلومات بحيث تصبح معها الصناعات المعتمدة على المعرفة

أساسا للقطاع االقتصادي ( بكدار )2008
ً
يحدد باكلى ( )Barclay,2002اقتصاد المعرفة على انه "دراسة وفهم تراكم المعرفة وحوافز واألفراد الكتشاف  ،وتعلم المعرفة
 ،والحصول على ما يعرف ه اآلخرون " وتعرفه مؤتمن على انه " إحداث مجموعة من التغيرات اإلستراتيجية في طبية المحيط
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االقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر انسجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعالمية المعرفة
(.)Barclay,2002
وقد ظهرت آراء متعددة في تعريف االقتصاد المعرفي إال أنها في جوهرها واحدة ،ومن أهم تعريفاته :أنه االقتصاد الذي يدور
حول الحصول على المعرفة والمشاركة فيها واستخدامها وتوظيفها وابتكارها وانتاجها ،بهدف تحسين نوعية الحياة بمجاالتها

كافة ،من خالل اإلفادة من خدمات معلوماتية ثرية ،وتطبيقات تقنية متطورة ،واستخدام العقل البشري كرأس مال معرفي ثمين
وتوظيف البحث العلمي،إلحداث مجموعة من التغيرات اإلستراتيجية في طبيعة المحيط االقتصادي وتنظيمه(الخضيري،
.(2001

ويرى الحمود ) (2011أن االقتصاد المعرفي تعبير يستخدم في عصرنا الحاضر إما في معرا الحديث عن االقتصاد المركز
في إنتاج وتوليد وادارة المعرفة ونشرها ،واما في معرا االقتصاد ذي األساس المعرفي وهذا األخير هو المعنى األكثر
استخداماً ،ويعني استخدام المعرفة من أجل إنتاج فوائد اقتصادية.

بينما يرى (فاروق (2005 ،أنه في ظل التحوالت والتغيرات الطارئة ال يوجد فرق بين تعبيري اقتصاد المعرفة و االقتصاد القائم
على المعرفة )فكالهما تشغل المعرفة بكل أشكالها وتجلياتها من تكنولوجيا وبحوث وأعمال ذهنية مساحة أوسع وأكبر من حيث

العمق والحجم.
أهمية االقتصاد المعرفي:

يمتلك االقتصاد المعرفي القدرة على االبتكار وايجاد منتجات فكرية لم تكن تعرفها األسواق من قبل ،وال توجد حواجز للدخول
إليها بل هو اقتصاد مفتوح ،فمن يمتلك المعرفة هو المتقدم والمتفوق(سلمان.) 2009،
وتبرز أهمية االقتصاد المعرفي من خالل الدور الذي تؤديه مضامين االقتصاد المعرفي ،ومعطياته ،وما تفرزه من تقنيات
متقدمة في مختلف المجاالت ،والتي يجري توليدها بشكل متزايد ومتسارع (خلف.) 2007،
ويمكن تحديد أهمية االقتصاد المعرفي في الفوائد التي يجنيها ومن ذلك:

 .1أنه يساعد على نشر المعرفة وتوظيفها وانتاجها في المجاالت كلها دون حدود على المدى البعيد.
 .2يحقق التبادل اإللكتروني ويحدث التغيير في الوظائف القديمة ،ويستحدث وظائف جديدة.
 .3يساعد المؤسسات على التطور واإلبداع ،واالستجابة الحتياجات المستهلك.
 .4يحقق االقتصاد المعرفي النواتج التعليمية المرغوبة والجوهرية.

 .5يؤثر في تحديد درجة النمو ،وطبيعة اإلنتاج،واتجاهات التوظيف للمهن المطلوبة ،والمهارات التي يجب توافرها.
(الهاشمي والعزاوي ، 2007 ،الصافي وآخرون) 2010،
ادراك المعلمين الدوارهم

في ضوء اقتصاد المعرفة :وتعرف إجرائيا بأنها قيام المعلم بمهام واستراتيجيات جديدة في ظل

االقتصاد المبني على المعرفة تكون أكثر فاعلية في اإلعداد والتخطيط للتعلم ،والمعلمين سيبدءون بالتفكير فيما ينبغي

متعاونا مع زمالئه ،يستخدم
متمعنا ،ينأى بنفسه عن التلقين،
ممارسا
للطلبة أن يعرفوه ،وفيما يمكنهم فعله ،فيكون المعلم،
ً
ً
ً
المصادر والوسائل التعليمية المتعددة والمناسبة(.أبو نعير وآخرون)2011 ،
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ان المعلم المنشود في عصر المعرفة يجب أن يلم بمهارتين أساسيتين في آن واحد هما :التخصص العلمي العميق،
والتأهيل النفسي والتربوي للتدريس واإلشراف على الطالب.إلى جانب ذلك يجب أن يتحلى المعلم في عصر المعرفة بما
يأتي من الصفات كما يراه ( ماس : )2006

قادر على إرشاد طالبه إلى مصادر المعرفة في المحيط المباشر
 .1أن يكون مصدر معرفة حديثة للطالب ،ويكون ًا
للمدرسة وفي المجتمع وفي العالم.
قادر على مساعدة الطالب لتكوين المهارات المعرفية واالجتماعية الالزمة للقرن الحادي والعشرين ،مثل :
 .2أن يكون ًا
سرعة اإلطالع وتحليل المشكلة ،واستخدام المعلومات المتوفرة لتكوين اتجاه علمي ورأي نحو قضية أو ظاهرة أو
مشكلة.

قادر على مساعدة الطلبة ذوي الحاجات الخاصة سواء أكانوا من الطلبة المتفوقين أو الطلبة بطيئي التعلم.
 .3أن يكون ًا
قادر على مساعدة التلميذ في فهم ثقافته ،والمحافظة عليها ،وفهم عناصر التجديد فيها ،وفي نفس الوقت
 .4أن يكون ًا
فهم الثقافة العالمية ومعطياتها ،والتعامل معها بشكل إيجابي بغير تعصب أو تحيز ،أي المحافظة على هويته
الثقافية والتفتح على الثقافة العالمية في آن واحد.

قادر على تنظيم البيئة المدرسية بما في ذلك الفصل الدراسي بحيث تشكل المدرسة أو الفصل وحدة تفكير
 .5أن يكون ًا
تحليلي وايجابي.
 .6أن يمتلك روح المبادرة للتجريب والتجديد ويشجع تالميذه الذين يظهرون ميوالً ابتكارية وابداعية.
مؤمنا برسالته ودوره في مجتمع المستقبل.
 .7أن يكون ً

 .8أن يكون مدرًبا ومؤهال للتعامل مع عالم المعلومات واالتصاالت.

ملما بالتقنيات التربوية الحديثة ،بما في ذلك استعمال الحاسوب وتقنيات تحليل المعلومات والبيانات.
 .9أن يكون ً
 .10أن يكون قدوة اجتماعية وعلمية وأخالقية لتالميذه ،وبيئة المدرسة المحلية ،ومحيطها االجتماعي األوسع( .تقرير
التنمية اإلنسانية العربية)2003،

كما بين الهاشمي والعزاوي ( )2009أدوار حديثة للمعلم تساير روح العصر والتطور ومنها:
 المعلم ميسر للحصول على المعرفة المعلم راع للنمو الشامل للطالب المعلم خبير وماهر في مهنته التدريس والتعليم -المعلم مسئول عن االنضباط وحفظ النظام

 المعلم مسئول عن مستوى تحصيل الطالب وتنظيمه المعلم مرشد نفسي المعلم نموذج -المعلم عضو في مهنته التعليم

 المعلم عضو في المجتمع المحلي المعلم المصمم للعملية التعليمية المعلم الموظف للتكنولوجيا6

 المعلم مشجع للتفاعل بين الطالب المعلم مطور للتعلم الذاتيأما دور المعلم في ضوء االقتصاد المعرفي من وجهة نظر )  (Bonal & Ramba, 2003فيتلخص في أمرين ،األول :
ضمان اكتساب الطالب للمعرفة .وهذا يعني تطوير قدرات الطالب لتمكينه من الولوج إلى أنماط مختلفة من المعرفة ،مما يعني

أن المعرفة تصبح نتيجة متوقعة للعملية التعليمية .وهذه النتيجة يمكن أن تتحقق إذا تمت ترجمة التحول السريع للمعرفة الالزمة
لألداء االقتصادي إلى قوانين خاصة بأصول التدريس .أما األمر الثاني ،فهو أن المعلم يجب أن يكون العنصر الفاعل في
ال لتدريسها
العملية التعليمية .وهذا يتطلب منه أن يطور وبشكل سريع أنماط المعرفة المتخصص بها من جهة ،وأن يكون مؤه ً

من جهة أخرى.

الدراسات السابقة

قام كل من ابو سرحان ونذير و الزبون ( )2011في دراسة مفهوم االقتصاد المعرفي واالدوار المتجددة خاللة من وجهة نظر

معلمي المرحلة الثانوية في االدرن وعالقة ذلك ببعا المتغيرات حيث توصل الباحثون الى ان مفهوم المعلمين لالقتصاد
المعرفي وأدوارهم المتجددة من خالله حظي بدرجة فهم مرتفعة ،وأظهرت كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة (  (0.05في درجة فهم معلمي المرحلة الثانوية لمفهوم االقتصاد المعرفي وأدوارهم المتجددة من خالله ،تعزى إلى
متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التدريسية ،وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحثون مجموعة من التوصيات التي يؤمل
أن تفيد واضعي السياسة التربوية في األردن والمعلمين من أجل تحسين جوانب العمل في مهنة التعليم.

كما هدفت دراسة محمد( )2015تقديم برنامج تربوي مقترح العداد المعلم على وفق متطلبات اقتصاد المعرفة حيث استخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقد توصل الباحث الى ان اهم عامل لنجاح االقتصاد المعرفي هة نجاح المعلم فدوار
الخاصة بالمعلم تاديتة لالدوار الموكلة إلية كونة المحرك للعملية التعليمية وان البرنامج المقترح قد يحقق الهدف المرسوم

ولذالك اوصى الباحث في هذه الدراسة على ضرورة ترسيخ معنى االقتصاد المعرفي في ذهن المعلم واعداد وتقديم وصف
مناسب لجملة االدوار الخاصة بالمعلم في ضوء التودة نحو االقتصاد المعرفي .
اما الخالدي ( )2013في دراستة بعنوان درجة امتالك معلمي التربية االسالمية ومعلماتها لمفاهيم االقتصاد المعرفي والتي
هدفت للكشف درجة االمتالك حيث صمم الباحث استبانة تكةنت من  35فقرة وقد تم تطبيقها عى عينة شملت  226معلم
ومعلمة حيث اشارت النتائج الى ارتفاع في درجة في امتالك افراد العينة لمفاهيم االقتصاد المعرفي في مجال التخطيطي
للتدريس ,وتنفيذ التدريس ,ودرجة متوسطة في االدارة الصفية  ,ودرجة متدنية في معظم مجاالت التقويم  ,وجميع مجاالت
الوسائل التعليمية  .كما اضهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة امتالك افراد العينة لمفاهيم
االقتصاد المعرفي باختالف المؤهل العلمي وذلك لصالح المؤهل العلمي االعلى ,وباختالف الخبرة التدريسية  ,لصالح سنوات

الخبره االطول  ,بينما لم تظهر فروق دالة باختالف الجنس  ,والمرحلة التعليمية .

قام قراقعة ( )2013بدراسة مهارات االقتصاد المعرفي الواردة في كتاب الكيمياء للصف الثاني ثانوي ودرجة امتالك المعلمين
لها حيث هدفت الدراسة الى استقصاء مهارات االقتصاد المعرفي الواردة في كتاب الكيمياء للصف الثاني ثنوي العلمي ودرجة
امتالك المعلمين لها وذلك عن طريق تطوير استبانتين  ,االولى تضمنت مهارات االقتصاد المعرفي  ,والثانية تضمنت مهارات
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االقتصاد المعرفي التي يمتلكها معلمو الكيمياء وقد توصلت الدراسة الى ان مهارات المعرفة الواردة في كتاب الكيمياء ككل
كانت مرتفعة ,وان المهارات المتعلقة بالمالحظة ,والتطبيق ,وجمع المعلومات  ,وتحليلها كانت مرتفعة  ,اما المهارات المتعلقة
بالذكاء والتخيل  ,والتامل ,والتفكير الناقد  ,ومهارات اصار االحكام  ,ومهارات التقييم  ,ومهارات ما وراء المعرفة فقد كانت

متدنية  .اما المهارات التي يمتلكها المعلمون في االقتصاد المعرفي فكان تقديرها بصورة عامة متوسطة حيث كان اعالها
مهارات المالحظة وادناها مهارات التفكير الناقد وصياغة الفرضيات وحل المشكالت .

هدفت دراسة مصطفى والكيالني ( )2011لتعرف الى دراسة بعنوان درجة ممارسة معلمي التربية االسالمية ل ادراك المعلمين

الدوارهم

في ضوء االقتصاد المعرفي من وجهة نظر مشرفيهم في االردن حيث اضهرت النتائج ان درجة ممارسة معلمي

التربية االسالمية ل ادراك المعلمين الدوارهم في ضوء االقتصاد المعرفي كانت بدرجة متوسطة وعدم وجود فروق ذات داللة
احصائية في درجة الممارسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي والخبره االشرافية .
وهدفت دراسة هالت والقضاة ( )2008الكشف عن درجة امتالك مشرفي و ازرة التربية والتعليم في األردن ،لمفاهيم االقتصاد
المعرفي  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )213مشرفا ،وباستخدام استبانه مكونة من ( )72فقرة  ،أشارت النتائج إلى أن المشرفين
والتربويين  ،يمتلكون مفاهيم االقتصاد المعرفي بدرجة كبيرة  ،كما وجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة امتالك المشرفين
لمفاهيم االقتصاد المعرفي  ،باختالف التخصصات التي يشرفون عليها ولصالح التخصصات العلمية  ،ولم توجد فروق دالة
إحصائيا لمتغير المؤهل العلمي  ،أو عدد سنوات الخبرة..
وفي دراسة ) (Bonal & Rambla , 2003التي هدفت إلى معرفة دور المعلم في تكوين مجتمع تربوي في ضوء االقتصاد
المعرفي .وقد كانت عينة الدراسة مكونة من معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في أربع مدارس طبقت عليهم مقابالت وبطاقة
مالحظة .أظهرت النتائج أن المعلمين كانوا يقاومون التغيير واالندماج في االقتصاد المعرفي نظ اًر لعدم وضوح فكرة االقتصاد
المعرفي لديهم .وقد عزي ذلك إلى عدم قيام المسئولون ببيان طبيعة دور المعلم الجديد ،األمر الذي أدى إلى عدم استخدامهم

ألي من االستراتيجيات الحديثة .كما أظهرت النتائج عدم قدرة المعلم على القيام بدوره في ضوء العدد الكبير من الطلبة في
الصفوف.
واجري كانج ( )Kang ,2003دراسة هدفت معرفة اثر خصائص المعرفة  ،وعالقتها في أداء المؤسسات التعليمية  ،وقدرتها
في توظيف وانتاج المعرفة  ،حيث تم تطبيق الدراسة في إحدى مدارس كاليفورينا  ،التي تركز على استخالص وتوليد المعرفة

الضمنية  ،مقارنة بمدرسة أخرى في أوروبا الشرقية تعتمد المنهج التقليدي  ،وأشارت النتائج إلى تفوق طلبة المدرسة التي تعتمد

على إنتاج المعرفة واستثمارها  ،السيما توجيه الطلبة نحو التع ايش بفاعلية في عصر المعرفة  ،وتنمية عملياتهم الفكرية ،
وقدرتهم على حل المشكالت التي تواجههم .
كما قام موليباش ( )Molebash, 1999بدراسة عنوانها استطالع رأي مديري المدارس في والية فيرجينيا حول مستقبل التربية
في ضوء االقتصاد المعرفي ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الطلبة بحاجة إلى أن يتزودوا بمدى واسع من المعلومات

المتوافرة من خالل التقنية المتقدمة ،ولديهم القدرة على معالجة المعلومات ،كما أشارت الدراسة إلى أنه يجب على الطلبة أن
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يتعلموا كيفية استخدام الحواسيب ،ويلموا بأنواع التقنية المختلفة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن قلة عدد القوة العاملة ذات الطالقة
التقنية تعتبر مشكلة حقيقية وقائمة.
وهدفت دراسة الرو ( )la rue ,2005التي وضعت تصورات عن التعلم الجديد  ،وعمال المعرفة في مؤسسات التعليم العالي
،حيث بحثت الدراسة االتجاهات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية ،التي بنية عليها التقنيات التربوية كقاعدة لالقتصاد

والمعرفة ،واالتجاهات نحو التطوير المستمر لكفايات عمال المعرفة  ،واستخدمت الدراسة أسلوب المقابلة المعمقة  ،مع
اختصاصي تطوير التعليم في ( )12منظمة من الجامعات والمؤسسات والشركات الحديثة  ،المرتبطة مع شبكات التكنولوجيا ،
وخلصت الدراسة إلى بناء نموذج تعلم مربوط مع الشيكات االلكترونية  ،ومبني على استخدام إشكال جديدة من التعاون ،
ضمن مؤسسات التعليم العالي

والمؤسسات الحديثة  ،كنا أشارت النتائج إلى فاعلية التنسيق بين المؤسسات التربوية

واالقتصادية  ،في حال اعتمادها على اقتصاد المعرفة .
وفي سنغافورة أجرى ييم تيو( ) Yim Teo , 2004دراسة هدفت بيان دور االقتصاد المعرفي في إعادة هيكلة مناهج التعليم
الصناعي وأنماط التدريس المستخدمة من وجهة نظر المعلمين والخبراء التربويين .وقد استخدمت الدراسة بطاقة مالحظة
للمعلمين البالغ عددهم )  ( 80معلماً ومعلمة ،ومقابالت معهم ومع الخبراء التربويين البالغ عددهم (  )22خبي اًر وخبيرة .

أظهرت أبرز النتائج وجود قناعات لدى المعلمين بضرورة االنتقال من األساليب القائمة على الفصل ما بين التعليم النظري
والتدريب العملي إلى أساليب جديدة قائمة على إكساب الطالب المهارات االجتماعية ،والصناعية ،والمنهجية.

وقام هولوزكي ( )Holowetzki ,2002بدراسة هدفت معرفة اثر العوامل الثقافية في اقتصاد وادارة المعرفة  ،واستخدمت
الدراسة أسلوب تحليل المحتوى  ،وذلك من خالل مراجعة األدب التربوي والدراسات ذات الصلة  ،المتعلقة بموضوع إدارة
المعرفة وتمت في الفترة ( )2002—1998في الواليات المتحدة األمريكية  ،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ستة عوامل رئيسية
في كافة المؤسسات  ،تلعب دو ار فاعال في إدارة المعرفة مما يشكل أط ار لنجاح أو فشل هذه المؤسسات وذلك بحسب كيفية
التعامل مع هذه التعامل مع هذه العوامل الستة؛ وهي  :نظم المعلومات  ،وهيكل المنظمة  ،ونظم المكافأة  ،والتعويا ،
والعمليات  ،واألفراد والقيادة ويلعب األفراد الدور األساس في نجاح المؤسسة وتحقيق أهدافها.
الطريقة واإلجراءات

منهج الدراسة:

الدرسةةة .حيةةث تةةم استقصةةاء آراء جميةةع المش ةرفين
اسةةتخدم المةةنهج الوصةةفي التحليلةةي لمناسةةبته لطبيعةةة هةةذه ا

التربةويين والعةةاملين بمكتةةب التربيةة والتعلةةيم فةةي رام اهلل فلسةطين ( المشةةرفين علةةى المةدارس الحكوميةةة والخاصةةة )

والمشرفين التاتبعين لمدارس وكالة الغوث  .حول درجة ادراك المعلمين الدوارهمم فمي ضموء اقتصماد المعرفمة ممن
وجهة نظر المشرفين التربوين في فلسطين
مجتمع وعينة الدراسة :

تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين (حكومة ووكالة) ،حيث تم استقصةاء آراء المشةرفين التربةويين
العاملين بمكتب التربية والتعليم وفي مكتب الوكالة في محافظةة رام اهلل والبيةرة -فةي فلسةطين  .-ويقةدر عةددهم (
)50مشرف ومشرفة .وقد شملت عينةة الد ارسةة مجتعمهةا .والجةدول رقةم ( )1يبةين وصةف مجتمةع (عينةة) الد ارسةة

تبعا لمتغيراتها المستقلة.
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رقم ( )1يبين وصف عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة.
جدول( :)1يبين توزيع أفراد العينة من جميع المشرفين التربويين.
المتغير

الفئة

العدد

النسبة

الجنس

ذكر

50

%50

انثى

50

%50

 -1اقل من  6سنوات

10

%20

 -6اقل من 11سنة

13

%26

 -11اقل من  16سنة

9

18

%18
%36

بكالوريوس

19

%38

ماجستير فأعلى

31

%62

50

%100

سنوات الخبرة في االشراف

 16فاكثر

المؤهل العلمي
المجموع

المئوية

أدوات الدراسة
أوال :استبانة أدوار المعلم في ضوء اقتصاد المعرفة

بعد اإلطالع على األدوات المستخدمة في دراسة (مصطفى والكيالني ) 2011 ،و دراسة ( أبو نعيةر وآخةرون
2011،

) ،ود ارس ةةة (بطارس ةةة  )2005،ود ارس ةةة (عي ةةادات  )2005،وعل ةةى األدب الترب ةةوي المتعل ةةق بموض ةةوع

الدراسة وأهدافها وفروضها تم تطوير استبانه خاصة من أجل التعرف إلى ادراك المعلمةين الدوارهةم فةي ضةوء
اقتصةةاد المعرفةةة مةةن وجهةةة نظةةر المشةرفين التربةةويين فةةي فلسةةطين ،وقةةد تكونةةت األداة فةةي صةةورتها النهائيةةة مةةن

بيانةةات أوليةةة عةةن المفحوصةةين لكةةل عينةةة مةةن المبحةةوثين مةةن المش ةرفين التربةةويين .والفق ةرات التةةي تقةةيس ادراك
المعلمةين الدوارهةم فةي ضةوء اقتصةاد المعرفةة مةن وجهةة نظةر المشةرفين التربةويين فةي فلسةطين حيةث بلةغ عةدد

هذه الفقرات ( )35فقرة وزعت على اربعة مجاالت رئيسة على النحو اآلتي:
جدول رقم ( )2توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية
المجال

فقراته

عدد الفقرات

مجال تنفيذ التدريس

11-1

11

مجال التخطيط والتدريس

18-12

7

مجال التطوير الذاتي

27-19

9

تعلم الطلبة

35-28

8

10

تصحيح األداة:

استخدم مقيةاس ليكةرات الخماسةي(بدرجة كبيةرة جةدا ،بدرجةة كبيةرة  ،بدرجةة متوسةطة  ،بدرجةة قليلةة  ،بدرجةة قليلةة

جدا) وقد أعطيت اإلجابة على التوالي ( ( )3،2،1، 4، 5درجة :وقد طبق هذا السلم الخماسي على جميع بنةود
أداة الدراسة باعتبارها فقرات موجبة.
صدق األداة:

تم التأكد من صدق األداة في الدراسة الحالية بعرضها على عدد من المحكمةين مةن المختصةين فةي التربيةة وعلةم

النفس ،وكان هناك اتفاق بينهم على صالحية اإلستبانة ومقروئيتهةا ،فةي ضةوء اإلطةار النظةري الةذي بنيةت األداة
على أساسه ،حيث تم االكتفاء بصدق المحكمين.

ثبات األداة:

تةةم التحقةةق مةةن ثبةةات األداة بفحةةص االتسةةاق الةةداخلي لفقةرات األداة بحسةةاب معامةةل كرونبةةا ألفةةا( Cronbach
 )Alphaعلى عينة الد ارسةة الكليةة حيةث بلغةت قيمةة الثبةات إلةى ادراك المعلمةين الدوارهةم فةي ضةوء اقتصةاد

المعرفة من وجهة نظر المشرفين التربويين في فلسطين علةى الدرجةة الكليةة مةن وجهةة نظةرهم (، )% .98وبةذلك
تتمتع األداة بدرجة عالية من الثبات.

ثانيا :أداة المقابلة
قام الباحثات بعمل مقابلة معمقة مع ( )18مشرف ومشرفة تربوية من أجل تحديد األدوار التي يحتاج المعلمون
للتدريب عليها ،وقد تم من خالل المقابلة طرح سؤال ،اضافة الى عرا قائمة تحوي ( )12دور من أدوار المعلم في
ضوء االقتصاد المعرفي ،والطلب من المشرف تحديد أهم األدوار التي يحتاج المعلم للتدريب عليها ،وتم تسجيل
االجابات كما تم حساب التك اررات والنسب لألدوار.

صدق المقابلة :تم عرا المقابلة على مجموعة من المحكمين واجراء التعديالت المقترحة من قبلهم.
ثبات المقابلة :وقد تم حساب ثبات المقابلة من خالل الثبات عبر الزمن والثبات عبر األشخاص.
 -1الثبات عبر الزمن :تم عمل مقابلة مع معلم وإعادة المقابلة بعد أسبوعين وتحليل المقابلتين واستخراج نسبة
االتفاق باستخدام معادلة كوبر ( )Cooperوقد بلغت نسبة االتفاق (.)0.85
 -2الثبات عبر األشخاص :قام فريق البحث بعمل مقابلة مع معلم وتم تحليل المقابلة من قبل  3باحثين وبعد التحليل
تمت مقارنة النتائج واستخراج نسب االتفاق باستخدام معادلة كوبر ( )Cooperكما وردت في (جابر:2002،
 )69وهي:

× % 100

نسبة االتفاق =

وقد بلغت نسبة االتفاق ( )0.89مما يؤكد وجود اتفاق ولصالح أغراا الدراسة.
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المعالجة اإلحصائية

تمةةت المعالجةةة اإلحصةةائية الالزمةةة للبيانةةات ،وتةةم اسةةتخدام اإلحصةةاء الوصةةفي باسةةتخراج األعةةداد ،والنسةةب

المئوية ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعياريةة لةدى أفةراد العينةة واختبةار (ت) ( ،)t-testوتحليةل التبةاين
األحةادي (  )one – way anovaواختبةار شةيفيه( ،،)Scheffeواسةتخدم معامةل الثبةات كرونبةا ألفةا لحسةاب
ثبات األداة ،وذلك باستخدام باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS

جدول رقم ()3وقد تم اعتماد المعيار التالي للحكم على درجة ممارسة المعلمين لمفاهيم اقتصاد المعرفة من وجهة نظر
المشرفين في فلسطين
المتوسط

الدرجة

1,80-1

قليلة جدا

2,61-1,81

قليلة

3,41-2,62

متوسطة

4,21-3,42

كبيرة

5 -4,22

كبيرة جدا

نتائج الدراسة
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ونصه"  :ما درجة ادراك المعلمين الدوارهم في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر
المشرفين التربويين في فلسطين؟

للتعرف على درجة ادراك المعلمين الدوارهم في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر المشرفين التربويين ،استخرجت األعداد،

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم ادراك المعلمين الدوارهم

في ضوء اقتصاد المعرفة  ،وذلك كما هو واضح

في الجدول رقم (:)4

جدول رقم ( :)4األعداد ،والمتوسطات الحسابية واالنح ارفةات المعياريةة ألهةم درجةة ادراك المعلمةين الدوارهةم فةي
ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر المشرفين التربويين موزعة على اربع مجاالت
الرقم
-1
-2
-3
-4

المجال
مجال تنفيذ التدريس
مجال التخطيط والتدريس
مجال التطوير الذاتي
مجال تعلم الطلبة

عدد الفقرات
11

المتوسط الموزون

3.25

7
9
8

12

االنحراف المعياري
.640

3.22

0.669

3.11

0.769

3.19

0.665

الدرجة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

األداة ككل

3.17

35

0.680

متوسطة

يتضح من الجدول رقم ( )3أن درجة ادراك المعلمين الدوارهم في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر المشرفين التربويين

كانت متوسطة ،كما تبين أن أكثرها مجال تنفيذ التدريس والتي حازت على أعلى الدرجات ،في حين جاء في المرتبة الثانية

مجال التخطيط والتدريس بدرجة متوسطة ،في حين جاء (يليها) مجال تعلم الطلبة في المرتبة الثالثة ،وفي األخيرة معب ار عن
درجة متوسطة ايضا مجال تعلم الطلبة .
وعلى صعيد المجاالت كل على حدا ،فقد جاءت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم ادراك المعلمين الدوارهم
في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر المشرفين التربويين من وجهة نظرهم ،كانت متوسطة،

على انحو االتي:


في مجال تنفيذ التدريس:

جدول رقم (:)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة في مجال تنفيذ التدريس مرتبة تنازليا
رقم

رقم

مجال تنفيذ التدريس

المتوسط
3.6

الترتيبي

الفقرة

1

4

يظهر رعاية واحتراما للطلبة جميعهم

2

1

يتواصل مع طلبتة لتسهيل تعلمهم

3

2

4

7

5

3

6

5

7

6

8

8

9

9

الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

0.728

كبيرة
كبيرة

3.5

ونمائهم

0.647
كبيرة

يتعامل باجابية مع المشاكل السلوكية
3.5

للطلبة

0.707

يستخدم استراتيجيات واساليب فاعلة في
ادارة الصف

متوسطة
3.28

0.73

يعمق عند الطلبة اتجاهات التعلم مدى
الحياة

متوسطة
3.24

0.87

يستخدم مصادر تعليمية مناسبة للنواتج
التعليمية ولحاجات الطلبة

متوسطة
3.16

0.792

يوظف التقنيات التعليمية في المواقف
التعليمية

متوسطة
3.16

0.817
متوسطة

يقدم للطلبة مواد مطبوع\ة للدرس الى
3.14

جانب التقديم الشفوي

0.756
متوسطة

يعمق عند الطلبة اتجاهات ااالنفتاح
وحب االستطالع

3.12

0.961

10

10

يستكشف افكا ار جديدة للدروس اليومية

3.04

0.88

11

11

ينمي مهارات التفكير الناقد واالبداعي
لدى الطلبة

متوسطة
2.98

الدرجة
الكلية

3.25

13

متوسطة

0.795
.640

متوسطة

الفقرتان التي حازت على أعلى درجة كبيرة هي  :فقرة رقم ( )4يظهر رعاية واحتراما للطلبة جميعهم،بمتوسط
( )3.60وانحراف معياري ( ،)0.728وفقرة ()1يتواصل مع طلبتة لتسهيل تعلمهم ونمائهم .)0.647، 3.50( ،في
حين جاء في المرتبة االخيرة بدرجة متوسطة هي :فقرة ( :)10يستكشف افكا ار جديدة للدروس اليومية وفقرة (:)11
ينمي مهارات التفكير الناقد واالبداعي لدى الطلبة ،على التوالي( )0.88 ،3.04و (.)0.795 ،2.98


في مجال تخطيط للتدريس:

جدول رقم (:)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة في مجال تخطيط للتدريس مرتبة تنازليا
الرقم

رقم

الترتيبي

الفقرة

1

18

2

15

3

12

4

16

5

13

6

14

7

17

مجال تخطيط للتدريس

الحسابي

المعياري

يختار استراتيجيات التدريس المناسبة
لحاجات الطلبة

متوسطة
3.3

0.763
متوسطة

يصمم خططه التدريسية في ضوء
مبادئ تعلم الطلبة ونمائهم

3.28

0.784

يكيف خططة التدريسية وفق مستجدات
المواقف التعليمية التعلمية

متوسطة
3.28

0.834
متوسطة

يصمم خططا تدريسية مترابطة وفقا
للنتاجات التعليمية

3.26

0.803
متوسطة

يصمم بيئات تعلمية تفاعلية تحفز
الطلبة على التعلم

3.16

0.738

يصمم نشاطات تعلمية تفاعلية تحفز
الطلبة على التعليم

متوسطة
3.14

0.7

يوظف في خططة التدريسية مصادر
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

متوسطة
3.12

الدرجة

3.22

الكلية



المتوسط

االنحراف

الدرجة

0.799
0.669

متوسطة

الفقرتان التي حازت على أعلى درجة متوسطةهي  :فقرة رقم( )18يختار استراتيجيات التدريس المناسبة لحاجات
الطلبة المناسبة ( ،)0.763 ،3.30والفقرتان )15( :يصمم خططه التدريسية في ضوء مبادئ تعلم الطلبة
ونمائهم( ،)0.784 ، 3.28والفقرة ( )12يكيف خططة التدريسية وفق مستجدات المواقف التعليمية التعلمية (،3.28
 ،)0.834في حين جاء في المرتبة االخيرة بدرجة متوسطة هي :فقرة ( )17يوظف في خططة التدريسية مصادر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .)0.799 ،3.12( ،و فقرة( )14يصمم نشاطات تعلمية تفاعلية تحفز الطلبة على
التعليم.)0.799 ،3.14(،



في مجال التطوير الذاتي:

جدول رقم (:)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة في مجال التطوير الذاتي  ,مرتبة تنازليا
الرقم

رقم الفقرة

مجال التطوير الذاتي

الترتيبي

14

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

1

19

يتعاون مع زمالئة في تطوير نفسة مهنيا

2

20

يظهر اهتماما قي رفع مستواه االكاديمي والتربوي

3

22

يشارك في المشروعات والنشاطات التطويرية على

4

25

يستخدم ادوات ووسائل مناسبة لتققيم تدريسه

5

24

يستخدم مصادر وادوات تكنولوجيا المعلومات

6

23

يتعاون مع زمالئة من المعلمين من خارج المدرسة

7

26

8

21

يحبذ استخدام استراتيجيات بحثية لتطوير قدرتة على

9

27

يطلع على الدوريات والمجالت العلمية والتربوية ذات

مستوى المدرسة

واالتصاالت في تطوير المعرفة
لتطوير نفسة مهنيا

يشارك في المؤتمرات والدورات التربوية
التعلم

3.3

0.789

متوسطة
متوسطة

3.22

0.84

3.2

0.857

3.08

0.877

3.06

0.935

2.98

0.915

2.94

العالقة

الدرجة

2.9
3.11

الكلية



3.32

0.844

كبيرة

0.935
0.953
0.769

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الفقرتان التي حازت على أعلى درجة متوسطةهي  :الفقرتين رقم( )19و( )20يتعاون مع زمالئة في تطوير نفسة
مهنيا( ،)0.844 ،3.32ويظهر اهتماما قي رفع مستواه االكاديمي والتربوي( ،)0.789 ،3.30في حين جاءت في
المرتبة االخيرة بدرجة متوسطة الفقرتان ()27و( :)21يطلع على الدوريات والمجالت العلمية والتربوية ذات
العالقة( .)0.953 ،2.90يحبذ استخدام استراتيجيات بحثية لتطوير قدرتة على التعلم)0.935 ، 2.94(،



في مجال تعلم الطلبة:

جدول رقم (:)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة في مجال تعلم الطلبة مرتبة تنازليا
الرقم

رقم الفقرة

مجال تعلم الطلبة

الترتيبي
1

29

يحلل اداء الطلبة ويقدم لهم التغذية الراجعة

2

28

يتواصل مع ادارة المدرسة حول تعلم طلبته وتقدمهم

3

30

4

31

فية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.54

0.706
0.762

ينوع في استراتيجيات التقويم بما يتناسب مع

متوسطة
3.22

0.737

النتاجات التعليمية

3.16

0.766

5

33

يصمم التجارب الناجحة على الطلبة ليستقيدوا منها

3.06

0.843

6

34

يصمم نشاطات تعلمية في ضوء نتائج تقييم تعلم

7

32

8

35

يصمم ادوات مناسبة لتقييم تعلم الطلبة وفق

الطلبة

يشرك الطلبة في تقييم تعلمهم وتقدمهم فيه

متوسطة

3.02

0.845

3

0.833

يستخدم وسائل اتصال الكترونية لتزويد اولياء
االمور عن تقدم ابنائهم

الدرجة
الكلية

15

كبيرة
كبيرة

3.54

النتاجات التعليمية

الدرجة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.94

0.956

3.185

0.665

متوسطة

الفقرتان التي حازت على أعلى درجة متوسطةهي  :الفقرتين رقم( )29و( )28هما يحلل اداء الطلبة ويقدم لهم التغذية

الراجعة( ،))0.706 ،3.54و يتواصل مع ادارة المدرسة حول تعلم طلبته وتقدمهم فيه ( )0.762 ،3.54في حين جاءت في

المرتبة االخيرة بدرجة متوسطة الفقرتان )35( :و( :)32يستخدم وسائل اتصال الكترونية لتزويد اولياء االمور عن تقدم ابنائهم

( ، )0.956 ،2.94ويشرك الطلبة في تقييم تعلمهم وتقدمهم فيه)0.665 ، 3.19 (،

ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:

هل تختلف متوسطات استجابات المشرفين التربويين حول أدراك المعلمين الدوارهم في ضوء اقتصاد المعرفة باختالف

متغيرات ( الجنس ،سنوات الخبرة في اإلشراف ،المؤهل العلمي) عند مستوى الداللة ()α ≥ 0.05؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على األداة في ضوء

متغيرات الدراسة ،وذلك كما يأتي:
متغير الجنس



للتعرف إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تم استخدام االختبار ات ) (t.testوالجدول رقم ) (9يوضح ذلك.
المجال

تبعا لمتغيرالجنس.
جدول رقم ( :)9نتائج اختبار ت ( )t-testللفروق في المتوسطات الحسابية الكلية ً
ذكور

Tالمحسوبة

إناث

المتوسط الحسابي

اال نحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مستوى الداللة

مجال تنفيذ

3.23

0.542

3.26

0.736

- 0.159

0.874

مجال التخطيط

3.19

0.612

3.25

0.735

- 0.269

0.789

مجال التطوير

3.12

0.674

3.09

0.869

0.121

0.904

مجال تعلم الطلبة

3.7

0.567

3.2

0.763

- 0.158

0.875

0.586

3.167

0.776

- 0.70

0.944

التدريس

والتدريس
الذاتي

3.162

الدرجة الكلية

*عند مستوى الداللة ()α ≥0.05

تظهر النتائج الواردة في الجدول رقم ( )9عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجنس في استجابات المشرفين

التربويين حول ادراك المعلمين الدوارهم في ضوء اقتصاد المعرفة على مختلف المجاالت ،والدرجة الكلية ،فقد بلغ المتوسط
الحسابي على الدرجة الكلية للذكور ( )3.162في حين بلغ المتوسط الحسابي لإلناث ) :)3.167وانها متساوية.


سنوات الخبرة في االشراف :

للتعرف إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تم استخراج المتوسطات الحسابية للمجاالت وللدرجة الكلية تحليل
التباين األحادي (  One - Way Analysis of Varianceكما هو واضح في جدول رقم (:)10
جةدول رقةةم ( :)10نتةةائج اختبةةار تحليةةل التبةةاين األحةةادي ( )One - Way Analysis of Varianceللفةةروق فةةي
متوسطات ادراك المعلمين الدوارهم في ضوء اقتصاد المعرفة تبعا لمتغير سنوات الخبرة في االشراف.
المجال

 -1اقل من  5سنوات
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

 -5اقل من  10سنوات
المتوسط

الحسابي

االنحراف

 – 10اقل من  15سنة
المتوسط

الحسابي

المعياري
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االنحراف
المعياري

 15سنة فاكثر
المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة (ف)

مستوى

مجال تنفيذ
التدريس

مجال التخطيط

والتدريس

مجال التطوير

2.9

.572

3.55

.767

2.79

.625

3.560

.770

3.15
3.095

.327

3.278

.636

2.998

.040

3.135

.318

3.148

.758

.645

.590

.261

3.215

.646

2.170

.104

.224

3.202

.675

1.505

. 266

2.82

.820

3.265

.967

مجال تعلم الطلبة

2.86

.718

3.509

.749

3.014

الدرجة الكلية

2.84

.714

3.429

.813

3.089

الذاتي

.269

3.27

.640

2.189

.102

*عند مستوى الداللة ()α ≥ 0.05

يتضح من الجدول رقم ( )10عدم وجود اختالف في متوسطات ادراك المعلمين الدوارهم في ضوء اقتصاد
المعرفة على مختلف المجاالت ،والدرجة الكلية حسب سنوات الخبرة في االشراف سوى في مجال التخطيط

والتدريس ،وللتأكد من الفروق تم استخراج تحليل اختبار تحليل التباين األحادي وشافيه والذي اظهر انه يوجد فروق
فقط في مجال التخطيط والتدريس لصالح سنوات االشراف من  -(5اقل من  15سنة).

متغير المؤهل العلمي :



للتعرف إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تم استخدام االختبار ات ) (t.testوالجدول رقم( )11يوضح ذلك.
تبعا لمتغير المؤهل
جدول رقم ( :)11نتائج اختبار ت ( )t-testللفروق في المتوسطات الحسابية الكلية ً
العلمي.
بكالوريوس

المجال

ماجستير

فاعلى

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

Tالمحسوبة

مستوى الداللة

مجال تنفيذ

3.21

0.352

3.27

0.770

- 0.315

0.754

مجال التخطيط

3.18

0.350

3.24

0.811

- 0.262

0.794

مجال التطوير

3.18

0.398

3.07

0.932

0.459

0.648

مجال تعلم الطلبة

3.15

0.422

3.21

0.784

- 0.278

0.783

0.374

3.17

0.820

- 0.007

0.944

التدريس

والتدريس
الذاتي

الدرجة الكلية

3.17

*عند مستوى الداللة ()α ≥ 0.05

تظهر النتائج الواردة في الجدول رقم ( )5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا المؤهل العلمي في استجابات المشرفين
التربويين حول ادراك المعلمين الدوارهم في ضوء اقتصاد المعرفة على مختلف المجاالت ،والدرجة الكلية ،حيث تساوت
المتوسطات الحسابية على الدرجة الكلية للبكالوريوس ( )3.17في حين بلغ المتوسط الحسابي ماجستير فأعلى ).)3.17

نتائج السؤال الثالث :ما األدوار التي يحتاج المعلم للتدريب عليها من وجهة نظر المشرفين التربويين في فلسطين في

ضوء اقتصاد المعرفة ؟

لإلجابة عن السؤال الثالث قامت الباحثات بعمل مقابلة معمقة مع ( )18مشرف ومشرفة تربوية ،حول األدوار التي يحتاج
المعلمين للتدريب عليها في ضوء اقتصاد المعرفة ،حيث تم تسجيل اإلجابات صوتيا ،كما تم تدوين المالحظات واالجابات
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بشكل مباشر ،وتم من خالل المقابلة عرا قائمة تحوي ( )12دور من ادراك المعلمين الدوارهم ين في ضوء اقتصاد
المعرفة على المشرفين التربويين ،والطلب منهم تحديد أهم األدوار التي يحتاج المعلم للتدريب عليها ،ومن ثم تم حساب
التك اررات والنسب الستجابات المشرفين التربويين ،وقد كانت نتائج المقابلة كما يلخصها الشكل (.)1

شكل ( :)1النسب المئوية لألدوار التي يحتاج المعلمون للتدريب عليها من وجهة نظر المشرفين التربويين.

يظهر من الشكل ( )1أن من أكثر األدوار التي أجمع المشرفون أن المعلمون يحتاجون للتدريب عليها هي دوره " كباحث" حيث
اتفق  16من المشرفين التربويين بنسبة  %88.8على الحاجة لهذا الدور ،تاله دور المعلم "كمبدع" ودوره "كمنفرد وغير نمطي"
بنسبة  ،%77.7وجاء دور المعلم "كقائد ودوره في "التعلم الذاتي" ودوره" كناقد" بنفس النسبة  ،%72.2بينما جاء دوره "بامتالك
الخصائص الوجدانية" بنسبة  ،%66.6ودوره في "امتالك الكفايات المهنية" بنسبة  ،%61.1وكان من أقل األدوار التي يحتاج
المعلم للتدريب عليها نسبة دوره "كتقني" و"كنموذج وقدوة لطلبته" حيث بلغت النسبة  ،%55تالها دوره "كميسر ومسهل" للعملية
التعليمية بنسبة  ،%50وأقلها نسبة دوره "كصديق وداعم" للطالب بنسبة .%38.8
وترى الباحثات أن هذه النتيجة في األدوار التي يحتاج المعلم للتدرب عليها منطقية ،حيث أن أغلب المعلمين ال يقومون بعمل
أبحاث ،حيث أكد أغلب المشرفون التربويين الذين شملتهم المقابلة والذين يشرفون على ما مجموعه ( )819معلم ومعلمة أنه ال

يوجد منهم اال ( ) 4معلمين قاموا بعمل أبحاث ،مما قلل من دور المعلم كباحث ،وجعله من األدوار الرئيسة التي يحتاج المعلم
للتدرب عليها .كما أن دور المعلم كمبدع ودوره كمنفرد كانت ايضا من االدوار التي يحتاج للتدرب عليها بنسبة عالية وذلك ألن

االبداع والتفكير غير النمطي مهارة تحتاج للتدرب عليها ،اضافة الى ان بعا ظروف العمل قد تشكل معيقات البداع المعلم،
كأعداد الطلبة الكبيرة ،والنصاب العالي للحصص ،وااللتزام بمقرر محدد ،واالختبارات الموحدة وغيرها.

ولعل السبب في األدوار التي كانت من وجهة نظر المشرفين التربويين أن المعلم ال يحتاج للتدرب عليها بنسب كبيرة مثل "دوره

" كتقني" ودوره "كأنموذج وقدوة" ودوره" كميسر ومسهل" ودوره "كصديق وداعم للطالب" ،أن هذه األدوار يؤكدها التعليم بدرجة
كبيرة في العصر الحالي ويركز عليها ،حيث تم إعطاء العديد من الدورات للمعلمين لتنمية مهاراتهم التكنولوجية ،إضافة الى أن
أغلب المناهج متمركزة حول المتعلم وتؤكد على دور المعلم كميسر ومسهل للعملية التعليمية وكصديق للطالب ،مما جعل هذه
األدوار من األدوار التي ال يحتاج المعلم للتدرب عليها.

وقد أكدت العديد من الدراسات واألدبيات على وجود أدوار متجددة للمعلم في ضوء عصر االقتصاد المعرفي ،من مثل

) )Gonzales et al.,2014و(الهاشمي والعزاوي )2009 ،و(محمود )2016،و ).)Hargreaves,2003
السؤال الرابع  :ما التصور المقترح لتفعيل ادراك المعلمين الدوارهم ين في ضوء اقتصاد المعرفة؟
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من خالل نتائج البحث واالستعانة باألدبيات التربوية قامت الباحثات بوضع تصور لتفعيل ادراك المعلمين الدوارهم ين في
ضوء اقتصاد المعرفة ويشمل:
 -1إعادة النظر في المناهج ،والبرامج ،والسياسات التربوية ،والتعليمية بشكل مستمر وتوسيع استخدام تكنولوجيا
المعلومات ،واالتصاالت في العمل ،والتعلم والتدريب واإلدارة(.الذيابات.)2007 ،

 -2تغيير جذري في سياسة تأهيل و دور المعلم الفلسطيني ،والتخلص من األساليب القائمة على التلقين واستبدالها بأساليب
التعلم الجديدة وذلك من خالل:
 -تحديد مجموعة المطالب التربوية لمجتمع المعرفة.

 -تحديد مجموعة األدوار الجديدة التي ينبغي على المعلم القيام بها لتحقيق تلك الغايات.

 تحسين مستوى برامج اعداد المعلمين في الكليات والمعاهد تأهيل المعلم ليكون قاد ار على تعليم مهارات ،واساليب التعامل ،والنجاح في بيئات غير معروفة ،فال يوجد شيء مستقر وثابتوخاصة في مجال التعليم ،وبذلك يمكنه أن يعلم طالبه مهارات توظيف المستجدات في حل المشكالت الجديدة.

 تزويد المعلم بالمهارات الذاتية الكافية التي تمكنه من ملكة القدرة على التعامل مع التدفق الكبير للمعلومة وذلك من خاللقدرته على ايجاد المعلومة وتنظيمها وادارتها.
 تأهيل المعلم المتالك العديد من الصفات الضرورية للتأقلم مع عصر اقتصاد المعرفة اهمها :القدرة على البحث و ممارسةالتفكير الناقد واالبداعي ،والتعلم الذاتي ،ومنفرد وغير نمطي.
 -بناء البرامج التدريبية لجملة االدوار التي يحتاج المعلمين للتدريب عليها ووضع اسس التقويم المناسبة.

توصيات:
 -1تفعيل دور المشرف التربوي في تشجيع المعلمين نحو تجديد أدوارهم في ضوء عصر االقتصاد المعرفي.
 -2اجراء دراسات وبحوث شبيهة بهذه الدراسة ومتعلقة بتطوير أدوار المعلمين قبل الخدمة والمعلم الجامعي.
 -3بناء برامج مناسبة لتطوير وتدريب المعلمين على هذه األدوار من قبل و ازرة التربية والتعليم.

19

قائمة المراجع
_ أبو نعير ،نذير و السرحان ،خالد والزبون،محمد ( .)2011مفهوم االقتصاد المعرفي وأدوار المعلمين المتجددة خالله من
وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في األردن وعالقة ذلك ببعا المتغيرات ،دراسات العلوم التربوية ،المجلد ( ،)38العدد
(.343-330 ،)1

_ أبو الحمص ،نعيم .والصوباني ،صالح (. )2006مستقبل التعليم والتنمية المستدامة في التجربة

زرة التربية والتعليم العالي .
الفلسطينية .و ا

_ االحمد ،سليمان علي ،والشورة،محمد سليم)2007(.اهمية التوجه نحو االقتصاد المعرفي في التعليم من
وجهة نظر الخبراء التربويين ،مجلة الثقافة والتنمية ،عدد(،)23ص  ،184 -148مصر

_ بطارسة ،منيرة،)2005(.بناء برنامج تدريبي قائم على كفايات االقتصاد المعرفي للتنمية المهنية لمعلمات االقتصاد
المنزلي في االردن ،اطروحة دكتوراة غير منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا،عمان االردن.
_ تقرير التنمية اإلنسانية العربية )2003( .نحو إقامة مجتمع المعرفة .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
_جابر عبد الحميد جابر ( .)2002اتجاهات وتجارب معاصرة في تقويم أداء التلميذ والمدرس  ،القاهرة  ،دار الفكر
العربي .

_ الحمود ،عمر حمدو)2011(.اقتصاد المعرفة وتحديات التعليم العربي ،دار عالم الكتب للنشر والتوزيع
،المملكة العربية السعودية
_ الخالدي ،جمال  .)2013(.درجة امتالك معلمي التربية االسالمية ومعلماتها لمفاهيم االقتصاد المعرفي،
مجلة الجامعة االسالمية للدراسات التربوية والنفسية ،مج ،21ع،1ص ص .187-159

_ الخضري ،محسن احمد  ،)2001(.اقتصاد المعرفة ،ط()1نمجموعة النيل العربية ،القاهرة ،مصر
خلف ،فليح حسن )2007(.اقتصاد المعرفة ،ط ()1عالم الكتب الحديثة ،عمان ،االردن.
_ الذيابات ،أحمد عبد اهلل  )2007(.دور االقتصاد المعرفي في اعداد الموارد البشرية لمواجهة متطلبات التنمية المستدامة
في االردن ،اطروحة دكتوراة غير منشورة ،جامعة اليرموك ،اربد  ،االردن.
_ رعد ,محمد ( , )2015برنامج تربوي مقترح العداد المعلم على وفق اقتصاد المعرفة  ,المديرية العامة لتربية ديالى
سلمان  ،جمال داود )2009(.اقتصاد المعرفة ،ط(، )1دار اليازوري،عمان ،االردن.
الصافي ،عبد الحكيم محمود ،قارة  ،سليم محمد  ،دبور  ،عبد اللطيف محمد  ،)2010(.تعليم االطفال في عصر االقتصاد
المعرفي ،ط( )1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
عياﺩﺍﺕ ،هيثﻡ.)2005( .بناء بﺭنامج تﺩﺭيبي لتنمية ﺍلمهاﺭﺍﺕ ﺍألدائية لﺩﻯ معلمي ﺍلتعليﻡ ﺍلصناعي في ﺍألﺭﺩﻥ في ضﻭﺀ
ﺍلتﻭجه نحﻭ ﺍقتصاﺩ ﺍلمعﺭفة ﻭبياﻥ ﺃثﺭﻩ في تنمية تلﻙ ﺍلمهاﺭﺍﺕ ،ﺃﻁﺭﻭحة ﺩكتوراه غيﺭ منشﻭﺭﺓ ،جامعة عماﻥ ﺍلعﺭبية
للﺩﺭﺍساﺕ ﺍلعليا :عماﻥ ،ﺍألﺭﺩﻥ.
20

فاروق ،عبد الخالق ، )2005(.اقتصاد المعرفة في العالم العربي مشكالته وافق تطورﻩ ،دار عالم الكتب
للنشر والتوزيع ،ابو ظبي ،االمارت العربية المتحدة

_ القراقعة  ,احمد ( , )2013مهارات االقتصاد المعرفي الواردة في كتاب الكيمياء للصف الثاني الثانوي ودرجة امتالك
المعلمين لها  ,مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية  ,العدد , 13جامعة الطفيلة التقنية  ,االردن .
المصبح ،عماد ( .)2005رأس المال البشرى فى سوريا  :قياس عائد االستثمار فى رأس المال البشرى  ,ورقة بحثية مقدمة
الى ندوة االقتصاد السورى  :رؤية شبابية  ( ,المزة  :المركز الثقافى العربى  ,جمعية العلوم االقتصادية السورية  23 ,يوليو

.) 2005
المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار (بكدار) .)2008( .تكنولوجيا المعلومات والتنمية االقتصادية في فلسطين،
رام اهلل.
محمود ،خالد صالح .) 2016(.ادوار المعلم المستقبلبة في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة :دراسة تحليلية ،مجلة نقد وتنوير
العدد الخامس -الفصل الثاني  -السنة الثانية ( ،نيسان/إيار/حزيران)  ،2016ص .138 -106
مصطفى ،مهند والكيالني ،احمد  .( 2011 ) .درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ألدوار المعلم في ضوء االقتصاد
المعرفي  ،من وجهة نظر مشرفيهم في األردن ،مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية واإلنسانية.718-681 ،)4+3( ،
الهاشمي ،عبد الرحمن ،العزاوي  ،فائزة محمد )2007(.المنهج واالقتصاد المعرفي  ،دار الميسرة للنشر والتوزيع ،عمان
االردن.
الهاشمي  ،عبد الرحمن و ،العزاوي ،فائزة .)2009( .االقتصاد المعرفي وتكوين المعلم.ط ،1دار الكتاب الجامعي ،العين:
االمارات العربية المتحدة.
هيالت ،بهجت ،والقضاة" محمد أمين"" ( 2008 ) .درجة امتالك مشرفي و ازرة التربية والتعليم في األردن لمفاهيم االقتصاد
المعرفي ،في ضوء بعا المتغيرات الديمغرافية" ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث ،المجلد  ، 22العدد (.)2

المراجع األجنبية
?Barclay , Rebecca &Murray , Philip ,(2002), What is knowledge Management
),Knowledge Praxis ,Vol .(7
Bonal, X & Ramba, X. (2003). Captured by the Totally Pedagogies
Society: Teacher and Teaching in the Knowledge Economy.
Gonzales , A., Jones , D. , Ruiz , A, . (2014).Toward achievement in the “Knowledge
Economy” of the 21stCentury: Preparing students through T -STEM academies. Research
in Higher Education Journal, Volume 25 –September, 2014
Toward achievement, page 1-14.
21

Holowetzki,A(2002).The relationship between knowledge management and
organizational culture. New York, NY: Harper & Row.

Kang,T(2003)."The knowledge advantage: tracing and testing impact of
knowledge characteristic and relationship in project performance PhD
digital": University of California, Los Angeles, , retrieved from: www
/:lib.umi.com dissertation, search. 12/09/2010.
La Rue, Bruce (2005).Toward view of working, living, and learning in
the knowledge economy: Implications of the new learning imperative
for higher education, distributed organizations, and knowledge workers,
The Fielding institute.

Mole bash, Philip.(1999).Technology and Education :Current and Future
Trends, retrieved February 15,2011: available on
http://www.itari.in/categories/futuretrendsineducation/FutureofEduTech.pdf
Yim-Teo, T. (2004). Reforming Curriculum for a knowledge Economy:
the Case of Technical Education in Singapore. Paper presented to the
NCIIA 8th Annual meeting Titled: Education that Works: 137-144..

22

الصعوبات الميدانية التي تواجه معلم االبتدائي بعد التخرج من المدارس العليا لألساتذة بالجزائر
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الملخص:
هتدف املداخلة إىل تسليط الضوء على أهم الصعوبات اليت تواجه معلم املرحلة االبتدائية بعد خترجيه من املدرسة
العليا لألساتذة باجلزائر؛ حيث يتم تناول نظرة على أهم مفاصل االصالح الرتبوي باجلزائر ابتداء من
 2004/2003والرتكيز على املرحة االبتدائية من حيث املواد التعليمية واحلجم الساعي والوثائق الرتبوية اليت
حيتاجها معلم االبتدائي يف امليدان  ،كما يتم تناول مضمون احملتوى التكويين ملعلم االبتدائي يف املدرسة العليا
لألساتذة يف السنوات الثالث بعد البكلوريا كما يتم التطرق إىل الصعوبات اليت تعرتض معلم االبتدائي غداة
خترجه إىل ميدان العمل واليت تؤثر سلبا على حتصيل التلميذ يف هذه املرحلة وأخريا اقرتاح بعض االجراءات املتعلقة
بالتكوين يف املدرسة العليا لألساتذة وأخرى للتكوين أثناء اخلدمة عليها أن تكون عونا على حتسني أداء معلم
االبتدائي.
الكلمات المفتاحية :معلم االبتدائي /املرحلة االبتدائية /االصالحات الرتبوية /صعوبات التعليم يف املرحلة
االبتدائية.

2

مقدمة:
متثل السنة الدراسية  2004/2003حتوال عميقا يف مسار املنظومة الرتبوية يف اجلزائر حيث عمدت الوزارة إىل
تغيري جذري يف املناهج الدراسية وفق مقاربة التدريس بالكفاءات ،على هذا األساس تغري موقع كل من املعلم
واملتعلم يف املنظومة الرتبوية وبذلك تتغري أدوار كل منهما ،ومهما تغريت املقاربات وأهداف كل اصالح تربوي
يبقى املعلم هو املعول عليه يف اجناح كل اصالح مرتقب ،كما يتوقف جناح كل مرحلة من مراحل التعليم على
جناح املرحلة االبتدائية واليت متثل القاعدة األساس اليت تنبين عليها املراحل اليت تليها؛ ففيها يكتسب الطفل
املهارات األساسية(القراءة ،الكتابة ،العد ،احلساب) واليت ترسم املسار املستقبلي للتلميذ ،وال شك أن اعداد
املعلم قبل خترجه إىل امليدان وأثناء أداء مهامه بعد التخرج ،وكذا الظروف اليت ميارس فيها هذه العملية املصريية،
متثل العامل احلاسم يف اجناح أي اصالح تربوي منشود.
ففي هذه الورقة البحثية سنحاول الوقوف على أهم الصعوبات اليت متثل عائقا لألداء احلسن ملعلم املرحلة االبتدائية
وتشمل هذه الصعوبات كل األبعاد(الشخصية ،املهنية ،األكادميية ،االجتماعية ،االقتصادية واملدرسية) اليت من
شأهنا أن تقدم أو تأخر جناح معلم املرحلة االبتدائية يف مهامه باجلزائر.
أهمية البحث :وميكن تلخيصها يف النقاط التالية:
 )1التطورات املعاصرة؛ املعرفية والتكنولوجية ،وهذا يتطلب من املعلم توظيف هذه التطورات والتحكم فيها.
 )2تردي مستوى التعليم وخاصة يف املهارات األساسية(القراءة والكتابة والعد واحلساب) ،وهذه املهارات هي
احملدد للمستقبل األكادميي للمتعلمني يف املراحل املقبلة(االعدادي والثانوي).
 )3الدور احلاسم للمعلم يف اعداد الناشئة مبا حتمله من كفايات ختدم اجملتمع.
 )4ضعف تدريب املعلمني وهذا يعكس ضعفا يف أدائهم يف امليدان.
 )5توقف جناح العملية التعليمية /التعلمية على اعداد املعلم يف كل جوانب شخصيته املختلفة.
 )6نظرة املعلم لنفسه أو لذاته وملهنته من خالل نظرة اجملتمع.
 )7الوقوف على املشكالت اليت تواجه املعلمني وخاصة املبتدئني منهم لتداركها وعالجها.
 )8غض الطرف عن هذه العوائق تزيد من مشكالت تدين مستوى التالميذ مما يؤثر على العالقات بني كل
أعضاء الفريق الرتبوي ،إذ ميثل فيها املعلم القلب النابض للعملية التعليمية /التعلمية.
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وهلذه األسباب املتعلقة بأمهية أداء املعلم يف هذه املرحل ة احلساسة من التعليم ،جاءت هذه الورقة البحثية لتبحث
يف العوائق اليت حتول دون أداء املعلمني مبهامهم.
هدف البحث :يهدف البحث إىل حتديد الصعوبات اليت يواجهها املعلم وتشكل عائقا ألداء مهمته بعد خترجه
من مدارس التكوين.
حدود البحث :ال ميكن تعميم نتائج البحث احلايل على عموم القطر اجلزائري ،وإمنا تقتصر على املقاطعة االدارية
برباقي باجلزائر العاصمة خالل السنة الدراسية .2017/2016
مدى صدق وثبات أداة البحث:
تحديد المصطلحات:
 معلم االبتدائي :هو ذلك الشخص املعني بقرار وزاري تسند إليه مهمة تعليم جمموعة من املواد الدراسية
للمرحلة االبتدائية من التعليم العام.
 الصعوبات :هي جمموعة املؤثرات اليت تعيق أداء املعلم االبتدائي من أداء مهامه وتتمثل يف جمموعة البنود
اليت حتددها أداة البحث واملتمثلة يف االستبيان ،ويشكل البند صعوبة إذا حضي مبوافقة أكثر من %50
من استجابات املعلمني.
 دراسات سابقة:
 )1دراسة حاج كولة عقيلة( ) 2016/2015حتت عنوان األمناط السلوكية ألساتذة التعليم االبتدائي
وعالقتها بفعالية تدريسهم ورضاهم الوظيفي ،كلية العلوم االجتماعية جامعة لونيسي علي البليدة،2
توصلت فيها الباحثة إىل أن النمط السلوكي(أ) هو النمط السائد لدى أساتذة التعليم االبتدائي.
 )2دراسة غايب عبد اهلل ،ناجي مبارك( )2014/2013حتت عنوان اجتاهات معلمي املدرسة االبتدائية
حنو التدريس وفق املقاربة بالكفاءات ،كلية العلوم االجتماعية جامعة لونيسي علي البليدة ،2توصال
الباحثان إىل أن ملعلمي املدرسة االبتدائية اجتاها إجيابيا حنو التدريس وفق املقاربة بالكفاءات وهي املقاربة
املعتمدة يف االصالحات الرتبوي اجلديدة منذ السنة الدراسية .2004/2003
 )3دراسة معمري رابح( )2016/2015حتت عنوان واقع استخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجيا احلديثة
يف تعليمية املواد االجتماعية من وجهة نظر األساتذة ،كلية العلوم االجتماعية لونيسي علي البليدة،2
4

توصل فيها الباحث إىل أن الوسائل الرتبوية والتكنولوجيا احلديثة متوافرة بنسبة متوسطة يف والية
املسيلة(اجلزائر) إال أن استخدام هذه الوسائل اليزال ضعيفا لصعوبة االستعمال من األساتذة.
 )4دراسة عبد الرمحن اهلامشي وفائزة حممد فخري(مارس ،)2015حتت عنوان العوامل املؤثرة ألداء معلم
اللغة العربية من وجهة نظر معلميها يف الوطن العريب ومقرتحات تطويرها ،وقد اقرتح املعلمون ضرورة تنمية
القدرات املهنية واألنشطة املصاحبة للمعلم وتطوير املقررات الدراسية وتوفري املنهج الدراسي ملسايرة
التطور املعريف واشراك املعلم يف اعداده وكذا اعادة النظر يف برامج اعداد املعلمني.
 )5دراسة عبد القادر عبد الوهاب( )2015القبة اجلزائر ،حتت عنوان االجتاهات العاملية املعاصرة واألنظمة
احلديثة يف اعداد الطالب املعلم ،جملة الرتبية العدد 185السنة )2015( 44استعرض الباحث أبرز
وأهم االجتاهات السائدة يف كيفية اعداد املعلم وذلك قصد االطالع على نظمها ومناهجها ومميزاهتا
ومتطلباهتا للمقارنة بينها وبني ما هو ومعمول به يف املدارس العليا لألساتذة باجلزائر(أي كليات الرتبية يف
بقية دول العربية) هبدف متابعة التطورات املختلفة اجلارية يف هذا اجملال ،فيتم حني اذن اقتباسها ،واعداد
وتكوين وتدريب الطالب /املعلم يف ضوئها؛ حىت ميكن بذلك ختريج معلم بكفاءة عالية متكنه من ممارسة
املهنة بنجاح ،ومبا يتالءم مع التغيري املستمر الذي يطرأ على املناهج وأساليب التعليم والوسائل
التعليمية...
القسم النظري:
 .1االصالحات الجديدة في المنظومة التربوية بالجزائر:
 1-1دوافع االصالح التربوي :تراكمت أسباب ودواعي اصالح املنظومة الرتبوية باجلزائر ،وقد اشتدت
الضغوطات الداخلية واخلارجية وكثر احلديث عن عجز املدرسة اجلزائرية من ختريج كفاءات ترفع التحديات اليت
تواجه البالد ،تولد عن هذه األزمة مشروع اصالح املنظومة الرتبوية الذي أقره جملس الوزراء يف أفريل،2002
فوافق عليه الربملان بغرفتيه األوىل والثانية ،ومشل هذا املشروع اعادة النظر يف النظام الرتبوي واصالحه يف مجيع
مراحله من التعليم التحضريي حىت التعليم العايل(وزارة الرتبية الوطنية )2004 ،وميكن أن جنمل األسباب اليت
دعت إىل هذا االصالح فيما يلي:
 حتديات العوملة.5

 االنسجام مع سياق االصالح الرتبوي اجلاري يف الوطن العريب. التغري االجتماعي داخل اجملتمع اجلزائري. 2-1منطلقات ومبادئ االصالح :اعتمدت اجلزائر مجلة من املبادئ األساسية املستمدة من كيان اجملتمع
اجلزائري واملتمثلة يف األبعاد التالية(املنشور الوزاري رقم:)2002 /245
 البعد الوطين. البعد الدميقراطي. البعد العاملي والعصري. 3-1محاور االصالح الكبرى:
 1اعادة التنظيم العام للمنظومة التربوية:
ويتضمن(خمطط العمل واالصالح للمناهج ،2003 ،ص ص:)10-9
 تعميم الرتبية التحضريية ابتداء من سن مخس سنوات. متديد التعليم املتوسط من ثالث إىل أربع سنوات. ختفيض مدة التعليم االبتدائي من ستة إىل مخس سنوات. اعادة هيكلة مرحلة التعليم ما بعد االلزامي إىل ثالثة فروع(التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،التعليم التقينواملهين والتكوين املهين).
 تأسيس التعليم اخلاص كجزء ال يتجزأ من النظام الرتبوي الوطين ،من املرحلة التحضريية إىل التكوين والتعليمالعاليني.
 2االهتمام بالتكوين األولي للموظفين :وميكن امجاله يف اآليت:
 حتويل املعاهد التكنولوجية سابقا ومعاهد التكوين أثناء اخلدمة حاليا إىل التكوين وحتسني مستوى املعلمني ملدةثالث سنوات بعد البكلوريا يكونون خالهلا أكادمييا ومهنيا ولغويا.
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 ضمان تكوين بيداغوجي مدته سنة على مستوى املدارس العليا لألساتذة للتعليم الثانوي العام واملتوسطواحلاملني للشهادات اجلامعية ،والذين يتم توظيفهم عن طريق املسابقة.
 اعادة تأسيس األساتذة املربزين للتعليم الثانوي. تكوين أساتذة التعليم الثانوي التقين ملدة مخس سنوات بعد البكلوريا على مستوى املدارس العليا لألساتذة. استحداث منصب رئيس قسم يف التعليم االبتدائي. تقديس أيام التدريس بالنسبة لالبتدائي من يوم السبت إىل األربعاء وترك يوم اخلميس لتكوين املعلمني. 3اصالح البيداغوجيا ومجاالت التعليم:
يعترب اصالح البيداغوجيا أحد احملاور األساسية لإلصالح ،ويف هذا اجملال فإن االجراءات املتفق عليها هي:
 اللغة العربية :دعم تدريس اللغة العربية باعتبارها لغة التدريس لكل املواد التعليمية من السنة األوىل ابتدائي إىلالسنة النهائية من التعليم الثانوي.
 اللغة األمازيغية :ادخال تعليم اللغة األمازيغية ابتداء من املرحلة االبتدائية يف اطار مواد اإليقاظ ،مث كمادةتعليمية ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي ،كما يتم التكفل بالبعد الثقايف األمازيغي لربامج العلوم االنسانية
واالجتماعية.
 اللغات األجنبية :اختيار التفتح على اللغات األجنبية هبدف الوصول مباشرة إىل املعارف العلمية ،وهذا بإدخالاللغة الفرنسية يف السنة الثانية ابتدائي مث نقلها بعد ذلك إىل السنة الثالثة ابتدائي ،وتقدمي اللغة االجنليزية يف السنة
األوىل متوسط ،وادخال وتطوير لغة أجنبية ثالثة اختيارية يف الشعب األدبية من التعليم الثانوي.
 العلوم الدقيقة - :العودة إىل استعمال الرموز العاملية وادراج مصطلحات باللغتني. اعادة االعتبار يف كل املستويات لتدريس مادة التاريخ واعادة تأهيل تدريس الفلسفة. جعل الرتبية البدنية والرياضية اجبارية وتعميم الرتبية الفنية. ادماج التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال.7

 ترسيم مادة الرتبية االسالمية يف شهادة البكلوريا(املصدر السابق ص ص.)7-6 4مستجدات االصالح على المستوى البيداغوجي :وميكن امجاهلا فيما يلي:
 وضع املتعلم يف قلب العملية الرتبوية وتطبيق املقاربة عن طريق الكفاءات. ادماج تكنولوجيا االعالم وفتح املؤسسة على احمليط واعطاء أدوار جديدة للمعلم واملتعلم وأولياء املتعلمني. استعمال الرتميز العاملي واملصطلحات العلمية يف املناهج العلمية اجلديدة ويتم تعليم املواد العلمية والتكنولوجيةباللغة العربية على مستوى كل مراحل التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي العام والتكنولوجي(املنشور الوزاري رقم
.)2003 /881
 .2التعليم االبتدائي:
 1-2تعريف التعليم االبتدائي :هو املرحلة األوىل من التعليم وتدوم الدراسة فيه مخس سنوات ،حيث كانت
هذه املرحلة يف السابق تدوم ستة سنوات واليت كانت تسمى بالطور األول والثاين من التعليم األساسي ،وبعد
االصالح أصبحت تستغرق مخسة سنوات وتنتهي حبصول التلميذ على شهادة النجاح ،من خالهلا ينتقل إىل
السنة األوىل متوسط.
 2-2مجاالت التعليم والمواد المقررة لمرحلة التعليم االبتدائي :حددت مرحلة التعليم االبتدائي جماالت
تشتمل على مجيع اجلوانب التعليمية والرتبوية :اللغوية والعلمية واالجتماعية واجلمالية واخللقية ،مصاغة بصفة
عملية مبناهج للمواد تتضمن األهداف الرتبوية والكفاءات اخلتامية املستهدفة يف هناية مرحلة التعليم االبتدائي،
ويف هناية كل سنة ،كما تتضمن مشاريع لوحدات تعليمية وكفاءات جتسدها أنشطة تعليمية تالئم مستوى تالميذ
هذه املرحلة ،وتتمثل املواد املقررة يف هذه املرحلة يف اللغة العربية ،اللغة األمازيغية ،الفرنسية ،الرياضيات ،الرتبية
العلمية والتكنولوجية ،الرتبية االسالمية ،الرتبية املدنية ،التاريخ واجلغرافيا ،الرتبية املوسيقية  ،الرتبية التشكيلية ،الرتبية
البدنية ،ويف املوسم الدراسي  2009/2008استحدث نشاط الرتبية اخللقية يقدم يوميا ملدة 15د ،ويف هناية
املرحلة من التعل يم يكون التلميذ قد أصبح يتحكم يف بعض الكفاءات األساسية ،أمهها كفاءات ذات طابع
انفعايل وكفاءات ذات طابع منهجي وكفاءات ذات طابع فكري وكفاءات ذات طابع اجتماعي
وشخصي(املنشور /408أ.ع.)07 /
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كما يتم تطبيق الرتميز العاملي على مستوى التعليم االبتدائي كما يلي:
 يطبق االجتاه العاملي على مستوى العمليات الرياضية ابتداء من السنة األوىل ابتدائي (من اليسار إىل اليمني). تستعمل الرموز العاملية لوحدات القياس بأنواعها املختلفة يف مادة الرياضيات(املنشور .)2003 /881 3-2التوقيت المخصص للنشاطات التعليمية في سنوات التعليم االبتدائي :إن تنظيم املناهج اجلديدة
وتقسيمها إىل وحدات تعليمية يقوم على نظرة جديدة حنو التعامل مع التوقيت املدرسي واستغالل األنشطة
التعليمية ،فاملناهج اجلديدة بالنسبة ملرحلة التعليم االبتدائي خصصت لكل نشاط مدة زمنية قدرها 45د بدال من
30د ،كما استحدث نشاط الرتبية اخللقية ملدة  15د يوميا ،ويقدم يف بداية الفرتة األوىل من السنة األوىل إىل
السنة اخلامسة(املنشور .)2008 /0.0.2/71
الجدول (  )1توزيع التوقيت الزمني للمواد التعليمية في سنوات االبتدائي
السنة األولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة

السنوات

14سا و15د

14سا و15د

12سا

09سا

09سا

اللغة األمازيغية

3سا

3سا

3سا

اللغة الفرنسية

3سا

5سا و15د

5سا و15د

الرياضيات

5سا و15د

5سا و15د

5سا و15د

5سا و15د

5سا و15د

التربية ع والتكنولوجية

1سا و 30د

1سا و30د

1سا و30د

1سا و30د

1سا و30د

التربية االسالمية

1سا و30د

1سا و30د

1سا و30د

1سا و30د

1سا و30د

التربية المدنية

45د

45د

45د

45د

45د

التاريخ

45د

45د

45د

الجغرافيا

45د

45د

45د

التربية الخلقية

1سا و15د

1سا و15د

1سا و15د

1سا و15د

1سا و15د

التربية الموسيقية

45د

45د

45د

45د

45د

التربية التشكيلية

45د

45د

45د

45د

45د

التربية البدنية

45د

45د

45د

45د

45د

المجموع

25سا و15د

25سا و15د

26سا و45د

26سا

26سا

المواد التعليمية
اللغة العربية

 .3تكوين أستاذ التعليم االبتدائي في المدرسة العليا لألساتذة:
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يتلقى أستاذ املدرسة االبتدائية ،ختصص لغة عربية ،تكوينا أكادمييا يف املدرسة العليا لألساتذة ،يشرف على هذا
التكوين أساتذة جامعيون ،وتكوينا ميدانيا يشرف عليه مفتشو التعليم االبتدائي ،وجترى فعالياته يف املدارس
االبتدائية.
 1-3التكوين األكاديمي :تستغرق مدة التكوين ثالث سنوات بعد أن حيصل الطالب املتكون على شهادة
البكلوريا ،وتستقبل املدارس العليا مجيع الشعب األدبية والعلمية يف التعليم الثانوي ،ويلتحق الطلبة بالتكوين
حسب ترتيب املعدل العام احملصل عليه يف شهادة البكلوريا ،وعدد املقاعد البيداغوجية املتاحة ،يشمل حمتوى
التكوين املواد الدراسية(اللغة العربية ،الرياضيات ،مواد العلوم االجتماعية ،العلوم الطبيعية ،الفيزياء) ووحدات
خاصة بعلم نفس الطفل واملراهق ،علوم الرتبية واللغة األجنبية.
 2-3التكوين الميداني :يتلقى الطالب األستاذ تربصا ميدانيا خارج املدرسة العليا يف السنة الثالثة وهي سنة
التخرج جترى يف املدارس االبتدائية حتت اشراف مفتش التعليم االبتدائي ،ويتوزع هذا الرتبص كاآليت:
 تربص مرة يف األسبوع بالتنسيق مع مدير الرتبية حيضره الطالب األستاذ كمالحظ يتابع العملية التعليمية معاملعلم داخل األقسام.
 تربص مغلق يف دورتني؛ مخسة عشر يوم يف كل دورة ،األوىل يف شهر جانفي(يناير) ،الثانية يف شهرأبريل(نيسان) ،ويتم فيها التطبيق الفعلي للعملية الرتبوية حتت اشراف مفتش املقاطعة.
اجراءات البحث:
 عينة البحث :تتألف عينة البحث من معلمي املدارس االبتدائية شعبة اللغة العربية باجلزائر مقاطعة براقي
اجلزائر العاصمة وعددهم 70معلما ومعلمة ميارسون التدريس يف املدارس االبتدائية ،وقد اختريت العينة
بصورة قصدية وهي غري ممثلة لصعوبة تناول كل جمتمع الدراسة.
 أداة البحث :اعتمد الباحث االستبيان كأداة لتحقيق أهداف البحث يف حتديد جمموعة العوائق اليت
حتول دون أداء معلمي االبتدائي يف اجلزائر ملهامهم بعد التخرج من املدارس العليا لتكوين األساتذة ،من
وجهة نظر املعلمني ،وقد مت اعداد االستبيان وتطوير فقراته باالستعانة مبا يلي:
 االطالع على تقارير التفتيش للمعلمني يف السنوات املاضية.10

 االطالع على الدراسات السابقة املتعلقة باملوضوع. آراء احملكمني واخلرباء يف التخصص. الوثائق الرمسية لإلصالح الرتبوي يف اجلزائر(.)2004/2003 برامج التكوين املعتمدة يف املدارس العليا لألساتذة باجلزائر. األدب النظري لتكوين املعلمني وأدائهم. اخلربة الشخصية للباحث كونه مارس مهنيت التدريس والتفتيش يف املقاطعات الرتبوية املختلفة باجلزائر.مت اعتماد االستبيان الذي أعده كل من الدكتور عبد الرمحن اهلامشي والدكتور فائز فخري يف ورقة حبثية حتت عنوان
"العوامل املؤثرة يف أداء معلم اللغة العربية من وجهة نظر معلميها يف الوطن العريب ومقرتحات تطويرها" (جملة الرتبية
العدد/ 185السنة /44قطر ،مارس  ،)2015وبعد تطويره وتعديل بعض فقراته من قبل الباحث مت عرض
االستبيان على جمموعة من احملكمني يف التخصص عددهم  ،10وبعد األخذ بالتعديالت واالضافات املقرتحة
خلص الباحث إىل الصورة النهائية لالستبيان واليت حتمل ستة أبعاد متس اجلوانب املهنية للمعلم ،تتضمن 71بندا
موزعة كاآليت :البعد الشخصي11:بندا ،البعد املهين17:بندا ،البعد األكادميي12:بندا ،البعد االجتماعي9:بنود،
البعد االقتصادي10:بنود ،البعد املدرسي12بندا.
 صدق األداة :وقد اعتمد صدق احملكمني حيث مت عرض االستبيان يف صورته األولية على جلنة حمكمني
من املختصني يف امليدان وعددهم 10أشخاص وذلك لبيان آرائهم ومقرتحاهتم يف أبعاد وبنود االستبيان
ومدى صالحيتها لتحقيق أهداف الدراسة ،وبعد أخذ آراء اخلرباء ومقرتحاهتم يف دمج بعض البنود
املتشاهبة ببعض وحذف بعضها وتعديل البعض اآلخر واضافة بنود جديدة أصبح عددها 71بندا مشلت
األبعاد الستة املذكورة آنفا ويعد البند صاحلا إذا قبله معظم احملكمني وبذلك اعتربت األداة صادقة فيما
تقيس من األهداف املرجوة من البحث.
 ثبات األداة :بعد التأكد من صدق أداة البحث منر إىل التحقق من ثباهتا؛ أي أهنا تعطي نفس النتائج
إذا قاست ما خصصت له مرات متتالية ،وقد اعتمد الباحث طريقة اعادة تطبيق االستبيان على عينة
مكونة من عشرة معلمني ميارسون املهنة يف امليدان ،مع اعتبار الفارق الزمين( 15يوما) بني التطبيقني
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لتفادي أثر التطبيق األول عن الثاين ،وكان معامل ارتباط بريسون  0.82وهو مقبول يف مثل هذه
احلاالت.
 الوسائل االحصائية :استخدم الباحث معامل االرتباط بريسون وذلك حلساب قيمة معامل ثبات أداة
البحث ،واستخدم املتوسط احلسايب والنسب املئوية لتعيني أهم العوائق وامللحة منها بغرض حتليلها
ومناقشتها.
 نتائج البحث ومناقشتها:
تضمن االستبيان 71بندا موزعة على ستة أبعاد واعتمد مقياس ثالثي(موافق بشدة /موافق /غري موافق) ولتحويل
هذه البيانات اللفظية إىل بيانات كمية أعطي ملوافق بشدة ثالث نقاط وموافق نقطتان وغري موافق نقطة واحدة،
وبعد توزيع االستبيان على أفراد العينة ومتكينهم من االجابة اسرتجعت االستبيانات مث مت تفري البيانات ،فكانت
النتائج التالية:
 .1ترتيب األبعاد حسب النسبة المئوية لإلجابات المتحصلة على المتوسط الحسابي أو أكثر:
املتوسط احلسايب=

70+140+210
3

= .140

الجدول ()2ترتيب األبعاد حسب النسبة المئوية
المرتبة

البعد

النسبة المئوية

األولى

الشخصي

100

الثانية

االقتصادي

82.35

الثالثة

األكاديمي

75.00

الرابعة

االجتماعي

55.55

الخامسة

المدرسي

27.27

السادسة

المهني

25.25
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 .2البنود المرتبة في المراتب الثالثة األولى من كل بعد:
الجدول( )3البنود الثالثة األولى من كل بعد
البعد

االستبيان

رقم البند
في

االستبيان

الشخصي

المهني

األكاديمي

االجتماعي

االقتصادي

المدرسي

العالمة

أكبر أو تساوي
المتوسط
الحسابي

1

سوء الصحة النفسية واجلسمية للمعلم.

161

5

املعاناة من اعاقة حركية أو حسية.

147

10

االختيار االضطراري ملهنة التعليم.

143

10

االكتظاظ يف قاعات الدرس.

182

08

نقص امكانيات التدريس يف املدرسة.

175

16

عدم تثمني املدرسة جلهود املعلم الرتبوية

171

08

كثافة املناهج املدرسية أمام تقليص احلجم الساعي لبعض
املواد.

153

01

عدم متتع املعلم مبعرفة عميقة يف املقاربة املعتمدة يف التدريس

141

04

عدم مطابقة شعبة التخصص اليت حيملها املعلم للمواد اليت
يدرسها.

140

01

غياب احلوافز املادية واملعنوية للمعلم.

163

02

عزوف التالميذ عن طلب العلم واملعرفة وطغيان التفكري املادي

160

05

النظرة الدونية للمجتمع إىل مهنة املعلم.

155

05

غياب منح اضافية للمخاطر املهنية اليت تعرتض املعلم.

177

06

بطء الرتقية يف السلم الوظيفي.

174

04

عدم توفري السكن املناسب للمعلم.

172

02

كثرة النفقات لتحضري الدروس وفق املقاربة املعتمدة.

180

03

عدم توفر وسائل النقل املرحية املرحية واحملرتمة للمعلم.

173

07

عدم ختصيص مكافأة مادية الئقة عند االحالة للتقاعد.

171
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 .3تحليل ومناقشة النتائج:
يتضمن هذا العنصر عرضا لنتائج البحث اليت مت التوصل إليها ،ومناقشتها ،وسيقتصر الباحث على مناقشة البنود
الثالثة األوىل من كل بعد ،حسب ترتيب األبعاد وفقا للنسب املئوية لإلجابات املتحصلة على املتوسط احلسايب
أو أكثر ،بالعودة إىل اجلدولني الثاين والثالث نسجل ما يلي:
 )1البعد الشخصي :ترتب يف املرتبة األوىل بنسبة  %100حسب استجابات أفراد العينة ،وأحرزت البنود
الثالثة( )10/5/1على املراتب الثالثة األوىل من بني 11بندا ،ونسبة  %100تعين أن كل أفراد العينة
اعتربوا أن العوائق املتعلقة بالبعد الشخصي تشكل عائقا هلم يف أداء مهامهم ،وعند فحص البنود اليت
ترتبت يف الرتتيب األول والثاين واملتعلقة بالصحة النفسية والجسمية للمعلم و المعاناة من اعاقة
حسية وحركية ،وهذا مقبول لكون غياب الصحة اجلسمية والنفسية للمعلم تشكل عائقا ألداء املعلم ،إذ
من دوهنما الميكن أن يوظف املعلم يف التعليم ،أما البند الثالث املتعلق بتوجعه املعلمني إىل مهنة التعليم
مل يكن عن رغبة منهم هلذه املهنة ولكنه توجه اضطراري ،وهذا ما يشكل خطرا حقيقيا عفى هذه املهنة
احملورية يف حياة اجملتمع ،والسبب يف ذلك يعود إىل قلة فرص التوظيف يف اجملالت األخرى.
 )2البعد االقتصادي :يأيت البعد االقتصادي يف املرتبة الثانية بنسبة  ،%82.35وعند فحص البنود الثالث
األوىل يف الرتتيب جند أهنا تتعلق بالوضع املادي للمعلم وبطئ الرتقية يف السلم الوظيفي وعدم توفر
السكن املناسب للمعلم ،وهذا الرتتيب امللح يعكس ضعف أجرة املعلم وترتيبه املتدين يف السلم الوظيفي،
وليست له األولوية يف احلصول على السكن الالئق به شأنه شأن كشأن باقي أفراد اجملتمع ،يف حني أن
السكن يعترب كوسيلة عمل للمعلم فضال عن حاجته الطبيعية للسكن ،باعتبار أن نشاط املعلم داخل
املؤسسة الرتبوية حيضر له يف اقامته ملدة ساعات طوال ،أما البند األول املتعلق باملنح االضافية اخلاصة
باملخاطر املهنية ،كمرض الدوايل(تصلب الشرايني) الناجم عن كثرة الوقوف وكذا األمراض التنفسية املزمنة
كاحلساسية للغبار واألوساخ اليت تنجم عن التعامل مع احليوانات والنباتات مع النقص الفادح لشروط
النظافة كتوفر املاء وأدوات التنظيف ،وأما بند بطئ الرتقية يف السلم الوظيفي هذا يبعث باإلحباط وقطع
األمل يف الرتقية إىل مدير أو مفتش بسبب بطئ الرتقية.
 )3البعد األكاديمي :والذي أحرز على املرتبة الثالثة بنسبة  %75من استجابات املعلمني ،فالبند األول من
البنود الثالثة األوىل يتعلق بكثافة املناهج املدرسية مع تقليص احلجم الساعي ،فمعلم االبتدائي هو معلم
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فصل يدرس عدة مواد تعلقت بتكوينه القاعدي أم مل تتعلق ،وعدم التناغم بني كثافة حمتوى املواد املقررة
واملتنوعة من مواد أدبية وعلمية ورياضية ونشاطات فنية والتوقيت املخصص لتدريسها مع تقليصه يشكل
هاجسا للمعلم أما مسؤوليته يف جناح التالميذ وخاصة مستوى السنة اخلامسة ابتدائي الذي ميثل هناية
هذه املرحلة ،حيث يدخل التلميذ يف هناية السنة امتحانات موحدة على الرتاب الوطين ،فنجد املعلم
حيرص على امتام املقرر حىت ال يكون أي احتمال لورود بعض األسئلة اليت تشرف عليها هيئة التدريس يف
ِ
التعليمية/
درس مل يعطه للتالميذ ،وبذلك يصبح هذا البند يشكل عائقا أساسيا لتحقيق أهداف العملية
التعلُمية ،والبند الثاين يف الرتتيب واملتعلق مبعرفة األستاذ واطالعه وهضمه للمقاربة املعتمدة وهو مطالب
يف نفس الوقت مبعرفة عميقة باحملتوى وعدم اكتفائه مبا ورد يف الكتب املقررة وهذا يشكل ثغرة يف تكوين
املعلم ،والبند الثالث يتعلق بالتكوين القاعدي للمعلم؛ فهل ينتمي املعلم يف تكوينه القاعدي(املرحلة
الثانوية) للشعب األدبية أم العلمية؟ ،ومن خالل املالحظة امليدانية وجد أن املعلم الذي حيمل تكوينا
أدبيا جيد صعوبة كبرية يف تدريس املواد العلمية والرياضية والعكس إذا كان املعلم حيمل تكوينا علميا
أساسا فقد جيد بعض الصعوبات يف تدريس املواد غري العلمية وبذلك يصبح ختصص املعلم القاعدي
عائقا يف أداء مهامه.
 )4البعد االجتماعي :وقد أحرز على  %55.55من استجابات املعلمني ويبدو من الوهلة األوىل أن غياب
بعد العالقات والتواصل االجتماعي بني املعلمني وبني شرائح اجملتمع األخرى داخل املؤسسة الرتبوية
وخارجها يشكل عائقا لدى املعلم يف أداء مهامه ،ولكن عندما تفحص البنود اليت احتلت املراتب الثالثة
األوىل ،جندها تتعلق باجلانب املادي والشخصي للمعلم بطريقة أو بأخرى ،فالبند األول يتعلق بغياب
احلوافز املادية واملعنوية للمعلم ،اليت هي ضرورة لسد حاجات املعلمني واعادة االعتبار هلم من قبل
األولياء وباقي شركاء العملية الرتبوية ،والبند الثاين يتعلق بعزوف التالميذ عن طلب العلم واملعرفة بسبب
طغيان التفكري املادي على تفكري التالميذ وأصبح هؤالء يتداولون أن الدراسة التضمن خبزا وغريها ،مما
استوحاه التالميذ الواقع املعيش للذين تعلموا وجنحوا يف دراستهم مل ينجحوا يف حياهتم بالضرورة ،وأما
املتطلبات املادية امللحة واملتزايدة بفعل الضغط االعالمي وشبكة التواصل االجتماعية اليت جتعل من
التلميذ يقف على كل مستجد يف العامل من مأكل ومشرب وملبس ومركب ،وتفجري غرائز االستهالك،
أحدث خلال بني االمكانات واملمتلكات انعكس هذا كله على التزام التالميذ بالدراسة واحلرص على
التعلم مما شكل عائقا للمعلم ألداء مهامه ،والبند الثالث يتعلق بالنظرة الدونية للمجتمع إىل مهنة املعلم
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وهذا يتعلق باملستوى املادي الذي يتمتع به املعلم ،هذا املستوى الذي ال يسد حاجات املعلم مما جعله
موضوعا للنكت ،فأبسط السيارات املعروضة يف السوق تسمى املعلمة وأبسط اللباس وأقله مثنا هو لصيق
باملعلمني ،وعند التجار غري مرحب باملعلم وعند الزواج أصبح املعلم غري مغري وأصبح االجنذاب للتجار
وأصحاب األموال ولو كانت مستوياهتم املعرفية بسيطة أو معدومة ،هذا ما أثر على نفسية املعلم معلم
األجيال واحساسه بالدونية يف جمتمعه ،شكل هذا االحساس عائقا للمعلم يف أداء مهامه.
 )5البعد المدرسي :جاء هذا البعد يف املرتبة اخلامسة بنسبة  %27.27من استجابات املعلمني وهي نسبة
ضئيلة دون النصف وعند الكشف البنود اليت احتلت املراتب الثالثة األوىل ،جندها تصطب بالصبغة
املادية كغريها من األبعاد األخرى ،فالبند األول يف الرتتيب واملتعلق بكثرة النفقات املرتتبة عن حتضري
الدروس وفق املقاربة املعتمدة ،فاملقاربة املعتمدة هي املقاربة بالكفاءات اليت تعتمد أساسا على اكتشاف
املعلومة وبنائها وتوظيفها بدال من اعطائها جاهزة وتكديسها وحشوها يف أذهان التالميذ ،وبعدها عن
الواقع املعيش ،فيحتاج املعلم -لبناء وضعيات تعليمية من حميط التلميذ(خربة حية) يكتشف من خالهلا
املعلومة -إىل وسائل وأدوات واحبار يف األنرتنت للحصول على اجلديد أمام االنفجار املعريف املذهل،
جيعل املعلم بعيدا وعاجزا عن حتقيق أهداف العملية التعليمية /التعلمية ،وهذا الوضع يتطلب نفقات
زائدة ال توفرها له املؤسسة الرتبوية وال تعوضه من خالل منح اضافية ،فيعيش املعلم بني حرج االنفاق
الذي ال يقدر وحرج األداء الذي ينتظره ،فتصبح هذه الوضعية عائقا له عن أداء مهامه ،والبند الثاين يف
الرتتيب يتعلق بوسائل النقل اليت يستعملها املعلم من مقر سكناه إىل املدرسة يف حر والقر واختالطه
بالتالميذ وباقي العمال بسبب عدم توفر وسائل نقل خاصة باملؤسسات الرتبوية ،فضال عن عجزه من
اقتناء وسيلة خاصة به على غرار املوظفني احملرتمني يف القطاعات املنتجة يف الدولة ،فهذا الوضع يضفي
احباطا للمعلم هلوانه بني الناس ،مشكال عائقا عن أداء مهامه ،وهذا العائق يلحق بالوضع املادي الذي
يعيشه املعلم.
والبند الثالث يف الرتتيب املتعلق بنهاية املسار التعليمي للمعلم ،املعلم الذي كان حيرتق من أجل اضاءة الطريق
لآلخرين فنجده وهو يغادر الوظيف إىل التقاعد عن العمل ،غري مأسوف عليه ،يغادر أسرته الرتبوية يف صمت
مطبق ،إال اذا ستثنينا بعض التكرميات الشكلية وغري الرمسية اليت تقام من حني آلخر من قبل اجلمعيات اخلريية
والثقافية ،تسلم له عند تكرميه تسلم لوحة مكتوب عبيها شكر وعرفان ،وباملقابل تغدق املاليني على أصحاب
مهن أخرى يف الدولة اليت تصنف قطاعا منتجا كاملؤسسات االقتصادية ،يف حني يصنف قطاع الرتبية والتعليم
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قطاعا مستهلكما شأنه شأن شرحية األطفال والعجزة وذوي االحتياجات اخلاصة ،وتكون اخلامتة مؤملة ،هذه
األخرية يستحضرها املعلم قبل أن يصل إىل هناية مساره الوظيفي فتشكل له عائقا يف أداء مهامه التعليمية.
 )6البعد المهني :وهو آخر األبعاد ترتيبا ،حاز على نسبة  %25من استجابات املعلمني ،والبنود اليت
أحرزت على املراتب الثالثة األوىل يف هذا البعد هي الوحيدة اليت تتعلق باألداء الفعلي للمعلم ملهامه،
ولكنها ال تشكل ضغطا ملحا على جمموع املعلمني املمثلني لعينة الدراسة على األقل فهي مل حتظى إال
بربع االستجابات فالبند األول يف الرتتيب يتعلق باالكتظاظ يف األقسام فهو عائق فعلي ،إذ يصل تعداد
التالميذ إىل اخلمسني تلميذا يف احلجرة الدراسية مع عدم توفر الطاوالت والكراسي وخاصة يف املناطق
النائية يف الصحاري ورؤوس اجلبال ،فيصبح املعلم حارسا للتالميذ ال مربيا ومعلما ،مع التخلي الكلي
لألولياء التالميذ والوصاية مما يضفي وحشة على املعلم ،فيتعثر يف أداء مهامه أو ينسحب هو اآلخر
فيتجه إىل العمل املوازي يف األسواق ،فقل ما جند معلما يف هذه املناطق يكتفي مبرتبه ،والبند الثاين يف
الرتتيب يتعلق بقلة التجهيزات وقدمها وعدم صالحيتها إن وجدت ،فعند االطالع على املخازن واخلزائن
يف كثري من املدارس جند بعض هذه الوسائل اليت يصح أن تصنف كتحف أثرية يرجع تارخيها إىل عهد
االحتالل وبعض اللوحات اإليضاحية حتمل رسومات تتعارض مع ثقافة اجملتمع كصور اخلنازير يدرس
كحيوان ثدي سجلت بياناهتا باللغة الفرنسية ،فتشكل هذه الوضعية عائقا للمعلم عن أداء مهامه مع
قلة الرقابة والتوجيه.
والبند األخري يف الرتتيب واملتعلق بعدم تثمني املدرسة جلهود املعلم الرتبوية ،وهذا يف حالة ختطي املعلم لكل العوائق
ال سابقة املادية واملعنوية ومع صحوة للضمري جندها عند البعض ،حني يقدم أو يقرتح حتسينا ألدائه الرتبوي أو جيري
حبوثا كمبادرات شخصية حلل بعض املشكالت الرتبوية املطروحة ،فال جيد من يسمعه ويثمن جمهوده فيدخل يف
صف االحباط واخليبة.
النتيجة العامة:
من خالل حتليل بنود األبعاد املشكلة للعوائق واملرتبة يف املراتب الثالثة األوىل يف كل بعد واليت تعرتض املعلم عند
أداء مهامه ،نستنتج ما يلي:
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 )1كل البنود على اختالف أبعادها واملشكلة لعوائق يف طريق املعلم ألداء مهامه ،تتعلق بالوضع املادي
للمعلم ،من ناحية األجرة اليت يتقاضاها أو النفقات اليت تنتظره ألداء مهامه دون أي منح تعويضية
كحافز مادي أثناء مساره التعليمي أو عند هناية املسار الوظيفي واحالته إىل التقاعد.
 )2القيمة االجتماعية ملا يعانيه املعلم من دونية وهتميش ومضرب ملثل السوء هي السمة اليت متيز البنود
املشكلة كعائق للمعلم يف أداء مهامه.
 )3قلة االمكانات لدى املعلم من جتهيزات وهياكل تربوية بسبب ضعف امليزانية املخصصة للتعليم والبحث
العلمي اذ تصرف معظم امليزانية يف أجور العاملني يف حقل الرتبية والتعليم.
الخاتمة:
يعترب التعليم العام وخاصة املرحلة االبتدائية منه هو الركيزة األساسية اليت تنطلق منها التنمية الفعلية لكل الدول
اليت انعتقت من وهدة التخلف وحلقت بالركب احلضاري لألمم املتحضرة ،ولذا يكون لزاما على الدول املتخلفة
عن الركب مبعية جمتمعاهتا أن تعيد بعني النظر الالئقة للتعليم وأهله وذلك من خالل االهتمام باملعلم ماديا ومعنويا
بتذليل العوائق اليت تعرتضه يف أداء مهامه واليت تركزت يف هذه الورقة البحثية حول البعد املادي واالحتياجات
الشخصية للمعلم واالحتياجات املهنية ألداء مهامه والبعد االجتماعي الذي يضفي احرتاما هلذه املهنة ،فمن
خالل هذه الورقة البحثية جند أن املعلم يف بالدنا عاجز عن ختطي احلاجات البيولوجية على حد قول ابراهام
ماسلو يف هرم سلم احلاجات ،حيث متثل احلاجات البيولوجية قاعدة له ،ويتبني أن املعلم ال يزال بعيدا عن حتقيق
ذاته أو انتصاره الشخصي ،وحيتاج إىل وقت أبعد ألن حيقق التعاون مع أبناء جمتمعه والتعاون مع اجملتمعات
األخرى.
المقترحات:
 اعادة النظر يف السلم الوظيفي واالجتماعي للمعلم. توفري الظروف املادية والرتبوية املالئمة واملشجعة ألداء مهمة املعلمني على أحسن وجه. اعتبار املعلم فردا منتجا يف املقام األول ،فهو املنتج للعقول اليت هي أساس التكليف الرباين ومنتج للمعرفة اليتهي أساس كل تنمية.
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المراجع والمصادر:
 )1غايب عبد اهلل وناجي مبارك ،اجتاهات معلمي املدرسة االبتدائية حنو التدريس وفق املقاربة بالكفاءات،
مذكرة التخرج ،ليسانس يف علوم الرتبية(غري منشورة) ،جامعة البليدة(2اجلزائر).)2014/2013( ،
 )2حاج كولة عقيلة ،األمناط السلوكية ألساتذة التعليم االبتدائي وعالقتها بفعالية تدريسهم ورضاهم
الوظيفي ،رسالة ماجستري(غري منشورة) ،جامعة البليدة(2اجلزائر).)2016/2015(،
 )3معمري رابح ،واقع استخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجيا احلديثة يف تعليمية املواد االجتماعية للمرحلة
املتوسطة من وجهة نظر األساتذة ،رسالة ماجستري(غري منشورة) ،جامعة
البليدة(2اجلزائر).)2016/2015(،
 )4جملة دراسات عربية ،العدد ،4جامعة عمار ثليجي باألغواط(اجلزائر) ،جوان(.)2006
 )5جملة الرتبية ،العدد /185السنة الرابعة واألربعون ،اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم،
مارس(.)2015
 )6وزارة الرتبية الوطنية(اجلزائر) ،خمطط العمل إلصالح املناهج ،جوان(.)2006
 )7املنشور الوزاري رقم ،2002 /245تنصيب السنة أوىل ابتدائي.
 )8املنشور الوزاري رقم  ،2003/881استعمال الرتميز العاملي واملصطلحات العلمية يف املناهج العلمية.
 )9املنشور الوزاري رقم /408أ.ع.07 /
)10

املنشور الوزاري رقم  ،2008/0.0.2/71تطبيق التخفيفات املدخلة يف حمتويات مناهج

التعليم االبتدائي والتعليم املتوسط.
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الملحق:
استبيان الصعوبات الميدانية التي تواجه معلم االبتدائي وتعيقه عن أداء مهامه بعد التخرج
أخي المعلم أختي المعلمة:
يقوم الباحث بإجراء دراسة هتدف إىل التعرف على العوائق اليت تؤثر يف أداء معلم املرحلة االبتدائية بعد خترجه
وتوظيفه ،فالرجاء املسامهة يف هذه الدراسة اليت ختدم املعلم ومنه خدمة اجملتمع ،علما أن نتائج هذه الدراسة لن
توجه إىل أي هدف آخر غري اهلدف املعلن عنه.
الرجاء قراءة كل عبارة بدقة وتأشري أما مها بعالمة  xيف اخلانة اليت تروهنا مناسبة هلا(أي أهنا تشكل عائقا ألداء
املعلم) ،مع اختياركم خليار واحد فقط وجتيبون عن كل العبارات فضال ال أمرا ،وشكرا على تعاونكم.
البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

البعد

الرقم

الشخصي

1

سوء الصحة اجلسمية والنفسية للمعلم.

2

عدم االتزان االنفعايل للمعلم.

3

عدم اهتمامه هبندامه.

4

ضعف القدرات العقلية للمعلم.

5

املعاناة من اعاقة حركية أو حسية.

6

عدم الرضا عن واقعه املعيشي.

7

ضعف الرغبة يف املطالعة وحتسني املستوى املعريف.

8

فقدان الثقة يف النفس.

9

فقدان االستعداد القيادي.

 10االختيار االضطراري ملهنة التعليم.
 11عدم االنضباط بالوقت واخالله باملواعيد.
المهني

1

جهل املعلم لألسس النفسية اليت تقوم عليها العملية
التعليمية /التعلمية.

2

عدم املام املعلم بطرائق واسرتاتيجيات التدريس.

3

عدم املامه خبصائص مرحلة الطفولة ومشكالهتا.
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موافق موفق

غير

بشدة

موافق

4

عدم قدرته على استعمال الوسائل التعليمية والتكنولوجيات
احلديثة.

5

عدم شعوره باحلماس للعمل التدريسي.

6

كثافة احلجم الساعي خالل األسبوع.

7

ضعف التحكم يف القسم وادارته الصفية.

8

نقص امكانيات التدريس يف املدرسة.

9

اجلهل بالبيئة احمللية للتالميذ.

 10االكتظاظ يف قاعات التدريس.
 11النمط االداري السائد يف بيئة العمل.
 12صرامة هيئة التفتيش وجتاهلها لظروف أداء املعلم.
 13عدم كفاية التكوين والتدريب قبل التوظيف وبعده.
 14عدم قدرة املعلم على التقومي وفق املقاربة املعتمدة.
 15عدم اشراك املعلم يف القرارات الرتبوية.
 16عدم تثمني املدرسة جلهود املعلم الرتبوية.
 17فقدانه للمبادرة حلل املشكالت اليت تعرتضه أثناء أدائه
ملهامه.
األكاديمي

1

عدم متتع املعلم مبعرفة عميقة باملقاربة املعتمدة يف التدريس.

2

عدم متتع املعلم مبعرفة عميقة لكل مواد
التدريس(علمية/أدبية).

3

عدم اهتمام املعلم باجلديد يف جمال ختصصه.

4

عدم مطابقة شعبة التخصص اليت حيملها املعلم للمواد اليت
يدرسها.

5

عدم قدرته على نقد احملتوى التعليمي وحتليله.

6

عدم تكليفه ببحوث ميدانية.

7

عدم قدرته على قراءة وفهم الوثائق الرتبوية(املنهاج/الوثيقة
املرفقة/دليل املعلم.)...

8

كثافة املناهج الدراسية أمام تقليص احلجم الساعي لبعض
املواد
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9

عدم امتالكه ثقافة عامة جيدة.

 10قلة فرص مواصلة الدراسات العليا عن طريق االنتداب.
 11صعوبة حصوله على املعرفة املطلوبة للتدريس.
 12املستوى العايل للمواضيع املطروحة يف املناهج املقررة.
االجتماعي

1

غياب احلوافز املادية واملعنوية للمعلم.

2

عزوف التالميذ عن طلب العلم واملعرفة وطغيان التفكري
املادي

3

انعدام الرعاية الصحية والنفسية ألسرة املعلم.

4

عدم املام املعلم بالثقافة العامة للمجتمع والثقافات الفرعية.

5

النظرة الدونية للمجتمع إىل مهنة املعلم.

6

اهتزاز الثقة بني املعلم والتالميذ.

7

نظرة أولياء التالميذ للمعلمني.

8

نظرة املعلم للتالميذ.

9

عدم قدرة املعلم على التواصل اللفظي واجلسدي داخل
القسم.

االقتصادي

1

تدين مستوى راتب املعلم بالنسبة للقدرة الشرائية واجلهد
املبذول.

2

كثرة النفقات لتحضري الدروس وفق املقاربة املعتمدة.

3

عدم توفر وسائل النقل املرحية واحملرتمة للمعلم.

4

عدم توفر السكن املناسب للمعلم.

5

غياب منح اضافية للمخاطر املهنية اليت تعرتض املعلم.

6

بطئ الرتقية يف السلم الوظيفي.

7

عدم ختصيص مكافأة مادية الئقة عند االحالة للتقاعد.

8

انشغال املعلم بأعمال اضافية خارج أوقات العمل لعدم
كفايته.

9

عدم متتع املعلم بإمكانيات خاصة به.

 10التعويض غري املناسب لتكاليف العالج واألدوية.
المدرسي

1

عدم مناسبة اهلياكل املدرسية للتدريس.
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2

عدم توفر فضاءات للنشاطات الرياضية والفنية واملوسيقية.

3

عدم توفر فضاءات مكملة للمنهاج الدراسي كالنوادي
العلمية.

4

ضعف االمكانيات لتنظيم الرحالت العلمية كالتأمني والنقل
املدرسي.

5

نقص االنارة والتهوية والتدفئة يف حجرات الدراسة.

6

صعوبة احلصول على نسخ الوثائق ووسائل اإليضاح.

7

عدم توفر الكتاب املدرسي جمانا للمعلم والكتب واجملالت
الداعمة واألنرتنت.

8

شفافية العالقة بني أطراف الفريق الرتبوي.

9

ارهاق املعلم بأعباء اضافية ال عالقة هلا بالتدريس.

 10انعدام التواصل بني املعلم وأسر التالميذ.
 11عدم توفر قناة اعالمية خاصة بالعمل الرتبوي يف املدارس.
 12عدم توفر مطعم خاص ومكان لالسرتاحة للمعلمني يف
املدرسة
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ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ :اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻘﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻟدﯾﻬم
د .ﻣﺣﻣود ﻓﺗوح ﻣﺣﻣد – أﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎرك -ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  -اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺗرﺗﺑط اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﻌدة ﻣﺳﻣﯾﺎت ﻫﻲ  :اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﻠﻲ ،
اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﯾداﻧﻲ  ،ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم  ،واﻟﺧﺑرة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  ،وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﯾﺣﺎوﻟوا أن ﯾطﺑﻘوا ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻧظرﯾﺎت
اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑوﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﺟزء اﻟﻧظري ﻣن إﻋدادﻫم اﻟﻣﻬﻧﻲ ،وﺑذﻟك ﺗﻣﺛل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب
ءا أﺳﺎﺳﯾﺎً وﺟوﻫرﯾﺎً ﻣن ﻫذا
اﻟﻌﻣﻠﻲ) (Practical Partﻣن اﻹﻋداد اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ،وﻫﻲ ﺟز ً
اﻹﻋداد  ،ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠم  ،ﻋن طرﯾق إﻛﺳﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات ﺗدرﯾﺳﯾﺔ

ﺗﺗﺻل ﺑﻌﻣﻠﻪ اﻟﺗرﺑوي  ،وﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر وﺗﺑﺎﯾﻧت ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠم  ،إﻻ أن
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗظل ﺿرورﯾﺔً وأﺳﺎﺳﺎ ﻣن أﺳﺎﺳﯾﺎت إﻋداد اﻟﻣﻌﻠم  ،ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ.
وﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻘﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدﯾﻬم .وﻗد ﺻﻣم اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻘﯾﺎﺳﯾن اﻷول :ﻣﻘﯾﺎس اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ

اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  ،واﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻣﻘﯾﺎس ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدى طﻼب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ .وطﺑﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﻪ ﻗواﻣﻬﺎ) (١١١طﺎﻟب ﻣن طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ .وﻗد ﺗوﺻﻠت
اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:

 وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺧﺻص اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟﻠطﻼب ،ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ) ، (.٠١ﻟﺻﺎﻟﺢ طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻘﺳم

اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ.

 وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻼب ،ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ) ، (.٠١ﻟﺻﺎﻟﺢ طﻼب ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ذوى اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻊ

 وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻠﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠطﻼب ،ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ) ، (.٠١ﻟﺻﺎﻟﺢ طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ذوى
اﻟﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ ).(٥ -٤.٠١

 وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
وﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدﯾﻬم .
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﻪ :اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ،ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.

اﻟﻣﺣور اﻷول :ﻧﻣﺎذج وﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻌﻠم ﻗﺑل اﻟﺧدﻣﺔ .
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اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻘﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدﯾﻬم
د .ﻣﺣﻣود ﻓﺗوح ﻣﺣﻣد – أﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎرك -ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  -اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻔﺻل اﻷول:ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ:
اﻟﻣﻘدﻣﺔ :
ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻫﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺣﯾث ﺗؤدي دوراً رﺋﯾﺳﯾﺎً ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد
ً
ﺗﺣﺗل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬم وﻣواﻗﻔﻬم ﺗﺟﺎﻩ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ا اﻟﻐرﺑﺎوي (٢٠٠٧ ،،ﻧظ ار ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻛون ﻣن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺷﺎﻋر واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻘدرات ﻧﺣو ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن ﯾﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎل

اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻔرد  ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻣﺷﺎﻋر واﻟﺗﺻورات ﻧﺣو ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن
ﺗﺄﺧذ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟب ﻣﺎ ﺗﻛون ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻧﺣو ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن
اﻟﻧوع اﻟﺳﺎﻟب )ﻋوﺟﺎن.(٢٠٠٤ ، ،

وﺗؤدى ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﺎﺋدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻛﺷف وﺗﻌدﯾل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﺣﺗﻰ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﻧﺣو

ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن ،ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر رﻏم ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ ،ﻓﺎﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﺑﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻔرد أن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺟواﻧب ﻋدﯾدة ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر
اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد ﻧﺣوﻩ ،وﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣوال ﯾﻛون اﻻﺗﺟﺎﻩ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻣوﺿوع
اﻻﺗﺟﺎﻩ) زﻫران. ( ٢٠٠٥ ،

وﺗرﺗﺑط اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾرﺗﺑط ﺑﻌدة ﻣﺳﻣﯾﺎت ﻫﻲ  :اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﻠﻲ
 ،اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﯾداﻧﻲ  ،ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم  ،واﻟﺧﺑرة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  ،وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ

ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﯾﺣﺎوﻟوا أن ﯾطﺑﻘوا ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻧظرﯾﺎت
اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑوﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﺟزء اﻟﻧظري ﻣن إﻋدادﻫم اﻟﻣﻬﻧﻲ)اﻟﺣﻠﯾق .(١٩٩١ ،
وﺗﺣﺗل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔً ﺑﺎرزةً ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت؛ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓرﺻﺔ

اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﻌﻠم /اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻹﻋداد؛إذ إﻧﻬﺎ ﻣن أﻫم
وﺳﺎﺋل اﻹﻋداد اﻟﺗرﺑوي،وﻫﻲ ﻣرآةٌ ﺗﻌﻛس ﺑﺟﻼء اﻛﺗﺳﺎب اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﻌﻠم /اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﻣواد اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻋداد ،وﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ؛ﻋﻧد
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﺑﺎء اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣﻠﻲ )ﺳﻌد ١٤٢٠،ﻫـ( .وﯾؤﻛد ﻫذا اﻟدور ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ

اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن وﻣن ﺑﯾﻧﻬم "اﻟﻔ ار وﺟﺎﻣل" اﻟﻠذان وﺻﻔﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺗﺄﻫﯾﻠﻬم ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻣﺷﯾرﯾن إﻟﻰ أن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣﺗد
وﯾدرِس  ،وﻫذا
ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣﺟرد طﺎﻟب ﯾﺗﻌﻠم وﯾدرس إﻟﻰ ﻣﻌﻠم ﻧﺎﺟﺢ ﯾﻌﻠّ ِم ّ
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ﺗﻛﯾﯾف ﻣﺳﻠﻛﻲ ﺗرﺑوي  ،وﯾﺗطﻠب
ٍ
اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻻ ﯾﺣدث طﻔرةً واﺣدة ﺑﯾن ﻋﺷﯾﺔ وﺿﺣﺎﻫﺎ ﺑل ﯾﺣ ﺗﺎج إﻟﻰ
ﻣﻬﺎرةً وﺣذﻗﺎ )اﻟﻔ ار وﺟﺎﻣل.(١٩٩٩،

ﯾﺷﻛل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺷﺧص،ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﯾﻌد ﻣﻛون رﺋﯾﺳﻲ ﻟﺳﻠوﻛﻪ  ،وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء

أﻫداﻓﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى  ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ  ،وﻫﻰ ﺻﻔﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻏذ
أن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز اﻟﺧطط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى
ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ ﻣﻧظور زﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .

وﯾﻣﺛل ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﺣد أﻧواع اﻟﻘﻠق اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺧطورة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺧوف

ﻣن ﻣﺟﻬول ﯾﻧﺟم ﻋن ﺧﺑرات ﻣﺎﺿﯾﺔ أو ﺣﺎﺿرة أﯾﺿﺎ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻔرد ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺷﻌر ﺑﻌدم اﻷﻣن
وﺗوﻗﻊ اﻟﺧطر وﯾﺷﻌر ﺑﻌدم اﻻﺳﺗﻘرار وﺗﺳﺑب ﻟدﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺷﺊ ﻣن اﻟﺗﺷﺎؤم واﻟﯾﺄس اﻟذي ﻗد

ﯾؤدي ﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻣر إﻟﻰ اﺿطراب ﺣﻘﯾﻘﻲ وﺧطﯾر ﻣﺛل اﻻﻛﺗﺋﺎب أو اﺿطراب ﻧﻔﺳﻲ ﻋﺻﺑﻲ
أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻋن أﻓﻛﺎر ﺧﺎطﺋﺔ وﻻ ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻔرد
ً
ﺧطﯾر  ،وﺗﺷﯾر
ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾؤول اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺣوﻟﻪ وﻛذﻟك اﻟﻣواﻗف واﻷﺣداث واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﺷﻛل ﺧﺎطﺊ  ،ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺧوف واﻟﻘﻠق اﻟﻬﺎﺋم اﻟذي ﯾﻔﻘدﻩ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋرﻩ وﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎرﻩ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ وﻣن ﺛم
ﻋدم اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ  ،وﻗد ﯾﺗﺳﺑب ﻫذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺧوف واﻟذﻋر اﻟﺷدﯾد ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻊ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  ،وﻣن ﺛم اﻟﺛورة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ

أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣﺟﻬول )اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل( ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ واﻟﺑراﻫﯾن
اﻟﻣﺎدﯾﺔ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﺷﻛل ﺧوف ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟرﻋب واﻷﻣل
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل واﻷﻓﻛﺎر اﻟوﺳواﺳﯾﺔ  ،وﻗﻠق اﻟﻣوت  ،واﻟﯾﺄس ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺗﺟﻌل ﺻﺎﺣﺑﻪ
ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﺷﺎؤم ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  ،وﻗد ﯾﻌﯾش اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺷﻛل زاﺋف ﻓﯾﻠﺟﺎ إﻟﻰ اﻟﻛذب وﻗد ﯾﺻل إﻟﻰ

اﻟﺧداع واﻟﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺣوﻟﻪ ) .ﺷﻘﯾر (٢٠٠٥ ،
وﺗﻧﺎوﻟت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻔﻬوم ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻔﻬوم وﺛﯾق

اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﻓﻬﻣﺎ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ طرﻓﻲ ﻣﺗﺻل واﺣد  ،ﻓﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻛون ﻗﻠق
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣﺎﻓ از ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺟﺎز ﻓﺄﻧﺔ ﯾﻘﺗرب ﻣن اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  ،وﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى
اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدى اﻟﻔرد ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻗﻠﻘﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ودﻓﺎﻋﻪ ﺿد ﻫذا اﻟﻘﻠق
ﺑﺎﻹﻏراق ﻓﻰ اﻟﺣﺎﺿر )ﺑدر .(٢٠٠٣ ،

وﺗُﻌد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ

واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻل ﺑﻣدى ﺗﻘﺑل اﻟﻔرد أو رﻓﺿﻪ ﻟﻸﺷﯾﺎء .وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرد
ﻧﺣو ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟذي ﺳﯾﻘوم ﺑﻪ ﻧﺣو ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ،ﻓﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟطﺎﻟب ﻧﺣو
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اﻟﻌﻠوم ﻣﺛﻼً ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣدى ﺗﻘﺑﻠﻪ ﻟدراﺳﺗﻬﺎ وﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﺑرات ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ)زﯾﺗون ،(٢٠٠٤،ﻟذا ﺗﺳﻌﻰ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ

ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻘﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدﯾﻬم.
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ :

ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺗﺎﻟﻲ  :ﻣﺎ اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻘﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدﯾﻬم ؟ وﯾﻧﺑﺛق ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت

اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ :

 ﻫل ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﻓﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺗﺧﺻص
اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟﻠطﻼب؟
 ﻫل ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﻓﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوى
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻼب ؟

 ﻫل ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﻓﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﻌدل
اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠطﻼب؟

 ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻗﻠق
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدﯾﻬم؟
أﻫداف اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻛﻣن أﻫداف اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ :
 اﻟﻛﺷف ﻋن اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻘﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدﯾﻬم.
 اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻔﯾد اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﺑﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ.
أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ:
وﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ إن ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن
ﺟﻣﻊ ﻧظري ﻟﻣوﺿوع اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻘﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل

ﻟدﯾﻬم.

 ﻗد ﺗﺳﻬم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة وﻋﻲ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت إذ ﺗﻌﻣل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻬﯾل اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎت
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ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺣوﻫﺎ وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎ ﯾﻣر ﺑﻪ اﻟﻔرد ﻣن ﻣواﻗف وﺧﺑرات ،وﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
ﺑﺗﻧﺑؤات ﺻﺎدﻗﺔ ﻋن ﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

 ﻗد ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب أﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻹﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺣول ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ.
ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ
)أ( ﻣﻔﻬوم اﻻﺗﺟﺎﻩ :
ﺗﺗﻌدد اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﻔﻬوم اﻻﺗﺟﺎﻩ زﯾﺗون) (٢٠٠٤ﯾﻌرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﻌور اﻟﻔرد اﻟذي

ﯾﺣدد اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻧﺣو ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن أو ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑول أو اﻟرﻓض.

وﯾﻌرﻓﻪ زﻫران ) (٢٠٠٥ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺳﺗﻌداد ﻧﻔﺳﻲ أو ﺗﻬﯾؤ ﻋﻘﻠﻲ ﻋﺻﺑﻲ ﻣﺗﻌﻠم
ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ أو اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻧﺣو أﺷﺧﺎص أو أﺷﯾﺎء أو ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﯾر ﻫذﻩ
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ )زﻫران. (٢٠٠٥ ،

ﯾﻌرف اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ أراء وأﻓﻛﺎر طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ

اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث رﻓﺿﻬم ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع أو ﻗﺑوﻟﻬم .وﯾﻌرف إﺟراﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺣﺻل
ﻋﻠﯾﻬﺎ طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد إﺟﺎﺑﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس

اﻟﻣﻌد ﻟﻬذا اﻟﻐرض.

)ب( ﻣﻔﻬوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ:
ﺗﻌددت اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﻔﻬوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻧﺟد ﺣﺑﯾب)١٤١٣ﻫـ( ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ:
ﻋﻠم اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻋداد اﻟﻣﻬﻧﻲ  ،وﻫﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺷف اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﻌﻠم ﻋن ﻧﻔﺳﻪ

ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ؛ ﻓﯾﺣدد ﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل أﻋﺑﺎء ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل)ﺣﺑﯾب١٤١٣،ﻫـ( .

وﯾﻌرف ﺳﻌد )١٤٢٠ﻫـ ( اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ؛ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣؤﺳﺳﺎت إﻋداد
اﻟﻣﻌﻠم ؛ﺗﺣت إﺷراﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ؛ ﺑﻬدف إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ أﻣﺎم اﻟطﻼب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
ﻋﻣﻠﯾﺎ ؛ أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﺗدرﯾس اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ؛ ﻣﻣﺎ
ً
ﺗطﺑﯾﻘﺎ
ً
ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣوﻩ ﻣن ﻣواد ﻧظرﯾﺔ

ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻟﻔﺔ ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ  ،وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ
إﻛﺳﺎﺑﻬم اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬم )ﺳﻌد ١٤٢٠،ﻫـ(.
وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﻘررﻫﺎ ﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣﻌﺎﻫد إﻋداد

اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب/اﻟطﺎﻟﺑﺎت ؛ ﯾﺧرﺟون ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾم  ،وﯾﻣﺎرﺳون اﻟﺗدرﯾس ﻓﯾﻬﺎ
؛ ﺗﺣت إﺷراف أﺳﺎﺗذة ﻣن اﻟﻛﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﻬد.
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)ج( ﻣﻔﻬوم ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:
ﺗﻌرف ﺷﻘﯾر ) (٢٠٠٥ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺄﻧﻪ ﺧﻠل أو اﺿطراب ﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄ ﯾﻧﺟم ﻋن ﺧﺑرات
ﻣﺎﺿﯾﺔ ﻏﯾر ﺳﺎرة  ،ﻣﻊ ﺗﺷوﯾﻪ وﺗﺣرﯾف إدراﻛﻲ ﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠواﻗﻊ وﻟﻠذات ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣﺿﺎر

ﻟﻠذﻛرﯾﺎت واﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺳﺎرة  ،ﻣﻊ ﺗﺿﺧﯾم ﻟﻠﺳﻠﺑﯾﺎت ﻣﺣض ﻟﻺﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟذات واﻟواﻗﻊ  ،ﺗﺟﻌل ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗوﺗر وﻋدم اﻷﻣن  ،ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾدﻓﻌﻪ ﻟﺗدﻣﯾر اﻟذات
واﻟﻌﺟز اﻟواﺿﺢ وﺗﻌﻣﯾم اﻟﻔﺷل وﺗوﻗﻊ اﻟﻛوارث  ،وﺗؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﺷﺎؤم ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،
وﻗﻠق اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  ،واﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

 ،واﻷﻓﻛﺎر اﻟوﺳواﺳﯾﺔ وﻗﻠق اﻟﻣوت واﻟﯾﺄس )ﺷﻘﯾر (٢٠٠٥ ،
وﯾﻌرﻓﻪ اﻟﻣﺷﯾﺧﻲ ) (٢٠٠٩ﺑﺄﻧﻪ ﺷﻌور ﺑﻌدم اﻻرﺗﯾﺎح واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﻧظرة
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺣداث اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﺿﺎﻏطﺔ وﺗدﻧﻲ اﻋﺗﺑﺎر اﻟذات وﻓﻘدان

اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن ﻣﻊ ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس.

ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺄﻧﻪ ﺷﻌور ﺑﻌدم اﻻرﺗﯾﺎح واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﯾﻛون ﻣﺻﺣوﺑﺔ
ﺑﺧوف وﺗوﺗر وارﺗﺑﺎك وﻋدم ارﺗﯾﺎح ﻧﺣو ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣزاﺟﯾﺔ
ﻟﻠﻔرد وﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﻣ اررﯾﺗﻬﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ اﺿطراﺑﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺧطﯾرة.

وﯾﻌرف ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل إﺟراﺋﯾﺎ  :ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﻌﻠم ﺑﻌد إﺟﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﯾﺎس ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
ﺣدود اﻟدراﺳﺔ:
اﻗﺗﺻرت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﻪ ﻗواﻣﻬﺎ) (١١١طﺎﻟب ﻣن طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟوف ﺑﺄﻗﺳﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ .واﻗﺗﺻرت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣن طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟوف .وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟزﻣﻧﻲ اﻗﺗﺻرت

اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ)١٤٣٤ﻫـ١٤٣٥-ﻫـ( .وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻗﺗﺻرت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ
اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻘﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدﯾﻬم.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻹطﺎر اﻟﻧظري:
أوﻻ  :اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت :
) (١أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت :
ﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﻪ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ :
 ﺗﺣدد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت طرﯾق اﻟﺳﻠوك وﺗﻔﺳرﻩ  ،وﺗﻧظم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻹدراﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
ﻟﻠﻔرد.
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 ﺗﻘوم اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑوظﯾﻔﺔ ﺗﻌﺑﯾرﯾﻪ ﻋن اﻟﻘﯾم،وﻣن ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﯾﺳﺗﻣد اﻟﻔرد ﺷﻌور ﺑﺎﻻرﺗﯾﺎح واﻻﻛﺗﻔﺎء
ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﻧﺎﺳب ﻓﻛرﺗﻪ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ وﻋن اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎ وﯾﻌﺗز ﺑﻬﺎ

)اﻟدﯾري . (٢٠٠٥،

 ﺗﻌﻣل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻬﯾل اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺣوﻫﺎ
،وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎ ﯾﻣر ﺑﻪ اﻟﻔرد ﻣن ﻣواﻗف وﺧﺑرات  ،وﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﺗﻧﺑؤات ﺻﺎدﻗﺔ
ﻋن ﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ.(٢٠٠٣،

 ﺗﺳﺎﻋد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻹﺣﺳﺎس واﻹدراك واﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑطرﯾﻘﻪ ﻣﺣددﻩ ﺗﺟﺎﻩ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .
 ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ إﯾﺟﺎد اﻻﺗﺳﺎق واﻟﺗوﺣﯾد وﻋدم اﻟﺗردد واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .

 ﺗوﺿﺢ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد وﻋﺎﻟﻣﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻔرد
وطرق ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ)زﻫران .(٢٠٠٦،
 ﺗﻌﻣل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻗﺑول اﻟﻔرد ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻧﻘﻬﺎ

اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ)اﻟﻐرﺑﺎوي .(٢٠٠٧،
) (٢ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت:

ﺗﺗﻣﺛل ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

 اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ :ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﻌﻪ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرد إزاء أﻣر ﻣن اﻷﻣور
ﻓﻲ ﺿوء ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إزاء ﻣﺛل ﻫذا اﻷﻣر.
 ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت :ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﺗﻘوﯾﻣﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت
وﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ.
 ﺗﺗﻌدد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ )زﻫران. (٢٠٠٦ ،

 ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وﻟﯾﺳت ﻣوروﺛﺔ :ﺗﻌد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وﻟﯾﺳت ﻣوروﺛﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﻌﻠﻣﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼل
اﺣﺗﻛﺎﻛﻪ ﺑﺑﯾﺋﺗﻪ وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ.
 ﻻ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻓراغ :ﻻ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻓراغ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت إو ﻧﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻓرد وﻣوﺿوع ،ﺣﯾث
ﯾﻣﺛل اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﻧﻰ ﯾرﺑط اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺷﻲء ﻣﻌﯾن أو ﺣدث ﻣﻌﯾن أو ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣرورﻩ ﺑﺧﺑرة
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟﺷﻲء أو اﻟﺣدث)ﻋوﺟﺎن .(٢٠٠٣ ،

 ﺗﻘﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن :ﺗﻘﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﻣوﺟب واﻵﺧر
ﺳﺎﻟب ،ﻓﺗﻛون اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎن إﻣﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﺑول واﻟﻣواﻓﻘﺔ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ ﺑﺎﻟرﻓض واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ.
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) (٣ﻣﺻﺎدر ﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت:
ﻫﻧﺎك ﻣﺻﺎدر ﻋدﯾدة ﺗﺳﻬم ﻓﻲ إﻛﺳﺎب اﻟﻔرد اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ،وﻫﻰ:

 اﻟﺑﯾﺋﺔ :ﺗﻌد اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت،ﻓﺎﻵراء ووﺟﻬﺎت اﻟﻧظر واﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻟﻣواﻗف
واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺑﺎر وﯾﺑدوﻧﻬﺎ ﺣﯾﺎل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺳﻬم إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن
اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرد ﺑطرﯾﻘﺔ ﺷﻌورﯾﺔ أو ﻻ ﺷﻌورﯾﺔ .ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺿﺎد ﻧﺣو اﻟﺗﻌﺻب أو اﻟﻛذب واﻻﺗﺟﺎﻩ
ﻣﺛﻼ ﻛﻠﻬﺎ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ –ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺑﺎر اﻟﻣﺣﯾطﯾن
ﻧﺣو اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ أو اﻟﺻدق ً

ﺑﺎﻟﻔرد واﻟذﯾن ﻟﻬم ﻗدرة اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻪ -أن ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ أو ﻋدم اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ ﻟﻬﺎ)زﻫران.(٢٠٠٦،

 اﻟﺧﺑرات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدﻣﺔ:وﻫﻲ اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﻬز وﺟدان اﻟﻔرد وﺗﺷﺣﻧﻪ ﺑﺷﺣﻧﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻗوﯾﺔ
ﺗوﺟﻪ ﺳﻠوﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﯾن .ﻓﺎﻟﻔرد اﻟذي ﺗﻌود اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم ﻓﻲ ﻣﯾﺎﻩ ﻣﻠوﺛﺔ ﺛم أﺻﯾب ﺑﺎﻟﺑﻠﻬﺎرﺳﯾﺎ
اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻣﺿﺎدا ﻧﺣو اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﯾﺎﻩ
ً
وﻋﺎﻧﻰ وﯾﻼﺗﻬﺎ وﻣﺿﺎﻋﻔﺎﺗﻬﺎ ،ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛﺗﺳب
اﻟﻣﻠوﺛﺔ.

 ﺗﻛرار اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ:إذا ﻣﺎ ﺗﻛررت اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻔرد إزاء ﺷﻲء ﻣﻌﯾن ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺗﻛرار ﯾﻌﻣق ﻣن
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻛون ﻟدﯾﻪ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﯾن إزاء ذﻟك اﻟﺷﻲء )ﺳﺎﻟم.(١٩٩٣ ،
ﺛﺎﻧﯾﺎ : :اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
أوﻻ  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ:
ً

ﳝﻜﻦ إﲨﺎل أﳘﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰱ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ  /اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.
 ﺗﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ  /اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﱰﺑﻮي وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮاﺋﻖ ﺣﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻼت .
 ﺗﻜﺴﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ  /اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺴﻄﺎ واﻓﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺷﺮاف اﳌﻴﺪاﱐ.
 ﺗﻜﺴﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ  /اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﺪرﳚﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ)ﺷﺮف.(٢٠٠٣،
 ﺗﺒﲏ اﻻﲡﺎﻩ اﻹﳚﺎﰊ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ  /اﳌﻌﻠﻢ ﳓﻮ اﳌﻬﻨﺔ  ،وﺗﻜﺴﺐ اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺎدة اﻟﱵ
ﲣﺼﺺ ﻓﻴﻬﺎ.
 ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻌﻠﻢ/اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﻌﻠﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
 ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﱪات أﺛﻨﺎء ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ.
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ أﺛﻨﺎء ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ)ﺣﺒﻴﺐ ؛١٤١٣ﻫـ(.
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ﺛﺎﻧﻴً ﺎ  :أﺳﺲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ :
ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ ؛ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﻞ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﻨﺸﻮدة ،وﻣﻨﻬﺎ:
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺴﺒﻖ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ واﳌﺸﺮﻓﲔ ،واﺧﺘﻴﺎر اﳌﺪارس اﳌﺘﻌﺎوﻧﺔ.
 ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ  /اﳌﻌﻠﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ .
 ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺸﺮف اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب /اﳌﻌﻠﻤﲔ  ،واﺧﺘﻴﺎر أﻧﺴﺐ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ وﻓﻖ ﻓﺮوﻗﻬﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ .
 اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﱘ اﻟﻄﻼب  /اﳌﻌﻠﻤﲔ رﻛﻦ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ  ،ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ  /اﳌﻌﻠﻢ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ ،ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻪ
ﲟﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﲢﺴﲔ أداﺋﻪ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
 اﻋﺘﺒﺎر اﳌﺸﺎﻫﺪة واﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ رﻛﻦ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻫﺪاف ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻫﺪة اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳍﺎدﻓﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ /اﳌﻌﻠﻢ)اﻟﻘﻼف ،واﻟﻌﺎزﻣﻲ(٢٠٠٥،
 ﺗﻮﻓﲑ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ) اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ( ﻣﺜﻞ  :اﳌﺸﺮف اﳌﺘﺨﺼﺺ ،واﳌﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﺎون،
واﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ.
 ﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  /اﳌﻌﻠﻢ ذﻫﻨﻴﺎً وﻧﻔﺴﻴﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺮﻓﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ .
 اﻋﺘﺒﺎر اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺟﺰءاً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻢ  ،ﺣﻴﺚ ﺪف إﱃ إﻓﺴﺎح ا ﺎل أﻣﺎم
اﻟﻄﺎﻟﺐ  /اﳌﻌﻠﻢ ﳌﻌﺮﻓﺔ واﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﳜﺘﱪ ﻗﺪراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄدوارﻩ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ)ﳏﻤﺪ. (٢٠٠٥،
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ :
ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن :
أوﻻ :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ:
ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺻﺎﺑﺭ )  (١٩٩٠إﻟﻰ اﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﻣﺷﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﺑﻣﺳﺅﻭﻟﯾﺎﺗﻬﻥ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻣﺎﺕ وﻛذﻟك ﺗﺣﺩﯾﺩ ﻣﺳﺅﻭﻟﯾﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺭﻑ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾﺫ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ

ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺗﻁﺑﯾﻕ ﺍﻟﻣﺷﺭﻑ ﻟﺩﻭﺭﻩ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ  .ﻭﻁﺑﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ

ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻥ ﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﻛﻠﯾﺔ ﺍﻟﺑﻧﺎﺕ ﺑﺟﺩﺓ ،وأظﻬرت ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺟﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾﻥ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻭﻋﻲ اﻟﻣﺷرﻓﺎت ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷﻗﺳﺎم اﻷدﺑﯾﺔ.
ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ اﻟﻣطوع )  (١٩٩٢إﻟﻰ اﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺍﺟﻪ ﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ

ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻘﺳﻡ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ ﺍﻟﺑﺩﻧﯾﺔ ﻭﺍﻟﺭﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﮑﻠﯾﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛوﯾت ،ﻭﺗﮑﻭﻧﺕ ﻋﯾﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ
) (٤٢ﻣﻥ ﻁﺎﻟﺑﺎ ﻭﻁﺎﻟﺑﺔ .ﻭﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻣﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺭﺑﯾﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﮑﻣﻥ ﻓﻲ
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ﺗﻧﻅﯾﻡ إو دارة ﻭﺗﻧﻔﯾﺫ ﻭﺇﺧﺭﺍﺝ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ ﺍﻟﺑﺩﻧﯾﺔ وﻛذﻟك ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﻭﺳﺎﺋل ﺍﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻭﺟﯾﻪ
اﻟطﻼب ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻕ اﻟطﻼب ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻁﺑﯾﻕ ﺍﻟﻣﯾﺩﺍﻧﻲ ،وﻛذﻟك ﻭﺟﻭﺩ اﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺭﺗﯾﺏ

ﺍﻟﻣﻌﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺑﺎﺕ .

ﻫدﻓت دراﺳﺔ ﯾﺎﻧﺞ  ،اﯾﻛوﻟس راﻟف  ،ﻓروﻧﺟﺳﺗﯾﻧس  ،وﻛوﻧﺳﺗﺎﻧﺗس Young; Echols,
 ( ٢٠٠١ ) Celina,Ralph, Vrongistinos,& Konstantinosإﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ
ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟدد .وﻗد أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل داﻓﻌﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ

ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻐرض اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟدد وان ﻫﻧﺎك أﺷﯾﺎء ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗ ارراﺗﻬم
اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وان ﻟدﯾﻬم أﻫداف ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وان ﻫؤﻻء اﻟطﻠﺑﺔ ﯾوﺟﻬون أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣﻬﻧﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وأﻧﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ذات ﻋﺎﻣل ﺟذب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم وان ﺗوﻓر ﻟﻬم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

وﻫذا ﻫو اﻟﻣوﺟﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل

ﻫدﻓت دراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد )  ( ٢٠٠٢إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻛﻣﺎ ﯾدرﻛﻬﺎ
اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم ﻟﻪ .وﻗد أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن

ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺗرﺗﺑط إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﺑﺎﺣﺗرام اﻟذات ،ﻛﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﺳﻠﺑﯾﺎً ﺑﺗوﺗراﺗﻬم.

ﻫدﻓت ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛل ﻣن ﻋﻁﺎ ،وﻣﺣﻣد ) (٢٠٠٩ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻁﻠﺑﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺭﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺅﺗﺔ .ﻭﺍﺷﺗﻣﻠﺕ ﻋﯾﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ) (٩٦
ﻁﺎﻟﺑﺎ ﻣﻥ ﻁﻠﺑﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺭﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺅﺗﺔ .ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ
ﺫﺍﺕ دﻻﻟﺔ ﺇﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﻁﻠﺑﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺭﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺅﺗﺔ ﻧﺣو ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ

ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾري ﺍﻟﺟﻧﺱ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩل اﻟﺗراﻛﻣﻲ.
ﻫدﻓت دارﺳﺔ ﻛل ﻣن اﻟﺧرﺷﺎء ،واﻟﺷرﻋﺔ ،واﻟﻧﻌﯾﻣﻰ،ﻋز اﻟدﯾن ) (٢٠١٠ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ

اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳراء اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﻛوﻧت
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدارﺳﺔ ﻣن )  (١٣٣طﺎﻟﺑﺎ وطﺎﻟﺑﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳراء اﻟﺧﺎﺻﺔ وأظﻬرت
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدارﺳﺔ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌزى
ﻟﻧوع اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وذﻟك ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﻣﺎ أظﻬرت ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ
إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﺟﻧس واﻟﺗﺧﺻص.
ﻫدﻓت دارﺳﺔ اﻟﻌﺎﺟز وﺣﻠس ) ( ٢٠١١اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ واﻗﻊ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  .وﺑﻠﻐت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ) ( ١٨٣طﺎﻟﺑﺎ وطﺎﻟﺑﺔ وﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗوﺻﻠت

اﻟدارﺳﺔ إﻟﻰ اﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟدور ﻛل ﻣن اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﻣﺷرف اﻟﺗرﺑوي واﻟﻣﻌﻠم
اﻟﻣﺗﻌﺎون وﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌدل اﻟطﻠﺑﺔ  .ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺟدت ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر
اﻟﺗﺧﺻص وذﻟك ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.
10

ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛل ﻣن ﺍﻟﺟﻌﺎﻓﺭﺓ  ،وﺍﻟﻘﻁﺎﻭﻧﺔ ) (٢٠١١ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺭف واﻗﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺅﺗﺔ ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﻣﻌﻠﻣﻲ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻟﺧﺭﯾﺟﯾﻥ ،ﻭﻟﺗﺣﻘﯾﻕ ﻫﺩﻑ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ  ،ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﺎﻥ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ اﺳﺗﺑﺎﻧﻪ ﻣﻛوﻧﻪ) (٧٤ﺳؤال ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺃﻅﻬﺭﺕ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣﻭل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺅﺗﺔ ﺗﻌﺯﻯ
ﻟﻠﺟﻧﺱ ،ﻓﻰ ﺣﯾن وﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣﻭل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺅﺗﺔ
ﺗﻌﺯﻯ ﻟﻠﻣﻌﺩل اﻟﺗراﻛﻣﻰ ﻭﻟﺻﺎﻟﺢ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﻣﻣﺗﺎﺯ.

ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ) (٢٠١٥ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻭﯾﻡ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ

ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻣﯾﻥ .ﻭﻗـﺩ ﺗﮑﻭﻧﺕ ﻋﯾﻧﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻣﻥ) (٣٨٩ﻁﺎﻟﺑﹰﺎ ﻣﻌﻠﻣﹰﺎ ،ﺗﻡ
ﺍﺧﺗﯾﺎﺭﻫﻡ ﻋﺷﻭﺍﺋﯾﹰﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺗﻭﺯﯾﻊ ﺍﻟﻁﺑﻘﻲ ﻣﻥ ﻣﺟﺗﻣـﻊ  .وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ
ﺫﺍﺕ دﻻﻟﺔ ﺇﺣـﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾﻥ ﻣﺗﻭﺳﻁﺎﺕ ﺗﻘﺩﯾﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻣﯾﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ،

ﺗﻌﺯﻯ ﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺍﻟﺟـﻧﺱ ﻭﺍﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗﺑﯾﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ دﻻﻟﺔ
ﺇﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧﺩ ﻣﺳﺗوى )  (٠.٠٥ﺑـﯾﻥ ﻣﺗﻭﺳـﻁﺎﺕ ﺗﻘﺩﯾﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻣﯾﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾـﺭﺍﺕ:ﺍﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻭﻅﯾﻔﯾـﺔ ﻭﺍﻟﺗﺧﺻﺹ ﻭﺍﺧﺗﯾﺎﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ.

ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ اﻟﻌﻧزي ) (٢٠١٥إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻘراء ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أﻧﻔﺳﻬم ،واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺧﺗﻼف
ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺗﺧﺻص واﻟﺟﻧس واﻟﻣﻌدل اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ .ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدارﺳﺔ ﻣن )١٣٦

( ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن .واﺳﺗﺧدﻣت اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ،وﺗوﺻﻠت
ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻲ أن أﻛﺛر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟطﻼب اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻫﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻹدارﯾﺔ ،ﺛم طﺑﯾﻌﺔ
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وطﻠﺑﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺟدت  ،اﻟﻣدرﺳﺔ ،ﻛﻣﺎ وﺗوﺻﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدارﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾري اﻟﺗﺧﺻص واﻟﺟﻧس،ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺟدت ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر

اﻟﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ:اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:
ﻫدﻓت دراﺳﺔ  ( ١٩٩٥ ) Schonwetter, Dieter J.; And Othersإﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﺛر
اﻟﻘﻠق اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻟدى اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﻌﻣل داﺧل اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ .وﻗد
أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن اﻟطﻠﺑﺔ ذوى اﻟﻘﻠق اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻏﯾر ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﻌﻣل داﺧل اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﯾﻘل ﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم وﻗد أﺷﺎرت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ

ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﻘﻠق ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺳواء ﻓﻰ اﻟﻣدارس أو اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت .
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ﻫدﻓت دراﺳﺔ ﺣﺳن )  ( ١٩٩٩إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﺛر ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت .وﻗد أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﻛون ﺑﻔﻌل ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  ،وﻫذا
ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﻫﻧﺎ ك أﻣور داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺳﺗﺛﯾر اﻟﺗوﺟس واﻟﺧوف ﻣن اﻷﯾﺎم اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﻣد ﻋﻠﻰ

ﺗﻐﯾﯾر أﻫداف اﻟﻔرد اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ) ﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة – أزﻣﺔ اﻟﺳﻛن – ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر – ﻏﯾﺎب اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ – ﻗﻠﺔ ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻟﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد ( .
ﻫدﻓت دراﺳﺔ اﻟﻌزاوي ) (٢٠٠٢إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدى اﻟﻌﯾﻧﺔ ،وﻣﻌرﻓﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ .وﺑﻠﻐت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ) (٤٨١طﺎﻟﺑﺎ وطﺎﻟﺑﺔ ﻣن
طﻼب اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻟث اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻟث ﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻷدﺑﻲ .وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدى اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻧﺧﻔض ﺟدا .وان اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺗﺣﺻﯾل
اﻟدراﺳﻲ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ھﻧﺎك ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻص اﻟدراﺳﻲ

ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺳم اﻷدﺑﻲ .
ﻫدﻓت دراﺳﺔ إﺑراﻫﯾم ،وﻣﺣﻣود )  ( ٢٠٠٣إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻼﻗﺗﻪ

ﺑﺑﻌض اﻻﺿطراﺑﺎت ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،وﻫﻰ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻋﯾﻧﺎت ﻣﺻرﯾﺔ وﺳﻌودﯾﺔ.

وﻗد أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
وﻛل ﻣن اﻻﻛﺗﺋﺎب واﻻﻏﺗراب واﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻓﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﺳﻌودﯾﺔ .

ﻫدﻓت دراﺳﺔ ﺳﻌود ) (٢٠٠٥إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﻛﺛر ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﻠق ﻟدى طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،

وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺧﺻص واﻟﻌﻣر .وأﺟرﯾت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﯾﻧﺔ) (٢٢٨٤طﺎﻟﺑﺎ وطﺎﻟﺑﺔ ﻣن طﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق .واﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ،ﻣﻘﯾﺎس ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل

ﻣن إﻋدادﻫﺎ .وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن درﺟﺔ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﻧﺧﻔض ﻣﻊ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻌﻣر وأن
درﺟﺔ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟدى طﻼب اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑطﻼب اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.
ﻫدﻓت دراﺳﺔ اﻟﺳﺑﻌﺎوي )(٢٠٠٩إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﻠق ﻟدى طﻠﺑﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌرف

ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ،واﻟﺗﺧﺻص اﻟدراﺳﻲ ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ .وﻗد ﺑﻠﻐت
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ) (٥٧٨طﺎﻟﺑﺎ وطﺎﻟﺑﺔ  ،وﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﻠق ﻋﺎﻟﻲ ﻟدى أﻓراد
اﻟﻌﯾﻧﺔ ووﺟود ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾر ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺑﯾن اﻟﺟﻧس ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺎث .واﻧﻪ ﺗوﺟد
ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺑﯾن اﻟﺗﺧﺻص اﻟدراﺳﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲ.

ﻫدﻓت دراﺳﺔ اﻟﻣﺷﯾﺧﻲ )(٢٠٠٩إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻛذﻟك

 ،ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟطﺎﺋف
ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .ﺑﻠﻐت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ) (٧٢٠طﺎﻟﺑﺎ .وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ
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ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻣﻊ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،وﻛذﻟك ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
أن ھﻧﺎك ﻓروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت درﺟﺎت اﻟطﻼب ﻣرﺗﻔﻌﻲ وﻣﻧﺧﻔﺿﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس
ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟطﻼب ﻣﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح.

ﻫدﻓت دراﺳﺔ ﻛل ﻣن ﺑﻼن ،واﻟﺣﻠﺢ ) (٢٠١١إﻟﻰ اﻟﻛ ﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
واﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣراﻫﻘﯾن ،ودراﺳﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم
ﺑﻔرﻋﯾﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻷدﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﺣث)ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ( ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ

اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧوي ،.وﻗد ﺗم ﺳﺣب اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺷواﺋﻲ واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت)  (١٠٠طﺎﻟب وطﺎﻟﺑﺔ
وﻣﻧﻘﺳﻣﯾن ) ٥٠ذﻛور ٥٠ +إﻧﺎث( ، ،وﻗد اﺗﺑﻌت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ وذﻟك ﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪ
ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺣث ،وﻗد وﺿﻌت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔروض واﺧﺗﺑرت ﺻدﻗﻬﺎ .وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ

وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﯾﻧﺔ اﻹﻧﺎث،ﻛﻣﺎ
ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺧﺻص
اﻟدراﺳﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ طﻠﺑﺔ اﻟﻔرع اﻷدﺑﻲ .ﻓﻰ ﺣﯾن ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق

ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ،ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻣﺗﻐﯾر
اﻟﻧﻔﺳﻲ ً

اﻟﺗﺧﺻص اﻟدراﺳﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ طﻠﺑﺔ اﻟﻔرع اﻷدﺑﻲ.
ﻓﻲ ﺿوء ﻋرض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -١اﺳﺗﻔﺎد اﻟﺑﺎﺣث ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أدوات اﻟدراﺳﺔ  ،وﺗﺣدﯾد اﻟوﺳﺎﺋل

اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﺟراء اﻟدراﺳﺔ ،وﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺟم اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﻬﺞ
اﻟﻣﻧﺎﺳب .
 -٢ﻧدرة اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ.
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ :اﻟﻣﻧﻬﺞ ٕواﺟراءاﺗﻪ.
ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ:
ﻛﻣﯾﺎ وﻛﯾﻔﯾﺎً ،واﻟذي ﻻ
اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌﺑﯾ ًار ً
ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﺣد وﺻف اﻟظﺎﻫرة ،إوﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ،وﻛﺷف اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﺟل

ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ واﻟوﺻول إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟواﻗﻊ وﺗطوﯾرﻩ .
ﻓروض اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﺗﻣﺛل ﻓروض اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ :
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 (١ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻠﺗﺧﺻص اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟﻠطﻼب.

 (٢ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻼب .
 (٣ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻠﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠطﻼب.

 (٤ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
وﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدﯾﻬم.
اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ
اﺗﺑﻊ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺧطوات واﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ :
أوﻻً  :اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ :
ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻋﯾﻧﻪ ﻗواﻣﻬﺎ ) (١١١طﺎﻟب ﻣن طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟوف
ّ
ﺑﺄﻗﺳﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ)١٤٣٤ﻫـ١٤٣٥-ﻫـ(.
وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺗﻐﯾرات :اﻟﺗﺧﺻص اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ  ،واﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،واﻟﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ
ﻟﻠطﻼب.

ﺟدول )(٢
ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﻧس ،واﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ ،وﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ،وﻋدد
اﻟدورات ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﺎﺳب اﻻﻟﻰ.
اﻟﻣﺗﻐﯾر
اﻟﺗﺧﺻص اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ

اﻟﺗﻛرار

%

اﻟﻔﺋﺎت
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ

٣٦

%٣٢.٤٣

اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ

٢٤

%٢١.٦٢

اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ

٥١

%٤٥.٩٥

اﻟﻣﺟﻣوع

%١٠٠

١١١

ﻣﻧﺧﻔض

٢٢

%١٩.٨٢

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﻣﺗوﺳط

٥٦

%٥٠.٤٥

ﻣرﺗﻔﻊ

٣٣

%٢٩.٧٣

اﻟﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠطﻼب

اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي

اﻟﻣﺟﻣوع

%١٠٠

١١١

٣-٢

٣١

%٢٧.٩٣

٤ -٣.٠١

٦٢

%٥٥.٨٦

٥ -٤.٠١

١٨

%١٦.٢٢
١١١

اﻟﻣﺟﻣوع
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%١٠٠

ﺷﻛل ) (١ﯾﻮﺿﺢ وﺻف اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺧﺻص اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ

ﺷﻛل ) (٢ﯾﻮﺿﺢ وﺻف اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻼب

ﺷﻛل ) (٣ﯾﻮﺿﺢ وﺻف اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠطﻼب

ﺛﺎﻧﯾﺎً  :ﺗﺣدﯾد أدوات اﻟدراﺳﺔ:
)أ( ﻣﻘﯾﺎس اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ:
ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺈﻋداد ﻣﻘﯾﺎس اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  ،وﻗد اﺷﺗﻣل
اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻓﻰ ﺻورﺗﻪ اﻷوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ) (٤٥ﻋﺑﺎرة ،ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد ﻫﻲ :ﺑﻌد ﻣﺷرف اﻟﺗرﺑﯾﺔ

) ٩ﻋﺑﺎرات(،ﺑﻌد اﻟﻣﻌﻠم ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻥ ) ١١ﻋﺑﺎرة( ،ﺑﻌد ﺍﻟﻣﺩﯾﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻥ ) ١٣ﻋﺑﺎرة( ،ﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ )١٢ﻋﺑﺎرات( .وﻗد ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﺣﯾث ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ
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اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت)ﻣواﻓق -ﻣﺣﺎﯾد  -ﻣﻌﺎرض(  ،ﺗﻣﻧﺢ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻔﺣوص درﺟﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺛﻼث درﺟﺎت
ودرﺟﺔ واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ.

ﺻدق اﻟﻣﻘﯾﺎس :ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌرﺿﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ) (٥ﻣﺣﻛﻣﯾن ﻣن

ﺣﻣﻠﺔ درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ،واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس ﺣﯾث ﺗم ﺗوزﯾﻊ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت ،وﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن
ً
اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻹﺑداء أراﺋﻬم واﻗﺗراح ﻣﺎ ﯾروﻧﻪ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺗم اﻷﺧذ ﺑﺂراء اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﺑﺣذف ﺑﻌض اﻟﻔﻘرات إو ﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘرات

أﺧرى وﺗﻌدﯾل ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ .أﺻﺑﺢ ﻋدد ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻓﻰ ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ) (٣٥ﻋﺑﺎرة،
وﺑذﻟك ﺗراوﺣت درﺟﺔ ﻛل ﻣﻔﺣوص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﯾن ) (١٠٥ -٣٥درﺟﺔ.
ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس :ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ إﻋﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر )Test-

 (Retestﺣﯾث ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﺎرج ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻋددﻫﺎ ) (١٥طﺎﻟب ﻣن
طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ،وﺑﻌد أﺳﺑوﻋﯾن ﻣن إﻋطﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗم إﻋﺎدة ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس
اﻟﻌﯾﻧﺔ،واﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﺑﯾن اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾن ،ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ
ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس) ،(٠.٨٥ﻓﻰ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﻔرﻋﯾﺔ :ﺑﻌد ﻣﺷرف اﻟﺗرﺑﯾﺔ ) ،(٠.٨٢ﺑﻌد
اﻟﻣﻌﻠم ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻥ ) ،(٠.٨٦ﺑﻌد ﺍﻟﻣﺩﯾﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻥ ) ،(٠.٨٤ﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ).(.٨٧واﻋﺗﺑرت
ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷﻏراض اﻟدراﺳﺔ.
)ب( ﻣﻘﯾﺎس ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدى طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺈﻋداد ﻣﻘﯾﺎس ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدى طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،وﻗد اﺷﺗﻣل اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻓﻰ
ﺻورﺗﻪ اﻷوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ) (٢٥ﻋﺑﺎرة ،ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد ﻫﻲ :ﺑﻌد اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺗﺟﺎﻩ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ) ١٠ﻋﺑﺎرات( ،ﺑﻌد اﻟﻧظرة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة ) ٧ﻋﺑﺎرات( ،ﺑﻌد اﻟﺧوف واﻟﻘﻠق ﻣن اﻟﻔﺷل ﻓﻰ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ) ٨ﻋﺑﺎرات( .وﻗد ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﺣﯾث ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ

اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت)ﻣواﻓق -ﻣﺣﺎﯾد  -ﻣﻌﺎرض(  ،ﺗﻣﻧﺢ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻔﺣوص درﺟﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺛﻼث درﺟﺎت
ودرﺟﺔ واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ.

ﺻدق اﻟﻣﻘﯾﺎس :ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌرﺿﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ) (٥ﻣﺣﻛﻣﯾن ﻣن

ﺣﻣﻠﺔ درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ،واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس ﺣﯾث ﺗم ﺗوزﯾﻊ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت ،وﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن
ً
اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻹﺑداء أراﺋﻬم واﻗﺗراح ﻣﺎ ﯾروﻧﻪ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺗم اﻷﺧذ ﺑﺂراء اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﺑﺣذف ﺑﻌض اﻟﻔﻘرات إو ﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘرات

أﺧرى وﺗﻌدﯾل ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ .أﺻﺑﺢ ﻋدد ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻓﻰ ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ) (١٨ﻋﺑﺎرة،
وﺑذﻟك ﺗراوﺣت درﺟﺔ ﻛل ﻣﻔﺣوص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﯾن ) (٥٤ -١٨درﺟﺔ.
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ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس :ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ إﻋﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر )Test-
 (Retestﺣﯾث ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﺎرج ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻋددﻫﺎ ) (١٧طﺎﻟب ﻣن
طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ،وﺑﻌد أﺳﺑوﻋﯾن ﻣن إﻋطﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗم إﻋﺎدة ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس

اﻟﻌﯾﻧﺔ،واﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﺑﯾن اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾن ،ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ
ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس) ،(٠.٨٨ﻓﻰ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﻔرﻋﯾﺔ :ﺑﻌد اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
) ،(٠.٨٧ﺑﻌد اﻟﻧظرة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة ) ،(٠.٨٥ﺑﻌد اﻟﺧوف واﻟﻘﻠق ﻣن اﻟﻔﺷل ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
).(٠.٨٩واﻋﺗﺑرت ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷﻏراض اﻟدراﺳﺔ.
ﺛﺎﻟﺛﺎ:إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ:
اﺗﺑﻊ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
 ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟذي اﺧﺗﺎر ﻣﻧﻪ اﻟﻌﯾﻧﺔ  ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻰ ﻋﯾﻧﻪ ﻗواﻣﻬﺎ ) (١١١طﺎﻟب ﻣن
طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟوف ﺑﺄﻗﺳﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ.

 إﻋداد ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷدب اﻟﺗرﺑوي واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺛم ﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺻدق.
 ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ ﻛل ﻣن ﻣﻘﯾﺎس اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ،
وﻣﻘﯾﺎس ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدى طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.

 ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﻘﯾﺎس  ،واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت.

راﺑﻌﺎ  :اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ:
ﺑﻌﺪ رﺻﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﻴﺎس ﰎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )(SPSS
ﻹﳚﺎد اﻟﺘﻜﺮار واﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﳊﺴﺎب ﻣﻔﺮدات ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺣﺴﺎب اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ
واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮوق ذات اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ) ONE
 (Way ANOVAﳌﻌﺮﻓﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﻟﻠﻔﺮوض اﻷول واﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻮﺻﻴﺎ ﺎ.

أوﻻً  :ﻋﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:

اﻟﻔرض اﻷول ﻟﻠدراﺳﺔ  ":ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻠﺗﺧﺻص اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟﻠطﻼب"
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ﺗم اﺧﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﻔرض ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت
طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺧﺻص اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟﻠطﻼب  ،وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام

اﺧﺗﺑﺎر ) ف (  ،وﻗد أﺳﻔر ذﻟك ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ :
ﺟدول رﻗم ) ( ٢

ﯾوﺿﺢ دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺗﺧﺻص اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟﻠطﻼب
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ

اﻟﺗﺧﺻص اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ
أﺑﻌﺎد اﻟﻣﻘﯾﺎس

م

اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ
ع

ع

م

اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
م

ف

ع

ﺑﻌد ﻣﺷرف اﻟﺗرﺑﯾﺔ

11.05

2.19

14.62

1.24

16.64

2.36

73.92

ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ
داﻟﺔ ﻋﻧد .٠١

ﺑﻌد اﻟﻣﻌﻠم ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻥ

12.61

2.33

15.12

3.32

18.70

3.06

47.57

داﻟﺔ ﻋﻧد .٠١

ﺑﻌد ﺍﻟﻣﺩﯾﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻥ

15.75

.840

18.33

3.01

20.98

3.89

31.63

داﻟﺔ ﻋﻧد .٠١

ﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ

13.11

2.54

16.12

3.39

18.43

3.02

34.01

داﻟﺔ ﻋﻧد .٠١

اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس

52.52

5.09

64.20

8.62

74.76

9.31

81.23

داﻟﺔ ﻋﻧد .٠١

ﺗدل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق رﻗم )  ( ٢ﻋﻠﻰ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط

درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺧﺻص اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟﻠطﻼب ،ﻋﻧد
ﻣﺳﺗوى ) ، (.٠١ﻟﺻﺎﻟﺢ طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻘﺳم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ
ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس) (9.31+74.76أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻪ  :ﺑﻌد ﻣﺷرف اﻟﺗرﺑﯾﺔ )،(2.36+16.64
ﺑﻌد اﻟﻣﻌﻠم ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻥ ) ،(3.06+18.70ﺑﻌد ﺍﻟﻣﺩﯾﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻥ ) ،(3.89+20.98ﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﺔ

اﻟﻣدرﺳﯾﺔ).(3.02+18.43

وﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﺟز وﺣﻠس ) ،( ٢٠١١وﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ
) (٢٠١٥اﻟﺗﻲ أظﻬرت وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟواﻗﻊ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﺗﺧﺻص .ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻛل ﻣن اﻟﺧرﺷﺎء ،واﻟﺷرﻋﺔ

،واﻟﻧﻌﯾﻣﻰ،ﻋز اﻟدﯾن ) ،(٢٠١٠وﺩﺭﺍﺳﺔ اﻟﻌﻧزي ) (٢٠١٥اﻟﺗﻲ أظﻬرت ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﺗﺧﺻص.
اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ " :ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب

ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻼب "
18

ﺗم اﺧﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﻔرض ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت
طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻼب  ،وذﻟك

ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ) ف (  ،وﻗد أﺳﻔر ذﻟك ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ :
ﺟدول رﻗم ) ( ٣
ﯾوﺿﺢ دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﺗرﺟﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻼب
ﻣﻧﺧﻔض

اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي

ﻣرﺗﻔﻊ

ﻣﺗوﺳط

ف

ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ

ﺑﻌد ﻣﺷرف اﻟﺗرﺑﯾﺔ

10.72

2.14

13.92

2.05

17.63

2.24

72.20

داﻟﺔ ﻋﻧد .٠١

ﺑﻌد اﻟﻣﻌﻠم ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻥ

12.13

1.52

15.60

3.31

19.09

3.59

33.01

داﻟﺔ ﻋﻧد .٠١

ﺑﻌد ﺍﻟﻣﺩﯾﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻥ

15.72

.827

18.07

3.07

20.78

4.68

14.77

داﻟﺔ ﻋﻧد .٠١

ﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ

12.40

1.53

16.28

3.24

18.60

3.58

26.39

داﻟﺔ ﻋﻧد .٠١

اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس

51.00

3.55

64.48

9.35

76.12

11.11

50.23

داﻟﺔ ﻋﻧد .٠١

أﺑﻌﺎد اﻟﻣﻘﯾﺎس

م

ع

ع

م

م

ع

ﺗدل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق رﻗم )  ( ٣ﻋﻠﻰ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط

درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﻠطﻼب ،ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ) ، (.٠١ﻟﺻﺎﻟﺢ طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ذوى اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﻣرﺗﻔﻊ ،ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس) (11.11+76.12أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻪ :
ﺑﻌد ﻣﺷرف اﻟﺗرﺑﯾﺔ ) ،(2.24+17.63ﺑﻌد اﻟﻣﻌﻠم ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻥ ) ،(3.59+19.09ﺑﻌد ﺍﻟﻣﺩﯾﺭ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻥ ) ،(4.68+20.78ﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ).(3.58+18.60

وﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ) (٢٠١٥اﻟﺗﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ وﺟود ﻓروق ذات
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟواﻗﻊ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺪراﺳﺔ " :ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت

طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻠﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠطﻼب "
ﺗم اﺧﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﻔرض ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت

طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺧﺻص اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟﻠطﻼب  ،وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام
اﺧﺗﺑﺎر ) ف (  ،وﻗد أﺳﻔر ذﻟك ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ :
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ﺟدول رﻗم ) ( ٤
ﯾوﺿﺢ دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﺗرﺟﻊ ﻟﻠﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠطﻼب
٣- ٢

اﻟﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ

٥ - ٤.٠١

٤ - ٣.٠١

ف

ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ

ﺑﻌد ﻣﺷرف اﻟﺗرﺑﯾﺔ

11.09

2.24

15.08

2.37

17.72

2.21

52.76

داﻟﺔ ﻋﻧد .٠١

ﺑﻌد اﻟﻣﻌﻠم ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻥ

12.61

2.44

16.45

2.97

20.05

4.45

33.93

داﻟﺔ ﻋﻧد .٠١

ﺑﻌد ﺍﻟﻣﺩﯾﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻥ

15.77

.844

19.70

2.93

20.33

6.19

16.97

داﻟﺔ ﻋﻧد .٠١

ﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ

13.19

2.67

16.96

2.91

18.77

4.70

21.23

داﻟﺔ ﻋﻧد .٠١

اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس

52.67

5.19

68.19

9.12

76.88

14.69

44.51

داﻟﺔ ﻋﻧد .٠١

أﺑﻌﺎد اﻟﻣﻘﯾﺎس

م

ع

ع

م

م

ع

ﺗدل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق رﻗم )  ( ٤ﻋﻠﻰ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط

درﺟﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻠﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠطﻼب ،ﻋﻧد
ﻣﺳﺗوى ) ، (.٠١ﻟﺻﺎﻟﺢ طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ذوى اﻟﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ )،(٥ -٤.٠١ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس) (14.69+76.88أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻪ  :ﺑﻌد ﻣﺷرف اﻟﺗرﺑﯾﺔ
) ،(4.45+20.05ﺑﻌد ﺍﻟﻣﺩﯾﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻥ

) ،(2.21+17.72ﺑﻌد اﻟﻣﻌﻠم ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻥ

) ،(6.19+20.33ﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ) ، (4.70+18.77وﯾرﺟﻊ اﻟﺑﺎﺣث ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ أن
اﻟطﻠﺑﺔ ذو اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر أﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوﻟﯾﺔ وﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻣن
اﻟطﻠﺑﺔ ذو اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ.

وﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻛل ﻣن ﺍﻟﺟﻌﺎﻓﺭﺓ  ،وﺍﻟﻘﻁﺎﻭﻧﺔ ) ،(٢٠١١وﺩﺭﺍﺳﺔ

اﻟﻌﻧزي ) (٢٠١٥اﻟﺗﻲ أظﻬرت ﻭﺟﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ دﻻﻟﺔ ﺇﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻧﺣو ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺍﻟﻣﻌﺩل اﻟﺗراﻛﻣﻲ .ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻛل ﻣن :ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻋﻁﺎ ،وﻣﺣﻣد ) ، (٢٠٠٩ودارﺳﺔ اﻟﻌﺎﺟز وﺣﻠس ) ( ٢٠١١اﻟﺗﻲ أظﻬرت ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ
دﻻﻟﺔ ﺇﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻧﺣو ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺍﻟﻣﻌﺩل اﻟﺗراﻛﻣﻲ.
اﻟﻔﺮض اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﺪراﺳﺔ " :ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ

اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدﯾﻬم "

ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻔرض اﻟراﺑﻌﺔ ﺗم إﺟراء ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط" ﺑﯾرﺳون "ﺑﯾن درﺟﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت

طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدﯾﻬم ،ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
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ﺟدول رﻗم ) ( ٥
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدﯾﻬم
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻔﺷل ﻓﻰ

اﻟﻧظرة

اﻟﺗﻔﻛﯾر

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻛﻠﻰ

اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل

اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ

اﻟﺳﻠﺑﻲ

اﻟﻛﻠﻰ

اﻟﺑﯾﺋﺔ

اﻟﻣدﯾر

اﻟﻣﻌﻠم

اﻟﻣﺷرف
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

**

.710

**

**

.610

.677

**

.632

**

**

**

**

.725

**

.576

**

.463

**

.682

**

.538

**

**

.644

**

.620

**

**

.485

.628

**

.622

**

**

.485

**

.807

.908

**

.612

**

.496

**

.618

**

.752

**

.568

اﻟﻣﻌﻠم

.690

اﻟﻣدﯾر

**
**
**

.755
.902
.719

اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ

.745

اﻟﻧظرة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ

.866
.603

**

.612

**

.749
.943

**

اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻰ

**

**

اﻟﻣﺷرف

.810

اﻟﻔﺷل ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل

.947

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻰ

.833

**

.895

**

ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ داﻟﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎت
طﻼب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدﯾﻬم ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ) (.٠١ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ

ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ أو اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻘﯾﺎس ،وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زادت اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻼب ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻧﻘص ﻣﺳﺗوى ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدﯾﻬم واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ  ،وﯾرﺟﻊ
اﻟﺑﺎﺣث ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ أن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﻛون ﺑﻔﻌل ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  ،وﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ أن
ﻫﻧﺎك أﻣور داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺳﺗﺛﯾر اﻟﺗوﺟس واﻟﺧوف ﻣن اﻷﯾﺎم اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر

أﻫداف اﻟﻔرد اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ) ﺿﻐوط اﻟدراﺳﺔ واﻟﺣﯾﺎة – أزﻣﺔ اﻟﺳﻛن – ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر – ﻏﯾﺎب اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ – ﻗﻠﺔ ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻟﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد (.
وﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ إﺑراﻫﯾم ،وﻣﺣﻣود )  ، ( ٢٠٠٣ودراﺳﺔ اﻟﺳﺑﻌﺎوي
) ، (٢٠٠٩ودراﺳﺔ اﻟﻣﺷﯾﺧﻲ ) (٢٠٠٩اﻟﺗﻲ أظﻬرت أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﺑﯾن اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى
اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻛل ﻣن اﻻﻛﺗﺋﺎب واﻻﻏﺗراب واﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ .وﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أﯾﺿﺎ
ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﻌزاوي ) (٢٠٠٢اﻟﺗﻲ أظﻬرت أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ

ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا.
ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﺗوﺻﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ:
ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﯾوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
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 ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻹرﺷﺎد اﻟﺗرﺑوي واﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ ﻣﻛﺗب ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻣﺷﻛﻼت اﻟطﻼب.

 أن ﺗﻌﻣل ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺑﻌض اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت واﻟﺑراﻣﺞ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ
ﻣن اﺟل ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
 إﺷﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠم اﻟطﺎﻟب ﺑﻘﺑوﻟﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﺣﺗراﻣﻪ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ.
 إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم اﻟطﺎﻟب ﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺗﻌﺎون أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗدرﯾس وﻣن ﺛم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺎ
ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ اﻷول ﻣن ﻣﻼﺣظﺎت ﺑﻣروﻧﺔ وﺗﻘﺑل ودون ﺗﻌﺻب.

 دﻋم ﻣوﻗف اﻟﻣﻌﻠم اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻗ ارراﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﺑرﯾر ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ إذا دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ.
 ﺗﺷﺟﯾﻊ وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﻌﻠم اﻟطﺎﻟب ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدورﻩ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻼﻣﻧﻬﺟﯾﺔ
ﻟﻠﻣدرﺳﺔ.

 أن ﯾﻘوم اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺗﻌﺎون ﺑﻧﻘل ﻣﻬﺎﻣﻪ وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم اﻟطﺎﻟب ﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ
وﻣﺧطط ﻟﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻗدرات اﻷﺧﯾر.
اﻟﻣراﺟﻊ
 ﺍﻟﺟﻌﺎﻓﺭﺓ،ﺧﺿراء ،وﺍﻟﻘﻁﺎﻭﻧﺔ  ،ﺳﻠﯾﻣﺎﻥ) :(٢٠١١ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺅﺗﺔ ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ

ﻧﻅﺭ ﻁﻠﺑﺔ ﻣﻌﻠﻡ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺗﺧﺭﺟﻬﻡ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺷﻕ  ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ) ،(٢٧ﺍﻟﻌﺩﺩ اﻟﺛﺎﻟث
واﻟراﺑﻊ ،دﻣﺷق.

 ﺑدر  ،إﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣود )  : ( ٢٠٠٣ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻻﺿطراﺑﺎت
ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻋﯾﻧﺎت ﻣﺻرﯾﺔ وﺳﻌودﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت

اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ،اﻟﻣﺟﻠد  -١٣اﻟﻌدد  – ٤٠ﯾوﻟﯾﺔ ،٢٠٠٣
ص ص . ٨٢ – ٣٤
 ﺑﻼن ،ﻛﻣﺎل  ،واﻟﺣﻠﺢ ،ﺳﻣر ) :(٢٠١١اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى
اﻟﻣراﻫﻘﯾن،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ،اﻟﻌدد) ،(٣اﻟﻣﺟﻠد) ،(٣٣دﻣﺷق.

 ﺣﺑﯾب ؛ ﺛروت ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ أﺣﻣد)١٤١٣ﻫـ(  :ﺗطور إﻋداد اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺎت إﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻹﻋداد ﻣﻌﻠم
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى  ،ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ.
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 ﺣﺑﯾب ؛ ﺛروت ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ أﺣﻣد)١٤١٣ﻫـ( ":ﺗطور إﻋداد اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺎت إﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ "اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻹﻋداد ﻣﻌﻠم
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى  ،ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ.

 ﺣﺳن ،ﻣﺣﻣود ﺷﻣﺎل ) : (١٩٩٩ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت  ،ﻣﺟﻠﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ  ،اﻟﻌدد  ، ٢٤٩ﻧوﻓﻣﺑر  .١٩٩٩ص ص .٨٥ -٧٠
 اﻟﺣﻠﯾق  ،ﻫدى ) : (١٩٩١اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻣﻬن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻧﺣو ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ
ﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻷردن  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة  ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ،اﻻردن.

 اﻟﺧرﺷﺎء ،ﺳﻌود ،واﻟﺷرﻋﺔ ،ﻣﻣدوح،واﻟﻧﻌﯾﻣﻰ،ﻋز اﻟدﯾن): (٢٠١٠اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ طﻠﺑﺔ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳراء اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻌﻠوم
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠد) ،(٢٤ﻓﻠﺳطﯾن.

 اﻟدﯾري  ،ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم):(٢٠٠٥إدراك اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
وﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣوﺟراﻓﯾﺔ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟدﻣﺎم ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺣرﯾن.

 زﻫران  ،ﺣﺎﻣد )  :( ٢٠٠٥اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ،
اﻟﻘﺎﻫرة.
 زﻫران ،ﺣﺎﻣد ): ( ٢٠٠٦ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ط  ،٤ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ،اﻟﻘﺎﻫرة .

 زﯾﺗون ،ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد):(٢٠٠٤ﺗدرﯾس اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻔﻬم :رؤﯾﺔ ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ،اﻟﻘﺎﻫرة.
 ﺳﺎﻟم ،ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ) :(١٩٩٣اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟدى طﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻗﺳم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس،

اﻟﻘﺎﻫرة.

 اﻟﺳﺑﻌﺎوي ،ﻓﺿﯾﻠﺔ ﻋرﻓﺎت ) :(٢٠٠٩ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟدى طﻠﺑﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺟﻧس
واﻟﺗﺧﺻص اﻟدراﺳﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل،اﻟﻌراق.

 ﺳﻌد ؛ ﻣﺣﻣود ﺣﺳﺎن ) : (١٤٢٠اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق  ،دار اﻟﻔﻛر  ،ﻋﻣﺎن.
 ﺳﻌود ،ﻧﺎﻫد ﺷرﯾف):(٢٠٠٥ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺳﻣﺗﻲ اﻟﺗﻔﺎؤل واﻟﺗﺷﺎؤم رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ،ﺳورﯾﺎ.
 ﺷرف ،رﺷﺎ وﺣﺳن ،ﻧﻬﻠﺔ ) :(٢٠٠٣ﺗطوﯾر ﻧظم إﻋداد اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺿوء ﺧﺑرات أﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻣﻌﺎﺻرة"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﻧوي اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر:اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ

إﻋداد اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻷﻟﻔﯾﺔ ﺟدﯾدة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﺣﻠون.
 ﺷﻘﯾر ،زﯾﻧب ﻣﺣﻣود )  : ( ٢٠٠٥ﻣﻘﯾﺎس ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل " ط. ١ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ  .اﻟﻘﺎﻫرة
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 اﻟﻌﺎﺟز ،ﻓؤاد ﻋﻠﻲ ؛ ﺣﻠس ،داود دروﯾش) :(٢٠١١واﻗﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐزة وﺳﺑل ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ .ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ )ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدارﺳﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ( اﻟﻣﺟﻠد

اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻓﻠﺳطﯾن.

 ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ،إﺑراﻫﯾم ﺷوﻗﻲ ) " ( ٢٠٠٢ﻣﺷﻛﻼت طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة –
ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟزواﺟﻰ واﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ " ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،أﺑرﯾل  ،٢٠٠٢ﻣﺟﻠد  ،١٨ﻋدد  ،١ص ص .٩٦-٣٩

 ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ،اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟداﯾم )  : ( ١٩٩٦ﻣﻧظور زﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻛﻣﻔﻬوم داﻓﻌﻲ ﻣﻌرﻓﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ
ﺑﻛل ﻣن اﻟﺟﻧس واﻟﺗﺧﺻص  ،واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟدى طﻠﺑﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق ،
ﻣﻧﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس  ،اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ ،أﻛﺗوﺑر  . ١٩٩٥ص .٦٧٦ - ٦٤٣

 ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ،ﺷﺎﻫﯾﻥ ) :(٢٠١٥ﺗﻘﻭﯾﻡ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ،ﺍﻟﻘﺩﺱ.
 اﻟﻌزاوي ،ﻧﺑﯾل رﻓﯾق ) : (٢٠٠٢ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻟدى طﻼب اﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻹﻋدادﯾﺔ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ،ﺑﻐداد.

 ﻋﻁﺎ ،ﺃﺣﻣﺩ  ،وﻫﺎﻧﻲ،ﻣﺣﻣد ) :(٢٠٠٩ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﺭﺑﯾﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﻁﻠﺑﺔ ﻛﻠﯾﺔ
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺭﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺅﺗﺔ ،ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ  ،ﺍﻟﻣﺟﻠﹼﺩ ) ، (٣٦اﻷردن.
 اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ ،ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ) :(٢٠٠٣اﺗﺟﺎﻩ طﺎﻟﺑﺎت ﺗﺧﺻص ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔل ﻧﺣو ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻌﻠﻣﺔ
رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻷﻣﯾرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎء اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻷﻣﯾرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎء
اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻷﻣﯾرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎء اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻷﻣﯾرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎء اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ.
 اﻟﻌﻧزي ،ﺳﻌود ﻓرﺣﺎن ) :(٢٠١٥اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ طﻠﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻘراء ﻣن
وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أﻧﻔﺳﻬم ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل ،اﻟﻌدد)،(٢٣اﻟﻌراق.
 ﻋوﺟﺎن ،وﻓﺎء ﺳﻠﯾﻣﺎن): (٢٠٠٤ﺑﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺣوﺳب ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺑﯾﺎن أﺛرﻩ ﻓﻲ

ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎء اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻷردن.

 اﻟﻐرﺑﺎوي  ،ﻣﺣﻣد ) :(٢٠٠٧اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ .دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر ،اﻟﻘﺎﻫرة.
 اﻟﻔ ار ؛ ﻋﺑد ﷲ ﻋﻣر وﺟﺎﻣل ؛ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم)١٩٩٩م(  :اﻟﻣرﺷد اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﺻﻐر،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ،ﻋﻣﺎن .

 اﻟﻘﻼف ،ﻧﺑﯾل ،اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﻋﺑد ﷲ):(٢٠٠٥إﻋداد اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ظل اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘراءة
واﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،اﻟﻌدد  ،٤٦ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس  ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر.
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. ﻋﻣﺎن، دار اﻟﻔﻛر، إﻋداد اﻟﻣﻌﻠم وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ وﺗدرﯾﺑﻪ:(٢٠٠٥)  ﻣﺻطﻔﻰ ﻋد اﻟﺳﻣﯾﻊ،  ﻣﺣﻣد
ﻗﻠق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﯾن ﻛل ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟذات وﻣﺳﺗوى:(٢٠٠٩) : ﻣﺣﻣد ﻏﺎﻟب،  اﻟﻣﺷﯾﺧﻲ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ أم،  رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،  اﻟطﻣوح ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟطﺎﺋف، دﻛﺗوراﻩ

.ﻣﻛﺔ،اﻟﻘرى ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
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Abstract
Education in the Middle East, but specifically in Jordan, is in dire need of reform. Many
teachers today rely on traditional methods of teaching, and it is critical that current and
new teachers are taught modern and updated methods that help them interact with their
students more effectively. That said, despite recent efforts to create training programs to
help equip our teachers with theoretical and practical experience, there is no research
up to date that examines the importance of addressing teachers’ perceptions and
attitudes towards learning and teaching. The current study addresses this issue and
finds that our current teachers hold mindsets that may hinder the effectiveness of the
strategies they employ. Specifically, rather than viewing the child’s intelligence as
capable of growth, many of our teachers view intelligence as a fixed entity. This
ultimately effects the way teachers approach their students and the strategies they
employ. The results from this study provide the first evidence of an issue in our
education system that future training programs and policy makers must consider in
hopes of achieving educational reform in Jordan.
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ملخص
إنّّالتعليمّفيّالشرقّاألوسطّ،وتحديدًاّفيّاألردنّ،فيّأمسّالحاجةّلالصالحّ.ويعتمدّالعديدّمنّالمعلمينّ
اليومّعلىّالطرقّالتقليديةّفيّالتدريسّ،لذلكّيوجدّضرورةّملحّةّلتدريبّالمعلمينّالحاليينّوالجددّعلىّ
أساليبّالتدريسّالحديثةّالتيّتساعدهمّعلىّالتفاعلّمعّالطالبّبفاعليةّأكثرّ.وعلىّالرغمّمنّالجهودّالتيّ
بذلتّمؤخراّإلنشاءّبرامجّتدريبيةّلتأهيلّالمعلمينّبخبراتّتعليميةّمنّناحيةّنظريةّوعمليةّ،إلّّأنّلّ
يوجدّحتىّاآلنّبحثّيدرسّأهميةّمعرفةّتصوراتّالمعلمينّواتجاهاتهمّنحوّعمليةّالتعلمّوالتعليمّ .
وقدّتناولتّالدراسةّالحاليةّهذهّالمسألةّووجدتّأنّالمعلمينّفيّاألردنّلديهمّاتجاهاتّيمكنّأنّتعوقّ
فعاليةّالستراتيجياتّالتيّيستخدمونهاّ.وبالتحديدّ،فإنّالمعلمينّ ً
بدلّمنّأنّينظرواّالىّأنّقدرةّالطفلّقابلةّ
للتطورّوالنموّ،نظرّكثيرّمنهمّالىّهذهّالقدراتّعلىّأنهاّكيانّثابتّ.لذلكّفإنّّهذهّالعقليةّالسائدةّلدىّ
معلميناّقدّتؤثرّفيّالوسائلّوالستراتجياتّالمختارةّللتفاعلّمعّطالبهمّ .
وقدّأظهرتّنتائجّهذهّالدراسةّأولّدليلّلوجودّمشكلةّفيّنظامّالتعليمّلديناّ،ويجبّأنّيأخذّمصمموّ
البرامجّالتدريبيةّوصانعوّالسياساتّهذهّالنتائجّفيّعينّالعتبارّأمالّفيّتحقيقّاإلصالحّالتربويّفيّ
األردن.

PERCEPTION AND ATTITUDES OF JORDANIAN EDUCATORS

4

Towards educational reform: Jordanian educators’ perceptions and attitudes towards
learning and teaching
The Middle East’s social disrest has not only led to notorious economic and
political outcomes, but it has also led to perhaps the most profound effects on its
debilitating educational system (Heyneman, 1997). This comes to no surprise as social
destabilization (e.g., economic instability, corruption in organizational structures), is
linked to a reduced quality of education (Heyneman, 1995, 2004). However, the
reduced quality of education has come to the attention of various officials, and on
August 28, 2016, her Majesty Queen Rania firmly stated that “there is no time to waste
when it comes to educational reform in Jordan” (28 August 2016). Thus, it is evident
that serious efforts are being made to help improve the status of education in the region,
in spite of the severed economic and political situation in the region.
To illustrate, recent efforts by the Queen Rania Teacher Academy included
training teachers in order to ensure that educators are properly equipped with the
proper strategies and theoretical background before entering the classroom. In the past,
such requirements and training were not readily available or even required. A graduate
with a university degree was considered qualified to teach, even if he or she had no
educational background. Of course, this is clearly problematic and may have partially
contributed to the poor educational status as we see it today. Fortunately, Queen Rania
and her academy are making tidal efforts to stress the importance of training our
educators before entering the workforce.
That said, there still appears one dimension that is often ignored in Jordan’s
current training programs --- the importance of addressing teachers’ attitudes on
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teaching and learning. In addition to the pedagogical training teachers receive, it is also
critical to consider teachers’ attitudes on teaching and learning and how they play a vital
role in the teaching strategies they choose to use. So, even if training programs were
developed, it is the attitudes and perceptions of the teachers that drive their decision to
employ the strategies taught in the training programs. A teacher who believes that
learning occurs passively, for instance, will most likely endorse passive teaching styles.
And the passive teaching styles that she endorses are often inherited by the students.
So, rather than encouraging problem solving and critical thinking, the student would rely
on passive learning methods because that is the only teaching style he was exposed to.
Indeed, previous research has illustrated the extent to which the above case is
true (Murphy & Thomas, 2008; Yorke & Knight, 2004). Researchers find that teachers
play a vital role in shaping students’ mindset of intelligence, which is an essential
component of students’ learning experience. A student who believes that intelligence is
fixed is unlikely to work harder to succeed and take upon new challenges, whereas a
student who believes that intelligence is capable of growth is likely to take on challenges
and learn from his experiences (Blackwell, Trzesniewski, & Dweck, 2007; Murphy &
Thomas, 2008; Yorke & Knight, 2004). The teachers’ very own perception of intelligence
is found to be linked to the mindset of intelligence adopted by her students. In other
words, a teacher who also believes that intelligence is fixed would most likely make the
effort to challenge her students, allowing her students to also believe that intelligence is
fixed. Whereas a teacher who believes that intelligence is capable of growth would
make the effort to challenge her students and would even approach individual
differences differently, thus allowing her students to also adopt the same mindset.
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Therefore, given that teachers’ perceptions and attitudes towards teaching and
learning play a vital role in student outcome and learning experiences, it will be
important to examine Jordanian educators’ current perception of learning. Gaining a
better understanding of educators’ current perceptions will clearly allow us to equip
current and future teachers with the tools that are aimed to improve the quality of
education in Jordan.
Method
Participants
Participants were recruited from local public and private schools in the Tabarbour
area. A total of eight schools agreed to participate, resulting in a total of 122 primary (N
= 96) and secondary teachers (N = 26). Written consent was obtained from all
participants, and each school principal signed a school agreement form consenting to
collect data from their assigned teachers.
Procedures
Once consent was obtained from the school principal, they were given the option
to receive the study survey electronically or in paper format. All eight schools preferred
obtaining paper copies of the survey.
The survey consisted of seven measures, all which were originally published in
English. The measures were translated from English to Arabic, cross-checked by a
bilingual speaker, then cross-checked by two other bilingual speakers, distributed to a
sample of 21 native Arabic speakers to ensure proper translation, updated based on the
feedback provided by the sample, and finally distributed to the target sample. Below, we
describe each measure included in the study survey.
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Openness to change. A measure developed by Fordham and Vannatta (2003)
to examine teachers’ willingness to take risks and learn from mistakes. Participants
were asked to rate five items on a scale 1, strongly disagree, to 6, strongly agree.
Sample statements include: “When exploring new instructional methods, I try to find
ones that require little change.”; “The instructional methods that I currently implement
need little revision.”
Teacher self-efficacy. A measure developed by Woolfolk and Hoy (1990) to
assess teachers’ beliefs of ability to affect student performance. Participants were
asked to rate 16 statements on a scale from 1, strongly disagree, to 6, strongly agree.
Sample statements from this measure include: “When a student does better than usual,
many times it is because I exerted a little extra effort.”; “Even a teacher with good
teaching abilities may not reach many students.”
Mindset of Intelligence. A measure developed by Dweck and Molden (2007) to
assess a person’s self-judgements regarding his or her own intelligence. Participants
were asked to rate eight items on a scale from 1, strongly agree, to 6, strongly disagree.
The scale was later inverted so that 1 represented strongly disagree and 6 represented
strongly agree. This was to ensure consistency of the scales between the measures
and avoid possible confusion for the participants. Some sample statements include:
“You have a certain amount of intelligence, and you can’t really do much to change it.”;
“You can learn new things, but you can’t really change your basic intelligence.”
Barriers. A measure developed by An and Reigeluth (2011) to assess the
perceived barriers to using technology and learner-centered methods in the classroom.
Participants were asked to rate 11 items on a 3-point scale (1 = not a barrier; 3 = a
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major barrier). Sample items include: “Lack of tech support”; “Institutional barriers
(school leadership, school schedule, school rules)”.
Results and Discussion
We examine the means for each measure, then describe further analyses related
to the relationship between the measures and other variables.
An examination of Table 1 reveals that teachers rated their openness to change
(M = 4.72, SD = .81), self-efficacy (M = 4.57, SD = .74), and behavioral management (M
= 4.51, SD = .95) relatively high on the scale. Comparatively, though, their rating on the
mindset of intelligence scale was low (M = 3.29, SD = .93), suggesting that teachers
generally appear to hold a fixed mindset of intelligence more than a growth mindset of
intelligence. Indeed, a one-way ANOVA revealed that teachers’ mindset of intelligence
was significantly below the mid-point of the scale, t(121) = 2.46, p = .015. This
revelation may be problematic given that previous research suggests that teachers who
hold a fixed mindset of intelligence are unlikely to challenge their students and resort to
traditional modes of instruction. Moreover, a teacher with a fixed mindset of intelligence
often transfers the same mindset to her students, resulting in students who believe that
intelligence cannot grow with effort but is a rather fixed entity that cannot be improved.
Thus the study provides the first evidence of an issue that must be tackled in our current
education system in hopes of reforming education in Jordan—reforming the mindsets of
our teachers.
This goal does not seem farfetched, though, given the higher ratings observed in
teachers’ openness to change and self-efficacy. In fact, their ratings in both of these
measures were significantly above the mid-point of the scale, ts > 15.95, ps < .0001
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(see Table 1). In other words, our teachers are willing to improve their strategies and
are confident in the effects they may have on their students. So, despite the low mindset
of intelligence scores, the high scores on the openness to change and self-efficacy
measures serve as a ray of light towards educational reform in Jordan.
Table 1
Means (standard deviation) of each measure in survey
Mean (standard deviation)

t-value

Openness to change

4.72 (0.81)

16.65***

Self-efficacy

4.57 (0.74)

15.96***

Mindset of Intelligence

3.29 (0.93)

-2.46*

Variable

Note. t-values represent results from a one-way ANOVA comparing means to the midpoint of the scale (3.5). *p = .015; *** p < .0001
Next, we calculated the Pearson correlation coefficient to examine the possibility
of significant correlations between the measures presented in the survey. Examination
of Table 2 reveal a significant correlation between self-efficacy and openness to
change, r = .571, p < .001, suggesting that teachers with higher levels of self-efficacy
are more open to change than teachers with low self-efficacy. Additionally, a significant
correlation was found between mindset of intelligence and openness to change, r =
.198, p < .001, also suggesting that teachers with a growth mindset are more open to
change than teachers with a fixed mindset of intelligence.
Table 2
Correlations between variables

Openness to Change

Openness to Change

Self-efficacy

1

0.571 **
(p < .001)

Mindset of
Intelligence
0.198 *
(p = .031)
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Self-efficacy

1

Mindset of
Intelligence

10
.165
(p = .071)
1

Finally, we discuss our final measure regarding the perceived barriers to the use
of technology and learner-centered instruction. Table 3 shows that teachers rated lack
of time, lack of tech support, and lack of technology as the top three barriers towards
the use of technology and learner-centered instruction in the classroom. In contrast,
assessments, teachers’ attitude towards learner-centered instruction, and institutional
barriers were rated the least three barriers towards the use of technology and learnercentered instruction in the classroom.
Table 3
Means (standard deviation) of each barrier item towards the use of technology and
learner-centered instruction in the classroom
Variable

Mean (standard deviation)

Lack of technology

1.93 (0.73)

Lack of time

2.09 (0.76)

Assessments

1.68 (0.61)

Institutional barriers

1.76 (.70)

Lack of learner-centered
knowledge

1.92 (.75)

Lack of technology integration
knowledge

1.81 (.74)

Lack of tech support

2.00 (.74)

Subject culture

1.83 (.71)
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Lack of tech training

1.83 (.71)

My attitude towards learnercentered instruction

1.69 (.68)
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In sum, the results from the current study provided a clearer picture regarding the
areas current and future teachers need to be trained. Specifically, it is evident that
teachers’ mindsets of intelligence are somewhat lacking, potentially contributing to the
traditional, mundane methods found in today’s Jordanian classrooms. If we want our
teachers to holistically adopt methods that encourage critical thinking and problem
solving and truly engage our students in the learning process, it is critical that we also
address the mindsets that our current teachers hold. By addressing this issue and
working towards improving our teachers’ mindsets we can be sure that we are truly
paving a solid path towards reform.
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ّ
تمهين التعليم  :نموذج املعلم املحترف
أ.الهاشمي العرضاوي
ّ
الكلمات املفاتيح :مقاربة تمهينية -منوال املعلم املحترف -نظرية للتغيير -تدريب -تمهين التعليم

االستدالل:

ّ
ّ
يعتقد الكثيرون أن االرتقاء بأداء املعلمين وتطوير كفاياتهم املهنية قبل الخدمة وأثناءها هو من

ّ
أهم مسالك تطوير التعليم وتجويد مخرجاته .ويرقى هذا االعتقاد إلى منزلة اليقين في سياق
ّ
اجتماعي واقتصادي وتربوي أصبح يضغط على املدرسة حتى تكون قادرة على تلبية حاجات أفراد
ّ
تتجدد في ّ
ّ
تعدد .
ومجتمعات ما انفكت
ّ
ّ
ّ
مؤسسات التعليم حتى
لهذا تعمل البلدان واملنظمات اإلقليمية والدولية على تحسين جودة
ّ
ّ
ويحتل
تستجيب بشكل أفضل لالنتظارات االجتماعية واالقتصادية التي ما انفكت تتضاعف.
ّ
ّ
املؤسسات التربوية ،مكانة كبرى في الجهود التي
وأهمية في
املد ّرسون،بوصفهم املورد األكثر داللة
تهدف إلى تحسين التعليم.
ّ
ّ
ّ
لقد أصبحت االنتظارات من املؤسسات التربوية ومن املعلمين أكثر تعقدا .فاملجتمع املعاصر ينتظر
ّ
ّ
ّ
املؤسسات أن تسهم في التنمية بإعداد الطالب للحياة النشيطة ومواصلة تعلمهم على
من هذه
مدى الحياة بتمكينهم من املعارف واملهارات والقيم الضرورية لذلك وبتحقيق اإلنصاف بين اإلناث
والذكور ودعم التسامح والتماسك االجتماعي ،ورعاية التالميذ املحتاجين والذين يواجهون
ّ
اضطرابات في التعلم ،وباستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال وتوظيف املعارف الجديدة
وأساليب التقويم الناجعة
تطور متنام ف ّ
وقد جعلت هذه االنتظارات دور املدر ّسين في ّ
توسع ليشمل تنمية األطفال والشباب،
ّ
ّ
ّ
املؤسسة التربوية إلى "مجتمع متعلمين" وربط
وإدارة مسار التعلم في الفصل ،وتحويل كامل
الصالت باملحيط والعالم الخارجي.
ّ
ّ
ّ
ومن املؤشرات الدالة على تحقق جودة التعليم ونجاعته وإنصافه التمكن من جعل األفراد األكفاء
ّ
الطالب من االلتحاق بتعليم ّ
جيد.
يرغبون في التدريس وجعل تعليمهم ذا جودة عالية ،وتمكين
1

ّ
ً
ويعتبر التكوين األساس ي للمد ّرسين رهانا ّ
وأولوية كبرى ّ
تدل
عامليا يتخطى حدود املجموعة أو األ ّمة.
ّ
إلى ذلك جملة من ال ّ
ّ
العاملية منها جعل تأهيل املعلمين ضمن شهادة املاجستير ،ودعم
توجهات
ّ
الصالت بين مكان التدريب وعالم االحتراف ،وتنمية الكفايات ّ
والتحليلية ،وتطوير منظومة
التأملية
ّ
مستمر ذي جودة عالية.
تدريب

أطروحة للنقاش:

ّ
ّ
تسعى املداخلة املنتظرة إلى تقديم وجهة نظر تؤكد على أنه من الوجاهة بمكان إدراج التفكير
ّ
ّ
ّ
ّ
تمهينية تمكن من إعداد معلمين قادرين
في تأهيل املعلمين وتدريبهم في الوطن العربي ضمن مقاربة
مهنية ّ
مرجعية كفايات ّ
ّ
على تأدية ّ
يتدبرها جميع الفاعلين في
مهامهم بجودة عالية استنادا إلى

التربية والتعليم في بلداننا العربية في ضوء قراءة وجيهة للسياق تراعي مقتضيات التنمية املستدامة
ّ
املوجهات مثل ّ
ّ
التعليمية ونزوع املدرسة نحو مزيد من االستقاللية
تطور املمارسة
وعددا من

واضطالعها ب ّ
مهام جديدة.
ّ
ّ
املعلم املحترف ذا األداء ّ
الجيد العالي هو املنوال الذي يفترض أن ينحو إليه
ونعتقد أن منوال
ّ
تأهيل املعلمين وتدريبهم في الوطن العربي ضمن نظرية للتغيير ،ومن خصائص هذا املنوال:
ّ
 العمل على اكتساب كفايات جديدة يتطلبها السياق املدرس ي الجديد والتركيز على تمهين التعليم.ّ
وهو ما يقتض ي مراعاة ّ
كل من العناصر التي تسهم في تغيير دور املعلم ومجموعة الكفايات
ّ
الضرورية لعمله مثل استقاللية املدرسة واعتبار الطالب مركزا ملسار التعليم والتعلم وبناء املناج
ّ
التعليمية وفق املعايير املطلوبة.
ّ
ّ
ّ
والتعقد ّ
فأي مقاربة
 -1الوعي بصعوبة الفعل التعليمي ذلك أن وضعية التعليم تتصف بالغموض
ّ
ّ
تقنية ّ
لحل املشاكل فيها ال تجدي كثيرا .فاملطلوب هو توقع املشكل والتمكن من معالجته بشكل
ّ
أفضل ،ما يعني ضرورة احتكام املعلم إلى مسارات فهم وتأويل ووسائل جديدة واستعانته بمراجع
وموارد ّ
متنوعة.
ّ
ومؤصل في أماكن العمل يهدف إلى إدراج الدروس النظرية واألعمال التطبيقية
 -2تدريب مدمج
ّ
ّ
ّ
ّ
التعليمية.،
الحقيقية للممارسة
التي يتلقاها املعلم في الظروف
ّ
ّ
ّ
ّ
متنوعة ّ
علمين من كفايات ّ
ّ
متعددة
ومهام
تخولهم إنجاز وظائف
متعدد الوظائف يمكن امل
 -3تدريب
ّ
في وضعيات ّ
مهنية معقدة.
ّ
ويتشكل معنى هذا االتدريب من:
2

ّ
 من سلسلة الكفايات التي يعمل املعلم على تنميتها فهو مطالب بتطوير حزمة من املهارات فيّ
مستويات تمكن مختلفة،
ّ
تنوعة ّ
التدخل امل ّ
بتنوع حاجات الطالب وانتظاراتهم من املدرسة بخصائصها االجتماعية
 مجاالتواالقتصادية والثقافية،

ّ
ّ
تتطلب استنفار موارد ّ
متنوعة في جميع مراحل
 -ميادين التدريس التي يجب التمكن منها والتي

التعليم ،ما قبل املدرسة واالبتدائي واإلعدادي والثانوي .
 -1مفهوم املهنة
ّ
ّ
ّ
الوظيفية ،فإن املهن
توفر لنا أدبيات علم االجتماع تعريفات كثيرة ملفهوم "مهنة" وحسب املقاربة
ّ
توجه نحو مصلحة ّ
عامة "فمن خالل املشاركة في التعديل واملراقبة تسمح املهن للمجتمع
ّ
ّ
ّ
وتوفر خدمة عمومية ذات ّ
وعلمية صلبة،
أهمية معتبرة  .وترتكز املهنة على كفايات فنية
باشتغال
ّ
ّ
ّ
ّ
وعلى قانون
املتخصصة ،ومراقبة فنية
املؤسسات
أخالقي يضبط ممارسة املهنة ،وتدريب طويل في
ّ
ّ
وأخالقية لألنشطة من الزمالء ومن مجموعة أفراد يتقاسمون
الخاصة.
الهويات واملصالح

و ّ
تتحدد املهنة بعدد من املعايير وهي:
ّ
تتطلب ممارسة مهنة ما نشاطا ّ
فكريا يقتض ي املسؤولية الفردية ملن يمارسها،
 املهنة نشاط عالم وليست من طبيعة رتيبة ميكانيكية أو تكرارية،املهنة مما سة ّتعرف بوصفها ممارسة ّ
ألنها ّ
لفن،
ر
ّ
 ّيحصل الجانب الفني فيها من خالل تكوين طويل،
 الفريق الذي يمارس هذا النشاط يدار من قبل تنظيم قو ّي وتماسك داخلي كبير.ّ ّ
ّأما املقا بة التفاعلية ّ
فإنها تسلم بأنه ال يمكن تعريف مفهوم املهنة من زاوية حكم القيمة الذي
ر
توجده .وتعرف املهنة،حسب هذه املقاربة ،على مستوى قدرة األفراد الذين يمارسون مهنة على
االعتراف بهم من قبيل املجتمع.
ّ
ّ
ّأما ّ
أال ّ
نعرف املهنة في ضوء املعارف
التيار الفيبري الجديد ( )néo-Wébérienفيرى أنه يجب
ّ
ّ
ّ
ّ
أهمية وقدرة على الحسم من
يحصل من تعلم أثناء التجربة يبدو أكثر
الضرورية ملمارستها ألن ما
3

ّ
املعارف املستفادة أثناء التكوين لذلك يحسن االحتفاظ بمعيار االستقاللية الذي يتمتع به
محدد من األفراد في مما سة تقنية ّ
أصحاب مهنة ما .وتظهر مهنة ما عندما يبدأ عدد ّ
محددة تبنى
ر
ّ
متخصص.
على تدريب
 -2مفهوم التمهين:
يرتبط هذا املفهوم بثالثة مصطلحات وهي ااالحترافية ،والنجاعة ،والتدريب.
ّ
ّ
وحسب ّ
التيار الوظيفي فالتمهين مسار تصبح به مهنة ّ
متجددة من خالل خدمة مثالية،وتتمثل
حرة
ّ
أطروحة هذا ّ
التيار في أن مفهوم التمهين هو أساسا:
ّ
قصدية اجتماعية تتخللها رهانات عديدة على مستوى املجاالت املرتبطة باالجتماعي وبالعملوالتدريب.
ّ
يتصرف من خاللها الفرد في وضعية .ومن
مسار يهدف إلى تنمية الفعل بمعنى الطريقة التياللحظة التي ينظر فيها إلى هذا النشاط على ّأنه ناجع ومشروع تسند إلى الفرد كفايات ّ
محددة.
ّ
تتطور فيه مهنة نحو مزيد من االعتراف االجتماعي من خالل
والتمهين هو املسار الذي
االستراتيجيات التي يفترضها لتثمين املنزلة ،وعبر تنامي الطلب املجتمعي للع ّمال الذين أسندت
مهمة ،ومن خالل ما يطرأ من تحوير في الطريقة التي يمارس بها هؤالء ّ
إليهم مسؤوليات ّ
العمال
ّ
فعليا مهنتهم يوميا.
ّ
مرجعية ّ
ّ
مهنية للمعلمين
-3
يفترض أن تدخل برامج التجويد ومشروعات اإلصالح التي تعمل السياسات التربوية في الدول
العربية على رسمها والتخطيط لها وتنفيذها تغييرات ّ
هامة على النظم التربوية تتيح فرصا حقيقية
تطور كفايات ّ
للطالب لبناء املعارف واملهارات الحياتية من شأنها أن ّ
تعدهم للنجاح في مسارهم
ّ
ّ
حقوقية ترشح وعيا باملواطنة.
الدراس ي وتمكنهم من القيام بأدوارهم كاملة في الحياة في إطار ثقافة
ّ
ّ
وفي هذا السياق نحتاج إلى ّ
الخاصة باملعلمين والعمل على االرتقاء بهم
نظرية للتغيير في السياسات
ّ
ّ
ّ
ومهنيا في جميع مراحل التعليم بعد أن تأكدت حاجة املجتمع إلى مد ّرسين ذوي كفايات
معرفيا
عالية واستقاللية ّ
مهنية ّ
تامة لتطوير أداء املدرسة وضمان جودة مخرجاتها في منطقتنا العربية .
ّ
ّ
املوجهات اآلتية:
ومن الضروري أن يراعي التفكير في منظومة إعداد املعلمين وتدريبهم
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ّ
ّ
ّ
أّ -
ّ
التعليمية :ينظر إلى املعلم اليوم على أنه فاعل اجتماعي يتأثر أداؤه بجملة
تطور املمارسة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واملعنوية
املادية
والعالئقية املتأتية من مكان العمل( ظروف العمل
واملادية
التنظيمية
اإلكراهات
ّ
ّ
ّ
ّ
والرمزية التي يمارسها على املعلم
املادية
في كثير من مدارسنا غير مالئمة) مثلما يتأثر بالضغوط
ّ
ّ
ّ
وتؤثر ّ
ّ
كل هذه
لكل ذلك)
(تصورات الناس حول املعلم ومهنته واملعنى الذي يعطيه املجتمع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والتربوية لتشمل املعلمين والطالب وفضاءات التعليم والتعلم .وهو
التعليمية
العملية
العوامل في
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التحديات ال يمكن تجاوزها إال
التربوية مواجهة عدد من
املؤسسات
ما يفرض على املعلمين وعلى
ّ
التمكن من كفايات ّ
مهنية عالية.
ب
ّ
ّ
ب -مدرسة مستقلة :من الضروري أن تمنح املدرسة ،في جميع مراحل التعليم والتعلم ،استقاللية
ّ
ّ
ّ
ستقاللية تاملطلوبة للمدرسة
واضحة تشمل كافة الجوانب وتسمح باتخاذ القرار .وأساس اال
ّ ّ
ّ
علم إلى التعاون النشيط مع ّ
ّ
ّ
بقية أعضاء
املهنية .وهو ما يدعو كل م
باستقاللية املعلمين
االعتراف
ّ
ّ ّ
حتى يكون أهال للمشاركة في ضبط ّ
كل ما يتعلق بمشاريع املدرسة وبالحياة فيها
األسرة التربوية
ّ
(مرافقة الطالب وتوجيههم وتوفير شروط التعايش واستعمال التجديدات التربوية ووضع الكتب
ّ
ّ
التعليمية وضبط معايير التقييم وأشكاله) .وبناء عليه وجب أن نالحظ أنه من
املدرس ّية والوسائل
ّ
ّ
ّ
علمين كفايات ّ
مهنية تتجاوز عملهم الصفي إلى أدوار جديدة يدعون إلى
الضروري أن تتوفر للم
ّ
تأديتها في إطار انفتاح املدرسة على حياة املجتمع يطلب تنمية شاملة لجميع أفراده ويتخذ من
ّ
التعليم ّ
الجيد واملنصف للجميع مدى الحياة هدفا لهذه التنمية املستدامة على أساس ان هذا
محرك جوهري للتغيير ومنفذ أساس ي للظفر بحياة كريمة يمارس فيها ّ
ّ
كل فرد
التعليم هو
ّ
ويتحمل من تلقاء ذاته مسؤوليتة كاملة.
حقوقه
ّ
ومهام جديدة :من الواجب أن تدعم السياسات التربوية الجديدة
ت -مدرسة ذات مكاسب
ّ
ّ
مهامها وهي التعليم ّ
تتمكن من تأدية رسالتها و ّ
الجيد والتنشئة االجتماعية
مكاسب املدرسة حتى
ّ
السليمة والتأهيل املنهي حسب مسالك مختلفة .وهو ما يقتض ي تدريب املعلمين املنتظرين تدريبا
ّ
املهام باعتماد مقاربة ّ
ّ
يمكنهم من تطوير كفايات ّ
ّ
بنائية اجتماعية ت ّ
حل
مهنية لتأدية هذه
أساسيا
ّ
ّ
ّ
ّ
التربوية وتسند إلى املعلم دور الدليل يرافق طالبه في بناء معارفهم،
العملية
الطالب في صميم
ّ
ّ
باملواد وباملعارف املدرس ّية والكفايات املطلوب
الخاصة
وتدعوه إلى مراجعة عالقته باملعارف
ّ
طالبه وت ّ
ّ
ّ
وتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات والعمل
املهنية
وجهه إلى تقاسم الخبرة
تطويرها لدى
التشاركي.
 -4املقاربة بالكفايات املهنية:
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ّ
ّ
املهنية خصوصا على أنه من أقوم املسالك إلى
ينظر إلى مفهوم الكفايات عموما ومفهوم الكفايات
ّ
ّ
علمين وتمهينهم على الوجه الذي به يكونون قادرين على أداء ّ
مهام وأنشطة تتطلبها مهنة
تكوين امل
ّ
التعليم .ولئن ّ
املهنية لتشمل أبعادا ّ
ّ
متنوعة منها فإن املشترك بينها
تعددت تعريفات مفهوم الكفاية
اعتبار الكفاية دائما كفاية فعل ال يمكن أن تختزل في جملة من املوارد .ويقتض ي صوغها مستوى
من التجريد يتجاوز ترتيب جملة من املعارف واملهارات واملواقف ،ويستوفي خصائصها وهي:
ّ
ّ °أنها فعل في سياق حقيقي يقترب أكثر ما يمكن من الوضعيات املهنية فهي فعل يتحقق بحضور
ّ
متغيرات حقيقية ( ضغوط وصعوبات ّ
متنوعة).

ّ
املتنوعة وذلك بأن يستحضر الشخص ذو الكفاية موارد يستنفرها في
ّ °أنها تنبني على املوارد
ّ
سياق فعل .وقد تتأتى هذه املوارد من الوسط من الزمالء أو األشخاص املوارد أو من مصادر
ّ
موثقة.
ّ °أنها استنفار ملوارد في سياق فعل منهي إذ من الضروري امتالك معارف ومهارات ومواقف وقيم
ّ
لبناء كفاية في سياق حقيقي تستنفر فيه تلك املوارد .والشخص الكفء هو الذي يعرف متطلبات
ّ
ّ
ويقدر ما يحتاجه الفعل من املوارد املمكنة ويوظفها بشكل وجيه وناجع في
الوضعية وإكراهاتها
الوضعية املعطاة.
ّ
ّ
ّ
املرجوة .و لذلك فاملعلم مسؤول على
ّ °أنها ممارسة مقصودة إذ تمكن الكفاية من بلوغ األهداف
ّ
تمكين طالبه من تطوير بعض الكفايات وتحصيل املعارف واملهارات والقيم واملواقف التي يراها
املجتمع ضرورّية لتكوين مواطن صالح.
ّ
علمين باعتماد رؤية منظومية فينظر فيه على ّأنه أحد ّ
واملطلوب أن ّ
مكونات
يطور تدريب امل
ّ
ّ
محوريا فيرجعنا ّأوال إلى
تمهينية يكون فيها مفهوم التمهين مفهوما
املنظومة استنادا إلى مقاربة
ّ
يتضمن أبعادا كثيرة ترتبط بتنمية كفايات ضرورية لتجويد األداء في
مسار لتطوير مهنة التعليم
ّ
املهنية وتوظيفها وتقاسم الخبرة بين أفراد املجموعة
هذه املهنة من قبيل استحضار املعارف
ّ
ّ
املعنية .ويرجعنا مفهوم التمهين ثانيا إلى مسار تمكن اجتماعي يبحث فيه أصحاب املهنة عن
ّ
املعلم املحترف أفضل من ّ
يجسد منوال التمهين في
اعتراف اجتماعي وقانوني بمنزلة ومكانة .ويعتبر
مجاله .وهما مساران مترابطان متكامالن:

* مسار التمهين الداخلي:
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ّ
وهو مسار تبنى فيه الكفايات الضرورية ملمارسة مهنة ما والتي تتطلب معارف من اختصاصات
ّ
ّ
متعددة وهو ما يؤكد التمهين إلى التكوين الجامعي لتحصيل اختصاص معرفي وحاجته إلى التكوين
املنهي لبناء كفايات ّ
ّ
ويتضمن مسار التمهين الداخلي جملة من األبعاد:
مهنية.
ّ
الخاصة:
أ-استنفار املعارف املهنية
ّ
يتطلب التمهين من األشخاص املستفيدين من التدريب استحضار عدد من املعارف واملهارات
ّ
واملواقف الخاصة بعمل ّ
محدد .وتمثل هذه املوارد املستحضرة ،في سياق العمل نفسه ،االحتراف
نفسه واملهنية ذاتها وهي أداء العمل باستيفاء شروطه أي خصائص املهنة (حقيقة املعارف
واملهارات املستعملة ودرجة معقوليتها ووجاهتها).
ب -نجاعة األشخاص:
ّ
ّ
ّ
إن العمل على جعل ّ
عملية في ممارسة
املهنية واالحترافية يعني بلوغ كفاية
أي أداء في درجة من
ّ
ّ
ّ
املهنية أن يعرف كيف يعمل بمعنى أن التمهين يتطلب استنفار
الوظيفة فينتظر من الشخص ذي
ّ
ّ
ّ
املحددة ،مثلما يتطلب التمهين نوعا من
املهام
معارف ومواقف وطرائق وخططا يربط بينها بإنجاز
االقتصاد في اإلمكانيات ،فالشخص ذو ّ
املهنية من يقتصد في وقته وموارده املالية واملادية.
ت-تقاسم الخبرة:
ّ
املهنية بين مجموعة أشخاص وال يشمل هذا
يقتض ي التمهين أو االحترافية نوعا من تقاسم الخبرة
التقاسم املعارف واملهارات فقط وإنما أيضا يشمل سلوكا وأخالقا وطريقة مشتركة في تناول
ّ
وتمثل هذه الثقافة املشتركة قانونا للمجموعة املهنية ّ
تعبر عن قيمها
الوضعيات ومواجهتها.
ّ
وتصوراتها حول موضوع العمل.
ومعتقداتها ومواقفها
ث-معارف وممارسة منمذجة:
ّ
يتطلب التمهين معارف يمكن نقلها أي معارف وممارسة منمذجة يمكن اكتسابها عبر التدريب
ّ
ّ
واملتجدد.
املستمر

* مسار التمهين الخارجي:
يقتض ي التمهين أن تستخدم مجموعة من األشخاص استراتيجيات تدفع املجتمع إلى االعتراف لها
ّ
بمزايا ّ
ّ
الحق في ممارسة مجموعة من األعمال والظفر بنوع
محددة دقيقة ومعقدة ما يضمن لها
من السمعة املرموقة .ويعتبر مسار التمهين الخارجي مجموعة من االستراتيجيات لتحويل منزلة
مادية ور ّ
بعض األنشطة اجتماعيا ومنحها قيمة تبادل مقابل مجموعة امتيازات ّ
مزية يمنحها
املجتمع ألولئك األشخاص الذين استخدموا تلك االستراتيجيات.
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-5منوال جديد للتمهين  /املد ّرس املحترف:
أصبحت كلمة محترف/منهي مرتبطة منذ التسعينات من القرن املاض ي بميدان التعليم وبتدريب
ّ
ّ
ّ
املعلمين و" املعلم املحترف" هو ّأوال شخص ميداني يمارس عمله بشكل ناجع ،ومتمكن من مهنته
وله خبرة عالية في مجال التدريس ،وهو أيضا شخص قادر ،بمفرده ومع اآلخرين ،على تحديد
ّ
ّ
التعليمية وضبطها في إطار من األهداف والقيم ،ومتمكن من التفكير في ممارساته
املشروعات
ّ
املهنية.
وتحليلها ،ومن تدريب ذاته انطالقا من هذا التحليل ،على مدى مسيرته

ّ
التصرف باحترافية ومهنية يعني ،في عالم املهن أن يظهر صاحب املهنة خصاال ومهارات نفسية
و
ّ
ّ
بأنه ّ
منهي ومحترف ،ومنها
يستحق أن ينعت
وذهنية وسلوكية ينتظرها الجميع منه وعلى أساسها

ّ
الجدية واإلخالص والصدق والتعاون وااللتزام واملعرفة والكفاءة والنجاعة واإلبداع والخيال وهي
خصال تجعله من الذين بلغوا ّ
حد ّ
التميز أو كادوا.
ّ
ّ
ّ
ويحتاج املعلم املحترف إلى مجموعة كفايات حتى يتمكن من ممارسة عمله في الظروف الراهنة،
ّ
ّ
ّ
وحتى يكون ناجعا مع طالبه الذين يواجهون صعوبات كثيرة في التعلم بسبب عالقتهم باملعرفة
ّ
ّ
التعليمية ورغبتهم في التعلم.
ومكتسباتهم

ّ ّ
وكل معلم اليوم إذا أراد ان يكون فعال محترفا عليه أن:
ّ
ّ
يهتم بالكفايات املطلوب تطويرها وبوضعيات التعلم األكثر جدوى
 يجعل تعليمه فار ّقيا ،ويمارس التقويم التكويني مع تالميذه
 يعتمد بيداغوجيا نشيطة وتعاونية مرتكزة على املشاريع والطرائق النشيطةّ
تعليمية واضحة
 يلتزم أخالقية مهنيةّ
يتكون باستمرار ويقرأ بكثافة
 يشارك في تدريب املد ّرسين الجدد قبل انتدابهم إلى الخدمة وأثناءها يعمل ضمن فريق ويشارك زمالءه الخبرة ويتعاون معهم.ّ
املؤسسة
 يشارك في مشروع يسهم في التجديد التربوي فرديا أو جماعياّ
ّ
ّ
واملادة العلمية ومسارات التعليم
وتتطلب هذه الكفايات التمكن من معارف تشمل التدريس
ّ
ّ
ّ
ّ
وتطور النظام التربوي والتقويم ومعنى املعارف املدرسية..
والنمو والتعلم
والتعلم
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ّ
ويمكن أن يقوم التدريب املستمر بدور كبير في تحقيق احترافية املعلم على أن يكون منسجما مع
ّ
ّ
التعليمية
اإلعداد األساس ي الذي يسبق مباشرة الخدمة والذي بدوره يجب أال يقتصر على املعارف
ّ
والعلمية ،إذ يجب أن يسهم في تمكينهم من بناء كفايات ّ
ّ
حقيقية.
مهنية
ويجب أن يكون التدريب مهما كان نوعه وفق ممارسة ّ
تأملية ومشاركة نقدية مبنية على إيطيقا
ّ
ّ
ّ
ّ
وهوية مهنية .وأن يكون
متضمنا عناصر تحقق االحترافية تتعلق أساسا بالنهوج وليس باملضامين
ّ
ّ
النظرية والتطبيقّ ،
وحل املشكالت ،وتعلم تحليل الوضعيات،
من قبيل :التمفصل الحقيقي بين
ّ
املنظومية.
والتعاون ،واملقاربة
ّ
واملهم هو استهداف الكفايات واالشتغال على املعارف بوصفها موارد وليست غايات في ذاتها .وهو
ّ
العلمية واملنهجية في العمل.
ما يعني توظيف املعارف
ّ
يركز هذا املنوال على استقاللية املدرس ومسؤوليته ،وهو منوال مرتبط ّ
بتنوع جمهور
وينتظر أن
ّ
طالب ّ
وتعدد املشاكل الناشئة عن التغييرات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية التي تمارس
ال
ّ
ضغوطا كثيرة على املعلمين .ومن خصائص هذا املنوال:
ّ
عقد ّ
جدا التركيز على تمهين التعليم وذلك من خالل
 °كفايات جديدة :يتطلب السياق التعليمي امل
ّ
االهتمام بالعناصر التي تسهم في تغيير دور املعلم والكفايات الضرورية لعمله مثل استقاللية
ّ
املدرسة واعتبار الطالب مركزا ملسار التعليم والتعلم وبناء املناج الدراسية حسب املقاربة
بالكفايات.

ّ
ّ
فأي مقاربة ّ
والتعقد ّ
تقنية ّ
لحل
 °صعوبة الفعل التعليمي :تتصف وضعية التعليم بالغموض
ّ
ّ
املشاكل في هذه الوضعية ال تجدي كثيرا .فاملطلوب هو توقع املشكل والتمكن من معالجته بشكل
ّ
ّ
أفضل وهو ما يعني ضرورة احتكام املعلم إلى تمشيات فهم وتأويل ووسائل جديدة واستنجاده
بمراجع وموارد ّ
متنوعة.
ّ
ّ
ومؤصل في أماكن العمل :يهدف تمهين املعلمين إلى إدماج الدروس النظرية
 °تكوين مدمج
ّ
ّ
الحقيقية للتعليم ،لذلك فإن وزارات التربية التعليم والتكوين
والدروس التطبيقية في السياقات
ّ
والجامعات و ّ
ّ
حقيقية بينها تمكن من هذا اإلدماج.
مؤسسات التدريب مدعوة إلى بناء عالقة شراكة
ّ
ّ
ّ
ّ
متعدد الوظائف :من مبادئ التدريب التمهيني أن يكون
متعدد الوظائف يمكن املعلم من
 °تكوين
ّ
كفايات متنوعة ّ
ومهام كثيرة وأن يشمل وضعيات ّ
ّ
مهنية معقدة .ويأتي معنى
تخوله إنجاز وظائف
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ّ
هذا التدريب من سلسلة الكفايات التي ّ
يطورها ،ومن أوساط التدخل ومن ميادين التعليم
ّ
ومجاالته التي يجب التمكن منها:
ّ
ّ
علم أن ّ
يطور باقة من الكفايات في مستويات تمكن وفعل مختلفة من
مرجعية الكفايات :على املّ
املجرب .وتكوين املدرسين باعتماد مرجعية كفايات مهنية هو الذي يجعل هذا التكوين
املبتدئ إلى
ّ
متعدد الوظائف.

ّ
ّ
ّ
متنوعة ّ
ّ
بتنوع حاجات الطالب وانتظاراتهم من املدرسة (طالب بينهم فروق
أوساط التدخل:ّ
ّ
خاصة ) ..،وبخصائصها
عرفانية-وبعضهم يواجه صعوبات تعلم -ومنهم أصحاب احتياجات
االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
ّ
تتطلب الكفايات املرتبطة بممارسة مهنة التعليم استنفار موارد ّ
متنوعة مرتبطة
ميادين التعليم:ّ
بمختلف ميادين التعليم والتعلم في جميع املراحل :ما قبل املدرسة واالبتدائي واإلعدادي والثانوي.

 °العالقة بين البحث والتدريب :يسمح التمهين بإيجاد روابط بين البحث والتدريب .والبحث
ّ
املقصود هو الذي يهتم بالتعليم وبطبيعة السياق الحقيقي للفصل وبتدريب املعلمين وبمهنة
التعليم .ويجب استثمار نتائج هذا البحث في تدريب مد ّرس ي املستقبل.
ّ
ّ
ّ
املؤسسات والهيئات واألشخاص املعنيين :يتطلب تمهين املعلمين
 °من أجل شراكة وتعاون بين
ّ
عالقة شراكة بين عديد الجهات التي ّ
الخاصة .ومن املفترض أن
لكل واحد منها أهدافه وقضاياه
يعمل راسمو السياسات وأصحاب القرار في مجال التربية والتعليم والتدريب على إيجاد إطار تعاون
ّ
ّ
ّ
الجامعية لتطوير عالقة شراكة
واملؤسسات
املؤسسات التعليمية التربوية
ضروري بين مختلف
ّ
حقيقة ضمن رؤية مشتركة لتمهين املعلمين وتحديد األدوار وتقاسمها.
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:ّتمت االستفادة من املراجع اآلتية
ّ
ّ
 الجمهورية-املوجه للمتفقدين" وزارة التربية
" التكوين،)2008( العرضاوي هاشمي تونس.التونسية
- تقرير وزارة التربية، ) التكوين األساس ي للمد ّرسين1012( العرضاوي هاشمي وآخرون2012  تونس،الجمهورية التونسية
ّ
ّ
 سياسات تكوين املعلمين وتعيينهم،)2014( املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس،""الحالة التونسية
Paquay, L., Altet, M., Charlier, É. et Perrenoud, Ph. (dir.) (1998) Former des enseignants
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compétences. Performances humaines et techniques, n° 71, p. 21-28.
Perrenoud, Ph. (1994) La formation des enseignants entre théorie et pratique, Paris,
L'Harmattan.
Perrenoud, Ph. (1996) Enseigner : agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude. Savoirs et
compétences dans un métier complexe, Paris, ESF (2e éd. 1999).
VERGNAUD G. (1992). – Approches didactiques en formation d’adultes. Education
permanente, n° 111, p. 21-31.
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مدخل :
إن منننخ ر مننة مزاولننة مهنننة التنندريس لمننن يرينند ال ننيم بالتنندريس ضننرور ملحننة
1

تيننار

المعلمين بما يتناسب مع ا تجاهات العمرية الحديثة بعند أن أثبتنت التجربنة مندي ال منور الن ي
يشوب عملية إعداد المدرسين .ومنخ ه ه الر مة يفرض إعداد المعلم بشنكل جيند يجعلنت يتعامنل

مع متطلبات المهنة بشكل واع كما أن متطلبات العمر تفرض علي المعلم حاليا ليس ف ط إت ان

كيفي ننة توم ننيل المعلوم ننة للطال ننب ،ولك ننن علي ننت أيضن نا إج نناد التعام ننل م ننع جمي ننع إطن نراف العملي ننة
التعليميننة الطننرب ورؤسنناه ومننوجهين وأيض نا أولينناه اومننورال .ولننن يتننإتي لننل إ إ ا تل نني د ارسننة
كافي ن ن ننة وت ن ن نندريبا جي ن ن نندا ومس ن ن ننتم ار وح ن ن نندث التشن ن ن نريعات المهني ن ن ننة الت ن ن نني ت ن ن ننص مهنت ن ن ننت كمعل ن ن ننم.
وللوقننوف علننل (متطلبننات منننخ ر مننة مزاولننة مهنننة التنندريس فنني المملكننة العربيننة السننعودية

)كان ه ا البحث ال ي يشتمل علل مسة محاور و اتمة -:
المحننور اوول  ( -:طننة البحننث )ويشننتمل علننل -:م دمننة البحننث و مشننكلتت و أسننئلتت و

أهدافت وأهميتت وممطلحا تت وحدوده ومنهجت.

المحور الثاني مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم.
المحننور الثالث:الكفايننات و المتطلبننات اوكاديميننة والتربوي ننة والث افيننة لمنننخ ر مننة مزاول ننة
مهنة التدريس .
المحور الرابع :الفمل ال امس :أ رقيات مهنة التعليم الواجب توافرهنا فنيمن يمننخ ر منة

مزاولة مهنة التدريس.

المحور ال امس :ا تبارات ر مة التعليم.
وأ ي ار ال اتمة -:وتشتمل علل نتائج البحث وتومياتت

المحور األول(خطة البحث ):
تشن ننتمل طن ننة البحن ننث علن ننل -:م دم ن ننة البحن ننث و مشن ننكلتت و أسن ننئلتت و أهدافن ننت وأهميت ن ننت
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وممطلحا تت ومنهجت.
مقدمةةةة البحةةةث :ل نند أم ننبحت قض ننايا إع ننداد المعل ننم وتمه ننين عمل ننت ه نني الشن ن ل الش ننا ل
لمننانعي السياسننة دا ننل و ننارل مهنننة التنندريس فنني جميننع أنحنناه العننالم  ،ففنني الو يننات المتحنند

اومريكية وحدها قدمت ثرث لجان مهمة تومياتها من أجل الت يير واإلمرح وا رت اه بإعنداد

المعلم ننين منن ن ع ننام  ،1985وه ننل اللجن ننة ال ومي ننة للتف ننو

(  )1985ولجن ننة ك ننارنيجل ()1986

ومجموعننة هننولمز ( ، )1986وفننل إنجلت ن ار وويلننز تإسننس مجلننس تإهيننل دواعننداد المعلمننين عننام
1983لمراقبن ننة جن ننود إعن ننداد المعلمن ننين وتن نندريبهم دا ن ننل كلين ننات التعلن ننيم العن ننالي وأقسن ننام التربين ننة
بالجامعات .
وي كر السنبل (،2010ص  )236أنت في المملكة العربية السنعودية  ،شنكلت العديند منن
اللجنان وانع ندت الكثينر منن المنؤتمرات التني تعننل با رت ناه بإعنداد المعلنم وتدريبنت وكيفينة ا تينناره
امة وأنت بدون معلم كفه وعلي مستوي علمني مؤهنل لنن نسنتطيع تح ين التحسنن فني العملينة

التعليمية وا رت اه بالطرب والمناهج .
ويشنير الزكني ( :1999ص)2إلنل أن ا هتمنام العننالمي المت ازيند بإعنداد المعلنم فني الع نندين
او يرين من ه ا ال رن يتضمن ن دا شنديدا موجهنا لعملينات إعنداد المعلنم الراهننة علنل اعتبنار أن
ب نرامج اإلعننداد مؤسسننات إعننداد المعلننم يننر مناسننبة وليسننت علننل المسننتو الفكننري ال ن ي يرئننم

مستلزمات إعداد اوش اص لمهنة يراهم الناس فيها حراسا علل تراث المجتمع من المعرفة.
ول نند ظهننر ا هتمننام بالتنندقي فنني ا تيننار مننن سننيزاول مهنننة التنندريس وتطننوير أدائننت يإ ن
مكانننت المننحيخ  ،فنني تطننوير العمليننة التربويننة والتعليميننة م شنناملة المننناهج  ،وطننر التنندريس ،
واإلمكانننات المدرسننية  ،وت نيننة التعلننيم  ،واإلدار المدرسننية  ،واونشننطة و يرهننا مبهنندف تحسننين

نوعينة التربينة  ،بعند ا نت ناد الشنديد منن المجتمنع ومؤسسناتت التني تمنب سن طها علنل مؤسسنات

التعلننيم العننام بعنند أن بننرز ضننعف الطننرب فنني الحنند اودنننل مننن الكفنناهات الرزمننة فنني الم ارحننل

الرح نن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة.

ويشير المجيندل (:1427ص  )114إلنل أن ت رينر هنولمز الشنهير يومني بضنرور انت ناه

أفضل العنامر لرلتحنا بمؤسسنات إعنداد المعلمنين ،ويؤكند علنل أننت

يمكنن أن نجينز التحنا

بعض الطرب بمهنة التدريس لمجرد اجتيازهم بضعة ا تبارات سهلة أو مبسطة .
ل ن ن ا فن ننإن المملكن ننة العربين ننة السن ننعودية تحن ننرص علن ننل ا تين ننار الكفن نناهات المؤهلن ننة علمين ننا،

وسننلوكيا ،وفكريننا ،ومهاريننا لمزاولننة مهنننة التعلننيم ،وتعزيننز أداه المعلمننين وحفننزهم للتطننوير والنمننو
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المهننني والمعرفنني المسننتمر ،وتحسننين الطننرب علميننا وسننلوكيا ،ومهاريننا وارتفنناع جننود م رجننات
التعليم ،واإلسهام في مراجعة وتطوير وتحسين برامج إعداد المعلمين وتإهيلهم وتدريبهم.
مشكلة البحث -:
تشنير بعننض الد ارسننات التربوينة التنني تناولننت د ارسنة واقننع إعننداد معلنم ا جتماعيننات فنني

المملكننة العربيننة السننعودية تؤكنند علننل أن معظننم تلننل الب نرامج يبنندو تإثيرهننا ضننعيفا علننل اكتسنناب
ريجيها كفايات التدريس الرزمة ،كما تؤكد بعض الدراسات التي تناولت دراسة واقع برامج إعداد

المعلم في المملكنة علنل وجنود بعنض الجواننب التني تتطلنب العناينة والمراجعنة والتعزينز فني بنرامج
إعداد المعلمين  ،وعلل أنها تعاني من قمور في وضوح اوهداف ،وفي تنرابط المحتنو وتكاملنت

 ،وفي أساليب الت ويم ،وفي التوازن النسبي بنين كمينة الم نررات وأهميتهنا العلمينة  ،وفني ا هتمنام

بالجان ن ننب التطبي ن نني لل بنن نرات التعليمي ن ننة

.الزه ارن ن نني (:1426ص)8وع ن ننامر (،2007ص)11

وهنال بعض الدراسات التربوينة التني أجرينت فني المملكنة العربينة السنعودية تعرضنت لكفاينات

معلم أثناه قيامت بمهامنت التعليمينة أشنارت إلنل بعنض جواننب ال منور لند المعلمنين فني ممارسنة

بعننض كفايننات التنندريس الرزمننة ،ممننا دفننع البنناحث ْين إلننل التفكيننر فنني موضننوع الد ارسننة ،وحفزهمننا
للبحث عن حلول علمية عملية تسهم في ت ويم وتطوير برنامج إعداد المعلمين في ضوه كفايات

التنندريس وضننرور أ يمننارس مهنننة التنندريس فنني المملكننة العربيننة السننعودية إ مننن يحمننل علننل
ر مة مزاولة مهنة التدريس.
،ل ا فإن مشكلة ه ا البحث يمكن حمرها في السؤال التالي -:منا متطلبنات مننخ ر منة
مزاولة مهنة التدريس في المملكة العربية السعودية ؟
أسئلة البحث -:يحاول ه ا البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي -:
مننا متطلبننات منننخ ر مننة مزاولننة مهنننة التنندريس لل ن ار بين فنني التنندريس مننن ال نريجين فنني

المملكة العربية السعودية ؟ويتفرع من ه ا السؤال اوسئلة الفرعية التالية -:

السؤال اوول -:ما المحاور التني يتضنمنها مشنروع نظنام مزاولنة مهننة التعلنيم فني المملكنة
العربية السعودية ؟
السن نؤال الث نناني  :م ننا المتطلب ننات اوكاديمي ننة والتربوي ننة والث افي ننة لم نننخ ر م ننة مزاول ننة مهن ننة

التدريس ؟
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الس نؤال الثالننث  :مننا أ رقيننات مهنننة التعلننيم الواجننب توافرهننا فننيمن يمنننخ ر مننة مزاولننة

مهنة التدريس؟

السؤال الرابع  :ما موامفات ا تبارات ر مة التعليم في المملكة العربية السعودية ؟
أهداف البحث -:يهدف ه ا البحث إلل -:
-1التعننرف عل ننل مرم ننخ المح نناور التنني يتض ننمنها مش ننروع نظ ننام مزاولننة مهن ننة التعل ننيم ف نني

المملكة العربية السعودية.

– 2بيان الم مود بر مة التدريس ،وأهميتها وأهدافها .
-3التعرف علل المتطلبات اوكاديمية والتربوية والث افية لمنخ ر مة مزاولة مهنة التدريس
 -4الوقوف علل السمات الواجب توافرها في المعلم لمنحت ر مة مزاولة مهنة التدريس.
 -5التعننرف علننل أ رقيننات مهنننة التعلننيم الواجننب توافرهننا فننيمن يمنننخ ر مننة مزاولننة مهنننة

التدريس.

 -6الوقوف علل موامفات ا تبارات ر مة التعليم في المملكة العربية السعودية.
أهمية البحث -:
يكتسب ه ا البحث أهميتت من رل -:

أنت هنال مجموعة من المبررات التي أبرزت الحاجة إلل قيام وزار التربية والتعليم بضرور

حمول من يزاول التدريس علل ر مة مزاولة مهنة التدريس ومن أهم المبررات :الحاجة إلل
وا ستمرار بها .توفر أعداد كبير

تمهين وظيفة التدريس دوايجاد المعايير المناسبة للد ول إليها
من المت دمين لرنضمام إلل مهنة التدريس وزياد العرض علل الطلب في معظم الت ممات ،
وه ا يتيخ للوزار فرمة انت اه اوفضل من رل تطبي معايير دقي ة لر تبار الحاجة إلل ربط

البرامج التدريبية للمعلمين التي ت دمها الوزار دوادارات التعليم بتحديد علمي حتياجاتهم التدريبية ،
وه ا سيؤدي إلل استثمار أفضل للموارد دوالل إتاحة الفرمة للمعلمين ال ين هم في حاجة فعلية
لرلتحا بالبرامج التدريبية لتطوير مستوياتهم .
 ممطلحات البحث -:ال ار بننون ف نني ال ي ننام بالتنندريس -:ال ريج ننون المت نندمون لمهنننة التعل ننيم والمت نندمون للع ننود
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لمهنة التعليم بعد ا ن طاع عنها وسباب يمكن معهنا العنود والمت ندمون للتعاقند سنواه منن الندا ل

أو من ال ارل.

المهنننة  -:مجموعننة مننن اوعمننال تتطلننب مهننارات معينننة يؤديهننا الفننرد مننن ننرل ممارسننات
تدريبية
مهنة التدريس -:يعرفها المجيدل (: 2006ص )100بإنها وظيفة تتطلب إعدادا وتإهير
عليننا وم ومننات اتيننة امننة وأ ننر محنندد تعنننل ببننناه م تلننف جوانننب ش مننية الفننرد وتنميتهننا

دواعداده للحيا ،من رل تزويده بنس من المعارف وال يم وا تجاهات والمواقف والمهارات التي
تمكنت من ا ندمال في المجتمع الن ي ينتمني لنت بإبعناده الوطنينة واإلنسنانية كفنرد فاعنل فينت يسنهم
في تطوره
ر مننة مزاول ننة مهن ننة التنندريس  -:إج نناز وتمن نريخ تمنحننت وزار التربي ننة و التعل ننيم لشن ن ص

مؤهل تربويا وأكاديميا وتوافرت فيت كفايات ومعايير معينة .
 منهج البحث -:يإ

الباحثان في ه ا البحث بالمنهج الومفي والمنهج ا ستنباطي -:

 -1المنننهج الومننفي  -:وهننو كمننا يننر

وقننان (:1424ص( : )247الطري ننة التنني تعتمنند علننل

ويعبننر عنهننا تعبين ار كيفيننا
الواقنع أو الظنناهر كمننا توجنند فنني الواقننع ،ويهننتم بومنفها ومننفا دقي ننا ف
يمف لنا الظاهر ويوضخ مائمها).
 -2المنهج ا سنتنباطي  -:وهنو كمنا ي نول عبند النرحمن (:1412ص)43الطرين التني ي نوم
الباحننث مننن رلهننا بب ن ل أقمننل جهنند ع لنني ونفسنني عننند د ارسننة النمننوص بهنندف اسننت رال
مبادئ تربوية مدعمة باودلة الواضحة .
المحور الثاني
مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم
يعننود مشننروع نظننام مزاولننة مهنننة التعلننيم ال ن ي اقترحننت رئننيس اللجنننة التعليميننة آن ن ال

الندكتور أحمنند آل مفنرح إلننل مجلننس الشنور بعنند أن ضننع للد ارسنة مننن قبننل لجننة امننة لمنند
تجنناوزت العننام والنمننف وأقيمننت ورأ عمننل بشننإنت .النظننام الم تننرح اشننترط لمزاولننة مهنننة التعلننيم

الحمول علل ر مة التعليم ،وحدد مدتها ب مس سنوات وشدد علنل تجديندها فنور انتهائهنا وبمنا
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يتجناوز فمننر د ارسنيا واحنندا ،وتحنندد الرئحننة إجنراهات وشننروط تجدينندها منع م ارعننا محتويننات

سجل اإلنجاز المهني للمعلمين والمعلمات وبرامج التنمية ال اتية ،واوداه التدريسي

وتسننري أحكننام ه ن ا النظننام علننل كننل مننن ينزاول مهنننة التعلننيم فنني التعلننيم العننام ،كمننا ي ننوم
المجلس اوعلل للتعليم بمراجعة وتطوير ه ا النظام دوريا .
ويهدف ه ا النظنام إلنل الرفنع منن مسنتو كفناه م رجنات التعلنيم العنام منن نرل ا رت ناه
بج ننود عملي ننات التعل ننيم وال ننتعلم ،وتحس ننين أداه المعلم ننين والمعلم ننات وض ننمان

المستمر ،وت نين مزاولة مهنة التعليم في التعليم العام .

نم ننوهم المهن نني

وكنان م ندم النظنام الم تنرح الندكتور أحمند آل مفنرح قند توقنع فني ت رينره إبنان العنرض اوول

للمشنروع أن يسنهم فنني ا تينار الكفنناهات المؤهلنة علميننا ،وسنلوكيا ،وفكريننا ،ومهارينا لمزاولنة مهنننة
التعليم ،تعزيز أداه المعلمين وحفزهم للتطوير والنمو المهني والمعرفي المستمر ،وتحسين الطرب

علميا وسلوكيا ،و مهاريا وارتفاع جود م رجنات التعلنيم ،واإلسنهام فني مراجعنة وتطنوير وتحسنين
برامج إعداد المعلمين وتإهيلهم وتدريبهم.

وال رمة أن نظام مزاولة مهنة التعليم في المملكة يشتمل علل عدد من اونظمة تهدف
لتطوير العمل التربوي والتعليمي في التعليم العام ،من أبرزها :-

 -1اشتراط مشروع النظام مزاولة مهنة التعليم للحمول علل ر مة التعليم.

-2ويشترط للتر يص أن يكون الش ص حامر علل درجة البكالوريوس التربوي في الت مص
المطلوب.

 -3والحمول علل دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس ل ير المت ممين التربويين،
-4واجتياز الم ابلة الش مية.

- 5واجتياز ا تبار الكفايات المعتمد من الوزار .
- 6إلل جانب اإللمام باست دام الحاسب اآللي.

- 7واجتياز فحص طبي شامل يثبت لو المت دم من اومراض العضوية والنفسية ومن تعاطي
الم درات والمؤثرات الع لية.

- 8كما يشترط أن يكون المت دم مسجر في الجمعية السعودية للمعلمين.
وحدد النظام مد ر مة التعليم مس سنوات تجدد بعد انتهائها بما

يزيد علل فمل دراسي

واحد ،وتحدد الرئحة التنفي ية إجراهات وشروط تجديدها مع مراعا توافر شروط الحمول علل
ر مة مزاولة مهنة التدريس ،ودعا النظام إلل تعلي العرو السنوية (الدورية) عمن لم يجدد

ر مة التعليم أو لم يحمل عليها وف ا لما ورد في الشروط الواجبة المحدد لنيل ر مة مزاولة
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التعليم ،و لل بدها من بداية العام الهجري الرح

تجديد الر مة،

نتهائها ويحرم منها إ ا انتهل العام من دون

ويتضمن النظام إقرار محفزات للعاملين المميزين في مهنة التعليم مهنيا من

رل برنامج الترقيات المهنية والتدرل الرتبي ،وتضع الرئحة التنفي ية شروط وضوابط دواجراهات

لل ،ويجوز ك لل للمميزين من المعلمات والمعلمين ال ين أمضوا  36عاما فإكثر في التدريس
الفعلي من دون أن ين طعوا أو يمارسوا عمر آ ر بالت اعد المبكر بكامل راتبهم ،وتحدد اللوائخ

شروط وضوابط دواجراهات لل.

وأورد النظام عددا من الواجبات المفترض اإللمام بها إ أدرجها تحت عنوان (واجبات مهنة

التعليم) مثل ا لتزام بإحكام اإلسرم والت يد باونظمة والتعليمات وقواعد السلول واآلداب،

واجتناب كل ما هو م ل بشرف المهنة ،واإلحاطة الكاملة بسياسة التعليم في المملكة ونظامها
التعليمي وأهدافت ،وتفهم المراحل التعليمية الم تلفة واإللمام ب مائص طربها وأساليب التعامل
معهم ،واحترام الطالب ومعاملتت معاملة تربوية تح

لت اومن والطمإنينة ،وال يام بكل ما يوكل

إليت في ه ا ال موص وف ا لل واعد واونظمة والتعليمات ،وتدريس النماب الم رر من

الحمص كامر ،والمشاركة في اإلشراف اليومي علل الطرب ،وش ل حمص ا نتظار وال يام

بعمل المعلم ال ائب وسد العجز الطارئ في عدد معلمي المدرسة وف التوجيهات ،وال يام بالدور
التربوي واإلرشادي الشامل للطرب ورعايتهم سلوكيا واجتماعيا ،ومتابعة تحميلهم وتنمية مواطن
اإلبداع والتفو لديهم ،والبحث عن حا ت الضعف والت مير وعرجها ،ودراسة المنهج وال طط

الدراسية والكتب الم رر وت ويمها ،واإلسهام في برامج النشاط وا لتزام بما ي مص له ه البرامج
من ساعات ،والت يد بمواعيد الحضور وا نمراف وبداية الحمص ونهايتها ،وحضور

ا جتماعات والمجالس التي تنظمها المدرسة ارل أوقات الدراسة أثناه الدوام الرسمي ،والتعاون
والعمل بروح الفري الواحد ضمن منظومة المدرسة والسعي إلل كل ما من شإنت تح ي انتظام

الدراسة وجدية العمل وتح ي البيئة الرئ ة بالمدرسة ،والسعي لتنمية ال ات علميا ومهنيا وتطوير

طرائ التدريس ،وا لتزام بإ ر مهنة التعليم والت يد بما ورد في ميثا مهنة التعليم المعتمد
بموجب التوجيت الكريم في ه ا ال موص.

المحور الثالث
الكفايات و المتطلبات األكاديمية والتربوية والثقافية لمنح رخصة مزاولة مهنة التدريس
م ننع اس ننت رار الن نرأي عل ننل أن التعل ننيم مهن ننة فتلزم ننت كفاي ننات لممارس ننتت تتمث ننل ف نني الجوان ننب

التالية:أو :

كفايات اوداه.ثانيا:

الكفايات اإلدارية.ثالثا :الكفايات ا جتماعية.
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أو  :كفايات اوداه:
أن مننن الضننرور أن يحتننرم الت مننص فنني التنندريس فننر تسننند منناد إ إلننل مت ممننها.

وه ا ما نرحظت في واقع الميدان فتبرز قدرات المعلنم فني مجنال ت ممنت فني الوقنت الن ي ينؤثر
إيجابا علل مستو طربت .وتح ي أهداف مادتت والعكس في لل محيخ.
ولكي يكون اوداه يح

فائد لألبناه توازي زمن ب نائهم فني الفمنول حينث ي ضنون فيهنا

أكثر من ثلنث زمنن ي ضنتهم وم ندار اإلنفنا المنادي المباشنر و ينر المباشنر علنل التعلنيم بند أن
تتوفر في المعلم كما تشير جمانة عبيد (،2006ص: )173

 )1ال نندر الواض ننحة عل ننل الت ط ننيط للت نندريس .حي ننث إن ل ننل

يمك ننن عمل ننت دا ننل حج ننر

الد ارسننة .إنمننا قبننل لننل .ب نراه المعلننم لدرسننت ق نراه متإنيننة ،والرجننوع للم ارجننع التنني
ت دمننت فنني مادتننت .مننع التحدينند ل نندرات الطننرب التنني تناسننب المحتننو الن ي يتضننمنت

الدرس .ليمكنت تحديد أمثل أسلوب لتدريست وف وسائل معينة سنواه متنوفر مسنب ا أو
تم توفيرها.

 )2إمكانية تحديد أهداف التعلم بوضوحم ليبنل عليها طتت في سير المنهج عموما والندرس
موما.
 )3ال در علل تحديد أي المواد العلمية التي ستست دم في التدريس.
 )4اإللمام التام بطري ة است دام اوجهز واودوات المساند لعملية التدريس.
 )5التمننور المكتننوب بطري ننة تتننابع م ارحننل النندرس دا ننل الفمننل واوسننلوب اومثننل لج ن ب
انتباه الطرب نحو التعلم.

 )6حسن ا تيار وتمميم أساليب ت ويم النتائج واإللمام بتنفي ها.
 )7المهار التدريسية الرزمة لتنفي طري ة التدريس التي ا تارها بنجاح.
 )8ال منائص الش منية المناسنبة كالسنمات التني تتعلن بش منية ومرمنخ وجهنت ومننفاتت
الجسمية ،التي تعينت علل أداه عملت.
 )9قدرتت علل تهيئة الطرب دواثارتهم نحو الدرس واكتساب المعلومة.
 )10است دام التعزيز (اللفظي ،و ير اللفظي).
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 )11الحيوية دا ل الفمل وحسن ا تمال.
 )12إدار الفمل.
ثانيا :الكفايات اإلدارية:
بم ننا أن المعل ننم يعم ننل ف نني مح ننيط يم ننول بالفعالي ننات الم تلف ننة ويتعام ننل م ننع جه ننات إداري ننة
متعدد ويمارس مهام إشرافية دوادارية متنوعة (فهو أمة في واحد).
فعلل المعلم أن تتوفر لديت الكفايات اإلدارية التالية:
 )1معرفة الهيكل التنظيمي الدا لي للمدرسة بمور عامة ،ولمدرسنتت التني يعمنل بهنا بمنفة

امة .مما تتكون إداريا ...ما عرقنة بكنل إداري .... ،منا هني حندود منرحية كنل

منهم وما أدنل الكمال في أعمالهم.
 )2الحن ننرص والي ظن ننة لكافن ننة التعن نناميم ال ن نوارد إلن ننل المدرسن ننة والمنظمن ننة لسن ننير العمن ننل تح ي ن نا
لمملحة ما أرسلت وجلت.

 )3المشاركة الفاعلة في اإلشراف اليومي دا ل و ارل المدرسة.
 )4ا لتزام بالدوام الرسمي حضو ار وأداه .والمشاركة الفاعلة في ا مطفاف المباحي.
 )5المسنناهمة الجنناد فنني الت طننيط والتنظننيم اإلداري قب ننل بننده العننام الد ارسنني وأثننناه العم ننل
اليومي.
 )6معرف ننة المج ننالس المدرس ننية (مجل ننس المدرس ننة ،مجل ننس المعلم ننين) وتش ننكيل ك ننل مجل ننس
وأهدافت واوعمال المناطة بت.
 )7معرفة اللجان المدرسية (لجنة التوعية اإلسنرمية ،لجننة التوجينت واإلرشناد ،لجننة الحنا ت
السلوكية الطارئة ،لجنة النشاط) وتشكيل وعمل كل لجنة.
 )8ا طرع علل ال واعد التنظيمية لمدارس التعليم العام المادر 1438 -37هن.
 )9ا طرع علل دليل مدير المدرسة اإلجرائي المادر1438 -37هن.
 )10اإللمام بالسجرت المدرسية بإنواعها الم تلفة الالرسمية ،والتنظيمية).
 )11ا جتماعات المدرسية :أنواعها .ميا ة محاضرها.
10

 )12معرف ننة ئح ننة ت ننويم الطال ننب والف ننر بينه ننا وب ننين ئح ننة ا
اإللحاقية في ه ا الشإن.

تب ننارات واإللم ننام بالتع نناميم

 )13معرفة ما ا ي مد بالت ويم المستمر ،وكيفية إجرائت.
 )14اإللمام بإدار ا

تبارات وأنظمتها وأساليب تنفي ها.

 )15إجاد أعمال الحاسب اآللي .وت نيات التعامل معت.
 )16معرفة الجداول المدرسية و طة توزيع الحمص في كل ت مص.
ثالثا :الكفايات ا جتماعية:
(المعلننم عضننو فعننال يننؤثر فنني المجتمننع ويننؤثر فيننت ،يتعامننل مننع الطننرب وأولينناه أمننورهم

وزمره المهنة ٍ
بود دواجابية .وهو قدو في ال نول والعمنل)  ،نعنم فنالمعلم و أدوار متعندد الأمنة فني
واحدال عليت أن يكون:
قدو في قولت وعملت دا ل المدرسة و ارجها وننت منؤثر فني الحني ي تندي بنت طربنت يحسنن
التوامل مع كافة أفراد المجتمع حيث يمتد عطاؤه بين اآلباه واوبناه.
تإكينند مبنندأ الث ننة فيننت مننن المجتمننع فإولينناه اومننور

يحننددون معلم نا فنني المدرسننة ب اتننت

ليتولل تدريس أبنائهم.
العمل علل حفنز النناس فني مشنروعات دمنة البيئنة أو ت نديم العنون المنادي والمعننوي لمنن

يحتال.

تولي ال ياد الفكرية للمجتمع وال يام بإعباه إضافة لدور التدريسي دا ل المدرسة.
الحرص علل زياد الترابط اوسري بين المدرسة والمنزل.
المساهمة في الجمعيات ال يرينة .والعمنل علنل جنوهر اإلشنعاع الفكنري فني مجتمعنت وتنولي
قياد مثل ه ه اومور أو إيجابية المساهمة فيها.
أن يتمننف بالرحمننة ،والعنندل وال نندر علننل التعلننيم والتمكننين مننن الم نواد التنني يدرسننها والنندين
واإل رص والنزاهة الال ابسيال.
عناقر ،حكيمنا ،ا دينن بمني ار برياضنة او نر  ،وقنو ار ،رزيننا ،بعيندا عنن ال فنة والسن ف.

الالشيخ الرئيس أبن سيناهال.
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المعرفة الكافية والمهارات في العرقات ا جتماعية ،المظهر العام المناسب
و أشننارت السننيد ( )2006إلننل أن هنننال أربعننة أن نواع مننن الكفايننات المهنيننة هنني –:الكفايننات
المعرفية :وتشير إلل المعلومات والمهارات الع لية الضنرورية وداه الفنرد (المعلنم) فني شنتل،

مجننا ت عملننت (التعليمنني ن التعلمنني)  – .الكفايننات الوجدانيننة :وتشننير إلننل اسننتعدادات الفننرد
(المعل ننم) وميول ننت واتجاهات ننت وقيم ننت ومعت دات ننت ،وهن ن ه الكفاي ننات تف ط نني جوان ننب متع نندد مث ننل:
حساسية الفرد (المعلم) وث تت بنفست واتجاهت نحو المهنة (التعليم) .
– الكفاي ننات اودائي ننة :وتش ننير إل ننل كف نناهات اوداه الت نني فيظهره ننا الف ننرد (المعل ننم) وتتض ننمن

المهارات النفس حركية (كتوظيف وسائل وتكنولوجيا التعليم دواجراه العروض العملية … النخ)
حملت الفرد (المعلم) ساب ا من كفايات معرفية .
وأداه ه ه المهارات يعتمد علل ما ّ
– الكفاي ننات اإلنتاجي ننة :تش ننير إل ننل أث ننر أداه الف ننرد (المعل ننم) للكف نناهات الس نناب ة ف نني المي نندان

(التعلننيم) ،أي أثننر كفايننات المعلننم فنني المتعلمننين ،ومنند تكننيفهم فنني تعلمهننم المسننت بلي أو فنني

مهنهم .

المحور الرابع
أخالقيات مهنة التعليم الواجب توافرها فيمن يمنح رخصة مزاولة مهنة التدريس
ين ن كر حك ننيم ()1: 2007وباق ننارأ (:1417ص  )87أن مهن ننة التعل ننيم تع نند رس ننالة
رفيعننة الشننإن عاليننة المنزلننة تحظننل باهتمننام الجميننع ،لمننا لهننا مننن تننإثير عظننيم فنني حاضننر اومننة
ومسنننت بلها ،ويتجلن ننل سن ننمو ه ن ن ه المهنن ننة ورفعتهن ننا فن نني مضن ننمونها او رقن نني ال ن ن ي يح نندد مسن ننارها

المسلكي ،ونتائجها التربوية والتعليمية وعائدها علل الفرد والمجتمع واإلنسانية جمعاه .
يش ننير ال نندايل (،1420ص  )236أن أ رقي ننات مهن ننة التعل ننيم  :الس ننجايا الحمي نند والس ننلو
كيات الفاضلة التي يتعين أن يتحلل بها العاملون فني ح نل التعلنيم العنام فكن ار وسنلوكا أمنام ا ثنم
أمام و اومر وأمام أنفسهم واآل رين وترتب عليهم واجبات أ رقية .

ويهنندف ميثننا أ رقيننات مهنننة التعلننيم إلننل تعزيننز انتمنناه المعلننم لرسننالتت ومهنتننت ،وا رت نناه

بها واإلسهام في تطوير المجتمع ال ي يعيأ فيت  ،وتحببت لطربت وج بهم إليت واإلفاد منت و لل
من رل اآلتي :
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 -1توعية المعلم بإهميتت المهنية ودورها في بناه مست بل وطنت.
 -2اإلسهام في تعزيز مكانة المعلم العلمية وا جتماعية .
 -3حفز المعلم علل أن يتمثل قيم مهنتت وأ رقها سلوكا في حياتت .
رسالة التعليم .
التعليم رسالة تستمد أ رقياتهنا منن هندي شنريعتنا ومبنادئ حضنارتنا وتوجنب علنل ال نائمين

بهنا أداه حن ا نتمناه إليهننا إ رمنا فنني العمنل ومنندقا منع النننفس والنناس ،وعطنناه مسنتم ار لنشننر
العلم وفضائلت .
 -1المعلم ماحب رسالة يستشعر عظمتها ويؤمن بإهميتها ويؤدي ح ها بمهنية عالية .
 -2اعتزاز المعلم بمهنتت دوادراكت المستمر لرسالتت يدعوانت إلل الحرص علل ن اه السنير
وطهار السرير  ،حفاظا علل شرف مهنة التعليم .
المعلم وأداؤه المهني .
 -1المعلننم مثننال للمسننلم المعتننز بدينننت المتإسنني برسننول ا  فنني جميننع أقوالننت وأفعالننت

وسطيا في تعامرتت وأحكامت .

 -2المعلم يدرل أن النمو المهني واجب أساس ،والث افة ال اتية المسنتمر مننهج فني حياتنت،
يطور نفست وينمي معارفت منتفعا بكل جديد في مجال ت ممت وفنون التدريس ومهاراتت .
 -3يدرل المعلم أن ا ست امة والمد  ،واومانة ،والحلم ،والحزم ،وا نضباط ،والتسنامخ،
وحسن المظهر ،وبشاشة الوجت سمات رئيسة في تكوين ش ميتت .
 -4المعل ننم ي نندرل أن الرقي ننب الح ي نني عل ننل س ننلوكت ،بع نند ا  -س ننبحانت وتع ننالل – ،ه ننو
ضمير ي ظ وحنس ناقند ،وأن الرقابنة ال ارجينة مهمنا تنوعنت اوسناليب

ترقنل إلنل الرقابنة ال اتينة

لن لل يسننعل المعلننم بكننل وسننيلة متاحننة إلننل بننث هن ه الننروح بننين طربننت ومجتمعننت ،ويضننرب المثننل
وال دو في التمسل بها .
 -5يسهم المعلم في ترسنيخ مفهنوم المواطننة لند الطنرب ،و نرس أهمينة مبندأ ا عتندال
والتسامخ والتعايأ بعيدا عن ال لو والتطرف .
المعلم وطربت .يشير دليل المعلم (،1418ص )49إلل أن -:
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 -1العرقننة بننين المعلننم وطربننت ،والمعلمننة وطالباتهننا لحمتهننا الر بننة فنني نفعهننم ،وسننداها

الشف ة عليهم والبر بهم وأساسها المود الحانية ،وحارسها الحنزم الضنروري ،وهندفها تح ين

ينري

الدنيا واآل ر للجيل المإمول للنهضة والت دم.
 -2المعلم قدو لطربت امة ،وللمجتمع عامة وهو حريص علل أن يكون أثره في الناس

حمينندا باقيننا ل ن لل فهننو يستمسننل بننال يم او رقيننة والمثننل العليننا وينندعو إليهننا وينشننرها بننين طربننت
والناس كافة ويعمل علل شيوعها واحترامها ما استطاع إلل لل سبير .

 -3يحسننن المعلننم الظننن بطربننت ويعلمهننم أن يكون نوا ك ن لل فنني حينناتهم العامننة وال امننة،

ليلتمسوا الع ر ل يرهم قبل التماس ال طإ ،ويروا عيوب أنفسهم قبل رؤية عيوب اآل رين .

 -4المعل ننم أح ننرص الن نناس عل ننل نف ننع طرب ننت ،يبن ن ل جه ننده كل ننت ف نني تعل ننيمهم ،وتن نربيتهم،
وتوجيههم ،يدلهم علل طري ال ير وير بهم فيت ويبين لهم طري الشر وي ودهم عنت  ،في رعاية

متكاملة لنموهم دينيا وعلميا و ل يا ونفسيا واجتماعيا ومحيا .

 -5المعلننم يعنندل بننين طربننت فنني عطائننت وتعاملننت ورقابتننت وت ويمننت ودائهننم ،ويمننون

كرامتهم ،ويعي ح وقهم

ويسننتثمر أوقنناتهم بكننل مفينند وهننو ب ن لل

بتعليمهم في مجال ت ممهم .

يسننمخ بات ننا دروسننهم سنناحة ل يننر مننا يعنننل

 -6المعلننم أنمننو ل للحكمننة والرف ن  ،يمارسننهما ويننإمر بهمننا ،ويتجنننب العنننف وينهننل عنننت

ويعود طربت علل التفكير السليم والحوار البناه ،وحسن ا ستماع إلل آراه اآل رين والتسنامخ منع
الناس والت ل ب ل اإلسرم في الحوار ونشر مبدأ الشور .
 -7يعي المعلم أن الطالب ينفر من المدرسة التي يست دم فيهنا الع ناب البندني والنفسني،

ل ا فإن المربي ال دير يتجنبهما وينهل عنهما

 -8يسننعل المعلننم إلكسنناب الطالننب المهننارات الع ليننة والعلميننة التنني تنمنني لديننت التفكيننر

العلمي الناقد وحب التعلم ال اتي المستمر وممارستت .

ندر منن ال نيم ال ل ينة والعنادات السنليمة (عندس
و رمة ال ول :إن المعلم يجب أن يمتلل ق ا

 )1417،27،تؤهلت للعمل بإقدس مهنة
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المحور الخامس:اختبارات رخصة التعليم:
هنننال مجموعننة مننن المبننررات التنني أبننرزت الحاجننة إلننل تإسننيس ا تبننارات للمعلمننين كمننا
ي كر الحكمي (: 1424ص)41أهمهنا الحاجنة إلنل إيجناد المعنايير المناسنبة للند ول إلنل وظيفنة
التندريس وا سننتمرار بهننا ،ولتننوفر أعنداد كبيننر مننن المت نندمين لرنضنمام إلننل مهنننة التنندريس وزينناد

العنرض علنل الطلنب فنني معظننم الت ممنات وهن ا يتننيخ للنوزار فرمننة انت نناه اوفضنل مننن ننرل
تطبي معايير دقي ة لر تبار.

وم ننن اوس ننباب أيض ننا :الحاج ننة إل ننل رب ننط البن نرامج التدريبي ننة للمعلم ننين الت نني ت نندمها ال ننوزار

دوادارات التعلننيم بتحدينند علمنني حتياجنناتهم التدريبيننة ،وه ن ا سننيؤدي إلننل اسننتثمار أفضننل للم نوارد
دواتاحة الفرمة للمعلمين ال ين هم في حاجة فعلية لرلتحا بنالبرامج التدريبينة لتطنوير مسنتوياتهم
والحاج ننة إل ننل تش ننجيع المعلم ننين لرس ننتمرار ف نني التعل ننيم الن ن اتي وتط ننوير مس ننتوياتهم العلمي ننة ف نني

ت ممنناتهم وتطننوير مهنناراتهم ومعننارفهم التربويننة وث ننافتهم العامننة ،والحنند مننن التنندهور ال ن ي قنند
يتع ننرض ل ننت بع ننض المعلم ننين ف نني المع ننارف والمه ننارات التربوي ننة والت مم ننية والحاج ننة إل ننل دع ننم
المرحظات المفية التي ي وم بهنا اإلشنراف التربنوي لت نويم أداه المعلنم بمعلومنات موضنوعية عنن

مسننتو المعلننم تعتمنند علننل ا تبننارات م ننننة ،والتبنناين الكبيننر فنني طننط مؤسسننات إعننداد المعلمننين
الد ارسننية وعنندم وجننود اتفننا تلننل المؤسسننات علننل الحنند اودنننل مننن اإلعننداد التربننوي الت ممنني

المطلوب توفره في تلل البرامج.

دراسة أوضاع المعلمين في المملكة وقياس قدراتهم أبرز أهداف المشروع
هنال مجموعة من اوهداف لمشروع ا تبارات المعلمين وهي:
إعداد قوائم بالكفايات اوساسية التي يفترض تح ها في المعلمنين (معنايير لمهننة التندريس)
يمكن ا ستفاد منها في تح ي المواهمة بين برامج كليات إعداد المعلمين والجامعات والمتطلبات

العليا لعملية التدريس في المدرسة.
وبناه أدوات ل ياس مد تح

الكفايات اوساسية لد المعلمين يمكن است دام نتائجها في

ا تبار المعلمين والمفاضلة بيننهم فني الترقينات و يرهنا منن ال ن اررات وتحديند ا حتياجنات التدريبينة
للمعلمننين مننن ننرل التعننرف علننل جوانننب الضننعف لنند المعلننم وتننوفير ت يننة راجعننة للمعلمننين
تساعدهم علل النمو المهني ال اتي ودراسة واقنع المعلمنين فني المملكنة العربينة السنعودية والعوامنل

التي تؤثر في أدائهم.
ا

تبار يشمل الكفايات التربوية والمهارات الل وية والعددية
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بعد مراجعة مجموعة من التجارب العالمية واودبيات في مجال ا تبارات المعلنم ،تنم تحديند

أربعة مجا ت رئيسية تشكل منظومة الكفايات التني يفتنرض توفرهنا فنيمن ي نوم بالتندريس وبالتنالي
تشكل اوجزاه الرئيسية لر تبار وهي:
 - 1الكفايات التربوية وه ا الجزه يشمل سياسة التعلنيم ونظمنت فني المملكنة ومفهنوم التربينة

والمناهج ،وطر التدريس ،وعلنم الننفس التربنوي ،وال يناس والت نويم ،ومجموعنة منن المعنارف حنول

التدريس مثل ت طيط التعليم وتمميم ال برات التعليمية دوادار المف  ..إلخ.
 - 2المهارات الل وية (مهار الل ة العربية قراه وكتابة وفهما).

 - 3المهننارات العدديننة (الحنند اودنننل مننن المهننارات العدديننة التنني تسنناعد المعلننم فنني أداه

مهمتت و امة المتعل ة بت ويم أداه الطالب).

وت نندم هن ه اوجنزاه الثرثننة لجميننع المعلمننين وهنننال طننة إلعننداد ا تبننارات مسننت بلية ت ننيس

مهارات تتعل بت نية المعلومات والحاسب اآللي.
ا

 - 4الكفايننات الت ممننية (ا تبننار فنني منناد الت مننص) وطننر تدريسننت وه ن ا الجننزه مننن

تبار ي دم للمعلمين كل حسب ت ممت وقند تنم إعنداد ا تبنارات للت ممنات التالينة :التربينة

اإلسننرمية والل ننة العربيننة والرياضننيات والفيزينناه والكيمينناه واوحينناه والعلننوم (للمننرحلتين ا بتدائيننة،

المتوسن ننطة) وا جتماعي ن ننات والعل ن ننوم اإلدارين ننة والتربي ن ننة الفني ن ننة والتربين ننة البدني ن ننة والحاس ن ننب والل ن ننة
اإلنجليزية.
وتنفي ن ن مشن ننروع وطنن نني مثن ننل ا تبن ننار الكفاين ننات اوساسن ننية للمعلمن ننين يسن ننتلزم عن ننددا من ننن
اإلج نراهات والموامننفات التنني مننن شننإنها العمننل علننل ترسنني ت ،تعمي ن أهدافننت ،وضننمان تح ي ننت

لمسننتويات عليننا مننن الجننود وقنند سننارت عمليننة بننناه ا

تبننار وفن الم ارحننل التاليننة وتجهيننز البنيننة

التنظيمية للمشروع دواعداد قنوائم الكفاينات وتحكنيم الكفاينات ووضنع الكفاينات فني منورتها النهائينة
ووضننع موامننفات ا تبننار وكتابننة اوسننئلة ومراجعننة البنننود والتطبي ن التجريبنني لبنننود ا تبننارات
وتحليل البيانات .النتائج ستست دم في ا تيار المعلمين الجدد وتحديد ا حتياجات
يمكن ننن أن تسنننت دم نتن ننائج ا

تبنننارات بعننند تطبي هن ننا فننني ا تين ننار المعلمن ننين الج نندد وتحدين نند

مرحية المعلمين ال ين هنم علنل رأس العمنل منن عندمها وتحديند ا حتياجنات التدريبينة للمعلمنين

ال ن ين هننم علننل رأس العمننل وات ننا ال ن اررات التنني تعننالج أوضنناع المعلمننين ال ن ين

الكفايات اوساسية للتدريس .ال اررات المترتبة علل نتائج ا

16

تبارات

تتننوفر لننديهم

وقنند تننم وضننع تمننور مبنندئي مننن لقبننل لجنننة مننن المسننؤولين عننن ال طاعننات ات العرقننة

ب ننالمعلمين ف نني وزار المع ننارف ،مث ننل ش ننؤون المعلم ننين واإلشن نراف الترب ننوي وا

تب ننارات والتط ننوير

التربوي والتعليم اوهلي والتدريب وا بتعاث ،وقد لمنت اللجننة إلنل وضنع تمنور حنول ال ن اررات
التنني يمكننن أن تترتننب علننل ا تبننارات المعلمننين ثننم إقرارهننا ح ننا مننن لقبننل اللجنننة العليننا لتطننوير
التعليم بالوزار وهي:
المعلمون الجدد:ويشمل ه ا الممطلخ في كل من التعليم الحكومي واوهلي وهم ال ريجون
المت دمون لمهنة التعليم والمت دمون للعنود لمهننة التعلنيم بعند ا ن طناع عنهنا وسنباب يمكنن معهنا

العود والمت دمون للتعاقد سواه من الدا ل أو من ال ارل.
ويعتبننر اجتينناز ا

يجتز ا

تبننار شننرطا لنند ول مهنننة التعلننيم لتلننل الفئننات الننثرث ويسننمخ لمننن لننم

تبار الت دم لت مر أ ر أو أكثر فني أي فتنر منن فتنرات ت ديمنت وتعتبنر درجنة ا

تبنار

للمجتنازين عنمنر مفاضنلة فني التوظينف أو التعاقند ولمناحب المنرحية أو منن يفوضنت اسنتثناه
شرط اجتياز ا
درجة ا

تبار عندما يكون ا حتيال أكثر من المتوفر في الت ممات النادر.

تبار تد ل في ت ويم اوداه الوظيفي للمعلم علل رأس العمل
تبننار

يلننزم كننل معلننم الت نندم لر تبننار مننر واحنند كننل منس سنننوات دوا ا لننم يجتننز المعلننم ا
فيلننزم بنند ول برنننامج تنندريبي أو أكثننر فنني الجننزه ال ن ي أ ف ن فيننت مننن ا تبننار علننل أن يكننون

البرننامج معتمندا منن اإلدار العامنة للتندريب وا بتعناث بنوزار المعنارف والت ندم لر تبنار فني السنننة
الم بلة ثم التي تليها كحد أقمل وبعند اإل فنا فني المنر الثالثنة فيحنال إلنل الجهنة المعنينة بشنؤون
المعلمننين فنني الننوزار لبحننث اسننتم ارره فنني التعلننيم مننن عدمننت وت ننوم اإلدار العامننة للتنندريب التربننوي
وا بتعن نناث باعتمن نناد الب ن نرامج التدريبين ننة المناسن ننبة وتنفي ن ن ها بعن نند استشن ننار الجهن ننة المعن نند لر تبن ننار
تبنار فني ت نويم اوداه النوظيفي للمعلنم ويحندد لهنا

والجهات او ر ات العرقة وتد ل درجة ا
الوزن المناسب من لقبل الجهة المسؤولة عن استمار ت ويم اوداه الوظيفي بالوزار .
مسؤولو ال ياس وا

تبارات المهنية واإلشراف التربوي يتابعون ا

تبار

الخاتمة(نتائج البحةث وتوصةيات ):تنناول البحنث متطلبنات مننخ ر منة مزاولنة مهننة التندريس فني
المملكة العربية السعودية ،ومن رل محاوره تومل الباحثان إلل النتائج التالية -:
 -1وظيف ننة الت نندريس مهن ننة ب نند أن ت ننوم عل نني أس ننس وقواع نند علمي ننة و ب نند أن تواك ننب ك ننل
التطننورات العالميننة مهنننة التنندريس مننن المهننن الدقي ننة التنني تحتننال إلننل إعننداد جينند  ،وهنني
ليست مجرد أداه آلي يمارست أي فرد أو كل فنرد حسنبما تنوفرت لدينت قندر تعيننت أو ب ندر
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مننا عنننده مننن علننم ،ولكنهننا مهنننة لهننا أمننولها وعلننم لننت م وماتننت  ،فضننر عننن أنهننا عمليننة
تعليميننة تربويننة ت ننوم علننل أسننس وقواعنند ونظريننات ،وهنني عمليننة بننناه وتكننوين اوجيننال

المتعاقب.
 -2إن منننخ ر مننة مزاولننة مهنننة التنندريس لمننن يرينند ال ننيم بالتنندريس ضننرور ملحننة

تيننار

المعلم ننين بم ننا يتناس ننب م ننع ا تجاه ننات العمن نرية الحديث ننة بع نند أن أثبت ننت التجرب ننة م نندي

ال مور ال ي يشوب عملية إعداد المدرسين في كليات التربية.

 -3ا تيار المعلنم لمزاولنة مهننة التندريس يوجنب أن نفحنص بعناينة الكفاينات الواجنب توافرهنا
فينت للنجناح فني هن ه المهننة .ان فناض مسنتوي المدرسنين الن ين يمثلنون حجنر اوسناس
والزاوية اوهم في ا رت اه بالتعليم
التوصيات :
-1إعداد قائمة لكفاينات التندريس بحينث تكنون شناملة لجمينع جواننب الكفاينات الش منية والعلمينة
والمهنينة وا جتماعينة لافناد منهنا ا تينار المعلمننين ومننحهم ر منة مزاولنة مهننة التندريس وعننند
ت ننويم أي مننن ب نرامج إعننداد المعلمننين المت ننوفر  ،أو عننند تطويرهننا  ،أو عننند بننناه برنننامج ترب ننوي
إلعداد المعلمين ي وم علل الكفايات  ،أو عند تمميم أدوات لت ويم اوداه الوظيفي للمعلمين

-2ضرور ت ديم برامج تدريب أثناه ال دمة لمعالجة نواحي ال مور فني أداه المعلمنين ت نوم علنل

الكفاين ن ن ننات  ،وتركن ن ن ننز علن ن ن ننل جوانن ن ن ننب ال من ن ن ننور التن ن ن نني تظهن ن ن ننر علن ن ن ننل اوداه التدريسن ن ن نني

-3ضرور ت ويم برنامج إعداد المعلمين فني كلينات التربينة بالمملكنة فني ضنوه كفاينات التندريس

الرزمة بحيث يشمل الت نويم جمينع جواننب اإلعنداد الث افينة  ،والت ممنية  ،والتربوينة

-4ضرور إعاد النظر فني اوسناليب المسنت دمة لت نويم البنرامج التربوينة  ،وتطويرهنا علنل النحنو
الن ن ن ن ن ن ن ي يت ن ن ن ن ن ننيخ اس ن ن ن ن ن ننت دام اوس ن ن ن ن ن نناليب الجدي ن ن ن ن ن نند ال ائم ن ن ن ن ن ننة عل ن ن ن ن ن ننل الكفاي ن ن ن ن ن ننات

-5إعداد بطاقات ت ويم اتي للمعلمنين تعتمند علنل الكفاينات فني الت ممنات او نر  ،لافناد

منهنا فني ت نويم مسنتو اوداه التدريسني للمعلمنين  ،منع ضنرور مننخ المعلمنين الث نة باسنت دامها

-6ض ننرور تط ننوير ئح ننة ت ننويم اوداه ال ننوظيفي للوظ ننائف التعليمي ننة  ،و ام ننة المتعلن ن منه ننا

بالمعلمين  ،بحيث ت وم علل الكفايات .

المراجع :باقارأ،و اآلنسي ( -:)1417مشكرت وقضايا تربوية معامر ،حائل ،دار اوندلس
الحكمن نني ،عل ن ن ننل م ن ن ن ن نندي وآ رون ( :)1424ا تبار الكفايات اوساسية للمعلمين  ،ورقنة م دمنة
إلل الل اه الحادي عشر ل اد العمل التربوي المنع د في مدينة جازان 1424 / 1 / 3-1هن
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حكيم ،عبد الحميد(:)2007ميثا مهنة التعليم ،مكة المكرمة ،جامعة أم ال ر
الزكي ،أحمد عبد الفتاح(1999م) :ال نظام م ترح إلعداد معلم المرحلة ا بتدائية  ،دراسة م ارننة،
رسالة ماجستير ير منشور  ،كلية التربية بدمياط جامعة المنمور .

الدايل  ،عبد الرحمن (-:)1420المعلم السعودي (الحاضر والمست بل )،الرياض ،مطابع الفرزد
وقان ،عبيدات(-:)1424البحث العلمي (مفهومت –أدواتت-أساليبت)،عمان ،دار إشرافات للنشر
الزه ارنن نني ،سن ننعود بن ننن حسن ننين()1426برنن ننامج م تن ننرح لتطن ننوير برنن ننامج اإلعن ننداد التربن ننوي لمعلمن نني
ا جتماعيات للمرحلة ا بتدائية في كلينات المعلمنين بالمملكنة العربينة السنعودية فني ضنوه كفاينات

التدريس الرزمة ،دراسة م دمة إلل قسم التربينة فني كلينة العلنوم ا جتماعينة بجامعنة اإلمنام محمند
بن سعود اإلسرمية لدرجة الدكتوراه في التربية
السنبل،عبد العزيز وآ رون ( -:)2010نظام التعليم في المملكة ،الرياض ،مطابع الفرزد
الس ننيد ،يس ننر مم ننطفل ( :)2006تنمي ننة الكفاي ننة المهني ننة للمعلم ننات ف نني كيفي ننة إع ننداد ال ط ننط
العرجية لتحسين المستو التحميلي للتلمي ات الضعيفات ,جامعة اإلمارات العربية المتحد .

عامر،طار

(-:)2007دراسات في إعداد المعلم  ،اوردن –عمان،دار اليازوري العلمية .

عبد ا ،عبد الرحمن ( -:)1424المرشد في كتابة اوبحاث ،ط،6جد ،دار الشرو .
عبيد ،جمانة ( :)2006المعلم (إعداده،تدريبت ،كفاياتت )،عمان ،اوردن ،دار مفاه للنشر
عدس،محمد عبد الرحيم (1417ه):المعلم الفاعل والتدريس الفعال،عمان ،دار الفكر
المجينندل ،عبنند ا شننمت (-:) 2006اتجاهننات طلبننة كليننة التربيننة فنني مننرلة ،المجلننة التربويننة

،المجلس العلمي للنشر ،جامعة الكويت ،العدد،81المجلد  ،21و ال عد -1427ديسمبر 2006

وزار المع ننارف (1418هن نن ).دلي ننل المعل ننم - .اإلدار العام ننة لاشن نراف الترب ننوي،ط،1الري نناض
،مطابع العمر
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المعايير الضرورية لمزاولة مهنة التعليم

إعداد
فاطمة عبداهلل المصعبي

بحث مقدم ضمن مؤتمر إعداد المعلم العربي معرفيا ومهنيا  2016م

المقدمة
إن الحمد هلل تعالى  ،نحمده ونستعينه ونستهديه  ،ونؤمن به ونتوكل عليه  ،ونعوذ باهلل تعالى من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ،من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ,والصالة
والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين .
يتم من خاللها انتقال المعلومات ،واألفكار،
العلمية و
يعتبر العلم أساس الحياة
ّ
ّ
التعليمية التي ّ
واالتجاهات ،والمهارات من خالل الوسائل المختلفة الّتي يتّفق عليها المرّبون رغم وجود

االختالف في اتجاهاتهم إلى األجيال األخرى ,ويعتبر الهدف األساسي للتّعليم هو إعداد الفرد
لبناء مجتمعه وتطويره إلى األفضل  ,وال يعتمد ذلك على تلقي الطالب العلم فقط من المعلم إنما
تطبيقه والمشاركة في إظهار دوره ويتجلى ذلك من خالل ماتحرص عليه و ازرة التعليم من برامج
فعال ،ويتم ذلك من خالل وضع خطة عمل
و ازرية وطرق إعداد المعلم ,وابراز دوره كعنصر َ

وتنفيذها ،مما يجعل اإلقبال عليه متمي اًز بحماس أشد مما يتوافر لدراسة المواد الدراسية فقط ,ولما

للدراسات العلمية من نصيب في دعم القضايا التربوية فقد تم طرح الدراسة التالية بعنوان:
(المعايير الضرورية لمزاولة مهنة التعليم)
1

وقد تم تقسيم الدراسة إلى مايلي:
 -مشكلة الدراسة وأبعادها.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. منهج الدراسة وأساليب جمع البيانات. النتائج والتوصيات. الخاتمةالمالحق-قائمة المصادر والمراجع

مشكلة الدراسة وأبعادها.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى إبراز (المعايير الضرورية لمزاولة مهنة التعليم) ويمكن تقسيم هذا الهدف
الرئيسي إلى عدة أهداف فرعية تمثلت فيما يلي:
 -1النظم والمعايير التي يتم في ضوئها اختيار المعلم.
 -2مدى التمكن العلمي والتنمية المهنية للمعلم .
 -3الرؤية المستقبلية لتطوير نظام إعداد المعلم .

مشكلة الدراسة:
العملية التّربوية ،فهو القادر على تحقيق أهداف التعليم  ,ونظ اًر لما
عد المعلّم من أهم ال ُمدخالت
ي ّ
ّ

يشهده المجتمع من تطور هادف يتطلب إعداد إنسان قادر على التفاعل الواعي مع منجزات
عصره ,ويتفق قادة الفكر والمربون على أن المعلم هو العنصر الفعال في تحقيق األهداف

التربوية والركيزة األساسية في العملية التعليمية التي ال تعلوها أداة وال تعوضها وسيلة وحتى تكون

2

مخرجات المعلم تتصف بجودة عالية كان من الواجب توفر المعايير الالزمة لمزاولة مهنة التعليم
 ,لذلك تظهر مشكلة الدراسة في اإلجابة على عدد من األسئلة.
تساؤالت الدراسة :تسعى الباحثة لإلجابة على األسئلة التالية:
 -1ما النظم والمعايير التي يتم في ضوئها اختيار المعلم ؟
 -3ما هو مدى التمكن العلمي والتنمية المهنية للمعلم ؟
 -3ما الرؤية المستقبلية لتطوير نظام إعداد المعلم ؟

أهمية الدراسة:
الجانب النظري:تمثلت األهمية النظرية لموضوع الدراسة فيما يلي:
 قلة المراجع والمصادر التي تشير إلى (المعايير الضرورية لمزاولة مهنة التعليم) ,وبذلك تصبحأهمية الدراسة لما ستصل إليها من نتائج تثري الجهود المبذولة في إعداد المعلم وتضيف إلى
الدراسات السابقة دراسة تهتم بذلك الجانب.
 تشير الدراسة إلى ضرورة وضع معايير لمهنة التعليم والتي بدورها تلخص إلى عدد من النتائجالتي توصلت إليها ومن ثم وضع التوصيات العلمية.
الجانب التطبيقي :تتمثل األهمية التطبيقية لموضوع الدراسة فيما يلي:
-1

تساهم النتائج في إبراز المعايير الضرورية لمزاولة مهنة التعليم بقدر مايتم
طرحه من برامج و ازرية ومن خالل ما نراه من القدرة واالبتكار واإلبداع بمهارات

-2

فنية أو تقنية واحساس بالمسؤولية بقدر مايتوفر لهم دافع نحو النمو والتطور.

تظهر النتائج دور المعلم في المساهمة في تنشئة الطالب التنشئة القويمة وتعينه
على استثمار وقته وقدراته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالفائدة من خالل

ماكتسبه من خبرات في مجال عمله.
-3

توضح النتائج أهمية المعايير التي استفاد منها المعلم وطبقت عليه في إكساب

وايجاد مزايا ونقاط ايجابية في جوانب الشخصية للطالب.
3

مصطلحات الدراسة:
-1المعلم:
ويقصد به رائد النشاط والمسئول عن إقامة البرامج مع الطالب داخل المدرسة حيث يؤدي دور
اجتماعي بتفاعله مع الطالب من خالل تلك البرامج.
 -2برامج وزارية:
هي مجموعة من النشاطات التي يمارسها الطالب تحت إشراف المدرسة والتي تهدف إلى تحقيق
األهداف التربوية المنشودة ,وتكمل الخبرات التي قد اليكتسبونها من خالل المقررات المنهجية.
-3المعايير:القواعد أو الشروط التي نحكم من خاللها أو نقيس عليها سلوكيات األفراد أو
الجماعات أو األعمال وأنماط التفكير واإلجراءات.

()1

الدراسات السابقة و اإلطار النظري.
الدراسات السابقة:
بعد البحث واالستقصاء للدراسات السابقة حول الموضوع من خالل اإلطالع على مواقع
مراكز البحوث العلمية والمكتبات واستخدام الشبكة العنكبوتية تم الوقوف على بعض الدراسات و

عرضها وهي كالتالي:

 -دراسة دنيس الوتون  ,بعنوان  :تطور دور المعلم وانعكاساته على اإلعداد التربوي.

حيث شملت الدراسة تطور دور المعلم والسياق االجتماعي وضرورة إثبات الكفاءة ونوعية

التعليم ومستوى النتائج المرجوة باإلضافة إلى دور األباء في المجتمع المحلي باالضافة الى
تطور المناهج ومدى فاعلية المعلم وتقييمه لنتائج المرجوة ,باإلضافة إلى تحقيق التكامل

مابين عمليتي وضع المناهج والتدريب التجديدي للمعلمين.

 دراسة عدنان عرسان  ,بعنوان :دور المعلم وفاعليته التعليمية .()1

بلقيس غالب الشرعي  ,دراسة تقويمية لبرنامج إعداد المعلم بكلية التربية جامعه السلطان قابوس وفق

متطلبات معايير اإلعتماد األكاديمي ,المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي  ,العدد  , 4مج 2009 , 2م
 ,ص13
4

تناولت الدراسة دور المعلم وأهميته بكونه عنصر فعال وأساسي في العملية التربوية وأن تحسين

المهارات واثراء الخبرات وتوسيع المدارك يدفع إلى خدمة المجتمع حيث أن المعلم والطالب جزء
من المجتمع ,كما تناولت الدراسة دور األنظمة التربوية وميثاق المعلم.
 -دراسة حسن محبوب المومني  ,بعنوان :دور المعلم في تطوير المناهج .

تناولت الدراسة مفهوم المناهج وتطويرها ودواعي التطوير للمناهج واألسس التي تتطور بها

المناهج  ,واألسباب التي تجعل دور المعلم كبي ار في التطوير .

 دراسة محمد عبدالرحيم عدس ,بعنوان :دور المعلم طبيعته وماهيته .أوضحت الدراسة الدور األساسي للمعلم وطريقة عمله لتحسين كفاءته حيث أن إحساسه
بالقيم وادراكة ألهميتها يعد مظه ار أساسيا من شخصيته وان أي اتجاه يبديه له أهمية

القصوى على الطالب .

ويتضح من خالل الدراسات السابقة أنه تم تناول مفهوم دور المعلم وطرق إعداده بمواضيع
منفصلة لم يتم الربط بينهما ولم يتم إبراز المعايير الضرورية لمزاولة مهنة التعليم.
حيث أن تلك المعايير لها دورها بحيث تجعل المعلم متفاعل نشط ،وعامل ،ومتجاوب،يعمل

ألجل إنشاء الجيل الصاعد بتدريبه علمياً وعملياً،وتوجيهه إلى خدمة المجتمع الذي يعيش فيه
,كما إن ارتباط المعايير بالمعلم له أهمية كبيرة ،وذلك بسبب الدور الكبير الذي يقع على عاتق

المؤسسات التربوية التعليمية وخاصة المعلم سواء كان في تصحيح المفاهيم أو غرس القواعد
الصحيحة في المنطلقات الفكرية ،فمن خاللها ينطلق أفراد المجتمع لتطبيق ما تعلموه في هذه
المؤسسات ويمارسون ما فهموه من األفكار والتوجهات كل في مجاله وعمله الذي يخدم فيه

وطنه.

اإلطار النظري:
إعداد المعلم:
يعود التفكير إلعداد المعلم بالمرحلة اإلبتدائية إلى ماقبل عام 1347هـ حيث قامت مديرية
المعارف السعودية بإنشاء معاهد أطلق عليها اسم المعاهد العلمية السعودية للمعلمين ومدة
الدراسة في هذه المعاهد ثالث سنوات بعد إتمام الدراسة اإلبتدائية ,ثم طورت الدراسة في هذه

5

المعاهد في عام 1365هـ وأصبحت خمس سنوات وكانت هذه المعاهد لم تعط ماكان ينتظر منها
في حقل إعداد المعلمين للمرحلة اإلبتدائية بالذات حيث لم يلتحق من خريجيها بمهنة التدريس إال
نفر قليل أما أكثرهم فقد واصلوا دراستهم العالية في كلية الشريعة وكلية المعلمين بمكة وكثير
منهم ابتعث للدراسة في الخارج لمواصلة دراسته العالية,

( )1

لذلك فإن نجاح عملية التربية وأفشلها

ومابينهما من مستويات التقدم أو اإلخفاق يعتمد أساسا على المعلم نفسه وهناك من األسباب
ماتوضح ذلك منها:
 -1اتصال المعلمين ببعضهم تجعلهم يتبادلون الرأي فيما بينهم حول المنهاج وأثرة على
الطلبة ومايصادفون أثناء تدريسهم له من صعوبات أوتسهيالت ومن قوة أو ضعف.
 -2أن المعلمين بحكم احتكاكهم المباشر واليومي مع الطالب يصبحو أكثر معرفة بميولهم
ولما كان المنهاج يوضح أصال لتلبية هذه الحاجات والميول كان البد من اإلستفادة من
المعلمين.
 -3إن للمعلمين خبرات تربوية متنوعة بحكم تنوع مصادر ثقافتهم وعليه فإنه من المتوقع أن
يكونوا أكثر الفئات فاعلية في وضع المنهاج وتطويره وأن تكون أرائهم أكثر نضجا
وعمقاً.
 -4يعتبر المعلمون خبراء في مادة التعليم ولذا فإنه من المتوقع أن تكون آرائهم أكثر نضجاً
وعمقاً.
 -5إ‘ن المعلمين من خالل تطبيقهم للمنهاج في غرفة الصف يصبحوا أكثر العاملين
بالمنهاج قدرة على اكتشاف العيوب والحسنات.

()1

لذا فإن كل معلم باحث يستخدم المالحظة كما يستخدم التقويم والتجريب ويقوم بالتركيب والتحليل
ثم الوصول إلى نتيجة فإذا حدد المعلم الهدف وسلك طريقاً ما فإنه بذلك يخطو خطوات الباحث

()1

المديرية العامة لبرامج إعداد المعلمين  ,إعداد المعلمين للمرحلة اإلبتدائية قبل الخدمة وبعدها  ,النشرة التربوية

السعودية  ,العدد الخامس 1970,م ,ص 70
()1

حسن محبوب المومني ,دور المعلم في تطوير المنهاج ,رسالة المعلم -األردن  ,مج  ,29العدد 1988 , 5م

,ص137
6

الذي يريد من وراء مالحظته ووضعه فرضيات معينة أن يثبت أو ينفي هذه الفرضيات وبالتالي
يصل إلى ماهو مثبت بالتحليل والتجربة.

()2

العوامل المؤثرة في دور المعلم:
يشكل المعلم عنصر أساسي في النظام التربوي وعليه يسهم إلى حد كبير في التطور العلمي
والتكنولوجي وقد اجمع المربون والمفكرين والعلماء على أنه اليمكن ألي نظام تربوي أن يؤدي
دور األكمل دون مساهمة المعلم الفاعلة في العملية التعليمية ,

( )3

وتعد مواصلة المعلم للعلم

واالستزادة الدائمة من المعارف من أهم مسؤولياته لتكوين شخصيته كما أن المعارف الضئيلة
لدى المعلم قلما تثير أذهان التالميذ أو تحرك مخيلتهم وكلما كانت إحاطه المعلم بمادته أوسع
كان اإلقبال عليه من قبل التالميذ أكبر,

( )4

فالمعلم لم يعد مجرد حافظة للمعلومات أو ناقل للثقافة

إنما يجب أن يكون مرن التفكير قادر على تقبل األفكار الجديدة وتقويمها وأن يكيف نفسه
واتجاهاته في ضوء مافهمه عن المجتمع الذي يعمل فيه ويعيشه

( )1

,لذا فإن هناك من العوامل

ماتؤثر في دور المعلم منها:
 -1عدم اإلختيار الجيد ونقص اإلعداد له.
 -2عدم اإلخالص في العمل وحسن اإلنتماء إليه ألنهم مشغولون كبقية الموظفين بالبحث
عن السبل التي ترفع من مستواهم المادي وتكفل لهم الحياة الكريمة.

()2

محمد جهاد جمل  ,دور المعلم في عملية اإلرشاد والتوجيه التربوي ,مجلة التربية –قطر  ,العدد , 116السنة

1996 , 25م  ,ص.123
()3

عدنان عرسان  ,دور المعلم العربي وفاعليته التعليمية  ,رسالة المعلم -األردن  ,مج , 23العدد 1980 , 1م

,ص. 11
()4

سليمان إبراهيم الهباهبة  ,خصائص المعلم وواجباته في الهدي النبوي’ رسالة المعلم –األردن ’ مج , 51

العدد 2014 , 2م  ,ص.53

()1

محمد عبدالرحيم عدس  ,دور المعلم طبيعته وماهيته  ,مجله التربية –قطر  ,العدد 1980 , 43م  ,ص

.63
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 -3أن الكفايات التربوية تتجمع في العواصم والمدن الكبيرة أما بقية المناطق فتعوزها مثل
هذه الكفايات التي يمكن أن يعتد عليها في وضع المنهاج وتطويره .

()2

فعلى الرغم من تنوع أنظمة التعليم وتنوع طرق إعداد المعلمين من كافة أنحاء العالم إال أن هناك
إحتياجا عاما إلجراء مراجعة بأسلوب علمي لتفحص المهام المحددة للمعلم في حدود السياسات
والتشريعات الوطنية مع وضع تعريفات محدده لألدوار والمهام التي يكلفهم بها المجتمع.

()3

معايير اختيار المعلم :
أن من المسلمات األساسية في العملية التعليمية أن المعلم عماد النظام التعليمي كله وهو القوة
المحركة لهذا النظام إما علو وابداعا واما هبوطا وجمودا وتقليداً

( )4

 ,لذا هناك من المعايير

الهامة الواجب توافرها في المعلم منها:
 -1اإلستقامة دينياً وخلقياً فهو مربي جيل ومعلم أمه وبين يديه طالب .
 -2التأهيل المناسب للمرحلة التي يقوم بتدريسها واإللمام بعلومها وأنظمتها.
 -3الهدوء وبعد النظر ألنه يتعامل مع أشخاص تتفاوت أعمارهم وميولهم وطباعهم وطرق
تفكيرهم.
()1

 -4قوه الشخصية .

 -5دراسة ميول الطلبة واهتماماتهم ,واكتشاف حاالت صعوبات التعلم.
 -6اإلسهام في حل بعض مشكالت الطالب ودراسة أنماط شخصياتهم إذا تطلب األمر.
 -7اكتشاف مواهب الطالب واكتساب ثقتهم.

()2
()3

()2

المومني ,مرجع سابق ,ص.138
التغيير في دور المعلم ,التوصية الصادرة عن مؤتمر التربية الدولي الخامس والثالثين  ,مجله التوثيق

التربوي –السعودية  ,العدد 1979 , 18-17م .ص .152

()4

نحو إعادة رسم دور المعلم  ,التربية-البحرين  ,السنة , 8العدد 2008 , 25م ,ص .122

()1

محمد عبدالرحمن المطلق  ,دور المعلم والمدير وموجة اإلدارة المدرسية في العملية التعليمية  ,مجلة التوثيق

()2

جمل  ,مرجع سابق ,ص.121

التربوي –السعودية ,العدد 1989 , 30م  ,ص.131
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 -8التفاعل اإلجتماعي مع البيئة المحيطة وهذه الصفة تجعل المعلم متصال دوما بالبيئة
التي يعمل فيها إذ أن الطالب يأتونه من هذه البيئة ومالم يتفهم هو ظروف تلك البيئة
فقد يصعب عليه التعامل مع طالبه في كثير من المواقف .
 -9أن يتميز بالنظرة الموضوعية الواقعية لألمور وأن يبتعد عن التعصب لرأيه الخاص,
وأن يمتلك عقلية ناضجة لديها القدرة على التفسير السليم لألحداث فاإلنسان الناضج
عقليا وانفعالياً يستطيع أن يرى الصورة من جميع جوانبها.
-10أن يكون لديه القدرة على التصرف السليم والحاسم طبقا لما يقتضيه كل موقف.
-11القدرة على تناول الموضوعات التي يدرسها بأسلوب جذاب يحبب الطالب فيها
()3

والينفرهم منها وبالتالي يجب أن يكون تمكنه من اللغة أمر مفروغا منه.

الكفايات التعليمية واألدائية للمعلم:
 كفاية إعداد الخطط المناسبة لتنظيم العملية التعليمية. -الكفاية العلمية واإللمام بالمادة التعليمية.

 الكفاية التنظيمية واإللمام باألهداف للمادة التعليمية . -الكفاية األدائية والقدرة على التهيئة الحافزة.

 -الكفاية األدائية في استخدام أساليب التقويم.

 الكفاية األدائية في إشراك الطالب ومراعاة الفروق الفردية. -الكفاية األدائية في استخدام األسئلة.

()1

ويتضح مما سبق أن للمعلم دور في عملية التطوير وبالتالي فالدور األول والبارز في عملية
التقويم وذلك بحكم عمله فهو الذي يعلم المقررات الدراسية وهو الذي يشرف على مختلف

أوجه النشاط المدرسي كل هذا وغيره من األمور التي تتيح التعرف على مدى نمو طالبه

()3

صالح أحمد الراشد  ,دور المعلم في تطبيق الشريعة اإلسالمية  ,العدد , 70مصر :جامعة األزهر ,

1998م ,ص214

()1

فيصل حسين طحيمر غوادره ,دور المعلم المتميز في العملية التعليمية والتربوية ,كليه العلوم التربوية ,

جامعة جرش األهلية 2009م  ,ص. 861
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ومالحظة سلوكهم وتصرفاتهم والوقوف على مشكالتهم ومن هنا تظهر أهمية دور المعلم في
()2

العملية التربوية .

دور التخطيط اإلستراتيجي لتطوير العملية التعليمية والتربوية:
تعرف اإلستراتيجية بأنها مجموعة األفكار والمبادئ التي تتناول ميداناً من ميادين النشاط

اإلنساني بصورة شاملة متكاملة وتكون ذات داللة على وسائل العمل ومتطلباته واتجاهات

مساراته بقصد إحداث تغييرات فيه وصوال إلى أهداف محددة بالمستقبل فإنها تأخذ بنظر اإلعتبار
احتماالت متعددة إلحداثه فتنطوي على قابلية التعديل وفقاً لمقتضياته وهي تقع وسطا بين

السياسة والخطة ,فاإلستراتيجية تهدف إلى ضرورة المواءمة بين احتياجات التنمية وسوق العمل
واإلهتمام بجودة التعليم ونشر ثقافة اإلبتكار في الجامعات وفي األساليب التعليمية ومصادر

التعليم وأنماطه وأساليبه التربوية مع مراعاة التطوير النوعي للمناهج والخطط الدراسية والبرامج
التعليمية وتطوير القدرات النوعية.

()3

دور المعلم كقائد للتغيير :
ظلت لوقت طويل النظرة إلى المعلم باعتباره يتقلد أدوا ار عديدة في ممارسته لمهنة
التدريس فهو مرشد وموجه ورائد اجتماعي وناقل للثقافة ومؤدب ومربي لألجيال وقدوة
للتالميذ ومتجدد وخبير ومتطور ،وغيرها من األدوار التي ظلت مرتبطة بالمعلم حتي وقتنا
هذا ,لذا فإن المعلم يمر بعدة مراحل فى استجابته للتغيير عندما يتعرض لخبرة
جديدة فى أثناء عملية إعداده مثل تعلم طريقة جديدة فى التدريس أو إستراتيجية
تعليم مختلفة وهذه المراحل تتحدد في مدى اهتمامه الذي يبديه بعملية التغيير وهناك عدة
م ارحل لتكيف المعلمين مع التغيير وهي :
 -1مرحلة الوعي  : Awarenessفعندما يكون الفرد بعيداً عن تأثير التغيير أو غير
مرتبط به ال يهتم به على اإلطالق وتلك هي المرحلة الصفرية وبعد ذلك تبدأ باقي
مراحل وقد يكون لدى المعلمين في هذه المرحلة اهتمام قليل بالتغيير ( ما هذا ؟ ) .
()2

خليل حمدان طبش  ,دور المعلم في تطبيق المناهج وتطويرها  ,العدد  , 1رسالة تربوية –سلطنه عمان ,

 1985م ,ص 38

()3

غوادره ,مرجع سابق ,ص 878
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 -2المرحلة المعلوماتية  : Informationalيكون لدى المعلمين اهتمام عام بالتغيير
واإلهتمام بمعرفة مزيد من التفاصيل عن التغيير  ( Innovationكيف أعرف
المزيد ؟ )
 -3المرحلة الشخصية  : Personalاإلهتمام بمتطلبات التغيير وكيف سيؤثر هذا
التغيير عليهم والشك في قدرته على الوفاء بتلك المتطلبات التي يحتاجها التغيير
ودوره في التغيير ( كيف سيؤثر ذلك عل َي ؟ ) .
 -4المرحلة اإلدارية  : Managementوهنا يحاول المعلم معرفة متطلبات تنفيذ
الفكرة الجديدة وكيفية إدارتها ويركز المعلم على المعلومات والمصادر المتعلقة
بالتغيير واالنتباه نحو أفضل استخدام للعمليات والمهام المتعلقة بالتغيير وأفضل
استخدام للمعلومات والمصادر ( كيف أجعل ذلك التغيير يسير بشكل جيد؟ ) .
 -5مرحلة النتائج  : Consequencesوهنا يهتم المعلون باإلنتباه إلى تأثير التغيير
على الطالب في إطار سلطته ( كيف سيؤثر ذلك على الطالب؟ ) .
 -6مرحلة التعاون

( )1

 : Collaborationبالتنسيق والتعاون مع المعلمين اآلخرين حول

التغيير ( كيف أعمل بشكل أوثق مع اآلخرين باستخدام هذا التغيير لتوظيف ما حدث
من تجديد ؟ ) .
 -7مرحلة إعادة التركيز  : Reforcusتركز على الوسائل التي تعزز البرنامج الجديد لتزيد
من فعاليته ونجاحه وذلك بالتفكير في بدائل إضافية قد تحسن من عملية التغيير واستكشاف
اإلمكانات المختلفة لالستفادة األكبر من التغيير ( لدي فكرة أخرى في نفس هذا اإلطار ستكون
أكثر إفادة للجميع ) .

()1

أحمد عبد الفتاح الزكي  ,دور المعلم في قيادة التغيير التربوي داخل المدرسة  ,ورقة عمل مقدمة للمؤتمر

العلمي الثالث لكلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي  ،بعنوان تكوين المعلم في ضوء معايير الجودة الشاملة
بكليات التربية  ،في الفترة من 2005 /4/14-13
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وتمثل المراحل الثالثة األولى اهتمامات ذاتية قد يواجهها المعلم عند تعرضه األولى للتغيير ،
وعند تغلبه عليها ينتقل المعلم نحو تطبيق التغيير ومالحظة تأثيره على الطالب والعمل مع
اآلخرين لتحقيق أكبر استفادة منه .

()1

لذا على المعلم المتميز أن ينظر إلى العملية التعليمية والتربوية نظرة تكاملية من جميع جوانبها
فالطالب عنده يشكل محور هذه العملية ولذا عليه أن يعرف كيف يتعامل معه ويقدم له المعلومة

والسلوك ,والبيت واألسرة يتعاون معه في هذه العملية أيضاً ويكون حلقة وصل بينه وبين الجهات

الرسمية كما أنه يقع على عاتق المعلم تطوير نفسه مهنياً وباستمرار حتى يتابع كل جديد على
صعيد التربية والتعليم والتعلم وعليه أن يتابع ماسيقوم بتدريسه من مناهج  ,والمعلم المتميز
والناجح يقوم بدراسة واعية وشاملة للمناهج بحيث يراعي أهم عناصره من األهداف والمحتوى

والخبرات التعليمية والتقويم

.

()2

منهج الدراسة وأساليب جمع البيانات
تمهيد:
يتناول هذا الفصل منهج الدراسة ويحدد مجتمعها وعينتها وحدودها وأهم خصائصها ثم
يستعرض هذا الفصل أداة الدراسة التي تم استخدامها في جمع البيانات والمعلومات
الالزمة ,من حيث بنائها وأخي اًر توضح الباحثة كيفية تطبيق الدراسة المسحية واألساليب
اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة.

منهج الدراسة:
()1

الزكي  ,مرجع سابق.

()2

غوادره ,مرجع سابق ,ص860
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تسعى الدراسة إلى التعرف على (المعايير الضرورية لمزاولة مهنة التعليم) ونظ اًر إلى
طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي
التحليلي الذي يعبر عن الظاهرة االجتماعية محل البحث كما سترد الدراسة في الواقع
تعبي اًر كمياً وكيفياً ,كما أن المنهج الوصفي التحليلي اليقف عند حد الوصف أو جمع
المعلومات من أجل استقصاء الجوانب المختلفة لها وانما يتعدى ذلك إلى التحليل
والتفسير والوصول إلى استنتاجات تسهم في تحديد الوسائل المالئمة لتطوير الواقع
وتحسينه.

حدود

الدراسة :يمكن تحديد هذه الدراسة بالحدود اآلتية:
الحدود الزمنية:

أ-

يتم طرح هذه الدراسة بحول اهلل تعالى في  -30-29نوفمبر 2016م
ب-

الحدود المكانية:

تطبق هذه الدراسة على عينة معلمات المرحلة االبتدائية بمحافظة جدة في المملكة العربية
السعودية.

ت-

الحدود الموضوعية:

تقتصر هذه الدراسة على موضوع (المعايير الضرورية لمزاولة مهنة التعليم) .
أساليب جمع البيانات:
نظ اًر ألن هذه الدراسة من الدراسات الوصفية الهادفة إلى الحصول على معلومات كافية
ودقيقة للتعرف على دور البرامج الو ازرية في تعزيز مفهوم األمن الفكري فقد تم االعتماد
على جانبين :
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 الجانب النظري والمكتبي :من خالل اإلستعانه كما ذكرنا سابقاً بالمراجع
والبحوث العلمية والندوات والمؤتمرات العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة.
 الجانب الميداني :من خالل تصميم وبناء استبانه لجمع بيانات الدراسة من
الميدان وذلك لخدمة أغراض الدراسة

 أداة الدراسة:
تم تصميم وبناء أداة الدراسة في ضوء االعتبارات التالية:
-1اإلفادة من الدراسات السابقة في نفس مجال الدراسة الحالية.
-2اإلطالع على البحوث والندوات ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية .
وقد اهتمت الباحثة عند صياغة اإلستبانه في صورتها األولية بالدقة ما أمكن وتم
تقسيمها إلى قسمين:

أ) البيانات األولية المتعلقة بموضوع الدراسة وتتضمن مايلي:
 العمر  /من  30إلى  / 40من  40فما فوق . نوع المرحلة :معلمة صفوف أولية  /معلمة صفوف عليا. -المستوى التعليمي  :جامعي  /مادون الجامعي.

ب) أبعاد الدراسة :
وتتضمن ( )3أبعاد كل بعد يحتوي على ( )4عبارات بذلك يصبح مجملها () 12عبارة صيغت
جميعها باالتجاه اإليجابي ومن ثم تم توزيعها على معلمات المرحلة االبتدائية وهي كالتالي:
البعد األول :النظم والمعايير التي يتم في ضوئها اختيار المعلم ويتكون من ( )4عبارات.
البعد الثاني :مدى التمكن العلمي والتنمية المهنية للمعلم ويتكون من ( )4عبارات.
البعد الثالث :الرؤية المستقبلية لتطوير نظام إعداد المعلم ويتكون من ( )4عبارات.
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م

موافق

العبارات

1

القدرة على تحمل المسؤولية و اتخاذ الق اررات المناسبة.

2

المعرفة بطرق واستراتيجيات التدريس .

3

التمكن من المادة العلمية وأساليب التقويم المختلفة.

4

االتزان االنفعالي والقدرة على ضبط النفس.

5

حضور الدورات واللقاءات واالجتماعات .

6

القدرة على إدارة الحوار وقيادة المناقشات.

7

القدرة على تحليل المشكالت واتخاذ الق اررات .

8

القدرة على استخدام تكنولوجيا التعليم.

9

وضع خطط مستمرة لرفع كفاءة المعلم.

10

توفير فرص التنمية المهنية للمعلم بما يضمن تجديد خبراته

إلى حد ما

غير موافق

العلمية والتعليمية معا.
11
12

تصميم برامج تدريبية مساندة ومنظمة وفق قواعد علمية.
استخدام البحوث في تطوير برنامج إعداد المعلم

النتائج والتوصيات.
أوالً:النتائج:
تبين النتائج أن:

 نسبة  ٪54,3من إمجايل أفراد عينة الدراسة عمرهم من  30إىل أقل من  40سنة وهماألغلبية ،يف حني أن  ٪45,7من إمجايل أفراد عينة الدراسة عمرهم من  40فما فوق ,وأن
نسبه 72,2من إمجايل أفراد عينة الدراسة تعليمهم جامعي وان نسبه  27,8من إمجايل أفراد
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عينة الدراسة تعليمهم دون اجلامعي  .وأن نسبة  46,9معلمات صفوف عليا من إمجايل أفراد
عينة الدراسة ,و وأن نسبة  53,1معلمات صفوف أولية من إمجايل أفراد عينة الدراسة.
 بالنسبة للبعد األول النظم والمعايير التي يتم في ضوئها اختيار المعلم فقد تراوحت النسببشكل مختلف و شكل التمكن من المادة العلمية وأساليب التقويم المختلفة أعلى نسبة في
الموافقة حيث بلغت . %85,1
 بالنسبة للبعد الثاني :مدى التمكن العلمي والتنمية المهنية للمعلم فقد تراوحت النسببشكل مختلف و شكل القدرة على تحليل المشكالت واتخاذ الق اررات أعلى نسبة في
الموافقة . % 74,5
 بالنسبة للبعد الثالث :الرؤية المستقبلية لتطوير نظام إعداد المعلم فقد تراوحت النسببشكل مختلف و شكل وضع خطط مستمرة لرفع كفاءة المعلم أعلى نسبة في الموافقة
. % 84,3

ثانياً:التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات اآلتية:
-1

توجيه جهود إدارة التعليم نحو رفع مستوى التنمية المهنية للمعلم بما يضمن تجديد
خبراته العلمية والتعليمية معا.

-2

ضرورة االهتمام بتصميم برامج تدريبية مساندة ومنظمة وفق قواعد علمية بحيث
تواكب التغيرات والتطورات المستمرة.

-3

توفير دليل يحتوي على قائمة بالمعايير الالزمة لمزاولة مهنة التعليم لتحقيق األهداف
المرجوة.

-4
-5

توفير الموارد واإلمكانات الالزمة لدعم أداء المعلم,كأجهزة التقنية .
التأكي ـ ــد عل ـ ــى أهمي ـ ــة تط ـ ــوير أداء المعلم ـ ــين وذل ـ ــك م ـ ــن خ ـ ــالل عق ـ ــد ورش عم ـ ــل
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لتفعيـ ــل دورهـ ــم ،عقـ ــد دورات تدريبيـ ــة فـ ــي مجـ ــال تطـ ــوير الب ـ ـرامج الو ازريـ ــة  ،تبـ ــادل
الزيارات والخبرات والمعلومات مع المدارس األخرى .

البعد األول  :النظم والمعايير التي يتم في ضوئها اختيار المعلم ويتكون من ( )4عبارات.
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البعد الثاني :مدى التمكن العلمي
والتنمية المهنية للمعلم ويتكون من ( )4عبارات.

البعد الثالث :الرؤية المستقبلية لتطوير نظام إعداد المعلم ويتكون من ( )4عبارات.
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عنوان البحث
اإلتجاهات العالمية المعاصرة حول سياسة القبول بكليات التربية

إعداد :أ -م .د .نعيمة املهدي أبوشاقور
ليبيا – جامعة الزاوية /كلية التربية  -أبوعيس ى

هاتف 00218912200691 :

البريد اإللكتروني dnaema9@gmail.com :

1

المقدمة :

ال تجاهات العالمية المعاصرة حول سياسة القبول بكليات التربية

تع د قض ي إ داييالا لم وتييي ه م ي

م يال ييا الييي لم ضييا ا لم ه ي ل إ هلم ي

ت ييا ات مييا

ه ه لل ييا لم رييالاإح ييم ا مد ي ا ييا ا لا م يال ييح لم ييهتع هلم ييا اع لم ويياا ي
م غى لم ل ا اتى لإلل اء
دمى دااا لممظل
لم م إح

ي لم يياتع .مييكم

ميإ لم وتي يح همها يإ لم وت ي ا لميك ا ي ي دايالاليح ت يا اهي ع لم ا يإ ت يإ

لم مظه إ لم وت إ هفإ اا إح همظياي دايالا ح ه يال ل لم وتيي هيفإ اهيإح هت يت

كمي ي ي دت ي ييا ي ي ي
ى

ت ي ييإ يي ييا لم ي ي ي لل ي لم ل ه يي ييإ لم وت ي ييإح هلم ي ي ي
ا لم وتي ا لالء لرام لم ل ه إ ي

ر ي ييااالي ات ي ييى ل ر ي ييال لم يي يياللع

وي ه يال مت يهللع لم ريالاإ هلم ي

ا م ههل .ه ا امما ي ا يا لم ا يإ دميى ه يها وت ي ا قياال ا اتيى لمم يهع يام
لم دل إ لم ر ال إ

وييإ لم ييا

لممظل مهلقيح لم وتيي يا

ح إا لكل لأل ل ر تاي لم وا

ي

ا يع اريل

حح مهل يال

لم م يإ

ر اريإ ق همي مهلايالا

ضهء لت الاع لموام إ لم واهل .
 مشكلة البحث :
ل امال تا لم وتي ها ل لرامإ ه مإ
م

ق الال اح إا كم
ا هكم

ه ييا ي

ا ه لر ال م امإ لم وتي ائال ه ه يال متو ت يإ لم وت يإ هلمريوى

ها دمى لمروى لموت

وها اتى لم وتي

لمياوهل م يه

ه يا

ميإ لم وتي ي ه و يق يكهللا هلإلل ياء

ا كل ح ه ا ثي وها اتى لم امل هله ل ا لم

دم يياء لمضييهء اتييى لت اليياع لم ل ه ييإ لم واهييلح ه ييلها ام ييا

لم ا إ دمى ضلهل غ ل ااهلل لم وتي لم ر ت إ ح ه ا ي دااا لممظيل ي
لألاهلل هلم ا اع لم واهل ح هلكل
ح

ى مه دمى ا ملمه دم

ا

تل لم ل ا اتى د ال
هل

هل

دايالا لم وتيي ح ه م ي

ح.
ا ييا م مييإ لم وت ي يح ظ ييلع

ي لل ي دايالا ه ال ي ي ضيهء
الالف لم ي لل ي ح هآم ا يا هاريام ا

م يال ه هل يإ لت الياع لم واهيل ي

لكل لم ا .
وبناء على ذلك تبرز مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي :
ما التجاهات العالمية المعاصرة حول سياسة قبول الطلبة/المعلمين في كليات التربية ؟
ولإلجابة على التساؤل البد من الجابة على التساؤالت التالية :
 -1ا ر ارإ ق ه لم ت إ ت اع لم ل إ ؟
 -2ييا لإل اليياع لموام ييإ لم واهييل ييه لم ا ي
اثماءلا ؟
2

ي ا داييالا لم وت ي ا ق ي لم ا ييإ ح ه م ي ي

م يال

 -3ا لإل الاع لموام إ لم واهل ه مظاي لماللرإ ه لل

ا ت اع لم ل إ ؟

 -4ا لم هه اع لم ل إ مإل الاع لموام إ لم واهل ه ر ارإ ق ه لم ت إ ت اع لم ل إ ؟
 أهداف البحث :
دمى :

اف لم

 -1لم ولف اتى ر ارإ ق ه لم ت إ ت اع لم ل إ .

 -2لمهقهف اتى لإل الاع لموام إ لم واهل يه لم ا ي

ي ا دايالا لم وت ي ا ق ي لم ا يإح ه م ي ي

م ال اثماءلا .
 -3لم ولف اتى لإل الاع لموام إ لم واهل ه مظاي لماللرإ ه لل
 -4لم لهج هه اع

ا ت اع لم ل إ .

ل إ ه ر ارإ ق ه لم ت إ ت اع لم ل إ .

 البحث أهمية البحث :
ا ال إ

لأل

 -1وا لكل لم

:
اا ا لماللراع ه ضيلهل لإلل ياي إايالا لم وتييح ه ال ي

لر ا إ م ا اههع

ضهء لإل الاع لموام إ لم واهل .
 -2ماه لكل لم

ق ااال لا ال

ت اع لم ل إ.

مظاي لم وت ي لموام هل

 -3ي ضييهء لإل اليياع لموام ييإ لم واهييل ح هلم ييا اع لموت يإح
ا لم ل إ هلم وت ي اتى لمو
 -4ضييلهل د ييال
لم امل لأل اا

لم اا هلم فاا لم ماء إل ال

هقفييإ مها ييإ ي ر ارييإ لم ييه مييا
ح هلمث ا

ييا اا رييااا لييكل لم ي

لموييا ت ا

لم هل لم لغهل .

ت يياع لم ل ييإ ي ي م ييان مض ي اا ل ييح ر ي ه

ح هلم مى م هل إ لإل الاع لموام إ لم واهل .

 منهج البحث :
م

لر ا ع لم ا ثإ لم م ي لمههفى م ئ

ح هكم

وإ لم

ا

لم ولف اتى ر ارإ ق ه لم ت إ

ت اع لم ل إ ح هلإل الاع لموام إ لم واهل يه دايالا لم وت ي ا ق ي لم ا يإ ح ه م ي ي

هلمهقهف اتى ا لا لإل الاع لموام إ لم واهل
 أداة البحث :

داالا لم وتي ح هق هم

ت اع لم ل إ .

م يال اثماءليا ح

ييي لتا يياا اتييى لري اا ه ي ألاضيياء ل ئييإ لم ييال ا ت يياع لم ل ييإح ي م ييا مت دييف اييا دييله ق ييه

لم ت إ ال

لم ت اع ح همظاي لماللرإ

ا.

 مصطلحات البحث :
3

 -1التط وير  :هلييه ا لم غ ييل لم ييال
لم ي لمرائا م

لمييكي

ي

ييا

ييح ح اه لمو قيياع ح اه لمييمظي ح اه

ل ييل لم

ق لأللالف لم ل ه ههل ا ثل فاء ا .ي

 -2العداد  :ا هله هيمااإ اهم يإ مت وتيي م يى ياله

ا ها ل ح 2000ح ص 98ن.

ميإ لم وتي يح ه يهت وررياع ل ه يإ

ث  :والا داالا لم وت اح ه ت اع لم ل إح ويال مت ل تيإ لم ي
لم وت ي  .ير

ويا لم وتيي

ههيإ
ويال مميه

يا ح ه يكم

ا العح 2007ح ص 150ن.

 -3التدريب أثناء الخدمة  :ا هله لم ها لم
وال يح ه م إ

هل

ك م ه ل ح ه ر ا االء لم وت ا اا ل ق

ل يح ه غ ل ل الا ي  .يد للل ي ا اح 2004ح ص 147ن.
ال

هاإ لإل الاع ح هلألم ا ح هلمم اكج لم

 -4االتجاهات المعاصرة  :ه ولف اتى ام ا ا

لموا ا ا ال اء لموامي

داالا لم وت ا ح اه ت اع داالا لم وت ا

تفإ م والا

لأل وياا

 :لمفترييفإح لأللييالف ح ر ارييإ لم ييه ح لم م يياجح ارييام ل لم ييه يح لم ل ييإ لمو ت ييإ .

لم ام يإ
ي

ييا

ا همىح 2002ح ص 212ن.

 -5كليات التربية  :ل
لم وتي ي ي

ورراع ل ه يإ ياف دميى دايالا لم وت ي ا هلم وت ياع ه يتل ت ي م الريإ

لل ي لم وتي ي لموييايح فيياء ه اات ييإ ه ييا في

لم ف يياءلع هلم يياللع لم ماري ي إ م هل ييإ
لم مدها

ضهء

ييل ي ا ييا

ت يياع لمو ي ي لم ل ييهي ييام ا ح

ميإ

ييا لم وت ي ا يهل ل مييا ي
ي يال ميل ييالف لم ل ه ييإ

ت اع لموهل .يمو إ ا هداقهلح 2010ح ص 13ن.

 الدراسات السابقة :
ا ت الع أللي لماللراع هلم ه كلع لمهيتإ ات الياع لموام يإ لم واهيل إلايالا لم وتيي ه م ي

م ال .

 -1اللرإ غالاي ي2000ن.

ار ي ا ع لييك لما للرييإ لم وييلف اتييى ر اريياع ل
ه وا ل ل
هكمي

ييال لم وت ي ا مإلم يياق

مييإ لم ييال ا هدييله لم مييإ ح

اللي مإلم اق ك لم مإ  .هقا اههع لماللرإ تا ي دايالا لم وتيي اتيى غيللل دايالا لم

إضييا إ رييمإ ل يياا وييا

لي

لم مإ ح اتى اا د ل لمم ا إ
لم ل ص الهمإ لم مإ

ييها اراريال م الهمييإ لم مييإ وييا كمي ح هلمو ي
مح لك لم ي لل ص ح هل ي

ل

مظيياي ييل ص م الهمييإ

ي لل ي لم م يإ لم م يإ مت وت ي ا ديل

ا يا

اا .

هلم ف يف ييا ييا لم ل ا ييإ ح هلإل يا م ييه لم ل ا ييإ ي ر ارييإ هظ يف لم وت ي اح هضييلهل دمديياء
ييه ا

يل

ي هضييح وييا ل هدييله لم ييه

ت يياع لم ل ييإ ح ه ييا ثييي لإلم يياق
4

يياا

مييإ لم وت ي يح هلمو ي اتييى

د اا ا ا ا لم لل

ه لإلم اج يا لمو ت يإ لم وت يإح هلدي لل

ا ورراع داالا لم وتي ه ا

ا ا ل اع لم ل إ هلم وت ي هم ا إ لم وت اح ه ورراع داالا لم وتي
ه ه ل لم مالي ا

ئي ل

 -2اللرإ لماله
ي

ا اع رهق لمو

لما للرييإ لم المييإ ييا ي كم ي

.

ييلا مإلا يياا لأل يياا

م ي لل ي داييالا لم وتييي ي

ييا ي وييا ل لم ييا ح هل

لم لللع هلم ي لل ي لما للري إ ح يا ا ي

اتى مظاي لم وت ي

ت اع لم ل يإ ح

ا ا ظ ي2003ن.

لر ي ا ع هضييح هييهل

ه لهمإ م

لري ر ارإ لم ه

ثتي ا

هييلح هكم ي

ي ضييهء

ييال لم ي ل ح هلم تل ي لم مييىح ه ه ييا لم ييها ح

ري ا ري ه

ي لل ي دايالا لم وتيي ح

يا يمو ا د ا يال

هل.

ه ههتع لماللرإ متم ائي لم ام إ :
ه ها لموا ا ا وا ل لإلا اا لأل اا

ما:



وا ل وتق امتهلئح لم مظ إح مهلالل لم ت إ .



وا ل وتق ام لللع .



وا ل وتق تاضاء ل ئإ لم ال ا.



وا ل وتق ام

ل.



وا ل وتق ام

الع .



وا ل وتق مظاي لم ه ي .

 -3اللرإ را ر ا لم
لري ي ي ا ع ل ي ييك لما للر ي ييإ

هي ي2004ن.

ي ييه ل ت ي يياع لم ل ي ييإ ي ييا

ييي

لألل ي ييالفح ه م ي ييإ لم ي ييال لم ورري ي ي إ مت ت ي يياع

يلم م ييإ لم م ييإن مهلاييالا ميياء لم ي لل ي ح مهلايياا لممظييل ي رييمهلع لإلاييالا ح هم

ييق كم ي

ماهمييع لما للرييإ

ويا ل يها لم ل يياع لم وت يإ متمي وتي ه وييا ل يها لم وتييح هلإلا يياا لم ل يهي م ت ياع لم ل ييإ يا ي
ي داييالا لم وتيييح هم ييهكج  NCATEي

الض ي ا مت ف ييهي لم

ا ي

لم ل إح هلمكي د

وا ل االء لم امل ا

هلم ي لل يح ه وييا ل لم ييال لم ورر ي إ ه د ي

ميياء وييا ل لتا يياا لم ل ييهي م ت يياع

قا لل لم ول إ هلم اللع هلإل الاع ح همظي ه ي لم ت ك
لم ييل لإل ت م ييإ مت ييال ل لموت ي هلم ييه يح هل ئييإ لم ييال ا مهلالل

لم ت إ .
 -4اللرإ هر ات لمدلقاهي ي2004ن.

5

لر ي ا ع لما للرييإ لم وييلف اتييى هلقييح ت يياع لم ل ييإ ه
ت اع لم ل يإ م ي ي ي ضيهئ
اتى ا

ت يياع

ه للييا ح ه ميياء وييا ل م ا يياا لأل يياا

ا يا هلميل لم يه هلمضيوف ت ياع لم ل يإح يكم لري ا ع لما للريإ لم ويلف
ت ياع لم ل يإح هقيا لا ياع لما للريإ اتيى

ق ويع لم ويا ل لم هضيها إ مإلا ياا لأل ياا

لم م ي لمههف ح هكم م د ص لمهضح لملللا م ت اع لم ل إ .
 وتوصلت الدراسة للنتائج األتية :هضح لو إ ر ت إ م ه ل ت اع لم ل إ
ا د ام ا

ضهء وا ل لإلا اا لأل اا

ا ت :

 -الالف ت اع لم ل إح لم

لإلاللي مت ت إ ح لم م هلم

هاإ ا لم اهل

د تع

الع .

 مظ يياي لم ييه ح ل ئ ييإ لم ييال اح لم م ييإ لم م ييإ لم ري ي ال إ ألاض يياء ل ئ ييإ لم ييال اح لم ل ييإ لمو ت ييإحلماللراع لموت ا هلم ه ح لم
ها

ل هاح لمو ت إ لم وت إ .

لر وللع لماللراع لمرا إ

لم ل إ ا لا

وامى ا لموا ا ا اه

ا اا لما ي لإل الاع لم واهل ه ر ارإ ق يه
لم ههل

ت يإ ت ياع

لم اهل لم ام إ :

 ر اراع لم ه ح مظاي لماللرإ ه ا اح لل ي لم ه ا.-

د ع كلع ا قإ لما ي لإلاالا.
هلم م .

 -لإلاالا لمث ا

 غت إ لم ا ح لممظلي اتى لم مالي لم وت إ . التجاهات العالمية المعاصرة حول سياسة قبول طالب كليات التربية وتشمل المحاور التالية : -1ر ارإ ق ه لم

ل

ت اع لم ل إ .

 -2لإل الاع لموام إ لم واهل ه لم ا

ا داالا لم وت ا ق

 -3لإل الاع لموام إ لم واهل ه مظاي لماللرإ ه لل
 -4لم هه اع لم ل إ ه ر ارإ ق ه لم

ل

ا

ت اع لم ل إ.

ت اع لم ل إ .

مظي ي لل ألل ييإ لإل ال يياع لموام ييإ لم واه ييل ييه ر ار ييإ ق ييه
لإل الاع ا

لم ا إح ه م

ي

م ال اثماءلا.

ت ييإ ت يياع لم ل ييإ ري ي ي لري ي وللع ل ييك

لإل ا إ اتى لم راوتع لم ام إ :

اوالً  :الجابة على التساؤل األول حول سياسة قبول الطلبة في كليات التربية :
6

دا ا ت ييإ م يياا مظ ييي لم ييها لمد ييا تإ إلا ييالا لم وت ييي و ييا ات ييى ييها لموماه ييل لم د ييل إ لم ا ييح لدي ي ا
مإلم يياق ام مييإ ه الري ا ح

ييا ري تاي ضييلهل ه ييها وييا ل هلضي إ إل

م ت اع لم ل إح لأل ل لمكي ر ااى د
ث

ل ق ا لم لل ا لموت إ إلاالا قائ إ ام هلهفاع لم ل ه هلم

هايإ فياءلع م وتيي امغياح هلم ي
مإ لم وت يح
-1

ا ر

ييالح هق ييه لم ت ييإ لم لدي ا

ي ي ي ضيهئ ا ا ت ياع يه ي لم ت يإ لميك ا لغ يها ي لإلم ياق
ضهء ا ت :

ا ا لممر إ لم اا مت ه

ا ا هلمل د ه إ وتي لمغا :

ه ي ي كم ي

د يللء ا تييإ د ه ي إ ممييإ ح رييي ام هضييها إ ح ي ضييهء ااهلع ح ه ييا ا كلع

ييا ي

وييا ل هييااقإح هثا ييإ ي ا ييا

ييااح هكم ي م ا ييا لمر ي اع لألهم ييإ مت ييه ا لم م ي لم ثتييإ ي لمر ي اع
ح ت إ لم لل

لمد ه إح هق ه لم امل م ه لم مإ ح هلمو

تفإح ه كم لمت اقيإ لم ري إح

لم وت إ لم

هلمه إ هلممفر إ ي ال إ لم فلجح 2007ح ص 32ن.

-2
ي

ا ا لم ر ه لم ت

ري ااى لييكل لم ري ه

ال إ لماقإ هلم هضها إ

هلت

اا :

ييا كهي لت هيياص رييلاإ لم ي
لألاهلع لم ام إ :

 -ل

اللع لمد ه إح هلم ه لم م إ .

 -ل

اللع لمت اقإ لم ام إح هلمه إ .

 -ل

اللع لم اللعح هلتر والالع لم

-3

ا ا لم ر ه لم ه ت لم وت

هاا
األ

ي دايياا

ييه ي وييا ل لت

يياللعح م ييل

تفإ .
لمفوت :

ا ا لم ر ه لم ه ت هلم وت

مت

ل م غ اتى ارا ك لم هص ت اع لم ل إ

لم اي

:
 -لم

ق ا مر إ م اا لم ت إ

 -د ي ي ي يللء ل

ي ي يياللع

هلا لم هصح هلم

هي ي ي ي ت إ د ي ي ييف إح ه ل ل ي ي ييإ ال ي ي ي ي لم ا و ي ي ييإح هق ي ي ي ي لم ي ي ييه ي ال ي ي ييإ لم ف ي ي ييلجح

2007ح ص 33ن.

 -4لمو ت اع لإلالل إ مض اا ه
ه ي كم

ا

ه ل

 د اا امم اا-

ال لم ه

إ دله لم ه .

امل م تإ ا لم ر مالع ل :
لمثامه إ لموا إ .

ا

لغل لم امل

لإلم اق لل

ا.

ل لم مر ق ام ا وإ .
7

 د اا ا ق -د اا إ

م مإ لإلم اء ام ت إ ف ا اا لم امل قا ل اا ل

اا لت

لم هص لم

يال لم هي ت ح هلمديف ى ي

اللع لمت اقإ لمد ه إح هلم م إ .
ياتع

ياا لم هيص يا ق ي اريا ك لم ت يإ ي

تفإ .

 د اا ه إ ف ا ته لم امل ا لأل للع لم را إح هلممفر إ .ا هالل لم ل إ هلم وت ي .

 -د اا

را لمر ل هلمرته

 -د اا

ص ا قال لم اميل اتيى لري الي مغ ي لم ه يإ

ي مغيإ

قيإح هر ريإح مهل ام يإ ل

ا م إا ل .
 ق اي لم امل و ئإ لر ال لإلم اق ام ت إح ه هق ح لمو ا لم لي ح لم ت يإ هلميكي يمص اتيى ه يهللر فاء لما ي لإلاالا لم لل ه ق دله لم ت إح هكم مض اا لم ا إ

لإلر للل.

 أما بالنسبة لسياسة القبول بين كليات التربية في العالم فقد تعددت أساليبها على النحو التالي :( أ ) – ر ارإ لم ه
ي

لمرا يه ا لمماق ح 2009ح ص 58ن.

ي ي لم يياء نا ض ي لموماهييل ق ي لم هل ييإ اتييى ق ييه لم امييل ي

ي لل ي لإلاييالا ح هكم ي

ييا ي

در الي لألرام ل لأل إ :
 -ل

اا ل

 -اال

اا لم الل لم الر إ .
اللع د ه إ م ا ا يا لري والا لم اميل متو ي
ح لأل فا

ه ت ح مت وا

تف لل ت ي لمو ل إ .

 لم ت ا ا ه ها ااا ا لم هلهفاع لم يهل ل
-

ييد

ق

ي لم ميإ ح همت ويلف اتيى يا

ي ح

م غي

هل لليا ي

وتيي لم ري

ح ه يها ليك لم هلهيفاع

لإلم اق لما ي لإلاالا .

ييال لم امييل مإلم يياق ام والييا لموت ييا م ييال ل وت ييى لم ل تييإ لإل الئ ييإ وييا ه يهم اتييى

د اا ا تهي لماللراع لم ا و إ اه ا واام ا.
 مظيياي لم ييه لم يياص م تل ي لم امييل مت ل تييإ لمثامه ييإح ي ي وييا هييهم اتييى ال ييإ لم امهل يياح ثيييلم اق ام ا وإ م يا ثي

ريمهلع ح اه م يا ال يح ريمهلع ه هيت اتيى دي اا لم يال اتيى لم وتي ي

مت ل تإ لمثامه إ اه لم والا لم م إح اه لم ال اتى لم وت ي
( ب ) – ر ارإ لم ه

امهت اع لم

لم والا لمل اض إ .

ا لأل ل إ يه ا لمماق ح 2009ح ص 56ن.

ي مظاي ق ه لم ت إ

ت اع لم ل إ ه ال متدله لم ام إ :

 -اتى لمللغل

لم اي م لل ي لم ال ا اا ها قا ا
8

اا ا اللر ا

لم ت إ .

-

ال ي ي ييإ لما للر ي ي ييإ م ي ي ي ي

و ئ ي ي ييإ لري ي ي ي ال مإلم ي ي يياق لم ي ي ييا ي دا ي ي ييالا لم وت ي ي ييي ق ي ي ي ي

ي ي ييا اللا لمو ي ي ي ي

مإ لم ال ا .
إ ف ا ته ا لأل للع لم وا إح هلممفر إ.

 -د ضال د اا

 لم هق ح اتى ا ا لي ح ا ا لم ت إ هكم اتى اراا لم لا لر فاء-

ت اع اللرإ لللع لم ه

دييي ل

إر

ا لم مالي لم لل .

لم مىح هلم ل هي .

هي ي ييه لم امي ي ييل اتي ي ييى ي ي ييا ل ت ي ي ي اي ي ييا ي 2.5ي ي ييا 4ن ه ي ي يال موي ي يياا ري ي يياااع لم ي ي يهلا

لم هه إح هلمثامه إ.
يل هيه لم امييل اتيى يا ل

-

ييه ح اه ا ثيل ي لم ييلللع لم ي

يي ا للري ا ي يلق لم ييال ا –

لم ل إ لم اهإ – لم هلا لم هه إن.
( ج ) – ر ارإ لم ه
 م ه لم ت يإ يهل

اا ل

لم ام ا ي ال إ لم فلج ح 2007ح ص 36ن.

ت ياع لم ل يإ تم ام يا دي ل اتي ي لم هيه اتيى دي اا د ياي لم ل تيإ لمثامه يإ ح

اا . abitur

 امي ييا لإلم ي يياق والي ييا ي ييال ل لم وت ي ي ا ح ه وي ييا قضي يياء لم امي ييل م ي ييا ال ي ييح ري ييمهلع ي ي لم ل تي ييإلألهمييى ح ه رييح رييمهلع ي لم ل تييإ لمثامه ييإح ر ي ح م ي اإلم يياق ام ا وييإ مت هييه اتييى لمال ييإ
لم ا و إ لألهمى .
( د ) – ر ارإ لم ه
ت ي ق ه لم

ل

ل يه ا لمماق ح
لم ت ل

ل ح را قح ص 60ن.

ت اع لم ل إ دت وا لم هه اتى ا ت :

 لمال إ لم ا و إ لألهمى يBEDن. -لمم اا

اا ا ايGCEن لم ر ه لمل ح .

 -لمم يياا ي ي ثي ي

ي يهلا ييا ل

يياايGCSEن د ييل لم ه ييه ات ييى ري ي ه

يياح اه ا ث ييل ح اه

ا واام ا .
 -ت ا اا ها لمتغإ لإلم ت ا إ ح هلمل اض اع ا لم هلا لم

ال مت اي إل

اا يGCSEن.

 أما بالنسبة لعملية اللتحاق ببرنامج إعداد المعلم  PGCEفيشترط ما يلي : لم هه اتى ال إ ا و إح اه ا واام ا .
 لم ييلهل ويياا ييا لت

يياللع لم ل ل ييإح هلمد هي إ ح هلمهي إح م ييه ي ح هل

م مإ لم وت ي .
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ييال هي

إ لم امييل

( ه ) – ر ارإ لم ه
اا

لم ا اا يهم ي ا ا ح 1993ن.

تا لم وت ي ام ا اا دله ال مو ت اع ل

الح هق ه لم

مإ لإلاالا ح وال م ا ت :

ل

 لم هه اتى ال إ ا و إ .اا لم امل ل

 -اا

مت ال ا .

ال لم تل

 اا الا لم امل ريمإ دضيا إ ويا لم وتي ي لم يا وى ح اهلغل

لم ال ا

( و) – ر ارإ لم ه

هي اتيى ال يإ لم ا ري لح هكمي م يا

لم ل تإ لمثامه إ لموت ا .

لمره ا ي

ا شح 2001ح ص 215ن.

د ل لإلم اق والا ه ت اع لإلاالا وا لإلم اء م اا ا لم وت ي لمثامهيح ه ال مت ه ل لميكي يا
قامها لم وت ي لموام ااي 1977ح

ي

ا ي ح ال لم ه مفئاع ال ح ه ال م ا ت -:

 لم اهت ا اتى د اا د اي لم ل تإ لمثامه إ وا قضاء ي4-3ن رمهلع. لم اهت ا اتى د اا د اي لم ل تإ لمثامه إ وا قضاء رم ا .-

ل ى اللا يلمثامه إ لموت ان.

ثانياً  :الجابة على التساؤل الثاني والمتعلق بالتجاهات المعاصرة حول التكامل بين إعداد المعلمين قبل
الخدمة وتنميتهم مهنياً أثناءها :
يياع ت ي يال اا ف ييهي لم ل ييإ لم ري ي ال إ ق ييا ظ ييل ي ي اهل ييل لمري ي ماع ح هاهلئي ي لمري ي وماع ييا لم ييلا
لمودييل اح م ت يال ييا يياا ي ييل لم

ي

لمدييا

ا ي ح

لم

اههييع اا ييا لم ييو للع ح هلمت يياءلع

ي

لم ل ه ييإ امرييوى إل يياا لم ييال ل لم ا ييإ تمهلا ييا لم امهم ييإ م ييا ح هلم م ييإح هلت
اتيى لم فالقيياع لم ائمييإ ياها ه ي
هللي

ييق ي لم ريلل لإلاللي مفئيياع اا ييا ييا لم وت ي اح مهلايياا لممظييل دي

دله داالا لم وتيح هكمي

لم ا لمو ت إ

د

اا ييإح ييا ا ي لم ضيياء

يتا ياا لإلايالا ل تيإ اهم يإ ا ق ي لم ا يإ ا اتيى اا ري ل ي

اهللع مت ه لح هلم ا ا لم ر ل ا ي

لذلك  ،فقد دعت الحاجة إلى األخ ذ بنا ام موح د م يه ا لم وتيي

ا ا ال ح 2002ح ص 15ن.

يح ي ثما يا لميمظي لم ت ا يإ ثي  :مظياي

لم وتي ح مظاي لإلاالاح همظاي لم ال لح كم ظ ل ل ا إلا ا مظا ا ا ا ا ح ل ا :
 االول  :مظاي لم ئإ مت الرإ لمو ت إح هله تمي اء ي لم ر ديف اع ق ي
لم مى ا هل

وا مظاي لإلاالاح ه اثي مظياي لم فيلل مت الريإ لمفوت يإ

الري ي مت ميإ ا ت يالح دك ياا ي اهله يا د يا دميى تري ا ا ياللا لم يه ل

اللا وا لمهظ فإ مفر ا لم

وا ا لم
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ل لم ائ

لم ر دفى لم وت

.

 أما الناام الثاني :اي

ا لم وت ي لمكل

لمي وع ي ليكل لممظياي

ه ث مظاي لم وت ي لم ر ل ا لم ا لم م إ ح ه ا

ا لمو ىح 2007ح ص 85ن.

يا ميع ويع لما للرياع اا لمال يإ لموت يإ اه لم يل لمريا إ لم ي

همظ لل ألل يإ ليكل لإل يا

لم وت ييها ي ظي اهييل لم وته يياع ح هلإلمف يال لم ول ي ت ييها م ا ييإ لم يياف ي
ييال ال ر ي لل اثميياء لم ا ييإ ح غ ييإ لإلل يياء ر ي ه لألالء ه ها ي ح دضييا إ دمييى
ه االا .دا داالا لم وتي ح ه ال
ه

ا اا ت

ا ت اا

م اح

ا لمفه

هي ات يا

م غييى اا ييها و ييا
ييهل لم ول ييإ ح ه لل

لا

ييا
ل

يال مي ييل هل ييا ييث ا ا ت ييإ ييه ا لم وتييي مييكل ييإا لييكل لإل ييا ر ي ااى لم ف ييل ييا ال ي لإل ا ييإ
لم ي ي ييا ي إلا ي ي ييالا لم وتي ي ييي ه لم ي ي ييا ي ا ي ي ييل م ال ي ي ي ي ؟ اي ام ي ي ي ه ي ي ييا لم ي ي ييا ي

اي ي ييا ر ي ي يياو لي ي ييه لي ي ي ي لمي ي ييا

هل ا مت ه ا يا ا لمغم ا هاح 2000ح ص311ن.

هلكل

لما دمى اق ق ا ثل ه اهل

ضييلهل ض ي ا لم ييم ي م
ييا ل

م يال هل ييال
لم ا إ اتى اا
ه ييا ي
لم ول

ت ييا ييه ا لم وتيييح

رييل لم امييل ءلم وتييي يياءل ييا

ييا ييي الض ي

ههل ما

ييح لم يللع لم ي

ل كم

ح هلم م ح

ميالي دايالا لم وتيي اميا هضيو ا مهلايالالا لي

د ال وررإ هل ا ل

لي ي

ييا

وي

مييالي لإلاييالا ح هلم ييال ل

ييل لإلاييالاح ه رييل لم يياء لأل ييل اثميياء

وررإ ه ا لم وتي .

ي ا اا لييكل لإل ييا قييا ييلا ر ي ل لم ييهللع لم واهييلح هلمما ييإ اييا لم ض ي ي

ا اا لل ي دايالا لم وتيي ال ي لم ت ياع ميي ويا فيى مت ياي إايالا مت الرياع لم م يإ

إح هم ا مع لم مظ إ لمول إ مت ل إ هلمث ا إ هلموتهي لكل لإل يا ح اميا ا قيللع ي

ييها ا ت ييإ لإلاييالا ق ي لم ا ييإح هلم ييال ل ي دثماءلييا ر ي ل إر ي للل ه ييها لم وتييي ي
ي

م غيى اتي ي

و لل يا اا
ييالا لمو ي .

ها دهقح 2001ح ص 112ن.

ه

هييإ لم ييه

ي

ييإا ف ييهي ييه ا لم وت يي دي

ييا لإلاييالا ق ي لم ا ييإح هلم ييال ل اثماءلييا ح

ييا هام ي

ومييى لتر ي لللح ييام ه ا ث ي لمم ييه هلم ييهلح ه ميياء اتييى كم ي ح م ييا اا ا ت ييإ ييه ا لم وتييي يياا ي
ورراع لم ه ا ق

لم ا إح ه ر ل اثماءلا.

هقييا ظ ييلع لم ا ييإ دمييى لري ث ال لم وتي ي م

ييإ

ييإ مت ييه للع لم واهييل هلم رييالاإ ول يالح ه م يالح

لري ي ي ه ل ات ي ييى ورر ي يياع ي ييه ا لم وت ي ييي لأل ي ييك ي ييكل لإل ي ييا هكمي ي ي

ييا

ميري ي ي ال لأل ي ييإ  :يلمري ي ي ا لم ي ي ي اح

2000ح ص111ن.

 -1ييوا دمييى و ي
لم الم ييإ هلم ي ي

ي لل ي لإلاييالا

ييهل ح ه غ ييلح ه ل ييإ ييامهلقح ييا ي

ري ي تاي ت ييهتل اثميياء لم ا ييإ ييا
11

تثللييا ام د ي ع

ييإح ه ييام غ للع لم ض ييال إح هلمث ا ييإ ح هلمو ت ييإح

هلم مهمه إ لم
ح لإلاالا ق

ا

ح ا ما إ ا ليح اتى اا ها ي لل ي لم يال ل دمو اريال م ي لل ي

لم

لم ا إ .

 -2لكل لإل يا ه يا لممظيل لمفتريف إ مهيمااإ لم وتييح اهضيال ايا لم يهع ي
مت ال لح ه كم ا ت إ لم

ا مإلاالا هلم يال لح

ل ا ت إ ه ا لم وتي ق

لم ا إ و ت إ لم ه ا اثماءلا ح ه ه ح لم ال ل اثماء لم ا إ اءل ا

ا ت إ ها
ا

-3

و

ا تإ ه ر ل ق

يا ا يا ي لمفهي

تريفإ مإلايالا ح ها يل

ي ا لمو ت ي اح

يى مضي ا

لم ا إ .
ه لل ارار ال م مظ ي لم للع لموت إ لم ي

ا اا لم وتي لمكل

مم ي مت امييلءلم وتي د ام يياع لم ل ييإ لم ر ي لح هلمم ييه لم

ا ي ح هلييكل

ضي م ا لم يم يح ه يكم
ييق لم يهلاا ي ا

تييل

لم هلمل لممظل إح هلموت يإح هلم فياظ اتيى لهميإ لم يم يح ه يكم لم ت يا اتيى ه ياع لمم يه لم مي
لم ييائي ات ييى لممد ييا لم ييكل ح هكمي ي

ييا ي ي

لم هغلح هلم وت ي لم ل يح ه لل ي لم
د رييال

يياللع

لري ي الي لم ام ييلءلم وتي ألر ييام ل ا ييا ثي ي لم وتي ي ي
ا ثل

ه لح هغ ل كم

يا فا يإ لم اميلح ه ريااا اتيى

يئ م ي لم مييام لم مارييل مت ي وتي لمييكل ح ه ف ي م ي لم غك ييإ لم لل وييإ لم ر ي ل هلم ي

ض ا م ا لمم ه لم م لم ر ل ا .
ثالث اً  :الجاب ة عل ى التس اؤل الثال ث ح ول التجاه ات المعاص رة ف ي نا ام الدراس ة ،وبرامجه ا ف ي كلي ات
التربية :
هقييف لم وت ي ي لم ييا اتييى يهل ل د اميياع اييا ييا م ييا ترييفإ ل ه ييإ ا ييإ هلض ي إ لم يياائ هلم م ت يياع
ه مييالي ه ي لل ي هظ ف ييإ ا ييإ غم ييإ
اا

ثي

ا ت إ لم وتي ي

لل ييا هامد ي

ا يياع لم

ا ه ييل

ي لم وتيي كه لمفاات يإ لإل ا يإ لم ي

يوثل ي

ييك ه ا يياع

اات يإ لمو ت يإ لم وت يإ ت يا

اا لم وتي وال داالا هام ال ا اا ا ه م ال ت ا اا كم مه ا لم وت ي ها اا اات
مييكم م ييا اا ي لل ي داييالا لم وتييي ي ا
لم لل ي لم

وا م ق

لم اق

ي و يح هالييي

.

ييح ييوثل ي مها ييإ لم ل ييإ ي ح دك و ييا فيياء لم وتييي اتييى

مإ لم وت يح ه ت ا امع ما

إ ه ا اه ع لم ل إ ا ثل اات إ ه تث لل.

دا ا ت يإ داييالا لم وتييي ييا الييي لم ي لل ي لم ي الاع ييا لل يياي لم ل ييه ا ح هل يال ي م ييه لم ا ييا ييا لم ييها
متلقييى ي لل ي داييالا لم وتيييح هلتل يياي و ت ييإ

م ييإح دم

ق يال ييا ييها لم وتييي لمااا ييإ لألرار ي إ إله ي ا

لم وت ي ه ر م ه ه ل .
ه ييا ي

اا ييا لم ييوثللع ح هلما للريياعح ييه

ييه ل مظه ييإ داييالا لم وتييي ت يياع لم ل ييإ ل ييع وييع

ل اع هلم هه اع ا م ا  :يمو إ ا هداقهلح 2010ح ص99ن .يات للداح 2002ح ص98ن.
لتق ل
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-1

ق وا ل لم ها لمدا تإ

 -2لتا اا لأل اا

ت اع لم ل إ .

م ت اع لم ل إ.

 -3هظ ف لم م إح هلم مهمه ا لم ا ثإ

ت اع لم ل إ.

ارام

ت اع لم ل إ.

 -4مه ح لق لم ال ا ح ه ا
 -5ل ا م إ لم وت ا

ضهء ارتهل لممظي.

م ال

 -6هل إ لم مالي هلم لللع متم ه لم ول لم رال .
 -7لتل اي ام وا لأل
 -8لم دال إ لم
 -9فل ا لم وت ي

ق ح هلمه الم مت وتي .
هضحح ه مف ك لل ي داالا لم وتي.

وإ

ت اع لم ل إ.

 -10لت ئماا دمى ها لم ل ي ق
 -11ل ا م إ لم وت ا

و م.

م ال اتى اراا لم اللع .
او ام ل

 -12روهم إ ت اع لم ل إ

ا.

 -13لإل ا م ه ا اا رمهلع لإلاالا.
 -14لتل اي اإلاالا لمث ا
 -15ه ا

مت وتي

إ لم روهم إ اا داالا لم وتي.

 -16لأل ك ترتهل لم وتي لمكل
 -17ه

لل ي داالا لم وتي .

لم ه هلماللراع م ه ل ت اع لم ل إ.

 -18لتر فاا ا
ه ا ت

اهل لموهم إ .

الل لماه لم ا إ

ا داالا لم وتي.

هض ح م ل ا لمم ا لمرا إ :

 -1تطبيق معايير الجودة الشاملة في كليات التربية :
ي

اههييع م ييائي لما للريياع ح هلم ييو للع لم ي اهمييع اما ييا

ها لم وت يح هله ا ا لم ال

لم

ا إل ال

ييه ل لم وت ي ي لم ييا و

لم ه ل ح ه ال مت غ للع لم ت إح هلموام إح ه ولف لم ها

لمدييا تإ ي لم وت ي ي تم ييا  :ا وييا ل اام ييإ مت يياا هلتا يللفح هلإلم ييا
لإل يياا هلم
لم ر

يياح هلا ييال لم ر ي

لمكي و ش

لأل ا لم

م ي لإل ييا دمييى

لييا ال مرييوى دم ي ح هلتم ييا

ييا ث ا ييإ لم ييا لألامييى دمييى ث ا ييإ

ييا ييل ا لم اض ي هلممظييل لم اض ي إ دمييى

وتي لآلا ا .ي اما لماهلهيح 2003ح ص 34ن.
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ا ا لم ها

د ل دمى

لم ا لم ل هي

هاإ ا لم وا ل ح هلإل للءلع هلم هلهيفاع ح لم ي

ياف

ييا ه ييه ل لم ييها لمدييا تإ ااهلعح هارييام ل

ا تييإح

مف ييكلا دمييى لم ر ي ا لم ر ي ل ي لم ييح لم وت ي ح
ق م ائي لغه إ .

رااا لم ورراع لم وت إ اتى

ه ماه اماهل لم ها لمديا تإ  :لم ي لل يح هلم مياليح هل ئيإ لم يال اح هلم لل يق لم ا و يإح هلمو ت ياع لإلالل يإ
لح ها ت اع لم ه يح هلم غك إ لم لل وإ.

لماايح ه راما لم

ه يياممظل متو ت ييإ لم وت ييإ مظييايح ييإا لم ييها لمدييا تإ مهييل اتييى ييا
 .هل تفع وا ل لم ها لمدا تإ

لم وت
ي

ييها لم وتي ي لموييام

ييا

لم ييا ي لأل ييي لم

عح ها ت يياع ه ل يياع لممظيياي

لم وت ي ا اهمإ دمى ا ل ح ه ا ا ضي لم ويا ل لم ي هضيوع

وييا ل ه امييإ ضي اا لم ييها مت وتي ي لموييام
د ييله ا

ييا لإلم ائ ييإ ي ي

لم ا ويياع لمول ييإ ا  .ي ايياي 2005ح

ي

ل ام يياح هلم ي اا ييا ات ييا

ي

ييه ل لألالء لمم ييها ح هل ييح ف يياء لم
ييي د يللء لم ي ي لمدييا

يي

لمييال ت ح هلم ييال

لم ورري ي
م ييها

يي
ي لل ي

لم ل ييإ ي ي لم ا وي يياع لمول ييإ ح ي ي ضيييهء لم و ييا ل لم ي ي هضي ييو ا ه ام ييإ ضي ي اا لم ييها مت وتي ي ي لمويييام
ل ام ا .
ي هضح وا ل مت

ه ماء ات

ي لم ال

م ري دمى قر اا  :لم ر ه لأل اا

ح همها يإ يلص لم وتي يح

هل :
اوالً  :المستوى األكاديمي  :يد

-1

اللاح 2009ح 58ن.

ل اع لم وتي لم هيها  :اا يها
ل إ األلالف لموا إ ح

 -2لم مييالي  :لم الثييإح هلم ييا

ل ياع لمي وتي

ياها ح ههلضي إ ح

ئ إ مهلقح ح ه ا اع لم ت إح قا تإ مت

ه يإح ه وتميإ مت ت يإح

ق.

لميياهلي ح لم لهمييإح لمهضييهاح هلمدي هم إح هلمو ييق ح لم ا ييإ مت وييا ل

لماهم ييإح هارييام ل داييالا لم ميياليح ييا

ييا م ل يياع لم لمييا ي لم هييها ح ييا

ه للييا متوا ييا

ا لم اللع لمو ت إح هلمو ت إح هلمف ل إ .
ي ي ي لم ت ييإ  :هض ييها و ييا ل لم ي ي يح ه م ييه ار ييام اح ه ييا

-3

ا مت ي ي لح ه غك ييإ لل و ييإ ر ييل وإ

ه هل ييإح ه ئ ييإ ارييام ل لم ي ي مت ل يياع لم هييها ح اقييإ ارييام ل لم ي ي ه هضييها اح هض ي اا
دفا
مت
-4

ا ا

م ا ال ا اه ل ثل ا

يح ههضها ارام ل لم

يح هاقإ هلا يا االئ يا

ل.
ه

لم ت إ ه ال م ل اع لم وت ي لم هها  :ا

هل ق

لم هها ح ه ر ه لمال إ لم مه إح مر إ م اا لم ت إح ه ا
14

ه

لم ت يإ يح

فهق ي .

ل ياع لم لميا ي

ثانياً  :نوعية فرص التعليم  :يااا لم مايح 2008ح ص 254ن.

هاال لم وت يح ه ا لر الي لم

 -1هاال لم وتي  :مه

هل ل ا لم هاال هلم لل ح لم ا ثإح ا
لم ه ييها ح ه ييا

للعح هضلهل ه ها

الع ح هلم

ااي

وام إ لر الي لك لم هاال

إ

ل اع لم لما ي

فو ي ي االء لم ئ ييإ لم ال ري ي إح هلمفم ييإح هلإلالل ييإح ه ييا لمري ي اي ييول ع لم ئ ييإ

لم ال ر إح ه لل ا ح

ت اع ح هالالف لم لما ي.
هاياع هيغ ل ح ه يل ح وتيي يلا ح هكل ي نح ا ضيال ميه

 -2لم وت ي هلم وتي  :مه لص وتي واميإ ي

ألرييام ل ييال ا لم وييالفح هلم يياللع لم اهييإح ه ييا لد ي لل لم ت ييإ ي ا ت ييإ لم ي وتي ح هلمم يياشح
هلم ي يهللح ها ت ييإ لم ظ يياي لم ت ييإ مت اضي يللعح ييه ل ييلص ييال ل ييالم ح هض ييلهل ه ييها
ه ا مت دال إ

وام اع لم لما يح كم

 -3يياي لم ت ييإ  :لم ييااي لأل يياا
لم ي ي ل لم ييهم ا م

اضلح ر

ا يح هض ييلهل

ت يياع لم لم ييا يح ا ضي يال ري ي ه لم يياي لأل يياا

 -4ض اا لم ها ه ر م ا  :ه ي ي كمي
لم ها

اللع لم الر ا اهإ لم اا م ي .

لم يياي مت ت ييإ ت ييا ار ييام ل لري ي

ام لما يح دضا إ دمى مر إ لم ت إ لم مر
له

ا

را

عح ا ت اع لم

ئ ييإ ق يياللع

لمو يياي مت ي ي ل لم ت

ا ا لم لما ي هلألر ال لم

يي ا

ااع تمر ا ي .

هلري إ يه ل ل ت يإ دالل يإح ها اا يإ مضي اا

هصح همها اح ه ل امظ يإ

ي يللء

ري ا ويا ل

ه يإح هاق يإح ه هث يإ مت لميا ي يا يميهلئحح

ينح كم ارام ل لم غك إ لم لل وإ ا لم ت إح ه ا لم ئيإ لم ال ري إ

.

 -2االعتماد األكاديمي لكليات التربية :
هق ي ي يا ي ي يااع لما للر ي يياع لم ل ه ي ي ي يإ ال ي ييالف لتا ي يياا لأل ي يياا

م ت ي يياع لم ل ي ييإ

ي ييا تي ي ي

:ي

ي ييا ي ييهايح

2012ح ص 298ن.

ه ي مها إ لل ي داالا لم وتي ههل اهل إ ر ل ا ق

-

ى لم ه ا ل

-

ت اع لم ل إ

إ ات إ

لماهمإ لمهل ا ا

اا .

لم اللع هلم والفح لموت إح هر همإ

واامإ لمراااع لم و ا اما لم ا لم امل ا ت إ أل لي.
 -لم ت ا ا

ق ت اع لم ل إ لم ا لألامى ا لم

ت اع لمضلهل إ مضي اا مها يإ

.
-

ا ا وا ل إلهالل لمد االعح هل ص

الرإ
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مإ لم ال ا.

يا يا لم يل ا

-

لم ه ي لمكل

د ح ت اع لم ل إ اتى لم ه ل لم ر ل ا

ح هلم اي لل واع اهل إ م لل

ياح

مهل اما ا لم دل إ ح هلم اا إ .
و ا وع لماه

ه ه ا اا ا لم وا ل لم

اا

ئي هلت الاع

ه ل مظه إ ت اع لم ل إح ا

لموام إ لم واهل ح ه ا م يا ويا ل مظ يإ ( )NCATEلم تيا لميه م لأل ل ي تا ياا ي لل ي دايالا
لم وتيح ه د

 :يم

لك لم وا ل اتى لأل

اللا ها لح 2009ح ص183ن .

 لم و ي ييال لته  :ول ي ييإ لم امي ييلءلم وتيح ه ا لل ي ي ح ه هلقف ي ي  :ه مي يياء اتي ييى لي ييكل لم و ي ييالح م غ ي ي اتي ييىلم ت ييإءلم وت ا لم ييك ا و يياها متو ي ي

وت ي ي اح اا ييال هل لم ول ييإ لم ههي ي إح هلم ل ه ييإح

ام يياللا

هلم م إح هلم اللعح هلم هلقف لمضلهل إح م رااا
ث

مظاي لم

 -لم و ال لمثام  :هلم

ييها مييا لم ت ييإ مظيياي

ي يح ييهي

لم

ك ام اللا اتى لم وتي.
يح ه ه ي  :ا اا

يح ه ه ي لم ت إ :ت ا اا ها مت ت إ مظاي

ييح ح ه ت ي لم اميياع لم اهييإ ييول ع لم ييا اح هاالء لم ت ييإ

لم وت اح هلم ل اح هكم م ه يح ه ر ا لم ت إح ه لل

ا.

ثانياً  :طاقة الكلية :
 لم و ال لمثامهي ي ح ه

 :ه ض ا لم للع لم الم إح هلم ال ل لمو تى ح
ييقح ه ييه ي لم يللع لم الم ييإح هلم ييال ل لمو تي ح

ا ا للا لم اللا

ييى هي لم ت ييإ لم وت ي اح هغ ييللي

ه ل لم ول إح هلم اللعح هلم هلقف لمضلهل إح م رااا لم

 لم و ييال لم لل ييح  :لم مييه  :ييهي لم ت ييإ ه ي ير هلح ه

هي لم ت يإ يح لم ياللا لم ديال إ

ييقح ه ييه ي لم ييم يح هلم يللع مت ت ييإ لم وت ي اح م ييى

هل لم ول إح هلم اللعح هلم هلقف لمضلهل إح ه د

لك لم يللع لمو ي

ال ا مها ا ام ت يإح ه ام ياللا ح ه يح ت يإ وت ي ا ميها اح ه يح
ال إ ا لم فهمإ لم

ل اتى لم وتي.
يح ااضياء ل ئيإ

يك ميها ا ي لمهيفهفح

ل ه ى م ا إ لم ل تإ لمثامه إ.

 لم و ال لم ا ا  :ول ع ااضاء ل ئإ لم ال ا ح هاالئ ي هم هلي لم مى  :اي اا ها ااضياء ل ئيإلم ييال ا ام ت ييإ ييولت اح ه ثت ييها م يياكج أل ضي ي لم الري ياع لم م ييإ ي ي لم ي ي ح ه ا ييإ لم
هلم ال اح ا

كم ق ا ي

ي اات ي لمكل إ ي ا ق يا يتالء لم ت يإ لم وت ي ا

لم ت إ ه ههل ر ل ه م ظ إ ه ي االء ااضاء ل ئإ لم ال اح ه ر

ييح

يا م غيى اتيى

م هلي لم مى .

 لم و ييال لمري ييااا  :دالل لم ت ييإ ه هي ييااللا  :ه ثي ي ليييكل لم و ييال ي ي اا ييه ل م ييا لم ت ييإ لم ي يياا حهلمرت إح هلم الم إح هلم يه لم ديل إح هلم ري

ع هلم هياالح يا ي كمي

لم ا إ إلاالا لم ت إ لم وت ا .
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هياال مهمه يا لم وته ياع

 -3توايف التقنية والتكنولوجيا الحديثة في كليات التربية :
ا الي لت الاع لم ا ثإ

دايالا لم وتيي لري الي لم م ياع لم ا ثيإ هريائ

لم ت ا دمى لم وت ي لإلم لهم  .مكم

ا لا اع لماه لم ا إ اتيى لمهريائ لم م يإ لم ا ثيإح هلم اريهلح

هدي إ لإلم لمييع م مف يك ي لل ي داييالا لم وتييح
ييا لم وتييي ييا لم ييال ا

ييا

لم وتي لمكل
هم ر فاا

ا لم مهمه ا ه هظ ف ا ي

 :يد للل ي لألر

 -لتر ي وامإ ام

ييا يوثل اتييى االء لم وتيييح ه وي ا ت ييإ دايالا ل ثييل ري همإح

ييلقح هارييام ل ا ثييإ ييا ي

.

لم
-

م ييإ

لر ي ال

ييا

وت ي قيياا لل اتييى
ت ياعح هلم ي

يلا

ح 2005ح ص 74ن.

هه ي ا ي لم مهمه يياح هلم ل يياعح ه ه ي
إ مهمه إ إلري الي

لإلكلا ح هلم لئ ح هغ للا ا لم

لم ي لل ي م مف ييك لم يياا لموت ييإ هييهل

لمد إ لموام إ لموم ه إ.

تيف هريائ لمي وتي ثي دي اع لإل هياتع لم ا يإح هدي اع
الع لم مهمه إ .

يياللع لر ي الي لم مهمه يياح هلم ل يياع لم ري ي ا إ ي لم وا ي

هلم لئ إح هلم ر هاإ
لممهل

ييح لم يياا لموت ييإ لم ييلهء ح

ا لم املءلم وتيح هاضه ل ئإ لم ال ا.

هما يياا لتر ي فاا ييا هظ ييف لم م ييإح هلم وت ي ي لإلم لهم ي
ال ل لم وت ا

مت م ييإح

ي لل ي دايالا لم وتيي ت يا يا يهل ل اياا يا لم

كل إح ها اا إح هم ت ا اتى هلقح اهإ
 -ه ها م إ

وت يإ هلإلم يا

يا لمي وتي

ر ي تاي كم ي اا للا ي

ي لل ي لإلاييالا ح ضييلهل

لم ام إ :

ا -ار الي لمهرائ لم م إ لم واا .

ل -لر الي د إ لتم لمع فوام إ.
ج -داالا ه ه ي لم هلقحح ه

ت ا اتى لمد إ.

 -4تنويع طرق التدريس  ،وتحديث أساليبه في كليات التربية :
ه ا لم ث ل ا لق لم ال ا لم ا ثإ هلم

م غ اتى ت اع لم ل إ هضو ا و ا لإلا ال هلأل ك ا اميا

داييالا لم وتيييح ه ييا ي ا لييك لم ييلق لموهييف لمييكلم ح لموييلهع لمو ت ييإح لمي وتي لم ويياهم ح لم ييال ا لم هييغلح
مول لألاهللح لما اللع لم الم إ ههلش لمو
ه ييى ي ي مف ييك ه

هغ للا .ي ه ف

اح 2005ح ص 23ن.

ييق كم ي ت ييا ييا لتل يياي ام م ييإ لم م ييإ لم ر ي ل ألاضيياء ل ئييإ لم ييال ا م ييه ل

ا لل ي لم ال ر إح ه ال ي اتى لر الي لم لق لم ا ثإ
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لم ال اح ه ه

لل ي لم م إ لم م إ دميى ليكل

لمغيلعح ه يال ي ا ضيال اتييى اري الي لم م يإ لم ا ثييإ ام اريهلح هلإلم لميعح ههرييائ لمي وتي لم وياا ح
ل ح

م ي لر ال ا ر

ييى

ي.

 -5اتجاه تنمية المعلمين مهنياً في ضوء أسلوب النام :
م ييا يياء لييكل لألرييتهل لر ي ا إ م ييتث للع لمثييهل لموت ييإ لم مهمه ييإ ي لم ي لم ل ييهيح هلييه وا ي
يا ل مي اماهيل ح ه هما ي ح ها قا ي ح ها ت ا ي لم ي

ريوى دميى

ظالل ح اه مدا

ييق لأللييالف لم يياا ال ي لممظييايح ه ييهي لييكل لألرييتهل اتييى ف ييهي لممظييايح ه وييلف تمي ا

هاييإ ييا

لأل يالء لم ي

وت

ح ه دي

ي لل

مظا يال

ييح ا

ييا م ييا م

لألرتهل ا ال وإ ا الء ل

ييق ليياف و ي ا ه يال م

:ي

ييإ لرييه إ ا  .ه ييها لم لمييا ي لم

ا ي ه ييق

ا هايح 2012ح ص 193ن.

 -1المدخالت in put :
اتي ييى

ه ديي

ي ييح لموماهي ييل لم ي ي

ي ييها لمي ييمظيح ه دي ييال

مظاي ه ا لم وت ا و ل ي لما ي لإلاالا هلأللالفح هلم

ي ييق لي يياف اه الي ييالف

يي

ي يياا ح ه ي ي

ه هلألريام لح هلم ئيإ لم وت يإن يا يا

ع

لممظاي.
 -2العمليات processes :
هايإ يا لإل يللءلعح هلم فياا ع لممدي إ لم ي

ه ث

لمظلهف لم ئ إح م ه

لك لم ا

ع دمى

ي ي ي ا اماهيل يا

ل اع للا

ع لممظيايح يا ا ي

يه ل

ا.

 -3المخرجات out put :
يا لممظييايح ه ل ياع مظيياي يه ا لم وتييي لي لم وتييي كه لم هلهيفاع لم لغه ييإ

لي لمم ييائي لمم ائ يإ لم ي

ضهء الالف لما ي لم ه ا.
 -4التغذية الراجعة feed – back :
ا رفل ام ا ت إ ه ي لم ل اعح ه ت ت اح ماء اتى لأللالف لم هضهاإ متمظايح هليى و يى

هل

ودللع اا ا

ق لأللالفح مهلم االا ه هضح مهل إ لم ه هلمضيوف ي ا

متمظايح هاتى ارار ا ي وا

ح اه غ لح اه دضا إح اه كف ألي دئ

ياء يا لأل يالء لأل يل

لممظاي .

 -6مواكبة المناهج والمقررات للنمو المعرفي المتسارع :
ي

ي ي ض ي ا ي لل ي داييالا لم وت ي ا لم فا يياع لم ل ه ييإ هلم وت ييإ ي ضييهء لم ر ي الع لم ل ه ييإح هلييكل

ر ي ااى لل وييإ اهل ييإ مت ييلللعح هلم مييالي لما للر ي إح ه لل وييإ لم
لم ا وإ

اا ا اللر ا اتى لألق ح ه ه ل لك لم
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ي لم ال ر ي إ ي

ي قرييي ييا اقريياي

رل لم ر الع لموت إح اتى اا ها لك

لم

ي

لمييإح هقا تيإ مت ييه لح هم ريع ا ييا  .ه يا لمييا يت

مت هللع لموت إ لم اهتإ

ت الح هال ال هاام ال .ي

ي لم ال ري إح ه ء

ضييلهل لل ويإ لم

ييا

لأل اح 2005ح ص 78ن.

 -7االهتمام بالبعد األخالقى ،والوجداني للمعلم :
ضلهل ض ا لم لللع لماللر إ هضهااع ريوى م م يإ لم ي ي لما م يإ هلت

اا يإح هلإل الياع لإل ا يإ

ييا لأل ل ييإ ن

ه ي ي لم ميياليح

مت ت ييإ ءلم وت ي ا

ييا وتييع يلم ت ي لل هام ام ييا هلمهت يياع لم

هلم لل يح هلألمد إ لم

م

لم ا ظإ اتى ا

ييو لل ييكم

ق ياع لم ميإح ه ام يالا ح هلإلا يالا اإلم ياء دم يا ي

اميإ

ا اح 2005ح ص 28ن.

 -8المشاركة المجتمعية في وضع وتنفيذ برامج إعداد المعلم :
همى لموا ا ا لم ا واع لموام يإ اما يإ اهيإ ديال إ

ياع يا ال ي لم الريإح ه ال ياح يام وت اح

يي ي ي ي

اح ه ل ي ي ي ييح

مهلالل لم الر ي ي ي ييإح ه اهم ي ي ي يياء لأل ي ي ي ييهل ي ي ي ي ي هض ي ي ي ييح

ي ي ي ي ي لل ي دا ي ي ي ييالا لم وت ي ي ي يييح ه هي ي ي ي ي

لإل ي ي ي ي ي ي ي ييا لم امي ي ي ي ي ي ي ييل ضي ي ي ي ي ي ي ييلهل مي ي ي ي ي ي ي ييى لم ي ي ي ي ي ي ي يياعح مهلا لل ي ي ي ي ي ي ي ييي ت
لم ال

ا ي ي ي ي ي ي ي يياع لم ت ي ي ي ي ي ي ي ييإ هلم

ي ي ي ي ي ي ي ييح

يلمر ا لم هلدىح 2006ح ص 156ن.

 -9تفريد التعليم في كليات التربية :
ييا لم ه يياع لم ا ييا اا ي ي ي فل ييا لم وتي ي ي ي ي ل ييك لم ي ي لل ي
هلر والال ح ه ا لل ح ه اي

ييى ي ي وتي ي ي

وت ييي ف ييلا

ر ييل قا لل ي ي ح

لم لما ي ه يق ريلا ح هقا لل ي ح ه يا ماريل يح ظله ي لم اهيإح هم يا الا

لت ا م ه فل ا لم وت ي لم دا لل ح ا اا هظ ف لم م إح هد إ لم وته اع .
 -11االطمئنان إلى جودة الخريج قبل تعيينه بشكل دائم .
مي وا لم هه اتى لمال إ لم ا و إ ا ال متو
لت ئماا دمى ها لم ل يح ه ا
وق إ هم ا ااي
ات د
د

اا ل

اا ل

مإ لم ال ا

فاء هقال متو

ح ه هي اإلدللف ات

ك لم مإح ف لم ا اا ها و ا لم وتيي هيهل

وتيي لم ياا لألراري

ال مت هه اتى لم ل ص متو

وظي اه لمواميح

ا لمضلهلي

يى ري ف ا يا

لم يال اح ه ي

لل ي ح ه ي م ا يإ لموياي

لمريا ري ح امو ي

ي لم يال ا ويا

اا رمه اتى ر ه لماهمإ  .ي امإ ا اح 2005ح ص 26ن.

 -11إتجاه تنمية المعلمين مهنياً على أساس المهارات :
اميع ل يا اتيى لم اميل لم ول ي

ي ح هميي

ث لكل لإل يا

و ى ال إ مت اللع لم ال ر إح هرته لم وتيح هاه ع ياف دميى لمدي ه ح هلمهظ ف يإ ح ه يل

ري ا

لألالء ال

يه لل ألليالف دايالا لم وتييح يها اا لل ي
ل لماللرإ .
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ه اه ل لكل لإل ا ا
ا ت ييإ لم ييال ا لمفوييا
ال

ها فاء لم وتيح هاالء ح ه ال
ييا

ت اع لم ل إ الا ل

ت ت ييا دمييى

لم ا إ هاثماءليا لي لألريااح

ق

هاييإ ييا لم يياللع لم ال ري إح هلم ي دكل ا االييا لم امييلءلم وتي

ا اا ه ح وت ال ما

ال ا  .يلداي و

ح 2004ح ص 125ن.

همضي اا م يياا لييكل لإل ييا ي داييالا لم وتييي ح ه ال ي ه ييا وييع لمدييله لم ي
لم لل ي لم ائ إ

ضهء لكل لإل ا ح ه ث

لم اللاح هلم ئاعح ه ا ا لم اللع لم ال ر إ لم ا إ م
 -3لمل
-4

ا لم امل لممظلي مت لل يح هلم ال ل لم الم ال
ا لل ي لإلاالا ال

ا ا وا ل م ه ي ا

هل للييا ي داييالا

م غي

 :ي الق اا لح 2012ح ص 72ن.

 -1دقا إ د لل إ ا ت اع داالا لم وتيح هلم اللاح هلم ئاع لم م إ لم
 -2لمل

ي

اا

تفإ مت ويلف اتيى اليالف ليك
لل ي لإلاالا .

ا ال
لم اللا.

ت اع لم ل إح ه لل ي لم ال ل اثماء لم ا إ.
اات إ ه ا

ا لا لم املءلم وتي ا اي .

 -12مسؤولية كليات التربية عن متابعة خريجيها :
دي ي ل لم مظ ييإ لمول ييإ مت ل ييإ هلمث ا ييإ هلموت ييهي ي ي ا ييا ال لل ييا اا ت يياع دا ييالا لم وت ي ي ا

ييل اا يياي

اللراع م ا وإ لم وت ا لم ياا ح ام وياها يح لأل يا لم وم يإ ح ويا ا ت يإ دم ياق ي ام ا يإ ح م ول يإ يا
فا إ لل ي لإلاالا ح هلم ولف اتى ا هل

لم وت ا لم اا ا ا د ع ح ه ا يهل

ح هلييكل و ييا اتييى ضييلهل ه ييها هييتإ ر ي ل ي ا ت يياع لم ل ييإ ه ل
ورراع إلاالا لم وتي  .يلداي و

اات ا

ييا

ي يا هيوه اع

ييى ييها اتييى اتييي ييا

ح 2006ح ص 49ن.

 -13التجاه نحو زيادة سنوات العداد :
ا اع اا ا لماللراع اتى ا اا لما ي لإلاالا م ت اع لم ل إ دمى
غللل لم ت اع لأل اا

إ لأل ل .يمو إ ا هداقهل ح 2010ح ص 251ن.

ا رمهلع اتل ا ال ح ريمهلعح اتيى

 -14االهتمام بالعداد الثقافي للمعلم في عصر العولمة :
يح لمث ا ياع لم وياا ضيلهل ت يإ اتيى مظيي لإلايالا ح

ظ اهل لموهم إ اه ح دايالا لم وتيي مت وا ي

هقييا اال ييع ورريياع داييالا لم وتييي ي لموا ييا ييا لميياه ال ييإ لييكل لأل ييلح ثفييع ييا لل ا ييا اإلاييالا
لمث ي ييا

مت وتي ييي ح هقي ييا ض ي ي ا كم ي ي

وت ي ي ي لمتغي يياع لم

ث  :لم غ لل ا ح هلمتغاع هاللرإ لألال ح ا اه

ي ا ل ا ا لم

ا ا لح 2011ح ص 395ن.
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تفي ييإح هلإلمف ي يياا اتي ييى لموي ييامي ي ي

تفإ هغ للا ا لألاهلع لم

ههي يياع اي ييا

يق لإلايالا لمث يا

.

 -15توحيد جهة المسؤولية عن إعداد المعلم .
ثتيإ ي

ا لمضلهلي لمروى م ه ه ا لم إ لم روهمإ اا داالا لم وتي م همى لم ا واع

ييا لم رييوهم إ لم ا تييإ ح هكم ي مض ي اا ر ي ه لإلاييالا ح همها ي ح ه ه ييا لأللييالفح ه ي

اتييى ه ييا

امييإ ايياي لم ييال

ييإ لم رييوهم إ ت ييا ييا لم مري ق ي ا ت يياع داييالا لم وتييي ح هلم ويياها ي هضييح وييا ل ه ييا

م لل ي لإلاالا ح هلكل ا

ما لموا ا ا لماه لأل م إ ح

وا ل ح ه اائ م وررياع دايالا لم وتيي ي اه لم تي ي

لم وتي

ت ياع لم ل يإ

اه لم ت ي يا ر ده لح 2009ح ص 19ن.

ا قاي

يا

ل لم ل إ ماه لم ت ي لمول ي

اراري مت مري ق ي ا

هضيح

تيف ي لل ي دايالا

 -16األخذ بأسلوب التعلم الذاتي في برامج إعداد المعلم :
لم ي وتي ام ي

هلما للريإ ح هم يا

اا لم وتي لمكل

ا ييك لييكل لإل ييا ييامظ هل ه لا ييا مظ ي لل مت ييهل لم مهمييه ح هلم م ي ح هظ ييهل لإلم لمييع ح

ييا ر ي تاي وت ي ي

لم

هي اتى و لم وتي

ل ف إ وت ي امفر ي تمفر ي ا
و

ه لل متو ت إ لم وت إ ح ه هي

يإ يلديا

د إ لإلم لمعح هلألقللصح هلم يل ح هلأل ي ي لم وت

ح ل ح را ق ح ص 52ن.

 -17توجيه البحوث والدراسات لتطوير كليات التربية :
دا لم ياف ليه لإلري فاا يا م يائي لم يه هلما للرياع لم ل ه يإ م يه ل ي لل ي لإلايالاح همظيي لما للريإ ت ياع
لم ل إ ح كم

ه

لماللراع لم

ح هلمو ي ي ات ييى ه ي ي

اي مال اع لم ا ر لح هلما ه لل

ا

ي ي لم ييه مم ي ي لمال ييإ م ييه ل ييكل لم يياف .م ييكم

ه ل لل ي ت اع لم ل إ
ييل اا ييها ل ييك لم ييه

هلما للرياع لم ه ييإ م ييه ل ت ياع لم ل ييإ د ييا لم همياع لألراري إ م ي لل ي دايالا لم وت ي ا ح ي ه ييل اا
ها لك لماللراع امه لل ارار ال ض ا لموماهل لم

ت اع لم ل إ  .ي

مى ات ا لل ي لإلاالا

يا

هايح 2012ح ص 195ن.

 -18االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال إعداد المعلم :
م ا اههع اا يا لم يو للع هلما للرياع لموت يإ ي
لم ا ييإح مإلري فاا م ييا ي

ييا

يا دايالا لم وتيي ضيلهل لإل ي

ييه ل ت يياع لم ل ييإ ح ه ييا

هل

يالل لمياه

اتيى

ييا م ييا لييه و ييه ي ي

لمي يياه ح ه ي ييا ل ي ييكل لم م تي ييق ري ي ي ي در ي ي وللع ي ي ي لل ي ح همظي ييي لما للري ييإ ي ي ي لم ا وي يياع لموام ي ييإ ي ي
ي ي ييا يلمهت ي ي يياع لم

داالا لم وتي  .يا ا

هم ر

ت :

يي ي ل

ي ي ييا لأل ل ي ي ييإ ح لمري ي ييا ح ام ام ي ي يياح ل ام ي ي ييا ح لمري ي ييه ا ح لم ا ي ي يياا ح ام ا ي ي ييانح م هم ي ي ييا

ي ييا لمي يياه لم ا ي ييإ ل ه ي يال ح هلم ي ي ا ي ييلاع ر ي ي ال ي ي
ا تإد

لييك

هل ي ييإ لم ر ي ي الع هلم ي ييهللع لم ي ي

وتي ييق ي ييمظي

ى ح 2011ح ص 47ن.

ال لم الئ

مظي داالا لم وتي ر ي ر ي ليك لميمظي دميى
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هما يا لألراري إ ريل يا

اوالً  :ناام الدراسة  :يا ا

ى ح ل ح را قح ص 47ن.

ا داالا لم وتي ي در الي

لممظاي لم ا ت ح هلممظاي لم ا و .
 -1لممظ يياي لم ييا ت :

يي

لإلاييالا لم ل ييهي ح ي
لم امل

هاإ ا لألمظ إ ال ا :

ييالا لم ام ييل لم ي يهلا لأل اا ييإ لم ههي ي إح هلم ييلللع لمث ا ييإح ه ي يهلا
يياا هل ييا ر ي ى ت ييإ لم ل ييإ اه ت ييإ لم وت ي ا م ييا ال ييح رييمهلعح

هي

ا اتى ال إ لم امهل ا .

 -2لممظ يياي لم ييا و  :ه ي ي ييالا لم ام ييل لم ي يهلا لأل اا ييإ لم ههي ي إ ي ي

ت يياع لألاللح ه ت يياع

لموتييهيح ه وييا لإلم يياء ييا لما للرييإ ح هلم هييه اتييى لمال ييإ لم ا و ييإ يلم ييامهل ان ي ي داييالا ييا
لغل

لإلم اق لل ي لما تهي لم ل هي م ا ااي اه اا ا .

لم ال ا ح ا

هقيا اظ ييلع لموا ييا ييا لما للريياع ح اه ي لم هييهل ي

لم ييا ت لييه لألرار ي إلاييالا لم وتييي ح هلمدييائح ي

لم ا إ ا مع

ا ا لم ا واع ه

ي ا ن -لممظاي لم ا تى  :ه

 -مظاي لمفهت ا .

وظييي لميياه لمول ييإ ح دت اا مظييي لما للرييإ ي لميياه

وإ لكل لممظاي ح هظ لع

ر ل وظي لم ا واع لموام إ لم

 يها لما للرييإ ي رييمإ ا للري إ ا تييإ متا رمهلع .

تيل لممظياي لم يا و

ههل لم الئ لأل إ :

و

 -مظاي لمراااع لم و ا .

يلن -لممظاي لم ا و :

 -ي لم ام يا

ي

ييا لممظييا ا  :لم ييا تىح هلم ييا و ح ه وييا لممظيياي

اتى ا ا لألم ا لم ام إ :

ي ا لم ل ييهي ح وييا لم هيه اتييى ال ييإ لم ييامهل اح ا م ييا

يامهل ا م يا ي4ن ريمهلع ح

اميل دايالا

ميى م يا

يللها ييا ا

ي24-18ن د لل ح اي ا ال رع رمهلع .
ثانياً  :مدة الدراسة :

تف ا لماللرإ ا ا وإ أل ل ح

تل داالا وتيي ل ياع لأل فيا ا للريإ م يا ال يح ريمهلع

مت هه اتى ال إ لم امهل اح م ا لله ع لم ا ا ا ي4-3ن رمهلع م وتي لم ل تإ لت الئ إ يلم ت يإ

لألهمى ا لم وت ي لألرار نح ا ا داالا وتي لم وت ي لإلايالا يلم ت يإ لمثام يإ يا لم وتي ي لألراري نح يه
تييل ا للرييإ م ييا ي4ن رييمهلع ي

اه لموامي لم ا إ اتى ا ت :

وظييي لميياه ح ا ييا اممري إ م وتييي لم ل تييإ لمثامه ييإ ييا ا

 لل ح رمهلع مت وتي لموااي.-

ا رمهلع مت وتي لم

هص ث ي لمرا هلم ا اان.
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وييع وظييي

-

لح ا ه اتى لم اق م ا ااي اتيى لألقي

ا رمهلع مت وتي لم

اميا ته اع لم م يإح هلم

ههيإ

ي لمران اه لم هه اتى ال إ لم ا ر ل يلم ا اان.
ثالثاً  :المراحل التعليمية التي يعد لها المعلم :
لألرار ي
لم

رل لم ل تإ لم وت إح ث

ي لإلاالا ه ال م لل ي واا

ل ت ي ح لمثييامهي لمويياي هلمثييامهي لمفم ي

ا لأل ل إ م ا ام ا وا لما ال هل ال م

ييا ي ي لمريياح هلم ام ييا هلم ا يياا نح م ييا ي لمهت يياع

لم لل

لم وت إ مفا لممظاي هلألرتهل .

رابعاً  :نوع ومستوى العداد األكاديمي والمهني والثقافي .

دي ي تع

يياهل دا ييالا لم وت ييي اام ي يال

لمث ا ن.ي را د ا ح 2012ح ص 319ن.

 -1لإلاالا لإل اا

يياهل ثي ي

لي ي يلإلا ييالا لأل يياا

ح هلإلا ييالا لم مي ي ح هلإلا ييالا

:

ي اا ييا لم ا ويياع ي ي لإلاييالا لأل يياا

ه يال م ييا ي ي ي لم ت يياع لأل اا ييإ لأل ييل ح دت اا لت ي ف

ها رل مه ح ه ر ه لم ل تإ لم وت إ لم
 -2لإلاالا لم مى :

هلك لمو ت إ

لل ي داالا وتي ل اع لأل فيا ح لم وتي ي

وا م ا .

ف م ا لللع ل ه إ إلاالا لم وتي م م ح هل

د د ا اتى لم لللع لأل إ :

تف ا ا وإ دمى ا ليح دت اا لما

 اتي لممفا لم ل هي ح مظل اع لم وتيح هلإللداا لممفر .-

ترفإ ه ال خ لم ل إ.

 لممظل اع لم ل ه إ.مالي ه لق لم ال ا.

-

 لإلالل لم وت إ هلإلالل لم الر إ. -داالا

وق

 -3لإلاالا لمث ا

ل اه ا ثل ا ت لم لللع .
:

لم ا واع ل اع اتى لكل لم امل هال ع

ا واع ا لي ا

امد إ ث ا إ ح هل

يا ي

اا إ مل لم وتي ام ئإ لم ت إ .

خامساً  :نسب العداد  :ي ه ى ض اه ح  2009ص 25ن.

ه ال

ف ا مرل لإلاالا

اهل لإلاالا اام ال ه ضح كم

لم ل يا اتيى لمتغياعح ه يال خ لموتيي ح ه ي ي ي

ل ا لم هل لأل اا

ا ت :
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ح هلم م ح هلمث ا ح لغي ه ها ل فاق ااي اتى

ا -اممر إ مل اع لأل فا هلم ل تإ لألهمى ا لم وت ي لألرار :

ل يياع اا ييا لم ييالل لموام ييإ اتييى ث ييف لم ييلللع لم ل ه ييإح اييا لأل اا ييإح هلمث ا ييإح إلاييالا لم ييلللع
لم ل ه ي ييإح اي ييا لأل اا ي ييإح هلمث ا ي ييإ إلاي ييالا وت ي ييى ت ي ي لم ل تي ييإح
ا ا  %70ل هي ح  % 20ا اا

.

ح  %10ث ا

يي

لله ي ييع لممري ييل ي ي لم هر ي ي

ل -اممر إ مت ل تإ لمثامه إ ا لم وت ي لألرار هلم وت ي لمثامهي :

ي ث ف لم لللع لأل اا إ ح ثي لم ل ه إح امث ا يإ هم يا ليك لممريل ل تفيع

 75مإلاالا لأل اا

ح  25 – 20مإلاالا لم م ح  10 -5مإلاالا لمث ا

سادساً  :أسلوب التمهين التربوي  :يلداي ر اح 2010ح ص 48ن.

.

يا م يا هقيا اميع – 70

ا مييع ي لل ي لإلاييالا ي لم ا ويياع لموام ييإ ييه ارييتهل ها ييح لم ييلللع لأل اا ييإ هلم ل ه ييإ يلم م ييإن

هلمث ا إ اتى رمهلع لماللرإ ه ال مت الئ لمث ثإ لم ام إ :
 -لم ا

لأله  :اا اا لما ي لإلاالا ام لللع لم ل ه يإ م يا ايا اح ت يا يال ا لم يلللع لأل اا يإ

لموا ا لم ام ا .
 -لم ييا

لمثييام :

ي

يياا لمييا ي لإلاييالا ييام لللع لألا اا ييإ ي

لماللرإح ه ي والا ال ا لم لللع لم ل ه إ
 -لم ا

لمثت

لمواي لمثام

هلم لل ح .

 :هلما ها لم اله إ ا لم لللع لأل اا إ ح هلم ل ه إ

ا اء لماللرإ هههتل دمى لمرمإ لأل ل لم

ي
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ي ل ييا لمويياي لته هلمثييام

ييا

ا لم لج.

هماا

ي ري ل هل يا

التوصيات
-1

ث ف لم ها مإلر فاا ا لت الاع لموام إ لم واهل

 -2للاا لألريا لموت يإ اميا لم

ي

ا داالا لم وتي ه ال

إلايالا لم وتييح يا ي

هضيح لري لل

.

إ إلايالا ح هلإلل ياء

ر ه ا ت إ لإلاالا ات ال هث ا ال .
 -3ضييلهل للاييا وييا ل لم ييها لمدييا تإ ي

ا ييإ لم يياتع لم وت ييإ امو ت ييإ

ت يياع لم ل ييإح م د ي

لم ل ه إ.
ييق لم م ييإ لم ا ثييإ اثميياء داييالا لم وت ي اح هلتر ي وامإ ه ي ى لم ي لل يح هلم

-4

لم اا لموت إح ه ه للا
 -5لم ت ا اتى لم اء

هه ي اح م مف ييك

ههل هرائ ر و إ ه لئ إ.
يق يا ا ضي ا ل

ل ت ياع لم ل يإ يا ي

يال ا ضي لم ري ه اع

لم ا إ .
 -6لأل ييك مظيياي لإلاييالا لم

ا ي مت وتييي هكم ي

ييتا وييا ل اا يال ح ه م يال ال ي

ت يياع لم ل ييإ ي

ا رمهلع.
 -7ض اا هل إ لم مالي لماللر إ م ت اع لم ل إح ا
قري ا لقراي لم ت إ

لم لل ي هلم لللع

لماللر إ ح ه يه ل

لل وإ لم

يه

اا ا .

 -8لم ل ييا اتييى م ييائي لم ييه هلما للريياع لم ل ه ييإ تريياا م ييه ل ورريياع ييال ل لم وتيييح ه ر ي ا
الرا ا هامد

ا.

 -9و ي ا ويع لم يياللا
هد

يى هي ح يياللا

ل يإح ي ي ييا

يق ي لل ي لم يال ل فاات ييإح

م يا

الها .

 -10لتم ي يالي ي ي

ي ي لل ي ت يياع لم ل ييإ

لم هه ح هلمث ا

ت ييق ي يهلاا ي ي ا ييلللع

يياتع لإلا ييالا لم ل ييهيح هلأل يياا

اتى غللل لم ا واع لموام إ .
ا ألرا ك لم ل إ

 -11ضلهل لتر فاا ا لم للع لم هه إ لم

ا

لل ي داالا لم وتي ق

ح هاثماء لم ا إ .
-12

ي دمداء ل ا ال ل مت وت ا

ح ت ياع لم ل يإح اتيى اا ي ي لم وياها ي

لم ه ل ح هلم م إ لم ا ح مهالل لم ل إ .
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مف يك لم ي لل ي يح دالل

المراجع والمصادر :
اوالً  :الكتب العلمية :

 -1ل للل ي ا اح لم وتي داالا ح ه ال ح ه روهم ا ح لم الل ح
 -2ل ي يللل ي ا ي ييا لألر ي ي

ح ي ييع لم امي ييا :

إ لمم ضإ لم هل إح .2004

مي ييإ لم وت ي ي ي هااهلل لم وتي ييي ي ي

الري ييإ لم ر ي ي

ح لمو ي ي اح

الل لم ال لم ا و ح .2005
 -3لمر ا ر إ لم

ا  :لم ل إ هلم الرإ هلم وتي يقيللء ل

اا يإ ث ا يإ نح لتري مال إح الل لمه ياء ميام ا

لم ااإ هلممدل ح .2000
 -4لمر ا ا يا لموا يا لم هلديى  :لم الري إ لمفااتيإ ح ف ه يا – دالل يا – ام ياع

ري م ا ح لم يالل ح ايامي

لم ل ح .2001
 -5ا ا لر اا

لماه لألهل إح هلأل ل إ ح لم يالل ح ايامي لم يلح

ى  :مظي ل إ لم وتي لم م إ

.2011
 -6ا ييا لم

يالل مت ييال لموييام
اع ح ا ييااح اييامي لم ييل ح ي ل

ييل  :لم وتييي لمول ي – م يياكج لري لل

ح

.2008
 -7ال ييإ لم ف ييلج ها ييلها  :لت ال يياع لم واه ييل ي ي دا ييالا لم وت ييي ه م ي ي

م ي يالح هالل لم ل ييإح ق ييا

لم ه لم ل ه إ هلم مالي ح .2007
ض اه ح ر إ ر ا  :لم م إ لم م إ مت وت اح يا

 -8ه

ا يا م يه دهي ا لم وتي ي ح لم يالل ح

الل لمف ل لمول ح .2009
 -9ا ل ا ا لم

ا ا ل  :الا لم لا لم ااي هلمودل ا لمفوا – لم ياللع هلم م يإ لم م يإ – لم يالل ح

الل لمف ل لمول ح .2011
-11

ام

ا ا ا  :لم وتي – داالا – ال

– فا ا – ا اا ح الل لمهفاء متمدل ح .2005

 -11ر ييا دي ي ا  :م ييه ث ا ييإ ا ييا مت وت ي ي ا مت م ييإ لم م ييإ هلم تل ي ي لم ل ييهي ح لم ييالل ح الل لمو ييامي
لمول ح .2012
لم وت يح

هاإ لمم

 -12اما

ا لماهلهي  :لم ها لمدا تإ

 -13اما

لأل ا  :ه ا لم وت ا ا لإلاالا دمى لم ال لح لمو اح الل لم ال لم ا و ح .2005

 -14لدا ا ا و إ  :لم وتي – فا ا – داالا – ال
26

لمول إح لم اللح .2003

ح لم اللح الل لمف ل لمول ح .2006

 -15لدا ا ا و إ  :لمام

لم ل و م ال ل لم وت ا ام اللا كلع لمفه لمهل اح يهماح لم مظ يإ

لمول إ مت ل إ ح .2004
 -16ر

ا ا ا الع  :داالا لم وت ا ه م

 -17دي ي ي ي

يح ا اا الل لمف لح .2006

ي ي يياللا ح ر ي ي ييو ا ر ي ي ييت اا  :وت ي ي ييي لم ي ي ييلا لم ي ي يياا هلمود ي ي ييلها ح لإلري ي ي ي مال إ ح الل لم ول ي ي ييإ

لم ا و إح .2009
-18

الق ا ا لملوهف اا ل  :لمم ه هلم م إ لم م إ مت وتي ح لم اللح وررإ

 -19ا يياا لمري ي ا لم م ييا ح

ييا غ يياا

ييه ى:

إ متمدلح .2012

م ييإ لم وتي ي ي هااهلل لم وت يييح لإلري ي مال إ ح الل لم ول ييإ

لم ا و إ ح .2008
 -21ا ييا لموا ييا ا ييا لل لمر ييم

 :لم ل ييإ ي ي لم ييه ا لمول ي ي ات ييى د ييالف لم ييلا لم يياا هلمود ييل اح

لتر مال إح لم

ل لم ا ح .2002

 -21ا ر

ا ده ل  :يداالا ه ال ل لم وت ان ح ا اا ح الل ا ا لم ها ح .2009
اح ا ااح الل لمف ل ح .2006

-22

ا ها ل رت ي ها لها  :ماء لم مالي ه

-23

ييا ا ييا لم ييامق ييا هم  :لم م ييإ لم م ييإ مت وت ي ي اح لت ال يياع لم واه ييلح لموي ي ا ح الل لم ييال

لم ا وىح .2002
-24

ا هاي  :لم ل إ مهلاالا لم وتي لمول

– يلللاهاع لموهم إ هلم ا اع لم واهل نح لإلري مال إ ح

الل لم وت ي لم ا و ح .2012
-25

ي ي ييا ي ي ي ش  :تري ي ييفإ داي ي ييالا لم وتي ي ييي ي ي ي ضي ي ييهء لم ي ي ييا اع لم واهي ي ييل ح لم ي ي ييالل ح ل ي ي ييا لم ي ي ييال

متمدل ح .2001
-26

ييها دييهق ح

لم ه اع لإلر

ييا رييو ا  :وتييي لم ييلا لم ييااي هلمودييل ا ح يل

ييال – داييالا ه م ي ي ضييهء

إن ح لم الل ح الل لمف ل لمول ح .2001

 -27ه ف ا ا لمر حح ر ل هلمإ  :داالا لم وتي ح م
 -28لداي ل اع ر ا  :لم م إ لم م يإ هلم يال ا لألهي
لمه اء مام ا لم ااإ هلممدل ح .2010
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ه ال ح ا ااح الل لمف ل ح .2005
ح ام ي مت وت ي ا هلم يا ث ا ح لتري مال إح الل

ثانياً  :الرسائل العلمية والبحوث :

 -1را د للل ي  :وررياع دايالا لم وتيي ي لم ه يع هلم ي لل ي لما للري إ ح
ت إ لم ل إ ح ا وإ لم اللح لمواا ي4ن ح .1995
ه :

 -2را ر ا لم

ه ل ت اع لم ل إ

تيإ لم يه لممفري إ هلم ل ه يإح

ضهء لم وا ل لموام يإ مت يها ح لم يو ل لموت يى م ريي

اهه لم ل إ ومهلا ح لم وت ي هلم م إ لم ر ا إ ح ت إ لم ل إ ح ا وإ لماقاا ق ح .2004
 -3هيي ا ا ييا لمماق ييإ ح د ييال

ييا ا ييه هلا  :لإل ال يياع لموام ييإ ي ي دا ييالا لم وت ييي ه م ي ي

لم ييو ل لم ل ييهي مت وتييي لمفتر ي م – لمهلقييح هلم ييت ه – لم ا وييإ لإلر ي

م ي يال ح

إ ح غييا ييا – 8 – 16 – 15

. 2009
 -4ا ا لمغم ا ها ها لها  :لم ل إ لم المإ هلألمف إ لمثامثإ  :لت ياهمه ا هلم ل يإ هلممظياي لمويام
رترتإ لل ح
-5

لم ا ياح

لم ل إ هاتي لممفا ح لمواا ي13ن ح لم الل ح الل لمف ل لمول ح .2000

ييا د يللل ي ا ييه  :لتا يياا لم م ي مت وتييي ييا

ييق لم ييها ي لم وت ي ي ح

م

تييإ ت ييإ لم ل ييإح

ا وإ لم مههل ح لمواا ي48ن ح .2002
-6

ا ريم ا لمو ي :

لمول إ

يق لم يها لمديا تإ ي

ت ياع

ضهء لتا اا لم ورر لأل اا

 -7مييال

ييا غييالا  :ا ر اريياع ل

ح

ياللا لم وتي ي لمثيامهي

هل ريإ هيل

تإ لمث ا إ هلم م إح لمواا ي7ن ح .2003

ييال وت ي لم وت ي ي اق ي لم ييا وى ه ييهظ ف ي ح ا للرييإ المييإ ي ا

هل ها ل ا ح لرامإ ا ر ل غ ل مدهل ح و ا لماللراع لم ل ه إح ا وإ لم الل ح .2000
 -8هر ي ات ي لمد يلقاهي  :لو ييإ ر ي ت إ م ييه ل ت يياع لم ل ييإ ي ضييهء وييا ل لإلا يياا لأل يياا

ح

تإ ت إ لم ل إح ا وإ لماقاا ق ح لمواا ي48نح .2004
 -9مو إ لم ا ا هداقهل:

ه ل مظه إ ت اع لم ل إ

لم ال ل إ

ضهء وا ل لم ها لمديا تإح

لرامإ ا ه لل غ ل مدهل ح ت إ لألالل ح ا وإ لمفا ح يرا الن ح .2010
 -11لماله

يا يا ظ  :ا للريإ الميإ ميمظي لإلا ياا لأل ياا ى م ي لل ي دايالا لم وتيي ي

لأل م إ ح ه ا لتر فاا م ا
ادلح لم ها لمدا تإ

داالا لم وتي

هل يإ هيل لمول يإح هلقيإ ا ي

ويع لمي ا

ا يإ دميى لم يو ل لمريمه لم ياا

لمه ا لمول ألمف إ ا ا ح ا وإ تهلا ح ت إ لم ل إ يا 12

–  13الا ح 2003ي.
 -11همي ي ي ا ييا  :دا ييالا لم وت ييي ي ي لم ا يياا ح لم ييو ل لمر ييمه لأله ح ت ييإ لم ل ييإح ا و ييإ اي ي ا دي ي ا ح
.1993
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رخصة مزاولة مهنة التعليم في العالم العربي بين حاجات الحاضر ومتطلبات المستقبل
رؤية استراتيجية في ضوء متغيرات العصر الحديث
حسين عمر دراوشة.أ
باحث وحماضر غري متفرغ يف معارف اللغة العربية وآداهبا
hussien2013333@hotmail.com :املرباق
 يهدف هذا البحث إىل بيان أهم متغريات العصر احلديث وانعكاساهتا رخصة مزاولة مهنة: ملخص البحث
 ويبني البحث سبل مواجهة املتغريات اليت من شأهنا،  وأثرها على أدائها وانعكاساهتا على مكوناهتا وأهدافها، التعليم منها
 وسيضع هذا، بشكل مبين على جهود مجاعية مؤسساتية،أن تؤثر على فعالية رخصة مزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب
 ورمسه،البحث تصوراً مقرتحاً لتطوير رخصة مزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب؛ لتلبية حاجات احلاضر ومتطلبات املستقبل
 وذلك على، وبناؤه على معايري تنطلق من مستويات متنوعة،يف ضوء متغريات العصر احلديث اليت أملت حبياة البشرية
 واملبادئ األساسية اليت جيب توفرها يف، وعلى املستويات واملعايري املعرفية والعلمية والرتبوية،مستوى فلسفة هذه الرخصة
 واملتمثلة يف اخلصائص الشخصية والفنية واإلدارية والتعليمية والثقافية واملعرفية،رخصة مزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب
 وعلى مستوى التطوير واإلعداد والتنمية،واالجتماعية للملتحق الذي يريد احلصول على رخصة مزاولة مهنة التعليم
 وانعكاسات كل ذلك على كفاية وأداء املعلم الذي يتقدم للحصول على رخصة،والتدريس وأساليبه واملناهج وطبيعتها
 ومن مث يبني البحث توصيات من أجل إجياد رخصة مزاولة فعالة ملهنة التعليم يف العامل العريب يف ظل،مزاولة مهنة التعليم
 وبيان كل ما سبق باملنهج الوصفي البنائي القائم على،متغريات العصر احلديث وحاجات احلاضر ومتطلبات املستقبل
 ورسم، وبناء رؤية اسرتاتيجية تنموية وتطويرية مقرتحة ملهنة التعليم يف عاملنا العريب،مالحظة الواقع دون التدخل يف متغرياته
. وفهرس للمصادر واملراجع، ومن مث اخلامتة وفيها نتائج البحث وتوصياته،آفاق للنهوض بالعملية التعليمية من كبوهتا
Abstract: This research is aimed at the most important variables of the age statement and modern
implications practicing the profession of education, including license, and its impact on their performance and their
impact on the components and objectives, and shows Find ways to cope with variables that would affect the
effectiveness of practicing the profession of education in the Arab world's license, it is based on collective efforts are
institutionalized, and will put this research envisions a proposal for the development of practicing the profession of
education in the Arab world's license; to meet the needs of the present and future requirements, and charted in the
light of the modern era variables that befell human life, and built on standards emanating from a variety of levels, and
on the level of the philosophy of this License, and the levels of knowledge, scientific, educational standards, and the
fundamental principles that must be met in practice the profession of education in the Arab world's license, and of the
personal, technical, administrative, educational, cultural, cognitive and social characteristics of enrolled who wants to
engage in the teaching profession's license, and the development, preparation and development, teaching methods and
curricula and nature of the level of , and the implications of all this on the adequacy and performance of a teacher who
apply for a practicing education license, and then research shows recommendations for creating an effective practice
of the profession of education in the Arab world's license in light of the modern age variables and the needs of the
present and future requirements, and the statement of all of the above approach descriptive constructivist based on the
observation without actually interfering in its variables, and build a development vision and development strategy
proposed for the teaching profession in the Arab world, and drawing prospects for the advancement of the educational
process of tyranny, and then the conclusion and the research and recommendations of the results, the catalog of
sources and references.
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المقدمة:
إن اإلنسان هو وسيلة التنمية وأداهتا وغايتها ،والتعليم هو ركيزة التنمية البشرية والقوة الدافعة وجواز السفر
للمستقبل يف ضوء شح املوارد الطبيعية ،والتعلم أساس املعرفة واملعرفة سلطة وقوة والقوة هي احلياة ،والرتبية من أجل التنمية
املستدامة ،هي اإلعداد ليس فقط للحياة ،ولكنها هي احلياة بكامل أبعادها؛ املاضي خبرباته وعربه ،واحلاضر بواقعه
وحاجاته ،واملستقبل بتوقعاته وتطلعاته يف العصر احلديث ،ففي هذا العصر اجلديد الذي نقف اليوم على أوىل درجاته يف
العقد الثاين من سنواته ،يفرض علينا مطالب جديدة ويتيح لنا إمكانات فريدة ،وهذا هو التحدي الكبري الذي يواجه
التعليم ويفرض نفسه على أرض الواقع.
إننا حباجة إىل تغيري له وجهة حمددة ،ويتسم باالستمرار والتقدم ،وهذا التغيري ميكن أن نسميه نوعاً من التحول ،
فـنحن حباجــة إىل التحــول يف التعلــيم  ،ولـيس إىل تغيــري وإصــالع التعلــيم فقــط؛ ألن اإلصـالع أو التطــوير ،يعــين تغيـريات قــد
تكــون مؤقتــة أو ســطحية ،وقــد تكــون يف بعــا اجلوانــب علــى حســال األخــرى  ...وهــذا اللــون مــن التغيــري ال ميكــن أن
يتسامح معه – أو يقبله – املستقبل  ،إن اإلنسانية تتحول من عصر إىل عصر ،فتحولت على مدى ثالثة قرون تقريباً من
عصـر اإلنتـاا الزراعـي أو احلضـارة الزراعيــة إىل عصـر احلضـارة الصـناعية مث إذا هبــا تتحـول اثن إىل عصـر الثـورة املعلوماتيــة ،
فأمساء كثرية يوسم هبا هـذا العصـر اجلديـد ،لـذلك فـ ن اإلنسـانية تتعامـل مـع ذلـك العصـر اجلديـد بلغـة اإلصـالع املؤقـت أو
املسكنات أو حماولة سد الثغرات والفجوات ،أو حماولة عالا الثقول اليت تظهر يف املنظومة .
فتقوم العملية التعليمة علـى مكونـات ثالثـة أساسـية ،وهـى :املعلـم واملنهـاا والطالـب(الفـتالوي 51 :2003 ،وريـان،
 ،)139 :2007فاملن ــاهج التعليمي ــة تنطل ــق م ــن األس ــس الثقافي ــة واالجتماعي ــة والوطني ــة والقومي ــة وغريه ــا ،ال ــيت متث ــل يف
جمموعهــا فلســفة الوجــود احلاي(عبــد املوجــود واللقــاين 43 :1979 ،وســعادة وإب ـراهيم 386 :2001 ،ومسعــان ولبيــب،
 78-37 :1959وهنـ ــدي وعليـ ــان ،)55-41 :1995 ،وتسـ ــتمد ذلـ ــك مـ ــن ال ـ ـرتاا املاضـ ــي ،ومـ ــن واقـ ــع احلاضـ ــر،
وتستشرف املستقبل الواعد.
إن جامعاتنا تقوم بوظيفة التـدريس وتأخـذ احليـز األكـرب مـن نشـاطها التعليمـي ،فمـن هنـا جـاءت اجلامعـة لتـزا بـآالف
من املتعلمني إىل سوق العمل ،لكن لألسف مل جند من هؤالء اخلرجيـون أصـحال فكـر ومنطـق وفلسـفة ،ولـيس معـ ذلـك
انعدام املفكرين ،وهذا ما عرب عنه حممد عبده بقوله " :تعليمنـا العـاي سـطحي ال لـق املفكـر وال العـامل بـرغم وجـود قضـاة
وحمامني وأطباء ومهندسني " (قمرب.)130 :2006 ،
فـاملعلم يف الرتبيـة احلديثــة هـو حمــور العمليـة التعليميــة  ،فـاملعلم مــثالً يف املدرسـة اليابانيــة عصـب النظــام التعليمـي ،وإليــه
يُعزى بالدرجة األوىل متيز املؤسسة الرتبوية اليابانية ،ويتمتع املعلم الياباين باحرتام جمتمعه له احرتاماً عالياً ،فهو بذلك يكافئه
ب عطائــه قيمــة اجتماعيــة يف ســلم القــيم الوظيفيــة(العاجز ،)214 :2005 ،فيجــب علينــا يف هــذا العصــر أن نعــد معلمينــا

ـث مقعـدها الالئـق بـني األمـم ،
لزمان غري زماننا ،فاملعلم اليوم هو املسئول عن مسـتقبل األمـة وهـو الـذي سـيوجهها إىل حي ُ
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وكما يكون املعلم اليوم تكون األمة يف املستقبل ،ف ن كان املعلم اليوم حامالً رسالة التوحيد واألخالق والدميقراطية والعدل
االجتماعي وروع البحث العلمي فبشر األمة العربية والعامل أمجع مبستقبل باهر ،وهذا ما نرجو حتقيقه.
فسياسة التعليم وما يكتنفها من مسـائل متعلقـة هبـا بصـورة أو بـأخرى ،حتتـاا لتضـافر اجلهـود وتكثيفهـا مـن أجـل
حتسني جودة التعليم والتكيف مـع املتغـريات وحماولـة توجيههـا لتحقيـق أهـداف وزارة الرتبيـة والتعلـيم العـاي ورسـالتها ،وهـذا
حيتاا إىل خطط إسرتاتيجية على املدى القريب والبعيد لكي ينها التعليم األساسي من كبوته ويظهـر علـى سـاحة التعلـيم
العاملي ويدخل حيز املنافسة.
يتضح مما سبق أننا متشوقون ملعرفة أهم مالمح رخصة مزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب ،هل ستبقى كما هي؟
أم أهنا آيلة للتغري والتطوير ؟ ويف حالة التغيري ف ىل أي جتاه ؟ هـل سـوف حتـل مشـاكل تـدهور مسـتوى العمليـة التعليميـة –
التعلميــة؟ هــل معلمــي اليــوم مــؤهلني إلرضــاء الطــالل وإشــباا حاجــاهتم وتنميــة املـوارد البشـرية وتلبيــة طلبــات ا تمــع و ايــة
البيئة من التلوا واحلفاظ على الرتاا واحلضارة والثقافة الوطنية واللغة؟ هل سوف يكون قادراً على حتقيق التنمية املتواصلة
وحتسني دور احلياة ؟ فمن هنا برزت مشكلة البحث:

ما رخصة مزاولة مهنة التعليم التي نُريدها في العالم العربي في ظل متغيرات العصر الحديث؟
وينبثق من هذا السؤال السابق األسئلة الفرعية التالية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ما أثر متغريات العصر احلديث على أداء املعلم الذي سيلتحق برخصة مزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب؟
مــا ســبل مواجهــة متغ ـريات العصــر احلــديث الــيت مــن شــأهنا أن تــأثر علــى فعاليــة رخصــة مزاولــة مهنــة التعلــيم يف العــامل
العريب؟
ما هي الفلسفة اليت جيب أن تنطلق منها رخصة مزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب يف ظل متغريات العصر احلديث؟
ما أهداف رخصة مزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب يف ظل متغريات العصر احلديث؟
ما هي مكونات رخصة مزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب يف ظل متغريات العصر احلديث؟
كيف ينبغي أن تكون خمرجات رخصة مزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب يف ظل متغريات العصر احلديث؟
مــاذا جيــب علينــا أن نفعــل مــن أجــل إجيــاد رخصــة فعالــة ملزاولــة مهنــة للتعلــيم يف العــامل العــريب يف ظــل متغـريات العصــر
احلديث؟

 أسباب البحث ،تكمن يف وضع رؤية اسرتاتيجية مقرتحة لرخصة مزاولة التعليم يف العامل العريب يف ضوء متغريات العصراحلديث ،لتلبية حاجات احلاضر ومتطلبات املستقبل وتطلعاته ،ومن أجل حتقيق التنمية املستدامة ومساعدة العامل العريب يف
إنتاا املعرفة وإدارهتا بدالً من استهالكها واالستفادة الضئيلة منها.
 أهمية البحث :وضع خطوط عريضة وتطلعات منبثقة من فلسفة التعليم يف العامل العريب مع مراعاة املسـتجدات املعرفيـةوالثقافية والفكرية يف العصر احلديث ،وتدعيم وطائد احلفاظ على الكينونـة العربيـة وإعـالء شـأهنا بـني سـائر األمـم املتحضـرة
واألخذ بيـدها علـى هنـج الشـعول املتقدمـة  ،واحـرتام قيمهـا وعاداهتـا وتوجيـه سـلوكيات أفرادهـا نـو التنميـة والتطـوير والتقـدم
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والرقـي واالزدهـار ،وكــل ذلـك مــن أجـل بنــاء شخصـية العلــم بنـاءً ميكنــه مـن إنتــاا جيـل حضــاري جيسـد قــيم ثقافتـه األصــيلة
ويكون مبقدوره أن يدير متغريات العصر احلديث ويسهم يف تطويعها لثقافته من خالل خرباته ويعمـل علـى زيـادة إنتاجياهتـا
من خالل إسهاماته املبتكرة ،ويكون بذلك مجع بني األصالة واملعاصرة.
 أهداف البحث :رسم تصور اسرتاتيجي للرخصة مزاولة مهنة التعلـيم يف العـامل العـريب ،ينطلـق مـن أسـس تربويـة وقواعـدتعليميــة ،تســهم يف إنتــاا املعرفــة وتنميتهــا وتطويرهــا تلبيــة حلاجــات احلاضــر ومواجه ـةً لتحدياتــه وحتقيق ـاً لتطلعــات املســتقبل
وحســم توقعاتــه لصــامل العــامل العــريب وشــعوبه ،مــن أجــل بنــاء الشخصــية العربيــة وتعزيــز قــدراهتا وصــقل مهاراهتــا مــن خــالل
الكفاءات اليت تكون على قدر املسئولية وحبجم املرحلة.
 الدراسات السابقة للبحث:متثلت يف بعا الدراسات اليت ارتبطت مبهنة التعليم وأخالقياهتا وحماوالت متهينها ،وميكن بيان الدراسات اليت اقرتبت
من فكرة البحث ،فيما يلي:
 -1دراسة ( دان أ د الغامدي :)2002 ،هدفت الدراسة إىل معرفة واقع أخالقيات مهنة التعليم يف دول اخلليج
العريب ،وقد مت دراسة وحتليل الفكر الرتبوي لدى بعا العلماء املسلمني حول أخالقيات مهنة التعليم ،باإلضافة إىل
تطبيق استبانة على عينة من العاملني يف ميدان الرتبية والتعليم يف دول اخلليج العربية من املعلمني ومديري املدارس
واملشرفني الرتبويني مبراحل التعليم املختلفة باإلضافة إىل أعضاء هيئة التدريس من مؤسسات التعليم العاي ،وضمت
االستبانة مخسة حماور :التعليم رسالة ،والتعليم مهنة ،واملعلم قدوة ،واملعلم مرل ،واملعلم وعالقته با تمع ،وتوصلت
الدراسة إىل وجود نسبة التزام بأخالقيات مهنة التعليم بني أفراد عينة الدراسة ،ووجود فروق دالة تعزى إىل اختالف
الوظيفة يف حمورين مها :التعليم مهنة ،واملعلم وعالقته با تمع ،كما تبني وجود فروق دالة تعزى إىل اختالف املؤهل
الدراسي يف حماور :التعليم مهنة ،واملعلم قدوة ،واملعلم وعالقته با تمع ،وكذلك وجود فروق دالة تعزى إىل اختالف
اخلربة العملية يف حمورين :التعليم رسالة ،واملعلم مرل.
 -2دراسة (حممد عبد احلميد حممد ،وإهلام فاروق علي حممد :)2004 ،هدفت الدراسة إىل التعرف على املبادئ اخللقية
ملهنة التعليم يف الثقافة اإلسالمية ،وحتليل املتغريات العاملية وا تمعية وانعكاساهتا على أخالقيات املعلم يف مصر،
ووضع تصور مقرتع لتفعيل اجلوانب اإلجيابية ألخالقيات املعلم يف ضوء املبادئ اإلسالمية والدستور األخالقي
للمهنة ،وقد مت عرض مسات وخصائص املعلم وأصول األخالقية ملهنة التدريس وفق مبادئ الفكر اإلسالمي ،وكذلك
عرض مناذا للدستور األخالقي ملهنة التدريس يف كل من اجنلرتا ونيوزلندا والواليات املتحدة األمريكية ،وقد توصلت
الدراسة إىل وجود جمموعة من التحديات العاملة واملتغريات ا تمعية املعاصرة سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية ومنها
العوملة والتقدم العملي اهلائل يف ثورة املعلومات واالتصاالت والتحوالت الدميقراطية ،وليت أظهرت انعكاساهتا بوضوع
على النظم التعليمية ومهنة التعليم بعامة وعلى أخالقيات املعلم ومكانته خباصة ،وقد وضعت الدراسة آليات التصور
املقرتع ضمت أساليب تفعيل أخالقيات املعلم ومقرتحات يف أجر املعلم والدروس اخلصوصية ويف عقال املعلمني ويف
االلتزام اخللقي وإتقان العمل.
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 -3دراسة ( :)Freeman, Nancy K. , 2000هدفت الدراسة إىل مناقشة أهداف برامج إعداد املعلني ملمارسة
مهنة التدريس من خالل عرض بعا مواثيق أخالقيات املمارسة العملية اليت مت إعدادها وصياغتها من قبل منظمات
مهنية متخصصة ،وقد توصلت الدراسة إىل أن املواثيق األخالقية ركزت يف حمتواها على األخالقيات املهنية الشخصية
من أجل توجيه الطالل املتدربني الذين يتطلعون أن يكونوا معلمني حمرتفني ،وأن القائمني على برامج إعداد املعلمني
يتحملون مسئولية جتاه طالهبم ،ومهنتهم ،وجتاه ا تمع لتزويد هؤالء الطالل بالتدريب الالزم على الوسائل املناسبة
لتحديد ما ميكن للمعلم أن يفعله ،وأنه من الضروري التعامل مع أخالقيات مهنة التعليم على أهنا حجر الزاوية وليس
كجزء إضايف يف برامج إعداد املعلم ملهنة التدريس قبل اخلدمة ،حيث تعد أخالقيات مهنة التعليم وسيلة لتعديل
سلوك الطالب املتدرل يف برنامج اإلعداد لزيادة حتمله املسئولية من أجل التوجيه واإلدارة داخل الفصل.
 -4دراسة (:)Shirley Van Nuland, B.P. Khandelwal, 2006هدفت الدراسة إىل عرض حتديات
تصميم وتضمني مواثيق املمارسة املهنية للمعلم من خالل استعراض اخلربات والتجارل العديدة واملتنوعة لبعا الدول
ال نامية والصناعة املختارة حيث تناولت الدراسة يف جزئها األول حيث تناولت الدراسة يف جزئها األول معايري مهنة
التدريس يف إطار اخلربة الكندية يف جتربة " أونتاريو" من خالل عرض تصميم وتطوير وتطبيق وتشمني معايري املمارسة
املهنية ،واجلزء الثاين مشل دراسة مقارنة لعدد من مواثيق املمارسة املهنية للمعلم يف كل من بنجالديش ونيبال من
خالل عرض أهداف وإجراءات تصميم وتضمني هذه املواثيق وطرق دعمها وتعزيزها ،ومعرفة تأثري تلك املواثيق على
جودة وكفاءة الرتبية يف جنول آسيا ،أما اجلزء الثالث من الدراسة فشمل عدداً من األمثلة ملواثيق املمارسة املهنية
لعدد من الدول يف جتربة " فيكتوريا " وميثاق مهنة التعليم يف الصني يف جتربة " هونج كونج" وميثاق املمارسة املهنية
يف اهلند.

 التعليق على الدراسات السابقة:م ــن خ ــالل اس ــتعراض الباح ــث للدراس ــات الس ــابقة للبح ــث ومقارنته ــا هب ــذه الدراس ــة تب ــني وج ــود ع ــدد م ــن نق ــاط

االخــتالف والتمــايز ،تتمثــل يف أن هــذا البحــث اســتفاد مــن أساســيات أخــالق مهنــة التــدريس الــيت مت بــث بعــا مكوناهتــا
األساســية يف ثنايــا الدراســات الســابقة ،وقــد ارتبطــت يف جوانبهــا النظريــة ونتائجهــا التطبيقيــة بغـا النظــر عــن البيئــة الــيت مت
تطبيـق فيهــا بعــا األدوات الــيت اســتخدمت يف هــذه الدراســات ،ويالحــح اخــتالف هــذا البحــث ومتــايزه يف نـواحي متعــددة
ختتلــف يف معايريهــا وأهــدافها وظروفهــا الــيت رمســت مــن خالهلــا وروعيــت مــن أجلهــا عــدة عوامــل وأســبال حداثيــة ،ت ـرتبط
حب اجات احلاضر ومتطلبات املستقبل ،وكل ذلك مت توضيحه يف ظل مـا يشـهده العصـر احلـديث مـن متغـريات شـهدت ثـورة
معلوماتي ة وانفجار معريف واتصال تكنولوجي ،أثرت يف رخصـة مزاولـة التعلـيم يف العـامل العـريب بصـورة أو بـأخرى ،وقـد عمـل
هــذا البحــث علــى رســم تصــور اس ـرتاتيجي مؤسســا مقــرتع مبــين علــى مســتويات رئيســة متمثلــة يف احلكومــة ووزارة الرتبيــة
والتعليم العاي واجلامعة ،باعتبارها من املؤسسات الراعية للتعليم واملؤثرة فيه واملنتجة ألساسياته واملخططة لفعالياته ومناهجه
وأساليبه وبراجمه وأقسامه كافةً ومن نو ٍاع متعددة ،وذلك تطوير رخصة مزاولة املهنة مـن حيـث طبيعـة مكوناهتـا وخمرجاهتـا يف
العامل العريب يف ظل املتغريات احلديثة  ،وإطالق توصيات من شأهنا أن تسهم يف فاعلية رخصـة مزاولـة التعلـيم يف ظـل تطـور
سلم األولويات وتغرياهتا.
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حدود البحث:
 الحد الموضوعي :النظام املقرتع لرخصة مزاولة مهنة التعليم للمعلمني اجلدد. -الحد البشري :الطلبة اخلرجيني الذين يودون مزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب.

 -الحد المكاني :مجيع دول العامل العريب ،اليت يطبق فيها امتحان رخصة مزاولة مهنة التعليم.

 الحد الزماني :منذ إقرار امتحان رخصة مزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب حىت منتصف سنة 2016م. منهجية البحث :يعتمد البحث على استخدام املنهج الوصفي البنائي الذي يقوم على االستقراء املوضـوعي للواقـع دونالتــدخل يف متغرياتــه أي الوصــف الــدقيق للواقــع وحماولــة تفســريه واســتنباط مــا قــد يوجــد مــن عالقــات حــول الواقــع ومتغرياتــه
والتوصل إىل تعليمات ومبادئ ميكن تعميمها ،مع الرتكيز على بناء رؤية متثل تصوراً اسرتاتيجياً مقرتحاً ينطلق من مكونات
رخصة مزاولة التعليم مع مراعاة متغريات العصر احلديث وكيفية إدارهتا مبـا يـنعكس إجيابيـاً علـى رخصـة مزاولـة مهنـة التعلـيم
يف العامل العريب ،لذا يقوم البحث على استخدام أدوات موضـوعية السـتقراء الواقـع ،مث حماولـة اإلجابـة علـى أسـئلة البحـث،
يف ضوء معرفة هذا الواقع ،فمن خالل هذا املنهج سيقدم البحث تصـوراً إسـرتاتيجياً مقرتحـاً لرخصـة مزاولـة مهنـة التعلـيم يف
العامل العريب يف ضوء متغريات العصر احلديث ،تلبيةً حلاجات احلاضر ومتطلبات املستقبل.
 خطة البحث:اعتمد الباحث يف خطته لبناء هذه الرؤية املقرتحة على تقسيم هذا البحث مخسة حماور نظرية ،هي:
أوالً :متغريات العصر احلديث وأثرها على مزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب.
ثانياً :تصور مقرتع حول سبل مواجهة متغريات العصر احلديث اليت تؤثر على رخصة مزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب .
ثالثاً :تصور مقرتع حول مكونات رخصة مزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب.
رابعاً :تصور مقرتع حول خمرجات رخصة مزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب.
خامساً :توصيات من أجل إجياد رخصة مزاولة فعالة ملهنة التعليم يف العامل العريب يف ظل متغريات العصر احلديث.
ومن مث اخلامتة وفيها نتائج البحث وتوصياته ،وفهرس للمصادر واملراجع ،فأسأل اهلل أن ينفع هبذا البحث مجهور القراء
والدارسني والباحثني ،وال أدعي أنين بلغت الكمال ،فهـذا ُجهـد املقـل أضـعه بـني القـارئ الكـرم ،فـ ن أصـبت فمـن اهلل وإن
أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان.
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المبحث األول :متغيرات العصر الحديث وأثرها على مزاولة مهنة التعليم في العالم العربي.
أنتج العصر احلديث إمكانات فريدة وحتديات كثرية ،يف ظل انتشار املعرفة والثورة املعلوماتية ،وهذا أثر بصورة أو
بأخرى على مهنة مزاولة التعليم يف عاملنا العريب ،وأبرز هذه املتغريات االنفجار العلمي واملعريف ،ومنو اقتصاد املعرفة ،
فا تمع العصري جمتمع متغري متطور متجدد  ،فالتغريات السريعة اليت غزت ا تمعات ،يف العلوم والفنون واألفكار
واالجتاهات كافةً ،ويف تطبيق نتائج األحباا ،ونتيجة لذلك؛ أصبحت املعرفة بال حدود  ،فهي متطورة ومتغرية ومرتاكمة
ومتنوعة ومتفرعة(ناصر ،)166 :1996 ،كل هذا يؤثر على أداء رخصة مزاولة مهنة التعليم وحتقيق أهدافها ،ف ذا كانت
وزارة الرتبية والتعليم متتلك خطط إسرتاتيجية هتدف إىل متابعة ما استجد يف عامل املعرفة ،ينعكس كل ذلك على أدائها
وجيعلها أكثر فعالية  ،وإذا وزارة الرتبية والتعليم استكانت ونأت بنفسها جانباً عن اللحاق بركب عامل املعرفة املتنامي ،ف ن
ذلك سيكون مردوده سليب على أدائها ونفوس عامليها  -الذي يشكل املعلمون حجر األساس فيه  -مما جيعلها غري
فعالة ،فوزارة الرتبية والتعليم جيب عليها أن تعمل وبكل دوائرها ،على تطوير نفسها على مستوى تطور العلم واملعرفة يف
ظل التكنولوجيا املعاصرة  ،واملشاركة الفعالة يف نشر املعرفة وحماولة االستثمار يف التعليم العاي(القيسي:2011 ،
 )277من خالل اقتصاد املعرفة  ،ورفع أسهم البحث العلمي اليت من شأهنا أن تنعكس على أداء وزارة الرتبية والتعليم،
ودميومة تطورها ،فاقتصاد املعرفة جا ٍر على قدم وساق  ،والقدرة على خلق املعرفة أصبحت حتل حمل اليد العاملة واألرض
ورأس املال(رتشارد إن وكاتز ،)417 :2011 ،فيجب أن تشتمل رخصة مزاولة املهنة على مواقف تعليمية يلقى من
خالهلا جمموعة من املعارف اجلديدة داخل موقف تعليمي ضاغط ،يبني مدى براعة املعلم يف توجيه املوقف وإرشاده لطريق
الصوال.
واالنفتاع الثقايف والفكري والعوملة ،كثر يف القرن احلادي والعشرين االنفتاع العاملي بني الثقافات وتنوا األفكار املبثوثة
بـني الوســائل اجلديـدة بكــل ألواهنـا ،فتالقحــت الثقافـات واألفكــار ،ونـرى تالطــم ألمـواا شــىت مـن هــذه الثقافـات واألفكــار،
ونرى سيل عرم متدفق من الثقافات واألفكار حيـوي يف طياتـه ألـوان عديـدة مـن السـلوكيات واثدال الـيت تـنعكس – حتمـاً
– علــى أف ـراد ا تمــع ومــن الطبيعــي أن يتــأثر هبــا أف ـراد ا تمــع  ،خصوص ـاً فئــة الشــبال ،ومــنهم طــالل اجلامعــات ،ولكــن
األخطر من ذلـك قضـية العوملـة الـيت تسـعى إىل جعـل العـامل قريـة واحـدة ،وهـذا يتهـدد ثقافـات ا تمعـات وينـذر بأفكـار قـد
تلحــق األذى بعــادات ا تمعــات وفلســفتها ،الــيت تقــوم اجلامعــات علــى االنطــالق منهــا ،لــيس مع ـ ذلــك أن كــل األفكــار
الوافدة أفكار هدامة ومسمومة ،لكن جيب علينا أن نأخذ ما يوافقنا ويتماشى مع عاداتنا وتراثنا ،وعلى مؤسساتنا التعليمية
ومعلمينا أن يكون هلم الدور البارز واألثر الفعال يف مسألة توجيه السلوك وإعداد الشخصيات وتنمية توجهات األفراد اليت
من شأهنا أن تدفع املخاطر اليت قد تنعكس سلباً على ا تمع برمته.
فالعوملة ظـاهرة اجتاحـت العـامل مبثابـة املسـار التـار ي الـذي أفـرز يف سـياق جمموعـة مـن التحـوالت املعرفيـة واالقتصـادية
واإلعالميــة والثقافيــة  ،فالعوملــة متنوعــة األبعــاد وخمتلفــة االجتاهات(عثمــان 114 :2011 ،والرتتــوري وجوحيــان:2006 ،
 ، )139فالتعليم كمنظومة منفتحة على اثفاق الدولية الكربى ،تأثرت مبجريات هـذه الظـاهرة ،فمـن تـأثريات العوملـة علـى
األداء التعليمي ،ما يلي(القيسي:)273 :2011 ،
 -إبراز الدور االسرتاتيجي للجامعات ،واملراكز البحثية يف إعداد رأس املال البشري القادر على التنافسية.
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 تعــاظم دور تكنولوجيــا املعلومــات يف حتســني األداء العلمــي للجامعــات ،وبــروز منــاذا تعليميــة جديــدة مثــل التعلــيم عــنبعد  ،والتدريب عن بعد.
 تزايــد املنــاداة بــدفع التعلــيم للمشــاركة العاليــة يف التنميــة مــن خــالل االســتفادة مــن النمــاذا العامليــة ،وبــروز اقتصــادياتالتعليم.
فرخصة مزاولة مهنة التعليم من شأهنا أن تسـهم يف إجيـاد املعلـم املعـد تربويـاً ومهنيـاً وأخالقيـاً وتكنولوجيـاً ،الـذي يعمـل
على توجيه الطالل وتنمية قدراهتم وإرشادهم نو طريق الصوال والرشاد.
والتقنيــات اإللكرتونيــة واملتمثلــة يف الشــبكة العنكبوتيــة وال ـربامج املبثوثــة عليهــا  ،هــذا مــن شــأنه أن يعــزز روع التعــاون
العلمي ويقرل املسافات الشاسعة واهلوات والفروق العلمية بني مؤسسات التعليم؛ ألن التقنيات واالنرتنت والتطور العلمي
واملعريف واحلضاري ليس حكراً ألمة من األمم أو لشعب من الشعول ،ولكن يقع على كاهل اجلامعة الفعالة ـل ثقيـل يف
تنظــيم وإدارة أشــكال التطــور العلمــي اهلائــل  ،فتســتطيع اجلامعــة عمــل مــا بوســعها مــن أجــل تعزيــز الثقافــة االلكرتونيــة علــى
مســتوى جملــس اإلدارة ومــدخالهتا وخمرجاهتــا كافــة ،ولكــن للجامعــة احلريــة يف أخــذ مــا يتوافــق مــع رؤيتهــا ورســالتها وأهــدافها
املستقبلية من التقنيات االلكرتونية  ،مما جيعل هذا ينعكس على أداء اجلامعة ،ويساعد على رقيها وتطويرها بصورة متنامية،
فاسـتخدام أشـكال التطــور التكنولـوجي مـن شــأنه أن يفـتح أمـام اجلامعــة سـبل املسـامهة الفعالــة يف إعـداد املشـاريع التعليميــة
االلكرتونية احلديثة.
والكثافــة الســكانية املتزايــدة ،إن التزايــد يف املواليــد ،يعتــرب مشــكلة رئيســة وأساســية يف البلــدان العربية(غنيمــة:2005 ،
)52؛ ألن النمــو الســكاين السـريع  ،الــذي يرافقــه الــنقص االقتصــادي والعجــز املــاي يــؤدي إىل مشــكلة تربويــة كبرية(ناصــر،
 ،)198 :1996لقد طرأ على العامل تطور كبري انعكس ذلك على تقدم اخلدمات واخنفـاض عـدد الوفيـات بسـبب تـوافر
الرعايـة الصــحية وكثـرة املؤسســات العاملــة يف هـذا ا ــال ،هـذا بــدوره أدي إىل ظهــور مشـكلة االنفجــار السـكاين الــذي يــؤثر
على عمل املؤسسات التعليمية سواء أكان تعليم أساسي أم تعليم ٍ
عال ،ويضع اجلميع أمام حتمل مسئولياته يف ظل تضخم
هذه املشكلة وزيادة تعقداهتا يوماً بعد يوماً .
كما أنه يـنعكس علـى تزايـد أعـداد املتعلمـني ممـا يثقـل كاهـل املؤسسـات التعليميـة ،ممـا جيعلهـا حتتـاا إىل كفـاءات
وخربات ومهارات مـن أجـل إجيـاد احللـول املناسـبة ملثـل هـذه املشـكلة ،فكثـرة أعـداد املتعلمـني الدارسـني أو اخلـرجيني ال يـدلل
علــى مــدى أصــالة شــهاداهتم العلميــة الــيت حصــلوا عليهــا مــن اجلامعــات وأقســامها املتمثلــة يف الكليــات والعمــادات والـربامج
واألقســام  ،ولكــن جيــب علــى اجلامعــة أن تعمــل علــى االهتمــام بالكفايــة العلميــة واألداء املعــريف الســليم الــذي يــنم عــن وجــود
شخصــية علميــة متكاملــة البنيــان ،وحــىت تــتالم اجلامعــة املســئوليات واملعوقــات الــيت قــد تقــف جاحمــة أمــام ســريها وممارســة
عملها ،فاجلامعة الفعالة هي اليت تعد اخلطط اإلسرتاتيجية وإجراء البحـوا العلميـة الـيت تعـاع املعضـالت الـيت متثـل هاجسـاً
كبرياً يف عقول الرتبويني واألكادمييني واملفكرين واملثقفني وغريهم من أهل االختصاص ،فالزيـادة السـكانية حباجـة إىل دراسـة
متكاملة تسرب سبل مواجهة هذه املشكلة على صعيد السلم التعليمي .
واألزمات احلياتية العامة (األمية والفقر واجلوا واملـرض والبطالـة) ،إن التطـور والرقـي يف كافـة منـاحي احليـاة العامـة
ال ــذي أمل ــت بالع ــامل كك ــل  ،أدى إىل التغ ــري والتب ــدل والتحول(اخلطي ــب ،)360 :2001 ،وظه ــور مش ــكالت اجتماعي ــة
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وصــحية واقتصــادية وفكريــة وثقافيــة وسياســية ،إن األميــة تعتــرب عجـزاً جمتمعيـاً حضــارياً وفكريـاً يــؤدي إىل التخلــف ،فــالتعليم
العريب يواجه حتدي األمية(قسم أصـول الرتبيـة مامعـة األقصـى ،)64 :2011 ،فـالتطور يف وسـائل التـدريس والتكنولوجيـا
أدى إىل حمـو األميـة مـن خـالل إعـداد املسلسـالت واألفـالم الدراســية الـيت تتضـمن إىل جانـب بـرامج املتابعـة للمتحـررين مــن
األميـة ،وتزويـدهم باملعلومـات األساسـية يف مباشـرة متطلبـات احليــاة املعاصـرة ومهارهتـا ،ومـن ذلـك الـربامج التكميليـة ملراحــل
التعليم العام والدروس املتخصصة يف خمتلف املواد الدراسية ويتصل هبذا إعداد برامج للتعليم املستمر مدى احلياة يف خمتلـف
املستويات وا االت وخاصة يف ا تمعات الريفية واألماكن البعيدة والعناية با موعات الفئوية مـن النسـاء والشبال(نشـوان
والزعانني.)17-16 :2005 ،
أمـا علــى صــعيد البنيــة االقتصــادية املاليـة ف هنــا ختتلــف بــني الــدول العربيــة ،وتعـد مــن املشــكالت الــيت تعــوق التقــدم
العلمي والرتبوي  ،فـالفقر والبطالـة مـن أكـرب املعضـالت الـيت تـنعكس علـى العمليـة التعليمية(غنيمـة ،)51 :2005 ،فـالعلم
واملعرفـة والرتبيــة هلمــا متعلقــات كثــرية حتتــاا إىل أمـوال ضــخمة وذلـك لتزايــد عــدد الســكان السـريع والنمــو الكبــري يف املعــارف
ومتطلبــات احليــاة احلديثــة كــل ذلــك وغــريه جيعــل مــن الصــعب علــى تلــك الــدول ،اللحــاق بركــب احلضــارة والتعلــيم املتقــدم
واستعمال التقنيات العلمية احلديثة(ناصر ،)198 :1996 ،كل ذلك ميثل حتديات اسرتاتيجية ،فيجب مراعـاة هـذا األمـر
عند من يريد مزاولة مهنة التعليم  ،وعليه أن يكون على قدر املسؤولية ،وإجياد احللول اخلالقة اليت تسهم يف ختطي العقبات
وإدارهتا وفق خطط مرة تُراعي حاجات احلاضر وما تصبو لتحقيقه دول العامل العريب يف املستقبل.
أمــا علــى مســتوى انتشــار الفقــر واجلــوا واألمـراض ،هــذه املشــكالت حتمـاً تــنعكس علــى أي منظومــة تعليميـة يف
العـامل ،فاجلامعـات يكـون هلــا دور فعـال يف دراسـة هـذه الظـواهر وحماولـة البحـث عـن أســبال حـدوثها ومعاجلتهـا مـن خــالل
املنــاهج واألســاليب العلميــة ،وباالعتمــاد علــى التجــارل واخلـربات العامليــة واختاذهــا كنمــوذا مــن أجــل االســتفادة مــن الطــرق
والوسائل والسبل اليت استخدمت يف مشاريع احلصر وتشخيص األسبال وبرامج العالا.
والضــغوط الدوليــة املتمثلــة يف السياســات اخلارجيــة للــدول العظمــى وتقلباهتــا ،فمــع بــدايات الثمانينــات مــن القــرن
املاضــي بــدأ العــامل العــريب ب ـ دراك متنـ ٍـام لتيــارات العوملــة ومتغرياهتــا السياســية واالقتصــادية والعلميــة والتكنولوجيــة واالتصــالية
واملعلوماتيـة ،ومعهــا بــرزت بدرجـة أكثــر اثثــار والضــغوط اخلارجيـة واملصــامل الرأمساليــة العامليــة علـى الــدول الناميــة ،متمثلــة يف
هيمنــة القطــب الواحــد – أمريكيــا -يف النظــام الــدوي اجلديــد ،وتتحــدد ضــغوط اخلــارا – يف ســياق النظــام الع ـوملي – يف
جانبهــا املعلــن عنــه كقــوى ضــاغطة حمــددة وموجهــة لــرؤى اإلصــالع بصــورة رئيســية يف املبــادرات املتعــددة واملتتاليــة املتعلقــة
حيث بؤرة ومرتكز العامل العريب واإلسالمي ،فهذا من شأنه أن يؤثر على تربية الشبال بصورةٍ أو بأخرى،
بالشرق األوسط ُ

وحيد من كفاءهتا وميثل عائقاً يف طرقها التطويرية وخططها التنموية اإلسرتاتيجية اليت تسـري وفقـاً هلـا  ،فهـذا كـولن بـاول وزيـر
خارجي ــة أمريكي ــا الس ــابق ،ي ــرى أن املن ــاهج واملؤسس ــات التعليمي ــة أدت دوراً كب ـ ـرياً يف زي ــادة خم ــاطر التي ــارات واجلماع ــات
اإلرهابية(احلوت ،)54-53 :2008 ،ففقدان الفلسفة االسرتاتيجية للتعليم العريب أمام الضغوط والتحديات من شأنه أن
يفت يف عضد مهنة التعليم يف العامل العـريب ،إن مل تتـوفر أرضـية صـلبة وخطـط اسـرتاتيجية علـى املـدى البعيـد ذات أهـداف
إصالحية ومغا ٍز تنموية وتطويرية.
10

والدعوات املشـبوهة ضـد اإلسـالم وأهلـه ،لتضـليلهم عـن طريـق اجلـادة والفكـر السـليم ،فهـدف أصـحاهبا اسـتبدال
املبادئ الكافرة بعقيدة اإلسالم ،وهم طوائف متعددة وسلكوا طرقاً متنوعة يقول األسـتاذ مصـطفي صـربي" :ومـن البليـة أن
احلركات اليت تثار يف األزمنة األخرية ترمى إىل حماربـة اإلسـالم يف بـالده بأيـدي أهلـه والـيت الشـك أنـه الكفـر وأخبـث أفـانني
الكفر ( " ...الغامدي ،)41 :1405 ،ويقول الدكتور حممد حسني بعد عرضه للدعوات اهلدامة" :كانت هذه الدعوات
تسلك إىل أهدافها مسالك متباينة وتلبس أثوابا خمتلفة ولكنها مجيعا ترمى يف آخر األمر إىل توهني أثر اإلسالم يف النفـوس
وتفتيت وحدته اليت استعصت على القرون الطوال"(حسني ،د.ت ،)305/2 :وهذا انعكس على حياة الشبال وسلوكهم
واعتقاداهتم وقدراهتم ،ألهنم هم عماد األمم وقوام الشعول يف العمليات التنموية والتطويرية ،فمن هنا يربز دور املعلم الذي
يريب الناشئة ويهذل طبائعهم ويوجه سلوكهم ليصنع منهم جيالً يبين الوطن ويعزز مقومات سيادته ووجوده ،وال أن يكون
معول هدم صاحب أفكار متطرفة وذي نعرات مذهبية وفكرية.
وأمية احلاسول وتكنولوجيا املعلومات ،وهى مرتفعة يف العامل العريب عموماً تقع يف حدود( ،)%80مع مالحظة
صعوبة احلصول على أرقام دقيقة بسبب سرعة التغري واالنتشار ،وهذا حيد مـن قـدرات البحـث العلمـي لـدى كثـري مـن أفـراد
ا تمع العريب ،حىت أن الناظر إىل أحوال الدارسني جيد أهنم ال حيسنون استخدام التقنيات احلديثة اليت من شأهنا أن تسمو
بروع الرتبية التنموية فينعكس ذلك عليها فيفعلها ويقوي من أدائها يف مهنة التعليم وهذا من شأنه أن يؤثر على مزاولتها يف
ظل الثورة املعلوماتية وانتشار التطبيقات االلكرتونية واحلاسوبية.
وانتشار وسائل اإلعالم اجلديد ،اليت بدورها أثرت أميا تأثري يف توجيه آراء الناس وحتديد ثقافاهتم ،فاملواطن العريب
يس ــتغل وق ــت الفـ ـراغ بالدردش ــة م ــثالً عل ــى الف ــيس ب ــوك ومش ــاهدة الت ــويرت واليوتي ــول ،فهن ــاك هج ــر للكت ــب واملص ــنفات
والدراسات واألحباا املنشورة واملستجدة يف حقول التعليم العريب وتطبيقاته ،هذا بدوره أثر على مهنة مزاولة التعليم بشكل
كبري ،ويف الوقت نفسه تلعـب وسـائل اإلعـالم اجلديـد دوراً فـاعالً إذا مت اسـتثمارها يف نشـر الثقافـة التنمويـة وتعزيـز مقوماهتـا
لدى من يريدون االلتحاق مبهنة التعليم ومزاولتها.
والعــزوف عــن الق ـراءة ،تغلــب علــى ا تمعــات العربيــة نزهــة القــول والســماا بــدالً عــن العمــل والكتابــة والق ـراءة ،
ويتضح هذا بالعدد الضـئيل مـن النسـل الـيت تُبـاا مـن أي كتـال منشـور والـيت ال تتعـدى باملتوسـط( )3آالف نسـخة موزعـة
على ( )280مليون نسخة أي بواقع نسخة لكل ( )90ألف من السكان يف حني يصل هذا الـرقم يف أوروبـا وأمريكيـا إىل
( )20ضعفاً أو أكثر ( ) 50أو أكثر ،فالعزوف له أثر وخيم وعواقب كارثية على عموم العمل الرتبوي والثقايف واملعريف يف
عاملنا العريب ،إذ هناك اثالف بل املاليني من الكتابات واملصنفات اليت ما زالت رهينة رفوف املكتبات العربية ،وجتد الغبار
مكســدة علــى صــفحاتنا إنــه ملــن املؤســف حق ـاً ،فهــذا أثــر كث ـرياً يف مزاولــة مهنــة التعلــيم نظ ـراً لقلــة الكفايــة يف إدارة املواقــف
التعليمية لدى املعلم ،بسبب قلة الثروة الثقافية واحلصيلة العلمية.
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وضآلة التنوا املعريف بني املنشورات العلميـة ،يعـاين ا تمـع العـريب مـن املـواد املطبوعـة مـن صـحف وجمـالت وكتـب
ه ــي ذات تن ــوا حم ــدود وخاص ــة املنش ــورة إلكرتونيـ ـاً أو فض ــائياً أو يف الص ــحف وا ــالت والـ ـربامج ،ف ــالتنوا يف املطبوع ــات
واملنشـورات بطبيعــة احلـال ذو أمهيــة بالغـة يف تكــوين الثقافـة ا تمعيــة ،فهنـاك غيــال للمجـالت واملطبوعــات والتقـارير املهنيــة
واملتخصصــة ،األمــر الــذي جيعــل الثقافــة االقتصــادية لــدى املســتهلك ثقافــة ســطحية غــري قــادرة علــى اللحــاق باملهــارات
واإلبــداا واإلتقــا ن مــن مــدخل علمــي وتكنولــوجي معاصــر ،فمـزاول مهنــة التعلــيم ال بــد لــه مــن اطــالا معــريف وثقــايف واســع،
يساعده على إدارة املتغريات التعليمية يف البيئات الرتبوية املتنوعة.
وحمدودية الكتابة ،فيظهر أن املواد والكتب اليت تكتب وتنشر هي مواد إنسانية حمدودة ،وغالباً ما تكون مكررة وختلو
مــن ال ـربط والتأســيس علــى املعطيــات العلميــة والتكنولوجيــة وهــى أســاس ثقافــة العلــم وثقافــة املعرفــة ف هنــا حمــدودة االنتشــار
وحمدودة العمق وحمدودة االستمرار ،األمر الذي ال يتيح لثقافة املسـتهلك االقتصـادية العمـق واالرتقـاء العلمـي والتكنولـوجي
املطلــول ،وهنــا تتســع الفجــوة أكثــر فــأكثر بــني ثقافــة النخبــة وثقافــة ا تمع(بــدران ،)22 :2004 ،وعلــى ذلــك جيــب أن
يكون املعلم منتجاً معرفياً وثقافياً؛ ليتس له بناء جيل مثقف و ٍاا إلدارة املتغريات املعاصرة وتطويعها لصامل مهنة التعليم يف
العـامل العـريب ،فمــن هنـا ال بــد أن تعتمـد رخصــة مزولـة التعلـيم علــى الكشـف عــن جوانـب األعمــال اإلبداعيـة ذات األفكــار
املتفتحة.
وضــعف حركــة التــأليف والرتمج ـ ة والتعريــب ،إن حركــة التــأليف والرتمجــة والتعريــب ضــعيفة للغايــة ،فــال يكــاد يصــل
جمموا العناوين اجلديدة يف الكتب املؤلفة إىل أكثـر مـن( )3آالف عنـوان يف طـول الـوطن العـريب وعرضـه مقابـل( )12ألـف
عنوان على سبيل املثال يف بلد مثل بلجيكا بعدد سكاهنا الذي ال يتجاوز( )10مليون نسمة ،أما الكتب املرتمجة فال تزيد
عن( )2000كتاباً سنوياً يف كامل الوطن العريب مقابل ( ) 100ألف كتال يف اللغة اإلسبانية ،وهكذا ف ن ا تمع ال تتاع
له الفرصة لالطالا على علوم وثقافات وتكنولوجيا وحضارات وإجنازات وإبداعات واخرتاعات وثقافات ا تمع الدوي إال
يف حدود هامشية للغاية ،مما يدق ناقوس اخلطر إذا مل يكن ممارسو مهنة التعليم على اطالا مباشر على الثقافات األخرى
مع احلفاظ على الثقافة األصلية ومقوماهتا الرتاثية واحلديثة.
وتقلبــات احلكــم وغيــال االســتقرار السياســي ،فتلعــب احلاكميــة اجليــدة دوراً بــارزاً يف حتفيــز الثقافــة ا تمعيــة نــو
االرتق ــاء والتعم ــق مل ــا يس ــتلزم احلاكمي ــة اجلي ــدة م ــن ش ــفافية ومس ــاءلة وجت ــاول م ــع ال ـرأي الع ــام وس ــيادة الق ــانون وانس ــيال
للمعلومــات وحريــة ال ـرأي ،األمــر الــذي يفــتح أمــام الثقافــة ا تمعيــة آفاق ـاً واســعة للغايــة يس ـتطيع مــن خالهلــا جتســري الفجــوة
الثقافية ،فما يشهده العامل العريب من تقلبات يف احلكم وعدم استقرار سياسي أدي إىل إضعاف حركة الثقافة وشل الفكر،
وهذا أثر على رخصة مزاولة مهنة التعليم بصورة أو بأخرى.
يُالحح ممـا سـبق أن هـذه أهـم املتغـريات الـيت طـرأت يف العصـر احلـديث ،وينـدرا حتـت إطارهـا كثـري مـن املتغـريات

املفاجئة اليت نراها بني الفينة واألخرى ،وهذه طبيعة هذا العصر فهو يتسم بالتقلبات الدراماتيكية واملتغريات السريعة ،وكثـرة
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التطورات وكل ذلك يف فرتة وجيزة من الزمن ،مما يؤثر على رخصة مزاولة التعليم برمتها ،فاملسألة ال حتتاا حلل آين إمنـا هـي
يف أمس احلاجة إىل إعداد خطط إسرتاتيجية شاملة وتكون رؤية مستقبلية للعمـل التعليمـي مـن شـأهنا أن تعمـل علـى رفعتـه
ومسوه وحتسني أدائه يف بناء جمتمعاته.
المبحث الثاني :تصور مقترح حول سبل مواجهة متغيرات العصر الحديث التي تؤثر على رخصة مزاولة مهنة التعليم
في العالم العربي .
نستطيع أن نواجهه متغريات العصر احلديث ،من خالل إجياد سبل فعالة من شأهنا أن تساعد العملية الرتبوية
والتعليمية على التكيف مع متغريات الواقع وحتديات املستقبل ،وذلك على املستويات التالية :
المطلب األول :على مستوى الحكومة ،إن للحكومة نفوذها املؤثر يف التعليم على مدى تار ه(جونس وشيذام،
 ،)178 :2002وجيب أن تتفق وزارة الرتبية والتعليم العاي وأهداف احلكومة؛ ألن الوزارة ما هي إال مؤسسة من
مؤسسات الدولة حتكمها قوانني وطموحات وتطلعات الدولة  ،باإلضافة إىل اعتمادها على احلكومة يف عملية
التمويل(البهواشي والربيعي ،)34 :2005 ،فيمكن بيان دور احلكومة يف مواجهة حتديات رخصة مزاولة مهنة التعليم من
خالل القيام مبهام من شأهنا أن تساعد على الرقي برخصة مهنة مزاولة املهنة ،بصورة أو بأخرى ،وذلك من خالل تقدم
الدعم املاي واملعنوي للمؤسسات الرتبوية والتعليمية ،من خالل زيادة اإلنفاق على التعليم العاي واحلكومي ودعم التعليم
العاي األهلي والبحث العلمي من خالل إسهام املؤسسات العاملة املستفيدة من خمرجات التعليم العاي بأمناطه املختلفة،
وبناء املناهج الرتبوية والتعليمية  ،وفق اخلطط اإلسرتاتيجية اليت ترمسها الدولة لنفسها ،فيجب أن تشتمل هذه املناهج
مبكوناهتا(األهداف -احملتوى – التدريس -التقوم) ،على روع التكنولوجيا املعاصرة ،وتسخري الوسائل اإللكرتونية وحماولة
توفري الكم الوايف لكل مؤسسة من مؤسسات الرتبية والتعليم ،ومنح مؤسسات الرتبية والتعليم أراضي حكومية أو وقف
(بدون مقابل ) لتقيم عليها منشآهتا التعليمية ،أو تأجري ٍ
مبان حكومية هلا مببالغ رمزية ،وتسهيل حصوهلا على ائتمانات
مالية استثمارية بفوائد ميسرة وفرتة مساع وسداد طويلة ،وربط التعليم العاي بنظام الدعم أو اإلقراض للطالل من عوائد
الرسوم ،وإيصال اخلدمات العامة إىل املنشآت التعليمية (كهرباء – طرق – مياه – صرف صحي – تلفون وإنرتنت)
دومنا أعباء على املؤسسات التعليمية ،باعتبار اخلدمات متبادلة بني املؤسسات العلمية واخلدمية ،والتعاون بني الوزارات
واملؤسسات الرمسية وغري الرمسية مع الدول ا اورة من أجل مواجهة الضغوط اخلارجية ،وإحكام تطبيق قانون إلزامية التعليم
األساسي لتحقيق االستيعال الكامل ملن هم يف سن اإللزام إلفساع ا ال أمام مجيع اإلناا االلتحاق بالتعليم واالستفادة
من فرص التعليم بكافة مستوياته وخباصة العاي ،توفري املنح الدراسية واملساعدات املادية والسكن اجلامعي والبعثات
الدراسية  ،وتشجيعهن على االلتحاق بالفروا العلمية والتقنية لتمكينهم من العمل ،وإجراء مراجعة واسعة لواقع التعليم
عموماً ،ويف ضوئها إعادة صياغة السياسات التعليمية يف اجتاه جعلها أكثر تفاعالً مع التطورات والتغريات العلمية
والتكنولوجية ،واحتياجات عامل العمل واإلنتاا واملعرفة ،ودراسة سوق العمل وحتديد احتياجاته من التخصصات،
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واملستويات التعليمية ،وعناصر اجلودة وعلى أساسها ترسم سياسات القبول ،ومناهج الدراسة وبرامج التعليم ،والبحث
العلمي ،واعتبار االستثمار يف التعليم العاي استثماراً مميزاً ،ومنحه مزايا وتسهيالت ال تقل عن حدها القانوين يف قانون
االستثمار ،إعادة النظر يف التشريعات املنظمة للتعليم ،مبا يؤمن(نشوان:)54 :2004 ،
 -استيعال االجتاهات اجلديدة للتعليم العاي ،وتفاعل أكرب بني اجلامعة وا تمع والبيئة احمليطة.

 إسهام إجيا يب للمجتمع يف متويل التعليم العاي بالطرق املمكنة  ،ومبا يتيح تنمية املوارد الذاتية ملؤسسات التعليم العاي.

 التغطية القانونية للتعليم العاي األهلي يف إطار تشريع حيدد شروط وحقوق وواجبات التعليم العاي األهلي ،تنظيمالعالقة والشراكة بني التعليم العاي احلكومي واألهلي .
واالهتمام بدميقراطية التعليم أي تكافؤ فرص التعليم للجميع ،دون حتيز أو تعصب ألحد وهذا حق جلميع
حبيث يستوعب يف عضويته
املواطنني(مريزق والفقيه ،)46 :2008 ،وإعادة النظر يف تشكيلة ا لس األعلى للتعليمُ ،
مجيع رؤساء اجلامعات احلكومية واألهلية وممثلي قطاا اإلعالم ومؤسسات ا تمع املدين واجلهات احلكومية ذات الصلة،
وتوجيه البحوا والدراسات يف اجلامعات والدراسات العليا ومراكز البحث مبا حيافح على االتصال مبتطلبات خطة التنمية
وتوفري املعرفة العلمية والنقدية ،وزيادة املعرفة املختصة يف ا االت ذات األمهية األكثر مع تدريب العاملني العلميني
والباحثني والتقنيني .
كل ما سبق من شأنه أن يؤثر على رخصة ومزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب ،بصورة مباشرة أو غري مباشرة .
المطلب الثاني :على مستوى وزارة التربية والتعليم العالي ،اليت تعد احملور األساس يف مواجهة املتغريات اليت تلحق
مبهنة التعليم؛ ألهنا تقوم بالتعامل مع هذه املتغريات على أسس علمية ،لكي يستفيد منها ا تمع ،جيب أن يكون للوزارة
هلا دور بارز يف تشخيص املشكالت وإعداد اخلطط العالجية وتذليل الصعوبات ،وذلك من خالل إعداد املعلم وتأهيله
تأهيالً تربوياً ومهنياً وتربوياً وأخالقياً ،واملواءمة بينه وبني املتغريات املعرفية والتكنولوجية يف عصر التطور واحلضارة .
وتطوير النظام التعليمي يف اجلامعات واملدارس ،ليكون نابضاً بروع العصر ال منكراً لكل ما هو مستجد ،وإعداد
خطط إسرتاتيجية من شأهنا أن توجه بوصلة اجلامعة واملدرسة وتكثف من جمهوداهتا من أجل حتقيق األهداف املرجوة يف
املستقبل على املدى البعيد ،وتأهيل كواد أكادميية من خالل زيادة قدراهتم املعرفية وصقل مواهبهم ومهاراهتم بكل ما
استجد من ألوان املعرفة ،وتعزيز ثقافة التقنيات احلديثة ،والعمل على تدريب الكوادر البشرية أكانوا عاملني أم متعلمني أم
معلمني  ،وعلى استخدامها وتوجيهها لتصلب يف صلب أهداف الوزارة  ،وتساعد يف تنفيذ خططها ومشاريعها املستقبلية
التطويرية اليت تسعى إليها سواء أكان على املدى اثين أو املدى البعيد.
وتطويع اثلة االلكرتونية لنظام اجلامعات واملدارس ،مع تشكيل جلان ووحدات متخصصة يف ذلك  ،لكي
تنعكس على أداء العاملني واملتعلمني ،وبالتاي تكون اجلامعات واملدارس يف حالة دميومة منقطعة النظري ،والعمل على
تنظيم دورات وندوات وحماضرات وأيام دراسية وورش عمل ،للعاملني يف اجلامعات واملدارس ،من أجل تنمية قدراهتم على
أوعية الثقافة املعرفية واإللكرتونية املستجدة ،والسعي الدءول من أجل إجياد بيئة تعليمية تعلمية ،تؤدي نتائج علمية حتمل
معايري عليا من شأهنا أن تنعكس على صريورة العملية التعليمية ،ومراعاة متطلبات العصر الذي اتسم باالنفتاع العلمي
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واحلضاري ،وتلبية احتياجات مدخالت اجلامعة واملدرسة وخمرجاهتا من أجل إجياد فعالية تعليمية ،تعمل عل حل
مشكالت النظام التعليمي واألكادميي.
وزيادة االهتمام بالتغريات اليت حتصل خارا النظام التعليمي ،من أجل تطويعها وجعلها صاحلة لتسهم يف حتقيق ما
هو منشود ،ومواصلة التوسع يف التعليم األساسي والعاي بنوعياته ،ومستوياته كافةً ،والعناية به مبا يعزز الكم والنوا معاً،
ومبا يضمن استيعال األعداد املتوقعة من خرجيي املدارس الثانوية وتوفري مستلزمات التوسع الستقبال أفواا التعليم
األساسي املتوقع توجهها نو مؤسسات التعليم العاي يف السنوات القادمة ،ومبا يضمن إعداد القوى العاملة الالزمة
للنشاطات املختلفة واملتوقعة يف ا تمع.
والتأكيد على دميقراطية التعليم ،واليت تساوي بني املتعلمني أغنياءً وفقراءً وأحراراً وعبيداً ذكوراً كانوا أم إناثاً(قمرب،
 ،)117 :2006وتطوير وسائل التحفيز املعنوي ،وإحياء دور العلم ،وتكرم املتفوقني واملتميزين يف جماالت البحث
العلمي والتحصيل املعريف ،وذلك من خالل:
 اعتماد أساليب موضوعية لتعزيز الشراكة ،والتعاون مع املؤسسات العلمية واإلنتاجية على قاعدة بيانية ومعلوماتيةحديثة ،واعتماد آليات متعددة لتبادل املعلومات واخلربات والنتاا العلمي ،والعمل على تدريب الطالل على البحث
العلمي ،والرتكيز على القضايا واملوضوعات اليت متثل جوهر البحث العلمي وتستحق الدراسة؛ ألن معظم حبوا
علماء النفس تشري إىل أن التعلم الفعال هو التعلم الذي قام املتعلم باكتشافه ال الذي قام باستقباله(الفرحان ومرعي،
.)257 :2012
 قيام اجلامعة واملدرسة باعتماد مبدأ اجلودة يف كل قراراهتا وخلق الظروف املواتية الستيعال أشكال تعليمية جديدةومعاصرة فعالة واقتصادية ،وتطوير أنشطة وبرامج البحث العلمي ،والربط بني جهود البحث العلمي واملناهج اجلامعية
واملدرسية يف التطوير شكالً ومضموناً ،وتكوين قاعدة بيانات ومعلومات حديثة ،واعتماد آليات متعددة لتبادل
املعلومات واخلربات والنتاا العلمي ،وحتقيق تكامل بني املراحل الدراسية منهجاً وأسلوباً مع توفري تعليم جيد للمراحل
ما قبل اجلامعي باعتبارها القاعدة األساسية لتعزيز اجلهود املبذولة يف التعليم العاي للحصول على خمرجات ذات فكرة
وسلوك ومهارات تليب متطلبات احلياة العلمية ،وإجياد آلية العتماد املعايري األكادميية للشهادات اجلامعية وفق سياسة
القبول ونوعية املناهج الدراسية وبراجمها بساعاهتا وغريها حفاظاً على املستويات األكادميية يف كل من اجلامعات
احلكومية واألهلية تقوم بتنفيذها مراكز أو أجهزة مستقلة أو حيادية.
 العمل على عقد مؤمترات علمية ،ملتابعة املستجدات يف جمال التعليم العاي احلكومي واألهلي يف ضوء التغرياتوالتحديات ومتطلبات خطط التنمية ،واإلفادة من نتائج هذه املؤمترات إجرائياً يف إحداا التطوير املنشود ،وتدريب
وإعداد أصحال الكفاءات ملواكبة اجلديد واملستحدا يف جمال ختصصاهتم مع تأهيل األطر التدريسية يف اجلامعات
والدارسني غري املؤهلني تربوياً؛ ألن التدريب أثناء اخلدمة هو خري وسيلة وهو أساس التجديد والتغيري ،وهو الوجه
املكمل لعملية اإلعداد ،فيجعل الفرد متجدداً متطوراً منسجماً مع التغريات(علي.)97 :2009 ،
 قيام اجلامعات واملدارس والدراسات العليا ،ومراكز البحث العلمي بدور استشاري بالنسبة للمسئولني وصانعي القراراليت تتصل بالتقدم العلمي والصناعي واإلنتاجي حسب ا االت اليت يتطلبها سوق العمل ،ومواصلة اجلامعات
واملدارس ومؤسسات التعليم العاي يف تعزيز التعاون العريب وإقامة الربامج واملشروعات املشرتكة مع املراكز ،واجلامعات
العربية والدولية يف حقول العلم واملعرفة.
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 العمل على توسيع يف إنشاء حمطات التجارل وخمتربات للفحص وللتحليل اليت تتوىل مهمات التحري والبحثوإعداد املعطيات العلمية والتقنية واستخدام النتائج اليت تسفر عنها هذه املختربات واحملطات يف شؤون التخطيط
واألعمار ويف حقول اإلنتاا واالستثمار ،وقيام مراكز جملس البحث العلمي بالبحوا األساسية والتطبيقية والتجريبية
مبا يسند مشروعات االستثمار الصناعي والزراعي واخلدمي ،واليت تقوم على أساس استرياد بعا التكنولوجيا من
حبيث توجه هذه الدراسات للتأكد من مالئمة التكنولوجيا املستوردة والبدائل املناسبة يف استريادها ومدى
اخلارا؛ ُ
مالءمتها للبيئة احمللية ،التنسيق بني أجهزة البحث العلمي القائمة يف اجلامعات ،ومراكز البحث العلمي ومؤسسات
البحث والتطوير العامة واملتخصصة والدراسات والبحوا  ،وحمطات التجارل امللحقة بأجهزة اإلنتاا واخلدمات مبا
يكفل املسامهة يف رسم السياسة العلمية وتنفيذها ومتابعتها حسبما تتطلبها القطاعات اإلنتاجية املختلفة ،ومواصلة
العمل على وضع خطة متوسطة وطويلة للبحث العلمي وتطورها وضمان مشاركة املؤسسات العلمية واجلامعات
ومراكز البحث هبا.
المطلب الثالث :على مستوى الجامعة ،تلعب اجلامعة دوراً بارزاً وحمورياً يف إعداد الكفاءات اليت ستلتحق مبهنة التعليم،

فاملتغريات املعاصرة فرضت معاالت جديدة ،واملعول الرئيس للتعامل معها يكمن يف قيام اجلامعة بدورها الريادي يف التعبري
عن فلسفة التعليم وقيمها املعاصر ورؤيتها ورسائلها ومغازيها ،وذلك من خالل االهتمام مبقررات املساقات يف املنهاا
اجلامعي ،وبث روع البحث العلمي واالستقراء املوضوعي حول مستجدات املعرفة ،واإلفادة منها يف املسرية التعليمية،
وتعزيز املبادئ الدميقراطية وتفعيلها يف مؤسسات التعليم ،فهذا يسهم يف تطوير ا تمع وازدهاره(مريزق والفقيه:2008 ،
 ،)46وتطوير برامج كلية الرتبية ،مع االهتمام بكل كليات اجلامعات ،وعقد دورات تدريبية وحماضرات علمية وندوات
تثقيفية ،لكل العاملني يف اجلامعة ،ومتابعة املستجدات العلمية وروع العصر واحلضارة ،وتطويعها خلدمة اجلامعة يف تأدية
رسالتها وحتقيق أهدافها ،وبناء خمتربات وقاعات تدريس مصغر لتدريب الطالل وصقل مهاراهتم؛ ألهنم سيكونون يف
املستقبل معلمني ،وتوفري ما استجد من وسائل تعليمية  -تعلمية تكنولوجية يستفد منها الدارس واملدرس ،وفتح أقسام
جديدة من شأهنا أن تسمو برقي املعرفة والعملية التعليمية ،وإعداد خطط تقوميية ملدخالت العملية التعليمية ،ومتابعتها
بشكل مستمر ،من خالل األحباا والدراسات وتقدم نتائجها لذوي االختصاص ،واإلسهام يف بناء شخصية اخلرجيني
وتنمية مهاراهتم بكل ما استجد يف عامل املعرفة؛ ليساير روع العصر ،ويصبح منتجاً ال عالةً على التعليم والتدريس يف ظل
متغريات العصر احلديث.
يتضح مما سبق أن العمل املؤسسا هو احلل األمثل من أجل حتقيق حاجات احلاضر وتلبية متطلبات املستقبل
يف ضوء ما يشهده عاملنا املعاصر من متغريات أملت حبياة اإلنسان املعاصر ،أثرت يف عملية إعداد الفرد وتكوين فكره
واجتاهاته وتوجيه آرائه وسلوكه.
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المبحث الثالث :تصور مقترح حول مكونات رخصة مزاولة مهنة التعليم في العالم العربي في ظل
متغيرات العصر الحديث.
ينطلق هذا التصور من املكونات األساسية لرخصة مزاولة مهنة التعليم وطبيعتها؛ ألن متغريات العصر احلديث
أنتجت واقعاً جديداً ،وجب االرتقاء بالفكر والذات من أجل التنمية والتطوير والتقدم واللحاق بركب احلضارة ،فنستطيع
بيان معامل ما رمسناه من تصور مقرتع يعتمد يف فحواه ومضامينه على مستويات رئيسة متثل يف جوهرها نظرة جديدة
مجعت بني القدم واحلديث حتقيقاً لألصالة واملعاصرة مبا ينتج هوية معلمي األجيال العربية يف العصر احلديث ،وذلك على
مستوى املطالب اثتية:
المطلب األول :على مستوى فلسفتها ،العمل على إجياد املعلم املؤهل تأهيالً تربوياً ومهنياً وأخالقياً ومعرفياً وثقافياً
وتكنولوجياً ،والتعرف على قدراته ومعارفه ومهارته وثقافاته اليت تنم عن شخصيته ،تلك الشخصية اليت يكون هلا املقدرة
على التكيف مع املتغريات والتطورات ،والعمل على تطويعها من أجل بناء جيل حيمل رسالة العلم والبحث والوطن
واألخالق يف ظل متغريات العصر احلديث.
المطلب الثاني :على مستوى أهدافها ،وذلك بتجسيد مهام مهنة التعليم وحتقيقها بشكل متفاعل مع مكونات العملية
الرتبوية يف مؤسسات التنمية االجتماعية وفلسفتها ورؤيتها املستقبلية ،من خالل اإلسهام يف قياس قدرات املعلم من
جوانبها كافةً ،والتعرف على كفاءة املعلم وأداءه ،وإعداد املعلم املناسب من أجل أن يقوم مبهنة التعليم ،تعزيز املفاهيم
الرتبوية والثقافية اليت تشكل يف جمملها البيئة التعليمية ،ومعرفة مدى مالئمة املعلم للقيام مبزاولة مهنة التعليم ،واالرتقاء
باملستوى الفين وامله واألكادميي والثقايف ملعلم املستقبل ،والكشف عن قدرة املعلم على القيام باملهنة ،وحتديث معارف
املعلمني بالتطورات العلمية املتالحقة ،وتشجيعهم على التعليم املستمر(الطويل وعبابنة ،)169 :2008 ،وتقييم موقف
املعلم  ،كمدخل أساسي يف املنظومة التعليمية ،بيان مدى إدراك املعلم للعملية التعليمية  -التعلمية ،مبفرداهتا كافة ،وزيادة
ثقافة املعلم بالتعليم االلكرتوين؛ ألهنا يؤثر على املنظومة التعليمية ،فقوة التكنولوجيا تتطلب قوة يف املنهج لكي ينم فهمه
ومعرفة استخداماته الرئيسية ،ومتكن الطالل من حل املشكالت باالعتماد على أنفسهم(إبراهيم.)249 :2003 ،
المطلب الثالث :على مستوى المعايير العلمية والتربوية .

إن املعلم هو أحد املكونات الرئيسية يف العملية الرتبوية  ،والعامل املؤثر يف جعلها كائناً حياً متطورا وفاعالً ،يعد املعلم
ب مجاا الرتبويني حجر الزاوية يف العملية الرتبوية وتطويرها ودعامة كل إصالع اجتماعي وتربوي ،ويتوقف هذا األثر على
مدى كفايته ووعيه بعلمه وإخالصه ،لذا جيب مراعاة املعايري اليت تتمثل يف االهتمام بالنضج املهين للملتحق مبهنة التعليم ،
ألن النضج املهين هو متطلب لعملية اختاذ القرار املهين املناسب ،الذي يأخذ باالعتبار متطلبات املهن وقدرات الفرد
وميوله ،واإلسهام يف بيان دور املعلم يف العملية التعليمية ،على اعتباره املؤثر األول يف عملية التعلم ،وهو قدوة طالبه
وأسوهتم يف مفاهيم وقيمهم وأخالقهم وسلوكهم وتصرفاهتم ،والرتكيز على اجلانب اإلداري وتعامله مع اإلدارة التعليمية (
مدير – مشرف – وكيل – جلان – جملس) ،وفهم طبيعة االتصال التعليمي بني مكونات العملية التعليمية  ،فاهلدف
17

حبيث يكون هذا
الرئيس مثالً من استخدام الوسائل واألساليب التعليمية ،هو إقامة اتصال فعال بني املعلم والطالب ُ
االتصال فعاالً وإجيابياً ،وهذا ال يتحقق إال بتطبيق عوامل حمددة ،وكلما كان االتصال أقوى ،كان التأثري أعمق ،وهذه
قاعدة هامة يف االتصال ،وفهم متطلبات املهنة املتمثلة يف سلمها وتدرجها وصالحياهتا ومسئولياهتا وأهداف خططها
التنموية والتطويرية ،ومدى معرفته ملبادئ اجلودة الشاملة يف التعليم بكافه ألوانه ،ومدى إتقانه للمفاهيم الرتبوية واملواقف
التعليمية ،والتمكن من مهارات التدريس وأساليبه وإسرتاتيجياته ،ومعرفته للمكونات األساسية واملرتكزات اليت يقوم عليها
املنهاا الرتبوي واملقرر الدراسي ،وإعداد اخلطط السنوية والفصلية واليومية ،ومعرفة الفوارق والنقاط األساسية املكونة لكل
خطة من هذه اخلطط ،وإعداد الدروس واخلطط الدراسية املتعلقة هبا؛ ألن هدف أي خطة من خطط التعليم ضمن إطار
التخطيط الشامل للتنمية االقتصادية واالجتماعية هو توفري االحتياجات من القوى العاملة املدربة يف مجيع مستوياهتا
وفروا ختصصاهتا ،فبذلك املعلم يكون له دور مهم يف العملية التعليمية ،وجودة تأهيله السلوكي والثقايف واملهين ،واإلعداد
والتوجيه نو سالمة االختيار املهين على أساس علمي مع استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة ،واالستخدام اجليد
للوسائل والتقنيات التعليمية املساعدة والشارحة واملوضحة ،فال شك أن ظهور االنرتنت وما يتطلبه استخدامها من تطوير
لقدرات املعلم الذاتية ومهاراته وكفاياته التدريسية ،قد منح املعلم أدواراً جديدة(عبود ،)160 :2007 ،والقدرة على
ممارسة العمليات اإلدارية ،والقيام باختاذ القرارات العلمية بأسلول علمي(أبو أسعد واهلواري ،)78 :2008 ،تسيري
احلصص الدراسية بكل انتظام يف اليوم الدراسي املعتاد ،االستخدام الصحيح والفعال لوسائل تقوم الطالل ،وبكل
موضوعية ،وكيفية التعامل مع املتغريات احلياتية اليت أملت بعاملنا املعاصر ،وإعداد األنشطة التعليمية اهلادفة اليت من شأهنا أن
تسمو بشخصية املتعلم ،والقدرة على التصرف يف املواقف الضاغطة اليت يتعرض إليها  ،ومعرفة مدى قدرته على إدارهتا،
وفن التعامل مع الطالل وأولياء األمور واحمليط االجتماعي ككل ،وتدريب املتعلمني على األسلول العلمي يف التفكري،
وعلى أسلول احلوار واملناقشة املنظمة وأسلول كتابة األحباا العلمية ،وتكوين مهارة االتصال ،وشرع الفكرة العلمية
لآلخرين بطريقة مقنعة ،وإكسال املتعلمني للمهارات العملية املتعلقة بالتجربة(الربيعي ،)36 :2006 ،والتمكن من
احملتوى املعريف للمادة العلمية؛ ألن فاقد الشيء ال يعطيه ،واإلملام بكل ما يدور يف ملك املادة العلمي ،وخصوصاً يف ظل
تعدد مصادر التعليم واملعرفة ،والوعي الكامل باخلصائص اجلسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية اليت يتسم هبا طالبه،
ومبطالب النمو اليت حيتاجون إليها وأساليب وطرائق التفكري اليت تناسبهم ،ومعرفة انعكاسات هذه اخلصائص على ممارساته
التعليمية ليأخذها بعني االعتبار ،وهو حيدد طرائق التدريس وأساليبها ،واألنشطة التعليمية املطلوبة منهم(ريان:2007 ،
 139وعبد احلميد ،)157 :1998 ،ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني وتنويع أسلول وطريق التدريس ،والرتكيز على
املتعلم وحماولة فهم مشكالت املتعلمني ،والعمل على تذليل صعوبات التعلم ،واالطالا الدائم على ما استجد من وسائل
وطرق تدريسية ومعرفية  ،فاملعلم الفعال هو الذي يقرأ باستمرار ويطبق ما أسفرت عنه نتائج القراءات والدراسات
والبحوا(بيندر.)685 :2011 ،
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حيث أن املناهج
يتضح مما سبق أن املعلم كمنظم للعملية التعليمية هو العنصر الرئيس ،ويلعب الدور األساسي فيهاُ ،
والكتب واألجهزة واألدوات واألبنية واملالعب وغريها ،تظل حمدودة الفعالية ،إذا كان املعلم غري مؤهل لقيادة هذه
العملية(عبد اهلادي.)29 :2006 ،
المطلب الرابع :على مستوى التطوير والتنمية .
إن الواقع املتغري يف عامل اليوم حيمل وجهني أحدمها ميثل خماطر وضغوطاً وخماوف ،والثاين حيمل فرضاً وإمكانيات
ووعوداً باإلفادة من منجزاهتا العلمية والتكنولوجية واملعرفية(الطويل وعبابنة.)38 :2008 ،
فيربز دور املعلم يف حتديد نوعية التعليم واجتاهاته ودوره الفعال يف بناء جيل املستقبل ،وحتديد نوعية حياة األمة ،
فللمعلم دور حاسم يف العملية التعليمية التعلمية بوجه عام(الفتالوي ،)51 :2003 ،وبناءً على ذلك جيب على رخصة

مزاولة املهنة أن تسعى إىل حتقيق أموٍر يف شخصية املعلم تتجسد يف االهتمام بتطوير نفسه ألن مفهوم اجلودة  ،يقتضي
أن يكون مجيع أطراف املنهج يف قلة تطور وحتسن مستمرين(عطية ،)223 :2008 ،وبيان القدرات واملهارات اإللكرتونية
اليت ميتلكها املعلم ،وااللتزام مبواعيد الدوام املدرسي ،وااللتزام ب سرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم – إن وجدت – بكل
مكوناهتا من خطط وأهداف وفرق عمل وإمكانات تنفيذ ،والقدرة على تشخيص املشكالت ومعرفة أسباهبا ووضع خطط
عالجية من أجل إجياد احللول املناسبة هلا ،ومدى قدرته على إدراك عمليات تطوير املنهاا واملقرر الدراسي ،واملسامهة
الفعالة يف تنمية ا تمع  ،من خالل إعداد جيل مثقف يكون ملء العني ال يتغري مع مد احلياة وجزرها ،وجودة تأهيله
العلمي على وفق مفهوم اجلودة(عطية ،)222 :2008 ،ومدى تركيزه على تقوم املوقف التعليمي ،يف ضوء كثرة املشتتات
واملتغريات يف القرن احلادي والعشرين ،وإملامه مبتغريات عملية التعليم وإصالحاهتا وكيفية تعاملها مع املتغريات وتكيفها مع
كل هذه التحديات اليت قد متثل عائقاً يف طريق التنمية التعليمية والتطوير الشامل ،ومقدرته على إعداد الطالل إعداداً
تربوياً وعلمياً وأخالقياً ومهنياً؛ ألن الطالب هو أهم عناصر العملية التعليمية ،وهو هدفها األول ،وكل جهود التعليم تصب
يف مصلحته وعلى نوعية تعليمه وثقافته وقيمه ،وتعتمد ركائز مستقبل ا تمع والوطن واألمة فلم يعد التعليم جمرد تلقني
للمعرفة ،بل أصبح تغيرياً يف مفاهيم املتعلم وسلوكه(سيسامل وآخرون  ،)155 :2007 ،ومعرفة اخلطط التنموية التعليمة
اليت تكون معدة م ن قبل وزارة الرتبية والتعليم واالطالا على تفاصيلها؛ ليتس له اإلبداا يف مضمار عمله وفق الرؤى
والتطلعات املستقبلية ،وليبين الثقة بنفسه من خالل جهوده اهلادفة واملنظمة.
المبحث الرابع :تصور مقترح حول مخرجات رخصة مزاولة مهنة التعليم في العالم العربي.
إن طبيعة املسئولة يف إعداد معلمي املستقبل تقوم على مبدأ التعاون واملؤازرة بني مؤسسة اإلعداد بوصفها اجلهة اليت
تعد خمرجات اإلعداد وإدارة التعليم بوصفها املستفيد النهائي من خمرجات اإلعداد(عطية واهلامشي،)239 :2008 ،
ولكن غيال التنسيق والتعاون  ،وعدم وجود خطط مستقبلية وخطط هتتم بدراسة سوق العمل وهتدف إىل إشباا
احلاجات املستجدة يف ظل التطور احلاصل .
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إن املعلمني ميثلون مدخالً مؤثراً يف نظام املنهج ملا هلم من دور كبري يف إجناز عمليات املنهج  ،وحتقيق أهدافه املؤسسة
التعليمية(عطية ،)222 :2008 ،وهنا يربز دور رخصة مزاولة مهنة التعليم ،يف خمرجاهتا املتمثلة يف إعداد معلماً متزناً
قادراً على إدارة املوقف التعليمي بكل فن ومهارة يف ضوء متغريات القرن احلادي والعشرين ،وهتيئة ظروف املناسبة اليت
تساعد املعلم على اإلبداا واالبتكار والتجديد يف العملية التعليمية ،وإعطاء احلرية العلمية للمعلم ،ليبدي رأيه يف كل
القضايا واملسائل اليت تتعلق بالعملية التعليمية ،ومتكني املعلومات وتثبيتها ،لدى املعلم الذي يريد أن حيصل على رخصة
مزاولة مهنة التعليم ،وتنمية قدرات املعلم ،والعمل على تنميتها يف ظل متغريات القرن احلادي والعشرين ،اليت أحدا
تغريات جذرية يف مناحي احلياة كافة ،وهذا يؤثر على التعليم بصورة أو بأخرى ،فمعلم األمس اعتاد على أن يكون هو
القائد وامللقن(جنسن ،)5 :2010 ،ولكن يف ظل تغري جمريات احلياة يف القرن الواحد والعشرين ،لقد تغري وحتول أيضاً
فنرى أن دور املعلم قد تغري يف ظل توافر وتعدد مصادر املعرفة ،فهو موجه ومرشد(الفتالوي ،)39 :2008 ،وتعزيز
املبادئ الدميقراطية وتفصيلها يف مؤسسات التعليم من قبل املعلم ،يسهم يف تطوير ا تمع وازدهاره(مريزق والفقيه،
 ،)48 :2008وتطوير مهارات املعلم يف ظل الثورة املعلوماتية واملعرفية والتكنولوجية؛ ألن هذه املستحدثات أثرت يف
املوقف التعليمي ،فغريت من دور املعلم من ناقل للمعرفة إىل مسهل لعملية التعليم ،فهو يصمم بيئة التعلم ويشخص
مستويات الطلبة  ،ويصف هلم ما يناسبهم من املواد التعليمية ويتابع تقدمهم ،ويرشدهم ويوجههم حىت تتحقق األهداف
املطلوبة((مشس وإمساعيل ،)221 :2008 ،وبيان سلوك املعلم يف املواقف التعليمية الضاغطة سواء من اإلدارة أم الطالب
أم أولياء األمور ،وزيادة إميان املعلمني بالفلسفة اليت يتبناها املنهج(عطية ،)222 :2008 ،لكل من الدول العربية ،وبناء
جيل معد إعداداً علمياً وتربوياً ومهنياً جيداً ،يستطيع أن يتعامل مع التحديات ويتكيف مع التغريات ،وحتديد مواصفات
معلم املستقبل ،الذي سيكون هو املوجه واملرشد للعملية التعليمية ،يف ظل االنفجار املعريف وتالطم أمواا الثقافات
واألفكار واحلضارات ،ومعرفة استخدام تقنيات التدريس وبرجميات التعليم بشكل عام على الشبكة العنكبوتية .
تلك هي املخرجات اليت ينبغي أن تنتجها لنا رخصة مزاولة املهنة وجتسد مبادئها ،واليت بدورها تنبثق من فلسفة
ا تمع وثقافته وأفكاره اليت يطمح إىل حتقيقها على املدى القريب والبعيد يف ظل ما يشهده عصرنا احلديث من متغريات
أملت حبياة البشرية ودل أرجاء الكون.
المبحث الخامس :توصيات من أجل إيجاد رخصة مزاولة فعالة لمهنة التعليم في العالم العربي في ظل متغيرات
العصر الحديث.
إن أوضاا املؤسسات ال تكون يف حالة جيدة إال إذا حتولت إىل خلية نل_ مثل خاليا النحل أو النمل_
مفعمة بالطاقة واحليوية ،وقائمة على أداء املهام النافعة يف ا تمع الضطالا كل فرد فيها بدوره ووقوفه على ثغرة من
الثغور(الشريف ،)18 :2003 ،لذا يعد التفكري اجلمعي من السمات البارزة اليت يؤكدها العصر احلديث ،ولعل كل
املتغريات تستدعي هذه السمة؛ ألن التفكري الفردي -وإن كان هو األساس -ال بد له من دعم مؤسسا يستثمر اجلهود
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املبذولة من أجل حتقيق الرقي بالعملية التعليمية يف العامل العريب ،فوجب الرتكيز على عنصري التثقيف واإلعالم يف إدارة
العملية التعليمية والرتبوية بشكل عام؛ ألن ذلك يوفر فرد معد جيداً ذي كفاءة علمية وبصرية ثقافية وفكرية ناقدة ،تستطيع
أن تتأقلم مع املتغريات وترشد الناشئة ملا فيه اخلري والصالع ،وملا حيقق األهداف الرتبوية العامة القصرية املدى والبعيدة،
والرتكيز على القدرات املعرفية والعلمية لدى املتقدم من خالل األسئلة اليت تسرب غور شخصيته ،واالهتمام مبشكالت
املعلمني ،واألخذ بآرائهم ألن املعلم مشرفاً مقيماً داخل املؤسسة املدرسية(الطعاين ،)155 :2010 ،ومراجعة املناهج
اجلامعية وحماولة تطويرها ،والعمل على إجياد أفضل السبل من أجل بناء قدرات وشخصيات مؤهلة وذات كفاءة وأداء
علمي وتربوي ٍ
عال ،واالطالا على كل ما استجد على الساحات األكادميية من برامج وأقسام وخطط ،والعمل على
حتديث البيانات والقواعد والتعليمات واملواد اجلامعية من أجل مسايرة روع العصر واملسامهة يف رقي احلضارة اإلنسانية
واللحاق بركبها الذي يطوي الزمن طياً بكثرة منجزاته اليت نراها ماثلة على األصعدة وا االت كافة ،وإعداد اخلطط
املستقبلية اليت هتتم بالتعليم اجلامعي بل بالعملية األكادميية ككل ،مع مراعاة التغريات اليت قد حتصل من وقت ثخر ومع
ذلك أن تكون اخلطة مرنة ،وربط التعليم العاي مبتطلبات التنمية وسوق العمل (القيسي 258 :2011 ،والرتتوري
وجوحيان ،)138 :2006 ،تأهيل العاملني يف حقل التعليم ،وذلك ملواكبة التطور التكنولوجي والطفرة العلمية املتسارعة
يف ظل االنفجار املعريف ،وللمواءمة بني ما لديهم من مهارات وصقل شخصياهتم من خالل تزويدها باخلربات واملهارات
املستجدة ،توفري املكافآت املادية واملعنوية ،للعاملني يف الصرع التعليمي والقائمني عليه من إداريني وأعضاء هيئة تدريس
وغريهم ،مواجهة الصعوبات مبوضوعية والتعامل مع الصراعات بأسلول علمي بناء(العزة ،)272 :2002 ،وتفعيل دور
دائرة ضمان اجلودة على مستوى مؤسسات التعليم العاي ،والعمل على إعداد تقوم علمي عملي وفق خطة واضحة
املعامل ،واستغالل أشكال التقانات التكنولوجية يف العصر احلديث ،من أجل تطوير أداء اجلامعة مبا ينعكس على دميومتها
وإنتاجاهتا العلمية بألواهنا املتعددة النظرية والتطبيقية واملهنية ،وتعزيز العالقة با تمع احمليط ،وحماولة التعرف على التغريات
اليت حتدا أوالً بأوالً ،وذلك من خالل إجراء األحباا والدراسات اليت من شأهنا أن تبني نتائج وتوصيات مهمة تستفيد
منها إدارة اجلامعة يف حتديد أهدافها ورسم خططها اثنية قصري املدى أو خططها اإلسرتاتيجية على املدى البعيد ،وبناء
املعرفة وفهمها واالحتفاظ هبا واستخدامها ،وتنمية الثقافة العلمية ،وقدرات االستقصاء العلمي والتصميم التكنولوجي،
صقل مهارات املتعلمني ،وتنمية القدرة لديهم على اختاذ القرارات يف املنظور الشخصي واالجتماعي ،وتنمية التعرف على
املخاطر اليت قد تلحق حبياة الفرد وا تمع ،وحماولة احليلولة دون حصوهلا ،التكيف يف العلم وتطبيقاته  ،وزيادة ثقة ا تمع
بقيمة املعرفة واألفكار والعلم والتكنولوجيا والتكيف معها وتداخالهتا املتبادلة مع البيئة واحملافظة عليها واحلد من
تدهورها(رتشارد إن وكاتز ،)428 :2006 ،وضرورة إجراء صياغة إلسرتاتيجية عربية جديدة ذات رؤية واضحة وهنج
عملي حمدد ،تنطلق من تشخيصها لواقع التعليم العاي والبحث العلمي يف كافة املؤسسات التعليمية ،وبكل شفافية
ووضوع مستندة إىل مبادئ حمددة وواضحة قادرة على إدارة وتوجيه الربامج واخلطط املعدة للتنفيذ ،واألخذ يف االعتبار
األوضاا البيئية عند حتديد األهداف الرئيسة إلصالع التعليم العاي والبحث العلمي ،وضرورة إجياد مسارات التفاعل مع
متغريات العصر احلديث وما يتضمنه من ٍ
حتد يتمثل يف الثورة املعلوماتية وتكنولوجيا االتصال  ،وحماولة تضييق الفجوة
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الرقمية بني البلدان العربية والعامل ،ودعم وختصيص األموال الالزمة للجامعات بغية القدرة على مواكبة التقدم يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ومنح اجلامعات االستقالل التام يف إدارة شؤوهنا األكادميية واإلدارية للحد من املعوقات
الروتينية ،وضع خطة واضحة لتغيري وحتديث املناهج واملقررات الدراسية مواكبةً حلالة التغيري يف خمتلف ا االت ،تكييف
الفلسفة اجلديدة وتطويعها والتكيف معها؛ وذلك ملواجهة التحديات كما جيب على أعضاء اإلدارة أن يتعرفوا مسؤولياهتم
ويتولوا القيادة ويعملوا على إجراء التغيري(القيسي ،)237 :2011 ،وضرورة وضع خطة للحوار الوطين الدميقراطي من
أجل تفعيل التعاون بني اجلامعات العربية ،والعمل على تأسيس شبكة للجامعات فيما بينها(عويس،)92 :2007 ،
والعمل على تبين منهج عمل يتسم بالقدرة على بناء وتكوين القدرات واملهارات للطلبة ،وفقاً ملتطلبات العمل يف
القطاعات املختلفة ،ووضع إسرتاتيجية واضحة للجودة الشاملة على مستوى اجلامعات ،ومشاركة مجيع أطراف العملية
التعليمية فيها ،كي متكن اجلامعات من اإلسراا يف حركتها العلمية وإتاحة الفرصة ملواكبة حالة التطور والتقدم العلمي ،كي
ترفع من مستواها العلمي بشكل خاص ووضعها التنافسي اإلقليمي والدوي ،وختفيف األعباء التدريسية واإلدارية لألستاذ
اجلامعي وب عطائه ساعات للبحث العلمي تتناسب ومكانته العلمية أسوة مبا جيري يف العامل املتقدم ،والعمل على إجياد
فلسفة للقبول نابعة من الواقع االقتصادي واالجتماعي للنهوض بالوطن علمياً وتكنولوجياً ،والعمل على ختصيص ميزانية
مستقلة للبحث العلمي والدراسات العليا ،مع إجياد نظام حوافز جمزية لألحباا والرسائل العلمية املبتكرة واملبدعة يف
ختصصاهتا.
فمن الواضح أن إسناد مهنة التعليم للمعلم ،ليس باألمر السهل يف ظل متغريات القرن احلادي والعشرين،
فدمي ومة واستدامة املعلم تنبثقان عن قدرته على التكيف مع الظروف املتغرية ،فاملعلم الفعال هو الذي يربهن مقدرته الالفتة
على إدارة املوقف التعليمي يف ظل التحديات احلداثية واالنفجار املعريف والتغري االجتماعي واالقتصادي والسياسي
والتكنولوجي الواسع االنتشار.
فرخصة مزا ولة مهنة التعليم يف العامل العريب ،حباجة إىل خطط إسرتاتيجية اهبة التغريات ومواجهة التحديات
وحل املعضالت وتذليل الصعوبات اليت تقف جاحمة أمام رقي مؤسسات التعليم والنهوض برسالتها اليت انطلقت من
أجلها ،فالتعليم العريب ال يتحمل تباطؤ أبناء األمة العربية ،يف اللحاق به بركب احلضارة والتطور العلمي املعاصر ،بل جيب
على أبناء األمة العربية أن ينهجوا سياسة تعليمية اسرتاتيجية واضحة املعامل واحلدود ،واختاذ القرارات العلمية اجلريئة ،كي
تنطلق الدراسات العلمية واملعرفية املتعلقة بواقع مهنة التعليم وحاجاهتا يف احلاضر ومتطلباهتا يف املستقبل ،من دائرة التنظري
واحملاكاة إىل حيز التطبيق واملمارسة  ،حمققة جو استثماري تنموي ينها بتعليم األمة العربية ويعمل على رفعتها ورقيها بني
أمم العامل وشعوبه.
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نتائج البحث وتوصياته
اشتمل البحث على حتليالت ومقرتحات على مستويات متنوعة ،ارتكزت على املؤثرات واألساسيات اليت تتصل
بصورة أو بأخرى برخصة مزاولة مهنة التعليم يف العامل العريب ،فهذه جمموعة من أهم النتائج والتوصيات اليت توصل إليها
هذا البحث ،وذلك على النحو اث :
أوالً :النتائج.
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اختيــار املعلــم وفــق املعــايري الرتبويــة واملهنيــة يف ظــل متغـريات العصــر احلــديث يف القــرن احلــادي والعشـرين ،والــيت تــتالءم
ومزاولته ملهنة التعليم.
الرتكيز شخصية املعلم وقدراته ومهاراته وخرباته اليت ميتلكها؛ ألهنا هي األساس يف العملية التعليمية.
يعد تثقيف املعلم واإلعالم الرتبوي من الركائز الرئيسـة الـيت تسـهم يف فاعليـة رخصـة مزاولـة املهنـة؛ نظـراً لتوفريهـا القـدرة
على إدارة املعرفة يف املواقف الضاغطة اليت أنتجتها متغريات العصر احلديث.
اإلســهام يف زيــادة قاعــات التــدريس املصــغر يف اجلامعــات ،وخصوص ـاً التــدريس االلكــرتوين ،ملــا لــه دور بــارز يف صــقل
مهارات معلم املستقبل وتنمية شخصيته.
يعتــرب االتص ــال والتواص ــل يف ا ــاالت العلمي ــة واملعرفي ـة م ــن املع ــايري األساس ــية يف تط ــوير رخص ــة مزاول ــة مهن ــة التعل ــيم
وتنميتها.
ينبغي على كليات الرتبية يف اجلامعات العربية أن تطور براجمها التعليميـة وأقسـامها التدريسـية وتأهـل كادرهـا األكـادميي
وتنمية مهاراته .
إصالع التعليم العريب حيتاا لتضافر اجلهود والعمل الدءول الذي يقوم على التنسيق والتعاون والتكامل.
املعل ـ ــم حباج ـ ــة إىل إع ـ ــداد يتس ـ ــم باالس ـ ــتمرارية؛ ألنن ـ ــا يف عص ـ ــر التغـ ـ ـريات املفاجئ ـ ــة ،وخصوصـ ـ ـاً املعلوماتي ـ ـة واملعرفي ـ ــة
والتكنولوجية منها؛ ليتس للمعلم إدارة املعرفة والعمل على إنتاجها ال إستهالكها.
االهتمام بالبحث العلمي التطبيقي الذي يدرس واقع التعليم يف دول العامل العريب ،وعدم االكتفاء باجلانب النظري.
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إقامة الدورات والندوات واحملاضرات التثقيفية ،وتنظيم املؤمترات العلمية واأليام الدراسية اليت تسلط الضـوء علـى طبيعـة
التعليم العريب ومكوناته ،ووصف مشكالته وإجياد احللول املناسبة هلا.
ضرورة نشر ثقافة التخطيط املركزي والالمركزية يف التنفيـذ والتطبيـق يف عمليـة التعلـيم يف مؤسسـات دول العـامل العـريب،
مبع أن تعمل األمة العربية على وحدة فكرها وهنجها يف مواجهة املتغريات املعاصرة اليت من شاهنا أن تؤثر على مهنـة
التعليم ،مع حرية التنفيذ والتطبيق وفقاً خلصوصيات وأوضاا كل بلد عريب.
نشر مبادئ اجلودة الشاملة بني العاملني يف مؤسسات التعليم العريب.
ضرورة تفعيل دور املؤسسات الرتبوية العربية وذات العالقة بالعملية التعليمية ومكوناهتا ،مع األخـذ مبسـتجدات املعرفـة
على الساحة احمللية والدولية.
إنشاء مركز أو جملس أو احتاد قومي عريب ،يعمل على بلورة اخلطط اإلسرتاتيجية العامة واخلاصة لدول العامل العريب مع
مراعاة حاجات احلاضر ومتطلبات املستقبل.
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ثانياً :التوصيات.
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 .3بدران؛ إبراهيم( :) 2004نو إسرتاتيجية وطنية للثقافة ا تمعية ،مطبعة األجيال ،عمان.
 .4بيندر؛ وليام( :)2011صعوبات التعلم اخلصائص والتعرف واسرتاتيجيات التدريس  ،ترمجة  :عبد الر ن سليمان
وآخرون ،عامل الكتب ،ط ،1القاهرة.
 .5الرتتوري وجوحيان؛ حممد وأغادير( :)2006إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العاي واملكتبات ومراكز
املعلومات ،دار املسرية ،ط ،1عمان.
 .6جنسن ،إبريل( :)2010التدريس الفعال ،ترمجة ونشر :مكتبة جرير ،ط ،2السعودية.
 .7جونس وشيذام ،سونزا وهارول( :)2002التعليم العاي يف القرن الواحد والعشرن اجتاهات وقضايا وأجندة حبثية
ورؤى مستقبلية  ،إعداد النسخة العربية  :مه حممد غنام ومسري عبد القادر جاد( ،د.ن) ،ط ،1مصر.
 .8حسني؛ حممد بن حممد(د.ت) :االجتاهات الوطنية يف األدل املعاصر ،دار اإلرشاد ،بريوت.
 .9احلوت؛ حممد صربي( :) 2008إصالع التعليم بني واقع الداخل وضغوط اخلارا  ،مكتبة األجنلو املصرية ،ط،1
القاهرة.
.10اخلطيب ،أ د( :)2001التطوير الرتبوي ،مؤسسة ادة للدراسات اجلامعية ،ط ،1األردن.
.11د.ل( :)2005ضمان اجلودة يف التعليم العاي مفهومها – مبادئها – جتارل عاملية ،ترمجة وتعريب :السيد البهواشي
وسعيد الربيعي ،ط ،1القاهرة.
 .12الربيعي ،حممود( :)2006طرائق وأساليب التدريس املعاصرة ،عامل الكتب احلديث وجدار للكتال العاملي ،ط،1
األردن.
 .13رتشارد إن وكاتز ،ديانا وأوبلنغر( :) 2006جتديد اإلدارة هتيئة الكليات واجلامعات للقرن احلادي والعشرين ،نقله إىل
العربية  :مسيح أبو فارس ومراجعة :حيدر فرحيات ،مكتبة العبيكان ،ط ،1الرياض.
.14ريان ،حممد( :)2007تصميم التدريس منظومة تربوية ومناذا تطبيقية ،مكتبة الفالع ،ط ،1عمان.
.15سعادة وإبراهيم ،جودت وعبد اهلل( :)2001تنظيمات املناهج وختطيطها وتطويرها ،دار الشروق ،األردن.
 .16مسعان ولبيب ،وهيب ورشدي( :)1959دراسات يف املناهج ،مكتبة األجنلومصرية ،القاهرة.
 .17سيسامل وآخرون ،روضة( :)2007اإلشراف الرتبوي يف فلسطني ،مكتبة آفاق ،ط ،1غزة.
.18الشريف ،حممد بن حسن( :)2003التدريب وأمهيته يف العمل اإلسالمي ،دار األندلس اخلضراء ،ط ،4جدة.
 .19مشس وإمساعيل ،نادر وسامح( :)2008مقدمة يف تقنيات التعليم ،دار الفكر ،ط ،1عمان.
.20الطعاين ،حسن( :)2010اإلشراف الرتبوي (مفاهيمه ،أهدافه  ،أسسه ،أساليبه) ،دار الشروق ،ط ،1القاهرة.
 .21الطويل وعبابنة ،هاين وصامل( :)2008املدرسة املتعلمة مدرسة املستقبل ،دار وائل ،ط ،1عمان.
.22العاجز ،فؤاد( :)2005امليسر يف الرتبية املقارنة ،دار املقداد ،ط ،4غزة.
.23عبد احلميد ،جابر( :)1998التدريس والتعلم األسس النظرية -االسرتاتيجيات والفاعلية " األسس النظرية " ،ط،2
دار الفكر العريب ،القاهرة.
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 .24عبد املوجود واللقاين ،حممد وا د( :)1979أساسيات املنهج وتنظيماته ،دار الثقافة ،القاهرة.
.25عبد اهلاي ،جودت( :)2006اإلشراف الرتبوي مفاهيمه وأساليبه دليل لتحسني التدريس ،دار الثقافة ،ط ،1عمان.
.26عبود ،حارا( :)2007احلاسول يف التعليم ،دار وائل ،ط ،1عمان.
.27عثمان ،صربي( :)2009البحث الرتبوي ومشكالته يف ضوء التغريات املعاصرة ،العلم واإلميان للنشر والتوزيع ،ط،2
مصر.
 .28العزة ،سعيد( :)2002صعوبات التعلم املفهوم – التشخيص – األسبال – أساليب التدريس واسرتاتيجيات
العالا ،سعيد العزة ،الدار العلمية الدولية ،ط ،1األردن.
 .29عطية واهلامشي ،حمسن وعبد الر ن( :)2008الرتبية العملية وتطبيقاهتا يف إعداد معلم املستقبل ،دار املناهج ،ط،1
عمان.
.30عطية ،حمسن( :)2008اجلودة الشاملة واملنهج ،دار املناهج ،ط ،1عمان .
.31علي ،أسامة( :)2009التخطيط االسرتاتيجي وجودة التعليم واعتماده ،دار العلم واإلميان  ،ط ،1عمان.
.32عويس ،حممد( :)2007االجتاهات العاملية لتطوير التعليم العاي رؤية عربية ،رئيس التحرير :أ د شوقي،مدير
التحرير :أ د أمني ،املكتبة األكادميية ،القاهرة.
 .33الغامدي؛ أ د بن سعد ( :) 1405الوحدة اإلسالمية أسسها ووسائل حتقيقها ،منشورات اجلامعة اإلسالمية باملدينة
املنورة ،السعودية.
.34غنيمة ،حممد( :)2005التخطيط الرتبوي  ،دار املسرية ،ط ،1عمان.
.35الفتالوي ،سهيلة( :)2003كفايات التدريس ،دار الشروق ،ط ،1عمان.
 .36الفرحان ومرعي ،إسحق وتوفيق( :)2012املنهج الرتبوي ،منشورات جامعة القدس املفتوحة ،عمان.
 .37قسم أصول الرتبية جامعة األقصى( :)2011مبادئ اجلودة يف التعليم ،مكتبة الطالب اجلامعي ،خانيونس.
.38قمرب ،حممود( :)2006دراسات يف التعليم اجلامعي ،جدار للكتال العاملي وعامل الكتب احلديث ،ط ،1األردن.
.39القيسي( :)2011فلسفة إدارة اجلودة يف الرتبية والتعليم العاي (األساليب واملهارات) ،دار املناهج ،ط ،1األردن.
 .40مريزق والفقيه ،هشام وفاطمة( :)2008قضايا معاصرة يف التعليم العاي ،دار الراية،ط ،1عمان.
.41ناصر ،إبراهيم( :)1996مقدمة يف الرتبية ،دار عمار ،الطبعة الثامنة مزيدة ومنقحة ،عمان.
 .42نشوان والزعانني ،تيسري ونشوان( :)2005تقنيات التعليم والتعلم ،هيئة الكتال اجلامعي ،ط ،1غزة.
 .43نشوان ،يعقول( :)2004نوعية التعليم العاي الفلسطيين ،جملة البحوا والدراسات الفلسطينية ،العدد السابع،
نوفمرب.
 .44هندي وعليان ،صامل وهشام( :)1995دراسات يف املنهاا واألساليب العامة ،دار الفكر ،ط ،6القاهرة.
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استراتيجيات تربوية في إعداد معلم التعليم المدمج
( عرض تقديمي)
د .مشاعل حمد الحماد
الجامعة العربية المفتوحة
فرع الكويت
malhammad@aou.edu.kw

ملخص
يستمر التعليم المدمج في االنتشار حيث يتضح هذا التمدد لهذا النمط الذي يتضمن التعليم

االلكتروني في استخدامه بالمدارس والتعليم العالي وكذلك في إطار تعليم الكبار .لذلك يتعين على كليات

التربية تدريب المدرسين الطالب الذين سوف يكونوا مدرسين في المستقبل على تقبل هذا النمط التعليمي أوال

ثم تطبيقه كمدرسين مستقبال نظ ار لفعاليته في التعلم واسهاماته في تقليل التكلفة وضمانه لجودة تعليم

باالضافة إلى حل مشكلة البعد الجغرافي .يقدم هذا العرض التقديمي نماذج واستراتيجيات تربوية في برامج
إعداد معلمي التعليم المدمج.
الهدف من العرض التقديمي:

يهدف هذا العرض التقديمي إلى أوال زيادة الوعي لآلثار االيجابية المترتبة على تطبيق نمط التعليم

المدمج في برامج إعداد المعلمين مثل الكفايات واالنجازات والمعرفة المهنية ،وثانيا إلى االطالع على أحدث

النماذج والتصورات لبرامج إعداد المعلمين التي استخدمت نمط التعليم المدمج.
المحتوى الوصفي للعرض التقديمي:

هناك نمو متزايد للمؤسسات التعليمية في استخدام وتطبيق نمط التعليم المدمج في التعليم العام ،إال
أن من أهم التحديات التي تواجه المعلمين الجدد وذوي الخبرة التدريسية هي كيفية التعامل مع التكنولوجيا

الحديثة المستخدمة في التدريس ،وفهم المحتوى االلكتروني وتبني بيداجوجيات التدريس االلكتروني ،ومهارات

ال تعامل التقني ،والتقبل واالرتياح في التعامل مع البيئة االفتراضية المتزامنة وغير المتزامنة .لذلك يعتبر إعداد
معلم التعليم المدمج وخلفيته لمبادئ التصميم التعليمي األساسية له أثره الكبير في تطبيق التعليم المدمج.

وتحتوي برامج إعداد المعلمين في كليات التربية على مالمح وأوصاف مختلفة عن باقي برامج التعليم العالي.
لذلك تحتاج هذه البرامج إلى إمتالك مناهج جديدة يتم من خاللها تدريب المعلمين على تبني أنماط جديدة في
التدريس والتعلم من أجل تطوير مهاراتهم التشخيصية والعالجية التي من شأنها خلق تعليم وتدريس قائم على
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أسال يب واستراتيجيات حديثة تضمن مخرجات تعلم تواكب العصر وبعيدة عن الروتينية والنظامية التقليدية.

ويقدم هذا العرض التقديمي ثالثة نماذج في إعداد معلمي التعليم المدمج وهي نموذج ميالني كالي وتصور

جانيت جينكينز وتجربة "كيت" لجانك كانج.

تعتبر ا آلثار االيجابية المترتبة على تطبيق نمط التعليم المدمج في برامج إعداد المعلمين عديدة منها

القدرة على التفاعل مع فروقات فردية متنوعة بأساليب وفنون تجاهلها وقللها االتصال المباشر في التعليم

التقليدي ،وفرصة لتطوير واندماج ذوي االحتياجات الخاصة والطالب المعاقين والطالب في المناطق البعيدة،
كذلك التعامل مع أكثر عدد من الطالب الذين لديهم دافعية أكثر للتعلم ،باالضافة إلى توفير الوقت والجهد

واالنفاق ،والمزيد من المرونة من خالل االتصال غير المتزامن  ،وجودة التعليم إذ يخفض نمط التعليم

المدمج نسبة التسرب الدراسي واالنسحاب من المواد.

استخدمت بعض مؤسسات التعليم العالي العديد من النماذج في برامج إعداد المعلم من خالل نمط

التعليم المدمج في الواليات المتحدة ودول االتحاد االوروبي نظ ار لوجود استراتيجيات ونظريات تطبيقية تم

االعتماد عليها في بناء هذه البرامج ( ،)Mwanza, D 2002( ،)Berge, Z. L 2008إال أن الدراسات

االمبريقية في مجال معرفة مدى إدراك القائمين على إعداد المعلم من خالل نمط التعليم المدمج تعتبر

محدودة (  .)Kang, Jوتواجه هذه نماذج التعليم المدمج في برامج إعداد المعلمين في الوطن العربي الرفض
أحيانا والتجاهل في أحيان كثيرة إما لعدم وجود تصاميم جيد لهذه البرامج أو للمارسات الخاطئة لهذه

التصاميم ،إضافة إلى قلة اطالع القادة والمسؤولين في و ازرات التعليم العالي لهذه النماذج أو عدم اكتمال
الفهم الواعي لها.

إن من أهم التحديات التي تواجه المعلمين الجدد وذوي الخبرة التدريسية هو التقبل للبيئة االفتراضية

المتزامنة وغير المتزامنة واالرتياح في التعامل معها .فالعديد منهم وصل إلى مستوى من الفهم والخبرة في
تدريس المحتوى الذي يجعلهم واثقين بقدرتهم على توصيل المعلومة للمحتوى التدريسي من خالل ما نسميه

بجودة االرشادات أو التعليمات  .Quality Instructionوأكثر سؤال يتردد على هؤالء هو لماذا أتبنى اسلوب

أو فن تدريسي جديد يستخدم تكنولوجيا جديدة يمكن أن يقلل من قدراتي التعليمية والتقيمية المباشرة مع

طالبي؟

تقدم النماذج الثالث التالية بعض الحلول التي من شأنها جعل نمط التعليم المدمج أكثر تقبال من قبل هؤالء

ال مدرسين ذوي الخبرة ،وأيضا توضيح الخطوات التصميمية األساسية لبرامج إعداد المعلم من خالل نمط
التعليم المدمج.
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أوال :نموذج ميالني كالي
قدمت ميالني(  )Clay, M. 1999نموذج إعداد معلم التعليم المدمج والذي اعتمد على النهج

التتابعي حيث يبدأ هذا النموذج بمرحلة الوعي ثم مرحلة االعتبار ثم مرحلة التطبيق وأخي ار مرحلة التجديد
واالبتكار.
مراحل التطبيق
الوعي

االحتياجات

االهتمام والمباالة
 -لماذا وكيف يتم تقديم التعليم المدمج؟

 كيف يمكن أن يكون التعليم المدمج مرتبطبأهداف المؤسسة التي أعمل بها؟

االعتبار

 -ما الجودة التي سوف يقدمها هذا التعليم؟

 معلومات عامة.
 فرص توضيحية لفصل الحقيقة عن الخيال.
 إعطاء فرص لطرح أسئلة مناقشتها.
 استشارة واستضافة مدرسين ذوي خبرة

 -ما سلبياته وايجابياته؟

في التعليم المدمج.

 -بماذا يساعدنا هذا التعليم؟

 عمل مقاالت وأبحاث عن التعليم المدمج.
 فرص التدريب العملي على الممارسة.

التطبيق

 -كم يتطلب من وقت؟

 التمرين بمساعدة ذوي خبرة في التعليم

 -كيف يتم التصميم التعليمي؟

المدمج.

 -ما هي معاييير الجودة المتبعة؟

 تدريب فردي مكثف.
 خلق فرص شبه حقيقية.

التجديد واالبتكار

 -ما التحسينات التي يمكن أن نضيفها؟

 تقديم ومشاركة وتوجيه المؤسسات

 -ما االسهامات التي سوف يقدمها؟

 ما التميز الذي سوف يصاحب المدرسالممارس لهذا التعليم؟

التعليمية.
 التميز باألداء.
 التطوع ومتابعة آخر التطورات في هذا
المجال.

ثانيا :تصور جانيت جينكينز
حددت جينكنز ( )Jenkins, J. 1993أربع مراحل العداد أو تنمية معلم التعليم المدمج تبددأ المرحلدة
األولى بالمتطلبات األساسية ثم تدريب قبلي ثم تدريب أساسي قبل المهنة وأخي ار تدريب تتابعي أثناء المهنة.
المرحلة
المتطلبات األساسية

الوصف
متطلب أساسي حيث يقدم تعليم عام لمستوى
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المدة
 3سنوات

مناسب.
تدريب قبلي قبل البدء بالعمل

تدريب مهني مبدئي الكتساب خبرة عملية.

سنة واحدة على مدى فصلين دراسيين.

تدريب أساسي أثناء المهنة

تدريب ضروري عن جوانب التعليم عن بعد

 6-1أشهر

المرتبطة بالدور الوظيفي.
تدريب تتابعي أثناء المهنة

تدريب وظيفي متقدم ويشمل جوانب تخصصية

 8-1أسابيع أو درجة علمية

عن التعليم من بعد.

ثالثا :تجربة "كيت" ل جانك كانج
قدددم جانددك كددانج تجربددة "كيددت" فددي د ارسددته التددي هدددفت إلددى التحقددق مددن نشدداطات األسددتاذ المشددرف أثندداء
تدددريب المدرسددين الطددالب ومعرفددة إداكدده وفهمدده لمقددرر التعلدديم المدددمج فددي برنددامج إعددداد المعلددم لمدددة فصددل
دراسي واحد .وجاءت هذه الدراس لتجيب على السؤالين التاليين:
 كيف تلقى األستاذ المشرف أدواره ونشاطاته من خالل تطبيق نمط التعليم المدمج في برامج إعداد المعلم؟ ما الفهم الذي وصل إليه األستاذ المشرف لتحديات ومزايا نمط التعليم المدمج في برنامج إعداد المعلم؟اعتمددد الباحددث فددي متابعتدده لقيدداس أداء األسددتاذ المشددرف فددي برنددامج إعددداد المعلددم للتعلدديم المدددمج علددى أربددع
أساليب هي المالحظات الصفية المباشرة ،ومالحظات الجلسدات االفت ارضدية ،والمقدابالت األسدبوعية ،والمقابلدة
النهائية.
االسلوب
المالحظات الصفية المباشرة

الهدف
تعرف العوامل المؤثر على نشاطات

المدرسين الطالب واألستاذ المشرف

مالحظات الجلسات االفتراضية تعرف وتدارس عدد من الجلسات.

البروتوكول
الزيارات وتسجيل المالحظات.
المالحظة.

تسجيل التفاعل بين المدرسين

الطالب.

تطبيق أساليب تعلم متعددة.
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المقابالت االسبوعية

تعرف انعكاسات األستاذ المشرف

تطبيق نموذج الثمان خطوات( 8

حول نمط التعليم المدمج المطبق مع

أسئلة أساسية).

تعرف إدراك وفهم األستاذ المشرف

مقابلة مبنية على مقارنة وتوضيح

لنمط التعلم المدمج من خالل الخبرة.

البيانات والمعلومات التي جمعها

المدرسين الطالب.
المقابلة النهائية

ومناقشتها بعمق.

من خالل تجربة "كيت" كانت أهم النتائج هو أن األستاذ المشرف توصل إلى أن أدواره األساسية هي:
 أدوار بيداجوجية
تصددميم ممارسددة تعليميددة – إعطدداء تغذيددة راجعددة – تزويددد المتعلمددين بفددر

بندداء ومشدداركة المعرفددة والمهددارات

من خالل المناقشات التفاعلية.
 أدوار اجتماعية
بناء دعم اجتماعي – إنشاء مجتمع تعلمي – دعم التفاعل بين الطلبة وبين المدرس والطلبة.
 أدوار إدارية
إدارة الفصل – تنسيق المهام – االشراف على المناقشات االفتراضية ( على منصة المناقشات).
 أدوار تقنية
مساعدة الطلبة على كيفية اتباع االرشادات مدن أجدل االسدتخدام االمثدل للتكنولوجيدا – دعدم تعلمهدم مدن خدالل
التكنولوجيا.
الخالصة
ما التصور الذي يمكن أن نخرج به من خالل هذا الطرح للنماذج المستخدمة في برامج إعداد معلم التعليم

المدمج؟
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:إن أفضل تصور يمكن تقديمه بعد عرض هذه النماذج هو من خالل طرح السؤالين التاليين

 ما احتياجات المدرسين الطالب في الوطن العربي التي تساعدهم على التدريس الفعال بعد التخرجمن كليات إعداد المعلمين؟

 هل يمكن تبني نمط التعليم المدمج في كليات إعداد المعلمين المدرسين الطالب من ممارسة هذاالنمط والتمكن منه؟
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