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  :مقدمة
هــي المســئولة عــن إرســاء التجدیــد والتغییــر فــي المجتمــع وتوجیــه الثقافــة وبنــاء  إن مهنــة التعلــیم

التعلـیم فـي المجتمعـات الحدیثـة  حتلإذ ی المجتمع العصري القادر على مواجهة التحدیات المحیطة به،
یســتهان بهــا فــي إحــداث وهــو بــذلك یعــد قــوة ال  یم البنــاء االقتصــادي واالجتمــاعي،وزنــا كبیــرا فــي تــدع

ونقطـة االرتكــاز فــي التحــول  كمــا یمثـل العنصــر المحــوري فــي تكـوین المــوارد البشــریة، ،التطـور والتقــدم
 فهــو الوقــت الــراهن خدمــة تقــدمها الــدول ألبنائهــا، فلــم یعــد التعلــیم فــي الصــحیح نحــو التنمیــة الشــاملة،

  .مشروع استثماري بكل معاني الكلمة
فــإن الهــدف مــن إصــالحه هــو  وانطالقــا مــن الــدور الــذي یؤدیــه النظــام التربــوي داخــل المجتمــع،

ویة الشعور بالمسـئولیة فـي مسـایرة التغیـرات قخلق التفاعل اإلیجابي مع المحیط االجتماعي والثقافي وت
إذ ال یجـب االكتفـاء  بهـا أي إصـالح،ضـرورة یتطل تأهیل المعلمـینلذا أصبح  والتكیف مع المستجدات،

دخا ٕ وضـرورة تأهیـل المعلمـین تنبـع أساسـا مـن  ،....وسـائل حدیثـة للتعلـیم لبإصالح المنهاج والكتاب وا
جانــب تعـدد أســالیب  ىإلـ التطـورات التـي تحــدث فـي البنیـة المعرفیــة وتقنیـات التعلـیم وطرائقــه المختلفـة،

  .في شتى مناحي العملیة التعلیمیة ونظم العالقات واألدوار
فـــي ســـنوات ســـابقة إلـــى توظیـــف معلمـــین مـــن ذوي التأهیـــل الكثیـــر مـــن الـــدول قـــد اضـــطرت و 

التزایـد والجزائـر لـم تشـذ عـن هـذه القاعـدة إذ اضـطرت بسـبب  الضعیف لتغطیة العجز الموجـود عنـدها،
توظیــف عــدد كبیــر مــن المدرســین ذوي التأهیــل الضــعیف والــذین لــم إلــى ن الكبیــر فــي عــدد المتمدرســی

  .في بعض األحیان حتى من التكوین األولي الضروري ایستفیدو 
واعتبرتـه لتأهیـل المعلـم، لهذا نجدها في اإلصالحات التربویة األخیرة قـد أعطـت أهمیـة خاصـة 

  .أهداف اإلصالح التربوي الجدید أحد األقطاب األساسیة التي یجب إعطائها عنایة خاصة لتحقیق
محاولــة الوقـوف علـى مـا إذا أدى التكــوین عـن بعـد بوصـفه األســلوب وتسـعى هـذه الدراسـة إلـى 
 -ممثلــــة فــــي معلمــــي المدرســــة االبتدائیــــة وأســــاتذة التعلــــیم المتوســــط-المعتمــــد لتنمیــــة المــــوارد البشــــریة 

وقــد تــم تقســیم هــذه الدراســة إلــى ســتة فصــول .الجدیــدوتــأهیلهم بمــا یتوافــق ومتطلبــات اإلصــالح التربــوي 
  :على النحو التالي



 مقدمة 
 

 ب 
 

تم فیه تحدید إشكالیة الدراسة وكذا الفرضـیة العامـة والفرضـیات الجزئیـة للدراسـة  :الفصل األول
لنحـدد بعـدها  الدراسة،وأسباب اختیار الموضوع وكذا أهداف  لیتم بعدها عرض كل من أهمیة الدراسة،

لنختــتم  للدراســة المقاربــة المنهجیــةالحــدیث عــن  ثــم األساســیة مــع مفاهیمهــا اإلجرائیــة،مفــاهیم الدراســة 
  .الدراسات السابقةالفصل ب

فقــد حاولنــا مــن خــالل هــذا  أمــا الفصــل الثــاني والمعنــون ب تأهیــل المعلمــین، :الفصــل الثــاني
وقــد بــدأنا أوال بســرد جملــة مــن التعریفــات  الفصــل أن نعطــي شــرحا وافیــا عــن أهمیــة تأهیــل المعلمــین،

وأبـرز األسـباب التـي جعلـت الـدول تهـتم بـه  لنستعرض بعدها أهمیة تأهیـل المعلمـین، تأهیل المعلمین،ل
وكــــذا خصــــائص ومبــــادئ تأهیــــل  كمــــا وضــــحنا فیــــه أهــــداف تأهیــــل المعلمــــین، وتولیــــه عنایــــة خاصــــة،

نتحدث بعدها عن وظـائف تأهیـل ل مدة في التأهیل،وضحنا فیه األنواع واألسالیب المعتأكما  المعلمین،
دون أن ننسى الحـدیث عـن  فالمراحل األساسیة التي یمر بها تصمیم برامج تأهیل المعلمین، المعلمین،

  .في تأهیل المعلمینأبرز مشكالت تأهیل المعلمین لنختتم الفصل بإعطاء نماذج عن بعض الدول 
تنمیــة المــوارد البشــریة فقــد كــان الهــدف مــن ورائــه هــو والــذي حمــل عنــوان  :أمــا الفصــل الثالــث

واعتبــاره مــوردا أساســیا ال یمكــن االســتغناء عنــه فــي أي  ،إبــراز التوجــه الجدیــد فــي التعامــل مــع اإلنســان
بإعطـاء جملـة مـن التعریفـات   افتتحنـا الفصـل كالمعتـاد هـذا الفصـل العناصـر التالیـة، شملوقد  مؤسسة

مبــرزین  دها بأهمیتهــا ونــذكر أهــم أهــداف وخصــائص تنمیــة المــوارد البشــریة،لننــوه بعــ للمــوارد البشــریة،
تكـــوین وضـــحنا اإلســـتراتیجیة المعتمـــدة فـــي أكمـــا  األساســـي للتكـــوین فـــي تنمیـــة المـــوارد البشـــریة، رالـــدو 

لنقـدم أخیـرا فـي نهایـة  لنتحدث بعدها عن أهمیة إدارة الموارد البشـریة وتطورهـا، ،تنمیة الموارد البشریةو 
  .التنظیم نظریاتا الفصل أبرز هذ

والمعنون باإلصالح التربوي في الجزائر فكان الهـدف مـن ورائـه إبـراز سـعي  :أما الفصل الرابع
وجعلها في مستوى طموحـات الشـعب  ،الجزائر الحثیث والمستمر من أجل النهوض بالمنظومة التربویة

فـــإبراز أهمیـــة هـــذا األخیـــر  اإلصـــالح التربـــوي،بـــدأنا أوال بتعریـــف  :وقـــد شـــمل الفصـــل العناصـــر التالیـــة
دون أن ننســى الحــدیث عــن شــروط اإلصــالح  وأهدافــه ثــم استعرضــنا أبــرز المبــادئ التــي یقــوم علیهــا،

لیــــتم أخیــــرا الحــــدیث عــــن  كمــــا عرضــــنا تطــــور النظــــام التربــــوي فــــي الجزائــــر، التربــــوي وأســــباب فشــــله،
  . ئراإلصالحات التربویة األخیرة التي قامت بها الجزا
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ه حاولنا فیـ في الجزائرالجدیدة تأهیل المعلم في ضوء اإلصالحات المعنون  :والفصل الخامس
وقـد شـمل هـذا الفصـل العناصـر  نعرض الخطة الطموحة التي قامت بهـا الجزائـر لتأهیـل المعلمـین،أن 

فأســباب  المعلــم،لنسـتعرض أدوار وواجبــات  ثـم خصــائص وكفایــات المعلــم، أوال تعریــف المعلــم، :التالیـة
مشــیرین إلــى دور المعلــم فــي  لنقــدم أنــواع تكــوین المعلمــین فــي الجزائــر، تأهیــل المعلمــین فــي الجزائــر،

ث عــن تأهیـــل یلنختـــتم بالحــد لنتحــدث عـــن أبــرز المراحــل فـــي تكــوین المعلمــین، اإلصــالحات األخیــرة،
  .الجدیدةالمعلم في ضوء اإلصالحات التربویة 

عرضـنا فیـه مجـاالت  ،إلجراءات المنهجیة وتحلیل وتفسـیر البیانـاتاالمعنون  :الفصل السادس
ثـم عـرض  وأسـالیب تحلیـل البیانـات، وأدوات جمـع البیانـات، ،ثم المنهج المستخدم في الدراسـة الدراسة،

  .وأخیرا النتائج العامة للدراسة وتحلیل وتفسیر البیانات،
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  الدراسة إشكالیة تحدید - أوال
إن السمة الغالبة على المجتمعات هي التغیر المستمر الذي یشمل حاجات المجتمع 

في مختلف القطاعات لذا نجدها تعمل باستمرار على مواكبة هذا  ومشكالته وقیمه وتطلعاته،
تعكس فلسفة المجتمع فالتربیة .ومجاراته ولعل قطاع التربیة والتعلیم أهم هذه القطاعات التغیر

وهي عملیة مستمرة تهدف إلى مساعدة المتعلم على التكیف مع بیئته والتوصل ، وطموحاتهوأفكاره 
تكامل  ال تعني تحصیل المعرفة، بل تعنيوالتربیة الحدیثة  إلى تشكیل سلوكه وتطویر شخصیته،

اعل مع شخصیته مع بعضها لتصل إلى المتعلم وتتف رف والمهارات واالتجاهات واألفكارالمعا كل
وهذا بالتأكید ما أدى بالدول إلى االهتمام بتربیة أبنائها وكان من دواعي ذلك .حتى تصبح جزء منه

  .إنشاء المدارس والمعاهد والنظم التربویة المختلفة
العدید من البلدان بإصالح أنظمتها  م، اهتماالعشرین شهدت السنوات األخیرة من القرنوقد 

في تحقیق التنمیة في مختلف الجوانب  التربویة في كل المستویات إیمانا منها بدور التعلیم،
 نمتعلمة بضماإیجاد قاعدة اجتماعیة عریضة فإلى جانب اهتمام التعلیم ب' ... االجتماعیة والثقافیة

من العیش في مجتمع یعتمد على القراءة والكتابة ووسائل  هیمكن ،حد أدنى من التعلیم لكل مواطن
المساهمة في تعدیل نظام القیم واالتجاهات بما و ، االتصال الجماهیري على مختلف أنواعها

نجده .لفرد في المساهمة في بناء مجتمعهیتناسب والطموحات التنمویة في المجتمع، وتأكید دور ا
عدادها للعمل في القطاعات المختلفة وعلى كل المستویات تأهیل القوى الیهدف أیضا إلى  ٕ بشریة وا

للتعایش مع  تها تهیئوكذا  ،بالمعارف والمهارات والقیم الالزمة للعمل المستهدف هاتزوید من خالل
التوازن في تأهیل القوى وأخیرا محاولة خلق نوع من ، التطورات الحاصلة على المستوى العالمي

ولتحقیق هذه األهداف وخاصة إمداد المجتمع  ،'1للمجتمعجات المتغیرة العاملة حسب االحتیا
 ال بد أن تكون الموارد البشریة العاملة بالقطاع بالموارد البشریة المؤهلة لشغل مختلف الوظائف،

  .على درجة كبیرة من الكفاءة

                                                
- مدخل إلى دراسة النظام التربوي في أقطار الجزیرة العربیة المنتجة للنفط- تربیة الیسر وتخلف التنمیة :عبد العزیز عبد اهللا جالل 1

  .15-14، ص ص 1985المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكویت، 
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 من إعطاءإذ یرون أنه إذا كان البد  المعلم، أهمیة دوروقد أجمع غالبیة التربویین على 
ار المنهاج یحوي المادة باعتب للمنهاج والكتاب والمعلم، اإلصالح والتطویراالهتمام في مجال 

والمعلم هو الذي  ه المناهج أو تعرضها في شكل منسق،والكتاب هو األداة التي تنظم هذالعلمیة 
ع على أن المعلم إال أن معظمهم یجم ،یتولى تقدیم هذه المادة وهو الذي یعالجها بالشكل المالئم

ناهج ألنه من السهل توفیر الهیاكل الكافیة والم ،التحرك في مجال اإلصالح والتجدیدهو نقطة 
ولكن لیس سهال أن توفر معلما یجمع إلى جانب القدرة على العمل  المالئمة والوسائل المتطورة،

ع نفاق على التعلیم ممهما سخرنا من اإل':یصدق القول أنه هناو .اع بأهمیتهواالقتن الرغبة فیه،
فمهما نشید من  نكون كمن یبني على غیر أساس متین، إغفال أهم عنصر فیه وهو المعلم،

 والكتب فإنها تصبح عدیمة الجدوى ونزودها باألدواتالفسیحة ونقیم المعامل والمكتبات، المدارس 
لرسالتهم وراضین عن عملهم إذا لم تكن في أیدي معلمین عصریین مؤهلین تأهیال مناسبا ومدركین 

  . 'ومتحمسین لمهنتهم
المعلم للمساهمة في بناء  دورأهمیة  1962سنة لقد أدركت الجزائر منذ استقاللها و   

وكانت البدایة صعبة مما جعلها تستعین بعدد هائل من المعلمین  منظومة تربویة جزائریة عصریة،
وفي  سوریا وفلسطین وبعض البلدان األخرى،كمصر و  واألساتذة الوافدین من دول المشرق العربي،

المقابل تم فتح باب االلتحاق بممارسة مهنة التعلیم للجزائریین عن طریق التوظیف المباشر ودون 
وهو ما ولد  وهذا راجع إلى الزیادة الهائلة في عدد التالمیذ جراء دیمقراطیة التعلیم،. تكوین مسبق

وقد كانت هاتان .على مستوى التعلیم االبتدائي والمتوسط سیماحاجة كبیرة جدا إلى المعلمین وال
المدرسة االبتدائیة 'المرحلتان أول المتأثرین بالضغط القوي لتزاید عدد التالمیذ بعد تعمیم مشروع 

سنوات في  9كما أن إطالة مدة التمدرس اإللزامي إلى غایة  الل السبعینات،خوكان ذلك  ،'للجمیع
مت هي األخرى في تفاقم هسا- انطالقة المدرسة األساسیة للجمیع أي مع-مستهل الثمانینات

  . الوضع



 الفصل األول المدخل النظري للدراسة
 

8 
 

 40.000من  1995-1969فقد تزاید عدد معلمي المرحلة االبتدائیة في الفترة الممتدة من 
إلى  6.000المرحلة المتوسطة في نفس المرحلة من  أساتذةتزاید عدد  ا، كم167.000معلم إلى 
  .1أستاذ 100.000

من أجل مواكبة التطورات  وهذا -التي قامت بها الجزائراألخیرة  التربویة حاتوفي اإلصال
فقد اهتمت بتكوین الموارد البشریة في القطاع التربوي وأعطت  -الحاصلة على المستوى العالمي

  .المعلم أولویة خاصة أهیللت
جدا منذ  أن بنیة التأهیل التي تطورت بصورة واضحةأظهرت  2004المقدمة سنة تقاریر الف

ئ عن نقص فادح في تأهیل وكان االتجاه العام للمؤشرات ینب ،كانت تعاني اختالال كبیرا 1970
مدرس في الطورین  280.000وال سیما في التعلیم االبتدائي والمتوسط ذلك أنه من بین المدرسین، 

لي لم تكن وبالتادرس فقط حائزین على شهادة جامعیة، م 38.000االبتدائي والمتوسط كان ثمة 
والتي تشترط أن یمتلك المعلمون في  - تتوفر فیهم مواصفات ملمح المدرس التي حددها اإلصالح

لمعلمین لتأهیل ااستعجالي وضع مخطط فرض وهو ما .- جمیع أطوار التعلیم شهادة جامعیة
من المعلمین  % 85خاصة إذا علمنا أن  نجاح اإلصالح التربوي الجدید،إل كمطلب أساسي

وسیكون هؤالء بحاجة إلى عملیات تطویر المستوى  في الخدمة طیلة العشریة المقبلة، سیبقون
كما ال یمكن االستغناء عنهم وتعویضهم بآخرین من ذوي المستوى  ،وتجدید المعلومات

وعلیه فقد تم وضع برنامج یمتد على مدى عشر سنوات لتأهیل معلمي التعلیم األساسي .الجامعي
  .تویاتهموأساتذته یرفع من مس

الصیغ المقترحة تسمح برفع مستویاتهم إن ف ففیما یخص المعلمین في المرحلة األساسیة،'
إلى مستوى جامعي یأخذ في الحسبان خصوصیات مهنتهم ومتطلباتها المعرفیة ویعدل شهادة 

  .اللیسانس من حیث االحتساب في سلم الوظیف العمومي
إلى  رفع مستویاتهمالمقترحة تسمح ب الصیغ إنفاألساتذة في التعلیم األساسي، وفیما یخص 

  .'2مستوى اللیسانس في مادة التخصص وذلك بتركیز البرنامج على هذه المادة

                                                
نجازات، :بن بوزیدبو بكر  1 ٕ  .160ص  ب س، دار القصبة الجزائر، إصالح التربیة في الجزائر رهانات وا
صالح التعلیم األساسي،  :المجلس األعلى للتربیة 2 ٕ  .80-79، ص ص 1998مارس المبادئ العامة للسیاسة التربویة الجدیدة وا
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من أجل  وضعهاالتي تم الخطة وقد جاءت دراستنا هذه لتحاول تسلیط الضوء على هذه 
المرحلة االبتدائیة وأساتذة التعلیم في معلمي أساسا والمتمثلة  تنمیة الموارد البشریة العاملة بالقطاع،

لى أي مدى تم تحقیق األهداف المرسومة ببلدیة ورقلة  الذین ال یملكون شهادة جامعیة، المتوسط، ٕ وا
عداد البرامج واختیار المكونین و  الخطة، تنفیذالمتبع في  وبوما إذا كان األسل لهذه الخطة، ٕ ا

إلى  هذه األخیرة تنظرحیث  لتنمیة الموارد البشریةالنظرة الحدیثة و توافق ی وتنفیذها ...والوسائل
وتهدف إلى  لموارد البشریة،اتكوین تركز على و  منتظمة تعتمد على التعلم ،كإستراتیجیة التأهیل

وتحسین أدائها من أجل تطویر  بناء معارف ومهارات واتجاهات وسلوكیات لدى الموارد البشریة،
وهي مساعي حثیثة وجادة إلحداث المطابقة  ات البیئة،والتكیف مع متغیر  الحالي والمستقبلي،

والمواءمة بین خصائص الموارد البشریة من جهة وخصائص أعمالها الحالیة والمستقبلیة من جهة 
   .ثانیة وجعل أدائها في حالة تحسن دائم ومستمر

من أن إصالح النظام التربوي یقتضي سیاسة خاصة لتكوین الموارد البشریة  اوانطالق
  :التالي الرئیسيالتساؤل طرحنا العاملة بالقطاع فقد 

وفق متطلبات اإلصالح  المعلم تأهیل إلى األسلوب المعتمد في تنمیة الموارد البشریة أدى هل
  التربوي الجدید؟

  فرضیات الدراسة  - ثانیا

  الفرضیة العامة للدراسة -1
وفق متطلبات اإلصالح تنمیة الموارد البشریة إلى تأهیل المعلم دى األسلوب المعتمد في أ

  التربوي الجدید؟
  للدراسة جزئیةال الفرضیات -2

  :التالیةجزئیة لا الفرضیة العامة صیغت الفرضیاتانطالقا من 
المعرفي إلى تنمیة الجانب بوصفه األسلوب المعتمد للتأهیل  أدى أسلوب التكوین عن بعد -1

  ؟یتوافق وأهداف اإلصالح التربوي الجدیدبما  للمعلم
 للمعلم المهني إلى تنمیة الجانببوصفه األسلوب المعتمد للتأهیل أدى أسلوب التكوین عن بعد  -2

  ؟بما یتوافق وأهداف اإلصالح التربوي الجدید
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على أهداف  إلى التأثیر عن بعد أثناء تلقي التكوین المشكالت التي واجهت المعلم أدت-3
   ؟التأهیل

  أهمیة الدراسة - ثالثا
وأصال من أهم األصول التي  تمثل الموارد البشریة في المنظمة مورد من أهم مواردها،

التي یجب على المنظمة أن  بدون الموارد البشریة،قیق أهداف المنظمة تمتلكها حیث ال یمكن تح
لتكون قادرة على تحقیق أهداف مار في تنمیة مهاراتها وكفاءاتها، تسعى جاهدة لالهتمام واالستث

  .وتساعدها في مواجهة التغیرات والتحدیات المنظمة بفعالیة
فهي  وهنا تبرز أهمیة دراستنا هذه في كون المؤسسات التربویة لیست بمعزل عن هذا، 

اع من بتنمیة مواردها البشریة العاملة في القط األخرى تعمل جاهدة على مواكبة التغیرات الحاصلة،
صالحه بصفة عامة  وبما أن حقیق األهداف المسطرة،أجل ت ٕ قضیة تطویر النظام التربوي وا

صالح المدرسة بصفة خاصة من االهتمامات الحكومیة والمدنی ٕ بحیاة اإلنسان  االرتباطه ،معاة وا
  .ونمائه لمواجهة متغیرات العصر

كأحد متطلبات  المعلمفإن أهمیة هذه الدراسة تنبع من أهمیة الموضوع المتمثل في تأهیل 
دور المعلم في التأثیر على سلوك المتعلمین والقدرة على  ة، وبخاصاإلصالح التربوي الجدید
  .تحقیق األهداف المرجوة

كما تكمن أهمیة هذه الدراسة في ما تقدمه من إثراء معرفي والذي یمكن أن تضیفه إلى 
  .راسة واقعها في المجتمع الجزائري، وباألخص في دمجال تنمیة الموارد البشریةفي  المكتبة

كما تكمن األهمیة التطبیقیة لهذه الدراسة من إمكانیة استفادة مسئولي الجهاز التربوي من 
أال وهو  ،والتعرف على أحد متطلبات إنجاح اإلصالح التربوي ،النتائج التي سیتم التوصل إلیها

من أجل تفادیها مستقبال  تأهیلفترة الواجهت المعلمین خالل ومعرفة أهم المعوقات التي  المعلم
  .أخرى أهیلیةعند صیاغة برامج ت
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  اختیار الدراسة مبررات - رابعا
عرفت الجزائر في اآلونة األخیرة جملة من اإلصالحات التربویة والتي ال یمكن أن 

  .تنجح إال في ظل توفر جملة من المبادئ والشروط
المعلم لتحقیق أهداف اإلصالحات فقد كان  وانطالقا من الدور الكبیر الذي یساهم به

  :یلي من مبررات اختیار هذه الدراسة ما
  .تأهیلیةال التعرف على مدى تطبیق هذه البرامج -1
  .التعرف على مدى تحقیق هذه البرامج لألهداف المسطرة لها -2
الكثیر من رغبة منا في البحث في أحد القضایا الهامة والحساسة التي شغلت وال تزال تشغل  -3

  . وحتى األشخاص العادیین باعتبار المدرسة أحد أهم مؤسسات إعداد الموارد البشریة ،المهتمین
فهو  ،جدیر بالبحث والتشخیص تشخیصا دقیقا للوقوف على متطلباتهموضوع تأهیل المعلم  -4

حقیق بحاجة دائمة إلى تجدید معلوماته البیداغوجیة في هذا العصر المتغیر حتى یتمكن من ت
یصال المعلومات إلى التالمیذ ٕ   .األهداف وا

  أهداف الدراسة -خامسا
تقوم كل دراسة في العلوم االجتماعیة على تحقیق هدف محدد ونهدف من خالل هذه 
الدراسة إلى التعرف على ما إذا أدى األسلوب المعتمد في تنمیة الموارد البشریة إلى تأهیل 

  :الجدید وذلك من خالل المعلم وفق متطلبات اإلصالح التربوي
التعرف على واقع تأهیل المعلمین في الطورین االبتدائي والمتوسط في ضوء اإلصالحات -1

  .التربویة الجدیدة
أهم المعیقات التي و  التعرف على أبرز المشكالت التي واجهت المعلمین أثناء فترة التأهیل،-2

  .البرامجواجهها المعلمین أثناء فترات التأهیل ومدى جدیة هذه 
المقدمة لكل من المعلمین في الطورین االبتدائي والمتوسط  أهیلیةمعرفة ما إذا حققت البرامج الت-3

  .األهداف المسطرة ومدى رضا المعلمین على هذه البرامج
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  مفاهیم الدراسة -سادسا
الشخص :"ورد في المعجم الموسوعي لمصطلحات التربیة أن المعلم هو :المعلمتعریف  -1  

ف على أعمالهم وخبراتهم التربویة الذي یستخدم بصفة رسمیة لتوجیه تعلم األوالد والتالمیذ واإلشرا
  ."في معهد أو مدرسة رسمیة أو خاصة

وبفضل تعمقه ضل توافر خبرات تربویة فنیة لدیه، الشخص الذي بف" :كما عرف أیضا بأنه
ونماء اآلخرین الذین یوضعون في في حقل من حقول المعرفة یستطیع أن یسهم في مساعدة نمو 

  . 1عهدته
ومن خاللها  هو ذلك الشخص الذي یمارس مهنة التدریس، :لمعلمل  التعریف اإلجرائي-

على مستوى  وهم المعلمین ط،الطورین االبتدائي والمتوسفي  للتالمیذ یقدم المعارف والمعلومات
الذین وظفوا في سنوات سابقة  دون  التعلیم االبتدائي، واألساتذة على مستوى التعلیم المتوسط،

مؤهل علمي أي ال یملكون الملمح الذي حدده اإلصالح الجدید والمتمثل في شهادة جامعیة 
 حوبالتالي سیخضعون لتكوین من أجل تأهیلهم وحصولهم على ملمح جامعي كما حدده اإلصال

 .التربوي الجدید

یعرف تأهیل المعلمین على أنه إعداد المعلمین الذین عینوا دون  :التأهیلتعریف  -2  
  .2بسبب النقص الشدید في المعلمین حصولهم على مؤهالت تربویة أو علمیة مناسبة،

 االبتدائيهو ذلك التكوین الذي یتلقاه المعلمون في الطورین  :تعریف التأهیل إجرائیا
 لممارسة الالزم األدنى والحد الكفایة لرفع والذین ال یحملون شهادة جامعیة، أثناء الخدمة، والمتوسط

 وهو یهدف إلى تكوین المعلمین الذین ال تتوفر فیهم شروط التوظیف كما حددها اإلصالح المهنة،
إعطائهم ملمح بهدف  ،حالیا رض حصول المعلم على شهادة جامعیةوالذي یف ،الجدید التربوي
  .جامعي

                                                
 .995ص  ،2003 بیروت، ، مكتبة لبنان،انجلیزي عربيالمعجم الموسوعي لمصطلحات التربیة  :فرید نجار 1
مستوى اكتساب الكفایات التعلیمیة لدى طلبة برنامج تأهیل المعلمین حاملي دبلوم كلیات :عبد المعطي سعود إدریس ابداح 2

ص  ،1996 جامعة الیرموك األردن، اإلدارة وأصول التربیة،قسم ، راسة تقویمیةد المجتمع إلى المستوى الجامعي في شمال األردن
 .11-10ص 
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عادة بناء المناهج، :تعریف اإلصالح التربوي -3 ٕ وتحدیث  هو السعي لتطویر النظام التربوي وا
  .1مما یستجیب للحاجات المتجددة والتغیرات المتالحقة والتحوالت العمیقة الوسائل وأسالیب العمل،

نما ت ٕ ضافة ما تأكدت وعملیة اإلصالح وفق هذا المنظور ال تهدم البناء القائم وا ٕ سعى إلى تحسینه وا
  .ضرورته واشتدت الحاجة إلیه

هو تلك التعدیالت التي مست المنظومة  :التعریف اإلجرائي لإلصالح التربوي الجدید
والتقییم واالنتقال من المقاربة باألهداف إلى المقاربة  والتي شملت المناهج، التربویة في الجزائر،

  . 2003/2004من الموسم الدراسي  ابتداء ...بالكفاءات
یقوم على أساس الفصل بین المعلم والمتعلم في الزمان  :التكوین عن بعدتعریف  -4  
مثل الفیدیو واستخدام االنترنت المتطورة، ویعتمد على استخدام الوسائط الفنیة والتكنولوجیة  والمكان

   .2في الكشف عن المعلومات
هو ذاك األسلوب المعتمد في تأهیل معلمي المرحلة  :بعدالتعریف اإلجرائي للتكوین عن 

، یهدف إلى تنمیة الجوانب المعرفیة والمهنیة لدیهم االبتدائیة وأساتذة التعلیم المتوسط في الجزائر
 .وبالتالي الرفع من مستوى أدائهم

األنشطة  :عرفت تنمیة الموارد البشریة على أنها :تنمیة الموارد البشریةتعریف  -5  
المهارات الالزمة لتلبیة  االنظمیة المخططة التي یصممها التنظیم لیوفر الفرصة ألعضائه، لیتعلمو 

 .3فیكون التعلم أساس كل جهود تنمیة الموارد البشریة والمستقبلیة، طلبات العمل الحالیة،

وغیرها مساعدة العاملین على مواجهة التحدیات التي تخلقها التطورات التكنولوجیة ' :عرفت أیضا
وتستهدف أیضا معاونتهم على التكیف إزاء المتطلبات الجدیدة  من أنواع التطور في بیئة العمل،

  .4لتحقیق مستویات األداء المطلوب للبقاء والحفاظ على القدرة التنافسیة
  
 

                                                
شكاالت،:عبد القادر فضیل 1 ٕ  .62ص  ،2009 جسور للنشر الجزائر، تقدیم عبد الحمید مهري، المدرسة في الجزائر حقائق وا
 .236ص  ،2007 اإلسكندریة،درا الجامعة  إدارة الفصل وتنمیة المعلم، :سالمة عبد العظیمو  صفاء عبد العزیز 2
دار  سرور علي إبراهیم سرور، تعریب ومراجعة، التطبیقات،-اإلطار-األساس-تنمیة الموارد البشریة:واندي دیسایمون جون ویرنر، 3

 .47ص  ،2011 المریخ المملكة العربیة السعودیة،
 .40ص  ،1996 بمیك القاهرة، استراتیجیات االستثمار البشري بالمؤسسات العربیة،:عبد الرحمن توفیق 4
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 الدراسات السابقة - سابعا

   الدراسة األولى
الثانوي في ضوء أسلوب الكفایات تقویم األداء التدریسي ألساتذة الریاضیات في التعلیم 

- 2008سنة  ،حدید یوسفل  -دراسة میدانیة بمؤسسات التعلیم الثانوي لوالیة جیجل -الوظیفیة
قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطفونیا جامعة  مذكرة دكتوراه في علم النفس التربوي، 2009

  .منتوري قسنطینة الجزائر
 المواد مختلف لتدریس أساتذة توظیف تم الجزائر فيتمحورت إشكالیة هذه الدراسة أنه 

 لاللتحاق تكوینهم تم والذین، لألساتذة العلیا المدرسة خریجي من الثانوي التعلیم مرحلة في الدراسیة

 دون العلیا والمعاهد الجامعات خریجي من كبیرة أعداد، توظیف تم المقابل في أنه غیر التعلیم بمهنة

 بتدریسها یقومون التي تلك غیر أخرى اختصاصات من، األحیان بعض وفي بل مسبق، تربوي إعداد

 مهارات ممارسة على قدرتهم ومدى التدریسیة الكفاءة في وتباین اختالف عنه نتج مما ،توظیفهم بعد

 سواء خاصة قدرات وتتطلب والصعوبة بالتجرید تمتاز دراسیة مادة والریاضیات، جیدبشكل  التدریس

 كفء أستاذ إلى بحاجة فهي وبالتالي.یتعلمونها الذین للتالمیذ أو یدرسها الذي لألستاذ بالنسبة

 . والتربویة المهنیة الثقافة من كبیر قدر ویمتلك أكادیمیا، فیها متخصص

 أساتذة ممارسة درجة هي ما :وهي رئیسیة أسئلة على لإلجابة الدراسة هذه جاءت وقد

 في فروق توجد وهل ؟ مادتهم لتدریس الالزمة التدریسیة للكفایات الثانوي التعلیم مرحلة في الریاضیات

 والتخصص العلمي والمؤهل المهنیة والخبرة الجنس متغیر إلى ترجع الكفایات ممارسة درجة

 درجة في تؤثر التي والصعوبات العوامل هي وما التكوین؟ مؤسسة إلى باإلضافة األكادیمي

  الالزمة؟ التدریسیة للكفایات ممارستهم
 :الدراسة فرضیات

 لكفایات الثانوي بالتعلیم الریاضیات أساتذة ممارسة درجة تتأثر :األولى العامة الفرضیة

 .الدیموغرافیة بمتغیراتهم المادة تدریس

 الریاضیات أساتذة ممارسة درجة في إحصائیة داللة ذات فروق توجد :األولى الجزئیة الفرضیة
 . الدیموغرافیة متغیراتهم إلى ترجع للدرس التخطیط لكفایات الثانوي بالتعلیم
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 الریاضیات أساتذة ممارسة درجة في إحصائیة داللة ذات فروق توجد :الثانیة الجزئیة الفرضیة
 .الدیموغرافیة متغیراتهم إلى ترجع الدرس تنفیذ لكفایات الثانوي بالتعلیم

 الریاضیات أساتذة ممارسة درجة في إحصائیة داللة ذات فروق توجد :الثالثة الجزئیة الفرضیة
 .الدیموغرافیة متغیراتهم إلى ترجع واالتصال اإلعالم تكنولوجیات لكفایات الثانوي بالتعلیم

 الریاضیات أساتذة ممارسة درجة في إحصائیة داللة ذات فروق توجد :الرابعة الجزئیة الفرضیة
 .الدیموغرافیة متغیراتهم إلى ترجع المدرسي الفصل إدارة لكفایات الثانوي بالتعلیم

 الریاضیات أساتذة ممارسة درجة في إحصائیة داللة ذات فروق توجد :الخامسة الجزئیة الفرضیة
 متغیراتهم إلى ترجع الریاضیات لمادة العلمي بالمحتوى المرتبطة للكفایات الثانوي بالتعلیم

 . الدیموغرافیة

 الریاضیات أساتذة ممارسة درجة في إحصائیة داللة ذات فروق توجد :السادسة الجزئیة الفرضیة
 .الدیموغرافیة متغیراتهم إلى ترجع واالجتماعي اإلنساني والتفاعل االتصال لكفایات الثانوي بالتعلیم

 الریاضیات أساتذة ممارسة درجة في إحصائیة داللة ذات فروق توجد :السابعة الجزئیة الفرضیة

 . الدیموغرافیة متغیراتهم إلى ترجع التقویم لكفایات الثانوي بالتعلیم

 الممارسة  مستوى یقل بینما للدرس التخطیط كفایات ممارسة الكفایات أكثر :الثامنة الجزئیة الفرضیة

  .واالتصال اإلعالم تكنولوجیات لكفایات بالنسبة
 على المؤثرة للمعوقات الثانوي بالتعلیم الریاضیات أساتذة تقدیر یتأثر :الثانیة العامة الفرضیة

 . الدیموغرافیة بمتغیراتهم التدریسي أدائهم

 للجوانب الریاضیات أساتذة تقدیر في إحصائیة داللة ذات فروق توجد :األولى الجزئیة الفرضیة

 ). إناث - ذكور ( الجنس متغیر إلى ترجع التدریسي أدائهم على المؤثرة

 للجوانب الریاضیات أساتذة تقدیر في إحصائیة داللة ذات فروق توجد :الثانیة الجزئیة الفرضیة

 سنوات 07 من - سنوات 7 من أقل ( المهنیة الخبرة متغیر إلى ترجع التدریسي أدائهم على المؤثرة

 ).سنة 14 من أكثر - سنة 14 إلى

 للجوانب الریاضیات أساتذة تقدیر في إحصائیة داللة ذات فروق توجد :الثالثة الجزئیة الفرضیة

 - العلیا الدراسات شهادة - لیسانس ( العلمي المؤهل متغیر إلى ترجع التدریسي أدائهم على المؤثرة



 الفصل األول المدخل النظري للدراسة
 

16 
 

 ). دولة مهندس

 للجوانب الریاضیات أساتذة تقدیر في إحصائیة داللة ذات فروق توجد :الرابعة الجزئیة الفرضیة

 تخصصات - ریاضیات تخصص( األكادیمي التخصص إلى ترجع التدریسي أدائهم على المؤثرة

 )أخرى

 للجوانب الریاضیات أساتذة تقدیر في إحصائیة داللة ذات فروق توجد :الخامسة الجزئیة الفرضیة

 ).جامعة – لألساتذة علیا مدرسة( التكوین مؤسسة إلى ترجع التدریسي أدائهم على المؤثرة

 نظر وجهة من أهمیة التدریسي األداء على المؤثرة الجوانب أكثر :السادسة الجزئیة الفرضیة
  .الدراسي البرنامج وكثافة التالمیذ لدى الدافعیة وانعدام الدراسیة الفصول كثافة األساتذة

 الدراسة لموضوع لمالئمته وذلك المسحي الوصفي المنهج الباحث أستعمل :الدراسة منهج
 أو البحث مجتمع أفراد جمیع استجواب بواسطته یتم الذي البحوث من النوع ذلك هو :المسحي والبحث

 .وجودها ودرجة طبیعتها حیث من المدروسة الظاهرة وصف بهدف وذلك ،منهم كبیرة عینة

 الثانوي التعلیم بمؤسسات الریاضیات أساتذة مجتمع الباحث ختارا :الدراسة مجتمع تحدید

 الباحث واسترشد ،الشامل المسح أسلوب بإتباع قامو  ،2008/2009 الدراسیة السنة خالل العاملین

 لوالیة التربیة بمدیریة الثانوي التعلیم مكتب طرف من المقدمة باإلحصائیات للمیدان معاینته قبل

 .الوالیة ومتاقن ثانویات على وتوزیعهم الدراسة لمجتمع الكلي العدد حول جیجل

 بلغ بینما ، الثانوي للتعلیم مؤسسة 29 جیجل والیة ومتاقن ثانویات عدد إجمالي بلغ وقد هذا

 مقیاس في المتمثلة الدراسة أدوات بتوزیع الباحث قام وقد وأستاذة، أستاذ 166 الریاضیات أساتذة عدد

 على التدریسي األداء معوقات تقدیر ومقیاس الثانوي، بالتعلیم الریاضیات ألساتذة التدریسیة الكفایات

 الدراسة أدوات علیهم طبقت الذین االستطالعیة الدراسة عینة أفراد استبعاد بعد ،وأستاذة أستاذ 122

 عن وأستاذة أستاذ 10 امتناع إلى باإلضافة ،وأستاذة أستاذ 32 وعددهم وثباتها صدقها لمعرفة

 والیة ومتاقن ثانویات كل على موزعین وأستاذة أستاذ 122 من الدراسة مجتمع تكون وهكذا ،اإلجابة

  .جیجل
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 قام :الثانوي بالتعلیم الریاضیات ألستاذ التدریسیة الكفایات تقویم مقیاس :الدراسة أدوات

 الكفایات قیاس إلى یهدف ،) التدریسیة الكفایات تقویم مقیاس(اسم علیه أطلق مقیاس ببناء الباحث

  .الثانوي التعلیم في الریاضیات مادة ألستاذ التدریسیة
 للدراسة العامة النتائج

 التدریسیة الكفایات بمقیاس المتعلقة النتائج-1  

 أساتذة ممارسة درجة في فروق وجود عدم إلى الدراسة توصلت: األولى الجزئیة الفرضیة نتائج-
 األساتذة جنس ،الدیموغرافیة لمتغیراتهم تبعا للدرس التخطیط لكفایات الثانوي بالتعلیم الریاضیات

 .تكوینهم ومؤسسة األكادیمیة وتخصصاتهم العلمیة ومؤهالتهم المهنیة وخبرتهم

 أساتذة ممارسة درجة في فروق وجود عدم إلى الدراسة توصلت: الثانیة الجزئیة الفرضیة نتائج-

 .تكوینهم ومؤسسة العلمیة ومؤهالتهم األساتذة جنس لمتغیر تبعا الدرس، تنفیذ لكفایات الریاضیات

 في إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة توصلت ،لألساتذة المهنیة الخبرة ألثر وبالنسبة

 زمالئهم على سنة 14 من أكثر مهنیة خبرة ذوي األساتذة تفوق نالحظ حیث = 0.01ألفا مستوى

 ). سنوات 07 من أقل ( و )سنة 14 و سنوات 07 بین ( مهنیة خبرة ذوي األساتذة

 الدراسة توصلت فقد  الدرس، تنفیذ كفایات ممارسة على لألساتذة األكادیمي التخصص ألثر وبالنسبة

 في لیسانس شهادة حاملي األساتذة لصالح =0.05  ألفا مستوى في إحصائیا دالة فروق وجود إلى
 .األخرى الشهادات حاملي زمالئهم مع بالمقارنة الریاضیات

 أساتذة ممارسة درجة في فروق وجود عدم إلى الدراسة توصلت: الثالثة الجزئیة الفرضیة نتائج -

 المهنیة وخبرتهم األساتذة جنس لمتغیر تبعا، واالتصال اإلعالم تكنولوجیات لكفایات الریاضیات

 =0.01  ألفا مستوى في إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة توصلت كما. تكوینهم ومؤسسة

 لمتغیر تبعا، واالتصال اإلعالم تكنولوجیات لكفایات الثانوي بالتعلیم الریاضیات أساتذة ممارسة في

 شهادة حاملي األساتذة مع بالمقارن دولة مهندس شهادة حاملي األساتذة لصالح .العلمي المؤهل

 حاملي زمالئهم مع العلیا الدراسات شهادة حاملي األساتذة بین فرق أي یسجل لم بینما لیسانس،

 . األخرى الشهادات
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 أساتذة ممارسة درجة في =0.01 ألفا مستوى في دالة فروق وجود إلى الدراسة توصلت كما

 األكادیمیة لتخصصاتهم تبعا واالتصال، اإلعالم تكنولوجیات لكفایات الثانوي بالتعلیم الریاضیات
  . األخرى التخصصات من األساتذة لصالح )أخرى تخصصات ریاضیات،(
 أساتذة ممارسة درجة في فروق وجود عدم إلى الدراسة توصلت :الرابعة الجزئیة الفرضیة نتائج-

 ومؤهالتهم ،المهنیة وخبرتهم األساتذة جنس لمتغیر تبعا ،المدرسي الفصل إدارة لكفایات الریاضیات

 .تكوینهم ومؤسسة األكادیمیة وتخصصاتهم العلمیة

 أساتذة ممارسة درجة في فروق وجود عدم إلى الدراسة توصلت :الخامسة جزئیةال الفرضیة نتائج -

 األساتذة جنس لمتغیر تبعا الریاضیات، لمادة العلمي بالمحتوى المرتبطة للكفایات الریاضیات

 فروق وجود إلى الدراسة توصلت كما.تكوینهم ومؤسسة األكادیمیة تخصصاتهمو  المهنیة وخبرتهم

 الثانوي بالتعلیم الریاضیات أساتذة ممارسة درجة في = 0.01 ألفا مستوى في إحصائیة داللة ذات

 شهادة حاملي الریاضیات أساتذة لصالح الریاضیات، لمادة العلمي بالمحتوى المرتبطة للكفایات

 شهادة دولة، مهندس( األخرى الشهادات حاملي الریاضیات أساتذة زمالئهم مع بالمقارنة لیسانس

 ). العلیا الدراسات

 أساتذة ممارسة درجة في فروق وجود عدم إلى الدراسة توصلت: السادسة لجزئیةا الفرضیة نتائج -

 مؤهالتهم و لألساتذة المهنیة للخبرة تبعا واالجتماع، اإلنساني والتفاعل االتصال لكفایات الریاضیات

 دالة فروق وجود إلى الدراسة توصلت كما.تكوینهم ومؤسسة األكادیمیة وتخصصاتهم العلمیة

 لكفایات الثانوي بالتعلیم الریاضیات أساتذة ممارسة درجة في =0.05  ألفا مستوى عند إحصائیا

 .الذكور األساتذة لصالح لجنسهم تبعا واالجتماعي اإلنساني والتفاعل االتصال

 أساتذة ممارسة في دالة فروق وجود عدم إلى الدراسة توصلت: السابعة جزئیةال الفرضیة نتائج-

 العلمیة ومؤهالتهم المهنیة وخبرتهم ،ةاألساتذ لجنس تبعا التقویم لكفایات الثانوي بالتعلیم الریاضیات

 .تكوینهم ومؤسسة األكادیمیة وتخصصاتهم

 طرف من ممارسة التدریسیة الكفایات أكثر أن إلى الدراسة توصلت: الثامنة جزئیةال الفرضیة نتائج-

 وكفایات الریاضیات لمادة العلمي بالمحتوى المرتبطة الثانوي،الكفایات بالتعلیم الریاضیات أساتذة

  .واالتصال اإلعالم تكنولوجیات كفایات ممارسة التدریسیة الكفایات أقل أن نجد بینما الدرس، تنفیذ
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 التدریسي األداء معوقات مقیاس نتائج-2

 في إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم إلى الدراسة توصلت: األولى جزئیةال الفرضیة نتائج -

  األساتذة جنس لمتغیر ترجع التدریسي أدائهم على المؤثرة للمعوقات الریاضیات أساتذة تقدیرات
 ). إناث – ذكور(

 تقدیرات في إحصائیا دالة فروق وجود عدم إلى الدراسة توصلت: الثانیة جزئیةال الفرضیة نتائج -

 .المهنیة لخبرتهم تبعا التدریسي أدائهم على المؤثرة للمعوقات األساتذة

 یراتدتق في إحصائیا دالة فروق وجود عدم إلى الدراسة توصلت :الثالثة جزئیةال الفرضیة نتائج-

 .العلمیة لمؤهالتهم تبعا التدریسي أدائهم على المؤثرة للمعوقات األساتذة

 في إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم إلى الدراسة توصلت :الرابعة جزئیةال الفرضیة نتائج-

 التخصص لمتغیر ترجعالتدریسي،  أدائهم على المؤثرة للمعوقات الریاضیات أساتذة تقدیرات

 ). أخرى تخصصات – ریاضیات( األكادیمي

 في إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم إلى الدراسة توصلت :الخامسة جزئیةال الفرضیة نتائج-

 التكوین مؤسسة لمتغیر ترجع التدریسي أدائهم على المؤثرة للمعوقات الریاضیات أساتذة تقدیرات

 . )جامعة – لألساتذة علیا مدرسة(

 للدراسة التالمیذ لدى الدافعیة انعدام أن إلى الدراسة توصلت :السادسة جزئیةال الفرضیة نتائج -

 في فجاءت المخصص الوقت مع بالمقارنة الدراسي البرنامج كثافة أما األولى، المرتبة في جاءت

 .الثانیة المرتبة

 في نقص فهي األهمیة درجة حیث من األخیرة قبل ما المرتبة احتلت التي المعوقات أما

 الخاصة التربویة والمستندات الكتب قلة فكانت األخیرة المرتبة أمالألستاذ،  والمهني التربوي اإلعداد

 .بالریاضیات

 التدریسي األداء على المؤثرة الجوانب أكثر بأن تقول والتي :السادسة الجزئیة للفرضیة وبالنسبة-

 تحققت قد فإنها .التالمیذ لدى الدافعیة وانعدام الدراسیة الفصول كثافة األساتذة نظر وجهة من أهمیة

  .جزئیا
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   الدراسة الثانیة
أثر برنامج تدریب المعلمین أثناء الخدمة على الممارسات التدریسیة الصفیة لمعلمي 

مذكرة  1993سنة  نزار عارف محمد األحمدل . الریاضیات للصف العاشر األساسي في األردن
  .ماجستیر في اإلشراف التربوي بكلیة الدراسات العلیا في الجامعة األردنیة دراسة میدانیة

جاءت هذه الدراسة تقویمیة لبرنامج تدریب معلمي الریاضیات للصف العاشر األساسي في 
وقد تناولت  ،1991وهو واحد من سلسلة برامج بدأت وزارة التربیة والتعلیم تنفیذها عام  األردن،

حیث تعتبر هذه الممارسات من  الدراسة أثر البرنامج على الممارسات التدریسیة الصفیة للمعلمین،
كما تعتبر من أهم العملیات التي تحدد نوعیة مخرجات النظام  أهم األدوار التي یقوم بها المعلم،

  .التربوي
ة الذي تقوم به وزارة التربیة هل هناك أثر للبرنامج التدریبي أثناء الخدم:التساؤل الرئیسي

في تحسین الممارسات التدریسیة الصفیة لمعلمي الریاضیات في الصف العاشر األساسي ، والتعلیم
  في األردن؟

  التساؤالت الفرعیة
ما أثر البرنامج التدریبي أثناء الخدمة على مجمل الممارسات التدریسیة الصفیة لمعلمي -1

  في األردن؟ الریاضیات للصف العاشر األساسي
ما أثر البرنامج التدریبي أثناء الخدمة على كل بعد من أبعاد الممارسات التدریسیة الصفیة -2

  لمعلمي الریاضیات للصف العاشر األساسي؟
التدریسیة الصفیة لمعلمي  هل یختلف أثر البرنامج التدریبي أثناء الخدمة على الممارسات-3

  الریاضیات للصف العاشر األساسي في األردن باختالف جنس المعلم؟
هل یختلف أثر البرنامج التدریبي أثناء الخدمة على الممارسات التدریسیة الصفیة لمعلمي -4

  الریاضیات للصف العاشر األساسي في األردن باختالف خبرة المعلم في التدریس؟
البرنامج التدریبي أثناء الخدمة على الممارسات التدریسیة الصفیة لمعلمي هل یختلف أثر -5

الریاضیات للصف العاشر األساسي في األردن نتیجة التفاعل بین جنس المعلم وخبرته في 
  التدریس؟
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لقیاس الممارسات التدریسیة الصفیة للمشاركین وبعد تحدید  االستبیان أعدت أداة :األدوات
ام مشرفا الریاضیات في المدیریات األربع بتطبیقها مرتین على أفراد العینة ق صدقها وثباتها،

وثانیا بعد نهایة البرنامج التدریبي كقیاس  قبل التحاق المعلمین بالبرنامج التدریبي كقیاس قبلي،:أوال
  .وبهذا سجلت لكل فرد درجتان على كل بعد من أبعاد أداة القیاس بعدي،

للتصامیم ذات القیاسین ) 2×3×2(التباین الثالثي ' ت'اختبار  ولتحلیل البیانات استخدم
حیث روعي عند التطبیق أن البیانات غیر مستقلة  القبلي والبعدي على الخالیا غیر المتساویة،

  .)ر.α= 5(وعلى مستوى الداللة 
تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي الریاضیات للصف العاشر في  :عینة الدراسة

 ضواحي عمان عمان الكبرى الثانیة، عمان الكبرى األولى،( التربیة والتعلیم لمنطقة عمانمدیریات 
ولم  1992/1993اللذین التحقوا بالبرنامج التدریبي في العام الدراسي  ،)شؤون التعلیم الخاص

وقد بلغ عدد أفراد هذا  1991/1992یلتحقوا في أي برنامج تدریبي مشابه في العام السابق 
معلما ومعلمة وقد صنفت هذه  48احتوت عینة الدراسة على ، معلما ومعلمة) 167(ع المجتم

 متوسطة قصیرة،(والخبرة في التدریس ) أنثى ذكر،(مجموعات حسب عاملي الجنس  6العینة إلى 
  ).طویلة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر البرنامج التدریبي أثناء الخدمة الذي تقوم به وزارة 
في المدارس التابعة لوزارة التربیة ، التربیة والتعلیم لمعلمي الریاضیات للصف العاشر األساسي

 وینتهي بنهایته 1992/1993العامة منها والخاصة والذي بدأ مع بدایة العام الدراسي  والتعلیم،
الصفیة حیث تهدف إلى التعرف على دور هذا البرنامج التدریبي في تحسین الممارسات التدریسیة 

كما وتهدف إلى التعرف على  للمعلمین المتدربین لما لها من أثر على العملیة التعلیمیة التعلمیة،
  .مدى اختالف هذا األثر باختالف عامل الجنس وخبرة المعلم في التدریس

فیما تناول الفصل  ضمت الدراسة خمسة فصول أساسیة خصص األول خلفیة الدراسة وأهمیتها،
لیتم عرض  ات السابقة،وتم الحدیث في الفصل الثالث عن الطریقة واإلجراءات،الثاني الدراس

  .وأخیرا مناقشة النتائج في الفصل الخامس النتائج في الفصل الرابع،
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  للدراسة العامة النتائج
  :عمل البرنامج التدریبي على تحسین الممارسات التدریسیة الصفیة للمشاركین في األبعاد التالیة-
دارة الصف واالتصالأسالیب التدریس والوسائل واألنشطة -1 ٕ   .، وا
  .، والتخطیط الفصلي والتخطیط الیوميتنمیة التفكیر -2
  .، التقویم والتعلیم العالجيتعلم الطالب -5
  .اإللمام بالمادة الدراسیة، وتفرید التعلیم -7

  :ینبینما لم یكن للبرنامج أثر في تعدیل الممارسات في البعدین التالی
 .توظیف المعرفة في الحیاة العملیة-1

ثارة الدافعیة-2 ٕ  .التعزیز وا

ال یختلف أثر البرنامج التدریبي على الممارسات التدریسیة الصفیة للمتدربین نتیجة الختالف -
  .)ر.α= 5( أو التفاعل بین جنس المعلم وخبرته في التدریس على مستوى الداللة الجنس،

التدریبي على الممارسات التدریسیة الصفیة للمتدربین نتیجة الختالف یختلف أثر البرنامج -
  .ولصالح المعلمین ذوي الخبرة القصیرة خبرتهم في التدریس،
  ةالثالدراسة الث

تقویم البرنامج التدریبي أثناء الخدمة لمعلمي التربیة الریاضیة من وجهة نظر المعلمین  
مذكرة ماجستیر في التنظیم واإلدارة  1997سنة  مرشد قاسم هیاجنة محمد ل المتدربین في األردن

  .في التربیة والریاضة كلیة الدراسات العلیا الجامعة األردنیة
هدفت هذه الدراسة إلى تقویم البرنامج التدریبي أثناء الخدمة لمعلمي الریاضة من وجهة 

ب التربوي التابع لوزارة التربیة والتعلیم الذي أعده مركز التدری، نظر المعلمین المتدربین في األردن
وبیان أثر كل من  ،1987في ضوء توصیات مؤتمر التطویر التربوي الذي عقد في عمان عام 

والمؤهل العلمي والخبرة في التدریس على تحقیق البرنامج التدریبي ألهدافه  متغیرات الجنس،
الوصفي نظرا لمالئمته لطبیعة الدراسة وهو أحد فروع المنهج  استخدم المنهج المسحي،.المتوخاة
  .وأهدافها
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  تساؤالت الدراسة
ما مدى تحقیق البرنامج التدریبي أثناء الخدمة لمعلمي التربیة الریاضیة ألهدافه المتوخاة من -1

  وجهة نظر المعلمین المتدربین؟
تحقیق هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في وجهات نظر المعلمین المتدربین في مدى -2

  البرنامج التدریبي ألهدافه المتوخاة تعزى للجنس؟
في وجهات نظر المعلمین المتدربین في مدى تحقیق  إحصائیةهل توجد فروق ذات داللة -3

  البرنامج التدریبي ألهدافه المتوخاة تعزى للمؤهل العلمي؟
ى تحقیق هل توجد فروق ذات دالله إحصائیة في وجهات نظر المعلمین المتدربین في مد-4

  البرنامج التدریبي ألهدافه المتوخاة تعزى لسنوات الخبرة؟
  .قام الباحث باستخدام االستبیان كأداة لجمع البیانات والمعلومات

معلما ومعلمة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة من مجتمع  515تكونت عینة الدراسة من 
ریاضیة العاملین في المدارس الحكومیة والذي تكون من جمیع معلمي ومعلمات التربیة ال الدراسة،

 1996-1993والذین خضعوا للبرنامج التدریبي أثناء الخدمة من عام  في وزارة التربیة والتعلیم،
  .معلما ومعلمة موزعین على جمیع مدیریات التربیة والتعلیم في األردن 1240والبالغ عددهم 

فیما تناول الفصل  دراسة وأهمیتها،ضمت الدراسة خمسة فصول أساسیة خصص األول لمشكلة ال
لیتم  الدراسة توتم الحدیث في الفصل الثالث عن إجراءا الثاني اإلطار النظري والدراسات السابقة،

  .وأخیرا االستنتاجات والتوصیات في الفصل الخامس عرض النتائج ومناقشتها في الفصل الرابع،
  النتائج العامة للدراسة

البرنامج التدریبي قد تحققت بدرجة متوسطة والقلیل منها قد تحقق  یرى المتدربون أن أهداف-1
 والقیاس والتقویم بیئة التدریب وتسهیالتها،(وأن أكثر المجاالت تحقیقا هي  بدرجة منخفضة،

أهداف البرنامج (أما أقل المجاالت تحقیقا فكانت  ).واألسالیب والوسائل واألنشطة والمحتوى
  ).والمدربین

روق ذات داللة إحصائیة في وجهات نظر المعلمین المتدربین تعزى لمتغیر الجنس عدم وجود ف-2
  .في درجة تحقیق البرنامج ألهدافه المتوخاة بین المتدربین



 الفصل األول المدخل النظري للدراسة
 

24 
 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في وجهات نظر المعلمین المتدربین تعزى لمتغیر المؤهل -3
  .اة بین المتدربینالعلمي في درجة تحقیق البرنامج ألهدافه المتوخ

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في وجهات نظر المعلمین المتدربین في درجة تحقیق البرنامج -4
وذلك على المقیاس الكلي وعلى ، التدریبي ألهدافه المتوخاة تعزى لمتغیر الخبرة في التدریس

في حین لم  التدریس،مجاالت الدراسة األول والثاني والخامس ولصالح المتدربین األقل خبرة في 
  .فروق على مجاالت الدراسة األخرى تظهر أیة
  توظیف الدراسات السابقة        

 إال أنها أفادتنا جدا في بناء الجانب السابقة رغم االختالف بینها وبین موضوعنا، اتبالنسبة للدراس
   .النظري للدراسة، حیث كانت منبعا علمیا ثریا

 للدراسة المقاربة المنهجیة -ثامنا

  )البرامج التكوینیة تصمیمالنظرة الحدیثة في (االتجاه االستراتیجي للتكوین 
تؤكد النظرة اإلستراتیجیة على ضرورة بناء عملیات التكوین انطالقا من حاجات معبر  

 وتطویر سیرته المهنیة بحیث یحقق الطرف األول تطوره الشخصي، عنها من طرف أفراد التنظیم،
كل هذا في إطار  األهداف التي تسمح له بالتطور والقدرة على اإلبداع والمنافسة،ویحقق الثاني 

جددة لعملیات التكوین تأخذ بعین االعتبار خصائص الراشد الفردیة والمهنیة فتركز على تنظرة م
  .1يالنظري والتطبیق من خالل إبراز الفوائد الفوریة في حل المشاكل والتكیف الفردي والتنظیم

 أو اإلنسان معارف في الخلل أو والقصور النقص وجود رورةضبالال تعني  األفرادوحاجات 

ن مهاراته، أو قدراته ٕ  ما كذلك یشمل أصبح الیوم لكنه للتكوین، األولى البدایة تشكل هذه كانت وا

 أجل من والتمیز والتحدیث والتطویر نللتحسی المجتمع یحتاجه أو المنظمة تحتاجه أو الفرد یحتاجه

 كوینالت لیكون وقوعها قبل واألزمات والتحدیات للمشاكل والتحسب أفضل، ومستقبل أسعد حیاة بناء

  .2ثانیا اوعالجی أوال اوقائی

                                                
 .29ص  ،2010 دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، التكوین االستراتیجي لتنمیة الموارد البشریة،:عبد الكریم بوحفص 1
جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة  التدریب اإلداري واألمني رؤیة معاصرة للقرن الحادي والعشرین،:خضیر الكبیسي عامر 2

 .97ص  ،2010الریاض،
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یمثل التحدید الواضح والدقیق ألهداف التكوین واحدا من أهم  :على مستوى األهداف
  . 1مقومات البرنامج التكویني بمفهومه الحدیث وهو أساس كل نشاط تكویني

والهدف هو ما یجب أن یعرفه المتكون لیكون قادرا على أداءه في نهایة تطبیق برنامج التكوین أو 
وعموما فإن أهداف التكوین ترمي إلى تحسین مهارات المتكون وتحقیق أهداف .في جزء منه

وین فعملیة التك إذ یصعب التمییز بین أهداف التكوین واألهداف التنظیمیة، التنظیم في آن واحد،
إذن قبل وضع أي . لن تكون فعالة إال إذا أخذت بعین االعتبار المشاكل التنظیمیة المسببة لها

حیث  برنامج تكوین یجب أن تكون هناك رؤیة واضحة بخصوص النتائج المطلوب الوصول إلیها،
  .2فكیف ستعرف أنك قد وصلت أنه إذا لم تكن تعرف الوجهة التي تتجه إلیها،

السلیمة لألهداف شرطا ضروریا لمعرفة مدى تحقق هذه األهداف  كما تعد الصیاغة
السلیمة للهدف تسمح بتحدید النشاطات والمواد  ةوبالتالي تقییم عملیة التكوین ككل، فالصیاغ

كما تساهم بطریقة غیر مباشرة  العلمیة واختیار الوسائل والتقنیات التعلیمیة الكفیلة بتبلیغ المعارف،
إن الصیاغة السلیمة ألهداف التكوین وترجمتها إلى أهداف بیداغوجیة .كوینفي تحدید كلفة الت

  . 3یسمح ببناء وتنظیم وتطبیق محتوى النشاطات التعلیمیة لتغطیة الحاجات التنظیمیة
فهذا  أو البیداغوجیة،) التكوین(وانطالقا من األخذ بمبدأ الصیاغة السلیمة لألهداف سواء التنظیمیة 

وهو ما یعني االنتقال  ل من االهتمام ببرنامج التكوین إلى االهتمام بالمتكونین،یؤكد على االنتقا
  .من النظرة التقلیدیة للتكوین إلى االتجاه االستراتیجي

األمر یتعلق بجمع وترتیب للمعلومات  لم یعد ):البرنامج التكویني( على مستوى المحتوى
نما بمنطق  عمیق،ولكن بضرورة إحداث تغییر نوعي  بالمنطق التقلیدي، ٕ لیس بمنطق التراكم وا

بل یجب إكسابه القدرات الالزمة لتوظیف تلك  البناء، فال یكفي تراكم المعارف لدى المتكون،
  .4المعارف في المواقف المناسبة

                                                
جامعة فرحات عباس  منشورات مخبر إدارة وتنمیة الموارد البشریة، مقاربة منظومیة للبرامج التكوینیة،:ناني نبیلة بوعبد اهللا لحسن، 1

 .20ص  ،2010الجزائر  سطیف،
 .168ص  مرجع سابق،:عبد الكریم بوحفص 2
 .179-175ص ص  نفس المرجع، 3
 .21ص ،مرجع سابق:نبیلة ناني بوعبد اهللا لحسن، 4
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برامج التكوین في ظل االتجاه االستراتیجي تبنى انطالقا من أهداف بیداغوجیة معبر  إن
وتكون هذه األهداف مستخرجة من  هارة المكتسبة عن طریق التعلم،عنها بعبارات المعرفة والم

فیتم التركیز في هذه الطریقة على االستخدامات  الحاجات المعبر عنها من طرف المتكون،
المستقبلیة لهذه المعارف والمهارات في موقع العمل وأثر ذلك على النتائج التنظیمیة المحصل 

في هذا الصدد بأن التكوین االستراتیجي یحقق الترابط بین  ویمكن القول.علیها نتیجة التكوین
  .1أهداف التكوین واألهداف البیداغوجیة

إضافة إلى ما سبق فإن إحدى المبادئ األساسیة التي تقوم علیها عملیات تكوین الراشدین 
القدرة  فبالنسبة للراشد یدور السؤال حول  الرغبة أكثر منه حول هي ال محالة الرغبة في التكوین،

. حیث نجد كثیر من الباحثین یدعون إلى االهتمام بالرغبة بدال من االهتمام بالقدرة على التكوین،
. هو رغبتهم في تعلم هذه النشاطات لذا فإن المبدأ األساسي لتعلم النشاطات المبرمجة للراشدین

جد بمفرده الوسائل إضافة إلى الرغبة وجود القناعة فالمتكون المقتنع بجدوى عملیة التكوین سی
فالمتكون هنا ال یكون نفسه ومهمة المكون هي تسهیل عملیة التعلم واكتساب  لتحسین مستواه،

  .المعرفة والمهارات
ربط نشاطات التكوین بالخبرات السابقة وبما أن اهتمامات المتكون هي حصیلة خبراته السابقة 

تعلم المبرمجة على أساس المشاكل التي فإنه من المجدي بناء نشاطات ال المهنیة واالجتماعیة،
یعیشها المتكون في المواقف المهنیة ولیس على أساس التخصصات ومجاالت المعرفة أو على 

  .2أساس معارف المتدخل
مجموع الطرائق ':تعرف إستراتیجیة التكوین على أنها :على مستوى استراتیجیات التكوین
وهي المسئولة عن ترجمة أهداف التكوین إجرائیا على  والوسائل المستخدمة في الفعل التكویني،

  '.أرض الواقع
تؤكد على ربط  وطرائق التكوین في ظل االتجاه االستراتیجي هي طرائق وظیفیة نشطة ومتنوعة،

  .3التكوین بالمحیط

                                                
 .166ص  مرجع سابق، ،عبد الكریم بوحفص 1
 .103-101ص ص  نفس المرجع، 2
 .23ص  ،مرجع سابق:ناني نبیلة بوعبد اهللا لحسن، 3
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كما یجب الحرص على تنظیم عملیة التكوین بتحدید األولویات من حیث األهداف وطالبي 
والتكوین االستراتیجي یتطلب تحقیق االختیار .ن ونوع وطریقة التكوین والمیزانیةالتكوین والمكونی

بحیث یكون مؤهال لهذا الدور وتكون معلوماته وخبرته تتناسب ونوع  األفضل من المكونین،
یكون مطلعا على النظریات في مجال تخصصه حاصل على مؤهل  التكوین الذي یشارك فیه،

  . 1رات التفاعل مع الكبار وبصفات تسمح له بالتأثیر في المتكونینكما یتقن مها علمي مناسب،
من أجل الحصول على  هو استخدام الطرائق واإلجراءات العلمیة، :التقییمعلى مستوى 

على أساس مقارنة  ما یجب أن یكون،لتحدید الفارق بین ما هو كائن و  المعلومات ثم معالجتها
  .2المعاییر أو األهداف المحددةالوقائع الحاصلة مع جملة من 

مكانیة  ٕ یمثل التقییم مرحلة هامة في عملیة التكوین إذ تسمح بالوقوف على النتائج وا
لذا یجب جمع البیانات بجدیة وفق منهجیة محكمة التخاذ  تصحیحها فورا أو بعد نهایة التكوین،

 . 3القرارات المناسبة بشأن إستراتیجیة التكوین

فهاتین  جي یعتمد على تحدید الحاجات أوال ثم وضع األهداف ثانیا،فالمدخل االستراتی
واألفراد المعنیین بالتكوین  المرحلتین األساسیتین للتكوین تحددان المحتوى المكون لبرنامج التكوین،

  .والطرق والوسائل البیداغوجیة الواجب استخدامها
   :المقاربة المنهجیة للدراسةتوظیف 

بالمدخل النظري الممثل في المدخل االستراتیجي لبناء وتصمیم البرامج لقد تم االستعانة 
لهذه الدراسة ومراعاة مدى التزام  میدانيفي تحلیل وتفسیر فرضیات الدراسة في الجانب ال التكوینیة،

البرامج التأهیلیة المقدمة للمعلمین على مستوى التعلیم االبتدائي واألساتذة على مستوى التعلیم 
وهو ما حال دون  ةالتقلیدینها لم تتجاوز النظرة أأم  ،، بالمعاییر الحدیثة لتأهیل المعلمینالمتوسط

على اعتبار أنها أحد المداخل األساسیة في تنمیة الموارد البشریة .تحقیقها لألهداف المرسومة لها
  .كونینوالرفع من مستوى المردودیة لدى المتكونین انطالقا من حاجات معبر عنها من قبل المت

 

                                                
 .193-186ص ص  مرجع سابق،:عبد الكریم بوحفص 1
 .24ص  ،مرجع سابق:ناني نبیلة بوعبد اهللا لحسن، 2
 .239ص  ص مرجع سابق،:عبد الكریم بوحفص 3
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 تمهید

صقل یعتبر التأهیل أحد األسالیب المعتمدة في تنمیة الموارد البشریة، ذاك أنه یعمل على 
وتنمیة القدرات والكفاءات البشریة في جوانبها العلمیة والعملیة والفنیة والسلوكیة، فهو أسلوب یمد 

مل، وتحسن من على الع مبمعارف ومعلومات أو نظریات أو مبادئ أو قیم تزید من قدرته المعلمین
  .ممستوى أدائه

لتحقیق أهداف  المعلمینإن الهدف من وراء أي عملیة تأهیلیة إذن، باإلضافة إلى تهیئة 
إلى تحقیق نوع من التغییر في المعرفة أو المهارة، أو الخبرة  ، فإنها تهدف أیضاالتربویة المؤسسة

   .أو السلوك أو االتجاه، والذي من شأنه تعزیز كفاءة المتكون
وفي ظل التطورات الحاصلة على المستوى العالمي من تقدم علمي وتكنولوجي، فقد فرض 
ذلك على المجتمعات ضرورة التكیف مع هذه التغیرات ومواكبتها، وال سبیل لذلك سوى أن تلجأ إلى 

الدول في سنوات سابقة إلى توظیف  اضطرت كثیر منتأهیل المعلمین المشتغلین بالقطاع، حیث 
أسلوبا أساسیا  لذلك جعلت من تأهیل المعلمین من المعلمین دون مؤهالت علمیة، عدد كبیر

  .لتغطیة جوانب النقص الموجودة عندهم
الموارد  تنمیة أسالیبمن  كأسلوب تأهیلأهمیة ال لذا سنحاول من خالل هذا الفصل إبراز

ذا كان یشكل ضرورة الزمة في جمیع المهن والوظائف والقطاعات  البشریة، ٕ التعلیم  فإنه في مهنةوا
  .یشكل ضرورة أكثر إلحاحا
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  تأهیل المعلمین المفهوم األهمیة واألسباب -أوال
  المعلمین أهیلتعریف ت -1

فیمــا  لتأهیـل المعلمــین سـنحاول أن نسـتعرض منهــا جملـة مــن التعریفـاتهنـاك عـدة تعریفــات 
  :یلي

  لغة تعریف التأهیل 1-1  
تعنــــي االســــتحقاق لألمــــر ' تأهیــــل'و' أصــــلح'أو ' ســــتحقا'أو ' أهــــل'جــــاء مــــن كلمــــة التأهیــــل 
ومــن هــذا المنطلـــق یعنــي تأهیــل المعلمــین فـــي مؤسســات وكلیــات إعــداد المعلمـــین  والصــالحیة لــه،

وأســـــتأهله  أي رآه أهـــــال لـــــه، أهلـــــهأو  وأهلـــــه لألمـــــر تـــــأهیال، ،1الصــــالحیة للتعلـــــیم واالســـــتحقاق لـــــه
  .أي جعله أهال لألمر واستوجبه،
  االصطالحي التعریف 1-2  

إعـداد المعلمـین الـذین عینـوا دون حصـولهم علـى مـؤهالت تربویـة أو ' :بأنـه عرف تأهیل المعلمـین-
  .'2بسبب النقص الشدید في المعلمین علمیة مناسبة،

نشاط مخطط بهدف إحداث تغییرات في الفرد والجماعة التي ندرسها تتناول " :عرف على أنهوقد -
نتاجیة عالیةبما  اتجاهاتهم،سلوكهم و معلوماتهم وأدائهم و  ٕ  ."یجعلهم الئقین لشغل وظائفهم بكفاءة وا

ذلـــك النشـــاط اإلنســـاني المخطـــط لـــه ویهـــدف إلـــى إحـــداث تغییـــرات فـــي " :عـــرف أیضـــا علـــى أنـــه-
مــن ناحیــة المعلومــات والمهــارات والخبــرات واالتجاهــات ومعــدالت األداء وطــرق العمــل ، كــونینالمت

  ."والسلوك
العملیـة التــي تهیــئ وسـائل التعلــیم وتعـاون المعلمــین علـى اكتســاب الفاعلیــة " :كمـا عــرف علـى أنــه-

وهــــو بمثابــــة نشــــاط مســــتمر لتزویــــد المعلــــم بخبــــرات ومهــــارات  أعمــــالهم الحاضــــرة والمســــتقبلیة، فــــي
  ."3واتجاهات  تزید من مستوى أدائه لمهنته

                                                
   اإللكتروني عمن الموق.تصور مقترح لتكوین معلم الدراسات االجتماعیة في ضوء التحدیات التربویة للعولمة:أحمد زراع 1

http://www.arabthought.org/content 
 .11-10ص ص  ،مرجع سابق:عبد المعطي سعود إدریس ابداح 2
 .172ص  ،2005 دار الفكر عمان األردن، اعداد المعلم تنمیته وتدریبه،:سهیر محمد حوالة مصطفى عبد السمیع، 3
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علمـین مـن الحصـول علـى والتـي تمكـن الم كـل البـرامج المنظمـة والمخطـط لهـا،" :عرف أیضا بأنه-
وكــل مــا مــن شــأنه رفــع مســتوى عملیــة التعلــیم ، )التخصصــیة( رات الثقافیــة والمهنیــةالمزیــد مــن الخبــ

  1."وزیادة طاقات المعلمین اإلنتاجیة
أي أن  هـو عبـارة عـن نشـاط مخطـط، التأهیـلأن  من خالل التعریفات السـابقة یمكـن القـول،

نما على التخطیط المدروس، ال یعتمد على ،أهیلیةبناء البرامج الت ٕ الهدف األساسي مـن  العشوائیة وا
هــذه التغییــرات قــد تمــس عــدة جوانــب لــدى  هــو إحــداث تغییــرات فــي الفــرد أو الجماعــة، أهیــلهــذا الت

إذ  أو تغییــر الســلوك واالتجــاه، ن األداء،یأو تحســ فقــد تتعلــق بإضــافة معلومــات، الفــرد أو الجماعــة،
یمارسـون  أحد الجوانـب السـابقة یـؤدي إلـى جعـل الفـرد أو الجماعـة، في كل أو بعض أو التأهیل أن

نتاجیة عالیة ٕ   .وظائفهم بكفاءة وا
  :التأهیلفیقدم ثالثة مفاهیم رئیسیة عن  فیلیب جاكسونأما 

خطـاء فـي برنـامج اإلعـداد األصـلي وعـالج األوهو مصمم لتصـحیح  :المفهوم العالجي -1
  :عن وهذه األخطاء تكون ناتجة.تلك األخطاء

  .فهو یحتاج إلى إعادة تكوین وصقل للمعلومات إما أن المعلم تخرج منذ فترة طویلة،-
  .ال یمكن أن یالحقه ویضبطه خالل إعداده إما أن التربیة كعلم سریع التغیر،-
أي ما یدور في الفصل من تفاعالت وما یحدث فیـه  أو التركیز على المهارات التدریسیة،-

  2.كیفیة تحلیل الموقف التدریسيدرایة بالمعلم على  كونلذا یجب أن ی من سلوك،
یركـز علــى مـا یـدور فــي الفصـل مــن الــذي  :المفهــوم السـلوكيأمـا المفهـوم الثــاني فهـو  -2

كمـا یركـز علـى المهـارات التدریسـیة ولـیس علـى سـلوك المعلـم  تفاعالت ومـا یحـدث فیـه مـن سـلوك،
  .واتجاهاته قبل بدء عملیة التدریس

ویؤكــد هــذا المفهــوم علــى طبیعــة النمــو المهنــي  :مفهــوم النمــوهــوم الثالــث فهــو أمــا المف -3
ویهـدف إلـى زیـادة الدافعیـة  للمعلمین ویـرفض فكـرة ضـبط سـلوك المعلـم بعناصـر الموقـف التعلیمـي،

  .نحو النمو الذاتي

                                                
الطبعة  االتجاهات الحدیثة في مناهج البحث في علم النفس التربوي إعداد وتدریب المعلم،:سعید طه محمود محمد أحمد سعفان، 1

 .93ص  ،2007 ،دار الكتاب الحدیث القاهرة الثانیة،
 .145ص  ،2011دار أسامة عمان األردن، مفاهیم حدیثة في وظائف اإلدارة التربویة والتعلیمیة والمدرسیة،:رامي حسین حمودة 2
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بل العكس تماما فعندما یحدث نمو  لكن هذا لیس معناه وجود تعارض بین المفاهیم الثالثة،
كمـا أن فـي إتقانـه لمهـارات  وتصحیحا لممارسـات معینـة، كونني فإن في ذلك تعدیال لسلوك المتمه

  .1التدریس وسیطرته على الموقف التدریسي عالج لمشكالت تتعلق بأداء المعلم وتتأثر بفاعلیته
  :وبناءا على التعریفات السابقة یمكن استخالص النقاط التالیة

  .لتخطیطجهد منظم یقوم على ا التأهیل-
  .كفایات القوى البشریة في التنظیم أهیلیتناول الت-
  .المخططو تتم تنمیة الكفایات وتطویرها من خالل التعلم المنظم -
  .ذو توجه علمي یركز على األداء والسلوك الحالي والمستقبلي كوینإن الت-
 2.عبالفائدة على األفراد والجماعات الصغیرة والتنظیمات والمجتم أهیلیعود الت-

  المعلمینأهیل تأهمیة  -2  
كمـا یعـد الجانـب  المـوارد البشـریة، تنمیـةكمصـدر أساسـي مـن مصـادر  تأهیـلتبرز أهمیة ال 

ذا كـانو  المكمل إلعداد األفـراد فـي المهـن المختلفـة، ٕ ي ضـرورة الزمـة فـ فـي الوقـت الحاضـر یشـكل ا
ویمكـن النظـر أكثر إلحاحـا  فإنه في مهنة التعلیم یشكل ضرورة جمیع المهن والوظائف والقطاعات،

  :من خالل النقاط التالیة التأهیلإلى أهمیة 
أتي بعـد احتكـاك المعلـم بالمشـكالت المیدانیـة یـثـم أنـه  یعد المرحلة المكملة إلعدادهم قبل الخدمة،-

  3.الواقعیة
  . لكميالمعلمین یشكل األداة الرئیسیة للتطور النوعي للتعلیم جنبا إلى جنب مع التوسع ا أهیلإن ت-

فقـــد بــــدأ المهتمــــون بــــالتعلیم فــــي كــــل أنحـــاء العــــالم یــــدركون أن تــــوفیر األعــــداد الكافیــــة مــــن 
ذلك  المعلمین فقط ال یحل مشكالت التعلیم، ولكن المهم أیضا هو توفیر النوع المالئم من المعلمین

فـال  للمعلمـین، المنـاهج الدراسـیة والمسـتوى العلمـي :أن نوعیة التعلیم ترتبط باعتبـارین أساسـیین همـا
  .جدوى من وضع مناهج صالحة إذا كان المعلمون غیر صالحین

                                                
 .316-313ص ص  ،2010 ،دار المعرفة الجامعیة القاهرة ،دراسات في إعداد المعلم :محمد غازي بیومي فاروق البوهي، 1
 .173ص  ع سابق،مرج:مصطفى عبد السمیع 2
 .308-307ص ص  مرجع سابق، ،دراسات في إعداد المعلم :محمد غازي بیومي فاروق البوهي، 3



 الفصل الثاني المعلمینتأهیل 
 

33 
 

حیث یالحظ أن هذا  ،المعلمین مدخال إلقحام التقنیات الجدیدة في النظام التربوي القائم أهیلیعد ت-
القطاع هو منطلق التغییرات الجذریة في وسائل وأسالیب التربیة نتیجـة اسـتخدام التقنیـات المعاصـرة 

للمعلمـین  أهیلیـةعقـدت دورات ت: فعنـدنا فـي الجزائـر مـثال.یتولد عنها من بنى جدیـدة فـي التعلـیموما 
معتمـدة فـي ذلـك علـى األفـالم والتلفزیـون والتعلـیم المبـرمج  مرة كـل أسـبوع فـي یـوم إغـالق المـدارس،

ویات كما عقدت في الصیف دورات خاصـة لمـدة سـتة أو ثمانیـة أسـابیع علـى مسـت والمراسلة أحیانا،
  .مختلفة

بــداعهمالمعلمــین  ابتكــارات أمــامالمعلمــین مــن شــأنه أن یفــتح آفاقــا واســعة  تأهیــلإن - ٕ فــي تجریــب  وا
 ووضـــع بحـــوث تجریبیـــة والتصـــدي لـــبعض المشـــكالت التـــي تعـــاني منهـــا طرائـــق تـــدریس مســـتحدثة،

  1.األجهزة التعلیمیة
  .ائهمرة بالعمل مما یطور أدمهارات واتجاهات ذات عالقة مباشالمعلمین معارف و  تأهیلیكسب -
ویـدعم احترامـه لنفسـه  یكسب الفرد ثقة بنفسه وقدرة على العمـل مـن دون االعتمـاد علـى اآلخـرین،-

  .واحترام اآلخرین له
وربمـا قـد تكـون مسـؤولیات  یكسب الفرد خبرات جدیدة تؤهله إلى االرتقاء وتحمل مسـؤولیات أكبـر،-

  .قیادیة
  .رونة والقدرة على التكیف في حیاته العملیةلدى الفرد الم أهیلینمي الت-
بوصــــفه جهــــدا منظمــــا مخططــــا یرتكــــز علــــى تحســــین األداء الحــــالي والمســــتقبلي لألفــــراد  أهیــــلالت-

  .والجماعات على حد سواء
یمكـــن تخفـــیض النفقـــات فزیـــادة المهـــارات والكفـــاءات تـــؤدي إلـــى تقلیـــل نســـبة  أهیـــلعـــن طریـــق الت-

  .األخطاء بالعمل
  .2جیدا تقل نسبة أخطائه كونفالمعلم المت في تسهیل اإلشراف، یلأهیساهم الت-

                                                
 مطبعة األمة بغداد العراق تخطیط برامج التدریب أثناء الخدمة لمعلمي المرحلة األولى في العراق،:بدیع محمود مبارك القاسم 1

 .66-64ص ص  ،1975
 .174-173ص ص  بق،مرجع سا:مصطفى عبد السمیع 2
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مصــمم لزیــادة الكفایــة اإلنتاجیــة عــن  أهیليونخلــص فــي األخیــر إلــى القــول أن البرنــامج التــ
ومهـــارات  فـــي التعلـــیم بكـــل جدیـــد مـــن معلومـــات، أو تزویـــد العـــاملین طریـــق عـــالج أوجـــه القصـــور،

  .ومن خالله یتمكن المعلم من تطویر قدراته الفنیة، واتجاهات لزیادة الخبرة وصقل الكفاءة
  المعلمین أهیلأسباب ت -3
في شتى المجاالت تحـتم  اإلنسانإن التطورات والتغیرات السریعة والمتالحقة التي یواجهها  

وأن یسـعى دائمـا إلـى تجدیـد وتطـویر قیمـه ومعارفـه  علیه أال یقف نموه الثقافي والمهني عنـد حـدود،
ذا كان هـذا األمـر عـام بالنسـبة لجمیـع أصـحاب المهـن، ،ومهاراته العلمیة والمهنیةواتجاهاته  ٕ فهـو  وا

المعلم ضرورة ملحة نـذكر مـا  أهیلومن أبرز العوامل التي تجعل من ت أكثر إلحاحا بالنسبة للمعلم،
  :یلي

م إن عــد :وتضــاعف المعرفــة المتســارع وبخاصــة فــي العلــوم والتكنولوجیــا االنفجــار المعرفــي -1
لـه غیــر قـادر علـى مواجهــة مواكبـة المعلـم للمسـتجدات فــي مجـال المعـارف والعلــوم والتكنولوجیـا یجع

ألنــه قــد یــزودهم بمعلومــات ومعــارف أصــبحت ال  وغیــر فاعــل فــي تنظــیم تعلــم الطلبــة، التحــدیات،
أمــا المعلــم المتجــدد فیظــل علــى اتصــال دائــم بالمســتجدات فیتكیــف معهــا  تواكــب هــذه المســتجدات،

  1.كیفها الحتیاجاته المهنیة بما یتناسب ومتطلبات التعلم المستمر طیلة حیاتهوی
إن التغیــــرات التــــي تحصــــل فــــي بنیــــة المنــــاهج التربویــــة ومحتواهــــا  :تطــــور المنــــاهج التربویــــة -2

نتیجـــة  داخـــل المدرســة وخارجهـــا، التعلـــیم وأســالیب اســـتخدامها، تقنیـــاتوالتطــورات التـــي ترافقهـــا فــي 
غنـاء اأمـرا یسـتدعي تكـوین المعلـم و  حتوى المناهج وطرائق التعلیم والتقنیـات المالئمـة،للعالقة بین م

  .خبراته العملیة والطرائقیة
لم یتلق كثیر من المعلمـین فـي أثنـاء إعـدادهم مـا  :معالجة النقص الحاصل في مرحلة اإلعداد -3

ومـن ثــم  ء العلمـي المنتظـر،فبعضـهم یعجـز عـن العطـا یـؤهلهم ألداء وظـائفهم المیدانیـة أداء كـامال،
  .ینبغي أن یتم تكوینهم على ما فاتهم في أثناء اإلعداد

تظهـــر بـــین الحـــین واآلخـــر تطـــورات فـــي النظریـــات التربویـــة وفـــي  :تطـــور النظریـــات التربویـــة -4
فتتغیــــر مــــن أجــــل ذلــــك األهــــداف التعلیمیــــة وطرائــــق  الفلســــفات التــــي تعتمــــدها الدولــــة أو المجتمــــع،

                                                
اإلمارات العربیة  دار الكتاب الجامعي مهنة التعلیم وأدوار المعلم في مدرسة المستقبل،:یونس الخالدي لایرف ابراهیم حامد األسطل، 1

 .240-239ص ص  ،2005 المتحدة،
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أدوارهـم فـي  ار من الضروري أن یحـاط القـائمون بـالتعلیم علمـا بكـل جدیـد، وبتغیـروقد ص التدریس،
هـذه األدوار حتـى یقومـوا بوظـائفهم علـى  لذا ال بد من تكوینهم للتكیف مـع كل فلسفة تربویة جدیدة،

  .1أكمل وجه
صـالح كلیـا أو التغیرات التربویة الجذریة في نظم التعلیم واالتجاه إلى اإل إن :التغیرات التربویة -5

سواء كان ذلك على المستوى المحلي لحل مشكلة طارئـة  ،التأهیلیزید من الحاجة إلى برامج  جزئیا
  2.أو مواجهة مواقف مستقبلیة

  :وهي أهیلكما یمكن تحدید بعض األسباب األخرى التي تعبر عن حاجة المعلمین للت
صص العلمي ومواد اإلعـداد المهنـي كما أن مبادئ التخ ظهور اتجاهات جدیدة في مجال التربیة،-

  .تتطور مع الزمن ومع التقدم العلمي
أدت سرعة التغیرات االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة إلى ضـرورة استبصـار المعلـم بنوعیـة هـذه -

  .المتغیرات وأثرها على المتعلمین وطبیعة نموهم ومتطلباتهم
 أهیـــلأدى إلـــى تعزیـــز بـــرامج الت الحیـــاة، مـــدىظهـــور مفـــاهیم جدیـــدة كـــالتعلیم المســـتمر أو التعلـــیم -

  3.المعلم عملیة مستمرة أهیلوتوجیه سیاستها والتسلیم بأن عملیة إعداد وت
  .بغرض رفع مستوى أدائهم في مجال التدریس وتنمیة معرفة واتجاهات المعلمین، تطویر مهارات-
فـي  هـو حـدیثمواجهـة مـا حتى یمكنهم من  بكل ما هو جدید في مجال التدریس، تزوید المعلمین-

أو العمــل فــي  ،ترقیــة بعــض المدرســین إلــى وظــائف أعلــى كالعمــل فــي مجــال التوجیــهوكــذا .المجــال
  .مجال اإلدارة المدرسیة

التغلب على العدید من المشكالت التي تواجه المعلمین في مجـال عملهـم والتـي قـد تكـون مرتبطـة -
التعامـل مـع المتعلمـین أو اإلدارة المدرسـیة أو الـزمالء  أو بكیفیـة نفیذ المناهج والمقررات الدراسیة،بت

  .أو أولیاء األمور

                                                
 -27ص ص  ،2005، عربیة المتحدةدار الكتاب الجامعي اإلمارات ال تكوین المعلمین من اإلعداد إلى التدریب، :خالد طه األحمد 1

29. 
 .309ص  مرجع سابق، ،دراسات في إعداد المعلم :محمد غازي بیومي فاروق البوهي، 2
عداد وتدریب المعلم، االتجاهات الحدیثة:سعید طه محمود محمد أحمد سعفان، 3 ٕ مرجع  في مناهج البحث في علم النفس التربوي وا

 .94ص  سابق،
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والتعلــــیم مــــدى الحیــــاة والتربیــــة  تطبیــــق المفــــاهیم التعلیمیــــة والتربویــــة المرتبطــــة بالتنمیــــة المهنیــــة،-
المعلمــین لمواجهــة التغیــرات المســتقبلیة التــي قــد تواجههــا  أهیــلوضــرورة ذلــك إلعــداد وت المســتدیمة،

  .نةالمه
تغیــر النظــرة إلــى المعلــم مــن كــون دوره ینحصــر فــي عملیــة التــدریس إلــى أنــه قــد أصــبح المحــرك -

وما یترتب على ذلك من تعریفـه بـاألدوار والمهـام التـي  والمساهم في عملیة تنمیة وتطویر المجتمع،
  .یجب القیام بها من أجل تحقیق ذلك

  .ات ذات العالقة بالنظام التعلیميتحسین نوعیة الكفایة المرتبطة بالمدخالت والمخرج-
تطــویر مفهـــوم الـــذات لـــدى المعلمـــین مـــن خــالل تحقیـــق بعـــض متطلبـــات مهنـــتهم بنجـــاح وتحقیـــق -

 1.الرضا الوظیفي

  أهداف ومبادئ تأهیل المعلمین -ثانیا
 أهداف تأهیل المعلمین -1

امــة تســتند إلــى الخطــة الع أهــداف عامــة :إلــى نــوعین همــا تأهیــل المعلمــینتنقســم أهــداف  
لـــدى  أهیلیـــةفـــي ضــوء االحتیاجـــات الت أهیليمحـــددة لكـــل برنــامج تـــ وأهـــداف خاصـــة وتســتمد منهـــا،

  :في النقاط التالیة أهیلویمكن إیجاز األهداف العامة للت كونینالمت
والوســائل التعلیمیــة وتكنولوجیــا التعلــیم وكیفیــة علمــین علــى الحــدیث مــن طــرق التــدریس، وقــوف الم-

  .الوسائل بالفعل في مدارسنا تطبیق تلك الطرق وهذه
فــي االختبـارات واالمتحانــات وســائل التقـویم واألســالیب الحدیثـة، وقـوف المعلمــین علـى الجدیــد مـن -

  .تواالستبیاناالشفهیة منها والتحریریة وكیفیة استخدام بطاقات المالحظة 
رات التخطـــیط علـــى مهـــا كوینـــهوأیضـــا مجتمعـــه العـــالمي وتبـــط المعلـــم ببیئتـــه ومجتمعـــه المحلـــي، ر -

   .2لتوثیق الصلة بین التالمیذ وبین بیئتهم المحلیة ومهارات تنفیذ وتقویم هذا التخطیط

                                                
ص  ،2007 د ب، مركز الكتاب للنشر، ،التربیة البدنیة-التعلیم-لتدریب أثناء الخدمة في المجال التربويا:محمد محمد الحماحمى 1

 .95-94ص 
 دار الفكر العربي القاهرة تدریبه،-اإلشراف علیه-خصائص المعلم العصري وأدواره المعلم الناجح ومهاراته األساسیة،:علي راشد 2

 .180-179ص ص  ،2002



 الفصل الثاني المعلمینتأهیل 
 

37 
 

تحســـین أداء المعلـــم وتطـــویر قدراتـــه ممـــا یجعلـــه راضـــیا عـــن عملـــه لیســـاعد ذلـــك فـــي رفـــع الـــروح -
نیة بـــین وتنمیـــة بعــض االتجاهــات اإلیجابیــة نحـــو العمــل والعالقــات اإلنســا المعنویــة والنفســیة لدیــه،

  .العاملین
 مـن خـالل تمكیـنهم مـن مهـارات الـتعلم الـذاتي المسـتمرلمسـتمر، إكساب المعلمین أسالیب التعلیم ا-

لتطـــویر قـــدراتهم  أهیلیـــةنحـــو اســـتمرار االلتحـــاق بـــالبرامج الت أو مـــن خـــالل إیجـــاد اتجاهـــات إیجابیـــة
مكاناتهم ٕ   .وا

ومواجهـة  من التكیف مع أعمالهم مـن ناحیـة، زیادة قدرة المعلمین على التفكیر المبدع بما یمكنهم-
  .والتغلب علیها من ناحیة أخرى مشكالتهم المستقبلیة،

والحفاظ على الوقت والجهـد والمـال فـي  تفادي األخطاء في أداء أعمالهم واإلقالع عنها ما أمكن،-
  .1جمیع مراحل العمل

صالحمعالجة - ٕ هم بمـا یسـتجد مـن معلومـات وذلـك بتزویـد المعلمـین، إعـدادالنقص والضعف في  وا
والتخطــیط  اإلعــدادوبــذلك نضــمن .فــي مجــال تخصصــاتهم وفــي مجــال التقنیــات والطرائــق التعلیمیــة

  .السلیم للنمو المهني المستمر للمعلمین
مواكبــة التطــورات التربویــة المختلفــة بهــدف تطــویر المهنــة ورفــع كفــاءة المدرســین وهــو مــا یعـــرف -

   .2بالتربیة المستمرة
وتحســین اتجاهــاتهم وتطــویر مهــاراتهم التعلیمیــة  ســتوى أداء المعلمــین فــي المــادة والطریقــة،رفــع م-

  .ومعارفهم وزیادة قدراتهم على اإلبداع والتجدید
وتعزیـــز خبـــراتهم فـــي مجـــاالت  زیـــادة إلمـــام المدرســـین بالطریقـــة، واألســـالیب الحدیثـــة فـــي التعلـــیم،-

  .التخصص العلمیة
ووسائل حلها وتعریفهم بـدورهم ومسـئولیتهم فـي  لنظام التعلیمي القائم،تبصیر المعلمین بمشكالت ا-

  .3ذلك

                                                
 .173-172ص ص  مرجع سابق،:میعمصطفى عبد الس 1
 .359ص  ،2008 دار قتیبة دمشق سوریا، دلیل المعلم العصري في التربیة وطرق التدریس،:عبد السالم عبد اهللا الجقندي 2
دار  اإلرشاد النفسي،- التربیة الخاصة-المعلم إعداده ومكانته وأدواره في التربیة العامة:سعید طه محمود محمد أحمد سعفان، 3

 .82ص  ،2002 تاب الحدیث القاهرة،الك
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تنمیة قدرات أصحاب المهنة على التفكیر العلمي وعلى استخدامه لهذه القدرات في عمله هو مـن -
  .متعلمیه علیها من ناحیة أخرىتكوین و  ناحیة،

تمـام بعملـه التعلیمـي بالصـورة التـي تجعلـه تنمیة االتجاهات االیجابیة لدى القائم بمهنة التعلیم لاله-
  .واعیا في عمله راضیا عنه

وبكل مـا  توعیة القائم بمهنة التعلیم بالمفهوم الحدیث للمناهج وسبل تطویرها وكیفیة التخطیط لها،-
  .یستجد من استراتیجیات تدریسیة في مجال تخصصه

رضـــــها عصـــــر التحـــــدیات العلمیـــــة القـــــائم بمهنـــــة التعلـــــیم علـــــى األدوار الجدیـــــدة التـــــي یف تبصـــــیر-
فرازاتها ٕ   .والتكنولوجیة المصاحبة للعولمة وا

وتمكینـه مـن القیـام بـدوره  علیهـا نظریـا وعملیـا، كوینـهإعداد القائم بمهنـة التعلـیم للقیـادة التعلیمیـة وت-
  .التعلیمي والتوجیهي واإلرشادي حتى تتوافر له عناصر القیادة الصحیحة

بالصــورة التــي تجعلــه قــادرا علــى نقــد ذاتــه ومــا  لــیم بأســالیب النقــد الــذاتي،تزویــد القــائم بمهنــة التع-
  .1یجري في مهنته بطریقة بناءة

  :وهناك من یفضل تصنیف األهداف على النحو التالي
وهي األهداف التعلیمیة التي یمكن قیاسـها بواسـطة االختبـارات المرحلیـة  :األهداف المعرفیة

ومـن  ،كونـونجـم المعلومـات والحقـائق والمعـارف التـي یكتسـبها المتوهـي تتعلـق عمومـا بح والنهائیـة،
  :األهداف المعرفیة مایلي

  .وتجدید معارفهم التربویة وتعمیقها تكونینإغناء الثقافة العامة للم-
تزویـدهم بالمعـارف المتعلقـة بمـا یسـتجد فـي التربیــة العامـة وعلـم الـنفس التربـوي والتخطـیط التربــوي -

  .متابعة نمو المتعلمینودور التربیة في 
تزویــدهم بالمعــارف المتعلقــة بمبــادئ التعلــیم والــتعلم وتحدیــد األهــداف التعلیمیــة وتخطــیط الخبــرات -

  .التي تساعد المتعلمین على بلوغ النتاجات المطلوبة
 التــــي تســــتجد فــــي مجــــال المنــــاهجن المعلومــــات والمفــــاهیم واألســــالیب، تزویــــدهم باألساســــیات مــــ-

كسابهم القدر  ٕ   .ة على تنفیذها في مجال العملیة التربویةوا
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تزویــدهم بالمعــارف المتعلقــة بطرائــق التــدریس وطرائــق التفكیــر المتطــورة كــي یتمكنــوا مــن ممارســة -
  .عملهم على نحو أفضل وبمردود أعلى

  .تزویدهم بالمعارف المتعلقة بالتقویم التربوي-
العملــي مــن أجــل الوصــول  كــونینوهــي األهــداف التــي تتعلــق بــأداء المت :األهــداف المهاریــة

  :ومن هذه األهداف المهاریة ما یلي إلى مستویات أداء مختلف األعمال والمهام التربویة،
  .على تحدید األهداف الخاصة المباشرة للدروس على شكل نتاجات سلوكیة تكونینتنمیة قدرة الم-
  .تنمیة قدرتهم على تخطیط النشاطات التعلیمیة الصفیة-
  .تهم على تقویم النتاجات التعلیمیة الصفیةتنمیة قدر -
  .تنمیة مهارات التواصل واالتصال على اختالف أنواعها-
  .تنمیة مهارات توظیف التكنولوجیا التربویة وصنع الوسائل التعلیمیة-
  .صفیةرتهم على تنظیم نشاطات منهجیة الالتنمیة قد-
  .خبرات ومهارات جدیدة عملیا إلكسابهم كوینهمت-
یجاونهاهقدراتهم الذاتیة لتشخیص المشكالت والمعوقات التي یواج تنمیة- ٕ   .الحلول لها د، وا
  .تنمیة قدراتهم الذاتیة في ممارسة البحوث اإلجرائیة لمعالجة بعض المشكالت المدرسیة-
  .تمكینهم من تعلم المهارات الحاسوبیة والمعلوماتیة وتوظیفها في العملیة التربویة-

  :هي التي تعكس مستویات النمو المهني في مختلف الجوانب ومنهاو  :األهداف المهنیة
  .على الرقي الوظیفي من خالل تطویر قدراتهم وكفایاتهم كونینمساعدة المت -
  .في النشاطات المهنیة المختلفة االنخراطعلى  كونینمساعدة المت -

ــة  كــوینيظــام التوهــي األهــداف التــي تقــاس بشــكل المخرجــات النهائیــة للن :األهــداف النتاجی
مواقف العاملین في المؤسسة التعلیمیة من  -نتائج المتعلمین ومستویاتهم التحصیلیة والمهاریة :مثل

  .أهیلالتجدیدات التربویة التي یقدمها الت
ال بـد مـن یـة والمهاریـة والمهنیـة والنتاجیـة، المعرف: إن األهـداف السـابقة :األهداف الوجدانیة

  :قیم والمواقف واالتجاهات التالیةأن توضع في خدمة تحقیق ال
  .فلسفة التربیة ودورها في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة-
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  .شرف المهنة التي یمارسها المعلم وأخالقیاتها-
  .الحاجة إلى تجدید المعرفة والمهارة واستمرار النمو المهني-
  .التفكیر الموضوعي السلیم-
  .مختلف المستویاتالعالقات اإلنسانیة والدیمقراطیة على -
  .1االتجاه االیجابي نحو مهنة التعلیم-

هــو رفــع وتحســین  ،أهیــلمــن التالكبــرى الهــدف العــام أو الغایــة یمكــن القــول فــي األخیــر أن 
والطرائــق ذات  م مواكبــة أحـدث األفكــار واألسـالیب،وتجدیـد كفایــات المعلـم بحیــث نضـمن لهــذا المعلـ

  .لیكون في موقف سباق متسارع فیتأثر ویؤثر العالقة بمحتوى ومضمون المهنة وتأهیله
مظهــر مــن ذلــك المفهــوم االســتمراري واإلســتحداثي الــذي هــو  التأهیــلوخیــر مــا فــي أهــداف 

لــیس فــي  البشــریة، واردومــن أفضــل الســبل وأنجحهــا لتنمیــة وتطــویر المــ مظــاهر إســتراتیجیة الكیــف،
نما في كل المجاالت، ٕ    .2بیر من الكفایة واإلنماءحیث یتحقق قدر ك مجال التعلیم فقط وا

  خصائص ومبادئ تأهیل المعلمین -2
  خصائص تأهیل المعلمین 2-1

أدى إلـــى أن أي مـــدة إعـــداد  إن التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي الـــذي یعرفـــه عصـــرنا الحـــالي، 
أســلوبا هامــا لرفــع أهیــل وبهــذا أصــبح الت مهمــا طــال أجلهــا ال تجعــل الشــخص مــؤهال لعملــه دائمــا،

ویمكـــن حصـــر خصـــائص .كغیـــره مـــن میـــادین العمـــل تاجیـــة فـــي میـــدان التربیـــة والتعلـــیم،نالكفایـــة اإل
  :فیما یلي التأهیل
ذلـــك أن  المعلمـــین عملیــة مســـتمرة تتضــمن التأكیـــد علــى مبـــدأ التعلــیم المســـتمر، أهیــلإن ت-  

ونحـن  یـة،التعلیم ال ینتهي بانتهاء الفرد مـن مرحلـة تعلیمیـة معینـة إنمـا یسـتمر باسـتمرار عملیـة الترب
  .وهذا یحتم توفیر التكوین المستمر لكافة المعلمین في الوقت الحاضر نحتاج إلى المعلم المتعلم،

المعلمــین أوســع مــن أن تقتصــر علــى جوانــب ومشــكالت العملیــة التربویــة  أهیــلإن رســالة ت-
ات حاجــ فــي االعتبــار أخــذبــل یجــب أن ت الملحــة أو تقتصــر علــى الحاجــات والرغبــات الفردیــة فقــط،

 أهیــللهــذا یتضــمن الت ،كــونینباإلضــافة إلــى األهــداف الشخصــیة للمت المســتقبل وتطلعــات المجتمــع،
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 كمـا یتضـمن االهتمـام بمشـكالت المجتمـع وأنشـطته الثقافیـة بعض المعارف والمهارات واالتجاهـات،
رســه المعلــم تكــرارا لمـا د التأهیـلوهـو مــا یؤكــد عـدم اعتبــار  وأهدافـه مــع التأكیـد علــى البیئـة المحلیــة،

  .خالل فترة إعداده
المعلمـــین بالطـــابع التعـــاوني حیـــث یســـهم فـــي ذلـــك األجهـــزة الفنیـــة  أهیـــلتتصـــف أنشـــطة ت-

أولیـــاء األمـــور وأعضـــاء الهیئـــة التعلیمیـــة مـــن  سوالصـــحف والمؤسســـات ونقابـــات المعلمـــین، ومجـــال
ى التعــاون االیجــابي إلــ التأهیــلویحتــاج .وأحیانــا بعــض األهــالي معلمــین ومشــرفین تربــویین ومــدیرین،

بســـبب جـــاالت التربویـــة، الفعـــال بـــین مختلـــف المؤسســـات القائمـــة أكثـــر مـــن أي مجـــال آخـــر فـــي الم
  .1اتساع شمول برامجه وتعدد فئات المتدربین

كالمدرسین علـى اخـتالف مـراتبهم ع المشاركین في العملیة التربویة، جمی أهیلأن یشمل الت-
  .سینواإلداریین والموجهین ومكوني المدر 

بكاملهـا سـواء تعلـق  أهیـلأن تشترك مختلف فئات العـاملین فـي التربیـة فـي وضـع خطـة الت-
  .وبرامجه أو البحث التربوي أهیلاألمر بتطبیق السیاسة التربویة بأهداف الت

ى قدرته علـى رفـع مسـتوى الذي نقدمه في مد أهیلینبغي إعطاء األهمیة لمضمون هذا الت-
ي میدان عملهم واالرتقاء بهم إلى مستوى جدیر یمكنهم مـن أداء واجـبهم من المدرسین فالمتكونین، 

 .المهني على أحسن وجه

  مبادئ تأهیل المعلمین 2-2
  :من أجل أن ینجح تأهیل المعلمین ینبغي مراعاة المبادئ واألسس التالیة 

  .معاملة هؤالء المعلمین معاملة تحترم فیها شخصیاتهم وتقدر آراءهم-
لـذا  التعلم حیث یكتشفون أن التأهیل هو مفتاح لنمو أدائهم الناجح ومهـاراتهم العالیـة،أنهم یریدون -

أسـالیب تفكیـر  مهـارات، معلومـات، بالفعل أنهم یكتسبون الجدیـد فـي هـذا التأهیـل، اینبغي أن یشعرو 
  .قیم اتجاهات،

والمشــاركة والحمــاس  وااللتــزام معرفـة أهــداف التأهیــل مسـبقا یزیــد مــن تقبـل هــؤالء المعلمــین للـتعلم،-
  .فینبغي السماح لهم بمعرفة ما سیتعلمونه خالل التأهیل
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 فهـم یختلفـون مـن حیـث الخبـرة ینبغي التنوع في أسالیب التكوین لتتالءم مع الفروق الفردیـة بیـنهم،-
  .وأسلوب التعلم والخلفیة والمقدرة،

تاحـــة ونكر  ینبغـــي أن نعلـــم هـــؤالء المعلمـــین األفكـــار التربویـــة الحدیثـــة،- ٕ رهـــا لهـــم بصـــورة متنوعـــة وا
علـى اإلنجـازات  كـونینمـع التأكیـد علـى أهمیـة التعزیـز وتشـجیع المعلمـین المت الفرص لهم لتطبیقهـا،
  .الحقیقیة التي یؤدونها

ســــواء فــــي  ینبغــــي أن تكــــون هنــــاك فــــرص لتعــــرفهم علــــى المســــتوى الحقیقــــي الــــذي وصــــلوا إلیــــه،-
  .1المعلومات أم المهارات أم أسالیب التفكیر

فسح المجـال أمـام المعلـم نحـو مسـتویات علمیـة أرقـى ووظـائف أعلـى بحیـث ال یجـد نفسـه فـي أیـة -
  .فترة من فترات حیاته المهنیة أمام طریق مسدود

األســلوب التحلیلــي  -أســلوب الــنظم :مثــل أهیــلاعتمــاد االتجاهــات الحدیثــة فــي تطــویر أســالیب الت-
  .وغیرها من األسالیب ألسالیبالمدخل التكاملي متعدد ا -لمهارات التعلیم

وذلـك بتـأمین مـا یلـزمهم مـن مـواد نظریـة  واهتمامـاتهم وقـدراتهم، كـونینالتركیز على احتیاجات المت-
وتنمــي فــیهم العــادات والمواقــف المتصــلة بالتجریــب  تعیــنهم علــى معرفــة حاجــات المتعلمــین النمائیــة،

عـداد الـدروس  ینكو یتعلق بالتأو ما  لتعلم الذاتي والتقویم الذاتي،وا ٕ العملـي علـى توظیـف األنشـطة وا
وصـــیاغة أهـــداف ســـلوكیة لهـــا ومراعـــاة الفـــروق الفردیـــة ومعالجـــة الصـــفوف المجمعـــة  وتحضـــیرها،

  .وغیرها والتعلیم الرمزي والتعلم التعاوني
المعلمــین المنــاهج  أهیــلوذلــك بــأن یراعــى منهــاج ت ،العمــل علــى تحســین نوعیــة التربیــة المدرســیة-

  .بهذه المناهج التعلیمیة لتلبیة احتیاجات المؤسسات التعلیمیة أهیلیرتبط الت نة، وأالتعلیمی
مـــــــــــع مراعـــــــــــاة عـــــــــــدم االنتقـــــــــــال  ونتائجـــــــــــه، أهیـــــــــــلالتقـــــــــــویم المنـــــــــــتظم المســـــــــــتمر لعملیـــــــــــات الت-

ـــــــــة أو مهـــــــــــارة إلـــــــــــى أخـــــــــــرى إال بعـــــــــــد تحصـــــــــــیل المت  كوینیـــــــــــةلألهـــــــــــداف الت كـــــــــــونینمـــــــــــن مرحلــ
  .2معاییر الموضوعة لذلكالوظیفیة السابقة بشكل كامل وحسب ال
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  أنواع ووظائف تأهیل المعلمین -ثالثا  
  أنواع وأسالیب تأهیل المعلمین -1  

 أنواع برامج تكوین المعلمین 1-1
تتخــــذ أنشــــطة التكــــوین أوجهــــا عــــدة وتنــــتظم فــــي بــــرامج مــــن شــــأنها تحقیــــق النمــــو المهنــــي  

ة ومعالجـة كـل موقـف بمـا یناسـبه وتتنوع برامج التكوین لـتالءم الحـاالت المختلفـ.المتواصل للمعلمین
  :ویمكن تصنیف هذه البرامج كاآلتي من دراسات وأسالیب تكوینیة،

ــرامج التأهیــل -أ بهــا تلــك البــرامج التكوینیــة التــي تســتهدف تأهیــل المعلمــین غیــر  دیقصــ :ب
أي أنهــــا تعــــالج الــــنقص الجزئــــي فــــي إعــــداد  المــــؤهلین تــــأهیال تربویــــا أو أكادیمیــــا أو االثنــــین معــــا،

وبهـــذا فإنهـــا تعمـــل علـــى اســـتكمال ثقافـــة غیـــر المـــؤهلین مـــن النـــاحیتین المهنیـــة والعلمیـــة  لمعلمـــین،ا
بحیث یتحقق االرتفاع بمستواهم إلى ما یعادل المستوى  لیصبحوا صالحین للقیام بمهامهم التعلیمیة،

  . العلمي والمهني الالئق لتالفي تأثیرهم في هبوط المستوى التعلیمي عامة
 لكلـذ الدول استعانت بمعلمـین تقـل مـؤهالتهم عـن الحـد المطلـوب نتیجـة الحاجـة،كثیر من و 

وفــي المنطقــة العربیــة تبــرز مشــكلة تعیــین .ة لتحســین مــؤهالت هــؤالء المعلمــینأنشــئت معاهــد خاصــ
بسـبب  المعلمین غیر المؤهلین بصورة أكبر حیث نجد أن كثیر مـنهم لـم یعـدوا أصـال لمهنـة التعلـیم،

  .المعلمین عن الوفاء بمطالب التوسع التعلیمي عجز معاهد إعداد
تلـك البـرامج التكوینیـة التـي تسـتهدف تجدیـد وصـقل یقصد بهذه البرامج  :برامج التجدید -ب

  . 1معلومات المعلمین المؤهلین وخبراتهم في مجاالت التخصص العلمیة والتربویة
نتیجــة لتطــور طرائــق  ویهــدف هــذا النــوع مــن البــرامج إلــى إكســاب المعلمــین مهــارات جدیــدة

أو الوصـــــول بمعـــــدالت األداء إلـــــى مســـــتوى  أو تطـــــور العمــــل اإلداري، التــــدریس وتقنیـــــات التعلـــــیم،
إال أنهــــم  وهــــذا التكــــوین یوجــــه إلــــى المعلمــــین العـــادیین الــــذین یمتلكــــون قــــدرة تنفیذیــــة جیــــدة،.أفضـــل

التكـوین أن یعمـل علـى وعلـى برنـامج  یتمسكون بالقدیم ویفضـلون البقـاء علیـه ویقـاومون كـل تغییـر،
  . 2إقناعهم بضرورة التغییر والتطویر وفوائده على العملیة التربویة
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فالمعلم ال یستطیع أن یؤدي رسالته على أكمل وجه إال إذا سایر تطور العلم وتقدم نظریات 
ممـا یلقــي ، خاصـة ونحــن فـي عصــر سـریع التغیـر للمكتشــفات العلمیـة المذهلــة التربیـة وعلـم الــنفس،

ویفـــرض علیـــه التـــزود بمهـــارات جدیـــدة عربـــي أمـــام االنفجـــار المعرفــي اآلن، لیة علـــى المعلـــم المســئو 
  .تمكنه من استخدام الوسائل الجدیدة في الحصول على المعرفة والتعرف على مصادرها

  :ویمكن أن نعدد أهداف هذا النوع من البرامج التكوینیة في اآلتي
یثــة وتطــویر مهــاراتهم فــي التربیــة وطــرق التــدریس والتقــویم زیــادة إلمــام المعلمــین باالتجاهــات الحد-

  .والوسائل التعلیمیة ونظم التعلیم واإلدارة
  .زیادة إلمامهم بمادة التخصص لمسایرة ما یطرأ علیها من تطورات وتغیرات-
  .كل العمل وتلمس الحلول المناسبة لهااوتناول مش ،تطویر النظام التعلیمي وتحسینه-
  .على المناهج الدراسیة المختلفة ىعلمین بالتعدیالت التي تجر توثیق صلة الم-
  .إجراء الدراسات وتجریب بعض البحوث في شتى المجاالت التربویة واالجتماعیة-

التـي  ن حیـث تسـتهدف متابعـة كـل التطـورات،وتشكل هذه البـرامج النشـاط األكبـر فـي التكـوی
كمــا تســتهدف دفــع  دریس والوســائل التعلیمیــة،تحــدث فــي العلــوم والفنــون وأســالیب التربیــة وطــرق التــ

وتتمیــز أهــداف هــذه البــرامج بالتجــدد  المعلــم إلــى النمــو الــذاتي بالدراســة والقــراءة والبحــوث المســتمرة،
نظــرا ألن كــل نظــام تربــوي فــي العــالم یحتــاج بالضــرورة إلــى تجدیــد معلومــات المعلمــین علــى  الــدائم،

  .1فترات منتظمة خالل اشتغالهم بالمهنة
 علمـه المعلـم مـن معـارف ومهـاراتهـو الـذي یضـیف إلـى مـا ت :برامج استكمال التأهیـل -ج

وقــد تمكنــه هــذه المهــارات والمعــارف اإلضــافیة مــن ، مــا یزیــد مــن قدراتــه ویحســن مــن مســتوى أدائــهم
ویـــدخل فـــي ذلـــك مـــا یســـمى بـــالتكوین إلعـــداد  التكیـــف مـــع المتغیـــرات فـــي ســـوق العمـــل والمجتمـــع،

ألنها تمكن المعلمین  ،2'برامج التكوین اإلضافي' ویطلق علیها أحیانا اسم  .جدیدة المتكون ألعمال
  .من اكتساب المؤهالت اإلضافیة المهنیة المناسبة
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للمعلمـــین الـــذین یكونـــون دون  كوینیـــةیوجـــه هـــذا النـــوع مـــن البـــرامج الت :بـــرامج التوجیـــه -د
بهـــدف  قلیلـــي الخبـــرة، د المبتـــدئین،مـــن المعلمـــین الجـــد وهـــم فـــي األغلـــب. مســـتوى اإلنجـــاز العـــادي

كمـا یقـدم لهـم التوجیهـات الكافیـة وأن یطـور مـا  إكسابهم قدرة للوصول إلى المعدل العـادي للوظیفـة،
لدیهم من قدرات مع مراعـاة الفـروق الفردیـة بیـنهم فـي سـبیل جعلهـم معلمـین عـادیین یبـدؤون حیـاتهم 

  .1الوظیفیة بثقة وتفاؤل
البـرامج تعـد المعلمـین المنقـولین إلـى وظـائف أعلـى وأعمـال تغـایر وهذه  :برامج الترقیة -ه
ما وذلك بغیة وقوفهم على مهام هذه الوظائف الجدیدة و تها األعمال التي یمارسونها فعال، في طبیع

ویطلــق علیهــا ، لــذا فإنهــا تتضــمن بالتــالي تغیــرا فــي الكیــان الــوظیفيتتطلبــه مــن أعبــاء ومســؤولیات، 
كتلــك التــي تــنظم ، 'بــرامج التوجیــه'أو' رامج الترقیــةبــ'أو ' التأهیــل لوظــائف أعلــى' أحیانــا اســم بــرامج 

لتعـریفهم بطبیعـة الوظیفـة  موجـه، -أو نـاظر أو مشـرف للمعلمین الذین نقلـوا إلـى وظیفـة معلـم أول،
  .الجدیدة التي یرقون إلیها

موجهین في مختلف تستهدف هذه البرامج إعداد القادة التربویین وال :برامج إعداد القادة -و
بمعنـى إعـداد مكـونین یتولـون مهـام تكـوین  المجاالت التربویة بمـا فـي ذلـك عملیـات القیـادة التربویـة،

وذلك على المستویات المحلیة وبشـتى الوسـائل التـي درسـت مـن  المعلمین في كل موضوع مدرسي،
  .2قبل وذلك حسب أحوال المتكونین وظروف عملهم

 أسالیب تأهیل المعلمین 1-2

ألســـلوب التـــأهیلي هـــو النشــــاط والطریقـــة التـــي تـــتم بهــــا تنفیـــذ العملیـــة التأهیلیـــة باســــتخدام ا 
  :واألسالیب التأهیلیة تنقسم إلى قسمین هما.الوسائل واإلمكانیات المتاحة

ویـــتم التنفیـــذ فیهـــا علـــى هیئـــة  أهیـــلوهـــي الغالبـــة فـــي عملیـــات الت :األســـالیب الجماعیـــة -أ
  .)مثل أسلوب المحاضرة( انت صغیرة أو كبیرةسواء ك كونینمجموعات من المت

أو المعلمـین علـى مهـارات خاصـة،  أهیـلوتتبع هذه األسـالیب عنـد ت: األسالیب الفردیة -ب
أو  على عمل من نوع معین ذي طبیعة خاصة ال یمكـن أداؤه إال لفـرد واحـد فـي مكـان العمـل ذاتـه،

  .)بالمراسلة كوینكالت(الذاتي  أهیلفي حالة الت
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بهـا وطبیعـة  كونینوطبیعة المت أهیلیةباختالف طبیعة البرامج الت أهیلیةاألسالیب الت وتختلف
  .بالبرنامج الواحد أهیلیةویمكن أن تتعدد األسالیب الت ،كوینالذین یقومون بالت

  :اختیار األسلوب المناسب یكون وفق بعض المعاییر التي یمكن إیجازها فیما یليو 
ـــــة- مـــــن  كـــــونینوحاجـــــات المت أهیـــــلوموضـــــوع الت أهیليب التـــــأن یـــــتالءم األســـــلو  :المالئم
أو تبــــادل  محاضــــرات، شــــكلأو ســــرد تــــاریخ علــــى یتطلــــب األمــــر عــــرض نظریــــات  فقــــد المعلمــــین،

  .عملي كوینللخبرات واآلراء في شكل مناقشات أو إجراء اختبارات وتجارب في صورة ت
أنفســـهم ومشـــكالتهم  نكـــونیوحاجـــات المت أهیليیتفـــق األســـلوب التـــ :كـــونیناحتیاجـــات المت-
 العملي یجب أن یحتـل المكانـة األولـى كوینفإن التاحتاج المعلمون إلى تعزیز مهارة،  فإذا المیدانیة

ذا كان المت ٕ   .بصدد مشكلة معینة فإن أسالیب المناقشة تكون أصلح من غیرها كونونوا
فأســـلوب  ،نكـــونیتطبقـــا لحجـــم المعلمـــین الم أهیلیـــةتتنـــوع األســـالیب الت :كـــونینحجـــم المت-

وتســـتخدم  المحاضــرة یســـتخدم لتغطیـــة األعـــداد الكبیـــرة وأســـلوب المناقشـــة یناســـب األعـــداد الصـــغیرة،
  .على المهارات الخاصة كویناألسالیب الفردیة للت

لذا  قد یصعب جمع الكثیر من المعلمین في مكان مركزي واحد، :كونینأماكن تواجد المت-
  .وأسلوب المراسلة لألعداد المتناثرة في المناطق النائیة، یستخدم أسلوب القوافل بالنسبة للمقیم

ــة- باإلمكانــات  أهیليیــرتبط اختیــار األســلوب التــ :مــدى تــوافر اإلمكانیــات البشــریة والمادی
ویــرتبط بمــدى تــوفر العناصــر  ،كوینیــةالمالیــة المتاحــة مــن حیــث المیزانیــة المخصصــة لكــل عملیــة ت

ولـذلك یسـتخدم أسـلوب مثـل المراسـلة والقوافـل بـدال مــن  ق،فـي بعـض المنـاط كـونینالمناسـبة مـن الم
  .المناقشة والمحاضرات

طبقا  ال ،أهیليیتم اختیار األسلوب الت :ل الزمن المخصص والوقت المناسب للتأهیلعام-
وكــذلك یتحـدد بالوقــت  قصــیرة كانـت أو طویلـة، أهیليلعامـل الـزمن والفتــرة المسـموح بهـا للبرنــامج التـ

أثنــاء اإلجــازات أو الفتـــرات المســائیة بعـــد  أهیـــلفیختلــف مـــثال عنــد الت المعلمــون، الــذي یحضــر فیـــه
  .1أهیلعن أعمالهم للت كونینالمتالعمل عنه في البرامج التي یتفرغ فیها 

  :الشائعة أهیلوفیما یلي نستعرض أهم أسالیب الت
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كـار یسـتخدم مـن أجـل توصـیل مجموعـة مـن األف أهیليهو أسلوب ت :أسلوب المحاضرة -1
ویالحـظ علــى  ،كـونینإلـى المت كــونمـن قبـل الم والمعلومـات والحقـائق العلمیـة والنظریــات والمفـاهیم،

فهـو یقـوم بإرسـال المعلومـات وشـرحها  كـونهـو الم أهیليهذا األسلوب أن المسـیطر فـي الموقـف التـ
   .1بصفة عامة على االستماع واإلصغاء المركزین كونینوتقتصر مشاركة المت وتوضیحها،

ا أسـهل باعتبارهـ أهیلیـةشـیوعا فـي البـرامج الت أهیلیـةوتعتبر المحاضرة مـن أكثـر األسـالیب الت
دارة،  األســــالیب الجماعیــــة تنفیــــذا ٕ وتحــــدد  فضــــال عــــن تغطیتهــــا ألعــــداد كبیــــرة بصــــورة اقتصــــادیة،وا

المحاضــــرة بفتــــرة زمنیــــة محــــددة یعقبهــــا فتــــرة للمناقشــــة العامــــة فیمــــا یقدمــــه المســــتمعون مــــن أســــئلة 
  .2ستفساراتوا

  :ویمكن جعل المحاضرة أكثر فاعلیة بإتباع جملة من المقترحات منها
  .تحقیقها في نهایة المحاضرة كونینتحدید األهداف التي یتوقع من المعلمین المت-
  .كمقدمة للمحاضرة كونیناستخدام الخبرات السابقة لدى المعلمین المت-
  .ع إعطاء األمثلةشرح وتوضیح المفاهیم األساسیة بطرق متعددة م-
 .3تشجیعهم على المشاركة بإجاباتهم واستفساراتهم-

االهتمــام بأســلوب عــرض المحاضــرة وذلــك بتحدیــد إطــار عــام لهــا یتضــمن مقدمــة الســتثارة دافعیــة -
ویشــتمل علــى الجــزء الرئیســي مــن المحاضــرة  وتشــویقهم وجــذب انتبــاههم نحــو الموضــوع، كــونینالمت

یجـب أن یحتـوي اإلطـار العـام للمحاضـرة علـى خاتمـة حتـى یمكـن  كمـا والذي یعد صلب الموضوع،
  .من خاللها تقدیم ملخص للموضوع بأكمله

وذلك حتى یمكن تحدید درجة اإلسهاب واالنجاز  إدارة الوقت المخصص للمحاضرة بطریقة جیدة،-
  .لعناصرها وفقا للوقت المتاح والذي یتم توزیعه على عناصر موضوع المحاضرة

بقــاء موضــوع المحاضــرة دائمــا فــي دائــرة ك :األخــرىالمتغیــرات  بعــضراعــاة مكمــا یجــب - ٕ التجدیــد وا
عــرض بعــض األمثلــة  اســتخدام األســلوب المــرح فــي بعــض أوقــات المحاضــرة،و  ،كــونیناهتمــام المت
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التركیـز علـى النقـاط الهامـة فـي الموضـوع و  التنویـع فـي نبـرات الصـوت،و  الواقعیة والنماذج المحـددة،
  .1عمومیاتوالبعد عن ال

 عبارة عن تنظـیم تعـاوني یسـهم فیـه عـدد كبیـر مـن المعلمـین :أهیلیةأسلوب الورشة الت -2
ووفـرة مـن المتخصصـین تحـت  ة یتوافر فیها العدید من الخدمات،تهیأ له إمكانیات بشریة وفنیة كبیر 

تمــس  أو مــن أجــل دراســة المســائل والمشــكالت التــي تهــم المعلمــین، إشــراف هیئــة أو معهــد تربــوي،
   .2جانبا أو أكثر من جوانب العملیة التربویة كالمناهج واإلدارة والتوجیه واإلرشاد ونظم التعلیم

فهــو یســتخدم أســلوب المحاضــرة وأســلوب  ،أهیليیتضــمن هــذا األســلوب أكثــر مــن أســلوب تــ
 اسـم أســلوب تجــاوزا أهیلیــةویطلــق علــى الورشـة الت ،)الــدروس النموذجیـة( لعــروض العملیـةالنقـاش وا

نما في الحقیقة هي تتضمن وتسـتخدم مجموعـة مـن األسـالیب الت ٕ بصـفة عامـة إلـى وتهـدف  أهیلیـة،وا
وتتــراوح مــدة ، كــونإكســاب المعــارف والمهــارات واالتجاهــات فــي جانــب مهــم مــن جوانــب عمــل المت

  .3الورشة من ثالثة أیام إلى عدة أسابیع
إلى أربعة أو أكثـر یسـتغرق  هي سلسلة من االجتماعات التي تصل :الحلقات الدراسیة -3

بغیـة بحـث موضـوع معـین ینـال اهتمـام معلمـا،  )30-5(مـن  كل اجتماع عدة ساعات ویشترك فیها
  :وتحدد الحلقة الدراسیة بتوافر شرطین اثنین هما.المشاركین به

  .أن یعمل المعلمون معا في شكل مجموعات صغیرة العدد-
  .المشتركون في الحلقة منبثقا عن رغبتهمأن یكون نوع العمل الذي یمارسه المعلمون -

كمـــا قـــد انـــب معـــین مـــن الموضـــوع المـــراد بحثـــه، وقـــد یعهـــد إلـــى كـــل معلـــم القیـــام بدراســـة ج
  .4تتضمن الحلقة الدراسیة أسالیب أخرى كاللجان والبحوث والقراءات

یعتمـد هــذا النــوع مــن أســالیب المناقشــة علــى مجموعــة مــن ذوي التخصــص العلمــي واإلداري 
كما یعتمد هذا األسلوب على تقدیم كل من المشاركین في .الخبرة في موضوع الحلقة الدراسیة وذوي

  .هذه الحلقة لتقریر یعد بمثابة ملخص لموضوع النقاش
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وعلـــى قـــدرتهم فـــي مقارنـــة  فـــي البحـــث، كـــونینوكـــذلك یعتمـــد هـــذا األســـلوب علـــى قـــدرة المت
أو الجلسات التي یعقدونها فیما بینهم حلقات، ق تلك الالدراسات التي یجریها أعضاء الفریق في نطا

ممــا یســهم فــي تطــویر قــدراتهم علــى اســتخدام وســائل البحــث العلمــي  للتباحــث فــي موضــوع النقــاش،
  .1والتفكیر الجید في موضوع النقاش وفي عناصره

هــي عبــارة عــن اجتماعــات یــدعى إلیهــا متخصصــون فــي أحــد العلــوم  :أســلوب النــدوات -4
یقـوم فیهـا  لمناقشـة موضـوع معـین یشـترك فیـه الحاضـرون بـالرأي والمناقشـة،كادیمیـة، أو األالتربویة 

   .2في المناقشة وتبادل اآلراء كونینالمتلیبدأ بعدها  عرض الموضوع من زوایا مختلفة،بالمختصین 
یتعــرف المعلمـــون فــي هـــذه النــدوات إلـــى مقاربـــات جدیــدة عـــن مواضــیع تربویـــة وتعلیمیـــة أو 

كمـا  مـع آراء وتجـارب اآلخـرین لالسـتفادة منهـا، على مقارنة معلومـاتهم وتجـاربهم، معرفیة تساعدهم
  .3تساهم الندوات التربویة في إعداد معلم منفتح على تجارب اآلخرین

ألنــه یتمیــز بتفاعــل المعلمــین  ،أهیلیــةوأســلوب النــدوة مــن األســالیب المفضــلة فــي الــدورات الت
نــــــدماج معهــــــم حیــــــث تعتبــــــر المناقشــــــة هــــــي أســــــاس هــــــذا واال ،كــــــونینمــــــع األســــــاتذة الم كــــــونینالمت

وتنمــو  كـونینواألسـاتذة الم، كــونینوهـذا األســلوب ینمـي التفـاهم المتبــادل بـین المعلمـین المت.األسـلوب
بأنفسـهم، وبقـدراتهم الفعلیــة  كـونینكمـا تنمـي ثقـة المت المهـارات االجتماعیـة الالزمـة للعمـل التعـاوني،

اشـتراكهم و .والحلول المحتملـة للمشـكالت المختلفـة المطروحـة للمناقشـة على إنتاج اآلراء والمقترحات
على زیادة الدافعیة للتعلم لدیهم فالمعلمون المنهمكـون هذا األسلوب یعمل . في المناقشة مع األستاذ

وفي التفكیر لحل مشكلة ما یكونون أكثر حرصا على العمل وعلى إنتاج األفكار مـن  في المناقشة،
  .4یستمعون فقطهؤالء الذین 

وهـو یعـد  اإلداري، أهیـلیعـد المـؤتمر مـن األسـالیب الشـائعة فـي الت :أسـلوب المـؤتمرات -5
ن األفـراد یمثلـون اتجاهـات ویسـمح هـذا األسـلوب بمشـاركة مجموعـة مـ.أحد أنـواع أسـلوب المناقشـات

تركة أو قـــد یمثلـــون بعـــض المنظمـــات أو الهیئـــات المختلفـــة التـــي تجمعهـــم اهتمامـــات مشـــمتعـــددة، 
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كمــا یتضــمن المــؤتمر تقــدیم األســئلة وعــرض اإلجابــة علیهــا  -موضــوع المــؤتمر - بموضــوع النقــاش
براز التعلیقات، ٕ   .كونینأو الم كونوالم كونینوذلك من قبل كل من المت وا

لتبـادل  كـونینوالم كـونینولذا فإن أسلوب النقاش في المؤتمرات یتیح الفرص لألفـراد مـن المت
مما یؤدي إلـى اسـتفادة  لرؤى نحو العدید من الموضوعات ذات االهتمام المشترك،اآلراء واألفكار وا

وكــذلك یــؤدي إلــى  كــل عضــو مــن أعضــاء المــؤتمر بخبــرات وآراء واتجاهــات غیــره مــن األعضــاء،
من خالل التعلم عن طریق االستفادة أیضا من تجارب  كونیناإلسهام في تنمیة المعرفة العلمیة للمت

  .وخبرات اآلخرین
كیفیـة احتـرام آراء  كـونینیـتم تعلـم المت تأهیـلكما أنه خالل استخدام أسلوب النقـاش فـي المـؤتمرات لل

كمـا یـؤدي .وأنـه یوجـد أكثـر مـن مـدخل علمـي لحـل أیـة مشـكلة اآلخرین وتقبل النقـد الموجـه آلرائهـم،
  . 1اؤلیه لدیهوتنمیة اتجاهات تس كونهذا النوع من النقاش إلى تنمیة إطار تحلیلي للعقل لدى المت

یقوم التدریس المصغر على أساس تقسیم الموقف التعلیمـي  :أسلوب التدریس المصغر -6
مـــع اســـتخدام كـــامیرات الفیـــدیو  إلـــى مواقـــف تدریســـیة صـــغیرة مـــدة كـــل منهـــا حـــوالي خمســـة دقـــائق،

 أخطـاءه ویعـدل مـن كـونلیعـرف المعلـم المتلتعلیمیة حتى یمكن عرضها بعد ذلك، لتسجیل العملیة ا
ویمكـن تلخـیص أهـم إلـى درجـة إتقـان السـلوك الصـحیح، وهكذا حتـى یصـل  سلوكه في المرة التالیة،

  :المعلمین فیما یلي أهیلممیزات أسلوب التدریس المصغر في ت
لنفســـه وهـــو یقـــوم  كـــونومـــن مصـــادر متعـــددة مثـــل مشـــاهدة المعلـــم المت یقـــدم تغذیـــة راجعـــة فوریـــة،-

  .داء ومعرفة األخطاءثم تحلیل هذا األ باألداء المطلوب،
علــى مهــارات التــدریس بصــورة  أهیــلإال أنــه یــتم فیــه الت مصــطنع، أهیــلبــالرغم مــن كــون موقــف الت-

  .حقیقیة
یـؤدي إلـى خفـض التعقیـدات إلـى حـد  وقلـة الوقـت المسـتغرق فـي التـدریس، صغر عدد المتعلمـین،-

  .2كونوالم كونویوفر وقت المت كبیر
الجماعیـة التـي تتصـف بالمشـاركة  أهیلیـةن األسـالیب التوهـي مـ :أسلوب دراسـة الحالـة -7

لدراســــة حالــــة معینــــة عبــــارة عــــن نمــــوذج لمشــــكلة عامــــة أو عــــدة مشــــكالت  كــــونینالفعالــــة بــــین المت
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لتحلیلهـا ودراسـتها باألسـالیب المختلفـة حسـب طبیعـة المشـكلة  كـونینمتشابهة، وتقدم الحالـة إلـى المت
  .وطریقة المعالجة

علـى حـل المشـكالت  كـونینأن أسـلوب دراسـة الحالـة یقصـد بـه تنمیـة قـدرات المتهـذا باإلضـافة إلـى 
  .1باألسلوب العلمي واكتساب مهارات جمع البیانات وتحلیلها

  :ومن أهم مزایا هذا األسلوب ما یلي
على تشخیص المواقف التي تتضمنها الحالة وتحدید نوع المشكلة وتحلیل أسبابها  كونینتنمیة المت-

  .المسئولة عنها والمتغیرات
  .تنمیة القدرة على المناقشة المتعمقة للعناصر المختلفة للموقف-
  .بتكاريعلى النقد الموضوعي والتفكیر اإل كونینتنمیة قدرة المت-
  .على أسلوب حل المشكالت واتخاذ القرارات كونینالمت كوینت-
دراكـه للمو  فهم المتكون لذاته من- ٕ اقـف وكـذلك استكشـاف قدرتـه حیث التعرف علـى طریقـة تفكیـره وا

  .على االستماع والتحدث
 كـــونینتنمیـــة مهـــارات العالقـــات اإلنســـانیة واالتصـــال مـــن خـــالل المناقشـــات التـــي تـــدور بـــین المت-

  .2كونوالم
یدانیــة بجــوالت م كــونینیقصــد بالزیــارات المیدانیــة قیــام المت :أســلوب الزیــارات المیدانیــة -8

فــي قاعــات  كــونینألفكــار والمفــاهیم والممارســات المعطــاة للمتتجســد ا ألمــاكن خــارج مكــان التكــوین،
لمشاهدة األشـیاء  كونینفهي تتیح الفرصة للمت، كوینوتتم الزیارات لتحقیق بعض أهداف الت كوینالت

حضـارها إلـیهم،والممارسات والعملیات والمواقـف التـي ال یمكـن تجسـیدها  ٕ وقـد  فـي قاعـات التكـوین وا
 .3ال یمكـــن تحقیقهـــا إال بهـــا كوینیـــةعـــدة أیـــام وبإمكانهـــا تحقیـــق أهـــداف تتســـتغرق الزیـــارة ســـاعة أو 

  :الزیارات المیدانیة تتضمن ثالث مراحلو 
  .اختیار مواقع العملدارة المسئولة عن التأهیل وتتضمن، وتقوم بها اإل :مرحلة التخطیط 8-1

  .ةاتخاذ اإلجراءات األساسیة للحلقواإلعداد األساسي لمواقع العمل، وأخیرا 
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  وتتضمن  ویقوم بها المشاركون في الحلقة من خبراء ومتكونین، :مرحلة الجولة المیدانیة 8-2
تكــوین اللجــان أو الفــرق، تحدیــد عمــل كــل فرقــة، وتــذكیر المشــاركین بأهــداف الحلقــة، والمرونــة فــي 

ع ة المتكــونین بشــكل فعــال فــي الحلقــة، مــالســماح بــأكبر قــدر مــن مشــاركتنفیــذ خطــة الحلقــة، وكــذا 
  .ستخدام الوظیفي للوسائل السمعیة البصریة في الحلقةالحرص على اال

أو مـا یعـرف بـالتقریر النهـائي وهـو عنصـر أساسـي  :)ما بعد الزیـارة( مرحلة أنشطة المتابعة 8-3
حیـث یضـم تسـجیال دقیقـا إلنجـاز كـل فریـق ووصـفا تفصـیلیا  من عناصر الحلقة الدراسـیة المیدانیـة،

وتحدیـــدا للمشـــكالت التـــي واجهـــت هـــذا التـــي اكتســـبها، للمعلومـــات والخبـــرات وتحلـــیال  للممارســـات،
  .1الفریق وأسلوبه في التغلب علیها

  :من أهم مزایا الزیارات المیدانیة ما یليو 
والتـي ال یمكـن عملیـات والممارسـات الفعلیـة للعمـل، لمالحظة المباشـرة للل كونینإتاحة الفرصة للمت-

  .ك تتمیز المعلومات والخبرات التي یحصلون علیها بالواقعیةوبذل.توفیرها في موقع العمل
  .ربط النظریة بالتطبیق-
  .كونینأخرى من قبل المت كوینیةت نشاطات جمع معلومات یمكن استخدامها في-
األخـرى التــي  كــوینووسـائل التدافعیـتهم للمشــاركة فـي المناقشــات،  واســتثارة كـونینإثـارة اهتمــام المت-

  .2تلي تلك الزیارات
یقصد بالتعلیم عن بعد ذلك النـوع مـن التعلـیم الـذي یقـوم علـى  :أسلوب التعلیم عن بعد -9

والتــــي یمكــــن عــــن طریقهــــا ضــــمان تحقیــــق اتصــــال مباشــــر بــــین المعلــــم  الوســــائط التقنیــــة المتعــــددة،
  .داخل تنظیم مؤسسي یضمن أیضا توفیر فرص اللقاء المباشر بینهما والمتعلم،

تعلم عن بعد على عدم اشتراط الوجود المتزامن للمتعلم مع المعلم في الموقع من حیث المبدأ یقوم ال
ومــن ثــم تنشــأ  وبهــذا یفقــد كــال مــن المعلــم والمــتعلم خبــرة التعامــل المباشــر مــع الطــرف األخــر،.نفســه

  .الضرورة ألن یقوم بین المعلم والمتعلم وسیط
دون التقید  ا یتناسب مع ظروفه،كما یمكن التعلم عن بعد المتعلم من اختیار وقت التعلم بم

  األمر الذي یعني حضور .ستثناء اشتراطات التقییمبا بجداول منتظمة ومحددة سلفا للقاء المعلمین،
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  .1للمدرسة في التعلیم التقلیدي المدرسة للمتعلم بدال من ذهابه

للبرنـامج تعد ذات أهمیة لتحقیق النجاح  أهیلإن عملیة اختیار أسالیب التوفي األخیر نقول 
ألنــواع المعرفــة أو المهــارات أو االتجاهــات التــي  كــونینلمــا لهــا مــن تــأثیر علــى تقبــل المت ،أهیليالتــ

إال أنـه یجـب التنویـع  وبالرغم من تعدد تلك األسالیب وأهمیة كل منهـا،.یسعى البرنامج إلى تحقیقیها
التشـویق والبعـد عـن التكـرار وذلـك لمراعـاة مبـدأ بمـا یتفـق مـع العدیـد مـن المتغیـرات، فـي اسـتخدامها 

التي  كونینوتحقیق حاجات هؤالء المت ،كوینيوالرتابة في عرض موضوعات أو محتوى البرنامج الت
وتتمشـــى مـــع دوافعهـــم واتجاهـــاتهم ومســـتوى  تختلـــف بـــاختالف أســـلوب تعلمهـــم المعرفـــي والمهـــاري،

  .ثقافتهم ونموهم المهني
ولـذا یجــب عنــد  مزایاهــا وســلبیاتها، أهیـلل التویشـیر التربویــون إلـى أن لكــل وســیلة مـن وســائ

حتـى تكـون الوسـائل التـي سـوف یـتم  وذلك وتحلیل عناصره، تأهیليدراسة الموقف الالوسیلة اختیار 
  .ومن ثم تتحقق الفائدة المرجوة من استخدامها استخدامها مناسبة لهذا الموقف، تقریر

التي یجب دراسـتها لمـا لهـا المتغیرات والعوامل، جد العدید من كما یؤكد هؤالء التربویون على أنه تو 
وذلــك  ،أهیليالتــي یــتم اســتخدامها فــي البرنــامج التــ أهیلیــةمــن تــأثیر فــي عملیــة اختیــار األســالیب الت

  . 2حتى تكون األسالیب المختارة متسقة مع أهدافه ومحتواه والتسهیالت المتاحة لتنفیذه
  المعلمین أهیلتوظائف  -2
وهــو مفهــوم واســع یمتــد إلــى جمیــع  مــن اســتراتیجیات التربیــة المســتمرة، إســتراتیجیة أهیــلالت 

لـــى جمیـــع عناصـــر العملیـــة التعلیمیـــة العـــاملین فـــي النظـــام التعلیمـــي، ٕ وفیمـــا یلـــي نســـتعرض أبـــرز  وا
  :التأهیلوظائف 
وتهــدف إلــى  تنبــع هــذه الوظیفـة مــن المفهــوم العالجـي، :إعــادة تربیــة المعلمــینوظیفــة  -1  

ویرجع هذا القصـور .نقص والقصور في برامج إعداد المعلمین قبل التحاقهم بالخدمةمعالجة أوجه ال
مكانیات معاهد ٕ ممـا قـد یجعـل هـذه المعاهـد  وكلیات إعداد المعلم فـي المجتمـع، إلى نوعیة البرامج وا
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أو  والكلیات تتخلف عن مالحقة الجدید ومتابعة االتجاهات العالمیة الحدیثة في مجال إعداد المعلـم
ومـن هنـا  د یكون بسـبب نقـص فـي إمكانیاتهـا المادیـة أو البشـریة أو ضـعف فـي تقنیاتهـا التعلیمیـة،ق

  . تعمل المؤسسات التربویة أثناء الخدمة على تصحیح األخطاء
ـــة للت -2 ـــلالوظیفـــة التجدیدی هـــذه الوظیفـــة إلـــى اطـــالع العـــاملین فـــي الـــنظم وتهـــدف  :أهی

أو فـي محتـوى المنـاهج أو فـي  ي طرق وتقنیـات التـدریس،التعلیمیة على الجدید والمستحدث سواء ف
وتطویعـــه  أهیـــلنظـــم وأســـالیب إدارة النظـــام التعلیمـــي، وتؤكـــد هـــذه الوظیفـــة الطبیعـــة االســـتمراریة للت

  .لمساعدة النظم التعلیمیة لالطالع على الجدید وتبني هذا الجدید في حل مشكالتها المحددة
وظیفة رفع الكفایة اإلنتاجیة للمعلمین عن طریق هدف هذه ال :وظیفة تحسین التدریس -3

حیــــث أن المعلــــم الكــــفء هــــو أداة التغییــــر فــــي  زیــــادة كفــــاءتهم الفنیــــة وصــــقل مهــــاراتهم التدریســــیة،
ولـــذلك یمكـــن النظـــر إلـــى  نتجـــة هـــي أداة التغییـــر فـــي المجتمـــع،وأن المدرســـة الفعالـــة الم المدرســـة،

  .ات التغیر التربوي والحضاري في المجتمعباعتباره إستراتیجیة من استراتیجیأهیل الت
حیــث أن تحســین التــدریس ینــتج عنـــه  ویتفــرع عــن هــذه الوظیفــة وظیفــة جزئیــة هـــي تحســین الــتعلم،

فـــإذا زادت فاعلیـــة المعلمـــین زاد  ألن الـــتعلم الجیـــد مؤشـــر صـــادق للتـــدریس الجیـــد، تحســـین الـــتعلم،
شــــباع تــــأثیرهم فــــي التالمیــــذ ومســــاعدتهم لهــــؤالء التالمیــــذ علــــى  ٕ تحقیــــق أهــــدافهم وتنمیــــة مــــواهبهم وا

  .1وتنمیة شخصیاتهم وهذه بال شك هي األهداف العامة والغایات الكبرى لعملیة التربیة حاجاتهم،
تهـدف هـذه الوظیفــة إلـى إعطـاء نـوع مـن التعزیــز  :وظیفـة الرصـد والمتابعــة للخـریجین -4

ن یحتـى یـتمكن المسـئول ین تـم تخـرجهم،الذهد وكلیات إعداد المعلم عن نوعیة وكفاءة المعلمین المع
مــن خــالل دراســة األداء  بهــا، مراجعــة خطــط وبــرامج إعــداد المعلــم عــن هــذه المعاهــد والكلیــات مــن

   .الواقعي لهؤالء المعلمین من خریجیها
منـاخ العمـل فـي  تهـدف هـذه الوظیفـة إلـى تحسـین :أهیـلالوظیفة اإلنسانیة النفسیة للت -5

تاحة فـرص النمـو المهنـي للمعلمـین خالل إشاعة روح الفریق في العمل،  المؤسسات التعلیمیة من ٕ وا
   .2إلشباع حاجاتهم في التنمیة الذاتیة
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تهــدف هـذه الوظیفــة إلــى مسـاعدة المعلمــین الجــدد بصــفة  :أهیــلالوظیفــة التوجیهیــة للت -6
المعلــم  حیــث أن خاصــة علــى التــأقلم علــى نظــام العمــل المدرســي واالطــالع علــى قواعــده وقوانینــه،

  .علیها من قبلكوینه الجدید بانتقاله إلى میدان العمل یواجه مواقف جدیدة لم یتم ت
ولكــن  عنــد حـد التعامــل مــع األفــراد، أهیــلتوفیهـا ال یقــف ال :وظیفــة اإلصــالح التعلیمــي -7

وهــذا أمــر طبیعــي إذ أنــه ال جــدوى مــن جهــود  یتعــداه إلــى النظــر فــي البرنــامج والمنــاهج التعلیمیــة،
المعلمین ورفع مستواهم وكفایتهم، ثـم الـزج بهـم فـي مـدارس قاصـرة فـي تجهیزاتهـا ضـعیفة فـي  یلأهت

نظـــام منتشــر یمتـــد إلـــى جمیــع عناصـــر ومركبـــات  أهیــلولـــذلك فـــإن الت برامجهــا وأنشـــطتها التقلیدیــة،
   .1النظام التعلیمي

  مراحل ومشكالت تأهیل المعلمین -رابعا
  مراحل تصمیم برامج تأهیل المعلمین -1
وتعـد  یشكل في الوقت الحاضر ضرورة الزمـة فـي جمیـع المهـن والوظـائف، تأهیلأصبح ال 

 مهنة التعلیم أكثر إلحاحا وأشد خطورة لما یحفل به العصر الحالي من تطـورات واكتشـافات مسـتمرة
وذلــك لكــي یتســنى لهــم تضــیها طبیعــة تطــور مفــاهیم التربیــة، المعلــم ضــرورة ماســة تق أهیــلجعلــت ت
بمراحـل  أهیـلولـذا تمـر عملیـة الت التطـورات المختلفـة واكتسـاب المعـارف والخبـرات الجدیـدة، مواكبة،

  :ویمكن تناولها فیما یلي ،من المراحل مرحلة مرتبطة بما قبلهاكل مترابطة وأساسیة بحیث تكون 
  مرحلة تحدید االحتیاجات التأهیلیة -1
رد مـــــن معـــــارف ومهـــــارات تعبـــــر االحتیاجـــــات عـــــن الفـــــرق أو الفجـــــوة بـــــین مـــــا یمتلكـــــه الفـــــ 
مــا ینبغــي أن تكــون علیــه معارفــه ومهاراتــه واتجاهاتــه التــي تســبب شــعورا بــالتوتر ، وبــین واتجاهــات

التي تمكنه من تحریك الوضـع الـذي  أهیلیةبما یدفعه ویوجه سلوكه نحو المصادر الت االتزان،وعدم 
  .یجب أن یكون علیه أو الذي یبتغیه
الحـالي  كـونینتعني الفرق أو الثغـرة بـین حقیقـة أو واقـع المت لیةأهیوبذلك فإن االحتیاجات الت

مـــن حیـــث معـــارفهم ء فـــي المســـتقبل، وبـــین الوضـــع المـــأمول والنتـــائج المتوقـــع أن یكـــون علیهـــا هـــؤال

                                                
 .320-316ص ص  مرجع سابق، ،دراسات في إعداد المعلم :محمد غازي بیومي فاروق البوهي، 1
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یبـرز الحاجـة  فمقارنـة واقـع األداء الحـالي بصـورة األداء المتوقـع أو المنشـود، ومهاراتهم واتجاهاتهم،
  .1أهیلإلى الت

أنواع التغییرات أو اإلضافات المطلوب إدخالها على  :بأنها أهیلیةاالحتیاجات الت تعرفكما 
تشــیر إلــى وجــود  أهیلیــةفالحاجــة الت.أهیــلالســلوك الــوظیفي للفــرد وعلــى أســلوب أدائــه عــن طریــق الت

ألداء مطلـــوب مـــن بلي بـــین وضـــع قـــائم ووضـــع مرغـــوب فیـــه، تنـــاقض أو اخـــتالف حـــالي أو مســـتق
ســـواء كـــان ذلــك مرتبطـــا بالمعــارف أو المهـــارات أو االتجاهـــات أو  وظیفـــة أو األفــراد،المنظمــة أو ال

  .مرتبطا بكل ذلك
ویرى عبد الرحمن توفیق أن هناك أربعة مبررات على األقل تدعم أهمیة تقـدیر االحتیاجـات 

  :ألخصائي التعلیم وهي
  .أهیللیم أو التوذلك ألخصائي التع تحدید نقطة البدایة في تنمیة الموارد البشریة،-
  .أهیلتحدید االتجاهات الضروریة لبرنامج الت-
  ؟أهیليلماذا هذا البرنامج الت ...اإلجابة على التساؤل-
عطـاء فكـرة ألخصـائي التعلـیم أو الت- ٕ عـن وقـت التوقـف عـن  أهیـلإتاحـة االسـتمراریة فـي البرنـامج وا

  .2تقدیم البرنامج
وللمعلمــین إلــى ثالثــة أصــناف رئیســیة تعــد  للمدرســة أهیلیــةتصــنیف االحتیاجــات التویمكــن 

  :ضروریة لكل مؤسسة تربویة ولكل نظام تعلیمي وهي
وهــي تلــك االحتیاجــات التقلیدیــة والتــي تتصــل بحاجــة المعلمــین  :االحتیاجــات العادیــة المتكــررة -1

  .والتي تتمثل في اكتساب المعلومات والمهارات واالتجاهات األساسیة التي یحتاجونها الجدد،
الناشئة عن نقص في المعارف والمهارات التي ینتج  :االحتیاجات التي تتصل بمشكالت العمل -2

  .عنها نقص في اإلنتاجیة أو ضعف في مستوى األداء
علــى ) مهــارات معــارف،(إدخــال عناصــر جدیــدة  وتتضــمن :االحتیاجــات التطویریــة االبتكاریــة -3

  .3لمتطلبات البیئةالمعلمین تلبیة لحاجات المستقبل واستجابة  عمل

                                                
 .238ص  ،مرجع سابق:سالمة عبد العظیم صفاء عبد العزیز، 1
 .19ص  سابق،مرجع :محمد محمد الحماحمي 2
 .239ص  مرجع سابق، :سالمة عبد العظیم صفاء عبد العزیز، 3
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  :یلي ما أهیلیةأسالیب تحدید االحتیاجات التومن أهم 
بقصـد سات وأهداف المؤسسة ویقصد به تحلیل الهیكل التنظیمي للعمل وسیا :تحلیل المؤسسة -1

والمـــوارد المتاحـــة لهـــا وتحدیـــد المشـــكالت والمعوقـــات بهـــدف  ،التعـــرف علـــى األهـــداف المنوطـــة بهـــا
  .1یةأهیلتحدید الحاجات الت

لتعـرف علــى أهـم المشــكالت التنظیمیـة واإلداریــة التـي تعــوق والغـرض مــن تحلیـل المؤسســة ا
ومـن ثـم تحـدد أهـم األسـباب  تحقیق التنظیم ألهدافه أو تقلل من فعالیة الوصول إلـى هـذه األهـداف،

یمـي ولـذا فـإن تحلیـل التنظـیم یعـد دراسـة تحلیلیـة شـاملة للجانـب التنظ.التي أدت إلى هـذه المشـكالت
ممــــا یســــاعد فــــي تحدیــــد اإلطــــار اإلســــتراتیجي العــــام  واإلداري الــــراهن والمتوقــــع مســــتقبال للمنظمــــة،

 .2أهیللمحتوى واتجاهات الت

أي تحلیـــل جوانـــب العمــــل وتحـــدد تحدیـــدا دقیقــــا لتوصـــیف العمـــل وشــــروطه  :تحلیـــل الوظیفــــة -2
  .3عملومعاییره وشروط إنجاز تلك الكفایات بدقة وتحدید مدى جدواها في ال

ودراســـة  ویعتمــد هــذا النــوع مـــن األســالیب علــى تحلیـــل محتــوى العمــل ومتطلبـــات القیــام بــه،
والمهـارات والمعـارف الالزمـة  بـه، ىطبیعته وحجمه وعالقته بغیره من األعمال واألسلوب الـذي یـؤد

  :هما بغرض تحقیق هدفین رئیسیینذلك یكون ، 4للقیام به
العمــل والمــؤهالت التــي یجــب أن تتــوفر فــي الفــرد الشــاغل  تحدیــد الواجبــات والمســئولیات وظــروف-

  .للوظیفة
تحدید وتطویر المعارف المتخصصة والمهارات واالتجاهات الالزمة لألداء الناجح في كـل وظیفـة -

  .5من الوظائف
وهنـا یـتم التركیـز  تسمى هذه الطریقة أحیانا بأسلوب تحلیل القوة العاملـة، :تحلیل أداء العاملین -3

حیــث یـتم هنــا قیــاس الفــرد فـي وظیفتــه ثــم تحدیــد  الفــرد العامــل ولــیس علـى الوظیفــة أو العمــل،علـى 
د أداء اإذا مــا أر  أنــواع المهــارات والمعــارف واالتجاهــات التــي یجــب أن تنمــي الســلوك الــالزم تبنیــه،

                                                
 .184ص  مرجع سابق،:مصطفى عبد السمیع 1
 .23-22ص ص  مرجع سابق،:محمد محمد الحماحمى 2
 .185ص  مرجع سابق،:مصطفى عبد السمیع 3

4 J.R talbot et C.d ellis, la formation dans l’entreprise, traduit de l’anglais par Albert bouche, Entreprise 
moderne d’èdition, paris,1972,p47.     
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ویتضــــمن تحلیــــل الفــــرد دراســــة المتطلبــــات الفكریــــة  مهــــام وظیفتــــه الحالیــــة ووظــــائف أخــــرى جدیــــدة،
كمــا  والمتطلبــات المتعلقــة بالجهــد الجســدي والبــدني والمزایــا الشخصــیة، لمبــادرة واإلبــداع وغیرهــا،كا

هــم فــي هــذا المســتوى بنــاء علــى األفــراد الــذین  أهیلیــةوتحــدد االحتیاجــات التیتضــمن دراســة الــدوافع، 
  .1واالختبار وتقاس عن طریق تقاریر الكفاءة والمالحظة لالرتقاء بمستوى أدائهم، أهیلبحاجة إلى ت

وتجسد السیاق المنطقي  ،المؤسسة والوظیفةوتعد هذه العملیة خطوة تكمیلیة لتحلیل كل من   
كما أن هذه العملیة تؤدي إلى تحلیل كـل مـن األبعـاد الوظیفیـة .أهیلیةلعملیات تحدید االحتیاجات الت

فـــي أداء مهـــام ویكـــون الغـــرض مـــن ذلـــك هـــو تحدیـــد مـــدى نجاحـــه  ،كـــونوالنفســـیة واالجتماعیـــة للمت
  .2وظیفته
وهنـاك  التأهیلیـة فـي األسـالیب الثالثـة السـابقة، تهناك من یقتصر أسالیب تحدیـد االحتیاجـا  

  :من یضیف إلیها األسالیب التالیة
یهـدف إلـى جمـع شخص مؤهل إلجراء اتصال شـفوي هـادف، وتعني التقاء  :المقابالت الشخصیة-

عمله فـي ضـوء كفایـات أو متطلبـات ومعوقـات العمـل حول جوانب  تكونالمعلومات اللفظیة من الم
  .كونمن وجهة نظر المت

تعتبـــر المناقشـــة فـــي مجموعـــات صـــغیرة إحـــدى وســـائل تحدیـــد الحاجـــات  :مجموعـــات المناقشـــات-
یهـدف إلـى  وتعني المناقشة حصـول حـوار بـین أكثـر مـن شـخص بشـكل مقصـود وهـادف، ،أهیلیةالت

  .كونینتحدید كفایات العمل ومتطلباته ومعوقاته من وجهة نظر المت
فهـو یتضـمن مجموعـة  كوسـیلة مـن وسـائل جمـع المعلومـات مـن العـاملین، :استخدام االستبیانات-

وقــد تكــون  ألداء وظروفــه ومتطلباتــه وكفایاتــه،مــن األســئلة المكتوبــة بصــورة واضــحة حــول جوانــب ا
ســئلة تتطلـب إجاباتهـا االختیــار مـن بـین عــدة بـدائل بحیـث تغطــي األسـئلة كافــة األسـئلة مفتوحـة أو أ

  .جوانب العمل
ـــراء- ـــام الخب مثـــل عقـــد النـــدوات والمـــؤتمرات عـــن جوانـــب العمـــل ومتطلباتـــه وظروفـــه  :مســـح أحك

  .ومشكالته ومعوقاته وواقع العاملین
  .رات واالتجاهات المتوفرةالتحریریة والشفویة لمعرفة المعارف والمها :استخدام االختبارات-

                                                
1 Prentice Oarolyn nilson :Training work & kit englewood chiffs new jersey, prentice wall,1989,p12. 
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بأسـلوب منهجـي  تحلیل تقاریر الرؤسـاء والمشـرفینو ، باستخدام االستفتاءات :دراسة آراء المجتمع-
  .المحلیة والعالمیة مسح الدراسات السابقة، وكذا علمي

لتـــوفیر مســـتلزمات ومتطلبـــات األعمـــال فـــي ضـــوء  :اســـتقراء التطـــورات المتوقعـــة فـــي المنظمـــة-
  .بلمعطیات المستق

أن  للمعلمــین، أهیلیــةوقــد أظهــرت العدیــد مــن الدراســات المتعلقــة بتحدیــد االحتیاجــات التهــذا 
  :للمعلمین هي أهیلیةأكثر االحتیاجات الت

  .التفاعل الصفيفي طرق التدریس، و األسالیب الحدیثة -
  . اختیار األنشطة التعلیمیة وتنظیمهااإلدارة الصفیة، و -
نتاج الوسائل التعلیمیةتتنظیم المادة الدراسیة، و - ٕ   .1صمیم وا

وانطالقــا ممــا ســبق تبــرز أهمیــة مرحلــة تحدیــد االحتیاجــات التأهیلیــة قبــل مباشــرة أي برنــامج 
وبالتــالي یمكــن  ویمكــن تمثیلهــا بمرحلــة التشــخیص التــي تســبق تقریــر نــوع العــالج ومقــداره، تــأهیلي،
  :في أهمیة هذه المرحلةإیجاز 

  .ألساس الذي یقوم علیه أي نشاط تأهیليتعد االحتیاجات التأهیلیة ا-
  .تعد المؤشر الذي یوجه التأهیل إلى االتجاه الصحیح-
  .تعد العامل األساسي في توجیه اإلمكانات المتاحة إلى االتجاه الصحیح في التأهیل-
فهــي تـأتي قبــل تصـمیم البــرامج التأهیلیــة  إن تحدیـد االحتیاجــات التأهیلیـة یســبق أي نشـاط تــأهیلي،-
  .نفیذهاوت
یؤدي إلى ضیاع الجهد والمال والوقت المبذول  إن عدم التعرف على االحتیاجات التأهیلیة مسبقا،-

 .2في التأهیل

  مرحلة تخطیط وتصمیم البرنامج التأهیلي -2
حدیـــــد األســـــلوب الـــــذي ســـــیتم وت أهیلیـــــةوالـــــذي یعنـــــي ترجمـــــة األهـــــداف إلـــــى موضـــــوعات ت 

كمـا یـتم تحدیـد المــواد .كــونینإلـى المت التأهیـلموضـوعات فـي توصــیل  كـونینبواسـطة الماسـتخدامه، 
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یجــب تحدیــد و  وكجــزء مــن تصــمیم برنــامج التأهیــل،...الســبورة األقــالم مثــل أجهــزة العــرض، أهیلیــةالت
   .1أهیلوأیضا تحدید میزانیة الت في البرنامج، كونینالم

األسـاس فـي نجاحهـا یعـد  أهیـلأن التصـمیم الجیـد لبـرامج الت أهیلیرى الخبراء في مجال التو 
وفــي هــذا الشــأن یشــیر عبــد الــرحمن توفیــق إلــى أنــه توجــد أربعــة تســاؤالت أساســیة .وتحقیــق أهــدافها

  :وهي أهیلیةینبغي االهتمام بها من قبل مصممي البرامج الت
  من هذا البرنامج؟ كونما الذي یجب أن یتعلمه المت-
  ما المحتوى الذي یجب استخدامه لتحقیق هذه األهداف؟-
  ما الوقت الالزم لتدریس كل موضوع أو تحقیق كل هدف؟-
  .2وما تحقق له من أهداف؟ كونكیف یمكن تقویم عملیة تحصیل المت-

  :وهناك عدة مقومات لتخطیط النشاط التأهیلي
  .أن یتصف بالدقة والوضوح والواقعیة والمرونة-
  .وجود إطار من المفاهیم واألسس التي تحكم العمل اإلداري-
  .وجود نظام للمتابعة والتقییموكذا  واعد تتخذ من خاللها القرارات،د قوجو -
  .3وجود كوادر ذات كفاءةد أن یكون هناك تنظیم سلیم وفعال، وأیضا ال ب-

  :وتشمل هذه المرحلة على مجموعة من العناصر األساسیة التي سوف نعرضها فیما یلي
ات المعلمـــین بالمدرســـة توضـــع بنـــاءا علـــى تحدیـــد احتیاجـــ :أهیلیـــةتحدیـــد األهـــداف الت -1

أن یســــعى لتحدیــــد  أهیليفعلــــى مخطــــط البرنــــامج التــــ أهــــداف البرنــــامج لمواجهــــة تلــــك االحتیاجــــات،
التــي تــم تحدیــدها مســبقا، ومــن ثــم تحویــل هــذه  أهیلیــةاألهــداف التــي یــتم اشــتقاقها مــن الحاجــات الت

  .األهداف وترجمتها إلى مخرجات ونواتج محدودة
وحســـن اختیــــارهم  ،تـــأهیليهـــم أســـاس النشــــاط ال كـــونینیعتبــــر المت :نكـــونیاختیـــار المت -2

ومســــتوى نضــــجهم ومســــتوى تعلــــیمهم  كــــونینولــــذا یراعــــى عــــدد المت یضــــمن نجــــاح تنفیــــذ البرنــــامج،
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 وبحاجتـه إلیـه تأهیـلمقتنـع بأهمیـة ال كـونعلـى وجـود مت أهیـلحیـث یعتمـد نجـاح الت السابق كوینهموت
  .ألهداف والخبرات والمستویات الوظیفیةیشتركون في نفس ا كونینوبوجود مت
وخاصـة إذا  ،أهیـلهو العنصـر األساسـي فـي نجـاح خطـة الت كونفالم :كونینانتقاء الم -3

دراك  ولدیـــه الخبـــرات الكافیـــة لمواجهـــة المواقـــف المختلفـــة، أهیـــلكـــان متحمســـا وملمـــا بأســـالیب الت ٕ وا
  .1والشعور بمشكالتهم ودوافعهم كونینحاجات المت

اء المكـونین یجـب مراعـاة تـوفر العدیـد مـن الخصـائص والمقومـات الرئیسـیة التـي ال تتـوافر وعند انتق
  :لألشخاص العادیین ومن بین هذه الخصائص نذكر ما یلي

  .الخبرة العلمیة والتطبیقیة في المجالالتخصص والمعرفة العلمیة، و -
محتــوى  فــي عــرضاالتصــالیة، ســتخدام الجیــد لمهاراتــه القــدرة علــى التعلــیم والتأهیــل مــن خــالل اال-

القـــــدرة القیادیـــــة لتحقیـــــق االلتـــــزام واالنضـــــباط الســـــلوكي مـــــن قبـــــل و  مادتـــــه أو موضـــــوعه التـــــأهیلي،
  .المتكونین

  .القدرة على إقامة عالقات إنسانیة مع المتكونین والتفاعل معهم-
فقــا عشــرة معــاییر الختیــارهم و )  Sassmuth ساســموث(ولتحســین عملیــة اختیــار المكــونین حــدد 

  :ورتب هذه المعاییر وفقا ألهمیتها على النحو التالي لألسلوب العلمي،
  .الرغبة في العمل كمكون-
  .االرتباط الجید باآلخرین-
  .الذكاء والتكیف مع المتعلمین والمحتوى الذي یتم تعلیمه-
  .إدراك ما یریده من العمل-
  .الرغبة في تغییر ذاته-
  .التفوق والحماس للعمل-
  .لى التحلیل للموقف أو المتعلمینالقدرة ع-
  .لدیه الوعي واإلدراك الذاتي-
  .الشعور بالرضا الذاتي-

                                                
 .241-240ص ص  مرجع سابق،:سالمة عبد العظیم صفاء عبد العزیز، 1



 الفصل الثاني المعلمینتأهیل 
 

62 
 

 .1الخبرة في موضوع التأهیل-

یعتبر تحدید المدة الزمنیة المناسبة التي یمكن فیها تغطیة  :أهیلتحدید مكان وزمان الت -4
توقیــت المناســب للبرنــامج مــن وكــذلك اختیــار ال مفــردات البرنــامج مــن المقومــات األساســیة لنجاحــه،

ونهایتــــه خـــالل الســــنة وفتــــرات االســـتراحة وطــــول الجلســــة الواحـــدة وتوقیــــت الزیــــارات  حیـــث بدایتــــه،
وكـذلك  كونیناختیار المكان المناسب من حیث سعة القاعة وتناسبها مع عدد المت وكذلك المیدانیة،

 تكــونینم مــن المقاعــد لجلــوس المویكــون بــه عــدد الز  اإلضــاءة والتهویــة ومصــدر التیــار الكهربــائي،
 .2في ورش العمل أهیلویكون هناك أكثر من قائمة للت

وتكــون هــذه المراكــز علــى .وتــوفر بعــض الــدول أبنیــة خاصــة بالتأهیــل التربــوي تســمى مراكــز التأهیــل
فقـــد یكـــون فیهـــا مركـــز لتأهیـــل المعلمـــین وآخـــر لتأهیـــل اإلداریـــین وثالـــث  أنـــواع ومســـتویات مختلفـــة،

وتتوافر في هذه المراكز جمیع الشروط المطلوبة باإلضـافة إلـى تـوفیر .إلخ..لقیادات التربویةلتأهیل ا
  .3المبیت واإلقامة والطعام لجمیع المشاركین

فــي ضــوء مــا یــتم تحدیــده مــن أهــداف البرنــامج تــأتي خطــوة  :تصــمیم محتــوى البرنــامج -5
ومن  منه، تحقق النتائج المطلوبة ویتم تحدید مفرداته بحیث ،وضع الموضوعاتو  تصمیم البرنامج،

وتصـــمیمه  أهیليوذلـــك ببنـــاء البرنـــامج التـــ فـــي اســـتكمال جهـــوده، أهیـــلهنـــا ینطلـــق المســـئول عـــن الت
  :وهي وتتضمن عدة إجراءات بطریقة تحقق األهداف المرجوة،

  .اختیار اسم للبرنامج یعكس محتویاته ومجاله والحاجة التأهیلیة التي یخدمها-
أي ما الذي نرید أن یكتسـبه المشـاركون مـن معـارف ومهـارات وأنمـاط  ن البرنامج،تحدید الهدف م-

  .أي أن الهدف هو النتائج النهائیة المتوقعة من البرنامج التأهیلي سلوكیة،
تحدیــد الجمهــور المســتهدف الــذي یخدمــه البرنــامج علــى ضــوء نظــام تحدیــد االحتیاجــات التأهیلیــة -

  .والخطة
  .لنظریة والتدریبات العملیةالتوازن بین المادة ا-
  .مراعاة تحقیق مستوى مناسب من المشاركة والتفاعل من جانب المشاركین-
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تحدیــد األســالیب التأهیلیــة علــى ضــوء ظــروف كــل برنــامج مــن حیــث المحتــوى والحاجــة التأهیلیــة -
  .1ومستوى المشاركین والتسهیالت المتوفرة

 أهیلیــةویــتم ذلــك فــي ضــوء االحتیاجــات الت علیهــا، أهیــلتحدیــد الموضــوعات الدقیقــة والمطلــوب الت-
  .وأهداف البرنامج

وأن یكــون هنـاك مســتوى أساســي وهـو الحــد األدنـى الــالزم لتزویــد  تحدیـد المســتویات للموضـوعات،-
علــى تحقیــق مســتویات أعلــى  كــونینثــم المســتوى الثــاني وهــو موضــوعات تســاعد المت بــه، كــونینالمت

المســتوى الثالــث وهــو موضــوعات إضــافیة یمكــن أن یــدرب علیهــا و  والوصــول لمعــدالت أداء أكبــر،
  .المتمیزین تكونینبعض الم

اك تتــابع منطقــي فــي عــرض أن یكــون هنــ یجــبحیــث لجــدول الزمنــي للبرنــامج التنفیــذي، وضــع ا-
الواحـــد مـــع تحدیـــد الـــزمن الـــالزم لكـــل  أهیليباإلضـــافة إلـــى تنوعهـــا خـــالل الیـــوم التـــالموضـــوعات، 

  .موضوع
في صورة مناسبة  أهیلیةیتوقف نجاح العمل على توافر المادة الت :المادة العلمیةإعداد  -6

ة فـي وقـت سـابق للـدورة كمـا یجـب إعـداد وتوزیـع تلـك المـاد عند بدء البرنامج، كونینالحتیاجات المت
ن تركــز علــى المعلومــات وأصــیاغتها بلغــة دقیقــة  أهیلیــةوینبغــي عنــد إعــداد المــادة الت البرنــامج،أو 
وأن تتنــوع فــي عرضــها لمراعــاة الفــروق الفردیــة وأن ات واألنشــطة الالزمــة لتحقــق الغــرض، مهــار وال

  .2تتضمن مشكالت وقضایا واقعیة متعلقة بموضوع البرنامج
الــذي یســتخدم لنقــل المــادة  الوســیط أهیليویعــد األســلوب التــ: وأدواتــه أهیــلأســالیب الت -7

إال أن تحدیــد تلــك األســالیب  ،تحقــق النتــائج المرغوبــةبطریقــة  كــونینإلــى المت كــونمــن الم أهیلیــةالت
نوعیــة المتكــونین مــن حیــث مســتواهم  :التأهیلیــة تختلــف وفقــا للعدیــد مــن المتغیــرات والتــي مــن أهمهــا

جانـب المعرفـي أو موضـوع التأهیـل وارتباطـه بال الوظیفي والتعلیمي ومدة خبرتهم السابقة ومجاالتها،
فتــرة التأهیــل ومــدى مناســبتها  لدرجــة الشــمول والعمــق والتخصــص،وكــذلك وفقــا الجانــب التطبیقــي، 
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الســـــتخدام العدیـــــد مـــــن أســـــالیب التأهیـــــل التـــــي تتطلـــــب وقتـــــا قصـــــیرا أو وقتـــــا طـــــویال فـــــي عـــــرض 
  .1الموضوعات

- ودراســة الحالــة -والنــدوات والمــؤتمرات -المناقشــات -المحاضــرات( وهنــاك أســالیب متعــددة منهــا 
النـاجح هـو الـذي  كـونوالم، .)العملـي كـوینوالت -وورش العمل -لمصغرا كوینوالت -وتمثیل األدوار

  .2هوزمن تأهیلوموضوع ال كونینیختار من بین تلك األسالیب ما یتناسب مع نوعیة المت
وذلــك مــن خــالل العمــل علــى تــوفیر  :أهیلیــةتــوفیر وتجهیــز المعــدات والمســتلزمات الت -8

تســـجیل الصـــوتي وآالت العـــرض للشـــفافیات والشـــرائح التـــي تتمثـــل فـــي أجهـــزة ال الوســـائل التعلیمیـــة،
  .إلى جانب استخدام الدوائر التلفزیونیة المغلقة الفیلمیة واألفالم وأجهزة التسجیل المرئي،

دة التأهیلیــة وتسـهم هـذه المعــدات والمسـتلزمات التأهیلیــة فـي تیسـیر عــرض الجوانـب مــن المـا
دراك مــا یــتم إلــى جانــ التــي ال یســتطیع المكــون تقــدیمها بذاتــه، ٕ ب أنهــا تســاهم فــي تــدعیم المعرفــة وا

  .3تقدیمه من محتوى تأهیلي بطریقة أفضل وأسرع وأكثر تشویقا للمتكونین
بالمدرســة إلــى تكــوین  أهیــلهــذه المرحلــة تســعى إدارة الت وفــي :بالمدرســة تأهیــلإدارة ال -9

ه المهـام وضـع خطــط وتشـمل هــذ وذلــك لـألداء المدرسـي، فـرق عمـل بهـدف إنجــاز المهـام المختلفـة،
وبالتالي ینعكس ذلك علـى فعالیـة المدرسـة بحیـث  والتي تتیح تنمیة األفراد المعلمین،التكوین لبرامج 

لتنفیـذ  یتم تشكیل فریق یتمتـع أفـراده بتمثیـل جمیـع الجهـات المعنیـة التـي تملـك اتخـاذ كـل اإلجـراءات
اعدیا مــع زیــادة مســتوى وعــدد وذلــك عــن طریــق إنشــاء نظــام حــوافز ومكافــآت یكــون تصــ ،البرنــامج

وتــدعیم عملیــة االتصــال الفعــال بــین فــرق العمــل  ،كــوینالكفــاءات التــي تتــوافر فــي المعلمــین بعــد الت
  .داخل المدرسة بهدف تحسین أداء المعلمین

ال بـــد مـــن إعـــداد  أهیليحتـــى نضـــمن نجـــاح البرنـــامج التـــ :إعـــداد میزانیـــة البرنـــامج -10
وأن تكـــون هنـــاك  یـــث تـــوزع بنودهـــا علـــى األنشـــطة المختلفـــة للبرنـــامج،المیزانیـــة الالزمـــة إلنجـــازه بح
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وحتـى یكـون محتـوى برنـامج التأهیـل ، 1أهیلیـةموازنة لكل برنامج وفـق الخطـة الموضـوعة للبـرامج الت
  :خذ في االعتبار ما یليأواقعیا وموضوعیا یجب أن ی

  .ین التأهیل والبیئةوأن یهدف إلى تحقیق الربط ب واقعیا ال دخیال،أن یكون المحتوى -
بحیـث  أن یأخذ المحتوى بالمستجدات التربویـة والتطـور االجتمـاعي والتغیـر التكنولـوجي المتسـارع،-

  .یجعل المتكونین مسایرین لهذا التطور والتغییر
أن ینصــرف المحتــوى إلــى إتاحــة الفــرص لمناقشــة الحــاالت والمشــكالت وتحلیــل المواقــف العملیــة -

  .مل، وسرد الخبرات وعرض الدروس المستفادةالمتصلة بعالقات الع
ن یواإلداریــ المتكــونینوأن یشــارك فــي هــذا التقــویم  أن یــتم تقــویم محتــوى التأهیــل بــین وقــت وآخــر،-

  .2على أن یتم تطویر هذا المحتوى أول بأول في ضوء نتائج التقویمن، یوالمحاضر  نیكونوالم
  مرحلة تنفیذ برنامج التأهیل -3  
وتعتبـر  ذ التأهیل هي ترجمة ألنشطة الخطة السابق إعدادها إلى واقع عمليإن مرحلة تنفی 

حیـث أن أي تخطـیط مهمـا بلـغ مـن دقـة  على تحقیق أهداف الخطـة، ةمن المراحل الحاسمة والمؤثر 
تقان ٕ  3لن یكون مـؤثرا إال إذا اقتـرن بأسـلوب تنفیـذ نـاجح یـؤدي إلـى الوصـول بالتأهیـل إلـى أهدافـه، وا

  :ما یلي هاالتنفیذ الفعلي للبرنامج ویتم خالل حلة هي مرحلةأي أن هذه المر 
وتتضــمن توجیهـــات  ن هــذه الخطــة بمثابــة وثیقــة مكتوبــة،وضــع خطــة لتنفیــذ البرنــامج بحیــث تكــو -

  .لكیفیة التعامل مع عناصر البرنامج المختلفة كونینوالمتكونین واضحة لكل من الم
 ها تحدید األدوار وتقسیم العمل وتوزیع المسئولیاتوضع برنامج عمل لتنفیذ هذه الخطة یتم بموجب-

  .وتحدید مراحل العمل ومكان وزمن تنفیذ كل مرحلة
  .أهیلالمبادئ الحاكمة لعملیة التو عرض المرتكزات -
  .والبیانات األساسیة لكل منهم في سجل خاص بذلك كونینتسجیل أسماء المت-
  .كونینتسجیل غیاب وحضور المت-
  .البرنامج متابعة سیر تنفیذ-

                                                
  .244ص  مرجع سابق،:سالمة عبد العظیم صفاء عبد العزیز، 1
 .214-213ص ص مرجع سابق،:األحمد خالد طه 2
 .330ص  مرجع سابق،:محمود أحمد الخطیب 3
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وتتعدد الجداول بتعدد  متابعة التنفیذ وتتطلب وضع جداول تصمم خصیصا لغرض متابعة التنفیذ،-
  .1وجداول مكانیة فمنها جداول زمنیة، األغراض وتنوع الموضوعات،

  مرحلة تقییم برنامج التأهیل -4
ومــدى ، أهیليلتــقــاس بهــا كفــاءة البرنــامج اییمكــن تعریــف التقیــیم بأنــه تلــك اإلجــراءات التــي  

أثنــاء تنفیــذ البرنــامج أو مــن  أهیليوقــد یكــون تقیــیم النشــاط التــ نجاحــه فــي تحقیــق أهدافــه المرســومة،
ویمكن تلخیص أهداف عملیة تقیـیم البرنـامج  بعد انتهاء البرنامج، أهیلخالل متابعة دقیقة لنتائج الت

  :بالنقاط التالیة أهیليالت
عداده أو تقییمه وتنفیـذه ومعرفـة ل تنفیذ البرنامج من حیث إثت خالالوقوف على الثغرات التي حد-

  .للعمل على تالفیها مستقبال أسبابها،
  .كونینللمت أهیلیةومدى نجاحهم في نقل المادة الت كونونالم-
  .2أهیلمن الت كونینإعطاء صورة واضحة عن مدى استفادة المت-

ثـم  السـبل التـي تجعـل البـرامج أكثـر فعالیـة، ومـا هـي والتقویم یعد وسیلة لمعرفة ماذا فعل المدربون،
وعلـى المنهجیـة وعلـى أسـالیب ومعینـات  ما هي التعدیالت التي یجب أن تتم علـى محتـوى البـرامج،

  :ویمكن تلخیص فوائد التقویم في نقطتین أساسیتین.التعلم المستخدمة
وعـن أداء  هـداف المحـددة،ومـدى اسـتجابته لأل أن التقییم یزود اإلدارة بتغذیة مرتدة عن التأهیـل،-1

واتخاذ القرارات  وعن الطرق المستخدمة في تحدید االحتیاجات التأهیلیة، العاملین في إدارة التأهیل،
  .التصحیحیة المناسبة

ویجیـب عـن السـؤال المتعلـق بمــدى  أن التقـویم یسـهم فـي ترشـید المـوارد المسـتخدمة فـي التكـوین،-2
  .3مشكالت المؤسسة مناسبة البرامج التكوینیة لمواجهة

  :ثالث مراحل هي أهیلي یكون علىوتقویم البرنامج الت
ـــذ- ـــل التنفی لتحدیـــد  نیكـــونوتتضـــمن اإلجـــراءات التـــي تقـــوم بهـــا المؤسســـة والم :مرحلـــة التقـــویم قب

  .واإلمكانیات المتوافرة أهیلیةاالحتیاجات الت

                                                
 .246-245ص ص  مرجع سابق،:سالمة عبد العظیم صفاء عبد العزیز، 1
 .186ص  مرجع سابق،:مصطفى عبد السمیع 2

3 Stanley Lioyed :A guide to training needs assessment, ljubljana, ICPE training series,1984,p p 17-20.  
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ویـتم ذلـك  والتصـدي لهـا،وتتضـمن رصـد المشـكالت والصـعوبات  :أهیـلمرحلة التقـویم أثنـاء الت -
  .أهیلیةلتحقیق األهداف الت أهیليمن خالل التفاعل ونقل األثر الت

وهي العملیة التي تتضمن الوقوف على مـا یـتم تحقیقـه مـن األهـداف  :مرحلة التقویم بعد التنفیذ -
 وتقــویم كیفـي مـن حیــث أهیلیـةوتشـمل علــى نوعیـة تقـویم كمــي مـن حیـث حجــم الكـوادر الت ،أهیلیـةالت

  .1أهیلیةالمستوى الفني والكفاءة الت
ولیكون  یتم وفق أربع مراحل أساسیة مترابطة فیما بینها، أهیلالتخطیط لبرامج التوبهذا فإن 

  :أهمهاهذا التخطیط فعاال البد من توفر مجموعة من العوامل الضروریة 
مـن  كـونینمـین المتإن مـن أهـم العوامـل التـي تمكـن المعل :أهیـلوضوح وتحدیـد أهـداف برنـامج الت -

  .أن تكون أهداف هذا البرنامج واضحة ومحددة أهیل المعلمین،االستفادة من برنامج ت
المعلمـین القــائم علــى تلبیـة الحاجــات المهنیــة  أهیــلإن برنــامج ت :كـونینتلبیـة الحاجــات المهنیــة للمت-

ویمكـنهم  كونینمعلمین المتیجعلهم یشعرون بأهمیة هذا البرنامج بالنسبة للحیاة العملیة لل، كونینللمت
  .یعملون فیها بكفایة واقتدار من االضطالع بأدوارهم المهنیة المقبلة في المدارس التي

ثر فعالیة هو الـذي المعلمین األك أهیلالن برنامج ت :أهیلالمرونة وتعدد االختیارات في برنامج الت-
كمـا یتصــف  ومتطلبـات التخـرج،مـن حیــث متطلبـات القبـول والمتطلبـات الدراســیة یتصـف بالمرونـة، 

فیمــــا یتعلــــق باختیــــار المســــاقات الدراســــیة والنشــــاطات  كــــونینأیضــــا بتنــــوع االختیــــارات المتاحــــة للمت
  .2المتنوعة أهیلیةالت
أي أن .بحیــث تكــون مناســبة للدارســین وظــروف عملهــم ،3تحدیــد األوقــات التــي ینفــذ فیهــا البرنــامج-

وأیضـــا أیـــام األســـبوع  مناســـب مـــن العـــام الدراســـي لتنفیـــذه،یشـــمل المـــدة الزمنیـــة للبرنـــامج والوقـــت ال
  .4كونینوالساعات الیومیة األكثر مناسبة للمعلمین المت

                                                
  .246ص  مرجع سابق،:سالمة عبد العظیم صفاء عبد العزیز، 1
ص  ،2007 عمان األردن، ، جدار للكتاب العالمي،استراتیجیات التطویر التربوي في الوطن العربي:رداح الخطیب أحمد الخطیب، 2

 .228-327ص 
مرجع  ،بحث في علم النفس التربوي إعداد وتدریب المعلماالتجاهات الحدیثة في مناهج ال:سعید طه محمود محمد أحمد سعفان، 3

 .101ص  سابق،
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 یـةملالمعلمین التطابق أو التوافـق مـا بـین األفكـار النظریـة والممارسـات الع أهیلأن یحقق برنامج ت-
بـد مـن أن یراعـي فـي تنفیــذها  ال ین أهـدافها بفعالیـة ونجـاح،المعلمـ أهیـلمـن أجـل أن تحقـق بـرامج ت

وبـــین الممارســـات  لنظریـــات المتعلقـــة بعملیـــة التـــدریس،مبـــدأ التطـــابق أو التوافـــق مـــا بـــین األفكـــار وا
  .والتطبیقات العملیة في غرفة الصف

ومـــن أبـــرز ممیـــزات بـــرامج ؛ المعلمـــین لنتـــائج البحـــوث والدراســـات العلمیـــة أهیـــلاســـتثمار برنـــامج ت-
  .1ها نتائج البحوث والدراسات التربویة كأساس لتطویر وتحسین هذه البرامجالمعلمین اعتماد أهیلت
وجمـع معلومـات .2تـأهیليالـذین یشـملهم البرنـامج ال) الجمهـور المسـتهدف( تحدید العناصر البشـریة-

  .وفیرة عنهم الختیار المواد التعلیمیة واإلجراءات التي تتوافق مع مستویاتهم
ویـوفر مثـل هـذا التقـویم بیانـات عـن تحقیـق  وتطویر المعلمـین، أهیلج تالتقویم المنتظم لجمیع برام-

   .3في المستقبل أهیلیةویزود المخططین بمعلومات لتحسین البرامج الت األهداف،
  واإلمكانـــات المتاحـــة علـــى أســـاس األهـــداف، التكوینیـــةاختیـــار أنـــواع المـــواد التعلیمیـــة والنشـــاطات -

  .كونینوجاذبیتها لمجموعة المعلمین المت
  .أو بالمدارس أو ورش عمل أو غیرها أهیلسواء كان بمراكز الت أهیلتحدید مكان الت-
  .إعداد المطبوعات والوسائل المعینة التي تعاون الدارسین على اإلفادة من البرنامج-
  .الوقوف على األصول النظریة للبرنامج-
وكـــذا فـــي إنتـــاج المطبوعـــات  مج،الممارســـات الفعلیـــة مـــن الدارســـین ومشـــاركتهم فـــي أنشـــطة البرنـــا-

واســتخدام مــا یلــزم مــن أدوات  واألســئلة التوجیهیــة، الالزمــة للتالمیــذ والجــداول والرســوم التخطیطیــة،
  .تناسب المجال الذي یدرسه المعلم

 وتقــــویم مجهــــوداتهم ،المعلمــــین علــــى متابعــــة تالمیــــذهم أثنــــاء قیــــامهم باألنشــــطة التعلیمیــــة أهیــــلت-
  .4وتصحیح مساراتها

                                                
 .330-329ص ص  مرجع سابق،:رداح الخطیب أحمد الخطیب، 1
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  المعلمینأهیل تمشكالت  -2
  :من مشكالت عدیدة ومتنوعة هي كالتالي أهیلالت یعاني 

 فــي كثیــر مــن الــدول یغلــب علیهــا صــفة االرتجــال أهیــلفبــرامج الت :مشــكالت تتعلــق بــالتخطیط -1
التـي ینبغـي  وقلما تكون هذه البرامج جزءا ال یتجزأ من الخطط التربویـة ضـمن اسـتراتیجیات الكیـف،

   .هذا باإلضافة إلى عدم وضوح أهداف الخطة یها في أي خطة تربویة،التأكید عل
  :هيالمبادئ واألسس التي یجب أن تراعى عند التخطیط وهناك جملة من 

فیهــا لمعرفــة ظــروف ومســتوى كــل  أهیــلإجــراء دراســة مســح شــاملة فــي المنطقــة المــراد تطبیــق الت-
  .معلم

وبعـــد  المعلمـــین وعلـــى أســـاس األولویـــات علـــى أســـاس احتیاجـــات أهیـــلضـــرورة وضـــع برنـــامج الت-
وبخاصـــة مـــا كـــان لـــه طـــابع  یمكـــن المضـــي قـــدما نحـــو بـــرامج مســـتجدة، اســـتكمال هـــذه األولویـــات،

  .االبتكار
  .لجوانب عدیدة من الخبرات التي تحقق نمو الخبرة المهنیة أهیلضرورة شمول برامج الت-
صـورة فردیـة مـع مراعـاة االسـتمرار فـي هـذا وتنفـذ بصـورة تعاونیـة ال ب أهیلینبغي أن تعد برامج الت-

  .األسلوب التعاوني ما أمكن
ومـؤلفي الكتـب یة من الموجهین واختصاصي المنـاهج، ضرورة إعداد كوادر ذات كفاءة وخبرة عال-

  .على نحو كفء أهیلالمدرسیة والعاملین في التخطیط واإلدارة والبحوث لیقوموا بمهمة الت
ولـیس  بـرغبتهم، االشتراكومزایاها للمعلمین وتحفیزهم على  أهیلیةالتعن الدورات  اإلعالنضرورة -

  .1عن طریق اإلكراه
تسیر في خطط  أهیلرغم االتجاه لجعل برامج الت :مشكالت تتعلق بالمحتوى والوسائل المعینة -2

یجاد التجدید، ٕ  .خدمةما قبل ال اإلعدادانعكاس لمناهج وأسالیب  یتمفإن أغلب ما  البدائل المناسبة وا
ولعـل اللجـوء  ،وتربویـةدروس في جوانب أكادیمیـة التلقى في  ویعتمد أسلوب الدورات والمحاضرات،

إذ ال یتطلـب األمـر سـوى تجمیـع المعلمـین فـي صـفوف  إلى هذا األسلوب مرده إلى یسـره وسـهولته،
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عــــض األســـاتذة علــــى إعطـــائهم تلــــك اوب بتنـــوی معینـــة خــــالل العطلـــة الصــــیفیة أو منتصـــف العــــام،
  .الدروس

 المرونةوقلة  تأكید الجوانب النظریة، ،أهیلیةوأخطر ما في هذا المحتوى في تلك الدورات الت
وتــــدني مقومــــات النمــــو المهنــــي، التــــي تســــتند إلــــى معالجــــة المشــــكالت التربویــــة الملحــــة باســــتخدام 

  .عمل على زیادة كفایات المعلمینالتي تاألسالیب الحدیثة 
وغلبـــة المفـــاهیم  أهیـــلســـب وضـــعف األجهـــزة المشـــرفة علـــى التونظـــرا لغیـــاب التخطـــیط المنا

والوسـائل المعینـة وغیـاب التكنولوجیـا التربویـة  أهیلیـةفإن محتوى البـرامج الت التقلیدیة على إجراءاتها،
  .1أهیلوالمستحدثات ال یمكن أن یحقق األهداف المرجوة من هذا الت

 علي تشرف التي األجهزة ضعف إن :ة الفنیةمشكالت تتعلق بندرة الكفایات المطلوبة واألجهز  -3
 ـأهیللتـ الرفیـع المسـتوى ذات المطلوبـة الكفایـات ونـدرة الخدمة، أثناء أو قبل سواء المعلمین، أهیلت

  . التأهیلمن أبرز مشكالت ، 2بعملها للقیام مسبقكوین ت إلي معظمها وحاجة المعلمین،
تـوفر المهـارات والكفایـات الالزمـة لغـرض علـى یتوقـف بالدرجة األولى  أهیلنجاح برامج التف

 فــال بــد أن تنــاط مهمــة تنظــیم هــذه البــرامج ومتابعتهــا بنخبــة ممتــازة مــن المــربین التنظــیم والمتابعــة،
وینسـقون مـع الجهـات  واسـتعداداتهم كـونینبعد تحدید مستویات المعلمـین المت یبدؤون تنفیذ برامجهم،

ماكنهــا، ویشــترط فــي هــذه الكفایــات أن تكــون متمرســة فــي ذات العالقــة ویعــدون البــرامج وأوقاتهــا وأ
دارتها واإللمـام باألسـالیب المتعـددة للت ،وتأهیلهممعلمین قضایا إعداد ال ٕ لكـي  أهیـلوتصمیم البرامج وا

  .3تأهیلهامنها أوضاع الفئات المختلفة المراد  یالءمیستخدموا على نحو انتقائي ما 
 للمعلمـینأهیلیـة الت البـرامجى علـ اإلنفـاق لعملیـة لتخطـیطا نقص إن :مشكالت تتعلق بالتمویل -4

 تقع كلفتها مراعاة دون أهیلیةت برامج إعداد في الوضوح عدمالتخطیط، و  نقص في المسؤولیة وهذه
 الجهـات مـع االتفـاق یلـزمهم حیـث التربـوي، الجهـازى علـ القـائمین عـاتق ىعلـ األولـي بالدرجـة

  .4البرامج تلك تمویل في بهم لالستعانة دولةبال الخاص والقطاع األخرى الحكومیة
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هـو  ،أهیلیـةدورات التال شـك أن تأهیـل المعلـم مـن خـالل الـ :مشكالت تتعلق بالتأهیل والحـوافز -5
علـــى اعتبـــار أي نـــوع مـــن  أن تعمـــل الجهـــات المســـئولة،مـــن بـــین أهـــم الحـــوافز و  حـــافز مهنـــي هـــام

یرقـى بموجبهـا فـي  علـم إضـافة جدیـدة إلـى كفاءاتـه،الناجحـة التـي یشـترك فیهـا الم تأهیلیةالفعالیات ال
  .یحصل على عالوات مادیة مهما كانت ضئیلة أوالسلم الوظیفي 

وفــي أغلــب  لكــن المعــروف أنهــا ال تقــدم أیــة حــوافز تخــص التأهیــل أو أیــة عــالوات مادیــة،
ال ترجمـة لهـذه لكـن  على شـهادة بأنـه أنجـز الـدورة، أهیلیةاألحوال یحصل المعلم في نهایة الدورة الت

  .الشهادة مادیا أو معنویا
أقـل كلفـة  أنهـاإال تقلیدیـة  أهیـلبـرامج التن إ :مشكالت تتعلق باألنمـاط واالسـتحداث والتجریـب -6

مكـررا مـن بـرامج مـا  منهجـا أهیلیةفي تلك الدورات الت لذا نجد أن ما یقدم  ،واإلشرافوأسهل للتنفیذ 
  .ویندر استخدام وسائل تكنولوجیا التعلیم أو ورشة عمل، دوةن وفي أحسن األحوال تزید قبل الخدمة،

عمــل یتطلــب تجدیــدا واســتمرارا واســتحداثا ضــمن جهــود جماعیــة فــإن البنــى التأهیــل وبمــا أن 
  .التقلیدیة تتعارض في الغالب مع تطلعات التجدید واالستحداث

 التربــوي ومــا یــرتبط بــهال شــك أن التوثیــق فــي القطـاع  :مشــكالت تتعلــق بــالتوثیق والمعلومــات -7
ومن دونهما  ،وتأهیلهممن أبرز أولویات برامج إعداد المعلمین  وتوفر المعلومات والبیانات الالزمة،

  .یكون العمل مبتورا وقلیل الجدوى
قـد بـات مـن بـین األولویـات فــي الخطـط التربویـة فـال بـد مـن تـوفیر توثیــق  أهیـلوحیـث أن الت

ومـــن أبـــرز مهمـــات .أهیـــلت والبـــرامج المســـتحدثة فـــي هـــذا التعلمـــي منهجـــي لكـــل البحـــوث والدراســـا
  .1الكشف عن االتجاهات الجدیدة وتعزیز استراتیجیات البحوث أهیلالتوثیق في میدان الت

 وتوزیـع تبـادل بهـدف الحدیثـة والبـرامج والبیانـات التوثیـق إلـي أهیـلالت افتقـار لكـن المالحـظ 
 إلـي أدي ممـا وخارجهـا، الدولـة داخـل المتخصصـة المؤسسـات بـین الجدیـدة التربویـة المسـتحدثات

  2.الخبراتو  االستفادة تبادل من التقلیل
إعداد المعلمین فـي  المشكلة تظهر في ضعفإن  :مشكالت تتعلق بمؤسسات ما قبل الخدمة -8

حیث أن هؤالء المعلمین ال  المعلمین،كوین مؤسسات قبل الخدمة والتي تنعكس آثارها على برامج ت
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 أهیـــلوبهـــذا فهــم یحتـــاجون إلـــى الت إعـــدادا جیـــدا یــؤهلهم للقیـــام بعملهـــم فـــي مجــاالت التعلـــیم،یتلقــون 
  .1الستخدام التكنولوجیا التعلیمیة واألسلوب المتعدد الوسائل

ــالتقویم والمتابعــة -9  یعــد التقــویم جانبــا هامــا وأساســیا لعملیــات التعلــیم والــتعلم :مشــكالت تتعلــق ب
 ، للوقــوف علــى مــدى تحقــق األهــداف المنشــودةأهیلهمالخدمــة وبــرامج تـ وبـرامج إعــداد المعلمــین قبــل

وتعـرف نقــاط القـوة ونقــاط الضـعف فــي محاولـة للتغلــب علـى نقــاط الضـعف وتحســین هـذه العملیــات 
  .وتلك البرامج

وفــي أغلــب  ال یخــرج عــن إجــراءات روتینیــة عرضــیة وبأســالیب مرتجلــة،المعمــول بــه التقــویم إال أن 
 كـونینویحكم على نجاحه أو فشله من انتظام المعلمین المت ،أهیلتطبیق برنامج التالحاالت یكتفي ب

ومـــواظبتهم علـــى الحضـــور وتجمـــیعهم للمحاضـــرات والتوجیهـــات والبیانـــات  فـــي نشـــاطات البرنـــامج،
  .وقد ال یتم تقویم على اإلطالق اإلحصائیة التي یعدها المربون والمشرفون على تنفیذ البرنامج،

وأن یكون هذا التقویم  أهیلفعال ینبغي أن یكون التقویم جزءا مكمال لهذا التل أهیولضمان ت
وأن یبنى هذا التقویم  تقویما منهجیا یعتمد على البحوث التربویة األصیلة والمتابعة المستمرة البناءة،

یعتمــد علــى العدیــد مــن األدوات  علمیــا تعاونیــا، شــامال فینبغــي أن یكــون هادفــا علــى أســس ســلیمة،
  .2واألسالیب القیاسیة المختلفة

  تأهیل المعلمینتجارب بعض الدول في  -خامسا
  أهیل المعلمینتجارب الدول العربیة في ت -1

  دولة الكویتالمعلمین في  أهیلت 1-1
ا وذلك المعلمین مستوي رفع علي بهذه الدولة التربیة عملت وزارة ً  :هما طریقین عن مهنی

 .األساسیة التربیة كلیة في االستكمال برامج لخال من المنظمة الجامعیة الدراسة -
ا الخدمة أثناء للتدریب مركز إنشاء - ً  . التربیة بوزارة والتنمیة التطویر إلدارة تابع

 المتدربة األعداد كانت وقد 1962/1963 الدراسي العام إلي الكویت دولة في التدریب تاریخ یرجع
  :وهذا راجع إلى قلیلة

 .معینة تخصصات على البرامج قتصارا -
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  1.التدریب علي واإلشراف والتخطیط لإلعداد متفرغ متخصص هناك یكن لمأنه -
  :التي نفذت في دولة الكویت مایلي البرامج والدورات التدریبیةومن بین 

  .تدریب المعلمین الوافدین على نظم ولوائح وطبیعة نظام المقررات في المدارس الثانویة-
  .ن على مادة الریاضیاتتدریب المعلمین الوافدی-
  .عقد دورات تدریبیة على مواد اكسفورد في اللغة االنجلیزیة بالمرحلة اإلعدادیة-
تنظیم دراسة مسائیة لمدة عامین لتأهیل المدرسـین مـن حملـة الدرجـة الجامعیـة بـدون مؤهـل تربـوي -

 .2وذلك من أجل الحصول على الدبلوم العام في التربیة
 الوفـاء علـي قـادرا تجعلـه التـي اإلمكانـات فیـه تتـوافر للتـدریب مركـز إنشـاء فـي المسـئولون فكـرلـذا 

 التـدریب ومركـز التـدریب وحـدة مـن لجنـة فشـكلت الـوزارة، تعتمـده الـذي التـدریبي النشـاط بمتطلبـات
 الـوزارة تنظمهـا التـي التدریبیـة العملیـة احتیاجـات یلبـي جدیـدا مركـزا وأنشـأت التخطـیط، وحـدة ومـن

 )التدریب مركز( والتنمیة التطویر رةإدایحمل اسم 
  )التدریب مركز( أسباب إنشاء هذا المركز وأهدافه

 عن األداء مستویات ورفع الكیف، لتحسین ایأساس ار أم الخدمة أثناء التدریب اعتبرت دولة الكویت
  :منه أسبابوذلك لعدة  والتكوین، اإلعداد برامج نوع تصحیح طریق

 ونظرا الخ،...والعلوم لشریعةا و اآلداب كلیات من أي ا،یتربو  ؤهلینم غیر معملین المهنة دخول -
 تختلـف العربیـة الدول من بمعلمین الدولة استعانتالجانب،  هذا في والتوسع المدارس عدد الزدیاد
 .إعدادهم طریقة وكذلك هذا البلد عن وثقافاتهم بیئاتهم

 االبتدائیـة( األولـى التعلـیم مراحـل فـي ةوخاص المستمر التدریب إلي یحتاج والذي المناهج تطویر-
 التـدریب إلـي المـواد هـذه وتحتـاج الدراسـیة، المـواد لـبعض المطـور المـنهج یطبق حیث ) المتوسطة

 .التطورات هذه مواكبة من المعلمین یتمكن حتى
 دورات إلي تحتاج الفئة فهذهرغبة،  غیر من المهنة دخلوا كونهم المعلمین بعض مستوي انخفاض-

  .3اإلعداد فترة أثناء فاتهم ما یستدركوا حتى یطیةتنش
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  : فهي كما یليالمعلمین  أهیلأهداف تأما 
معاونة المعلمین على اكتساب معارف جدیدة ومهـارات مهنیـة تسـاعدهم علـى أداء عملهـم بطریقـة -

  .أفضل
  .وظیفیةتمكین المعلمین من مسایرة التطورات العلمیة والتقنیة واإلفادة منها في أعمالهم ال-
مكاناتهم وقدراتهم الذاتیة- ٕ   .مساعدة المعلمین على اكتشاف مواهبهم وا
  .رفع الروح المعنویة للمعلمین-
كسابهم اتجاهات إیجابیة نحوها ةتغییر االتجاهات السلیب- ٕ   .لدى بعض المعلمین نحو مهنتهم وا
  .تدریب المعلمین على أسالیب التعلم الذاتي-
 .1تدربین من خالل التدریب في أعمال جماعیةإشاعة روح التعاون بین الم-

 ولكن التدریب، مركز یقدمها التي التدریبیة البرامج في األسالیب تتنوع :التدریب أسالیب
 األسـلوب هـذا مـن دورة أي تخلـوا ال حیـث المحاضـرة، هـو الـدورات هـذه فـي الغالـب األسـلوب
 تثـري حتـى المحاضـرة مـن االنتهـاء بعـد تكـون التـي والمناقشـة العمـل ورش إلي باإلضافة التقلیدي،

 هـذه تـؤتي حتـى الـدورات تتطلبـه والـذي المیـداني، والتـدریب العملـي التـدریب وكـذلك الموضـوع،
 2.منها المرجو والهدف ثمرتها الدورات
  المعلمین في مصرأهیل ت 1-2
ر والتطو  أدى اإلقبال الشدید على التعلیم في مصر والتوسع العظیم الذي حدث في مؤسساته، 

إلـى خلـق كثیـر مـن المشـكالت والمتطلبـات التـي كـان ال بـد مـن مواجهتهـا  الذي جد على تنظیماتـه،
  .حتى یتمكن النظام التعلیمي من المساهمة في عملیة التغییر والتحدیث المنشودة

كــان مــن أهــم المشــكالت التــي واجهــت النظــام التعلیمــي مشــكلة تــوفیر األعــداد الكافیــة مــن 
ممـــا أدى إلــى االســتعانة بعـــدد كبیــر مـــن المعلمــین دون مســـتویات  هـــذا التوســع،المعلمــین لمواجهــة 

  .والذین لم یعدوا أصال لمهنة التعلیم الكفاءة األساسیة الالزمة لكل مرحلة تعلیمیة،
وكـان ال بـد مــن مواجهـة الموقــف لرفـع مســتوى الكفـاءة عنـد معلــم كـل مرحلــة إلـى الحــد الـذي یجعلــه 

دون النــزول بمســتوى تالمیــذ احــل التــي یعهــد إلیــه بالتــدریس بهــا، المر صــالحا للتــدریس فــي أي مــن 
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وانبعثـت فكـرة إنشـاء إدارة للتـدریب لتتـولى مهمـة  ،م بتـدریب المعلمـینومـن هنـا نبـع االهتمـا المرحلة،
  .اإلداریین العاملین بحقل التعلیمثم رفع مستوى  تصحیح األوضاع أوال،

ومنهـا مـا هـو  نهـا مـا هـو علـى المسـتوى القـومي،م ویتم تدریب المعلمـین عـن طریـق أجهـزة،
  :ویتمثل المستوى القومي في ثالث جهات.على المستوى المحلي

  .وكالة وزارة التربیة والتعلیم لشئون التوجیه الفني-
  .الرئاسة العامة للتوجیه الفني لكل مادة دراسیة-
  .وهي تابعة لوزارة التعلیم للتدریب، اإلدارة العامة -

تخطـیط وتقـدیم وتنفیـذ البـرامج التربویـة لمختلـف  لمهام التي تقوم بها هذه األجهزة،ومن أهم ا
   .1والكوادر الفنیة واإلداریة ذات الصلة بالعملیة التعلیمیة التربویة التخصصات،

وقد قامت الوزارة  ألول مرة بوضع خطة إلیفاد المدرسین للتدریب في الخارج في المجـاالت 
وكیفیــة اســتخدام التكنولوجیــا المتطــورة التربیــة والطــرق الحدیثــة للتــدریس،  فــيالمختلفــة علــى الجدیــد 
علــى أن تكـون مـدة التـدریب أربعــة أشـهر بكـل بعثـة تدریبیــة وذلـك بـدءا مــن  كـأدوات تعلیمیـة معینـة،

الوالیــات المتحــدة األمریكیــة  لــىتلــك البعثــات التدریبیــة إ إیفــادوقــد تــم  1993/1994العــام الدراســي،
تلـك الـدول خـالل  بلغ عدد المعلمـین الموفـودین للتـدریب فـي جامعـات وقد المتحدة وفرنسا، والمملكة

وقــــد تقـــرر زیـــادة عـــدد المدرســــین .معلمـــا 939، 1994/1995و 1993/1994العـــامین الدراســـیین 
  .مدرس سنویا 1000إلى  1995/1996المبعوثین خالل العام،

  :ة والتعلیم تتلخص مهامها فيكما شكلت لجنة علیا للتدریب برئاسة وزیر التربی
  .وضع السیاسة العامة للتدریب بوزارة التربیة والتعلیم بما یتماشى مع السیاسة التعلیمیة-
  .وضع أسس تخطیط البرامج التدریبیة بما یكفل التنسیق بین األجهزة واإلدارات المختلفة-
  .2متابعة تنفیذ السیاسة العامة للتدریب-

عنایـة بتحسـین وضــع المعلـم فقــد لل خاصــة أهمیـة أعطــتمصـر قـد  والجـدیر بالـذكر أن دولــة
جعـل المدرسـین مـن بـین خیـرة  أي تركیزا مكثفا علـى تمهـین التعلـیم،) 1995-1986( شهدت الفترة

وذلـــك بتزویـــدهم بثقافـــة واســـعة تشـــمل المبـــادئ االجتماعیـــة واألدبیـــة  المثقفـــین مـــن أبنـــاء المجتمـــع،
                                                

  .380-379ص ص  مرجع سابق، دراسات في إعداد المعلم، :محمد غازي بیومي فاروق البوهي، 1
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مــع الحــرص علــى أن یمتلــك المعلمــون قاعــدة ذهنیــة تقنیــة المناســبة، غویــة والعلمیــة والوالسیاســیة والل
 وأن یخضـــعوا إلـــى تحضـــیر فـــي التربیـــة األساســـیة تتــیح لهـــم اســـتیعاب المهـــام الملقـــاة علـــى عــاتقهم،

على عناصر التدریس التي تتناسب مع أي مستوى من رنامج إعدادهم قبل وأثناء الخدمة، واعتماد ب
 األســلوب التحلیلــي المباشــر اســتخداموروعــي فــي تــدریبهم  التــي تــدرس، مســتویات التعلــیم أو المــواد

بما في ذلك تسخیر جهاز الكمبیوتر كمسـاعد فـي ع على التقنیة التربویة األساسیة، واإللمام واإلطال
كل ذلك لتأهیل المعلمین وتزویدهم بالحد األدنى المطلـوب مـن المعرفـة األكادیمیـة  ،واإلرشادالتعلیم 

  .1والمهارات التدریسیةوالتربویة 
  المتحدة العربیة اإلمارات دولة المعلمین في أهیلت 1-3
محلیـا  المتعاقـدین الوافـدین المعلمـین ىعلـ – أساسـي بشـكل – والتعلـیم التربیـة وزارة تعتمـد 

 وترجع .بها العاملین المعلمین جملة من كبیرة نسبة هؤالء یشكل حیث العربیة، الدول من والمعارین
 مـن المطلوبـة باألعـداد بالدولـة، المعلـم إعـداد مصـادر وفـاء عـدم إلـي الـوطنیین غیـر نسـبة زیـادة

 هائلـة كمیة توسعات من المراحل هذه تشهده ما إلي إضافة التعلیمیة، المراحل جمیع في المعلمین
 .بها والمقبولین والفصول، المدارس، أعداد في

 التعلیمیـة الوظـائف شـغل فـي ةعالیـ ومعـدالت كبیـرة جهـودا األخیـرة السـنوات شـهدت ولقـد
 الوطني المعلم توفیر إلي بالدولة التعلیمي النظام ویتطلع ،بالوطنیین والتعلیم التربیة بوزارة واإلداریة

 بمهنـة االلتحـاق ىعلـ المـواطنین حفـز إلـي السیاسـیة وقیاداتهـا الدولـة وتسـعي العمـل، ىعلـ القـادر
 ولي قرار ذلك ىعل یدل ما أبرز ولعل الوطنیین، ینللمعلم المعنویة الروح رفع من خالل التدریس،

  .ظبي أبو إمارة في الوطنیین للمعلمین تشجیعیة حوافز بمنح ظبي، أبو عهد
 االتحـاد قیـام مـع نـهإف المتحـدة، العربیـة اإلمـارات دولـة فـي المعلـم إعـداد مصـادر عـن أمـا 

  1976 عـام في المتحدة لعربیةا اإلمارات جامعة أنشئت الخارج، إلي یفاد المعلمینإ فرص وتوفر
 إعـداد فـي رسـالتها تتحـدد التـي التربیـة، كلیـة – إنشـائها منـذ – تضـمها التـي الكلیات بین من وكان

 التـابع التربـوي التأهیل برنامج بدأ 1979 عام وفي .الجامعي المستوي علي الوطني المعلم وتأهیل
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 مـن الـوطنیین مـن والمعلمـات للمعلمـین المهنـيو  العلمـي المسـتوي رفـع بهـدف والتعلـیم، التربیـة لوزارة
  .االبتدائیة للمرحلة التدریس في یعملون الذین العامة، الثانویة الشهادة حملة

 ثـم الخدمـة، قبـل اإلعـداد إلـي الخدمـة، أثنـاء التأهیـل مـن البرنـامج، مهمـة تحولـت هنـاومـن 
 التعاون إطار وفي األخیرة، السنوات وفي ،1987 عام في البرنامج هذا علي أخرى تطورات حدثت

 ورفع المهنة تحسین أجل ومن المتحدة، العربیة اإلمارات وجامعة والتعلیم التربیة وزارة بین والتنسیق
 تمنح حیث الصف، معلم تأهیل استكمال مشروع جاء االبتدائي، التعلیم معلم وكفایات أداء مستوي
 من الدولة، مدارس في بالتدریس العاملین یعلجم الموجه االنتساب بمراكز االلتحاق فرصة الجامعة

 التأهیـل إلـي بمسـتواهم الوصـول بهـدف یعادلها، ما أو العامة والثانویة التربوي، التأهیل دبلوم حملة
للحصـول علـى درجـة  1989/1990الدراسـي العـام مـن رااعتبـا المشـروع بـدأ وقـد .الجـامعي التربـوي

ى علـ المشـروع تنفیـذ وتـم الفصـل، ومعلـم االبتدائیـة التربیـة تخصـص فـي التربیـة،البكـالوریوس فـي 
 حتـى – المشـروع شـمل وقـد مسـائیة، دراسـة وهـي اسـتثناء، دون للجمیـع إلزامیـة الدراسـة أن أسـاس
  .1معلما ومعلمة 1435حوالي -1991عام  نهایة

 خمسـیة خطة وضعت حیث الخدمة، أثناء التدریب بمجال ار كبی اماهتما اآلن الوزارة يلتو و 
وفـق برنـامج تتـابعي بنـائي مسـتمر بحیـث تسـتند ) 1996/1997-1992/1993( التدریبیـة امجللبـر 

  .أعوامها الخمسة إلى ما یتم تنفیذه في كل عام على حدة وعلى ما سبقه من خبرات تدریبیة
لیوفر المناخ المالئم لبناء الخبرات وتنظیمها والبیئة قامة مركز متخصص للتدریب التربوي، كما تم إ

  .اسبة للتعلیم والتطبیق العلمي خالل الدورات التدریبیةالمن
معلـــم ومعلمـــة مـــن بـــرامج التأهیـــل التربـــوي فـــي اختصاصـــات المـــواد  5000وقـــد تـــم تخـــریج 

وأمنـــــاء المختبـــــرات والمكتبـــــات  ومعلمـــــة ریـــــاض األطفـــــال، الدراســـــیة المنفصـــــلة أو معلـــــم الفصـــــل،
  .2لیم وجامعة اإلماراتوالسكرتاریة بتعاون مشترك بین وزارة التربیة والتع
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  ینالمعلم أهیلتجارب الدول األجنبیة في ت -2
  المعلمین في روسیا أهیلت -2-1

 متقـدم تـدریب فـي مسـتویاتهم اخـتالف ىعلـ المعلمـون یشـارك أن البـدسـنوات  خمـس كـل 
 في للتدریب وقسما معهدا )78( من یقرب ما وهناك الغرض، لهذا متخصصة وأقسام معاهد تنظمه
 معلومـاتهم وتطـویر وتحسـین هبـ التـدریس مشـكالت حـل فـي وتسـاعدهم المختلفـة، الدراسـیة دالمـوا
حـ ٕ  هـذه علـي ویطلـق .وطـرق التـدریس بوجـه عـام تخصصـهم، مجـال فـي التطـورات أحـدثباطتهم وا

 1."للمعلم المهنیة الكفاءة تطویر معاهد' اسم المعاهد
 60إلـى  40 بـین مـا قضـاء لمبتـدئا المعلـم ىوعلـ المحلیـة، السـلطات تـدیرها المعاهـد وهـذه

 یقوم التي بالمادة معرفته تحسین یستهدف أولیا تدریبا یتلقى حیث المحلي، التدریب معهد ساعة في
 أن بالتدریس اشتغالهم علي سنوات ثالث انقضاء بعد المعلمین كل ىعل یجب ذلك وبعد بتدریسها،

 ذلـك ویتكـرر الدراسـي، العـام طـوال ألسـبوعا في كامال یوما المحلیة التدریب معاهد أحد في یدرسوا
 أثناء للمعلمین تدریب بتنظیم فیها التدریب مراكز خالل من العلیا المدرسة وتقوم .سنوات خمس كل

 والمناقشـات والمـؤتمرات العلمیـة الجلسـات أیضـا وتعقـد مسـائیة كدراسـة، عـامین لمـدة الخدمـة
 .للمعلمین المهنیة التنمیة لصالح والمعارض

 وتخصـص للمعلمین، التربوي واإلرشاد المعلومات یقدم للتعلیم مكتب منطقة كل في ویوجد
 ىعلـ فیهـا التـدریب برنـامج ویشـتمل للمعلمـین، المهنیـة للتنمیـة مكانـا المختلفـة اإلقلیمیـة المنـاطق

 یطلـق األول: نوعـان روسـیا فـي والتـدریب.التـدریس ونمـاذج العمـل وورش والمناقشـات المحاضـرات
 والتعلیم التربیة مجال في األبحاث أحدث، بالمعلمین تعریف خالله من یتم التجدیدي ریبالتد علیه

 .2المعلمین ألنصاف یخصص التدریب من الثاني والنوع .السواء ىعل واألكادیمیة التربویة
  األمریكیةالمعلمین في الوالیات المتحدة  أهیلت 2-2

حتى ولو  ین أن تخرج المعلم الحقیقي غالبا،یمكن لمعاهد إعداد المعلم ساد االعتقاد أنه ال 
لذلك فإن .ذلك أن المعلم الحقیقي هو تلمیذ طوال حیاته قاربت فترة إعداده األربع أو الخمس سنوات
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المعلمین یدربون من أجل تحسـین كفـاءاتهم وذلـك بـاطالعهم علـى بعـض البحـوث التـي تتعلـق بنمـو 
  .1واإللمام بالتطورات التي طرأت على بعض الفروع ونظریات المعرفة والوسائل التعلیمیةلطفل، ا

ویتیسر لهم بحث  امج التي تعد لتربیتهم أثناء الخدمة،فادة المعلمین من البر ولكي تتحقق است
من  إعفائهمتوافق بعض السلطات التعلیمیة المحلیة على  والوصول إلى حلول معقولة، المشكالت،

إلــى  ثالثــةوتخصــص بعــض الســلطات األخــرى مــن  العمــل نصــف یــوم مــن أیــام العمــل األســبوعي،
حــث یعفــى فیهــا المعلمــون مــن أعمــالهم ویتفرغــون لبم متصــلة فــي العــام الدراســي الواحــد، خمســة أیــا

المشــــتركین فــــي مثــــل هــــذه  وقــــد تمــــنح بعــــض الســــلطات المعلمــــینالمشــــكالت التعلیمیــــة والتربویــــة، 
لمـین الـذین یشـتركون فـي نشـاط فنـي كما تكـافئ بعـض السـلطات المع.المؤتمرات أجرا عن حضورهم

وتخصـص بعـض السـلطات أیضـا .بمنحهم رسوم اشتراك في هذا النشاط إذا تطلـب االشـتراك رسـوما
رصــیدا معینــا یســتخدمه المعلمــون فــي دفــع مكافــآت االختصاصــیین الــذین قــد یحتــاجون إلــیهم ألخــذ 

لرصــید لشــراء بعــض األدوات وقــد یســتخدم هــذا ا رأیهــم أو االســتفادة بخبــراتهم فــي أمــر مــن األمــور،
  .الالزمة أیضا

 .ویعد اإلشراف أو التوجیه الفني من الوسائل التي تساعد المعلمین على النمو أثناء الخدمـة
یشـمل  هوكان اإلشراف في بادئ األمر مقصورا على ما یتصـل بعملیـة التـدریس فـي الفصـول، ولكنـ

قـت الحاضـر عـدد مختلـف مـن األفـراد بعـد أن ویقـوم بـه فـي الو .اآلن كل مـا یتعلـق بالعملیـة التربویـة
ورؤسـاء األقسـام فیهــا  ونظـار المـدارس، التعلـیم، مـدیروكـان القیـام بـه وقفـا علـى المشـرفین فیقـوم بـه 

  .2كما یشجع المعلمون على توجیه ذواتهم وتقدیر نموهم الشخصي.وغیرهم
 التنمیـة فـي سـاتدرا تقـدم حیـث المجـال، هـذا فـي ار كبیـ ار دو  المعلمـین نقابـات تـؤدي كمـا

 والبـرامج .األقـل ىعلـ أسـبوع ةلمـد صـیفیة عمـل ورش النقابـات هـذه تعقـد كمـا للمعلمـین، السیاسـیة
 بـین اجتماعیـة مسـافة توجـد ال أنـه بمعنـي دیمقراطیـة، بطریقـة تـتم النقابـات تقـدمها التـي التدریبیـة
 یقبـل السـبب ولهـذا، رغبـهی الـذي النشـاط نـوع اختیـار فـي الحریـة وللمعلـم ومتلقیـه، التـدریب مقـدمي

 تقـدمها التـي تهـاانظیر  مـن أكثـر المعلمـین نقابـات تقـدمها التـي المهنیـة التنمیة برامج ىعل المعلمون
 المعلمـین نقابـات أن ذلـك ومرجـع المدرسـیة، والمنـاطق التعلیمـي الوالیـة وقسـم والجامعـات الكلیـات

                                                
 .5ص  مرجع سابق،:بدیع محمود مبارك القاسم 1
 .395-393ص ص  مرجع سابق، دراسات في إعداد المعلم، :محمد غازي بیومى البوهي، فاروق 2
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 لعـدة زمالئـه مـع ویعـیش.بالجماعیـة عرویشـ المهنة، زمالء مع ویتعاون أسرته في أنه المعلم تشعر
 . عمل ورش أو مؤتمر في أیام

 بمكانـة التمتـع مثـل كثیـرة امتیـازات علي یحصل المهنیة التنمیة برامج یحضر الذي والمعلم
 علـي والحصـول تعلیمیـة مهنیة منظمة أي لرئاسة نفسه ترشیح أحقیة له وتكون المدرسة، في كبیرة
 .1راتبه یزدادو  بل والبعیدة، القریبة األماكن في التعلیمیة ماعاتواالجت المؤتمرات لحضور منحة

  إنجلتراالمعلمین في  أهیلت 2-3
 تنظـیم فـي أساسـیا دورا العلیـا المعلمـین ومعاهـد التربیـة وكلیـات المفتوحـة الجامعـة تـؤدي 

 الفنیة اعداتالمس تقدیم في بارز بدور المعلمین مراكز وتقوم الخدمة، أثناء للمعلمین تدریبیة دورات
عدادها، التعلیمیة المواد اختیار مجاالت في للمعلمین ٕ رشادهم وا ٕ  ىعل والتركیز توظیفها، كیفیة ىإل وا

 التربیـة قسـم فیهـا یسـهم كبیـرة مسـئولیة للمعلمین المهنیة التنمیة وتعتبر.الصفیة المعلمین احتیاجات
ن ،المعلمین ومراكز التربیة وكلیات ومعاهد والجامعات، والعلوم ٕ  أن إلي تشیر دالئل هناك كانت وا

 تعیین قواعد وضع عن مسئولة ألنها المحلیة، التعلیمیة السلطات عاتق ىعل تقع الرئیسة المسئولیة
 للمعلمین المهنیة التنمیة برامج وتتنوع 2مهنیا تنمیتهم عن مسئولة تكون أن البد وبالتالي المعلمین،

  :التالي النحو ىعل إنجلترا في
  امج القصیرةالبر  -1  

أن  هـذا النـوع مـن البـرامج علـى كـل مفـتش يوفـ :السـلطات التعلیمیـة المحلیـة ابرامج تقدمه 1-1
أساســا علــى  المقترحــاتوتقــوم هــذه .یقــدم كــل عــام اقتراحــات بــالبرامج التــي ینبغــي أن تقــدم للمعلمــین

ه الكفیلـة بتحقیـق ویقوم المفتش بتقدیم مقترحاتـ ،طلب من بعض المعلمین لدراسة ناحیة من النواحي
  .هذا األمر

تهدف وزارة التعلیم من تقدیم البرامج القصـیرة للمعلمـین إلـى رفـع  :وزارة التعلیم ابرامج تقدمه 1-2
وتختار الوزارة عددا من المعلمین لحضور البـرامج مـن أعـداد كبیـرة تتقـدم  مستواهم المهني والفكري،

ولیس من  لمحاضرین الممتازین من كل أنحاء البالد،ویمكن للوزارة أن تجمع بین المعلمین وا إلیها،
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وتعقـــد غالبیتهـــا فـــي كلیـــات  وتقـــدم الـــوزارة برامجهـــا القصـــیرة عـــادة فــي فتـــرة العطـــالت، جهــة واحـــدة،
  .المعلمین
تقدم المعاهد وأقسام التربیة بالجامعات باإلضافة إلـى المـؤتمرات التـي  :البرامج الطویلة -2  

 آخـر فـي التربیـة لتـي تقـدمها بـرامج تـؤدي عـادة إلـى الحصـول علـى مؤهـلتعقدها والبرامج القصیرة ا
وتقــوم الــوزارة بــدفع نفقــات الدراســة  ومــدة هــذا البرنــامج عــام واحــد، ویطلــق علیــه دبلــوم فــي التربیــة،

  .1للمعلم إذا استغنت السلطة المحلیة عنه لمدة عام
  :الفصل استخالص

إلـــى أن تأهیـــل المعلمـــین ضـــرورة الزمـــة  لناللعناصـــر الســـابقة توصــ ناانطالقــا مـــن استعراضـــ  
على اعتبار أن المعلـم مـورد بشـري  تستخدمها الدول من أجل تحسین مستوى أداء مواردها البشریة،

تـأثیرهم فـي مـن د یـز تفاعلیـة المعلمـین  یـادةز ف ،أدائـه ینبغي العنایـة بـه إذا مـا أردنـا الرفـع مـن مسـتوى
شباع حاجاتهم،التالمیذ ومساعدتهم على تحقیق أهدافهم  ٕ وتنمیة شخصیاتهم وهـذه  وتنمیة مواهبهم وا

  .بال شك هي األهداف العامة والغایات الكبرى لعملیة التربیة
منهــــا االنفجــــار المعرفــــي وهنــــاك عــــدة أســــباب تجعــــل جمیــــع الــــدول تهــــتم بتأهیــــل المعلمــــین 

تربویة، إضافة إلى وتضاعف المعرفة وبخاصة في العلوم والتكنولوجیا، وتطور المناهج والتغیرات ال
  .معالجة النقص الحاصل في مرحلة اإلعداد

وهو كأسلوب ال یهدف فقط إلـى  التأهیل نشاط مخطط ومدروس،كما توصلنا أیضا إلى أن 
نما یهدف إلى جانـب ذلـك إلـى زیـادة قـدرة  ٕ صالح النقص والضعف في إعداد المعلمین، وا ٕ معالجة وا

مـن التكیـف مـع أعمـالهم مـن ناحیـة ومواجهـة المشــكالت المعلمـین علـى التفكیـر المبـدع بمـا یمكـنهم 
   .المستقبلیة والتغلب علیها من ناحیة أخرى، وبهذا یرتفع مستوى أدائهم وتزید كفاءتهم في العمل

 هــي أداة التغییــر فــي المجتمــعوالمدرســة  ،هــو أداة التغییــر فــي المدرســةإذن المعلم الكــفء فــ
ر التربوي والحضـاري فـي یإستراتیجیة من استراتیجیات التغی باعتبارهأهیل ولذلك یمكن النظر إلى الت

  .المجتمع
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  :تمهید
فـي  لطالما حظیت الجوانب المادیة في المؤسسات بأهمیة كبیرة واعتبرتهـا المـورد األساسـي،

تستخدمه المؤسسـة  العمل واإلنتاج ولم یتعدى دور المورد البشري كونه أداة للعمل ومصدر للطاقة،
وظـــل الوضـــع علـــى حالـــه إلـــى أن ظهـــرت مدرســـة العالقـــات  فـــي الوصـــول إلـــى اإلنتـــاج المطلـــوب،

ومنــذ ذلــك .وأنــه العنصــر المهــم داخــل المؤسســة اإلنســانیة واعتبــرت اإلنســان محــور العمــل اإلداري،
تنظر إلـى المـورد  ....)خدماتیة، صناعیة، اقتصادیة،( الوقت أصبحت المؤسسات بمختلف أنواعها

إال  اللـه،وال یمكن أن تحقق أهدافها إال مـن خ والمورد الحقیقي لها، العمود الفقري، البشري باعتباره
صــعبت علــى المــوارد  أن التغیــرات والتطــورات الحاصــلة علــى مســتوى عــالمي فــي عصــرنا الحــالي،

تلجــأ  ولمواكبــة كــل هــذه التغیــرات والتــأقلم معهــا، البشــریة النجــاح فــي أداء وظائفهــا بفعالیــة وكفــاءة،
مـن أجـل ضـمان لضمان تزویدها بكل المستجدات والخبرات  المؤسسات إلى تنمیة مواردها البشریة،

  .حسن العطاء والجودة في األداء
 وبنـاءا علـى مـا ســبق سـنحاول فـي هــذا الفصـل أن نتحـدث عـن أهمیــة تنمیـة المـوارد البشــریة

والمحافظة على مكانة المؤسسة في ظـل كـل التغیـرات المفروضـة ودورها في خلق المیزة التنافسیة، 
  .علیها الداخلیة والخارجیة

  شریة المفهوم األهمیة واألهدافتنمیة الموارد الب -أوال
  تعریف تنمیة الموارد البشریة -1

 أو الوسـائل أو الثـروة sourcesدر الغویـا هـي المصـ ressourcesالمـوارد  :تعریف المـوارد 1-1
اس للحصـول علـى شـيء یحقـق لهـم والمـورد هـو المكـان الـذي یـأتي إلیـه النـ ومورد هي مفـرد مـوارد،

عـــادة كإشـــارة إلــى األصـــول المادیـــة التــي تحقـــق ثـــروة أو إیـــرادات  ویســـتخدم مصـــطلح المــواردنفعــا، 
ولكــن تــم توســیع المصــطلح شــأنه شــأن  أي أنهــا كانــت یغلــب علیهــا الجانــب االقتصــادي، لومــداخی

والتــي بإمكانهـا تحقیـق الثــروة واإلیـرادات فـي حالــة المصـطلحات لیشــمل المـوارد البشـریة، العدیـد مـن 
ومـن هنـا نجـد أن  الفنیـة والمعرفیـة والمهـارات واالتجاهـات وغیرهـا، توافر مجموعة من الشروط منهـا

  .المورد في معناه الواسع قد یكون مصدرا مادیا أو معنویا إذا تم استخدامه بطریقة فعالة
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وهـو إمـا أن یكـون  أي شـيء لـه قیمـة ویمكـن اسـتخدامه' :ویعرف ماكس سبورین المورد بأنه
ویسـتطیع اإلنسـان أن یسـتفید منـه ویجعلـه  الجهد لجعله متاحا،ویتطلب بعض  متاحا أو غیر متاح،

  '.1أداة یمكن استخدامها لتأدیة وظیفة أو إلشباع حاجة أو لحل مشكلة
 مجموعـات ': أنهـا علـى البشـریة المـوارد بلـوط إبـراهیم حسـن یعـرف :تعریـف المـوارد البشـریة 1-2

نجاز ونشاطات وسیاسات أهداف رسم المشاركة في األفراد ٕ  وتقسـم المؤسسات بها تقوم التي عمالاأل وا

 :التالیة وهي مجموعات خمسة إلى الموارد هذه

 .القیادیة الموارد 2 االحترافیة               الموارد 1

 .المشاركة الموارد باقي 4              اإلشرافیة الموارد 3

  .2العمالیة االتحادات 5

 ألنـواع المناسـبة والقـدرات المهـارات ذوي المـؤهلین األفـراد مـن الجمـوع تلـك' :بهـا أیضـا یقصـد

   '.واقتناع بحماس األعمال تلك أداء في والراغبین األعمال من معینة
  :هما البشریة الموارد تركیب في أساسیتین صفتین التعریف تبرز من

 .األعمال أداء على القدرة صفة.أ

  . 3األعمال أداء في الرغبة صفة.ب
ن تلك المجموعات من األفراد القادرین على أداء العمل والراغبی' :على أنها كما عرفت أیضا

ألنهـــم رأســـمال عقلـــي أي لهـــم عقـــول قـــادرة علـــى الـــتعلم والنمـــو  فـــي هـــذا األداء بشـــكل جـــاد وملتـــزم،
  '.4واإلسهام المؤثر في تعزیز أداء وموارد المنظمة

 تكـون فـي المنظمـة فـي وقـت معـین مجموع األفراد والجماعات التي' :یقصد بالموارد البشریة
كمـا  حیث تكوینهم وخبرتهم وسلوكهم واتجاهاتهم وطموحـاتهم، نتلف هؤالء األفراد فیما بینهم، مویخ

هذه  ؤسسةوتستعمل الم یختلفون في وظائفهم ومستویاتهم اإلداریة وفي مساراتهم المهنیة والوظیفیة،
ویتطلـــب التغیـــر لصــــالح  نفیـــذ اســـتراتیجیاته،المـــوارد البشـــریة مـــن أجـــل تحقیـــق أهـــدافها وتصـــمیم وت

                                                
 .9-8، ص  ص 2011الجزائر،  ةدار األم الموارد البشریة،إدارة :نورالدین حاروش 1
 .17، ص2002دار النهضة العربیة بیروت، إدارة الموارد البشریة من منظور استراتیجي، :حسن إبراهیم بلوط 2
 .19، ص 2002دار الهدى الجزائر، تنمیة الموارد البشریة، :علي غربي، وآخرون 3
 .19، ص1993الدار الجامعیة بیروت، إدارة الموارد البشریة، :محمد سعید سلطان 4
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وبـالطبع  المنظمة اهتماما وتخطیطا مسـبقا لتوجیـه األفـراد وتغییـر تصـرفاتهم فـي مختلـف المجـاالت،
تختلــف خصــائص المــوارد البشــریة مــن منظمــة إلــى أخــرى حســب مســتوى تطــور معــارفهم وكفــاءتهم 

  .1وقدراتهم ومقدار توافر العناصر لدى األفراد العاملین
إال أن  علـى الـرغم مـن قـدم ممارسـات تنمیـة المـوارد البشـریة، :تعریف تنمیة المـوارد البشـریة 1-3

حیـث أصـبح  ،1958اهتمام المنظرین االقتصادیین واإلداریین بدأ یتجـه إلیـه كحقـل علمـي فـي سـنة 
ة بمضـمونه ومصطلح تنمیة الموارد البشری أكثر تداوال في كتاباتهم، مصطلح تنمیة الموارد البشریة،

  .لیونارد نادلرالمعاصر لم یصبح واسع االنتشار إال مع المفكر األمریكي 
وقـــد ســـاوى فـــي البدایــــة بـــین مفهـــوم تنمیــــة المـــوارد البشـــریة وأیــــة نشـــاطات أخـــرى مخططــــة 

ثــم عــدل فكرتــه فــي مرحلــة الحقــة عنــدما  تســتهدف إحــداث التغییــر الســلوكي مــن قبــل أي جماعــة،
والتـي تنفـذ فـي فتـرة  المـوارد البشـریة یـوازي فكـرة التجربـة التعلیمیـة المنظمـة،صرح بـأن مفهـوم تنمیـة 

  .2مع توقع حدوث تغیر في األداء زمنیة معینة،
األنشـطة النظمیـة المخططـة التـي یصـممها  :هذا وقد عرفت تنمیة الموارد البشریة علـى أنهـا

 والمسـتقبلیة بیـة طلبـات العمـل الحالیـةالمهارات الالزمة لتل االتنظیم لیوفر الفرصة ألعضائه، لیتعلمو 
 .3فیكون التعلم أساس كل جهود تنمیة الموارد البشریة

أحـد المقومـات األساسـیة فـي تحریـك وصـقل وصـیانة وتنمیـة القـدرات  :كما عرفت علـى أنهـا
  ن وسیلة تعلیمیة تمد اإلنسا يوالكفاءات البشریة في جوانبها العلمیة والعملیة والفنیة والسلوكیة، فه

بمعـــــارف أو معلومـــــات أو نظریـــــات أو مبـــــادئ أو قـــــیم أو فلســـــفات تزیـــــد مـــــن طاقتـــــه علـــــى العمـــــل 
  .4واإلنتاج

  مساعدة العاملین على مواجهة التحدیات التي تخلقها التطورات التكنولوجیة :عرفت أیضا
  وتستهدف أیضا معاونتهم على التكیف إزاء المتطلبات  وغیرها من أنواع التطور في بیئة العمل، 
  

                                                
 .16مرجع سابق، ص :نورالدین حاروش 1

2 Leonard Nadler and Gerland D wiggs : Managing human resource development, jossey-bass, san francisco, 
1986, PP 3-4. 

تعریب ومراجعة، سرور علي إبراهیم سرور، دار  التطبیقات،-اإلطار-األساس- البشریةتنمیة الموارد :جون ویرنر،واندي دیسایمون 3
 .47، ص 2011المریخ المملكة العربیة السعودیة، 

 .328، ص 2010دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، تسییر الموارد البشریة، : نوري منیر 4
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  . 1الجدیدة لتحقیق مستویات األداء المطلوب للبقاء والحفاظ على القدرة التنافسیة
في جمیـع  المعرفة والمهارات والقدرات للقوى البشریة القادرة على العمل، :أیضا عرفت بأنها

بغیـة رفـع مسـتوى  ضوء ما جرى مـن اختیـارات مختلفـة،المجاالت والتي یتم اقتناءها واختیارها على 
  .كفاءتها اإلستنتاجیة إلى أقصى حد ممكن

  .2العملیة المخططة الهادفة التي قد توجه عملیة النمو وتسارعها :كما عرفها علماء اإلدارة أنها
 ذا من خالل التعریفـات السـابقة نخلـص إلـى القـول أن تنمیـة المـوارد البشـریة وتحسـین أدائهـا

ویـأتي هـذا االهتمـام مـن االعتـراف  لذا تلقى اهتماما متزایدا من المؤسسـات المعاصـرة، ،أهمیة بالغة
  .بأهمیة الدور الذي یؤدیه المورد البشري في خلق وتنمیة القدرات التنافسیة للمؤسسات

مجموعــة مــن العملیــات واالســـتراتیجیات ':تعــرف علــى أنهــا :تعریــف إدارة المــوارد البشــریة -1-4
بــین  عــن طریــق إیجــاد نــوع مــن التكامــل،م تصــمیمها لــدعم األهــداف المشــتركة، األنشــطة التــي یــتو 

  '.احتیاجات المؤسسة واألفراد الذین یعملون بها
وذلـك بســبب  یركـز هـذا التعریــف علـى األهمیــة اإلسـتراتیجیة إلدارة المـوارد البشــریة وعلـى العملیــات،

  .3تنفیذهاالطبیعة االستمراریة لألنشطة التي یتم 
ذلك الجانب من العملیـة المتضـمنة لعـدد مـن الوظـائف واألنشـطة والتطبیقـات ' :عرفت أیضا

یجابیــة، ٕ وبمــا یــؤدي إلــى تحقیــق  التــي تمــارس ألجــل إدارة العنصــر البشــري الموجــود بطریقــة فعالــة وا
وتـــرتبط وظـــائف وأنشـــطة المـــوارد  مصـــلحة المنظمـــة ومصـــلحة العـــاملین ومصـــلحة المجتمـــع ككـــل،

  '.البشریة مباشرة باستراتیجیات المنظمة المختلفة
النشــاط الــذي یتعلــق بتخطــیط وتنظــیم وتوجیــه ورقابــة الوظــائف الخاصــة ' :یقصــد بهــا كــذلك

  '.واالنتفاع بها لتحقیق األهداف الفردیة والتنظیمیة العامة، بتدبیر وتنمیة والمحافظة على قوة العمل
 فـــن اكتســـاب القــــوى العاملـــة ذات الكفــــاءة' :راد بأنهــــاعرفتهـــا الجمعیـــة األمریكیــــة إلدارة األفـــ

 '.واالحتفاظ بها من أجل تحقیق أهداف المنظمة بأقصى قدر من الفعالیة في األداء اوتنمیته

                                                
 .40، ص 1996بمیك القاهرة، استراتیجیات االستثمار البشري بالمؤسسات العربیة، :عبد الرحمن توفیق 1
 .19،ص 1999،الدار الجامعیة اإلسكندریة،إدارة الموارد البشریة:صالح الدین عبد الباقي 2
 .12،ص 2،2006طدار الفاروق مصر إدارة الموارد البشریة،:باري كشواي 3
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انتقاء واختیار العاملین الجدد وتنمیة كفـاءات المتواجـدین فـي المنظمـة بقصـد االسـتخدام  :أیضا هي
  .1تائج نوعیة وكمیة في المستوى المطلوباألمثل للقوى العاملة والحصول على ن

  أهمیة تنمیة الموارد البشریة -2
على  ن الجهات واألفراد المستفیدة منه،بتبای الفائدة منه،و  تنمیة المورد البشريتتباین أهمیة  

الـــرغم مـــن التـــداخل والتكامـــل بـــین النتـــائج المتحققـــة منـــه لجمیـــع أطرافـــه وهـــم األفـــراد العـــاملون ثــــم 
وفیمــا یلــي نســـتعرض یعتبــر التكــوین أحــد األســالیب الهامــة فــي تنمیــة المــوارد البشــریة  المؤسســات،

   .أهمیة التكوین لكل من األفراد العاملین والمؤسسة
یكتسي التكوین أهمیـة كبیـرة بالنسـبة لألفـراد  :أهمیة التكوین بالنسبة لألفراد العاملین 2-1

أن نســـتعرض فیمــا یلــي أبـــرز النقــاط التــي تبـــرز أهمیــة التكــوین بالنســـبة  لنحــاو  ،داخــل المؤسســات
  .لألفراد العاملین

  .توسیع وزیادة فرص الترقیة الوظیفیة وما یترتب علیها من مكتسبات مادیة ومعنویة-
  .رفع الروح المعنویة والرضا عن األداء وتحسین العالقات اإلنسانیة-
  .بات واحتماالت التعرض للعقوبات التأدیبیةتقلیل األخطاء واالنحرافات واإلصا-
ثراء المعارف ذات العالقة بالوظائف الحالیة والمستقبلیة- ٕ   .تحدیث المعلومات وا
  .زیادة الفهم للقوانین والنظم واللوائح المنظمة للعمل والعالقات-
  .2عالقةإثراء الخبرات والتجارب وتبادلها والتعرف على المستجدات الفكریة والعملیة ذات ال-
  .یساعد األفراد في تحسین فهمهم للمؤسسة واستیعابهم لدورهم فیها-
  .یساعد األفراد في تحسین قراراتهم وحل مشاكلهم في العمل -
  .یطور وینمي العوامل الدافعیة لألداء ویوفر الفرصة أمام األفراد للترقیة في العمل -
  .وأنماط سلوكهم بما یحقق األداء الفعالیساعد األفراد في تطویر مهاراتهم وقدراتهم،  -
یسـاعد فــي تقلیــل القلــق النــاجم عــن عــدم المعرفـة بالعمــل وقلــة المهــارات التــي یــنجم عنهــا ضــعف  -

  .3األداء

                                                
 .14 ،13مرجع سابق،ص ص :نورالدین حاروش 1
   .18-17، ص ص مرجع سابق:عامر خضیر الكبیسي 2

  .109، ص 1999دار وائل  األردن،  ،إ دارة الموارد البشریة:علي حسن علي سهیلة محمد عباس،  3
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  فالتكوین یعتبر بالنسبة للفرد تطبیقا لوسائل بإمكانها مساعدته في الحصول على قدرات 
  التحكم في التقنیات الجدیدة وتجدید معارفه تسمح له باالندماج والترقیة و  ومعارف ومواقف،

  .1السابقة
أنفسـهم  كـونینإذا كانـت الفوائـد أعـاله تتحقـق للمت :ؤسسـةأهمیة التكوین بالنسبة للم 2-2

أمـا أهمیـة التكـوین بالنسـبة  ،ؤسسـةفإنها بنفس الوقت وبصورة غیر مباشرة ستصـب فـي مصـلحة الم
  :فیمكن إیجازها في النقاط التالیة ؤسسةللم
  .2ؤسساتمعالجة القصور والخلل في األداء الكلي أو في المخرجات النهائیة للم-
إزالــة ومعالجــة نقــاط الضــعف لــألداء ســواء أكــان ذلــك لــألداء الحــالي أو األداء المســتقبلي المتوقــع -

  .ویسهم في تطویرها واستمرارها ؤسسةمما ینعكس بنتائج إیجابیة على مستوى اإلنتاجیة الكلیة للم
  .ؤسسةتحسین المعارف والمهارات الخاصة بالعمل في كل مستویات الم-
  .من حل مشاكلها واتخاذ قراراتها بفاعلیة أكثر ؤسسةالتكوین یمكن الم-
ثراء المعلومات التي تحتاجها الم- ٕ   .3لصیاغة أهدافها وتنفیذ سیاساتها ؤسسةیساعد في تجدید وا
  . ربط أهداف األفراد العاملین بأهداف المؤسسةیساهم في " -
  . یساهم في خلق اتجاهات ایجابیة داخلیة وخارجیة نحو المؤسسة -
مكانیاتها كیساهم في انفتاح المؤسسة على المجتمع الخارجي، وذل - ٕ   .بهدف تطویر برامجها وا
  .یؤدي إلى توضیح السیاسات العامة للمؤسسة -
  .القیادة وترشید القرارات اإلداریةیؤدي إلى تطویر أسالیب  -
ثراء المعلومات التي تحتاجها المؤسسة لصیاغة أهدافها وتنفیذ سیاستها - ٕ   .یساعد في تجدید وا
واكبـــــة التطـــــور العلمـــــي مواجهـــــة التغیـــــرات التـــــي تحـــــدث فـــــي الـــــنظم االقتصـــــادیة واالجتماعیـــــة وم-

    .4والتكنولوجي
ال تقتصر أهمیة التكوین علـى األفـراد  :نسانیةفي تطویر العالقات اإل  أهمیة التكوین 2-3

نمــا یكتســي أهمیــة أخــرى تتمثــل فــي تطــویر العالقــات اإلنســانیة بــین  ،فقــط المؤسســةالعــاملین أو  ٕ وا
                                                

1M. Deguy:La Politique des ressources humaines dans l’entrepris, ed, D’Organisation, paris,1984,p 133.  
 .19مرجع سابق، ص :الكبیسيعامر خضیر  2
 .273، ص 2006، الوراق للنشر عمان، إدارة الموارد البشریة مدخل استراتیجي متكامل:یوسف حجیم الطائي وآخرون 3
 .109-108مرجع سابق، ص ص :سهیلة محمد عباس، علي حسن علي 4
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لـــذا ســـنحاول فیمـــا یلـــي اســـتعراض أهمیـــة التكـــوین فـــي تطـــویر العالقـــات ، ؤسســـةاألفـــراد داخـــل الم
  : اإلنسانیة

  .بین األفراد العاملینطویر أسالیب التفاعل االجتماعي ت-
  .ةتطویر إمكانیات األفراد لقبول التكیف مع التغیرات الحاصلة بالمؤسس -
  .تمتین العالقة بین اإلدارة واألفراد العاملین -
  .1یساهم في تنمیة وتطویر عملیة التوجیه الذاتي لخدمة المؤسسة -

التي یحققها التكـوین فـي حـال في النتائج الملموسة  إذن أهمیة تنمیة الموارد البشریةتكمن 
لیـة والكفایــة فــي إذ أن الفاع.ارتكـز علــى سیاسـات وقواعــد واضــحة ومدعومـة مــن قبـل القمــة اإلداریــة

دارة المؤسســـة اإلنتـــاج واألداء،  ٕ واللـــذان یعتبـــران مطلبـــین أساســـیین یقعـــان فـــي صـــلب اســـتراتیجیات وا
والمعنویــة التــي ترفـع مــن مســتوى أداء  كمـا أن الحــوافز المادیـة ویتحققـان غالبــا عـن طریــق التكــوین،

نتاجیـــة األفـــراد ٕ مســـتوى ودوافـــع التكـــوین ومـــع تطـــویر وتحـــدیث برامجـــه  تنمـــو وتـــزداد مـــع ارتفـــاع ،وا
فــي والتــي یمكــن إیجازهــا  وتتضــح أهمیتــه أكثــر مــن خــالل تحقیــق التكــوین لألهــداف المرجــوة منــه،

  :النقاط التالیة
  .ونقلهم إلى مواقع اإلنتاج والتغییر معا األفراد، كوینوجود حاجة فعلیة لت-
  .زیادة في اإلنتاج عن طریق ضمان تكوین ألداء األفراد للعمل بكفایة وفاعلیة-
 نتیجــة التغییــر أو االســتبدال فــي مــوارد معینــة اقتصــاد النفقــات التــي یمكــن أن تتكبــدها المؤسســة،-
  ).مواد معدات، آالت،(
مـد األفـراد بالمهـارات والقـدرات التـي  یة للعمـل وذلـك عـن طریـق،تحفیز األفراد وتوفیر الدوافع الذات-

المهــارات الجیــدة أن أضــف إلــى ذلــك  تســاعدهم علــى القیــام بمســئولیات األعمــال التــي توكــل إلــیهم،
  .والجدیدة تعزز من أهمیة ومكانة العمل لدى األفراد وتؤهلهم بالتالي للترقي واستالم وظائف أعلى

لمشــــاریعها المختلفــــة وبمــــا یــــوفر  ل بمــــا یــــؤمن متابعــــة إنتــــاج المؤسســــة،اســــتقرار فــــي دوران العمــــ-
علـــــى تلبیــــة حاجـــــات وشـــــروط مختلــــف مشـــــاریع المؤسســـــة  االســــتقرار الـــــوظیفي لألفــــراد المكـــــونین،

  .2اإلنتاجیة
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وهـو عنصـر  وفي ضوء ما سبق یمكن القول أن التكوین هو إحدى الطرق الرئیسیة لرفـع اإلنتاجیـة،
   .واثق من نتائجه والفرد المكون المؤهل هو فرد قادر على أداء عمله، حیوي بالغ األهمیة،

العنصـر البشـري حتـى یصـبح أكثـر معرفـة  أداء فالتكوین هو أحد المحاور الرئیسـیة لتحسـین
وبهــذا فــإن التكــوین  وبــة منــه بالشــكل المطلــوب والمناســب،واســتعدادا وقــدرة علــى أداء المهــام المطل

  .1استثمار ولیس استهالك ووسیلة ولیس غایة، فه
فـي تنمیـة وتطـویر  وفي األخیر یمكن القول أن أهمیـة التكـوین تـأتي مـن الـدور الـذي یؤدیـه،

بكافـــة مســـتویاتها ولمـــا لـــه مـــن أهمیـــة فـــي تزویـــد تلـــك األیـــدي العاملـــة بمســـتجدات  المـــوارد البشـــریة،
فـــي كافـــة النـــواحي تطـــویر مخاصـــة ونحـــن نعـــیش فـــي عـــالم متجـــدد  وخبـــرات تســـتلزم اإلحاطـــة بهـــا،

مـن هنــا نجـد أن صــانع القـرار فــي أي مؤسسـة یضــع ضـمن إطــار خططـه المطبقــة  الهیكلیـة اآللیــة،
لمــــا لــــذلك مــــن إســــهامات فــــي تحقیــــق األهــــداف مســــتمر لكافــــة المســــتویات العاملــــة،  كــــویننظــــام ت

  .2المنشودة
  أهداف تنمیة الموارد البشریة -3
لـذا فـإن الهـدف  البشـریة لتحقیـق أهـداف المؤسسـة،تهدف عملیة التكوین إلى تهیئـة المـوارد  

الرئیســي مــن أي عملیــة تكــوین ســوف تتمثــل فــي تحقیــق نــوع مــن التغییــر فــي المعرفــة أو المهــارة أو 
والـــذي مـــن شـــأنه تعزیـــز كفـــاءة المـــوارد البشـــریة ویمكـــن تحدیـــد أهـــم  أو الســـلوك أو االتجـــاه، الخبـــرة،

  :أهداف تنمیة الموارد البشریة كما یلي
أو  نمیـــة قـــدرات ومهـــارات العــــاملین الالزمـــة ألداء الوظـــائف التـــي یشــــغلونها فـــي الفتـــرة الحالیــــة،ت-

  .الوظائف التي یمكن أن یشغلوها في الفترات القادمة عن طریق الترقیة أو النقل
توفیر القدر المناسب من المعلومـات التـي تلـزم العامـل وتهـدف إلـى تطـویر معلوماتـه فـي النـواحي -

طبیعــة المؤسســة التــي یشــغلها الفــرد حالیــا وعالقــة تلــك الوظــائف بالوظــائف األخــرى فــي  -:التالیــة
  .المؤسسة

   .طبیعة المؤسسة ونشاطها وتاریخها وثقافتها-
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  .البیئة الخارجیة للمؤسسة وتأثیرها على نشاط المؤسسة-
بشـكل مباشـر  وفـي هـذا المجـال یسـاهم التكـوین تنمیة الجوانب السلوكیة للعاملین داخـل المؤسسـة،-

وتقویـــة  والعمــالء والرؤســاء، فــي تنمیــة الجوانــب الســلوكیة خاصــة فــي مجـــال التعامــل مــع الــزمالء،
  .1االتصاالت الشخصیة الفعالة

إتباع منهجیة رفع قدرات العاملین من خالل برامج تكوینیة هادفة تغذي كافة فئات العاملین بشتى -
حتـــى تحقـــق الغــــرض  الهادفـــة بالدقــــة والموضـــوعیة،حیـــث تمتــــاز هـــذه البـــرامج  مـــواقعهم ومهـــامهم،

مــع  المقصــود مــن عقــد هــذه الــدورات وهــو رفــع إمكانــات وقــدرات العــاملین وبالتــالي زیــادة إنتــاجیتهم،
  .خلق وتهیئة األجواء المناسبة لإلنتاجیة وظروف العمل المریحة

وزیـادة قـدراتها حتـى یتسـنى  تحقیق مبدأ اإلدارة باألهداف في القیـادات اإلداریـة بحیـث یـتم تأهیلهـا،-
  .لها صنع القرارات المناسبة

العمـل علـى تخفــیض دوران العمـل والمحافظـة علــى طـاقم العـاملین لالســتفادة مـن أدائهـم وانتمــائهم -
  .وذلك بإقامة العالقات اإلنسانیة واالجتماعیة المناسبة معهم لعملهم،

نتاجیتها بكل یسر وسهولةتحقیق الغرض والهدف الرئیسي للمؤسسة وصوال إلى أهدا- ٕ   .فها وا
  .وضع نظام مكافآت ورواتب وحوافز وقیاس أداء یضمن للجمیع العدالة وحسن األداء-
حیــث أن التغییــر وعـدم االســتقرار فــي القــوى العاملــة یــؤثر ســلبا  وضـع نظــام یحفــظ القــوى العاملــة،-

  .2على إنتاجیة المؤسسة وبالتالي الحفاظ على العاملین
علـي محمـد عبـد الوهـاب وآخـرون أهـداف تنمیـة المـوارد البشـریة إلـى أربعـة أنـواع هذا ویقسم 
  :نستعرضها كالتالي

والتـي تشـتق مـن الواجبـات الرئیسـیة للوظیفـة وتحقـق  :األهداف الیومیـة المعتـادة للوظیفـة-
  .وتحفظ للوظیفة توازنها مع بقیة الوظائف القدر المطلوب من كفاءة األداء،

والتي تختص بإیجاد حلول محددة للمشكالت التي تكون في مكان  :تأهداف حل المشكال-
وتســاعد هــذه األهــداف األفــراد والمؤسســات علــى االســتمرار فــي اإلنجــاز ، ...)إنســانیة فنیــة،( العمــل

  .والتغلب على الصعوبات التي تصادف العمل
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التكـــوین هنــــا ویقـــوم  والتـــي تتعلـــق بـــالتطویر واالكتشـــاف والتجدیـــد، :األهـــداف االبتكاریـــة-
وقرارات  وحلول مبتكرة لمشكالتهم، بمساعدة المتكونین على الوصول إلى أفكار جدیدة في أعمالهم،

  .أكثر فعالیة لتحقیق أهدافهم
مــن تنمیــة ذاتیــة واحتــرام  وهــي التــي یریــد األفــراد تحقیقهــا ألنفســهم، :األهــداف الشخصــیة-

الشـخص علـى أن یضـع لنفسـه أهـدافا ویكشـف  ویهـتم التكـوین هنـا بمسـاعدة اآلخـرین وتأكیـد الـذات،
  .ویسعى إلى تحقیقها من خالل تحقیق مصالح العمل أیضا الطرق المالئمة لبلوغها،

وتعمل هذه األنواع األربعـة فـي تناسـق وتكامـل بحیـث یمهـد بعضـها لـبعض ویكمـل بعضـها الـبعض 
  .1اآلخر

كثر كفاءة وفعالیة في وظائفهم یهدف إلى جعل العاملین أ إن تنمیة الموارد البشریةوعموما ف
أو مسـتمر  ویمكن أن یكون التكوین محددا لغرض احتیاجات العمل الـذي یقـوم بـه الفـرد، وأعمالهم،

  .2أي حسب طبیعة ونوع العمل المنوط للشخص كل مستحدثات التكنولوجیا المتجددة،بلتزوید ل
  تكوین وتنمیة الموارد البشریة -ثانیا

  الموارد البشریةخصائص تكوین وتنمیة  -1
ینظــر فــي الوقــت الحاضــر إلــى تنمیــة  :تنمیــة المــوارد البشــریة عملیــة إســتراتیجیة 1-1  

وتعمل  تأخذ شكل نظام فرعي مكون من أجزاء متكاملة الموارد البشریة على أنها عملیة إستراتیجیة،
ســـتراتیجیة المؤسســـة ٕ علـــى مـــدى  وتتوقـــف الفعالیـــة النهائیـــة لـــه فـــي تحقیـــق أهدافـــه ،3ضـــمن نظـــام وا

یـؤدي إلـى االعتـراف  واالعتـراف بكـون التكـوین نظامـا فرعیـا، التكامل والترابط بین أفـراده وعناصـره،
   .4ؤسسةبأهمیة وجود ارتباط وتكامل بین نشاط التكوین وبین األنشطة األخرى التي تؤدى داخل الم

تكـوین والتنمیـة بـرامج الوتتكون إستراتیجیة تنمیة المـوارد البشـریة مـن مجموعـة مخططـة مـن 
وتعلیمـه كـل  التـي تهـدف وتسـعى إلـى تطـویر وتحسـین أداء كـل مـن یعمـل فـي المؤسسـة،المستمرة، 

 ة ومسـتقبل وظیفـي جیـدیـمـن أجـل مسـاعدة الجمیـع علـى تحقیـق مكاسـب وظیف جدید بشكل مستمر،
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تحتاجهـــا وفـــي الوقـــت نفســـه تســـعى هـــذه اإلســـتراتیجیة إلـــى تشـــكیل بنیـــة تحتیـــة مـــن المهـــارات التـــي 
وفعالیتهــا التنظیمیـــة باســتمرار لتحقیـــق  لرفــع كفاءتهـــا اإلنتاجیــة، المؤسســة فــي الحاضـــر والمســتقبل،

وكـذلك التـأقلم والتكیـف مـع التغیـرات إلـى  الرضا لدى زبائنها الذي یتوقف وجودها على هـذا الرضـا،
فهــــذه  تعــــایش معهــــا،المهــــارات الجدیــــدة والمتنوعــــة الحتوائهــــا وال تعلــــیم واكتســــاب مواردهــــا البشــــریة

الضـــغوط التــي تشـــكلها  خفیــفالمهــارات الجدیــدة التـــي تخلقهــا التنمیـــة تســاعد إلـــى حــد كبیــر علـــى ت
  .1التغیرات على الموارد البشریة

مبلغ  1994فقد أنفقت المؤسسات األمریكیة التي عدد العاملین فیها أكثر من مائة فرد سنة 
تنظر هذه المؤسسات إلى مسألة تنمیة مواردهـا البشـریة حیث  ملیار دوالر على برامج التكوین، 45

  .2على أنها مسألة إستراتیجیة
ـــة المـــوارد البشـــریة عملیـــة مســـتمرة 1-2 التكـــوین فـــي تظهـــر الحاجـــة إلـــى نشـــاط  :تنمی

 وذلك لمالحقـة التغیـرات التـي تحـدث فـي بیئـة العمـل الداخلیـة والخارجیـةالمؤسسات بصفة مستمرة، 
نشاط التكوین ال تظهر فقـط فـي الحـاالت التـي تظهـر فیهـا مشـاكل عمـل ترغـب أي أن الحاجة إلى 

ذاك أن تنمیـــة المـــوارد البشـــریة كإســـتراتیجیة وعملیـــة  ،3فـــي حلهـــا بـــل هـــو عملیـــة مســـتمرة ؤسســـةالم
وتهــدف إلــى بنــاء معــارف ومهــارات واتجاهــات وســلوكیات لــدى المــوارد  منتظمــة تعتمــد علــى الــتعلم،

مـن أجـل  والتكیـف مـع تغیـرات البیئـة، وتحسـین أدائهـا الحـالي والمسـتقبلي، من أجل تطویر البشریة،
وخصائص أعمالهـا الحالیـة والمسـتقبلیة مـن جهـة  المواءمة بین خصائص الموارد البشریة من جهة،

، ومن األسـباب الداعیـة إلـى جعـل نشـاط التكـوین 4وجعل أدائها في حالة تحسن دائم ومستمر ثانیة،
  :عملیة مستمرة هي

والتي تؤثر بشكل مباشر علـى أداء  ،ؤسسةتالفي أثر التغیرات التي تحدث في البیئة الخارجیة للم-
  .أو كفاءة العمل

                                                
 .437مرجع سابق، ص :عمر وصفي عقیلي 1

2 George T. Milkovich, Johne W. Boudreaw : Human resources management, irwin, INC, illionois, 7th ed, 
1994,P 321. 
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لمواجهة التغیرات التي تحدث في بیئة  إلى تعدیل نظم العمل الداخلیة، ؤسسةاالستجابة لحاجة الم-
  .العمل الخارجیة

یؤدي إلى نقص المهارات والمعارف للعاملین  التطور الذي یحدث في تركیب هیكل العمالة والذي-
  .أو ظهور الحاجة إلى تنمیة النواحي السلوكیة للعاملین داخل المنظمة،

یمكــــن أو یوجـــه نشــــاط التكـــوین إلـــى جمیــــع العـــاملین فــــي  :التكـــوین عملیــــة شـــاملة 1-3
الســبب فــي ذلــك إلــى أن التكــوین یصــاحب الفــرد منــذ التحاقــه بالعمــل حتــى بلوغــه  عالمؤسســة، ویرجــ

  .1سن المعاش
ینبغي التنویه في األخیر أن التكـوین لـیس عالجـا سـحریا لكـل مشـاكل المؤسسـة ففـي بعـض 

  .ااألحیان تكون مشاكل المؤسسة نابعة من متغیرات بیئیة لیس للمؤسسة قدرة على التحكم فیه
تعني واقعیة التكوین أن یتم فـي ظـل ظـروف مماثلـة لظـروف العمـل  :تكوینواقعیة ال 1-4

وقــد تــؤدي عــدم واقعیــة  وأن یكــون معبــرا عــن احتیاجــات تكوینیــة حقیقیــة للعــاملین، كلمــا أمكــن ذلــك،
ویرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى عــدم قــدرتهم  التكــوین إلــى إصــابة العــاملین بدرجــة عالیــة مــن اإلحبــاط،

أمــا إذا كــان التكــوین واقعیــا فــإن ذلــك یســهل عملیــة نقــل مــا  الواقــع العملــي،علــى نقــل التكــوین إلــى 
  . 2مما یؤدي إلى تعظیم العائد من نشاط التكوین تعلمه الفرد من برامج التكوین إلى مكان العمل،

  دور التكوین في تنمیة الموارد البشریة -2
بشـریة مكونـة ومؤهلـة لتنفیـذ إلـى مـوارد  تحتاج المؤسسات على اختالف أنواعها وأحجامها، 

مــع ظهــور  ومــن الطبیعــي أن تــزداد الحاجــة إلــى تنمیــة المــوارد البشــریة، كافــة نشــاطاتها وعملیاتهــا،
مما أوجد حاجة ماسة إلـى  واتساع استخدام المؤسسات لتكنولوجیات حدیثة ومعقدة، وظائف جدیدة،

لي علـــى المؤسســـات بـــرامج تأهیلیـــة وفرضـــت بالتـــا تنمیـــة مهـــارات وقـــدرات المـــوارد البشـــریة العاملـــة،
كسـاب األفـراد مهـارات جدیـدة، وتدریبیة، ٕ تواكـب  تواكب سد النقص الحاصـل فـي المهـارات القدیمـة وا

األسباب الكامنة وراء  وقبل أن نتحدث عن ،المهن الحدیثة التي أفرزتها عوامل التكنولوجیا والمعرفة
   :جملة من التعریفات للتكوینالحاجة إلى تنمیة الموارد البشریة نستعرض أوال 
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الجهـود المبذولـة لتحفیـز النمـو المهنـي لـدى العـاملین وتطـویرهم هـو  :تعریف التكـوین 2-1  
  .1لمزاولة مهنة باستخدام الوسائل المناسبة

الجهـود الهادفــة إلـى تزویــد الفـرد العامــل بالمعلومـات والمعــارف التــي : عـرف أیضــا علـى أنــه   
العمــل أو تنمیــة مهــارات ومعــارف وخبــرات باتجــاه زیــادة كفــاءة الفــرد العامــل تكســبه مهــارة فــي أداء 

 .2الحالیة والمستقبلیة
تطبیقیـة عملیة تلقي األفراد المعلومات والمعرفة العملیة والخبرة والممارسة ال: عرف على أنه

وفـــق بـــرامج وخطـــط وأســـالیب مدروســـة وبإشـــراف متخصصـــین فـــي حقـــل مـــن حقـــول االختصـــاص، 
  .مؤهلین لهذا الغرض بهدف إعدادهم وتهیئتهم ألداء األعمال التي ستوكل إلیهمومكونین 

التمــرین الموجــه فــي الممارسـة علــى مهــام الكفایــة والمهــارة إلجادتــه واعتیــاده  :كمـا عــرف أنــه
ضوء طرائق عدیدة تفسح المجـال للممارسـات العملیـة أو التطبیقیـة لتحسـین مسـتوى  يوالدرایة به، ف
  .3نجاز الفعلياألداء أو اإل

مجموع العملیات التي من شأنها أن تجعل األفراد والجماعـات فـي حالـة تسـمح : عرف أیضا
  .4من أجل السیر الحسن للمنظمة أو المهام التي ستوكل لهم، بالتنفیذ المتقن لمهامهم الحالیة،

 والقــدرات والمهـارات المعــارف علـى حصــولال مـن المـوارد البشــریة تمكــینو  تطـویر والتكـوین إذن هــو
 .5األداء تحسین بغرض

یعتمــد التكــوین علــى عــدة عوامــل وشــروط ینبغــي توافرهــا فــي الموقــف التكــویني حتــى هــذا و 
ومن أهم الشـروط  وتصبح عملیة نشطة فعالة تؤتي ثمارها بشكل جید، تسهل عملیة التعلیم والتعلم،

  :المؤثرة في التكوین اآلتي
یســاعد  مــن التكـوین جانــب شـدید األهمیــة،إن وضــوح الغــرض أو الهـدف  :وضـوح الهــدف-

  .في تكوین صورة عقلیة واضحة لموضوع الكفایة والمهارة

                                                
1 Good,C.V :Dictionary of education,3rd ed,MC Grow hill, new York,1973,p 99. 
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4 Sekiou L :Gestion du personnel, les ed. D’Organisation 3eme, Canada,1986,p292. 
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ال یمكــــن أن یخلــــو أي برنــــامج تكــــویني مــــن فرصــــة الخبــــرة  :تــــوفیر الخبــــرات المباشــــرة-
بـل المهـم مـا یتـوفر مـن خبـرات  فلیس المهم ما یقدم من دروس نظریـة فقـط، والمالحظة الشخصیة،

وهـو مـا یعـرف بمبـدأ  والممارسة والمـران، ح الفرصة لبذل الجهد في البحث والتفكیر،ومالحظات تتی
  .النشاط الذاتي

فعــن طریقهــا یحــدث  النــاجح، كــوینتعتبــر الممارســة شــرطا هامــا مــن شــروط الت :الممارســة-
ولــــــذلك ال یتحقــــــق اكتســــــاب المهـــــــارة والــــــتمكن فــــــي أدائهـــــــا دون  التغیــــــر شــــــبه الــــــدائم فـــــــي األداء،

  :الممارسة في البرامج التكوینیة تتیح للمتكون ما یليف.ممارسة
  .تساعد على تنمیة الكفایة والمهارة واكتسابها-
تساعد المتعلم على إتقان أداء المهام الفرعیة في تعلم الكفایة أو المهـارة وقـد یصـل مسـتوى الـتعلم -

  .إلى درجة التمكن
  .تتابع وفي الزمن المناسبتحقق التناسق یبن المهام مما یؤدي إلى أدائها في -
  .تمنع نسیان المهام الفرعیة في الكفایة والمهارة المطلوب تعلمها أو اكتسابها والتمكن منها-
  .1تتیح الفرصة للمتكون لیكون قادرا على األداء الفعال بشكل یسیر ومالئم وصحیح-

وراء الحاجـة إلـى من أبرز األسباب الكامنة  :دور التكوین في تنمیة الموارد البشریة 2-2  
  :تنمیة الموارد البشریة ما یلي

رشــــادهم أو - ٕ توجیــــه األفــــراد الجــــدد أو تعــــریفهم بشــــتى أنــــواع النشــــاطات والوظــــائف المعطــــاة لهــــم وا
  .تعلیمهم كیفیة ونوعیة األداء المتوقع منهم

  .دة لهمورفع مستوى أدائهم بما یطابق معاییر األداء المحد تحسین مهارات وزیادة قدرات األفراد،-
لمواجهــة كافــة التغیــرات التكنولوجیــة والمعلوماتیـــة  تهیئــة األفــراد لوظــائف مســتقبلیة أو تحضـــیرهم،-

  .التي تؤثر على إنتاجهم وأدائهم
التي تفرضها المحیطات الخارجیـة علـى المؤسسـات فـي مجـاالت  تهیئة األفراد لمواجهة التحدیات،-

  .2عدة

                                                
 .23-22ص ص  مرجع سابق،:الفتالويسهیلة محسن كاظم  1
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مــن كونـــه مــدخال علمیـــا یزیــد مـــن فاعلیـــة  التكـــوین فــي تنمیـــة المــوارد البشـــریة، ویظهــر دور
فضال عن إكسابهم  في مجال االهتمام في عمله الیومي، األفراد ویساعد على رفع كفاءتهم النوعیة،

أو الوظـائف التـي  المعلومات والمهارات الوظیفیة الالزمة حیث تساهم في زیادة قـدراتهم فـي أدائهـم،
هذا باإلضـافة إلـى إحـداث تغییـرات إیجابیـة فـي سـلوكهم واتجاهـاتهم فـي عالقـاتهم .هلون لهاسوف یؤ 
كسابهم المعرفة الجیدة، بالعمل، ٕ وتعـدیل  وتنمیـة قـدراتهم وصـقل مهـاراتهم، والعاملین نحو األفضل وا

  .1أفكارهم وتطویر العادات واألسالیب التي یستخدمونها للنجاح والتفوق في العمل
نشاط التكوین إلى تنمیة الموارد البشریة فـي مختلـف المسـتویات التنظیمیـة داخـل كما یهدف 

یعتبـر العنصـر باطـه بعنصـر المـوارد البشـریة الـذي ویسـتمد نشـاط التكـوین أهمیتـه مـن ارت ،ؤسسةالم
الحدیثـة  ؤسسـاتولـذلك فـإن نشـاط التكـوین یلقـى اهتمامـا كبیـرا فـي الم الحاسم في العملیة اإلنتاجیة،

عن طریـق  ؤسسةإدراك أهمیة الدور الذي یؤدیه التكوین في تحقیق األهداف اإلستراتیجیة للم نتیجة
وذلك  ،ؤسسةذاك أن أهداف التكوین ما هي إال جزء من األهداف الكلیة للم ،تنمیة مواردها البشریة

 مهـاراتباعتبار أن عملیة التكوین هـي النظـام الفرعـي الـذي یسـاعد المـوارد البشـریة علـى اكتسـاب ال
وال شــك أن ذلــك یســاهم بشــكل مباشــر  والمعــارف والقــدرات الالزمــة ألداء الوظــائف بشــكل مناســب،

 دكمــا یعتبــر التكــوین أحســن وســیلة للتــأقلم مــع التغیــر، فبمجــر  .2علــى تحقیــق األهــداف اإلســتراتیجیة
ذي یكـون أقـل تكلفــة الـ ال بـد مـن إعـادة النظــر فـي مـؤهالت المسـتخدمین، إدخـال تكنولوجیـة جدیـدة،

  .3التوظیفمن اللجوء إلى 
تهدف إلى تحقیق االستقرار الوظیفي والتعاون الداخلي وذلك من خـالل إحـداث  ؤسساتفالم

ولمـا كانـت  بمـا فـیهم األفـراد العـاملین، ؤسسـةالتوازن الذي یحقق التجانس والتكامـل بـین مكونـات الم
فإنــه مـن واجـب اإلدارة أن تســعى  تختلـف عنهـا،وقـد عـاملین قـد تتفــق مـع أهـداف المنظمــة أهـداف ال

یجب أن تربط بـین أهـدافها  ؤسسةبمعنى آخر فإن الم إلى تعظیم االستفادة من هذا التناقض البناء،
  .وأهداف العاملین بها

                                                
 .272مرجع سابق، ص :یوسف حجیم الطائي وآخرون 1
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. وأهـداف العــاملینؤسسـة وتبـرز أهمیـة التكـوین فــي تحقیـق مثـل هــذا التـوازن بـین أهــداف الم
في  ؤسسةأن یتم تقدیم برامج تكوین تحقق االستفادة لكل من الفرد والمومن الممكن في هذا المجال 

المنظمـة (أن تتحاشى أن یخدم التكوین أحـدهما  ؤسسةوفي نفس الوقت یجب على الم نفس الوقت،
  .دون اآلخر) أو الفرد

  :وبرامج التكوین التي تقدمها المنظمة یمكن أن تأخذ أحد األشكال التالیة
وهـي أفضـل أنـواع بـرامج التكـوین حیـث إنهـا  :ؤسسـةالتي تفید الفرد والم برامج التكوین -  

فمــن ناحیــة تســـاهم تلــك البـــرامج فــي تحقیـــق  معـــا، ؤسســةتنمــي مهــارات وظیفیـــة یحتاجهــا الفـــرد والم
ومـن ناحیـة أخـرى تسـاهم فـي تنمیـة قـدرات الفـرد  )مثل تقویـة العالقـة مـع العمـالء( ؤسسةأهداف الم
  ).مهارات التعامل مع الغیر مثالتنمیة ( الشخصیة
وتتضــمن تلـك البـرامج نوعیـة البـرامج التــي  :ؤسسـةبـرامج تكـوین تفیـد الفــرد وال تفیـد الم -

ومـن  یشترك فیها الفـرد بغـرض تنمیـة قدراتـه الذاتیـة غیـر أنهـا ال تخـدم صـالح العمـل بشـكل مباشـر،
   .أمثلة ذلك برامج دراسة لغات أجنبیة غیر مستخدمة في العمل

وتتضـمن هـذه البـرامج نوعیـة البـرامج التــي  :وال تفیــد الفـرد ؤسسـةبـرامج تكـوین تفیـد الم -
دون أن یكون لدیه دافع قوي لالشتراك فیها أو ال یشعر بأهمیتهـا فـي على الفرد،  ؤسسةتفرضها الم

   .تأمین مستقبله الوظیفي
وهي مـن  إنفاق بال عائد،تمثل هذه البرامج  :برامج ال تحقق االستفادة ألي من الطرفین -

وقــد تقــدم تلــك البــرامج علــى ســبیل المجاملــة أو الســتنفاذ میزانیــة التكــوین قبــل  أســوأ بــرامج التكــوین،
وفي بعض األحیان قد یكون الهدف من تلك البـرامج هـو إبعـاد بعـض العـاملین  نهایة السنة المالیة،

  .1عن مكان العمل لفترة معینة
  وتنمیة الموارد البشریةإستراتیجیة تكوین  -ثالثا

 ینبغــي أن یــتم التخطـــیط لعملیــة التكـــوین والــربط بینهـــا وبــین اإلســـتراتیجیة العامــة للمؤسســـة 
وسوف یتم من خالل الغایـات والمهمـة .شأنها في ذلك شأن أي من النشاطات األخرى في المؤسسة

  .تحقیقها تحدید األهداف المشتركة التي تهدف المؤسسة إلى
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بأنه ینبغي أال یتم النظر ببساطة إلى عملیـة التكـوین علـى أنهـا عملیـة  Armstrong  یقول
 ولكنه یـذهب إلـى أنـه ال بـد مـن أن یـتم دعـم هـذه العملیـة عـن طریـق فلسـفة إیجابیـة وواقعیـة شكلیة،

ومن المؤكد أنه ینبغـي أن یكـون  تتناول الكیفیة التي یساهم التكوین من خاللها في نجاح المؤسسة،
ال فســوف  لــدى المؤسســة رؤیــة واضــحة عــن الكیفیــة التــي تنظــر مــن خاللهــا إلــى عملیــة التكــوین، ٕ وا

ومـن الواضـح أن مثـل هـذا النـوع مـن األسـالیب یـؤدي إلـى ، تكون عملیة عشوائیة تفتقر إلى الدراسـة
 لــذا ینبغـي أن تكـون عملیــة التكـوین كلهـا جـزءا مــن برنـامج نظـامي مــدروس؛ ضـیاع الوقـت والمـوارد

   :1سوف یحتاج استحداث أیة سیاسة تكوینیة إلى تضمین المراحل التالیةو 
 فقبــل تصــمیم برنــامج التكــوین یتطلــب األمــر أوال، الكشــ :تقــدیر احتیاجــات التكــوین -1  

إذ أن هناك اعتقاد سائد لدى بعض المسئولین بأن التكوین ؛ عما إذا كانت هناك حاجة إلى التكوین
لكـــن هـــذا االعتقـــاد خـــاطئ ألن المشـــاكل التـــي تعـــاني منهـــا  ،ؤسســـةعـــالج ألغلـــب المشـــاكل فـــي الم

 ؤسسـةلـذا یجـب تشـخیص المشـاكل التـي تعـاني منهـا المیمكـن أن تكـون لهـا أسـباب عـدة،  ؤسسةالم
قــد تظهــر عنــدما  ویمكــن القــول أن الحاجــة إلــى التكــوین،.قبــل التفكیــر فــي تصــمیم برنــامج التكــوین

  . 2یظهر قصور في األداء
یـــد حاجـــات التكـــوین فـــي ســـیاق جمـــع وتنظـــیم المعطیـــات والبیانـــات التـــي تســـمح ویتمثـــل تحد

ونظرا ألهمیتها یتكفل بهذه العملیـة  باتخاذ القرار بضرورة أو عدم جدوى الدخول في سیاق التكوین،
یعرفون التنظیم معرفة جیـدة وحساسـین لفعالیتـه بحیـث یمكـنهم معرفـة مـا إذا كـان  موظفون مؤهلون،
كمــا یجــب أن یكونــوا  ا فــي الكفــاءات أم أن األمــر یتعلــق بــنقص فــي تنظــیم العمــل،هنــاك فعــال نقصــ

ومختلــف التغیــرات التــي یمكــن أن تطــرأ علــى التحــدیات التــي تواجــه التنظــیم، قــادرین علــى التعــرف 
علـى المحـیط االقتصــادي الـذي ینشــط فیـه التنظــیم مـن مثــل التطـور التكنولــوجي والقـوانین والتغیــرات 

  .3والدیمغرافیة واستراتیجیات التنظیم الجدیداالجتماعیة 
یوجـد خلـط لـدى عـدد لـیس بالقلیـل مـن األشـخاص فـي  :تعریف االحتیاجات التكوینیة 1-1

هـــذا الخلـــط یتمثـــل فیمـــا یحتاجـــه األشـــخاص مـــن التكـــوین حتـــى یـــتم  مفهـــوم االحتیاجـــات التكوینیـــة،
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التكـوین أو العملیـة التكوینیـة حتـى یـتم  وبـین مـا یحتاجـه...االرتقاء بشخصیاتهم الوظیفیـة أو المهنیـة
لــذا یجــب التنویــه بضــرورة  وكثیــرا مــا ینصــرف االنتبــاه إلــى الشــق الثــاني، إنجازهــا بصــورتها الفعالــة،

أي أنهــــا تتعلــــق بمــــا یحتاجــــه  فــــي الشــــق األول، كوینیــــةتجنــــب هــــذا الخلــــط وتركیــــز االحتیاجــــات الت
وبهـــذا یمكـــن تعریـــف .1وســـد أي فجـــوة هـــا،لتنمیـــة شخصـــیاتهم بجمیـــع مقومات كـــویناألشـــخاص مـــن ت

 :االحتیاجات التكوینیة على النحو التالي
التغیرات الواجب إحداثها في معلومات ومهارات واتجاهات العاملین لسد النقص في كفاءتهم أو  -1

  .لمعالجة مشكلة في أدائهم أو لتحسین عالقاتهم وتعاملهم مع زمالئهم أو مع زبائنهم
م خاللهــا تشــخیص القصــور والخلــل لــدى العــاملین وتحدیــد التحســینات المطلــوب المرحلـة التــي یــت-2

  .وفاعلیتها ؤسسةإدخالها لدیهم من أجل رفع كفاءة الم
ومـــن خاللهـــا تتـــرجم إشـــكالیات األفـــراد  كوینیـــةالخطـــوة التـــي تســـبق تخطـــیط وتصـــمیم البـــرامج الت-3

  .2وطموحاتها إلى سلوكیات وتقنیات علمیة وعملیةؤسسات والم
الفــــارق الموجــــود بــــین القــــدرات  :ویمكــــن تعریــــف الحاجــــة إلــــى التكــــوین بكــــل بســــاطة علــــى أنهــــا-4

وبین القدرات والسلوكیات الفعلیة التي یمتلكها الفرد  والسلوكیات ألداء مهمة أو التحكم في منصب،
  .الذي یعمل في هذا المنصب في فترة معینة

عامل أو المؤسسـة بـأن هنـاك نقـص فـي ومن هنا فإن الحاجة إلى التكوین هي حین یشعر ال
وهـذا الـنقص أو .وهـذا الـنقص نحولـه إلـى مشـكلة ینبغـي حلهـا؛ األداء أو في السلوك أو فـي القـدرات

  .3الفارق هو ما یعبر عنه بالحاجة إلى التكوین
هــي تلــك التغیــرات الواجــب إحــداثها فــي معــارف ومهــارات  :وبهــذا فــإن الحاجــة إلــى التكــوین

  .عمال لیصبحوا قادرین على العمل في مناصب أعلى من تلك التي یشغلونهاواتجاه وسلوك ال
هـــذا التشـــخیص بطـــرح جملـــة مـــن  نففـــي بدایـــة هـــذه المرحلـــة یـــتم تشـــخیص حاجـــات التنظـــیم، ویكـــو 

  :بین األسئلة التي یمكن طرحها ما یلي ناألسئلة والبحث عن أجوبة لها، وم
  عاییر األداء وهل هي معروفة ومقبولة ومحترمة؟ما هي م ما هي النتائج المتوقعة في كل مركز؟-
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  ما هو الفرق المالحظ بین األداء الحالي واألداء المرتقب أو المتوقع؟-
 فمـا هـي أسـباب ضـعف األداء؟ إذا كـان الجـواب بـالنفي، هل سبق وأن تحقق هـذا األداء المتوقـع؟-

لدافعیـة أم هـو راجـع إلـى غیـاب هل هو ضعف التنظیم أم غیاب الوسائل المالیة والمادیة أم غیاب ا
   الكفاءات؟

  .1یصبح التكوین عملیة ضروریة لحل المشكل إذا تعلق األمر فعال بغیاب الكفاءات
  أنواع الحاجة إلى التكوین 1-2

جهـه أثنـاء اإن الحاجة الفردیة إلى التكـوین هـي عنـدما یشـعر العامـل بمشـكلة تو  :الحاجات الفردیة-
ففي هذه الحالة یتقرب الفـرد مـن المشـرف علیـه لیجـد حـال لهـذا الـنقص  عمله كفرد داخل المؤسسة،

  .داخل المنصب
أي یشـعر بمشـكلة تواجهـه ولیسـت  وهنـا تتعلـق الحاجـة بالشـخص كشـخص، :الحاجات الشخصیة-

نما هي مسألة شخصیة قد یعیشها العامل داخـل المؤسسـة  ذات صلة بمنصب العمل أو بظروفه، ٕ وا
  .ن التكوین قد یساعده على هذه المشكلةولكنه یظن أ أو خارجها،

فهي مشكلة تواجه فریقا من العمال أو عمـاال یعملـون علـى نفـس  :الحاجة الجماعیة إلى التكوین-
تشـــعر المؤسســـة بـــذلك فإنهـــا تبـــادر إلـــى حـــل المشـــكلة واالهتمـــام بهـــذا  نالمناصـــب المتشـــابهة، وحـــی

  .2الفارق قصد تقلیصه أو التخلص منه تماما عبر عملیة التكوین
ویتضــمن التحلیــل الشــامل لحاجــات التكــوین ثــالث  :مراحــل تحدیــد حاجــات التكــوین 1-3

  :وهذه المراحل هي ،مراحل أساسیة یتخذ على أساسها قرار القیام بعملیة التكوین من عدمها
الطلـــب ال یعنــي بالضـــرورة الحاجــة وعلیـــه قبـــل :تحلیـــل طلـــب التكــوین :المرحلــة األولـــى -أ

یقــوم مســئول مصــلحة التكــوین بتحلیــل ودراســة وتقیــیم الطلــب حدیــد حاجــات التكــوین، الشــروع فــي ت
  :باالعتماد على ثالث معاییر

ت ومدى أهمیة المشكل الذي یترتب عن الحاجاإذ تظهر أهمیة الطلب في نوع  :أهمیة الطلب-أوال
فالمشـكل المتكـرر الــذي  وكـذا عــدد األفـراد أو الوحـدات المعنیـة بهــذا المشـكل،هـذا المشـكل وتكـراره، 
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تترتــــب عنــــه حــــوادث خطیــــرة ومتكــــررة أو توقــــف عــــن العمــــل بشــــكل متكــــرر یجــــب أن یؤخــــذ بعــــین 
  .االعتبار

الطلـب الـذي یخـدم مباشـرة أهـداف التنظـیم ویـؤدي  وهـو :تناسق الطلب مع أهداف التنظـیم -ثانیا 
  .أما إذا كان ال یخدم أهداف التنظیم فیعتبر طلبا غیر مؤسس إلى تطور هذا األخیر،

تفـوق إمكانیاتـه سـواء ال یمكـن للتنظـیم االسـتجابة للطلبـات التـي  :إمكانیـة االسـتجابة للطلـب -ثالثا
ن كانت تخدم،المالیة أو  ٕ أهداف التنظـیم كـأن یتعلـق األمـر بـتعلم تقنیـة دقیقـة جـدا  التنظیمیة حتى وا

إذا كان الطلب مهما ومحققا ألهداف التنظیم وتوفرت إمكانیة االستجابة .لمجموعة كبیرة من العمال
تعتبـر هـذه المرحلـة حاسـمة تمثـل مرحلـة الـوعي بالحاجـة إلـى  لـه یشـرع فـي تشـخیص مشـكل األداء،

  .1التكوین
وذلك  وین قد یكون بمبادرة فردیة من العامل أو بمبادرة من المؤسسة،وهنا نشیر إلى أن التك

  .2ما نعبر عنه بطلب التكوین
تهـدف هـذه المرحلـة مـن التحلیـل إلـى تحلیــل ؛ تشـخیص مشـكل األداء :المرحلـة الثانیـة -ب

كمــــا تهـــدف هـــذه المرحلــــة إلـــى تحدیـــد مســــتوى األداء  مشـــكل األداء داخـــل التنظــــیم وتقیـــیم أهمیتـــه،
وهـذا بعـد قیـاس األداء الحـالي ألفـراد  أو المصـلحة أو مجموعـة العمـل، المنتظر من طرف التنظـیم،

هـذه المرحلـة هامـة ألنهـا تحـدد فجـوة األداء وتسـمح الحقـا  المجموعة أو المصـلحة أو التنظـیم ككـل،
كــن أن وبهــذا فـإن العجــز فـي األداء یم ،3بوصـف مـاذا یمكــن للعامـل أن یقــوم بـه بعــد نهایـة التكـوین

  :یرجع لسببین رئیسیین
وقد یكون ذلك راجع إما إلى  أن األفراد ال یعرفون وال یفهمون كیفیة إنجاز األعمال،: لاألو

أو إلـى عـدم حیـازة األفـراد علـى المهـارات والمعـارف الكافیـة لممارسـة  ،عدم توفر المعلومات الكافیـة
فرضتها تغیرات المحـیط مـن بـین العوامـل إذ أن تطور األعمال والمهن التي ؛ العمل المطلوب منهم

  .النوع من القصور ااألساسیة التي تؤدي إلى هذ
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أن األفراد قد تكون لدیهم المعلومات وكذلك القدرات والمهارات الكافیة وهم یمتلكون  :والثاني
عن وبالتالي فعدم كفایة العمل المطلوب قد تكون ناتجة  المعرفة الجیدة بطرق وكیفیة إنجاز العمل،

عالقــة إشــراف غیــر  ظـروف العمــل غیــر المالئمـة، عـدم القــدرة علــى أداء العمـل بالشــكل المطلــوب،
  .وغیرها1حوافز مالئمة

 ومن الناحیة العملیة هناك أربعة أسـباب لفجـوة األداء وبالمقابـل هنـاك أربـع أسـالیب لعالجهـا
  :فیما یلي) دیفید أوسبورن(وقد عددها 

وكانــت مهاراتــه مرتفعــة فــإن فجــوة  االســتعداد النفســي للعامــل منخفضــا،إذا كــان  :قلــة الحــافز -1
  .یجب إذن تحفیز العامل األداء تكون ناجمة عن ضعف الحافز،

إذا كان االسـتعداد النفسـي للعامـل مرتفعـا ومهاراتـه مرتفعـة أیضـا فـإن فجـوة األداء  :قلة الموارد -2
  .تكون ناجمة عن قلة الموارد الالزمة

إذا كـان االسـتعداد النفسـي للعامـل منخفضـا ومهاراتـه منخفضـة  :ة العامـل للمنصـبعدم مالئم -3
یجـب إذن فـي هـذه الحالـة  فإن فجوة األداء تكـون ناجمـة عـن عـدم مالئمـة المنصـب للعامـل، أیضا،

إعادة تصمیم مركز العمل لیتناسـب مـع قـدرات ومهـارات العامـل أو تحویـل العامـل واسـتبداله بعامـل 
  .ركزآخر یناسب الم

إذا كــان االســتعداد النفســي للعامــل  :العامــل ال یملــك القــدرات والمهــارات المتطلبــة فــي المركــز -4
یجـــب إذن تـــوفیر  مرتفعـــا وكانـــت مهاراتـــه منخفضـــة فـــإن فجـــوة األداء ناجمـــة عـــن ضـــعف التكـــوین،

  .2فرص التكوین لهذا العامل
أسباب المشكل المرحلـة یمثل البحث عن  :البحث عن أسباب المشكل :المرحلة الثالثة -ج

تفتــــرض وجــــود حاجــــة إلــــى التكــــوین البحــــث عــــن المهــــارات  فــــي تحدیــــد حاجــــات التكــــوین، خیــــرةاأل
لـذا فمـن الضـروري  الضروریة التي یجب أن تتوفر في العامل حتـى یـؤدي عملـه علـى أحسـن وجـه،

السـلوك  معرفة متطلبات مركز العمل وخاصة معرفة أنمـاط السـلوك المالحظـة علـى العامـل وأنمـاط
  .المتوقعة منه على مستوى المعارف والمهارات واالتجاهات
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بـــل أنهـــا تكـــون أیضـــا مصـــدرا هامـــا  ال تســـمح هـــذه المرحلـــة بتحدیـــد حاجـــات التكـــوین فقـــط،
   .1وكتابة أهدافهناء وتنظیم محتوى برنامج التكوین في بحقا  الللبیانات والمعطیات التي ستستخدم 

  :الحتیاجات تنمیة الموارد البشریة في ما یليوتتجلى أهمیة التحدید الصحیح 
وتحدیـدها  وبالتالي فإن االحتیاجات یجب أن تكون حقیقیة، إن برامج تنمیة الموارد البشریة مكلفة،-

  .یجعل موضوع التنمیة ینسجم مع الحاجات الواقعة
الحالیــــة أو ســــواء للمرحلــــة  إن رفــــع كفــــاءة األداء للعــــاملین هــــدف عــــام وأساســــي ینشــــده الجمیــــع،-

  .المستقبلیة من عمر المؤسسة
تفـرض علـى المؤسسـة  إن التغیرات التقنیة والفنیة واالجتماعیة واالقتصادیة المحلیة منها والدولیـة،-

  .التكیف معها حتى تظل المؤسسة قادرة على القیام بمهامها وتحقیق أهدافها
یحبــون أداء عملهـــم وفـــق المســـتوى  إن جمیــع العـــاملین الـــذین اتجاهــاتهم إیجابیـــة وســـلوكهم كـــذلك،-

  .المنشود
ینبغي مالحظة أن تحدید احتیاجات المؤسسة یؤثر على القرارات الخاصة بتحدیـد مـن یحتـاج إلـى -
 ومــا الــذي ســیتم تكــوینهم علیــه مــن العــاملین علــى مختلــف مســتویاتهم ومراكــزهم الوظیفیــة، كــوینالت

ي االهتمام بمرحلة تحدید االحتیاجات الخاصـة لذلك ینبغ والوظائف التي تحتاج إلى مهارات جدیدة،
عطائهــا أهمیــة خاصـــة ٕ الــذي تبنــى علیـــه ســائر أجـــزاء  باعتبارهــا األســـاس ،بتنمیــة المــوارد البشـــریة وا

  .2عملیة تنمیة الموارد البشریة
بعد الكشف عن احتیاجات التكوین تأتي مرحلة إعداد برنامج  :إعداد برنامج التكوین -2  

وبرنــامج التكــوین یخطــط ویــنظم  االحتیاجــات المعبــر عنهــا فـي المرحلــة الســابقة، التكـوین الــذي یلبــي
مهــام التكــوین وفقــا لألهــداف التــي یســعى إلــى تحقیقهــا فهــو یتضــمن كــل الوســائل الضــروریة لبلــوغ 

الفئــة  میزانیــة التكــوین، مــدة التكــوین، المحتــوى، األولویــات، األهــداف المحــددة إذ یتضــمن األهــداف،
  .3یفیة التقییمالمستفیدة ك

                                                
 .154نفسه، ص المرجع  1
، منظمة العمل العربیة القاهرة 1جاالحتیاجات التدریبیة في البلدان العربیة في ضوء التغییر الهیكلي القتصادیاتها، :طلعت دیاب 2

 .223، ص 1994
 .194مرجع سابق، ص :عبد الفتاح بوخمخم 3



 الفصل الثالث تنمیة الموارد البشریة
 

105 
 

  :عملیة تخطیط البرامج التكوینیة بالمراحل التالیةوتمر 
فـي تحدیـد نـوع التكـوین  تحدید هدف المـنهج التكـویني الـذي یعتمـد علـى االحتیاجـات التكوینیـة، :أوال

  .ومستواه
ویعــد حصــر الموضــوعات  :التكــویني برنــامجحصــر الموضــوعات والمــواد التكوینیــة الالزمــة لل :ثانیــا

فبنـاء علـى  الخطوة األولـى فـي عملیـة تصـمیم البرنـامج، التكویني، برنامجوالمواد التكوینیة الالزمة لل
باالعتماد على نوعیة  تحدید هدف المنهج التكویني یجري حصر الموضوعات الالزمة لهذا المنهج،

  .االحتیاجات التكوینیة التي تم التوصل إلیها
  .كوینيتكوینیة بالنسبة لهدف المنهج التتحدید أسبقیات الموضوعات ال :ثالثا

 كــــونیناختیـــار أســـلوب التكــــوین المناســـب لتقـــدیم كـــل موضــــوع حســـب طبیعتـــه ومســـتوى المت :رابعـــا
  .المطلوب

المناسـب  كـوینحسب أسـلوب الت الالزمة لتقدیم كل موضوع، كوینیةتحدید عدد الساعات الت :خامسا
  .له

جمـالي عـدد السـاعات التـي الموائمة بین عدد الساعات التي حـد :سادسا ٕ دت للـدورة التكوینیـة ككـل وا
  .1حددت كنتیجة لعملیة التخطیط وتصمیم المنهج التكویني

لـدى تطبیـق برنـامج التكـوین یمكـن اسـتخدام عـدة أسـالیب فـي  :تنفیذ برنـامج التكـوین -3  
فنظــرا إذن ألهمیــة هــذه  تكــوین المتكــونین واألســلوب المختــار لــه الــدور الحاســم فــي نتــائج التكــوین،

  .2التركیز علیها یجباألسالیب 
إن تفكیر مسئول تسییر الموارد البشریة یكون مركزا حـول تقیـیم  :تقییم برامج التكوین -4

إنـه المجـال الـذي یریـد أن یبـدأ منـه عملیـة  التكوین عندما یتعلق األمر بتقییم تسییر الموارد البشریة،
فهنـاك جهـود ؛ لیست سهلة ولكنهـا فـي نفـس الوقـت لیسـت مسـتحیلة في الواقع عملیة القیاس.القیاس

یهــدف مــدیر المــوارد البشــریة إلــى تقیــیم نتــائج تكــوین المــوارد البشــریة ، و كبیــرة تبــذل فــي هــذا المجــال
  :لثالث أسباب أساسیة

  .بعض رجال التسییر یشككون في مردودیة االستثمار في التكوین-
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التكــوین یســاعد علــى اتخــاذ القــرارات اإلســتراتیجیة فــي تســییر المــوارد االطــالع علــى نتــائج بــرامج -
  .البشریة

  .المبالغ المستثمرة في تكوین الموارد البشریة ذات أهمیة-
  :ویهدف تقییم نتائج برامج التكوین إلى تحقیق ما یلي

فعالیـة التكــوین ال  متقـدیر إلـى أي مــدى اسـتفاد األفــراد والمنظمـة مــن تطبیـق بــرامج التكـوین، وتقیــی-
  .تتم إال بعد مضي فترة زمنیة معینة عن انقضاء التكوین

  .تقدیر التغیرات والتحسینات التي تطرأ على األقسام التي یعمل بها أفراد تلقوا التكوین- 
معرفـة إلـى أي مـدى تمكــن األفـراد مـن اكتســاب المعـارف والحصـول علــى المعلومـات التـي یهــدف -

  .توصیلها إلى المتكونینبرنامج التكوین إلى 
والمقارنة تتم علـى أسـاس حجـم المبیعـات وحجـم  أي مقارنة النتائج بعد وقبل التكوین، تقییم النتائج-

  .األرباح والتكالیف ومعدل دوران العمل ومعدل الغیاب
حســـن فیهـــا یتعلـــق بمهـــارات تقیـــیم ســـلوك األفـــراد بعـــد التكـــوین أي الوقـــوف عمـــا إذا كـــان هنـــاك ت-

  . 1اإلنسانیة العالقات
وفیمـا یلـي نسـتعرض  كانت هذه إذن الخطـوات األساسـیة المتبعـة فـي تنمیـة المـوارد البشـریة،

  :الطریقة التقلیدیة في بناء وتصمیم برامج التكوین
   للتكوین االتجاه التقلیدي-

 یعتمد االتجاه التقلیدي فـي تصـمیم البـرامج التقلیدیـة إلـى العشـوائیة وقلـة التخطـیط واالرتجـال
  :سواء

االتجـــاه التقلیــــدي عـــدم إشـــارته لألهــــداف  ىأول مـــا یؤاخــــذ علـــ :علـــى مســــتوى األهـــداف-
وبالتـــالي فهـــو یكتفـــي بهدفـــه األساســـي وربمـــا الوحیـــد  وتغییـــب دورهـــا فـــي الفعـــل التكـــویني، التكوینیـــة

التكوینیـة فـالبرامج . تلـك المعرفـة التـي تسـتمد شـرعیتها منهـا ذاتهـا والمتمثل أساسا في تبلیغ المعرفة،
بمفهومهـــا التقلیـــدي تهـــدف أساســـا إلـــى تحقیـــق النجـــاح فـــي االمتحانـــات والحصـــول علـــى الشـــهادات 

  .ك األخیرةلبصرف النظر عن القیمة الفعلیة لت
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وبالتـــالي العمیـــق فـــي التعلـــیم الـــذهني، فـــالنظرة التقلیدیـــة للتكـــوین اختزلـــت مفهومـــه الواســـع و 
بل أن هذه البرامج ال تؤدي دورهـا كـامال ؛ مج التكوینیةاعتماد سیاسة الحشو وتكثیف محتویات البرا

  . 1حتى في تنمیة الجانب العقلي للفرد
واألهــداف البیداغوجیــة یــؤدي إلــى غیــاب الرغبــة لــدى المتكــونین  ةفغیــاب األهــداف التنظیمیــ

مـــن أجــل التكیـــف مــع موقـــف ال یعكـــس اهتمامــاتهم لكـــنهم مطـــالبون د إضـــافي، نتیجــة بـــذلهم مجهــو 
  .ة فیهبالمشارك

حیث یبذل جهدا مفرطا فـي تعـدیل نشـاطات الـتعلم رتب عن غیاب األهداف ضعف التكوین، كما یت
فیـأتي هـذا األخیـر فـي شـكل غیـاب تخطـیط مسـبق للتقیـیم النهـائي، ویترتـب عـن ذلـك  أثناء التكوین،

  . 2هزیل وینحصر في التعرف على رضا المشاركین على المحتوى خاصة
االتجاه التقلیدي في بناء برنامج التكوین  یعتمد ):البرنامج التكویني( على مستوى المحتوى

یطلــب منــه  ذیــنظم التكــوین حــول المواضــیع والمعــارف التــي بحــوزة المكــون، إ ثعلــى المحتــوى، حیــ
كـــأن یطلـــب منـــه تقـــدیم ، عـــادة إعـــداد برنـــامج تكـــوین باالعتمـــاد علـــى خبرتـــه الخاصـــة فـــي المیـــدان

وینقـل فهارسـها علـى شـكل برنـامج تب المتخصصة فـي هـذا الموضـوع، ى الكموضوع معین فیلجأ إل
وحتــى إن أبــدى المتكــون اهتمامــه بالموضــوع فالســؤال الــذي  دون االهتمــام بمــا یرغــب فیــه المتكــون،

  .3یطرح هنا هل یساعده على حل مشاكله في موقع العمل
إما عن  غ المعرفة،فهي تركز على تبلی قئبالنسبة للطرا :على مستوى استراتیجیات التكوین

أما بالنسبة  طریق اإللقاء أو العرض وتكاد تكون المحاضرة اإللقائیة الطریقة الوحیدة المستخدمة،
وعموما  للوسائل  البیداغوجیة فهي ال تتعدى أدوات الوصف والتبلیغ كالخرائط السبورة والطباشیر،

وتعتمد أساسا  التلقین والتقلید والتكرار،فإن أسالیب التكوین بمفهومه التقلیدي یغلب علیها طابع 
 . 4على الحفظ اآللي
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  مقارنة بین النظرة التقلیدیة والنظرة اإلستراتیجیة للتكوین -)01( جدول رقم
  التكوین االستراتیجي  التكوین التقلیدي  البعد

حاجات التكوین معبر عنها من طرف   تعلم فردي  األهداف
  أفراد وجماعات عمل

بالمدیر إلى طالب  ءاكل أفراد التنظیم بد  مكون ومتكون  المعنيالمجتمع 
  بمسئول مصلحة التكوین االتكوین، مرور 

الوظائف ملحة 
  التكوین

جرائیة، سلطة تقریریة   استشاریة ٕ استشاریة وا
  وتنفیذیة

التغییر بشكل عام،تطویر السیرة الذاتیة   مهمة محددة  المهام المقصودة
  للعمال وتطورهم

تربصات  التكوین خارج المؤسسة،  التكوین في مركز العمل  والوسائل التقنیات
  وتكوین ذاتي

یركز على المعارف العامة   المحتوى
باستخدام طرق التكوین 
  النظري وبرامج معدة مسبقا

یركز على اكتساب المهارات الخاصة 
وعلى سیكولوجیة الراشد ویركز على 

  النظري والتطبیق

یركز على المحتوى   التقییم
البیداغوجي وهو معد ومطبق 
من طرف المكون معتمدا 
  على معاییر الرضا العام 

  .نحو التكوین

یركز على األداء في موقع العمل معد 
من طرف كل األطراف المعنیة بعملیة 

  التكوین مركزا على النتائج 
  )التعلیم وتغیر السلوك في موقع العمل(
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  البشریة األهمیة والتطورإدارة الموارد  -رابعا
  البشریة الموارد أهمیة إدارة -1
المـــــوارد البشــــریة هـــــي العنصــــر الحـــــاكم فــــي نجـــــاح إدارة لــــیس مــــن المغـــــاالة أن نقــــول إن  

 ؤسســـةفالم وهـــي مصـــدر أساســي مـــن مصـــادر المیـــزة التنافســـیة، مؤسســات الحدیثـــة بصـــفة عامـــة،ال
رأس  المبـاني،( غیر أن كـل المـوارد غیـر البشـریة تعتمد على مواردها التنظیمیة في تحقیق أهدافها،

إال أن الموارد البشـریة هـي التـي تجعـل  تجعل تحقیق األهداف التنظیمیة ممكنا، .)الماكینات المال،
  .1تحقیق تلك األهداف حقیقة واقعة

وهــي أحــد الموجــودات الثمینـــة  ،ؤسســةوالمــوارد البشــریة تعــد العصــب الرئیســي لنجـــاح أیــة م
لـذا أصـبحت ، والتي ال یمكن االستغناء عنهـا أو اسـتبدالها كمـا تسـتبدل السـلع ،ؤسسةلموالضروریة ل

فــي الســنوات األخیــرة تنظــر لممارســـات إدارة المــوارد البشــریة علــى أنهــا الوســیلة المباشـــرة  ؤسســةالم
ر بـل أكثـر مـن هـذا إذ یتوقـف علیهـا بقـاء واسـتمرا وتوفیر المزایا التنافسـیة، ؤسسةلتحقیق أهداف الم

  .في ظل التهدیدات الداخلیة والخارجیة ؤسسةالم
تقـوم المؤسسـات بإنشـاء إدارة المـوارد البشـریة فیهـا بغیـة تسـهیل التعامـل مـع األفـراد العــاملین 

مـن  ؤسسـةوبینهم وبین اإلدارات المختلفـة فـي الم وحل المشاكل التي تنشأ فیما بینهم من جهة، فیها
ورفــــع روحهــــم المعنویــــة واســــتقرارهم  تكــــوینالبشــــریة بعملیــــة الكمــــا تقــــوم إدارة المــــوارد  جهــــة أخــــرى،

  .العمل وتحقیق األهداف المنشودةبما یؤدي في النهایة إلى حسن إنجاز  الوظیفي وزیادة إنتاجهم،
اإلدارة التــي تقــوم بتــوفیر مــا تحتاجــه  ومــن هنــا جــاء مفهــوم إدارة المــوارد البشــریة علــى أنهــا،

وتطویرهـــا والعمـــل علـــى اســـتقرارها ورفـــع  كوینهـــالمحافظـــة علیهـــا وتمـــن األیـــدي العاملـــة وا ؤسســـةالم
كمـا تقـوم هـذه اإلدارة أیضـا بمتابعـة تطبیـق اللـوائح والتعلیمـات والقـوانین السـاریة .معنویاتهـا وتحفیزهـا

سـواء كانـت مـن وضـع ل ضـمن مجموعـة مـن األطـر القانونیـة، تعمـ ؤسسـةالمفعول بحیـث أن كـل م
  .2ي یجب أن تتماشى معها وهي من وضع الدولةنفسها أو تلك الت ؤسسةالم

بالعـــاملین الـــذین یمكـــن وصـــفهم شـــریة أهمیـــة إســـتراتیجیة الرتباطهـــا، تشـــكل إدارة المـــوارد الب
  .ألنهم المصدر المستثمر لزیادة كفاءة الموارد البشریة ؤسسةمصدر نجاح أو فشل الم
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للمنظمـــة مـــن خـــالل تحســـین مســـتویات وتـــرتبط إســـتراتیجیة المـــوارد البشـــریة باألهـــداف اإلســـتراتیجیة 
  .األداء والتنمیة الثقافیة

مســألة حیویــة لنجــاح  هــي كونهــا، أن األهمیــة اإلســتراتیجیة للمــوارد البشــریة المؤسســات لقــد أدركــت
 ؤسســاتوترجمـت هــذه الحقیقـة فــي التحویـل الجــاري فـي إدارة المــوارد البشـریة فــي كـل الم، ؤسسـةالم

فــإن العمالــة المــزودة بالمعرفــة مســألة  نتحــرك فــي اتجــاه مجتمــع المعرفــة،ألننــا  علــى مســتوى العــالم،
ال تســاهم فقــط فــي المخرجــات  ومــن ثــم فــإن المــوارد البشــریة تطــور أســالیب تفكیــر جدیــدة،.محوریــة
  .ولكن أیضا في الطرق التي تجعل هذا ممكنا في النهایة النهائیة،

وهناك عدة أسباب یمكن  كبیرة كحقل معرفي،لقد احتل حقل الموارد البشریة وما یزال أهمیة 
  :تلخیصها بما یلي

إلـى جانـب وظـائف أخـرى  ؤسسـةإن إدارة الموارد البشریة تمثل إحدى الوظـائف األساسـیة ألي م-1
وهــذه الوظیفــة تهــدف إلــى تنظــیم  ،ؤسســةكاإلنتــاج والتســویق واإلدارة المالیــة وغیرهــا مــن وظــائف الم

  .إلنتاج ومن ثم تحقیق األهداف التي تسعى لتحقیقهاوتوجیهها نحو ا ؤسسةموارد الم
إن إدارة المـــــــــــوارد البشـــــــــــریة تمثـــــــــــل نشـــــــــــاطا اقتصـــــــــــادیا فـــــــــــي المجتمـــــــــــع ألنهـــــــــــا تعـــــــــــد القـــــــــــوة -2

  .بشكل صحیح االعاملة الموجودة في المجتمع، واستغالله
فراد وهــذه المـــوارد تتمثــل بـــاأل هــي المـــوارد البشــریة، ؤسســـةإن معظــم المــوارد التـــي تتــوفر فــي الم-3

وبمختلــف المسـتویات اإلداریـة مـن اإلدارة العلیــا وحتـى الوسـطى إلــى اإلدارة  ،ؤسسـةالعـاملین فـي الم
وتعمــل إدارة المــوارد البشــریة علــى إدراك عالقــة المــوارد البشــریة مــع النشــاطات األخــرى فــي  الــدنیا،

االســتغالل األمثــل ألن إدراكهــا یتــیح فرصــة مــن الخــارج،  ؤسســةوالمتغیــرات المحیطــة بالم ؤسســةالم
  .1والمجتمع ؤسسةللموارد البشریة على صعید كل من الم
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  نشأة وتطور إدارة الموارد البشریة -2
طویلـة مـن الفكـر والتطبیــق بـل تعاقبـت فتــرات  لـم یكـن اكتشـاف البعـد اإلنســاني أمـرا سـهال، 
ویمكــن حصـــر فتـــرات ، كــان العنصـــر اإلنســاني فیهـــا مهمــال أو متجـــاهال بــدرجات مختلفـــةاإلداري، 

  :التطور في الفكر اإلداري من حیث النظرة للجانب اإلنساني في اإلدارة كما یلي
كـان التركیــز األساسـي فیهــا علــى الجوانـب المادیــة فـي العمــل واإلنتــاج  حركـة اإلدارة العلمیــة

ریـة ولم یكن اإلنسان في نظ، وكانت ترى في تقسیم العمل والتخصص أساسا صالحا لرفع اإلنتاجیة
اإلدارة العلمیـــة أكثـــر مـــن مجـــرد أداة للعمـــل أو مصـــدر للطاقـــة تســـتخدمه اإلدارة فـــي الوصـــول إلـــى 

. ولم تكن نظریة اإلدارة العلمیة تتوقع عائدا هاما من مسـاهمة ومشـاركة العـاملین، اإلنتاج المطلوب
التــي تــم ثلــى، ها علــى أســاس طریقــة األداء الملــذا فقــد حــدد دورهــم فــي مجــرد تلقــي التعلیمــات وتنفیــذ

  .1يتدریبهم علیها وكان الحافز األساسي للعاملین في نظریة اإلدارة العلمیة هو الحافز النقد
لـكـن التطــورات الحاصــلة علـــى الســاحة العالمیــة فرضــت ضـــرورة االهتمــام بــالموارد البشـــریة 

انتهــاء حیــث بــرزت أهمیــة إحصــاءات القــوى العاملــة بعــد بعــد قیــام الحــرب العالمیــة األولــى،  خاصــة
هــي قیـــام منظمــة العمـــل قوى العاملــة علـــى المســتوى العـــالمي، الحــرب وكانــت أول بـــادرة اهتمــام بـــال

  .الكثیر من حكومات الدول المستقلةالتي اشتركت في عضویتها  1914الدولیة بجنیف سنة 
یعتبــــر أول أن كتــــاب رأس المـــال لكــــارل مـــاركس،  'بحســــن صـــع'وفـــي هـــذا یــــرى الـــدكتور 

بمثابــــة الرأســــمال واعتبارهــــا ارد البشـــریة، جــــادة إلعــــادة االعتبـــار العلمــــي واالجتمــــاعي للمــــو  ةمحاولـــ
مــاركس فــي اإلشــارة إلــى أهمیــة  واوذلــك بــالرغم مــن أن عــدد مــن البــاحثین قــد ســبقالحقیقــي لإلنتــاج، 

  .2العمل في اإلنتاج ولكن لیس بنفس درجة العلمیة التي قدمها ماركس
' شولتز'دراسة ' رأس المال'هتمت بالموارد البشریة واعتبرتها بمثابة ومن بین الدراسات التي ا

یتضــمن بعــض النشــاطات التــي تحســن القــدرات ن خــالل بحثــه أن االســتثمار البشــري، حیــث بــین مــ
منهــا مــا یتعلــق بــالتكوین أثنــاء العمــل والــذي یــؤدي حتمــا إلــى تحســین األداء ویســاعد علــى  البشــریة،

ذي یهـدف بـدوره إلـى تطـویر المـوارد البشـریة وتنمیتهـا حیـث تـتالءم مـع والـ تحقیق أهداف المؤسسـة،
  .الطرق المتطورة ألداء األعمال
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انقالبـــا فـــي المفـــاهیم االقتصـــادیة مـــن خـــالل نظریتـــه والتـــي حصـــل مـــن ' شـــولتز'لقـــد أحـــدث 
إلـى تحویــل االهتمـام مـن المـوارد المادیــة ' شـولتز'لقـد سـعى ،  1979خاللهـا علـى جـائزة نوبـل ســنة 

وقــد عبــر عنهــا قیمتهــا داخــل المؤسســة،  إلــى مــوارد أكثــر فاعلیــة یمكــن االســتثمار فیهــا والرفــع مــن
لالســـتثمار فـــي رأس المـــال البشـــري إســـهاما كبیـــرا فـــي ' شـــولتز'ویعـــد مفهـــوم ' رأس المـــال البشـــري'ب

حیــث أشــار إلــى ضــرورة اعتبــار مهــارات ومعرفــة الفــرد شــكل مــن أشــكال رأس  المجــال االقتصــادي،
  .ل الذي یمكن االستثمار فیهالما

والــذي  ،'بیكــر'ومــن البــاحثین الــذین أســهموا بأبحــاثهم فــي تطــویر نظریــة رأس المــال البشــري 
كانـت أبحاثـه منصـبة فـي مجــال االسـتثمار فـي التـدریب والـذي حصــل مـن خاللهـا علـى جـائزة نوبــل 

' ألدیــرون'األمــر بالنســبة بتحلیــل الجانــب االقتصــادي للتــدریب كــذلك ' بیكــر'حیــث قــام  ،1993ســنة 
كمــا قــدم محفظــة المــوارد  فقــد ركــز هــذا األخیــر علــى فكــرة أن األفــراد أصــول یمكــن االســتثمار فیهــا،

  . 1البشریة على غرار محفظة األوراق المالیة ووضح كیفیة تطبیقها على رأس المال البشري
األشــــخاص تــــم إدارة المــــوارد البشــــریة كانــــت مــــع أول مجموعــــة مــــن یمكــــن القــــول أن نشــــأة 

ومــا مــن شــك فــي أنــه كانــت لــدى الفیــالق الرومانیــة بعــض ، تنظــیمهم لیقومــوا بتحقیــق هــدف مشــترك
والنظـام ودفـع الرواتـب روح المعنویـة والترقیـات والتـدریب، المشاكل خاصة بإدارة الدوافع والتحفیـز والـ

  .والصحة
ت بدایة ظهور هذه الوظیفة فقد تمثل أما بالنسبة إلدارة الموارد البشریة في العصر الحدیث، 

ومســـئولي  فـــي بـــدء تعیـــین مـــدیري شـــئون األفـــراد، بشـــكل مهنـــي علـــى األقـــل فـــي المملكـــة المتحـــدة،
وغالبا ما .وقد كان ذلك في الخمسینیات والستینیات من القرن العشرین المؤسسات في القطاع العام،

حیث كـان مـن واجـبهم ضـمان ، ابةهؤالء یتمثل في نوع من التوجیه والرق ؤدیهكان هذا الدور الذي ی
باإلضـافة  إتباع كل اإلجراءات الصـحیحة وضـمان إصـدار عقـود العمـل والوثـائق القانونیـة األخـرى،

وقــد كــان الــدور الــذي یقــوم بــه .إلــى االحتفــاظ بســجالت المــوظفین والتفــاوض مــع النقابــات العمالیــة
  .ى النظامهؤالء األشخاص یمثل بشكل أساسي ردود أفعال خاصة بالحفاظ عل

                                                
 .64، ص 2002الدار الجامعیة اإلسكندریة، لتخطیط وتنمیة الموارد البشریة،  يمدخل استراتیج:راویة حسن 1



 الفصل الثالث تنمیة الموارد البشریة
 

113 
 

من ناحیة أخرى فقد زادت الحاجة إلى متخصصین في شؤون الموظفین على قدر كبیر من 
لیس فقط لیكونوا قادرین على توجیه النصح للمدیرین ولتنفیذ بعـض اإلجـراءات بسـبب هـذا  المعرفة،

فــة ولكــن أیضــا بســبب المعر  القــدر الهائــل مــن التشــریعات التــي ظهــرت فــي العقــود القلیلــة األخیــرة،
وینبغـــي أن یعـــزى قـــدر كبیـــر مـــن هـــذه .المتزایـــدة ألهمیـــة األشـــخاص فـــي تحقیـــق النجـــاح المؤسســـي

التــي جـذبت االنتبــاه إلـى أهمیـة األشــخاص بالنسـبة للمؤسســة معرفـة إلـى حركــة العالقـات البشـریة، ال
ا وربمـ وهو الشيء الذي یبدو وكأنه كـان مسـلما بـه أو لـم یـتم إدراكـه بشـكل فعلـي حتـى ذلـك الوقـت،

 علــى أنهـم یمثلــون أحـد المــوارد ولكنـه مــورد یمكـن التفــریط فیـه بســهولة كـان هنــاك نظـرة إلــى النـاس،
فـــإن نمـــو  وبطریقـــة مماثلـــة، كمـــا اتضـــح بشـــكل یبعـــث علـــى االكتئـــاب فـــي الحـــرب العالمیـــة األولـــى

التـي المعرفة بحقوق األفراد في مكان العمل قد أدى إلى تأكید أكبر على تطویر اإلجـراءات والـنظم 
  .ولیس فقط احتیاجات المؤسسة وتطلعاتها تلبي احتیاجات هؤالء األفراد وتطلعاتهم،

 فقـد تمثـل التـأثیر األساسـي لكـل ذلـك فـي نمـو وظیفـة المخـتص بـالموارد البشـریة وبناءا علیه
إلــى درجـة إلــى أنـه أصــبح هنـاك اعتقــاد عـام بــأن هـذه الوظیفــة قـد احتــوت أو حلـت محــل وتطورهـا، 
فقــد كــان معنــى  ومــع ســیر الحركــة العامــة فـي اتجــاه تعزیــز قــوة المــوظفین، یر الــوظیفي،وظیفـة المــد

ذلـــك تزایـــد التأكیـــد مـــؤخرا علـــى نقـــل مســـئولیات المـــوارد البشـــریة إلـــى المـــدیرین التنفیـــذیین بـــدال مـــن 
 .1االعتماد بشكل كلي على وظیفة مركزیة

 المصانع زیادة طریق عن لإلنتاج األفقي بالتوسع فقط یتم ال ما دلب في إن تحقیق التنمیة
 الكفاءة لرفع وذلك الرأسي التوسع طریق عن یتم ولكن، اإلمكانیات وزیادة وتنویعها كالشركات
 في البشریة الموارد أهمیة وتتمثل المتوفرة، اإلنتاج لعناصر الجید االستثمار بواسطة اإلنتاجیة،

 تنبع كما، التنمیة عملیة علیه تدور الذي الرئیسي المحرك یمثل أصبح قد البشري العنصر كون
 أهمیة البشریة الموارد وتكتسي إلیه، الموكلة والمهام یقوم به الذي الدور خالل من الفرد أهمیة
 فـي المحـرك بمثابـة تعتبـر فهـي خدماتیـة، أو تجاریـة كانـت سـواء المؤسسـات مختلـف فـي كبیـرة

 .المؤسسة
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 خالل، البشریة أحرزته الذي التقدم یعادل الماضیة القلیلةالعصور  في اإلنسانیة المعرفة تقدم إن -
 خـالل حققـت التـي واالكتشـافات االختراعـات أن اإلنسـان یرى أن السهل ومن ،السابقة كل مراحلها

 .طویلة عصور في البشریة حققته ما مقدار على تزید سبقه والذي الحالي القرن
 المعرفـة جوانـب ممكـن مـن قـدر أكبـر علـى منتجاتهـا ،يتحتـو  التـي هـي الناجحـة المنظمـات أن -

 .ذلك على دلیل خیر اإللكترونیات وصناعة، البشریة
 الموارد بأهمیة مقارنة المعرفة مجاالت شتى في العاملة البشریة للموارد بالنسبة األهمیة تزاید -

 مبرمجي على الطلب زیادة ذلك ومثال والصناعیة المادیة بالقدرات عملها یرتبط التي ،ةالبشری
 .النظم محلليو 

 یتحكمونوهم  ،التنظیمیة المعرفة مفاتیح الذین یملكون العاملین إلى المنظمات داخل القوة تحول -
 .الوقت نفس في المؤسسة داخل والثروة القوة مصادر في
 ویقصد، البشري المال رأس من تملكه ما جودة على الحدیثة المؤسسات من العدید نجاح یتوقف -

 . البشریة للعمالة المتاحة كالمعلومات المعرفة مقدار هنا بالجودة
 من بدال وذلك العظمى القوى بین العمالي للصراع األساسیة إحدى المجاالت أصبحت المعرفة -

 بعـض آراء مـن خـالل البشـریة المـوارد أهمیـة اسـتخالص ویمكـن، المادیـة المـوارد علـى الصـراع
 مـن اإلداریـة العملیـات مدرسـة حسـب البشـریة بـالموارد االهتمـام یعتبـر حیـث التنظیمیـة المـدارس
 " المنظومة مدرسة " أصحاب ینظر كما وناجحة، حیة أي منظمة أعمال لبقاء الضروریة الشروط

  كما مفتوحة اجتماعیة منظومة أي وعمل إلقامة األساسیة الموارد أنه أحد على البشري المورد إلى
  .2 األعمال لمنظمات بالنسبة الحال هو

  التنظیم نظریات -خامسا  
ومع ظهور الحاجة إلى الجهـد الجمـاعي كانـت  مارس اإلنسان منذ القدم وظیفة اإلدارة   

مـع وبـرغم قـدم الممارسـات إلدارة العمل الجماعي بما یحقق رفاهیة الفرد والمجت هناك حاجة مماثلة،
  .اإلداریة بشكل تامإال أن ما كتب عنها ال یعكس تلك الممارسات اإلداریة، 



 الفصل الثالث تنمیة الموارد البشریة
 

115 
 

التركیز علـى مكانـة تكـوین العنصـر  ینساسیة محاولنظریات األوفیما یلي سنحاول عرض ال  
 النظریــاتوالعالقــات اإلنســانیة و  الكالســیكیة، اتالنظریــ: هـي نظریــاتوهــذه ال البشـري فــي كــل منهــا،

  .الحدیثة
  المداخل الكالسیكیة -1  
 اإلدارة العلمیــــة نظریــــةأساســــیة هــــي  نظریــــاتیتضــــمن المــــدخل الكالســــیكي لــــإلدارة ثالثــــة  

ارتبطـت  نظریـاتوبالرغم مـن أن ظهـور تلـك الالتنظیم البیروقراطي،  نظریةو  مبادئ اإلدارة، نظریةو 
واالفتراض  تشترك فیما بینها من حیث نظرتها إلى العاملین في المنظمةإال أنها  بأشخاص معینین،

' ى إلــى تعظـــیم العائــد المـــادين اقتصـــادي رشــید یســـعاإلنســـان كــائ'األساســي لتلــك المـــداخل هــو أن 
وبمعنى آخر فإن قوة ارتباط العامل بالمنظمة تتحدد فـي ضـوء العائـد المـادي الـذي یمكـن أن یحققـه 

 .  1العامل عند التحاقه بالمنظمة واستمراره بها
 قـادرین وغیـر كسـالى األفراد أن وافترضت اإلنساني، السلوك حاولت تفسیرنظریات وهذه ال

 أداء علـى قـادرین غیـر فـإنهم ولـذلك وأنهـم انفعـالین، عقالنیـین وغیـر العمـل وتخطـیط تنظـیم علـى
 بضـرورة تـؤمن الكالسـیكیة النمـاذج هـذه بـدأت افتراضـات هنـا ومـن وفعالـة، سـلیمة بصـورة أعمالهم
 داخـل السـلوك فـي والـتحكم للسـیطرة وذلـك علـى العـاملین، وقـوي وعقالنـي رشـید نمـوذج فـرض

  .المنظمات
  1950 عام بدایة إلى عشر الثامن القرن أواخر الممتدة من الفترة خالل النموذج هذا امتد
 عناصـر لمعالجـة األمثـل األسـلوب اكتشـاف هـو، اإلدارة واجـه الـذي األساسـي التحـدي حیـث كـان

 تمثـل وقـد الصناعیة، للثورة األولى النتائج أحدثتها التي المتغیرات ظل في والبشریة اإلنتاج المادیة
 :شقین في هذا التحدي

 .في األداء یسرا أكثر العمل وجعل )المدخالت / المخرجات( اإلنتاجیة الكفایة زیادة كیفیة -
  . 2اآلالت تشغیل في جهودهم من القصوى لالستفادة العاملین تحفیز كیفیة -
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  العلمیة اإلدارة نظریة 1-1  
وهي  الوالیات المتحدة األمریكیة إلى بدایات القرن العشرینیرجع ظهور اإلدارة العلمیة في  

ولم ؤشرات التي وضعها فریدریك تایلور على الجانب الفني من العمل تعتمد بشكل أساسي على الم
الرئیســیة لمدرســة وكانــت الفكـرة  یعتنـي بالجانــب البشـري علــى الــرغم مـن إدراكــه ألهمیــة هـذا الجانــب

التخصـص  عـن طریـق إتبـاع أسـلوب علمـي قوامـه، تحقیق زیادة اإلنتاجیـةأنه یمكن اإلدارة العلمیة، 
والتدریب الفني وتحلیل العمل إلى جزئیاته ودراسة كل جزئیة على حده حتى تحدد حركاته األساسیة 

وتصــــمیم المصــــنع بالشــــكل الــــذي یضــــمن انســــیاب الخامــــات لــــآلالت  والــــزمن الــــذي یســــتغرقه أداؤه،
  .وتحرك العامل ألداء واجبه

داریة ظهرت في الوالیات المتحدة في العقد األخیر من  :تعریف اإلدارة العلمیة ٕ حركة فنیة وا
واهتمــت هــذه النظریــة بدراســة الوقــت  درس خطوطهــا األساســیة العــالم األمریكــي تــایلور، ،19القــرن 

ي ووضعت مبادئ تسترشد بها اإلدارة فـي تحقیـق زیـادة اإلنتـاج عـن طریـق االختیـار العلمـ والحركة،
  .1والمالحظة الفعالة ألعمالهم وتشجیع العمال عن طریق حوافز اإلنتاج للعمال والتدریب الصحیح،

فـي ظــل الظــروف التــي كانـت تعیشــها المنظمــات األمریكیــة آنــذاك ه النظریــة هــذ توقـد ظهــر 
  :بعدة خصائص اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة نوجزها في النقاط التالیةوالتي تمیزت 

  .التنظیمیة للمؤسسات الصناعیةقلة الخبرة -
  .تزاید التنظیمات الصناعیة وتزاید العمالة المنخرطة في النشاطات الصناعیة-
  .قلة الخبرة المهنیة للعمالة الصناعیة النحدارها في أغلبها من أصول ریفیة غیر متعلمة-
لـة وبعـد الدولـة عـن بین المؤسسات التي كانت تتمیز بهـا تلـك المرح المنافسة االقتصادیة الشدیدة،-

  .2وضعف العمل النقابي بصفة عامة التدخل في الشؤون االقتصادیة للمؤسسات،
تحویــل المصــالح  خاللهــا اســتهدف مــنفــي ظــل هــذه الظــروف جــاءت دراســة تــایلور التــي و 

بین العاملین وأصحاب العمل إلى مصالح مشتركة وذلـك عـن طریـق البحـث فـي كیفیـة  المتعارضة،
. بما یؤدي إلى تحقیق أرباح مرتفعة وربـط مصـالح العـاملین بمصـالح العمـل لعاملین،زیادة إنتاجیة ا

                                                
 .28-26 ص ص ،2010الجزائر  دیوان المطبوعات الجامعیة، ،اإلدارة الحدیثة للمكتبات:وهیبة غرارمي 1
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وقــد دعــا تــایلور إلــى اســتخدام األســلوب العلمــي فــي دراســة اإلدارة بــدال مــن االعتمــاد علــى أســلوب 
  .التجربة والخطأ

تحقیــق أقصــى 'ومــن هــذا المنطلــق حــدد تــایلور المهمــة األساســیة للمــدیر علــى أنهــا تتضــمن 
 وقـد الحـظ تـایلور ،'ئد ممكن ألصـحاب العمـل مـع تحقیـق أقصـى عائـد للعـاملین فـي نفـس الوقـتعا

ومـن  في اإلنتاج، الفاقدنسبة مما أدى إلى زیادة  یبذلون أقصى جهدهم أثناء العمل، أن العاملین ال
  .ثم انخفاض إنتاجیة العاملین والمنظمة

إنتـاج العـاملین عـن طریـق مـدخل علمـي وفي ضوء ما سبق افتـرض تـایلور أنـه یمكـن زیـادة 
علــى توجیــه ودعــم العــاملین مــع تــوفیر الحــوافز ) المــدیرین(لــإلدارة یهــدف إلــى تنمیــة قــدرة المشــرفین 

وقـد أكـد تـایلور أیضـا علـى أهمیـة تحسـین ظـروف  المناسبة للعـاملین لتشـجیعهم علـى زیـادة اإلنتـاج،
التــــي یعمــــل بهــــا العــــاملین لضــــمان زیــــادة  )ودرجــــات الرطوبــــة اإلضــــاءة التهویــــة،(العمــــل المادیــــة 

  . 1إنتاجیتهم
یعنـي االشـتغال الـدائم فـي إنتـاج مـل الصـناعي فـي التنظیمـات المعقـدة، واعتقد تـایلور أن الع

ومــن ثــم فــإن مفهــوم العمــل یرتكــز علــى ثالثــة  الســلع والخــدمات مــن أجــل الحصــول علــى المكافــأة،
  :محاور

  . یجب أن تؤدى بانتظام خالل فترة معینة من الزمن ذلك أن كافة المهام :األول االستمرار
  .وهو النشاط الذي یمیز العمل عن غیره من األنشطة اإلنسانیة :الثاني اإلنتاج
إذ أن األفراد یمارسون العمل من أجل الحصول على مكافآت یواجهون بها حاجـاتهم  :الثالث األجر

  .االجتماعیة والشخصیة المختلفة
التصــور للعمــل یجــب أن نبحــث عــن المبــادئ التــي تحقــق أفضــل اســتخدام ممكــن وعلــى أســاس هــذا 

  .2له
  :وأهم المبادئ التي قامت علیها اإلدارة العلمیة هي
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وتضــطلع اإلدارة بمهــام الوظــائف اإلداریــة  أن یــتم تنظــیم العمــل فــي المنظمــة بــین اإلدارة والعمــال،-
بینمــا یضــطلع العمــال بــأداء  راد وتــدریبهم،وأجــور وتعیــین األفــ مــن تخطــیط وتنظــیم وتوجیــه ورقابــة،

  .وتنفیذ المهام الموكلة لهم
لــذا فإنــه یتعــین علــى اإلدارة اكتشــاف تلــك الطریقــة وتعلیمهــا للعــاملین  وجــود طریقــة مثلــى للعمــل،-

  .إلتباعها في أداء مهامهم وأعمالهم
  .كل مهمةمع ضرورة معرفة أنسب الطرق ألداء  تجزئة وظیفة الفرد إلى أجزاء صغیرة،-
أي وضـع الشـخص المناسـب فـي ( أن یتم اختیار الفرد للعمل في المنظمـة بطریقـة تناسـب العمـل،-

  ).المكان المناسب
ویمكن دفعه لـألداء  بمعنى أهمیة الحوافز المادیة للفرد، إن الفرد العامل مخلوق رشید واقتصادي،-

  .أن تزید أجره كلما زادت إنتاجیتهیجب على اإلدارة  الذحتى یصل إلى أقصى إنتاجیة  من خاللها،
نمــا یحصــر كــل اهتمامــه فــي كفایــة  إن الفـرد العامــل ال یهــتم بأهــداف المنظمــة التــي یعمــل فیهــا،- ٕ وا

  .حاجته الفسیولوجیة المادیة
ویحتــاج إلــى اإلشــراف الــدقیق  تــدریب لتحســین مســتوى عملــه ورفــع إنتاجیتــه، إلــىإن الفــرد یحتــاج -

  .1العمل أو یبطئ فیهالمباشر حتى ال یتهرب من 
حیـــث تكـــون اإلدارة مصـــدر الســـلطة  یـــتم تنظـــیم المؤسســـة وفـــق مبـــدأ مهـــام اإلدارة ومهـــام العمـــال،-

وتكون بذلك االتصاالت  في حین یقوم العامل بالتنفیذ، تنظم وتراقب،و تخطط وتوجه  وصنع القرار،
  .2في المؤسسة من األعلى إلى األسفل
  :ادئ في أربعة مبادئ أساسیة هيوبصفة عامة یمكن إیجاز هذه المب

دراسة الحركـة والوقـت بشـكل علمـي بهـدف التوصـل إلـى أنسـب طریقـة ألداء الوظیفـة  :المبدأ األول
  .'طریقة األداء المثلى'وتسمى هذه الطریقة باسم  بشكل فعال،

اختیــار العــاملین بأســلوب علمــي دقیــق لضــمان وضــع الرجــل المناســب فــي المكــان  :المبــدأ الثــاني
  .المناسب

                                                
 .47، ص 2003دار وائل عمان، األردن، السلوك التنظیمي في منظمات األعمال، :محمود سلمان العمیان 1

2 Ortsman :Changer le travail, les expériences, les méthodes, les conditions de l’expérimentation social, 
Dunod,1978,p13. 
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  .تدریب العاملین على أداء الوظائف بشكل یؤدي إلى زیادة إنتاجیتهم :المبدأ الثالث
تخطــیط الوظــائف بمــا یــؤدي إلــى تسـهیل مهمــة العــاملین علــى أداء وظــائفهم بســهولة  :المبــدأ الرابــع

  .1ویسر
  :وتتلخص مفاهیم اإلدارة العلمیة في اآلتي

حالل األسالیب العلمیة محل المفاهیم القدیمة ل،إحداث ثورة عقلیة لدى اإلدارة والعما- ٕ   .وا
  .استخدام الطرق العلمیة في اختیار وتدریب العمال-
  .إلدارةاالعمل على توفیر جو من التعاون بین العمال و -
  .التركیز على وظیفة التخطیط وفصلها عن وظیفة التنفیذ-
  .2تنفیذ مبدأ التخصص في وظائف اإلشراف-

ل أن مــدخل اإلدارة العلمیــة كــان هدفـــه األساســي هــو تحســین إنتاجیـــة ممــا ســبق یمكــن القـــو 
وقد مثـل هـذا المـدخل طفـرة فـي  العاملین لضمان تحقیق مصالح كل من العاملین وأصحاب العمل،

الفكـر اإلداري الحـدیث لمسـاهمته الفعالــة فـي اسـتبدال أسـلوب التجربــة والخطـأ فـي اإلدارة باألســلوب 
عنـــه أنــه نظــر للمـــورد البشــري نظـــرة اقتصــادیة بحتــة فاإلنســـان هنــا آلـــة غیــر أن مـــا یؤخــذ  العلمــي،

 .اقتصادیة تسعى إلى تعظیم العائد االقتصادي
  المبادئ اإلداریة نظریة 1-2  
تضـم العدیـد  تشیر هذه التسمیة في علـم اجتمـاع التنظـیم إلـى أعمـال مدرسـة فكریـة متمیـزة، 

ومـن أهـم .في ضوء مبـدأي تقسـیم العمـل والكفـاءة اإلداري،من التیارات النظریة التي عالجت النسق 
 Monneyمـوني و ریلـي  ،Urwickأرویـك  ،Gulickوجیلیـك  ،.fayol  Hهنـري فـایول  :روادهـا

and Reily.وغیرهم ممن انطلقوا من االفتراضات التالیة:  
  .یرتبط التصمیم الجید للهیكل التنظیمي باألداء الفعال للعمل-
  .السلیم للوظائف اإلداریة إلى تحقیق الفعالیة اإلداریةیؤدي التوزیع -
  .هناك عالقة دالة بین التحدید الدقیق لألعمال واألدوار وبین الكفایة التنظیمیة-
  .یرتبط اإلعداد الجید لقواعد ونظم العمل بالكفاءة والفعالیة-

                                                
 .20ص  مرجع سابق،:عادل محمد زاید 1
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  .األداء التنظیمي التحكم في السلطة إلى رفع اإلشراف الصارم، تؤدي متغیرات تقسیم العمل،-
  .1یحكم األداء الفعال للعمال الحوافز االقتصادیة الملموسة-

وذلــك حینمــا حــاول تلخــیص األســس التــي  مؤســس نظریــة المبــادئ اإلداریــة، 'فــایول'ویعتبــر   
أن الوظیفــة ' فــایول'ویــرى ؛ اإلدارة العامــة والصــناعیة :تســتند إلیهــا عملیــة اإلدارة فــي مؤلفــه الشــهیر

وأن نظام العمل السلیم بین الجماعـات  والجماعات اإلنسانیة فیه، تنشأ مع أعضاء التنظیم،اإلداریة 
أو القـوانین ویفضـل  التنظیمیة ینهض علـى بعـض االشـتراطات المتمیـزة التـي یطلـق علیهـا المبـادئ،

إذ أنـه مـن الصـعب فـي مجـال اإلدارة اسـتخدام  بدال من قـوانین،' مبادئ'أن یستخدم مصطلح 'فایول'
إال أن المسألة نسبیة عند التطبیق  مؤشرات ثابتة یلتزم بها حرفیا فمهما كانت هذه المؤشرات عامة،

  .2والممارسة
بیقهــا لضــمان زیــادة مجموعــة مــن المبــادئ اإلداریــة الهامــة التــي یجــب تط' فــایول'وقــد حــدد 

  :هذه المبادئ هي كفاءة العمل و 
التخصـص  الوظـائف علـى أن یتـولى كـل فـرد، یجب تقسیم العمل إلى مجموعة من :تقسیم العمل-

  .ویهدف تقسیم العمل إلى زیادة كفاءة العاملین في أداء وظیفة محددة،
السلطة هي حق إصدار األوامر وممارسة الضغوط لضمان طاعة العـاملین  :السلطة والمسئولیة-

صـــاحب الســـلطة والمســـئولیة هـــي تحمـــل نتـــائج القـــرارات التـــي یتخـــذها  وتـــرتبط الســـلطة بالمســـئولیة،
  .وبالتالي فإن من یحصل على سلطة ال بد أن یتحمل المسئولیة) المحاسبة(
ومـع ذلـك فـإن  المنظمة الناجحة هـي المنظمـة التـي تسـتطیع أن توحـد جهـود العـاملین، :االنضباط-

بشــرط أن تطبــق تلــك العقوبــات علــى  توقیــع العقوبــات أمــرا ضــروریا لضــمان عقــاب غیــر الملتــزمین،
  .الفین دون تفرقةجمیع المخ

  ).مدیره المباشر(الموظف یتلقى أوامره من شخص واحد فقط  :وحدة األمر-
  .المنظمة كلها یجب أن تهدف إلى تحقیق هدف مشترك ومحدد وواضح :توجیهوحدة ال-
  .األولویة للصالح العام ولیس للمصالح الفردیة :المصلحة العامة-

                                                
 -116، ص ص 2008دار الفجر القاهرة، مصر، ، -التصور والمفهوم- التنظیم الحدیث للمؤسسة:بلقاسم سالطنیة، إسماعیل قیرة 1
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اعتبارهــا العدیــد مــن المتغیــرات عنــد تحدیــد األجــر یجــب أن تأخــذ المنظمــة فــي  :ألجــر المناســبا-
ومســتوى المعیشــة ومســتوى األربــاح الــذي  ومــن هــذه المتغیــرات أســعار الســلع والخــدمات،.المناســب

  .تحققه المنظمة
  ).غالبا اإلدارة العلیا( شخص أو مجموعة من األفرادتركیز سلطة اتخاذ القرار في ید  :المركزیة-
وغالبـا  السـلطة بـین المسـتویات اإلداریـة المختلفـة كـل حسـب اختصاصـاته،تـوزع  :تسلسل السلطة-

  .ما تتدفق السلطة من أعلى إلى أسفل
لزیادة درجة الكفاءة والتنسیق یجب أن توضـع كافـة اإلمكانیـات المادیـة والبشـریة الالزمـة  :الترتیب-

  .ألداء وظیفة معینة قریبة من مكان استخدامها
  .ال بد أن تطبق علیهم نفس القوانین واللوائح بشكل عادلكل العاملین  :المساواة-
  .یجب أن تعمل المنظمة على االحتفاظ بالعمال المتمیزین :االحتفاظ بالكفاءات اإلداریة-
  .ال بد من تشجیع العاملین على المبادرة ودعم روح التجدید واالبتكار :المبادرة-
  .1التعاون وروح الفریق بین العاملینیجب على اإلدارة أن تنمي روح  :روح الفریق-

وأهم ما یمیز نظریة المبادئ اإلداریـة هـو تركیزهـا علـى إبـراز الهیكـل التنظیمـي الرسـمي ككـل مقسـم 
بمـا یحقـق زیـادة الكفـاءة اإلنتاجیـة وخفـض التكـالیف  ،إلى إدارات وأقسام تنهض بأنشطة متخصصـة

  :التقسیمولقد حددت الخطوات التالیة للقیام بهذا  للتنظیم،
  .تحدید األهداف األساسیة والفرعیة التي تسعى المؤسسة إلى تحقیقها-
  .تحدید األعمال واألنشطة الالزمة لتحقیق هذه األهداف-
  .تحلیل هذه األعمال أو األنشطة وتوصیفها بدقة-
  .تجمیع األنشطة المتماثلة أو المتكاملة في وظیفة محددة-
  .لة في مصالح أو أقسامتجمیع الوظائف المتشابهة المتكام-
  .تجمیع األقسام المتشابهة أو المتكاملة في دوائر-

والمســتندة أساســـا إلـــى تشـــابه األنشــطة نجـــد أن تحدیـــد المســـتویات  وانطالقــا مـــن الخطـــوات الســـابقة،
هـي محـور  ومن ثـم تصـبح الوحـدة التنظیمیـة أو اإلدارة، یقوم على متغیر نطاق اإلشراف، اإلداریة،
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أنهـــا عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن التقســـیم اإلداري التـــي تنظـــر إلـــى هـــذه الوحـــدة علـــى  اهتمـــام نظریـــة
  :ومن الطبیعي أن هذه األنشطة توزع على األفراد العاملین في ضوء أربعة معاییر هياألنشطة، 

  .المكان-.الفرد-.العملیة-.الهدف-
المســتویات وهــذا یعنــي أن هــذه النظریــة تركــز علــى عملیــة تقســیم التنظــیم إلــى مجموعــة مــن 

فـي سـیاق تناولهـا للتنظـیم یـة كبیـرة لقضـایا التخصـص والكفـاءة، وفي نفـس الوقـت تعیـر أهم اإلداریة
وحـدة األمـر  یعتمد على االستخدام األمثـل للمتغیـرات التنظیمیـة مثـل نطـاق اإلشـراف، كنسق مغلق،

 .1وغیرها الرقابة المسئولیة، السلطة

  ةالبیروقراطی النظریة -1-3
 1745عـــــام ' دیغوریـــــه'هـــــو الكاتـــــب الفرنســـــي،ول مـــــن اســـــتخدم مصـــــطلح البیروقراطیـــــة أ 

ــا'و التــي تعنــي المكتــب،' بیــرو'واســتعماله لهــذا المصــطلح جــاء مــن خــالل دمجــه كلمــة  الــذي ' كراتی
واســـتخدم هــــذا المصـــطلح للداللـــة علـــى حكـــم المســـئولین أو المكاتــــب .یعنـــي الحكـــم باللغـــة الیونانیـــة

  .2الحكومیة
 Burrusهـي مــن أصـل التینـي مكونــة مـن مقطعـین المقطــع األول   Bureaucracyكلمـة كمـا أن

ذات أصـل   La Bureكمـا أن كلمـة.الذي یعني المقطع اللون الداكن الذي یدل على التستر والسریة
وهي تعني نوع من األقمشة التي تسـتعمل لتغطیـة المناضـد أو المكاتـب التـي یجتمـع حولهـا فرنسي، 

 Cracyأمـا المقطـع الثــاني .لتـدل علـى المكتـب نفسـه  Bureauومنهـا اشـتقت كلمـةرجـال الحكومـة 
 .3وبهذا فإن البیروقراطیة تعني حكم المكتب أو سلطة المكتب) السلطة( فتعني الحكومة

نموذج التنظیم البیروقراطي لعالج العدید من مظـاهر الخلـل التـي عانـت ' ماكس فیبر'اقترح 
السـبب فـي هـذا الخلـل ' فیبـر'وقـد حـدد  في بدایة القرن العشـرین األلمانیة،نها المنظمات الحكومیة م

فسلطة الموظف في ذلك الوقت لم تكن مستمدة من الوظیفة ذاتها  على أنه خلل في مفهوم السلطة،
مــدخل ' فیبــر'ولهــذا الســبب اقتــرح .بقــدر مــا كانــت مســتمدة مــن المكانــة االجتماعیــة لشــاغل الوظیفــة
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مـــدخال مقارنـــا للتعـــرف علـــى ظـــاهرة ' فیبـــر'وقـــد تبنـــى .1راطیـــة لعـــالج هـــذا الخلـــلالمنظمـــات البیروق
  .وتتأثر به تؤثر في البناء االجتماعي البیروقراطیة وتحلیلها كظاهرة اجتماعیة معقدة،

 وتستند المسـاهمات التـي قـدمها إلـى جملـة مـن المفـاهیم والقضـایا مثـل السـلطة والقـوة والنفـوذ
لقناعتهـا بأحقیتهـا فـي  تطیع جماعة معینـة األوامـر الصـادرة مـن جهـة مـا،هي احتمال أن فالسلطة، 

ى ویعـــود هـــذا القبـــول أو القناعـــة إلـــ) ســـواء أكانـــت هـــذه الجهـــة فـــردا أم جماعـــة(أن تمـــارس الســـلطة 
ة الحـاكم أو سـواء كـان مصـدر هـذه الشـرعیة التقالیـد أو شخصـیشرعیة الجهة التـي تصـدر األوامـر، 

  :وعلى هذا األساس قسم السلطة إلى ثالثة أنواع هيالعقالنیة القانونیة، 
تستمد شرعیتها من المعتقدات والعـادات واألعـراف المتوارثـة هـي التـي تحـدد  :السلطة التقلیدیة -1

اإلحســاس  تقــدیس النظــام االجتمــاعي القــائم، اســتمرار الماضــي، قدســیة التقالیــد،(األحقیــة بالســلطة 
  ).بالوالء

ترتبط بشخصیة الـزعیم أو القائـد، الـوالء والطاعـة لـه  ):ةالملهمة أو الكاریزمی( السلطة الروحیة -2
  .بسبب اإلعجاب الشدید بصفاته وأعماله

وطریقة تولي  تقوم على قواعد مقننة تحدد واجبات وحقوق الحاكم والمحكوم، :السلطة القانونیة -3
 .2وانتقال السلطة وتداولها وممارستها المناصب،

  العالقات اإلنسانیة نظریة -2  
العمل الذي یقوم على أساس النظـر، إلـى  تعتبر العالقات اإلنسانیة ذلك النوع من عالقات 

أو الشـــركة أو المنشــــأة أو المؤسســـة االجتماعیـــة كمجتمــــع بشـــري لـــه أمانیــــه المنظمـــة أو المصـــنع، 
نمـوذج اإلدارة الحدیثـة فالعالقـات اإلنسـانیة فـي الته واحتیاجاتـه وقیمـه واتجاهاتـه، ومشـك وطموحاته،

غیــر أن أســلوبها ینبنــي علــى تلبیــة احتیاجــات األفــراد  تســتهدف تحقیــق أفضــل إنتــاج ممكــن للتنظــیم،
إلـــى جانـــب االحتیاجـــات المادیـــة والوصـــول بهـــم إلـــى أفضـــل حـــاالت التكیـــف  النفســـیة واالجتماعیـــة،

  .والرخاء
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فالمنــاخ عالقــات الفــرد بزمالئــه،  إلــى أهمیــة وترجــع أهمیــة العالقــات اإلنســانیة فــي مجــاالت العمــل
وكــذلك التكیـف النفسـي للفــرد  االجتمـاعي لجماعـة العمـل لــه دور كبیـر فـي تــوفیر الثقـة واالطمئنـان،

  .1وزیادة كفایته اإلنتاجیة كرضا العامل عن بیئة العمل التي ینتمي إلیها، بما یتضمنه من نواتج،
وظـروف الحــرب العالمیـة الثانیــة  كبیــر،وقـد نشـأة هــذه الحركـة تحــت وطـأة الكســاد العـالمي ال

وخروجها على مبادئ اإلدارة العلمیة التـي سـببت كثیـرا مـن المشـكالت العمالیـة وأثـارت موجـات مـن 
أن اإلنســان هــو  وقــد كــان المنطلــق األساســي لحركــة العالقــات اإلنســانیة، االضــطرابات الصــناعیة،

كذلك روجت حركة العالقات اإلنسانیة .نتاجیةمحور العمل اإلداري وأنه العنصر الهام في تحدید اإل
وأثــر جماعــات العمــل والجــو االجتمــاعي للعمــل علــى معنویــات العــاملین ، 'عنویــةالحالــة الم'مفــاهیم 

ومـــن أهــم نتـــائج حركـــة العالقــات اإلنســـانیة التركیـــز علــى تـــدریب الرؤســـاء .ومــن ثـــم علــى إنتـــاجیتهم
  .2ینوالمشرفین على أسس المعاملة اإلنسانیة للعامل
وجانـب العلـوم السـلوكیة   الثاني فـي الفكـر اإلداري، يتمثل العالقات اإلنسانیة االتجاه الرئیس

والتـــــي انبثـــــق منهجهـــــا عـــــن مجموعـــــة مـــــن الدراســـــات عرفـــــت بدراســـــة هـــــاوثورن خـــــالل العشـــــرینات 
 لتـایلور، فلقـد نشـأت مدرسـة العالقـات اإلنسـانیة كـرد فعـل لـإلدارة العلمیـة 20والثالثینات من القرن 

  .التي تمیل لألسلوب الدیكتاتوري في معاملة العمال
اهتمــــوا بــــالفرد العامــــل ولكــــن بهــــدف تحقیــــق "فأصــــحاب النظریــــات الكالســــیكیة فــــي اإلدارة  

التعــاون وأكــد علــى أهمیــة وجـــود  :أهــم مبادئــهمــن  اإلنتــاج وبشــكل اســتغاللي، فمــثال هنــري فــایول
مـــاكس و ، "ل بـــروح الجماعـــة وزیـــادة عناصـــر االتصـــالعنصــر التعـــاون والتنســـیق بـــین األفـــراد والعمـــ

هـتم باإلنتــاج وأهمــل حــق إذن اتحقیـق اإلنتاجیــة، فكالهمــا  ودوره فــيذكـر التعــاون هــو اآلخــر فیبـر، 
نسان لـه حاجـات ورغبـات م ٕ فأصـحاب النظریـات عنویـة إلـى جانـب الحاجـات المادیـة، الفرد كعامل وا
  .3ةتنظیمیة بصرامالكالسیكیة اهتم معظمهم بتطبیق القواعد ال

ا مـجورج إلتون مایو، هـذا االسـم الـذي ارتـبط بمدرسـة العالقـات اإلنسـانیة، كانـت دراسـاته دع       
هـدف "د والتنظـیم وكـان التي أكدت على مفهوم الثقة بین األفرا، ومساندة ألفكار ماري باركر فولیت
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خاصــة المتعلقــة بشــروط العمـــل إعــادة النظــر فــي الفرضــیات الكالســـیكیة فــي التنظــیم إلتــون مــایو، 
  .1"والمؤثرة في زیادة اإلنتاجیة

فأول ما بدأ به مایو في دراسته، االهتمام بالظروف الفیزیقیة للعمل كاإلضاءة والضوضاء والتهویة  
جتماعیـــة المحـــددة واالل اهتمامـــه لدراســـة العوامـــل النفســـیة وعالقتهـــا باإلنتـــاج، ثـــم مـــا لبثـــت أن تحـــو 

إلــى نتیجــة هــي ضــرورة البحــث عــن تفســیر اتجاهــات العمــال وســلوكهم  صخلــو للســلوك التنظیمــي، 
أن العامــل لــیس كائنــا  مــا یــو تفســیرا نابعــا مــن طبیعــة التنظــیم االجتمــاعي للمصــنع، وأوضــح إلتــون

سیكولوجیا منعزال، ولكنه عضو في جماعة تشكل سلوكه وتضبط تصـرفاته مـن خـالل القـیم السـائدة 
  .2افیها والمعاییر التي تحكمه

هـاوثورن التـابع لشـركة وزمـالؤه فـي مصـنع التجارب التي قام بها إلتون مایو، وهذا ما تؤكده     
الظروف الفیزیقیة لیست وحدها التي تـؤثر "، ووجد أن 1932وعام  1924وسترن إلكتریك بین عام 

وهـي أن بعـد في اإلنتاجیة، فمثال زیادة اإلضاءة تزیـد مـن اإلنتاجیـة ولكـن توصـل إلـى نتیجـة محیـرة 
  .تخفیض شدة اإلضاءة تحصل على نفس المعدل من اإلنتاجیة

علـى فهـم وجه نظر مایو إلى عوامل أخرى ذات أهمیة وهي العوامل النفسیة التي تسـاعد  وهذا ما  
مــن األفــراد الــذین  ة، ألن المصــنع لــیس مجمــوع آالت ولكــن هــو مجموعــســلوك األفــراد فــي التنظــیم

  .3یق أهداف التنظیمعد فعال في تحقبیعتبرون 

باتجــاه إال مــن خــالل تحویــل الفكــر اإلداري، ال تتحقــق اإلنتاجیــة فــي نظــر إلتــون مــایو فالفاعلیــة و    
عــادة النظــر فــي معنــى المســؤولیة أي االتجــاه نحــو اإلدارة الدیمقراطیــة  تقریــر الثقــة وعــدم الســلطة، ٕ وا

اإلنســـانیة أضـــافت مفـــاهیم جدیـــدة فـــي فدراســـة مـــایو للعالقـــات  ،ةالتـــي تعـــارض اإلدارة األوتوقراطیـــ
التعـــــاون، الـــــوالء  التنظــــیم تتعلـــــق باإلنســــان أثنـــــاء عملــــه لیكـــــون أكثـــــر إنتاجیــــة وســـــعادة كــــاالحترام،

  :  هذا ویمكن تلخیص األفكار األساسیة لمدرسة العالقات اإلنسانیة في اآلتي .4للمؤسسة
 .إن المنظمة بناء اجتماعي -1

                                                
1-Jacques Orsoni,Jean-Pierre Helfer :  Management stratégique ,2eme édition , la politique générale de 
l’entreprise vuibert,09-1994,p17.  

، ص 1983، دار المعارف،18،سلسلة علم االجتماع المعاصر، عدد 4ط، االجتماعیة ودراسة التنظیمالنظریة :السید الحسیني 2-
124.  

3- Dominique Roux ‚Daniel  Soulié :  Gestion ‚ imprimerie  des  universitaires de France  ‚73‚  avenue Ronsard 
41100 Vondome‚Juin 1996‚p p 230-231. 
3-Jacques Orsoni ,Jean –pierre Helffer . ibid . p18.  



 الفصل الثالث تنمیة الموارد البشریة
 

126 
 

 .إثارة دوافع األفراد للعملللحوافز المعنویة  دور في  -2

 .تحفیز العاملین في المنظمة من خالل تحقیق حاجاتهم النفسیة واالجتماعیة -3

 .للجماعة غیر الرسمیة في المنظمة دور في تحدید اتجاهات األفراد العاملین وأدائهم -4        

 .إتباع القادة لألسلوب الدیمقراطي ومشاركة العاملین -5        

 .رضا الفرد العامل یؤدي إلى رفع إنتاجیته -6         

 .تطویر نظام االتصال بین مستویات المنظمة لتبادل المعلومات -7         

  .1یحتاج مدیر المنظمة للمهارات االجتماعیة إلى جانب المهارات الفنیة -8
  :لنتائج التالیةمن خالل ما سبق یتبین أهمیة المدخل اإلنساني لإلدارة ویمكن استنباط ا

بصورة علمیة همیة العنصر اإلنساني في اإلدارة، تعتبر تلك النتائج البدایة الحقیقیة للتعرف على أ-
حیث بینت تلك الدراسات وما تالها من تحلیـل ونقـاش أن العنصـر اإلنسـاني فـي اإلدارة معقـد غایـة 

  .صغیرةهذا التعقید یظهر خاصة عندما یتفاعل الفرد في جماعة  التعقید،
بوضــوح أي  أن منــاخ اإلشــراف لــه تــأثیر قــوي علــى ســلوك الجماعــة ولــم تبــین الدراســات المــذكورة-

والنتیجــة التــي نستخلصــها هــي أن منـــاخ  أســلوب یعتبــر أنســب مــن حیــث تحقیــق أهـــداف المنظمــة،
حیـث تتصـرف بصـورة إیجابیـة أو سـلبیة اتجـاه قـدرة علـى التـأثیر فـي جماعـة العمـل، اإلشراف له الم

  .2هداف المنظمةأ
  الموارد البشریة نظریات -3  

فقد بـدأ اسـتخدامه مـع مطلـع  دارة األفراد،إیعتبر مدخل الموارد البشریة حدیث نسبیا في    
علــى لدراســات فــي مجــال العلــوم الســلوكیة، الســبعینات مــن القــرن العشــرین حیــث أكــدت البحــوث وا

ویتصرفون فقط على أساس مشاعرهم وعـواطفهم اعتبار األفراد كموارد ولیسو مجرد أناس یتحركون 
 تومع مرور الوقت تزاید. یمكن أن یحقق فوائد ومزایا كثیرة لكل من المؤسسة والفرد على حد سواء

المـــــوارد البشـــــریة ومـــــن خـــــالل تبنیهـــــا لهـــــذا المـــــدخل یمكـــــن للمؤسســـــة أن تســـــتفید  نظریـــــاتأهمیـــــة 
  .زیادة الفعالیة التنظیمیة -.بطریقتین

                                                
ص  ،عمان مؤسسة الوراق، نظرة بانورامیة عامة-وظائف المنظمة المعاصرة:سنان كاظم الموسويرضا صاحب أبو حمد آل علي،  1

  .56-55ص 
 .55-54مرجع سابق، ص ص :محمود فتحي عكاشة 2
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  .ت األفرادإشباع حاجا-
صــالن عــن حیـث أنــه بـدال مــن اعتبــار كـل مــن األهـداف التنظیمیــة وحاجــات األفـراد منف  

فقد اعتبر مـدخل المـوارد البشـریة .وأن تحقیق أي منهما یكون على حساب اآلخربعضهما البعض، 
وأن تحقیــق مكاســب فــي أحــدهما لــن یكــون علــى حســاب األخــرى  كلتــا المهمتــین تكمــالن بعضــهما،

  :خل الموارد البشریة على ما یليویقوم مد
یمكـن أن یحقـق االسـتثمار مكاسـب  أن األفـراد هـم عبـارة عـن اسـتثمار إذا أحسـنت إدارتـه وتنمیتـه،-

  .من خالل زیادة اإلنتاجیة طویلة األجل بالمؤسسة تظهر في أحسن صورها،
واالقتصـادیة ) العاطفیـة( ال بد من توجه السیاسات والبرامج والممارسـات إلشـباع الحاجـات النفسـیة-

  .أن تهیأ بیئة للعمل بحیث تشجع األفراد على تنمیة واستغالل مهاراتهم ألقصى حدللفرد، و 
مراعیـــة تحقیـــق التـــوازن بـــین حاجـــات مـــوارد البشـــریة یجـــب أن توضـــع وتنفـــذ، بـــرامج وممارســـات ال-

ســاعد فیهــا كــل مــن األفــراد وأهــداف المنظمــة وتحقــق هــذه المهمــة مــن خــالل عملیــة دائریــة والتــي ی
  :وینبني هذا المدخل على ستة ركائز وهي.1المنظمة واألفراد بعضها البعض على مقابلة أهدافهم

  .االعتراف بأهمیة البیئة الخارجیة-
  .االعتراف بأهمیة المنافسة والطبیعة الحركیة لسوق الموارد البشریة-
  .على تحقیق رسالة المنظمة في األمد الطویلالتركیز -
  .على وضع األهداف وصناعة االستراتیجیات الكفیلة بتحقیقهاالتركیز -
  .التعامل مع جمیع العاملین في المنظمة سواء أكانوا دائمین أم مؤقتین-
 .2تكامل اإلستراتیجیة العامة للمنظمة وبقیة االستراتیجیات الوظیفیة فیها-

  :بشریة وهيرئیسیة لدراسة الموارد ال نظریاتوهناك من یمیز بین ثالث 
  المدخل اإلداري 3-1  
هــداف ووضــع علــى دراســة العملیــات اإلداریــة فیبــدأ بصــیاغة األ یركــز المــدخل اإلداري   

جراء عملیات االختیار والتعیین وتحلیـل كافـة الوظـائف وتقییمهـاالخطط للموارد البشریة،  ٕ هـذا إلـى  وا
                                                

 .41-40ص ص  مرجع سابق،:علي غربي وآخرون 1
 2009، نعمان األرد، عالم الكتاب الحدیث إدارة الموارد البشریة مدخل إستراتیجي،:مؤید سعید السالم عادل حرموش صالح، 2

 .16ص
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باإلضافة إلى اهتمامه بتنمیة  اإلداراتجانب دراسة تنظیم الموارد البشریة وبیان عالقتها بغیرها من 
 وتخطـیط المســار الـوظیفي وتقیـیم األفــراد وتطـویر أداء المـوارد البشــریة مـن خـالل التــدریب والتنمیـة،

هذا إلى جانب دراسة عالقات العمل وتحفیز العاملین وتقدیم الخدمات المختلفة لهم والحفـاظ علـیهم 
  .وتحقیق األمن لهم

  مدخل النظم -3-2  
ومن ثم فـإن مجهـودات  الموارد البشریة مكانتها من خالل النظام الكلي للمؤسسة حتلت   

ووفقـا  ،1الموارد البشریة یتم تقییمها من خالل مدى مسـاهمتها فـي تحقیـق األهـداف العامـة للمؤسسـة
كنظـام  ،لهذا المدخل یتم دراسة الموارد البشریة كنظام مفتوح یـؤثر ویتـأثر باألنظمـة الفرعیـة األخـرى

وغیرهــا مــن الــنظم وهـي وكلهــا تتــأثر وتــؤثر فــي النظــام البیئــي ... اإلنتـاج والعملیــات ونظــام التســویق
وبنــاءا علـى ذلــك یــدرس هـذا المــدخل المـوارد البشــریة مـن خــالل عناصــر  الكلـي الخــارجي للمنظمـة،

ین تلــــك وعملیــــات التشــــغیل والمخرجــــات وتــــربط التغذیــــة المرتــــدة بــــ المــــدخالت،:(النظــــام المعروفــــة
  ).العناصر

  المدخل االستراتیجي 3-3  
ة إلدارة وتنمیــــة المــــوارد یركــــز هــــذا المــــدخل اإلســــتراتیجي علــــى الدراســــات اإلســــتراتیجی   

 العوامـل ویـدرس كافـة ،وغایاتهـا وأهـدافها اإلسـتراتیجیة فیبدأ باإلطالع على رسالة المنظمـةالبشریة، 
د الموارد البشریة بمـا ثم یع الداخلیة والخارجیة التي توضح نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر،

وفــي ظــل هــذا المــدخل یــتم الــربط بــین جهــود .2یســایر البــدیل اإلســتراتیجي الــذي وقــع االختیــار علیــه
حــــد حیــــث یصــــبح العنصــــر البشــــري أ تخطــــیط المــــوارد البشــــریة والتوجهــــات اإلســــتراتیجیة للمنظمــــة،

  .األسلحة لتحقیق المیزة التنافسیة وتحسین أوضاع المنظمة السوقیة ونتائج أعمالها
وینظر المعنیون بدراسة األفراد وفقا لهذا المدخل إلى أهمیة التركیز على إدارة العنصـر   

وهـو یعتبـر مـدخال سـلوكیا  من حیث أهمیته وحاجاتـه ووحدتـه وتكاملـه واندماجـه بالمنظمـة، البشري،
فمــدیر األفــراد علیــه أن یأخــذ األســعار والجوانــب الســلوكیة فــي تنفیــذه للوظــائف االستشــاریة لوظــائف 

                                                
 .35، ص 2001مكتبة عین شمس القاهرة، إدارة الموارد البشریة، :محمود أحمد الخطیب 1
   http://www.daneprairie.comإدارة الموارد البشریة، :المعهد التخصصي للدراسات 2
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دارة المــوارد البشــریة، ٕ وفقـا لهــذا المــدخل تركـز علــى مجموعــة مـن سیاســات المــوارد البشــریة  األفـراد وا
  .1المتوافقة من استراتیجیات المنظمة

حظنــا أن النظــرة إلــى المــوارد البشــریة قــد اختلفــت مــن مــدخل إلــى مــن خــالل مــا ســبق ال  
تطــور الفكــر اإلداري  فنظــرة المــدخل الكالســیكي لــإلدارة إلــى اإلنســان باعتبــاره آلــة اقتصــادیة، آخــر،

 غیـر أن الطفـرة ،'كـائن اجتمـاعي'في مـدخل العالقـات اإلنسـانیة مـن حیـث نظرتـه لإلنسـان باعتبـاره 
وقـد تبلـورت تلـك النظـرة فـي اعتبـار اإلنسـان  ن حدثت خالل النصف األخیـر،الحقیقیة للنظرة لإلنسا

 .2'رأس مال فكري'

  :الفصل استخالص
هــذا الفصــل هــو إبــراز أهمیــة تنمیــة المــوارد البشــریة ودورهــا فــي خلــق  كــان الهــدف مــن  

جــدال داخــل المؤسســة أصــبح أمــر ال  إلــى أن أهمیــة المــورد البشــري، المیــزة التنافســیة، وقــد توصــلنا
لكــن المطــروح حالیــا علــى مســتوى المؤسســات هــو مــدى كفــاءة مواردهــا البشــریة وقــدرتها علــى  فیــه،

ارد البشـریة مـع ظهـور لـذا كـان مـن الطبیعـي أن تـزداد الحاجـة إلـى تنمیـة المـو  خلق المیزة التنافسیة،
صـل فـي واتسـاع اسـتخدام المؤسسـات للتكنولوجیـا الحدیثـة مـن أجـل سـد الـنقص الحاوظائف جدیدة، 

كسابها مهارات جدیدة ٕ   .المهارات القدیمة لألفراد وا
فقـد أدت التطــورات الحدیثـة إذن إلــى تأكیــد أهمیـة عنصــر المــوارد البشـریة باعتبــاره میــزة   

تنافســیة، فلــم تعــد النظــرة إلــى المــوارد البشــریة أنهــا مجــرد مصــدر تكلفــة یمكــن الــتخلص منهــا إذا مــا 
  .ألجل یحقق األهداف اإلستراتیجیة للمنظمةدعت الحاجة، بل هي استثمار طویل ا

وللحــد مــن دوران العمــل وتحقیــق االســتقرار الــوظیفي للعمــال، تحــرص المؤسســات علــى   
 إســـتراتیجیةأصــبح ینظـــر إلـــى تنمیــة المـــوارد البشــریة علـــى أنهــا عملیـــة  لـــذا تنمیــة مواردهـــا البشــریة،

واتجاهــاتهم لتلبیــة طلبــات العمــل  ،وســلوكیاتهم تســتهدف إحــداث تغییــرات إیجابیــة فــي معــارف األفــراد
نظـــــام تأخـــــذ شــــكل نظـــــام فرعـــــي مكــــون مـــــن أجـــــزاء متكاملــــة وتعمـــــل ضـــــمن  الحالیــــة والمســـــتقبلیة،
ستراتیجیة المؤسسة ٕ   .وا

                                                
 .22-21، ص ص مرجع سابق:سهیلة محمد عباس، علي حسن علي 1
 .35مرجع سابق، ص :عادل محمد زاید 2
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 :تمهید

الحیاة  بوله أثر كبیر على جوان یعد النظام التربوي الركیزة األساسیة لبناء المجتمع،
وأي خلل فیه سیهدد األنظمة األخرى االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والدینیة والصحیة، 

  لذا تسعى كل الدول وتعمل جاهدة على إصالح أنظمتها التربویة، ....االقتصادیة والسیاسیة
تستجیب لهدف تنشئة األجیال تنشئة  جعلهاو  ،الموجودة فیهامحاولة القضاء على االختالالت 

وتتفاعل مع محیطها  وتتكیف مع المستجدات وتسایر التغیرات ،تواكب التقدم العلمي والمعرفي
  .االجتماعي تفاعال إیجابیا

في أي جانب  اإلصالح بالغة تفوق ةالتعلیم إذن ینطوي على أهمیة كبرى ومكان فإصالح
نما تمتد إلى المجتمع من جوانب الحیاة ٕ ، ذاك أن آثاره ال تتوقف على التلمیذ والمدرسة فقط، وا

وبقدر تطویرنا لإلنسان بقدر ما  ورجل الغد،معناه إعداد إنسان المستقبل  التطویربكافة جوانبه، ف
  .یصبح قادرا على تطویر الحیاة في كافة المجاالت

براز الحدیث عن اإلصالح التربوي،في هذا الفصل نحاول س لذا ٕ أهمیته في تنشئة  وا
مركزین الحدیث عن توجه الجزائر واهتمامها الكبیر بإصالح  األجیال ودوره في مواكبة التغیرات،

جعلت  يمستعرضین أیضا أبرز األسباب الت نظامها التربوي إیمانا منها بقدرته على التغییر،
  .التربویة األخیرةها ابإصالحاتالجزائر تقوم 
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  اإلصالح التربوي األهمیة واألهداف -أوال
 تعریف اإلصالح التربوي -1

مصدر التحسـین إدخـال التحسـینات ؛ صلح من اإلصالح :التعریف اللغوي لإلصالح التربوي 1-1
 إلیـــهوقــف  :وبیــنهم أفســده،عكــس  إصــالحا الشــيء، :أصــلحو  التعــدیالت علــى األنظمــة والقــوانین،و 

صــلحت  :یقــال أزال عنــه الفســاد، الفســاد،ضــد  :وصــلح  صــالحا وصــلوحا  صــالحیة أحســن إلیــه،
تصلیحا أي  :أي لزم الصلح، وصلح :ا في عملهأي زال عنه الفساد والرجل كان صالح: حال فالن

  .1أعاد إلى حالة حسنة
التغییــر فــي النظــام عملیــة ':مفهــوم اإلصــالح التربــوي إلــى أنــهیشــیر  :التعریــف االصــطالحي 2-1

التعلیمي أو في جزء منه نحو األحسن، وغالبا ما یتضمن هذا المفهوم معـاني اجتماعیـة واقتصـادیة 
  .2وسیاسیة

بأنـــه أي محاولـــة فكریـــة أو عملیـــة إلدخـــال تحســـینات علـــى الوضـــع الـــراهن ً: فیعرفـــه) بیـــرش (أمـــا -
ة أو یـالتنظـیم واإلدارة أو البـرامج التعلیم سواء كـان ذلـك متعلقـا بالبنیـة المدرسـیة أولنظام التعلیمي، ل

  .ً  طرائق التدریس أو الكتب الدراسیة وغیرها
یشـیر عـادة إلـى عملیـة التغیـر فـي النظـام التعلیمـي أو جـزء منـه نحـو :ً ویعرفه حسن البـیالوي بأنـه-

 ً   .األحسن وغالبا ما یتضمن هذا المصطلح معاني اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة 
غییر سیاسیة واقتصـادیة ذات تربوي الحقیقي هو ذلك اإلصالح الذي یتضمن عملیات تفاإلصالح ال

  .3على إعادة توزیع القوة والثروة في المجتمعتأثیر 
والتـي مـن شـأنها أن تحـدث  ةتلك التغیرات التـي تحـدث فـي السیاسـة التعلیمیـ: ویعرفه سیمونز بأنه-

زیادة كبیرة سواء في المیزانیة أو في المنحنى الهرمي للملتحقین بالمدرسة، أو في األثر الذي تحدته 
  .4في التنمیة االجتماعیة ةاالستثمارات التعلیمی

                                         
.95، ص 1988، 6دار المشرق، بیروت، لبنان، ط  :المنجد األبجدي  1  

  2  .77ص، 1996مصر، عالم الكتاب،التجدید التربوي في العصر لحدیث، اإلصالح و  :محمد منیر مرسیي
  .32ص ،1998 مصر، القاهرة ،عالم الكتاب،  ،إلصالح التربوي في العالم الثالثا :الويیحسن حسین الب3

.40، تعریب یوسف ضومط، العدد األول، الیونسكو، صتصنیف أنماط اإلصالحات التربویة :رتشارد ساك 4  
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زالــة االخــتالل ومعالجــة الظــواهر  تصــحیح األخطــاء والمفاســد،إذن هــو اإلصــالح التربــوي  ٕ وا
أو تأكـد لـدى القـائمین علـى التربیـة أن هنـاك اخـتالال  نت هناك أمور تحتـاج إلـى ذلـك،السلبیة إن كا

والتشـــخیص الموضـــوعي هـــو الـــذي یســـتطیع  أو قصـــورا فـــي الجهـــد المبـــذول أو فـــي التنظـــیم القـــائم،
وتقلـل  الكشف عن األخطاء واالخـتالالت ومظـاهر الـنقص التـي تعـوق المدرسـة عـن تأدیـة رسـالتها،

  .د التربوي المبذولمن فاعلیة الجه
والتجدیـــد الكلـــي  التغییـــر الجـــذري لبنیـــة النظـــام،' :وهنـــا نـــورد تعریـــف أخیـــر لإلصـــالح التربـــوي هـــو-

حیـث تتجـه الجهـود إلـى هـدم مـا  ولعناصر السیاسة التعلیمیة التي توجهـه، لألسس التي یقوم علیها،
 .'1القائم عن البناء وغایة ومضمونا م وتعویضه ببناء جدید مختلف شكال،هو قائ

عبارة عن  نخلص إلى القول أن اإلصالح التربوي، وانطالقا من التعریفات السابقة،
إلى وضعیة تحمل مواصفات  ظام تربوي معین من وضعیة تقلیدیة،بن إجراءات وعملیات لالنتقال
وبالتالي جعل مضامین المناهج  من مناهج وتقنیات وأسالیب جدیدة، الحداثة بمفهومها الشامل،

ومباشرة بالقطاعات ، دراسیة متمحورة حول المعارف والتخصصات التي لها ارتباطات وظیفیة ال
والعلوم الدقیقة والتخصصات التطبیقیة  التقنیات الحدیثة، :االقتصادیة واالجتماعیة المنتجة مثل

تعرفها  التي وغیرها مما یستجیب لحاجات التحوالت المعرفیة والتكنولوجیة واالقتصادیة والمجتمعیة،
  .المجتمعات المعاصرة

أمــا اإلصــالح التربــوي فــي الجزائــر فینظــر إلیــه علــى أنــه مجموعــة مــن التصــحیحات التقنیــة 
  .یتوقف اإلصالح بمجرد اختفاء أعراض األزمة الظرفیة لمعالجة معوقات ظرفیة،

علـــى  تحـــةفتبـــر ســـیرورة أو مواصـــلة اجتماعیـــة منإال أن الطـــرح العلمـــي والـــواقعي للنظـــام التربـــوي یع
  .2التجدید والتغییر

 
  

                                         
  .63- 62ص ص  مرجع سابق،:عبد القادر فضیل 1
لتفعیل اإلصالح التربوي الرهانات األساسیة  اإلصالح التربوي في الجزائر بین متطلبات الخصوصیة ورهانات العالمیة،:علي سموك2

، منشورات مخبر المسألة التربویة في الجزائر في ظل التحدیات الراهنة 2009ماي /6/7في الجزائر، أعمال الملتقى الثالث المنعقد 
  .257-247، ص ص 2009جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الخامس جوان 
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  وضرورته أهمیة اإلصالح التربوي -2
وتطـویر المجتمــع ولضــمان جیــل  أن التربیــة والتعلــیم علـى عالقــة وثیقــة بالتنمیــة، المعـروف 

فإنــه یجـب خلــق نظـام تربــوي یتماشــى مـع الظــروف الحالیـة ویســتجیب لمختلــف  واع بمهامـه وأدواره،
  .المعاصرالتغیرات التي تحدث في العالم 

لـــذا فقـــد شـــغلت مســـألة اإلصـــالح والتطـــویر التربـــوي فكـــر واهتمـــام صـــناع القـــرار السیاســـي 
وحـدثت حركـة اإلصـالح هـذه كـردة فعـل لمواجهـة  في الساحة الدولیـة طـوال عقـود عدیـدة، والتربوي،

إذ نظــــرت هــــذه  بعــــض األزمــــات التــــي واجهتهــــا بعــــض المجتمعــــات اإلنســــانیة فــــي حقــــب محــــددة،
إلنســانیة إلــى التربیــة كمــدخل طبیعــي إلصــالح ذاتهــا وتطــویر نفســها مــن خــالل ترقیــة المجتمعــات ا

  .اإلنسان فكرا وقیما واتجاها
لتحقیـق  الواقع،سفة وفكرا یراد تجسیدهما على أرض واإلصالح التربوي یمثل رؤیة تعكس فل      

  .1أهداف متفق بشأنها وغایاتها
أو تغییـر بنیـة یر النظریة التعلیمیـة وتطبیقاتهـا، لتطو كما یعني اإلصالح الدعوة إلى التغییر   

النظـــام التعلیمـــي أو السیاســـة التعلیمیـــة أو المقـــررات الدراســـیة وغیرهـــا بغیـــة تحقیـــق األهـــداف التـــي 
    .2ینشدها المجتمع
فالــدول  التعلـیم هــو النقلـة الحضــاریة لكـل أمــة مـن األمـم تســعى إلـى الســمو والرقـي،وبمـا أن 

والدول النامیة تحاول أن تلحق بركب الدول المتقدمة عن  دمها عن طریق التعلیم،المتقدمة حققت تق
ویمكــن للفــرد الحكــم علــى مســتوى تقــدم أي دولــة مــن الــدول مــن خــالل معرفــة نظمهــا .طریــق التعلــیم

وبمـا أن التعلـیم لـم تعـد غایتـه إخـراج .3ومن خالل فحص المناهج التي تقـدمها تلـك الـدول التعلیمیة،
فــإن منــاهج التعلــیم فــي جمیــع الفــروع ینبغــي أن تعــاد دراســتها  عمــل فــي مكاتــب الحكومــة،مــوظفین لل

وألن التربیـة أحـد .4هـو تمكـین اإلنسـان الفـرد مـن القـدرة علـى إعـادة تشـكیل الحیـاة لكي یكون هـدفها،

                                         
 2002المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، مصر، لقرن العشرین، التربیة في الوطن العربي على مشارف ا:عبد العزیز السنبل1

  .202ص 
  .47، ص 2001مكتبة زهراء الشرق، بحوث ودراسات في نظم التعلیم، :سعاد بسیوني عبد النبي2
  .37، ص 2002عالم الكتب القاهرة، المنهج التربوي وتحدیات العصر، :مجدي عزیز ابراهیم3
  .100-65ص ص ، 1982عالم الكتب القاهرة، المدخل إلى العلوم التربویة، :ید اسماعیل علىسعالتربیة، :سعد مرسي أحمد4
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األدوات الهامة للتطویر وصنع الحضارة فال بـد لهـا أن تتطـور وتتجـدد علـى غـرار األنظمـة الفرعیـة 
ولعـل مـن أكثـر األمـور المطروحـة علـى بسـاط  قیـق التفاعـل والتكامـل المنشـودین،وهـذا لتح ألخرى،ا

هي ضرورة وضع مقترحات جدیدة وبرامج متطورة إلعـادة  ،البحث الیوم في الدول المتقدمة والنامیة
بـدائل لهـا أو تطویرهـا أو تغییرهـا أو إیجـاد  وتعـدیل طـرق التـدریس الحالیـة، تعریف النظام التعلیمي،

عـــادة النظـــر فــي فلســـفة التربیــة وأهـــدافها وسیاســـاتها والســیر قـــدما فـــي  وتجدیــد المنـــاهج وتحــدیثها، ٕ وا
ویــذهب الـــبعض إلـــى ضـــرورة القیــام بثـــورة تربویـــة شـــاملة تعـــم  طریــق التجدیـــد واإلصـــالح التربـــویین،

واإلیفـاء بمتطلبـات  لمواجهة تحدیات العصر وبخاصة العلمیة والتكنولوجیة منها جمیع أنحاء العالم،
  . 1فالتربیة السلیمة هي التربیة المتغیرة والمتطورة على نحو دائم ومستمر النظم التربویة الحدیثة،

تبـــرز أهمیــــة اإلصـــالح التربــــوي  وانطالقـــا مـــن أهمیــــة التعلـــیم ودوره الكبیــــر فـــي المجتمــــع، 
تزایـد االهتمـام بمسـألة  لـذا فقـد لألنظمة التربویة لجعلها تواكب كل المتغیرات العالمیة المحیطـة بهـا،

حیـث انطلقــت صـرخات متتالیــة  اإلصـالح والتجدیـد التربــوي عربیـا ودولیـا مــع اقتـراب األلفیــة الثالثـة،
وعقــدت نــدوات ومــؤتمرات متتابعــة هنــا وهنــاك تبحــث فــي مســألة تطــویر التربیــة وتحــدیثها فــي ضــوء 

  . 2معطیات األلفیة الثالثة وخصوصیاتها
أو  أن هنــــاك جملــــة مــــن اإلشــــكالیات" الــــتعلم ذلــــك الكنــــز المكنــــون" ســــكو ذكــــر تقریــــر الیون

التوترات التي ینبغي على األنظمة التربویة مجابهتها والتفكیر فـي صـیغ وحلـول حضـاریة لمعالجتهـا 
صـــالحاتها التربویـــة، تربویـــا ٕ وتتمحـــور هـــذه اإلشـــكالیات والتـــوترات فـــي النقـــاط  مـــن خـــالل أنظمتهـــا وا
بــین العــالمي والمحلــي أي كیــف یصــبح الفــرد مواطنــا عالمیــا دون أن ینفصــل عــن التــوتر  - :التالیــة
  .جذوره

  .التوتر بین الكلي والخصوصي أي كیفیة المواءمة بین عالمیة الثقافة وطابع التفرد لكل أمة -
  .التوتر بین الحداثة والتقالید أي كیف یمكن التجاوب مع التغییر دون التنكر للذات -

                                         
  .289، ص 2001دار صفاء عمان، األردن، مدخل إلى التربیة، :عمر أحمد همشري1
  .202مرجع سابق، ص :عبد العزیز عبد اهللا السنبل2
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المدى الطویل والقصیر أي كیف یمكن الوصول إلى حلول فوریة ومباشرة للمشكالت التوتر بین  -
 بینمـا تتطلـب كثیـر مـن المشـكالت إسـتراتیجیة متأنیـة االقتصادیة واالجتماعیـة والسیاسـیة والتعلیمیـة،

  .1وتبرز هذه المشكلة بوجه خاص فیما یتعلق بالسیاسات التعلیمیة
والقوانین والمؤتمرات التربویة في الدول العربیـة مجموعـة مـن فیما حددت المواثیق والدساتیر 

  :النقاط األساسیة التي تعكس فلسفة الدول العربیة في التربیة الحدیثة وهي
عداد المواطن المؤمن بتراث األمة العربیة وقیمها األصیلة ورسالتها الحضاریة - ٕ   .تربیة وا
  .لم والتكنولوجیاتحسین نوعیة التعلیم وتطویره باإلفادة من الع -
  .ربط التعلیم بحاجات المجتمع ومتطلباته وتطوراته -
  .التعاون العربي الثقافي دعما للوحدة الثقافیة -
  .تطویر اإلدارة التربویة باألخذ بمبدأي الالمركزیة والتخطیط التربوي السلیم -
  لتعاون مع المنظماتاالنفتاح على العالم واإلفادة من التجارب العالمیة المتقدمة وضرورة ا -

  .2العالمیة ودول العالم في هذا المجال
أولتـه الـدول العربیـة مــن أجـل إصـالح نظامهـا التربــوي إال  يوبـالرغم مـن االهتمـام البـالغ الــذ

وفــي هــذا اإلطــار یصــف أحــد البــاحثین الظــاهرة ، نهــا ال تــزال تحتــاج المزیــد مــن اإلصــالح والتجدیــدأ
ال یمكــن  روهــو تطــو  لكمــي الــذي حققــه المشــروع التربــوي العربــي،علــى الــرغم مــن التطــور ا:" هبقولــ

إنكاره إال أن فشل البعد النوعي لهذا المشروع في إحداث تغییر في أعماق اإلنسـان العربـي ونظرتـه 
  ."أفقد التطور الكمي قیمته وحوله إلى سراب خادع إلى الكون والطبیعة والعالم،

حات والتجدیــــدات التربویــــة تختلـــف فــــي مــــدى وتجـــدر اإلشــــارة فـــي األخیــــر إلــــى أن اإلصـــال
أهمهـا مـدى مالءمتهـا للوسـط المطبقـة فیـه وقابلیتهـا  انتشارها وذیوعهـا اعتمـادا علـى اعتبـارات عـدة،

ودرجـة الـتحمس إلیهـا مـن قبـل صـناع القـرار  وكلفتها المادیـة ومرجعیـة انبعاثهـا، للتطبیق والتجریب،
ب الدولیــة علــى أهمیــة البحــث فــي التربیــة بشــقیه النظــري كمــا أكــدت التجــار  والمســتفیدین والمنفــذین،

  .والمیداني في بلورة اإلصالحات التربویة وتشكیلها قبل تعمیمها

                                         
  .210ص  المرجع نفسه،1
  .105ص  مرجع سابق،:عمر أحمد همشري2
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   أهداف اإلصالح التربوي -3
المعلمـــین  لـــدىالتربـــوي هـــي أن یحـــدث تغیـــر إیجـــابي  اإلصـــالحالغایـــة مـــن إجـــراء عملیـــات 

ونوعیـــة النتـــائج التربویـــة وقیمـــة  المدرســـي، ویتحقـــق تطـــور ملمـــوس فـــي مســـتوى األداء والمتعلمـــین،
بحیــث تصــبح أوضــاع التعلــیم  وفــي أســالیب التســییر والتنظــیم المعــارف والمهــارات المبرمجــة للــتعلم،

ویتحقـــق ذلـــك حـــین یصـــبح المـــردود متكافئـــا مـــع  وظـــروف النشـــاط التربـــوي أفضـــل ممـــا هـــي علیـــه،
 بأهمیــة العلــم وتقــل مظــاهر اإلخفــاق ویرتفــع الــوعي وتصــبح الجهــود فــي مســتوى األهــداف، الجهــود،

 معینـــةالتـــي تضـــبط وتنجـــز وفـــق خطـــة  والتجدیـــد، اإلصـــالحممكنـــا مشـــروعات  ذلـــكالـــذي یجعـــل و 
أن تتضـــمنها إلــى بعـــض هـــذه األهـــداف التـــي یجـــب  نشـــیریمكـــن أن وهنـــا وحســب أهـــداف مرســـومة 

  :وهي كما یلياإلصالح التربوي مشروعات 
بإحاطتهـــا بالرعایـــة الكاملـــة المادیــــة  وجعلهـــا فـــي طلیعـــة المهـــن،إعـــادة االعتبـــار لمهنـــة التعلـــیم -1

واالرتقـــاء بـــالقوانین والقـــیم التـــي تحكمهـــا وتثمـــین دور القـــائمین بهـــا وتعزیـــز  والمعنویــة والبیداغوجیـــة،
التثقیــف والتكــوین التــي تثــري خبــراتهم وتــؤهلهم باســتمرار  صوتمكیــنهم مــن فــر  شــأنهم فــي المجتمــع،
بحیث تحولهم من موظفین قائمین بتوصیل المعرفة إلى مناضـلین فـي  متعددة،لتحمل المسئولیات ال

  .سبیل ترقیتها ومساهمین في صنعها محبین لمهمتهم راغبین في االستمرار فیها
مــــع ، و مراجعــــة المنــــاهج والمحتویــــات التعلیمیــــة بشــــكل علمــــي یضــــمن انســــجامها مــــع األهــــداف-2

عـادة بنـاء هـذه  سیاسـیة التـي تمیـز مجتمعنـا وعصـرنا،المستجدات العلمیة والحضـاریة والتحـوالت ال ٕ وا
یراعـــى فیــــه قـــدرات المتعلمــــین وحاجـــاتهم والتكامــــل الـــوظیفي بــــین  المحتویـــات وفــــق تـــدرج منهجــــي،

  .وبینها وبین الحیاة المعارف والمهارات،
أبعادهـا وتصـنیفها وفـق مسـتویات أدائیـة تـتالءم  وتوضـیح التدقیق في صوغ األهـداف وتحدیـدها،-3
مكانات النظام وتوقعات المجتمع من جهة أخرى تفكیر المتعلمین وحاجاتهم من جهة، مستوىو  ٕ   .وا
ضبط وتیرة العمل الدراسي الیومي واألسبوعي وفق دراسة علمیة وتقنیة واجتماعیة تحـدد الوعـاء -4

وبـین  ومتطلبات التحصیل الدراسـي المتعلم، بوتضمن التوازن بین القدرات واستیعا الزمني المالئم،
  .فترات التعلم وممارسة النشاطات الثقافیة والترویحیة
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ویتحقـــق ذلـــك  هــدف مـــن أهـــداف اإلصـــالح، تحســین ظـــروف التمـــدرس وتطـــویر وســـائل العمـــل،-5
وصـناعة  وبذل جهد متمیز في مجـال التجهیـز، بتوفیر العدد الكافي والالئق من المنشآت والمرافق،

بـة فــي و والمرغ وغیـر ذلـك مـن الظــروف المحفـزة للجهـد، الكتـاب وتـأمین الخـدمات الصـحیة والنفســیة
واللجــوء إلــى الطرائــق واألســالیب الحدیثــة التــي تنمــي القــدرة علــى الــتعلم  التحصــیل والبحــث والنشــاط،

وتتیح للمتعلمین المشـاركة االیجابیـة والتعبیـر بكـل حریـة عـن اهتمامـاتهم وأفكـارهم باعتبـارهم  الذاتي،
  1علم ال موضوعا لهطرفا أساسیا في عملیة الت

  اإلصالح التربوي المبادئ والشروط -ثانیا    
  مبادئ اإلصـالح التربـوي -1    

أصبح من المؤكد أنه مع زمن المعلوماتیة والتطور التكنولوجي المتسـارع، سـیكون الفـرد فـي حاجـة  
ش المســـتقبل بكـــل تحدیاتـــه لكـــي یســـتطیع أن یعـــای ات ومهـــارات تتســـم بالجدیـــة،إلـــى مفـــاهیم واتجاهـــ

 ا فـي مجـال بنـاء المنـاهج وتطویرهـافلقد أثارت الثورة العلمیـة والتكنولوجیـة اهتمامـا جدیـدوصراعاته، 
فقد بدأت الدول المتقدمة في البحث عن  ة بین التعلیم األكادیمي والمهني،خاصة فیما یتعلق بالعالق
ألنـه لـم یعـد مـن  بین النظریـة والتطبیـق، لعمل،ناهج تربط فیما بین العلم واأسالیب وصیغ جدیدة للم

یكـون هنـاك منهجـا ثابتـا وجامـدا علـى الـدوام ال یسـتجیب لمقتضـیات التغییـر  نالمقبـول أن نتصـور أ
یعــد جانبــا أساســیا فــي إطــار أي نظریــة یتبناهــا  جالمنهــا إصــالحومــن هنــا فــإن .روالمراجعــة والتطــوی

إنه أیضا یستند إلى العدید من األسس التي یقوم علیها مبرراته ف صالحواضعو المناهج، كما أن لإل
  :2وهي

إن الفلســفة  :إلــى فلســفة تربویــة واضــحة المعــالم التربــوي صــالحعملیــة اإل ســتنادا 1-1
مــا لــم تكــن لــدینا فكــرة ســلیمة و  واألهــداف،التربویــة هــي التــي تحــدد وجهــة النظــر للطبیعــة اإلنســانیة 

المـنهج قـد یتعـرض للخطـأ والتنـاقض ولعـل أوضـح دلیـل  فـإن حة عن كل أمر من هذه األمور،واض
وعلـى هــذا تتحــدد األهــداف التربویــة التــي نســعى .تــي حــددت مفهــوم الطبیعــة اإلنســانیةهـي الفلســفة ال

حتـى تتحـدد وجهـة النظـر نشـودة یجـب أن تكـون واضـحة ومحـددة، فالفلسـفة التربویـة الم إلى تحقیقها

                                         
  .65-64ص ص  مرجع سابق،:عبد القادر فضیل 1
  .266، ص 2001، عالم الكتب مصر، منهج التعلیم بین الواقع والمستقبل:حسین اللقاني، فارعة حسین محمد حمدأ2
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وال تتعـرض  ویـة محققـة لألهـداف المنشـودة منهـا،العملیة التربالسلیمة حول الطبیعة اإلنسانیة فتأتي 
 لالرتجـال والخطـأ إذ یمكـن القـول بـأن اإلصـالح الـذي یسـتند إلـى فلسـفة تربویـة واضـحة یكـون هادفـا

  .1ستمد أهدافه من فلسفة تربویة سلیمة ومن خصائص البیئة ومطالب النمو وحاجات المجتمعی
التطویر من حاجات  عأن ینبأي  :یة للمتعلملمإلى دراسة ع صالح التربوياإل استناد 1-2
تختلــف  ،ةیتمیـز تالمیـذ كـل مرحلـة تعلیمیــة بخصـائص نفسـیة وجسـمیة وعقلیـة واجتماعیـإذ  التالمیـذ

 ذاك أن.2لـــذا یجـــب أخـــذها بعـــین االعتبـــار عنـــد القیـــام بـــالتطویر عـــن غیـــرهم فـــي المراحـــل األخـــرى،
مراعـاة  یجـبمن خالل المنهج، ولهذا  لالتربیة عملیة تهدف إلى مساعدة التالمیذ على النمو الشام

عـــن طریـــق تتبـــع  جفـــي كـــل مرحلـــة عمریـــة، عنـــد تخطـــیط وتطـــویر المنهـــا ذخصـــائص نمـــو التالمیـــ
  .3لالستفادة من نتائجها ةالدراسات واألبحاث النفسیة والتربوی

إن أي إصالح تربوي ال یجب  :دراسة المجتمع ي علىاستناد عملیة اإلصالح التربو  1-3
من الضـروري أن  یكونأن ینظر له بمعزل عن القطاعات األخرى، فهو یؤثر فیها ویتأثر بها لذلك 

ســــة والسیا ،یكــــون اإلصــــالح التربــــوي فــــي ضــــوء إســــتراتجیة واضــــحة تراعــــي التحــــوالت االقتصــــادیة
هنـــاك خلـــال فـــي الـــنظم التربویـــة فـــي  معظـــم البلـــدان والمالحـــظ أن  ،واالجتماعیـــة المحلیـــة والدولیـــة

هذا یجعل التربیة و . تربیة وحاجات التنمیة الشاملةالعربیة ویظهر هذا الخلل في تفكك الروابط بین ال
فــي تكــوین القــوى العاملــة لع بــدورها األساســي، المتمثــل طفــي معظــم البلــدان العربیــة عــاجزة أن تضــ

  .4لقطـاعاتلمختلف االالزمة 
" نظام"على أنه ینظر إلیه التعلیمف :شاملـةتخطیط  ةعملی اإلصالح التربويیكون  أن 1-4

ونجـاح التطــویر یتوقـف علــى تطــویر  وكـل نظــام یتكـون مــن عــدد مـن األجــزاء المترابطـة فیمــا بینهــا،

                                         
  .191، ص 1999الفكر القاهرة،  دارومهاراته األساسیة الكتاب األول،  سلسلة المعلم الناجحمفاهیم ومبادئ تربویة، :علي راشد1

، ص 2000دار المریخ المملكة العربیة السعودیة، المناهج الدراسیة عناصرها وأسسها وتطبیقاتها، :صالح عبد الحمید مصطفى 2
174.  

  .349، ص 2000منشأة المعارف مصر،  المناهج المعاصرة،:رجب أحمد الكلزةفوزي طه إبراهیم، 3
الدار المصریة اللبنانیة  العربي، الوضع الراهن واحتماالت المستقبل،القیمة االقتصادیة للتعلیم في الوطن  :محمد متولي نعیمة 4

  .205، ص1996، مصرالقاهرة، 
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یعنــي إهمــال أحــد الجوانــب وهــو مــا یــؤثر ســلبا علــى  جمیــع أجزائــه ألن التغاضــي عــن أي عنصــر،
  .1التعلیمیةالنتاجات 

بنــــاء هندســـــي متكامــــل یتضـــــمن العدیــــد مـــــن الـــــذي هــــو أســـــاس العملیــــة التربویـــــة  المنهــــاجف    
وقیمـــة المكونـــات، مثـــل األهـــداف، المحتـــوى، والطـــرق والوســـائل التعلیمیـــة، وأوجـــه النشـــاط والتقـــویم، 
أهـدافا المنهج تتوقف في المقام األول على ما بین هـذه المكونـات مـن تفاعـل واتسـاق فـالمنهج لـیس 

بـل هـو كـل هـذه المكونـات ومـن هـذا فـإن التطـویر یجـب أن یسـتند إلـى عملیـة  فقط أو محتوى فقط،
ذا اقتصــر علــى أحــدها فإنــه ال یعــدوا أن یكــون تعــدیال قاصــرا ٕ  تخطــیط تشــمل كــل هــذه المكونــات وا

  .2فاإلصالح الصحیح هو الذي یشمل كل مكونات المنهج
تطــویر التعلــیم لــیس بالشــيء البســیط ف :عملیــة تعاونیـــة اإلصــالح التربــويأن یكــون  1-5

لذا فإن التطویر لیكون فعـاال البـد مـن إشـراك كـل األطـراف التـي  الذي یكمن أن یقوم به فرد معین،
وال یقصد باشتراك كل هـذه األطـراف فـي عملیـة التطـویر  ،3لها صلة مباشرة أو غیر مباشرة بالتعلیم

دور اآلخرین عند التطویر إذ لیس من المعقول أن تكون هناك  أن یكون لكل طرف دور متساو مع
نما المقصـود أن تتـاح الفرصـة لكـل فـرد أن یعبـر أي التلمیذ ورأي خبیر في المناهج، مساواة بین ر  ٕ وا

تعاونیــــة ینبغــــي أن یشــــترك فیهــــا خبــــراء المنــــاهج  ةعملیــــفهــــو بهــــذا .4عــــن رأیــــه ویبــــین وجهــــة نظــــره
والمختصــــون فــــي المــــادة والمدرســــون والتالمیــــذ وأولیــــاء األمــــور، ولعــــل أبــــرز االتجاهــــات العالمیــــة 

  . المعاصرة في تطویر المناهج اشتراك المعلمین والتالمیذ
ن وتعنـــي العملیـــة وجـــود تكامـــل بـــی :بالعملیـــة والمرونـــة إلصـــالح التربـــويا مأن یتســـ 1-6

أمـا المرونـة فتعنـي قــدرة ، األسـس والمقترحـات النظریـة وبـین إمكانـات التطبیـق الممكــن توفیرهـا فعـال
  .التعلیم على التكیف في مختلف البیئات

                                         
  .173مرجع سایق، ص :صالح عبد الحمید مصطفى 1
  .192-191مرجع سابق، ص ص مفاهیم ومبادئ تربویة، :علي راشد 2
  .174مرجع سابق، ص :صالح عبد الحمید مصطفى 3
  .194مرجع سابق، ص مفاهیم ومبادئ تربویة، :علي راشد 4
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ــى األســلوب العلمــي إلصــالح التربــويا دأن یســتن 1-7 ینبغــي أن  صــالح التربــويفاإل :عل
والثقافـــــة المجتمعیـــــة  والبیئـــــة المحلیــــة،وللمجتمــــع  یســــتند علـــــى دراســــة علمیـــــة للتلمیــــذ وخصائصـــــه،

  .1وأن یعتمد على بیانات علمیة دقیقة ویخضع للمتابعة العلمیة والعالمیة،
نـــه أكبـــر تربـــوي أل إصـــالحیعتبـــر المعلـــم العنصـــر األساســـي فـــي أي  :المعلــــم تكـــوین 1-8   

حیـث أنــه مشــارك المعلــم فـي النظــام التعلیمــي تتحـدد أهمیتــه مــن  ةومكانــ مـدخالت العملیــة التربویـة،
فهـو الـذي یعمـل علـى  لي نوعیـة مسـتقبل األجیـال،وبالتـا، تحدیـد نوعیـة التعلـیم واتجاهاتـه فـي سيرئی

وهـــو مرشـــدهم إلـــى مصـــادر  ن طریـــق تنظــیم العملیـــة التعلیمیـــة،تنمیــة قـــدرات التالمیـــذ ومهـــاراتهم عـــ
  . دید معارفهمجالمعرفة وطرائق التعلیم الذاتي التي تمكنهم من متابعة تعلمهم وت

التحــوالت المتســارعة التــي یشــهدها العــالم فــي مختلــف المجــاالت إلــى تغییــرات فــي  دتلقــد أ
مــن كونــه لــم الــذي أصــبح موجهــا ومنشــطا أكثــر غایــات التربیــة وأهــدافها، إلــى تحــوالت فــي دور المع

لـیم، ومنسـق ملقنا للمعرفة، فوفق هذه التحوالت تحـول دور المعلـم إلـى مرشـد لمصـادر المعرفـة والتع
لعملیــات التعلــیم ومصــحح ألخطــاء الــتعلم، وهــي تســتلزم معلمــا مــن طــراز مالئــم لألهــداف المحــددة 

و متعـارف علیــه فـي نقــل فلــم یعـد التـدریس ینحصــر كمـا هــ.ا لــه علـى التجدیــد التربـويمسـتمر  كوینـاوت
یصال األفكار وشـ المعلومات، ٕ لمربـي أو المعلـم بـل أصبــح علـى ا رح المفـاهیم وتقـویم أداء التلمیـذ،وا

وامتالكه للمهارات الضروریة ألجـل التـعایـش مـع المجتمع، وهذا  تلمیذأن یساهم في بناء شخصیة ال
الـربط بـین مـا هـو نظـري ومـا هـو  مـنالمتعلمـین  مكـینلت ،2یقتضي أن یمتلك المربي المهارة الكافیـة

بقــاء المــتعلم علــى صــلة بواقعــه، ،عملــي ٕ المعلــم معرفیــا ومهنیــا بشــكل  ممــا یتطلــب اســتمراریة نمــو وا
  .يیتناسب مع تسارع النمو المعرف

الـــذي  لـــذي نعیشــه عصــر االنفجـــار المعرفــي،إن العصــر ا :إدخــال التكنولوجیـــا فــي التعلـــیم 1-9
ولقـــد أدى ذلـــك إلـــى فـــرض  عـــدالت فاقـــت كـــل التوقعـــات البشـــریة،تراكمـــت فیـــه المعرفـــة وتزایـــدت بم

انــا بــارزا فهنــاك موضــوعات قلــت أهمیتهـا ومازالــت تحتــل مك غوط عدیــدة علــى المنــاهج الدراسـیة،ضـ

                                         
  .175مرجع سابق، ص :صالح عبد الحمید مصطفى1

  .127مرجع السابق، ص :عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل 2
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إلیهـا المنـاهج  ولـم تتطـرق ات جدیـدة ذات أهمیـة كبیـرة،بینمـا ظهـرت موضـوع في المناهج التقلیدیة،
   .من قریب أو بعید

إن نظــم التعلــیم الحالیــة والمســتقبلیة مطالبــة بتعلــیم المزیــد والمزیــد مــن األفــراد، وأن مســتوى  
مع التغیرات  يألفراد ینبغي أن یكون على درجة عالیة من الكفاءة ولكي تستطیع التماشتعلم هؤالء ا

ذا كانت التكنولوجیا قد استخدمت في التعلیم من الحادثة، ٕ ت ضرورة استخدامها زمن بعید، فقد زاد وا
 أداة علــیم،فــي مختلـف مجـاالت التعلــیم، وبـذلك یصـبح اســتخدام التكنولوجیـا فـي الت فـي هـذا العصـر،

أراد أن یمــارس عملیــة  اإذ ن كــذلك أساســا یعتمــد علیــه المعلــم،حقیقیـــة داخــل الفصــل وخارجــه، وتكــو 
  .1التعلیم الذاتي

وأن تســتخدم  جـب أن تكـون عملیـة التطـویر مسـتمرة،ی :عملیـة مستمــرةاإلصـالح أن یكـون  1-10
 المجتمـع مـن تحـدیاتي حتى تنهض بالمناهج لتسایر ما یحـدث فـ یها األسالیب العلمیة والمتنوعة،ف

وتقــدما فــي  لــى التحــدیات فــإن هنــاك تطــورا كبیــراإ إضــافة، أن المجتمعــات تتصــف بالدینامیكیــةذاك 
ولعل أوضح مثال على  وفي مجال المناهج بصفة خاصة، لدراسیة نتیجة االنفجار المعرفي،المواد ا

  . 2ذلك ظهور المنهج التكنولوجي كتنظیم منهجي جدید
إلصـالح باألسـالیب التـي تسـتخدم یتـأثر ا :یرة االتجاهـات التربویـة المعاصـرةأن یتسم بمسا 1-11

  :أسالیب التعلیم أهمهاب تعلقالتعلیم ولقد تطورت االتجاهات التربویة فیما یفي 
  .یتم التعلیم عن طریق نشاط التالمیذ ومشاركتهم في العملیة التعلیمیة-
  .انتقال اهتمام التربیة من الكم إلى الكیف-
  .3استخدام تقنیات التعلیم في التعلم-

وكـذا  التي یجب االلتزام بها من أجل إصـالح النظـام التربـوي، كانت هذه إذن جملة المبادئ
وهــي تجعلنــا نفكــر ملیــا فــي إصــالح .األســس الســلیمة التــي یجــب إتباعهــا لتحقیــق الهــدف المطلــوب

ح المســــتوى القاعــــدي فــــي االبتــــدائي إال إذا بــــدأ بإصــــال ةكاملــــ نتائجــــهواإلصــــالح ال یــــؤتي  ،التعلـــیم

                                         
  .82، مرجع سابق، صد حسین اللقاني، فارعة حسین محمدأحم 1
  .126بن عبد اهللا السنبل ، مرجع السابق، ص عبد العزیز  2
  .196مرجع سابق، ص مفاهیم ومبادئ تربویة، :علي راشد 3



 الفصل الرابع اإلصالح التربوي
 

143 
 

فالمتعلم في الجامعة یقضي ثلث الفترة التي یقضیها  وامتد بعد ذلك إلى المستوى الجامعي، والثانوي
نمـا هـي مع  في المراحل السابقة، ٕ ولـذلك .أن نبـدأ بالفعـلالتسلیم بأن المشـكلة لیسـت مـن أیـن نبـدأ؟ وا

  1لتنتشر آثارها في النسق التعلیمي بأكمله یةاإلصالح دائما من المرحلة القاعدبدأت بوادر 
  وأسباب فشله التربوي شروط نجاح اإلصالح -2
 یحـدد آدمـز وزمیلـه عـدة شـروط لنجـاح اإلصـالح :التربـوي شروط نجـاح اإلصـالح 2-1

  :وتتمثل في التربوي
 .الدقة في تحدید المشكلة الرئیسیة أو مسبباتها التي تتطلب حال -1

  .للحلول المتاحة ودقة االختیار من بینهاوجود بدائل  -2
  .الدقة في تحقیق التجدید المطلوب بتوفیر الظروف المالئمة للتطبیق -3
  .2عمل التقویم المناسب -4
  .وجود كفاءات بشریة مؤهلة وقادرة على التغییر ومؤمنة به -5
  .والتطویر إلصالحتوافر وعي تام بالمشكالت التي یعانیها النظام وبحاجة إلى ا -6
  .ربويوجود إرادة حقیقیة للتغییر واإلصالح والت -7
  .التربوي توافر موارد مالیة كافیة تستطیع مواجهة متطلبات اإلصالح -8
. توافر معلومـات ومعطیـات صـحیحة عـن النظـام التربـوي تؤكـد ضـرورة اإلصـالح والحاجـة إلیـه -9

ماع إلــى االنطباعــات العــابرة واالنتقــادات ال یمكــن الحصــول علیهــا بمجــرد االســت والمعلومــات، وهــذه
  .3التي ال تستند إلى دلیل وال تستخلص من دراسة العامة

  :إضافة إلى ما سبق فإنه یجب مراعاة
بـأي التربـوي ألن اإلصـالح  :ف والتقالیـد السـائدة فـي المجتمـعالقیم والمبادئ واألعـرا -1

المجتمع بقدر ما یملـك مـن  إذ یعمل ،للمجتمعال یمكن أن یتجاوز البعد القیمي  شكل من األشكال،
وخاصـــة  عبـــر األجیـــال المختلفـــة، إمكانـــات علـــى االحتفـــاظ بمقوماتـــه والتمســـك بهـــا واالعتـــزاز بهـــا

                                         
  .30، ص 2001جامعة منتوري قسنطینة الجزائر،المهام الحضاریة للمدرسة والجامعة الجزائریة، :محمد العربي ولد خلیفة 1
  .58-54مرجع سابق، ص ص :محمد منیر مرسي 2
  .107-106ص ص  مرجع سابق،:عبد القادر فضیل 3
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في الوقت نفسه الذي یسعى المجتمع للعمل من  جانب العقائدي والفلسفي للمجتمع،المتعلقة منها بال
 .1تلك الثوابتأجل تحقیق التقدم والتطور الذي یتماشى وفق 

وخالیــة مــن التنــاقض  أن تكــون األهــداف محــددة بشــكل دقیــق وواضــحمــن الضــروري  -2
كما أن ارتباطها بحاجـات المجتمـع  أشیاء معینة وتضمر أشیاء أخرى، نبحیث یجب أن ال تعبر ع

لمرجعیــــة التــــي تشــــتق منهــــا وفلســــفته یعتبــــر شــــیئًا ضــــروریا ألن الفلســــفة التربویــــة للمجتمــــع تمثــــل ا
بحیث تصمم في إطار الوسـائل واإلمكانـات  بالموضوعیة والواقعیة،كما یجب أن تتصف  هداف،األ

  :ي صیاغة األهداف الجوانب التالیةویجب أن یراعى ف المتاحة
  .ةأن تكون واضحة الداللة غیر مبهمة وال غامض -
  .أن تعكس حاجات الفرد والجماعة لتكون خادمة لكل منهما -
  .وعدم التناقض والتضاد اقسباالتأن تتسم  -
وأولیــاء األمــور وعلــى اللجنــة الموكلــة إلیهــا  مدرســینمــن  یفهمهــا ویقبلهــا كــل مــن یتــأثر بهــا،أن  -

وضع األهداف أن تتخذ كل السبل الممكنة إلقناع هذه األطراف بها وأال تضـعها موضـع التنفیـذ إال 
  .یرة على تنفیذهاكل متأثر بها ال تنقصه الحماسة لها والغالبعد التأكد من أن 

أن تكــــون مرنــــة وقابلــــة للتقــــویم المســــتمر فــــي ضــــوء التغیــــرات المنتظــــرة حتــــى تظــــل ناجحــــة فــــي -
علـى یجـب أن تتـوفر  التربـوي،ولهذا فإن األهداف التي یرسمها القـائمون علـى اإلصـالح  .2وظیفتها

الــذي  تمــعخصوصــیة المج ةومراعــا الوضــوح والدقــة مــن جهــة، مجموعــة مــن الشــروط لعــل أبرزهــا،
  .كما أن األهداف یجب ترتبط بواقع التلمیذ ارتباطًا وثیقاً  صممت ألجله من جهة أخرى،

ومـن هنـا یجـب یفتها ما لم ترتبط بالواقع وتعبر عنه، أن تمارس دورها ووظال یمكن لتربیة فا
رسة للمدهدم الحواجز التي تقوم بین المدرسة والتعلیم والحیاة، والغایة هي مدرسة للحیاة ولیس حیاة 

فمن الخطر كل الخطر أن تتحول المدرسة إلى متحف تاریخي یعیش منفصلة عن الواقع وتجلیاته، 
  .3فیه األطفال على إكراه منهم

                                         
  .112، ص 2002مكتبة دار القاهرة، مصر  ، المنهاج الدراسي واأللفیة الجدیدة:الدین عرفة محمود صالح 1
 –مطبعة القدس بسكرة  ،يالثان د، سلسة إصدارات دفاتر المخبر، العدإصالح المنظومة التربویة في المغرب العربي :لكحل لخضر2

  .174، ص  2006 الجزائر،
  .341، ص1988، 5، دار المعارف، مصر، ط المنهاجاألصول التربویة في بناء  :قورة  نحسین سلیما 3
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 امهمـ احیـث تمثـل المـوارد المالیـة والبشـریة جـزء حث عن الوسائل الكفیلة بتحقیقها،الب -3
ال غلب علیـه الجانـب الصـوري النظـري وا ٕ وتبـرز أهمیـة  إلـى التجسـید والفعالیـة،فتقـد في اإلصالح وا

داریـین،الوسائل سواء في شكل طاقة بشریة من خالل المؤطرین للعمل ٕ أو  یة التعلیمیة من معلمین وا
  .1في شكلها المادي المنشآت والوسائل البیداغوجیة

علـــى ال تعتمـــد فـــي نجاحهـــا  حكمـــا أن بـــرامج اإلصـــالح التربـــوي وغیـــره مـــن أنـــواع اإلصـــال
نما تخضع لمدى التأیید السیاسي للبرامج،التنظیم العلمي العقالني فقط،  ٕ فالسیاسة في أي مجتمـع  وا

وعلـــى هـــذا فـــإن القـــائم باإلصـــالح نـــادرا مـــا  تتـــداخل دائمـــا مـــع اإلصـــالحات الســـیما الرئیســـیة منهـــا،
دد بمنظومـة فمسـتقبل التربیـة یتحـ.یستطیع السیطرة والـتحكم فـي تطبیـق البـرامج كمـا هـي مخطـط لهـا

  .التربوي ثالثیة األبعاد تتمثل في السیاسة والتخطیط العقالني وجهود اإلصالح
  فشل اإلصالح أسباب 2-2

  .اإلصالح التربويضعف إستراتیجیة  -1
  .یؤدي إلى تعثر اإلصالح التربوي ،نقص الدعم والمساندة المادیة -2
  .للمكانة المهنیة للمعلمینإذا كان یشكل تهدیدا  التربوي أیضا، یفشل اإلصالح -3
  .شكلیة اإلصالح وهامشیته -4
مثـل طریقـة المشـروعات وطریقـة  العـاملین، كـوینبعض برامج اإلصـالح قـد تحتـاج إلـى إعـادة ت -5

وغیرهـا مـن الطــرق .والتعلـیم المبـرمج وتكنولوجیـا التعلــیم الجدیـدة المـنهج المحـوري والتقـویم المســتمر،
  .2تلف المستویاتعلى مخ كوینالتي تحتاج إلى ت

  :أسباب الفشل على النحو التالي وهناك من یقسم
  تتعلق بالتربیةأسباب  -1

 بهـا آثـارحیث أن التربیة عملیة نمـو تسـتغرق وقتـا طـویال وال تظهـر آثارهـا بالسـرعة التـي تظهـر -1
  .المستحدثات الطبیعیة والصناعیة

                                         
  .391، ص2000 مرجع سابق،:رجب أحمد الكلزة، فوزي طه إبراهیم 1
  .58-54مرجع سابق، ص ص :محمد منیر مرسي 2
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مـن طـرق  األهـداف ومـا یـرتبط بتحقیقهـایشوب عملیة التربیة كثیر من الغموض وبخاصـة حـول -2
  .عملیة اإلصالح التربويووسائل وأسالیب تقویم وهذا كله یعوق 

فیصـعب قیـاس الجوانـب التـي تنمیهـا المنـاهج قـة للتقـویم التربـوي، عدم توافر أسالیب حاسمة ودقی-3
  .المطورة

  أسباب تتعلق بالمدرسة -2
في تقبلها لكل جدید ومستحدث ففرصتها قلیلة فـي المدرسة بطبیعتها محافظة ولذلك فهي بطیئة -1

  .القیام بعملیة التطویر التربوي
عدم إعداد العاملین في المدرسة لممارسة البحث العلمي وعدم وجود التشجیع الكافي للمجتهـدین -2

  .والمجددین
 والعــاملین فــي المــدارس بحیــث عــدم وجــود قنــوات اتصــال مناســبة بــین مراكــز البحــوث التربویــة،-3

  .یمكن تطبیق نتائج البحوث في المجال التربوي
ال یتــــوفر فــــي عمــــل المــــدارس جــــو التنــــافس الــــذي كثیــــرا مــــا یظهــــر بــــین المؤسســــات الصــــناعیة -4

  .والتجاریة
  أسباب تتعلق بالمیزانیة واإلنفاق والوسائل والتجهیزات -3

إمــا لعــدم إیمــان  عــدم رصــد المیزانیــات المناســبة واإلنفــاق بســخاء علــى المشــروعات اإلصــالحیة-1
ما لعدم توفر الموارد ٕ   .الدولة واقتناعها بأهمیة هذه المشروعات وا

  .للمشروعات التطویریة ةعدم توافر األدوات والمعدات والوسائل والتجهیزات الالزم-2
عدم مالئمة المدارس التقلیدیة وفصولها وأدواتها التي صممت للشرح والتلقین ال للبحث والدراسة -3

  .1الجماعي والتفكیر واالبتكار والتفاعل المستمر مع البیئة والحیاةوالعمل 
لـــذا فــــإن عـــدم تــــوفیر الوســــائل التعلیمیـــة قــــد یكــــون أحـــد أســــباب اإلخفــــاق وفشـــل كثیــــر مــــن 

فمـثال عنـدنا فـي الجزائـر فـإن الوسـائل المتـوفرة فـي المدرسـة الجزائریـة قدیمـة وموروثـة  اإلصالحات،
لـــذلك ینبغـــي تـــوفیر  تلبـــي طلبــات المنهـــاج وال ترضـــي المعلـــم والمــتعلم،وال  علــى المدرســـة التقلیدیـــة،

                                         
  .203-201مرجع سابق، ص ص مفاهیم ومبادئ تربویة، :علي راشد1
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وســــائل دیداكتیكیــــة فعالـــــة ألن المدرســــة بحاجـــــة إلــــى أدوات المعرفـــــة العلمیــــة فـــــي التربیــــة العلمیـــــة 
  :والتكنولوجیة مثل

  .المخابر التعلیمیة والشاشات التفاعلیة-
وتفعیــل األنشـــطة الالصــفیة فـــي  ســندات ومشـــاهد وصــور ضـــروریة حســب محـــاور اللغــة العربیـــة،-

زیـارات باإلضـافة إلـى  التربیة اإلسالمیة والمدنیة بزیارة المؤسسات العامة وزیارة المسـاجد والحـدائق،
  .منظمة تبرمجها المدرسة

  .وجود حجرة متعددة الخدمات یعد أمر ضروري في المدرسة-
حســـب  قصـــص ذات داللــة،تحــدیث المكتبــة وجعلهـــا فــي خدمــة المتعلمـــین وتجهیزهــا بالحاســوب و -

  .1المستوى التعلیمي وتكون ذات أهداف وتتماشى مع المنهاج
  أسباب تتعلق بالمعلم -4

  .عدم إیمان كثیر من المعلمین بأهمیة اإلصالح التربوي-1
  .عدم إدراك كثیر من المعلمین ألهداف اإلصالح التربوي-2
ة لظـــنهم أنـــه یهـــدد أوضـــاعهم أو مقاومـــة كثیـــر مـــن المعلمـــین ألي جدیـــد فـــي المجـــاالت التربویـــ-3

  .إلیه اواطمأنو یخرجهم عن الطریق الذي ألفوه 
  .على أسالیب التطویر التربوي تكوینهعدم إعداد المعلم و -4

  أسباب تتعلق بالمجتمع -5
إذ  غالبا ما ینظر أفراد المجتمع إلى التجدیدات والمستحدثات التربویة نظرة المتشككین في أمرهـا-1

  .نفسه قادرا على أن یبدي رأیا سدیدا في مجال التربیة ظنیأن كل فرد من أفراد المجتمع، 
أو  إیمان كثیر من أفراد المجتمع بأن أفضل أنواع التربیة هي التي تم تطبیقهـا علیـه وهـو تلمیـذ،-2

  .هي التي أخذت من األسالف وأن الجدید في المجال التربوي دون المستوى
  .وقیم وأسالیب المستجدات التربویة مع ما ألفه المجتمع من عادات وتقالیدتعارض بعض -3

  التربوي أسباب تتعلق بمشروعات اإلصالح -6

                                         
دار -2013-2003بین األسس النظریة والممارسات الیومیة -الجزائریةاإلصالحات التربویة الكبرى في المدرسة : زهراء كشان 1

  .48- 46، ص ص 2013كراردة بوسعادة الجزائر 
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تتسم بعض مشروعات اإلصالح التربوي بالجزئیة والشكلیة واالرتجال وعدم التخطیط الجید على -1
  .أسس علمیة

  .صة وظروفا ال یسهل توافرهاتتسم بعض هذه المشروعات بالتعقید فیتطلب مهارات خا-2
عـدم تنــاول مشـروعات اإلصــالح التربـوي للمشــكالت الواقعیـة التــي تعـاني العملیــة التعلیمیـة منهــا -3

  .مثل مشكالت االمتحانات التقلیدیة والمقررات الدراسیة المكتسبة
  أسباب تتعلق بعدم فهم المنهج باعتباره نظاما -7

همـــال العوائـــق األخـــرى، علـــى دراســـة  التربـــوي االقتصـــار فـــي مجـــال اإلصـــالح-1 ٕ أو عـــائق واحـــد وا
همال الجوانب األخرى ٕ   .العمل على تطویر جانب واحد من المنهج وا

سـواء األهـداف التربویـة الحـدیث، عدم فهم العالقات التي تربط مكونات المنهج بمفهومـه الواسـع -2
أو اسـتخدام الوسـائل التعلیمیـة  أو المحتوى الدراسي أو الكتاب المدرسي أو طرق التـدریس وأسـالیبه،

  .1أو األنشطة الصفیة والالصفیة أو وسائل التقویم وغیرها
  مراحل تطبیق اإلصـالح التربوي -ثالثا

البحـث معتمـدا علـى نتـائج  یمر اإلصالح التربوي بجملة من المراحل المترابطـة فیمـا بینهـا، 
الرتباطهـــا مـــع  النظـــام التربـــوي،ذاك أن اإلصـــالح التربـــوي یمـــس كـــل أو بعـــض عناصـــر  التربــــوي،

نجـاز التغییـر الضـروري والتعـرف علـى  قف عند كل نقطة لمعالجة النقائص،والتو بعضها البعض  ٕ وا
 :نتائج ذلك التغییر قبل االنتقال إلى الخطوة الالحقة وهذه الخطوات هي

  :التحلیل األولي ویشمل -المرحلة األولى -1
ة عــن الضــعف، التــي تحتــاج إلــى أولویاتهــا والعوامــل المســئولوتحدیــد ط الضــعف اتشــخیص نقــ -1

واختیار البـدیل األفضـل للتصـحیح واإلنفـاق  الموازنة بین بدائل عالج الضعف أو تصحیحه،و تغییر 
  .2علیه
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إذ یعد اإلصالح التربوي عملیة تصحیح للمسار ولـذلك فإنـه ال ینفصـل  :تقویم الواقع التعلیمي -2
ولـــذلك فـــإن التطـــویر العلمـــي یبـــدأ بتقـــویم الواقـــع فـــي ضـــوء  نقطـــة الصـــفر، عـــن الواقـــع وال یبـــدأ مـــن

  .1المعاییر التي تشتق من أهداف التربیة واتجاهاتها المعاصرة أو المستویات التي تم تحدیدها
حیــث أن نقـص الهیاكـل والوسـائل واإلمكانیـات  :البحث على أثر المحیـط العـام علـى المدرسـة -3

ضــروریة للعملیــة التعلیمیــة، كلهــا عوامــل تــؤثر علــى أداء المدرســة فقــد تكــون وعــدم تــوفر الوســائل ال
الحلـــول لمشـــاكل المدرســـة عـــن طریـــق تلبیـــة هـــذه الحاجـــات المادیـــة وبالتـــالي فـــإن ذلـــك یـــوفر علـــى 

 .المعنیین باإلصالح الجهد والمال

المشــاكل  حیــث البـد علـى الدولــة أن تتكفـل بـبعض :البحـث فــي المشـاكل االجتماعیــة للتالمیـذ -4
یجاد الداخلیات ونصف الداخلیات ٕ   .االجتماعیة للتالمیذ، كتوفیر النقل المدرسي والمطاعم وا

ربما یكون هنـاك نقـص فـي عـدد المـربین : البحث عن مدى توفیر المربین ومدى تحفزهم للعمل -5
ل یجـب أو انخفاض دوافعهم للعمل، وهذا نتیجـة لـبعض المشـاكل المهنیـة واالجتماعیـة وهـذه المشـاك

  .التكفل بها، والعمل على حلها قبل البحث في إصالحات أخرى
 يإن المنــاهج الدراســیة تتغیــر باســتمرار ألهمیتهــا فهــ :البحــث علــى ســالمة المنــاهج الدراســیة -6

  .تحدد المعلومات المقدمة، ومدى حداثتها ومسایرتها للتحوالت والتغیرات
یحتاج المدرسون إلى لذا  ،باستمرار ه تتطورأسالیبو  طرق التدریسف :البحث عن كفاءة المربین -7

یصال المعلومات إلى التالمیذ ٕ   . 2تجدید معلوماتهم البیداغوجیة حتى یتمكنوا من تحقیق األهداف وا
أي أنــواع  :علــى األســئلة اآلتیــة اإلجابــة تطلــبت يوهــ :اإلســتراتیجیةاختیــار  -المرحلــة الثانیــة -2

  ؟3برسم خطة التنفیذ؟ ما شروط التنفیذ وأوضاعه البیئیةتبع؟ من الذي سیقوم تاإلصالح س
إن تحدید األهداف أمـر  :صالحتحدید األهداف المرجوة من عملیة اإلویتم في هذه المرحلة     

الدراســـي واختیـــار أســـالیب التـــدریس، والوســـائل التعلیمیـــة  فبمقتضـــاه یـــتم اختیـــار المحتـــوى ضـــروري،
اك وعــــي كــــاف بأهمیــــة عملیــــة كمــــا ینبغــــي أن یكــــون هنــــ أســــالیب تقــــویم هــــذه األهــــداف،واختیــــار 

أو  فیــه، افكثیـرا مــا یفـرض اإلصــالح علـى العـاملین فــي المیـدان التربــوي دون أن یشـاركو  اإلصـالح،
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بــل إنهــم فــي أحــوال  یتقبلونــه أو یتحمســون لــه،ال ضــرورته وعندئــذ فــإنهم بیــدركوا أهدافــه أو یعتقــدوا 
داد إلــى القــدیم أو یلجئــون إلــى تنفیــذ المنــاهج المطــورة بــروح كثیــرة یقاومونــه وینتهــزون الفــرص لالرتــ

  .1المناهج القدیمة
  :وتشمل اإلجراءات -المرحلة الثالثة -3    

للمدرسـین والعـاملین وتـوفیر المـواد التعلیمیــة  كـوینمـن ت التربـوي تحلیـل متطلبـات تنفیـذ اإلصـالح-1
  .والمتطلبات المادیة األخرى

وتــوفیر الحــوافز المادیــة والمعنویــة التربــوي القیــام بحملــة تشــجیعیة للعــاملین والقــائمین باإلصــالح -2
  .لهم
  .المختارة على نطاق ضیق قبل تعمیمهاالتربوي البدء بتجریب إستراتیجیة اإلصالح -3
  .بدء األنشطة التمهیدیة المصاحبة والقیام بها-4
مـــن خــالل نظـــام معــد جیـــدا یعتمــد علـــى نظـــام  لتربــويا متابعــة التجربـــة االســتطالعیة لإلصـــالح-5

  .للتغذیة المرتدة
  .إدخال التعدیالت التي كشفت عنها متابعة التجربة االستطالعیة-6
  .في ضوء النتائج النهائیة التي كشف عنها التطبیق األولي التربوي تعمیم اإلصالح-7
  .م إلى اإلصالح الجدیدالعمل على استمرار مساندة وتأیید التحول من النظام القدی-8
دخــــال التعــــدیالت المطلوبــــة أثنــــاء -9 ٕ متابعــــة التنفیــــذ مــــن خــــالل جهــــاز خــــاص للمتابعــــة والتقــــویم وا

  .2التطبیق
تهیئــة الظــروف  یتضــمن االســتعداد لتنفیــذ المــنهج وتعمیمــه، :االســتعداد لتنفیــذ المــنهج وتعمیمــه-10

عــــداد  واألدوات الالزمــــة لهــــذا التعمــــیم،المناســــبة لهــــذا التعمــــیم وبخاصــــة إعــــداد الكتــــب والوســــائل  ٕ وا
 كــوینووســائل التقــویم الالزمــة وكــذلك تى اســتخدام الطــرق الحدیثــة للتــدریس، علــ كــوینهمالمعلمــین وت

  .الموجهین على الطرق الحدیثة في اإلرشاد والتوجیه واإلشراف

                                         
  .197مرجع سابق، ص مفاهیم ومبادئ تربویة، :علي راشد1
  .50مرجع سابق، ص:محمد منیر مرسي2



 الفصل الرابع اإلصالح التربوي
 

151 
 

اإلشراف والتوجیه یتم تنفیذ المنهج وتعمیمه وفق خطة زمنیة محددة مع  :تنفیذ المنهج وتعمیمه-11
  .1والحرص الدائم على تنفیذ المنهج

رس منحصــرة فــي الســبورة حیــث لــم تعــد حاجــة المــد تــوفیر الكتــب والوســائل العصــریة للتــدریس-12
  .التكنولوجیةو ب واألجهزة اإللكترونیة یبل تعدتها إلى المخابر والحواس والطباشیر،

إن طرق إجراء االمتحانات وتقویم التالمیذ وشروط انتقالهم من قسم  :التأكد من أسالیب التقویم-13
یر إن تطـو لـذا فـ إلى مجموعة من المشاكل المتراكمة،آلخر، ومن مرحلة ألخرى، هي عوامل تؤدي 

المنــاهج التربویــة الحدیثــة ترتكــز بشــكل كبیــر علــى أن علــى اعتبــار  أســالیب التقــویم مســألة أساســیة،
مـــن مـــدى تحقیقـــه لألهـــداف والغایـــات  مألداة التـــي یتأكـــد مـــن خاللهـــا المعلـــأســـالیب التقـــویم ألنهـــا ا

  .التربویة المرجوة
د االبـد مــن دراســات معمقـة للتعــرف علــى المــو  البحـث عــن أســباب الصـعوبات التربویــة للتالمیــذ-14
والبحث عن األسباب الحقیقیـة لـذلك باالعتمـاد علـى البحـوث  راسیة التي یجدون فیها الصعوبات،الد

م بهـا أخصـائیون وكـل هـذه العملیـات تتطلـب أن یقـو  المیدانیة والمناهج العلمیة وبطریقـة موضـوعیة،
  .2من أجل رفع فعالیة المنظومة التربویة ذوو معرفة وخبرة،

  النظام التربوي في الجزائر المبادئ والتطور -رابعا
النظـام التربـوي قبل التطرق إلـى غایـات : في الجزائر مبادئ وغایات النظام التربوي -1

في الجزائر یجدر بنا أن نشیر إلى المبادئ األساسیة التي بنیت علیها السیاسة التربویة فـي الجزائـر 
  :ونوجزها فیما یلي

یشكل الدستور والقـانون التـوجیهي للتربیـة الوطنیـة  :مبادئ النظام التربوي الجزائري -1-1
بوي الجزائري المرجعیة األساسیة للسیاسة بالنسبة للنظام التر  ،23/01/2008المؤرخ في  08/04

والعلمـي المتفـتح علـى العصـرنة  ویؤكد النصان من جهة على الطابع الوطني والدیمقراطي، التربویة
  .وعلى إدماجها في التوجهات العالمیة في مجال التربیة من جهة أخرى والعالم للمنظومة التربویة،
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وذلـــك عـــن طریـــق مختلـــف  یم تربیـــة واحـــدة،یرمـــي هـــذا البعـــد إلـــى تقـــد :البعـــد الـــوطني -أ
یحتوى علـى قاعـدة  تقدم برنامجا إجباریا واحدا، ویعني ذلك أن المؤسسات المكلفة بالعملیة التربویة،

وبنــاء علـى ذلــك فإنـه مــن الضـروري ترســیخ االرتبـاط بــالقیم  مشـتركة مــن القـیم والمواقــف والكفـاءات،
وكـــذلك االرتبـــاط بـــالرموز الممثلـــة لألمـــة  دیني والثقــافي،التــي یمثلهـــا اإلرث التـــاریخي والجغرافـــي والـــ

  :الجزائریة ودیمومتها والدفاع عنها ویكون ذلك ب
  .اإلسالم واألمازیغیة العروبة، :دعم الوحدة والهویة والثقافة الوطنیة بالتفاعل بین المركبات الثالث-
  .والفنیة تطویر اللغة العربیة في أبعادها العلمیة والتكنولوجیة واألدبیة-
إبــراز قــیم الــدین اإلســالمي مــن تســامح واســتقامة ونزاهــة وحــب العمــل والقــراءة الواعیــة للنصــوص -

  .األساسیة واالطالع الجید على التاریخ اإلسالمي
  .ترقیة اللغة األمازیغیة والتكفل باالختالف والتنوع الجهوي-
  .مقاومة األمة للغزاة عبر التاریخالتركیز على األحداث التاریخیة الحضاریة إضافة إلى إبراز -
البیئـة وكـذا مكانـة التعرف على البالد من حیـث المكـان والزمـان واإلمكانـات االقتصـادیة والمـوارد و -

  .1مالبالد في العال
المراد بدیمقراطیة التعلیم هو تعمـیم التعلـیم وجعلـه فـي متنـاول جمیـع  :البعد الدیمقراطي -ب

على أساس أن طلب العلم والمعرفة حق لكل مواطن  االجتماعیة، المواطنین على اختالف طبقاتهم
عطــــاء نفــــس الحظــــوظ لجمیــــع المــــواطنین تجســــیدا للمســــاواة والعدالــــة االجتماعیــــة ومحــــو الفــــوارق  ٕ وا

وبالفعـل ارتفـع عــدد التالمیـذ بصـفة مطـردة منــذ االسـتقالل حتـى بلـغ مــا یقـرب مـن ربــع  واالمتیـازات،
 %100علـى أحســن تقــدیر إلــى مــا یقــرب مــن  %20مــن أقــل مــن  وارتفعــت نســبة التعلــیم السـكان،

وقد تقلص التباین الذي كان موجودا بین المناطق الریفیة والحضاریة كما ارتفعت نسبة تعلیم  حالیا،
  .2البنات

                                         
دار الهدى عین ، -وفق النصوص المرجعیة والمناهج الرسمیة-الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي:محمد الصالح حثروبي
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والمتعلق بتنظیم التربیة  16/04/1976المؤرخ في  76/35من األمر  4 فقد جاء في المادة
وتنص .هذا الحق بتعمیم التعلیم األساسيأن لكل جزائري الحق في التربیة والتكوین ویكفل : والتعلیم
أن الدولة توفر التربیة والتكوین المستمر للمواطنین والمواطنات الذین یرغبـون  :منه على 15المادة 

  .1وهذا یتماشى مع النظرة الجدیدة للتربیة.مییز بین أعمارهم أو جنسهم أو مهنهمفیه دون ت
عریـــب وتعمیمهـــا عـــن طریـــق دیمقراطیـــة التعلـــیم فـــي الجزائـــر تـــأتي لتأكیـــد مســـار عملیـــة التف

فهـي تعـد أحسـن مؤسسـة بمـا تـوفره مـن فـرص متسـاویة وعادلـة  المدرسة وبواسطة العملیة التعلیمیة،
فلقد أعتبر التعلیم فـي الجزائـر .ل على ثقافة منسجمة في ظرف محددمع للحصو أمام أعضـاء المجت

لتحقیـق أهـداف هامـة نظـرا للتهـدیم الـذي صـیل فـي دیمقراطیتـه، تعلیما ثوریا ألنه قام بتأسیس نظام أ
تاحتــه بعــدا ومطلبــا سیاســیا ، البنیــات االجتماعیــة فــي الجزائــر تعرضــت لــه ٕ لــذا كــان تــوطین التعلــیم وا

  : ووطنیا واسعا ومن مظاهر دیمقراطیة التعلیم في الجزائر نجد
تلمیــذا عــن آخــر هــي تلــك الملكــات  زإلغــاء كــل الفــوارق االجتماعیــة واالقتصــادیة وجعــل مــا یمیــ -

  .الخ...العقلیة والكفاءات الخاصة كالذكاء والذاكرة
ي كل أنحاء الدولة الجزائریة حیث یتعلم ابن الصحراء ما یتعلمه ابن الشمال فـي تعمیم المدارس ف-

  .نفس الوقت وبنفس المحتوى والطریقة
العناـیة بالحالــة االجتماعیــة واالقتصـادیة ألبنــاء الشــعب الفقـراء مــع عــدم إهمـال فئــة ذوي الحاجــات -

  . 2الخاصة
الرامیـة إلـى بنـاء نظـام دیمقراطـي یعمـل علـى ویتجلى هذا البعد في التوجهات الجدیدة للـبالد 

  .نشر الثقافة الدیمقراطیة باعتبارها قیما وسلوكا
إن للعلـــوم والتكنولوجیـــا فـــي حضـــارتنا المعاصـــرة مكانـــة  :البعـــد العلمـــي والتكنولـــوجي -ج

وأضـحى مـن الضـروري لألمـم المتطلعـة للتقـدم حل عوامل اإلنتاج التقلیدیة فیها، الصدارة إذ حلت م
وهـذا ال یتـأتى إال بإعطـاء المعـارف  تكون قاعدة علمیة واسعة تعتمد علیها في تحقیـق نهضـتها،أن 

                                         
الجزائر، مرجع إلكتروني من الموقع  التعلیمیة،  النظام التربوي والمناهج:المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم1
.//www.infpe.edu.dzhttp:  52، ص 22:20على الساعة 31/03/2011بتاریخ.  
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، ولذا ینبغي إعادة 1العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة األهمیة الالزمة لها في منظومة التربیة والتكوین
  .تأكید االختیار العلمي والتقني كأحد األسس التي تقوم علیها المدرسة الجزائریة

یتمیـــــز عـــــالم الیـــــوم بـــــالترابط فــــي كـــــل المجـــــاالت وبـــــوفرة المعلومـــــات  :البعـــــد العـــــالمي -د
 تطـویر طـرق العمـل والتشـجیع علـى اإلبـداع إلـىوقـد أدى النمـو الشـدید للمعـارف العلمیـة .والخدمات

ممــا یتطلــب تحــدیث المنــاهج تربــوي بالتفاعــل مــع هــذه المســتجدات، ومـن الطبیعــي أن یقــوم النظــام ال
رح التـراث اإلنسـاني صـواالشـتراك فـي بنـاء  ة الوسـائل قصـد اإلسـهام فـي التنمیـة المسـتدیمة،وعصـرن

بمراعـاة االمتـداد المغـاربي والعربـي اإلسـالمي والتعــایش السـلمي اإلیجـابي وحقـوق اإلنسـان والتعــاون 
   .2الدولي واالحترام المتبادل بین األمم والشعوب

 النظام غایات16/1976رقم األمریة تحدد :الجزائر في التربوي النظام غایات -1-2

 :وهي الجزائر في التربوي

عدادهم والمواطنین األطفال تنمیة -1   ٕ  أساسین الغایة مبدأین هذه تتضمن :والحیاة للعمل وا

 :وهما تربوي عمل لكل

علـى  النـوعي نموذجـه ذاتـه فـي یحقـق أن علـى الفـرد مسـاعدة وهـو :النـوعي النضـج مبـدأ 1-1
 .الثاني المبدأ لتحقیق األساس وهو، والنفسي البیولوجي المستوى

 علـى قـادرا یكـون ألن بـالفرد الوصـول وهـو :والمهنیـة االجتماعیـة الحیـاة فـي االنـدماج مبدأ 1-2

 .مالئمة له المجتمع في مهمة امتالك

 فـي التربـوي النظـام تفـتح عـن الغایـة هذه وتعبر :والتكنولوجیة العامة المعارف اكتساب -2

العلمي  التقدم في المساهمة بهدف والتكنولوجیا، العلم وهي جوهریة وامتالك وسائل للعصرنة الجزائر
 إغفـال دون النظـرة العقالنیـة، ونحو العلوم دقائق نحو میال أكثر الجزائري الفرد یكون بحیث والتقني

 .المجتمع خصوصیات

                                         
  .33-32مرجع سابق، ص ص :للتربیةالمجلس األعلى  1
الجزائر،م رجع إلكتروني من الموقع  وحدة النظام التربوي، :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم2
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 أساسیة أبعاد لثالثة الغایة هذه وتستجیب :والتقدم الشعبیة والعدالة للتطلعات االستجابة -3

 .وتطلعاته المجتمع مبادئ 1-3: هي

 .والحضاري الثقافي واقعه 3-2

 .وحاجاته مشكالته 3-3

 عـن عبـر وقـد ،الغایـات أسـمى هـي الغایـة هـذه ولعـل :الـوطن حب على األجیال تنشئة -4  

 وهـي ،محكـم بنـاء أي فـي الزاویـة حجـر هـي الوطنیـة التربیـة إن :واضـح بشـكل المیثاق الـوطني ذلك

 ونقطـة ریـة،ئللشخصـیة الجزا المشـع والقطـب بتكوینـه الفـرد لـدى لإلحساس عنه بدیل ال المنشأ الذي

  :وترمي هذه الغایة إلى ،1خصبة فكریة حیاة لكل االنطالق
  :ویقوم على بناء مجتمع متكافل متماسك معتز بأصالته وواثق بمستقبله، -أوال

في اإلسـالم عقیـدة وسـلوكا وحضـارة والـذي یجـب إبـراز محتـواه الروحـي  :الوطنیة المتمثلةالهویة  -أ
سهامه الحضاري واإلنساني وتعزیز دوره كعامل موحد للشعب الجزائري ٕ   .واألخالقي وا

التــي تجسـدها اللغــة العربیــة والتـي یجــب أن تكــون األداة األولــى  وفـي العروبــة حضــارة وثقافـة ولغــة،
ووســــیلة لإلبـــــداع واالتصـــــال والتفاعـــــل  مراحـــــل التعلــــیم والتكـــــوین وعـــــالم الشـــــغل، للمعرفــــة فـــــي كـــــل

وفــي األمازیغیــة ثقافــة وتراثــا وجــزءا ال یتجــزأ مــن مقومــات الشخصــیة الوطنیــة االجتمــاعي والمهنــي، 
ثرائها في نطاق الثقافة الوطنیة ٕ   .التي یجب العنایة والنهوض بها وا

  :رسیخ القیم اآلتیةالتي ترمي إلى ت :روح الدیمقراطیة -ب
  .احترام حقوق اإلنسان وحقوق الطفل-
  .حریة التفكیر والتعبیر واحترام الرأي اآلخر-
  .العدالة االجتماعیة-
  .حسن التعایش والتكافل االجتماعي ونبذ العنف-
  .المساواة وعدم اإلقصاء والتمییز-
  :التطورات العصریة وذلك بالتي تمكن المجتمع من مواكبة  :روح العصرنة والعالمیة -ج

                                         
الجزائر، مرجع إلكتروني من الموقع  القانون والتشریع المدرسي، :ي لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهمالمعهد الوطن 1
.//www.infpe.edu.dzhttp:  56-55، ص21:35على الساعة  15/04/2011بتاریخ.  
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  .التحكم في العلوم الجدیدة والتكنولوجیا المستحدثة-
  .التحلي بالقیم اإلنسانیة النبیلة-
  .اإلسهام في بناء الحضارة اإلنسانیة-

كسابه الكفاءات والقدرات التي تؤهله إلى :ثانیا ٕ   :تكوین المواطن وا
  .العصربناء الوطن في سیاق التوجهات الوطنیة ومستلزمات -أ

  :توطید الهویة الوطنیة بترسیخ-ب
  .روح االنتماء للوطن والدفاع عن وحدته وسالمته-
  .العقیدة اإلسالمیة السمحاء-
وترمي ترقیة ثقافة وطنیة تنبع من مقومات األمة وحضارتها وتكون متفتحة على الثقافة العالمیة -ج

  :هذه األخیرة إلى 
  .والتطلع إلى قیم الحق والعدل والخیر والجمال وحب المعرفةتربیة النشء على الذوق السلیم -
  .بتعزیز التربیة الوطنیة والتاریخ الوطني تنمیة التربیة من أجل الوطن والمواطنة،-
   .1امتالك روح التحدي لمواجهة رهانات القرن المقبل والتكیف مع مستلزمات العصر-د

 المجتمعـات تهـدف إلــى تحقیـق التنمیــة وعمومـا فـإن األنظمــة التربویـة بصـفة عامــة وفـي كــل
  :وبهذا یمكن حصر دورها في ثالث نقاط أساسیة

یمكنه  إیجاد قاعدة اجتماعیة عریضة متعلمة بضمان حد أدنى من التعلیم لكل مواطن، -1
مـــن العـــیش فـــي مجتمـــع یعتمـــد علـــى القـــراءة والكتابـــة ووســـائل االتصـــال الجمـــاهیري علـــى مختلـــف 

  .أنواعها
موحـــات التنمویـــة فــــي لقـــیم واالتجاهـــات بمـــا یتناســـب والطفـــي تعـــدیل نظـــام ا المســـاهمة -2  

ودعــم االســتقاللیة فــي التفكیــر والموضــوعیة فــي  ومــن ذلــك تعزیــز قیمــة العمــل واإلنتــاج، المجتمــع،
طـــالق الطاقـــة  التصــرف، ٕ للفـــرد بتنمیــة قدرتـــه علـــى  اإلبداعیــةونبـــذ االتكالیــة والنزعـــة االســتهالكیة وا

وضـرورة  فـي المسـاهمة فـي بنـاء مجتمعـه، در المالحظة والتجریب والتحلیل والتطبیق وتأكیـد دور الفـ

                                         
  .34-33مرجع سابق، ص ص :المجلس األعلى للتربیة1
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والمشــاركة الفكریــة واالجتماعیــة والسیاســیة ضــمن إطــار تمتــع اآلخــرین  تمتعــه بممارســة هــذا الــدور،
  .بهذا الدور
عـــدادها للعمـــل فـــي القط -3 ٕ اعـــات المختلفـــة وعلـــى كـــل المســـتویات تأهیـــل القـــوى البشـــریة وا
  .التزوید بالمعارف والمهارات والقیم الالزمة للعمل المستهدف -أ :وذلك ب

وم ویتطلــب هــذا التركیــز علــى العلــ التهیئـة للتعــایش مــع العصــر التقنــي وتطــویر وســائله وطنیــا، -ب
  .الطبیعیة النظریة والتطبیقیة

على القاعدة  زاالحتیاجات المتغیرة ویتطلب ذلك، التركیالتوازن في تأهیل القوى العاملة حسب  -ج
مـع إعطـاء األولویـة لألطـر الفنیـة المتوسـطة  العریضة في التأهیل أوال وتفریعـه حسـب االحتیاجـات،

  .1التي تمثل نقصا خطیرا في معظم البلدان النامیة
  وهیكلته تطور النظام التربوي  -2
 الفتـرات مختلـف اسـتعراض یقتضـي وتطـوره الجزائـري التربـوي النظـام لدراسـة التطـرق إن 

 إلـى التطـور هـذا تقسـیم یمكـن السـیاق وفـي هـذا .االسـتقالل بعـد النظـام هـذا بهـا مـر التـي التاریخیـة

 .الجوهریة والتحوالت الكبرى األحداث حسب متمیزة مراحل

 تجلـت منهـار وثقـافي واجتمـاعي اقتصـادي وضـع أمـام االسـتقالل بعـد نفسـها الجزائـر وجـدت

 المالیـة المـوارد فـي ونقـص التحتیـة، البنـى وقلـة األمـراض وانتشـار والجهـل األمیـة تفشـي فـي معالمـه

 التربیة بدور منها إیمانا الفتیة الجزائریة الدولة لكن .األوضاع تحدي مستوى في تكون التي والبشریة

 بالـدول واسـتعانت آنـذاك، المتاحـة اإلمكانـات كـل وتعبئة تجنید إلى بادرت تنمیة كل أساس تعد التي

 إلدخال حثیثة بمساع السیاق هذا في وقامت جزائریة، تربویة منظومة بناء أجل من والصدیقة الشقیقة

 .التالیة المراحل عبر إصالحات

 مـن الصـلة شـدید المرحلـة هـذه فـي النظـام بقـي ):1962 -1970(األولـى  المرحلـة -1  

فـي  المسـتقلة الجزائـر ورثـت حیـث االسـتقالل، قبـل سـائداكـان  الـذي بـذلك والتسـییر التنظـیم حیـث
النظـام  لـه رسـمها التـي والغایـات األهـداف حسـب ،مهـیكال تعلیمیـا نظامـا 1962 عـام مـن سـبتمبر

 :في تتمثل األهداف هذه وكانت الفرنسي االستعماري
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 .)اإلسالم ،اللغة ،الوطن ( ومقوماتها الوطنیة الشخصیة محو-

  .حضارته مكاسب على والقضاء الجزائري الشعب تاریخ معالم طمس-

  .واإلدماج الفرنسة سیاسة تحقیق-

   .1الجزائر في كیانه تدعیم-
وقــد عملـــت الجزائــر علـــى تســییر النظـــام المـــوروث بكــل محاســـنه ومســاوئه حتـــى ال یصـــاب 

 فكانـت مرحلیـا،كما عملت على إعادة اللغة العربیة إلى مركزها الطبیعي  الجهاز التعلیمي بالشلل،

 للمدرسـة 1962/1963 دراسـي موسـم أول مطلـع فـي للغایـة صـعبة والبشـریة المادیـة الظـروف

 العلمي والتوجه والدیموقراطیة التعریب الختیارات تطبیقا نوعیة تحویرات شهد أنه إال ،ةالفتی الجزائریة

 إلصـالح لجنـة 1962 سـنة نصـبت اإلطـار هـذا وفـي.لألمـة األساسـیة للمواثیـق طبقـا وذلـك ،يوالتقنـ

 لكـن ، 1964سـنة نهایـة فـي تقریرهـا اللجنـة ونشـرت واضـحة تعلیمیـة خطـة وضـع إلیهـا عهـد التعلـیم

 مـن جملـة سـوى االسـتقالل مـن األولـى السـنوات تشـهد ولـم كبیـرا، تغیـرا یعـرف لـم التربـوي النظـام

 :2منها نذكر اإلجرائیة العملیات

 عهـد فـي دراسـي عـام أول فـي المسـجلین التالمیـذ عـدد تضـاعف :التالمیـذ عـدادأ 1-1  

 خالل مسجال  777636إلى 1962/ 1961 الموسم خالل تلمیذا 353853 من االستقالل وقفز

 الهائل العدد هذا حاجیات فكانت ، 100 %تفوق نسبة التزاید هذا یمثل إذ 1962/1963الموسم 

 .توفره الفتیة أن للدولة یمكن ما تفوق

مـن  یبـق ولـم الفرنسـیین المعلمـین معظـم االسـتقالل صـبیحة غـادر فقـد :التدریس هیئة 1-2  
  .الجزائریون المعلمون إال التعلیم سلك

قائمـة  كانـت التـي الحجـرات عـدد وقلـة للمسـجلین الهائـل للعدد نظرا :لاالستقبا هیاكل 1-3  
العسـكریة  والثكنـات المراكز فاستعملت كانت، مهما اإلمكانیات كلل استعما إلىالمسئولون  اضطر

 223 عـددها التربویـة كـان المؤسسـات أمـا .والمسـاجد التجاریـة والمحـالت والسـكنات والمحتشـدات

 .1962 في متقنة49 و ثانویة 34و ابتدائیة مدرسة

                                         
  .3ص  مرجع سابق،النظام التربوي في الجزائر بعد االستقالل، :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم1
  .17ص  مرجع سابق،وحدة النظام التربوي، :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم2
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تسـتطیع  حتـى مؤقتـا إبقائهـا إلـى اضـطرت التعلیمیـة السـلطات فـإن :والتوقیـت البـرامج 1-4
   .1كبرى بصعوبة نوعه من واألول الجدید الدراسي الموسم وسار األساسیة باألولویات التكفل

 تعریـب العربیـة وعلـى اللغـة اسـتعمال تعمـیم علـى المرحلـة هـذه فـي البـرامج نشـاط ركـز كمـا

 – والفلسـفة والدینیـة واألخالقیـة المدنیـة التربیـة -التـاریخ( واإلیـدیولوجي الثقـافي البعـد ذات المـواد،

 المرحلـة أساسـا هـذه تمیـزت فقـد المزدوجـة، األفـواج جانـب إلـى المعربـة األفـواج وبظهـور) الجغرافیـا

 قـدو  ،الوطنیـة التعلیمیـة الكلـي للوسـائل الغیاب لمواجهة البلدان مختلف من مدرسیة مؤلفات باستیراد

 تحسـین قصـد تعلیمات على واحتوت والمواقیت وثائق اهتمت بالبرامج عدة المرحلة هذه في صدرت

  .2التعلیمیة والوسائل المناهج والمواقیت وضعیة
والـذي یقضـي  62/157القانون رقم  31/12/1962صدر في  :التشریع المدرسي 1-5  

وبالفعــل سـار العمــل بهــذه القــوانین  بمواصـلة العمــل بــالقوانین الفرنسـیة ریثمــا تصــدر قـوانین جزائریــة،
مـن میثـاق  ة،علیها في مختلف المواثیـق الوطنیـالتي كانت تتناقض ومجتمعنا والمبادئ المنصوص 

  .وبالطبع فإن هذه القوانین لم تطبق كاملة مؤتمر الصومام إلى میثاق الجزائر،
والمتعلـــــــق بإلغـــــــاء القـــــــانون  05/07/1973المـــــــؤرخ فـــــــي  73/29وبعـــــــد صـــــــدور األمـــــــر 

  .76/35كانت االنطالقة الحقیقیة للتشریع المدرسي الجزائري بصدور األمریة رقم  62/157
فـــي تعریـــب الســـنة األولـــى مـــن التعلـــیم  1963/1964شـــرع ابتـــداءا مـــن الموســـم الدراســـي 

ى مـن التعلـیم االبتـدائي فـي المراحـل األخـر فة السـاعات المخصصـة للغـة العربیـة، ومضـاع االبتدائي
شـرع فـي  1967مـن سـنة  وابتـداءتحقیقـا لمبـدأ تعریـب التعلـیم المـوروث  والتعلیم المتوسـط والثـانوي،

  .3تدریس المواد االجتماعیة باللغة العربیة فقط
 كـل یسـتقل مسـتویات ثالثـة إلـى المرحلـة هـذه فـي هیكلتـه انقسـمت فقـد :التعلـیم تنظیم 1-6

 :وهي اآلخر منها عن

 30 الساعي الحجم وكان ( السادسة السنة بامتحان ویتوج سنوات ست ویشمل :االبتدائي التعلیم -أ

 .)الریاضيو  الثقافي للنشاط منها 6تخصص  أسبوعیا ساعة
                                         

  .4-3ص مرجع سابق، ص النظام التربوي في الجزائر بعد االستقالل، :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم 1
  .20ص مرجع سابق، النظام التربوي والمناهج التعلیمیة، :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم 2
  .5مرجع سابق ص النظام التربوي في الجزائر بعد االستقالل، :ة وتحسین مستواهمالمعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربی 3
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 :هي أنماط ثالثة ویشمل :المتوسط التعلیم -ب

 .العام التعلیم بعد بشهادة فیما عوضت التي األهلیة بشهادة ویتوج سنوات 4 ویدوم العام التعلیم -

 .المهنیة الكفاءة بشهادةویتوج  التقني، التعلیم إكمالیات في یدرس سنوات، 3 یدوم التقني، التعلیم -

 الكفـاءة یتـوج بشـهادة الفالحـي، التعلـیم إكمالیـات فـي یـدرس سـنوات، 3 یـدوم الفالحـي التعلـیم -

 .الفالحیة

 :هي أنماط ثالثة ویشمل :الثانوي التعلیم -ج

 تجریبیة علوم – الریاضیات(البكالوریا  شعب لمختلف ویحضر سنوات 3 یدوم العام الثانوي التعلیم -

 تقنـي – ریاضـیات تقنـي) شـعب بكالوریـا فتحضـرهم الختبـار التقنـي التعلـیم ثانویـات أمـا ()فلسـفة –

 .اقتصادي

 الصـناعیة فـي الدراسـات األهلیـة شـهادة الجتیـاز التالمیـذ یحضر وهو والتجاري، الصناعي التعلیم -

 التقنیـة الشـعب بتنصـیب المرحلـة قبـل نهایـة النظـام هـذا تعـویض تـم وقـد سـنوات، 5 تـدوم والتجاریـة

 .تقني تتوجها بكالوریا التي المحاسبیة والتقنیة الصناعیة،

 علـى التحصـل التخصـص بعـد مـن سـنوات 3 خالل التحكم شهادة الجتیاز یحضر التقني، التعلیم -

  .1المهنیة الكفاءة شهادة
 عند األمیة إلى محو یسعى عملي جهاز وضع إلى المدرسیة التربیة مع بالموازنة هدفت كما

نسـبة مرتفعـة جـدا مـن األمیـین  فيتمثل  امر  اعرف واقع الجزائري غداة االستقالل المجتمعفالكبار، 
 مالیـین 09عـددهم آنـذاك بــ  قدرالذین  ،زائریینالج السكانأوساط  في 1962 سنة% 85قدرت بـ 

كانـــت نســـبة الدارســـین ال  بینمـــا حســـب بعـــض اإلحصـــائیات، أمـــي 5.600.000مـــن بیـــنهم  نســـمة
 يـوبالتالــ. االحــتاللمر طیلــة فتــرة عنتیجــة سیاســة التجهیــل التــي انتهجهــا المســت اذوهــ% 20تتجــاوز 

 اتذةـعـدد هائـل مـن المعلمـین واألسـ االسـتقالل مشـاكل جمـة نظـرا لفـرار التربیـة بعـد قطـاعفقد عرف 
 تم توزیعها بطریقة غیر عادلـة لتياهذا من جهة ومن جهة أخرى قلة الهیاكل القاعدیة  ،الفرنسیین

ســـنة قامـــت الجزائـــر بـــاإلعالن  المزریـــة الوضـــعیةوللخـــروج مـــن هـــذه .الـــوطني التـــرابعلـــى مســـتوى 
وأیضــا  ،الــوطني، شــارك فیهــا كــل المعلمــین المســتوىعــن حملــة وطنیــة لمحــو األمیــة علــى 1963

                                         
  .18، ص ، مرجع سابقوحدة النظام التربوي:المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم 1
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محاربــة ومكافحــة الجـــهل واألمیــة، أطلــق علیهــا  منهــامــوظفین مــن مختلــف القطاعــات كــان الهــدف 
أي من شهر جانفي  أشهر 06أن هذه الحملة لم تدم إال  إال) -أتحرر -الحرب على الجهل(شعار 

 لمحـــوالــوطني  المركــزتــم إنشــاء  1964 أوت 31فــي و . 1963إلــى غایــة شــهر جــوان مــن ســنة 
الجهد  إلى الحزبي المعتمد على التطوعمن الجهد السیاسي  األمیةمحو  مهمةانتقلت  وهكذا ،األمیة

  .الحكومي
حیـث  كانت فترة تذبذبات خاصة من الناحیـة السیاسـیة 1969-1962فالفترة الممتدة بین  

 1965وفق الـنمط الفرنسـي، إلـى أن جـاءت أحـداث عمل في مؤسسات التربیة والتعلیم یسیر كان ال
م فظهرت معه الرغبة واألهمیة في جعل النظـاحیث تولى وزیر الدفاع آنذاك هواري بومدین الحكم، 

فكانت الـدعوة إلـى إقامـة مدرسـة جزائریـة سـلیمة وقـادرة علـى تكـوین  التربوي  نظاما جزائریا خالصا،
نخبــــة تســــیر مرحلـــــة مــــا بعـــــد االســــتعمار قویـــــة وجــــادة، ومــــن ثـــــم اتخــــذت سلســـــلة مــــن اإلجـــــراءات 

العمـل بهـا فـي القریـب العاجـل ونـذكر  میـدانیا فـي شـكل قـرارات ونصـوص یـتم واإلصـالحات لتتـرجم
  :منها
مـدخل إصـالح معنونـة بــ  1969وظهرت فـي تلـك الفتـرة وثیقـة سـبتمبر  :1969إصالح سنة -   

  . تأكیدها على دیمقراطیة التعلیم-: تضمنت عددا من النقاط منها التعلیم
یب للمرحلـة الجدیـدة ضمان كل الوسائل المادیة والبشریة التي تسمح بتحقیق مدرسة جزائریة تستج-

  .التي تعیشها البالد حتى تخرج من دائرة التبعیة للمستعمر الفرنسي
فترة كل التحوالت االقتصـادیة واالجتماعیـة وحتـى السیاسـیة، وفیهـا تـم تبنـى  تعتبر هذه الفترة

ئـري أساسیة للنمو االقتصادي وللتنمیة االجتماعیة، وذلك في إطار ربط المدرسة بالواقع الجزا قواعد
یجــاد الحلــول لمشــاكل الـــوطن، وهــذا كلــه مـــن أجــل أال تفقــد محتواهــا واألهـــداف التــي وجــدت مـــن  ٕ وا

 -المخطط الثالثي األول–في هذه المرحلة تطبیق المخططات التنمویة االقتصادیة  نجد كما أجلها،
تعریـــب وبدایـــة  1969/1970 فهـــو إدراج اللغـــة العربیـــة منـــذ ا مـــا یمیـــز قطـــاع التربیـــة والتعلـــیم،أمـــ

  .1األولى من التعلیم االبتدائي السنوات

                                         
مذكرة -نموذجا 2001التربویةتقریر اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة -واقع اإلصالح التربوي في الجزائر:صبرطعي مراد 1

  .100، ص 2007/2008ماجستیر، معهد علم االجتماع، تخصص علم اجتماع التربیة، جامعة بسكرة الجزائر، 
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 تطبیـق مـن معینـة زمنیة فترة بعد الضروري من :)1980-1970( الثانیة المرحلة -2  

 تقـرر فقـد الجزائریـة للسیاسـة الكبـرى التوجهـات مـن وانطالقـا ،واإلصـالح للتقـویم إخضـاعه نظـام أي
 نظـام لبلـورة جادة محاوالت من واسعة خبرات لتراكم نتیجة الجزائر في التربوي للنظام شامل إصالح

 معـالم واضـح بشـكل جـددت التـي 1976 أفریـل 16 فـي األمریـة إصـدار عنهـا نـتج جزائـري، تربـوي

 .1الجزائر في التربوي النظام

 1973كمشـروع  إصـالحیة مشـاریع إعـداد 1980 إلـى 1970 مـن الممتـدة الفتـرة عرفـت
 إصـالح ومشـروع وثیقـة الثـاني الربـاعي المخطـط وبدایـة األول، الربـاعي المخطـط ونهایـة المتـزامن

 المتعلـق األمـر وهـو ،1976أفریـل 16 أمـر شـكل في تعدیلها بعد صدرت التي 1974 سنة التعلیم

جباریتـه األساسـي التعلـیم األساسـیة وتوحیـد المدرسة إنشاء على نص الذي والتكوین التربیة بتنظیم ٕ  وا

   .2التحضیریة التربیة وتنظیم الثانوي المتخصص، التعلیم فكرة وظهور، الثانوي التعلیم وتنظیم
هناك عدة أسباب ودوافع أدت إلى  ):1976( سنة أسباب اإلصالح التربوي في الجزائر

ضرورة إیجاد مدرسة جزائریة ویمكن إرجاع ذلك إلى ما في المرحلتین االبتدائیة والمتوسطة من 
  . عیوب
 :یلي للمرحة االبتدائیة الموروثة عیوب یمكن حصرها في ما :عیوب المدرسة االبتدائیة -1    

للــدخول فــي الســـنة األولــى مـــن التعلــیم المتوســط بحیـــث تعتبــر مســـابقة  ةالمســـابق سوجــود هــاج -1
 .السادسة عائقا حقیقیا بالنسبة للتالمیذ الضعفاء

أهیلهم                   ضــعف مســتویات الــذین یتوقفــون عــن الدراســة فــي هــذا الحــد، وینــتج عــن هــذا صــعوبة تــ -2
  .مهنیا بمراكز التكوین المهني، وذلك لكون معظم المهن تحتاج إلى قاعدة علمیة ومعرفیة

 . سن األطفال المطرودین من المدارس االبتدائیة ال یسمح بقبولهم في عالم الشغلإن صغر  -3 

یتوجهـون همـالهم وتـركهم إمكانیة جنوح األطفال المطرودین من المدارس في سن مبكرة نتیجة إ -4
 .إلى عنایة المجتمع االشارع في سن یحتاجون فیه إلى

 :لم تخل هي بدورها من العیوب التي یمكننا حصرها في :عیوب المرحلة المتوسطة -2    

                                         
  .55ص مرجع سابق،القانون والتشریع المدرسي، :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم1

  .18، ص مرجع سابقوحدة النظام التربوي، :ین مستواهمالمعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحس 2
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نظري كما هو الحـال بالنسـبة لمـا یقـدم فـي المتوسـطات التـي  ازدواجیة في طبیعة التكوین فهو، -1
وتجنــب األعمــال الیدویــة والتقنیــة حیــث یصــلح  المیــل إلــى األعمــال المكتبیــة،رجین تنمــي لــدى المتخــ

، ولیس كتقني في ورشة   . المتخرج منها أن یكون إداریًا
المتوســــط معربــــون  مفــــي لغــــة التكــــوین حیــــث توجــــد هنــــاك شــــعبتان فــــي إطــــار التعلــــی ازدواجیــــة-2

وهكــذا كانــت تطــرح مشــكلة اللغــة علــى التالمیــذ فــي ســن مبكــرة، ممــا یــؤثر ســلبا علــى ومفرنســون، 
  . مستواهم التحصیلي لمدة من الزمن فال هم معربون وال هم مفرنسون

تغلـــب الطریقـــة اإللقائیـــة والتمركـــز حـــول التعلـــیم وهـــذه الطریقـــة التقلیدیـــة تـــؤدي إلـــى ســـلبیة دور -3
  . وسطالتالمیذ في مرحلتي االبتدائي والمت

لكل األطفال حیث تقل نسبة الملتحقین  اعدم شمولیة التعلیم المتوسط فلم یكن إجباریا وال متوفر  -4
  .1بهذه المرحلة في بعض المناطق النائیة في الوطن

 :التالیة بالخصائص التربوي المجال في المرحلة هذه تمیزت وقد

 شروط بهدف تحضیر الشعب المتعدد للتعلیم التدریجي بالتعمیم التعلیمیة والطرق المضامین تجدید -

 .للبالد العلمیة التنمیة

 .الدراسي مسارهم خالل التالمیذ لتوجیه فعالة میكانیزمات استخدام -

  .المحیط انشغاالت مع منسجمة التعلیمیة والمضامین التعلیم وسائل جعل -
 متـاقن حیـث أنشـئت التقنـي بـالتعلیم تتعلـق المرحلـة هـذه فـي وقعـت التـي التغییـرات أهـم إن

 تكوینـا مـنحهم بهـدف .الثانیـة متوسـط السـنة لسـنة تالمیـذ تسـتقبل وهـي 1970/1971األول الطـور

 مـدة یـؤهلهم تكـوین لتلقـى الثـاني الطـور إلـى إمكانیة االنتقال مع مؤهلین عماال لیصبحوا سنتین یدوم

 .یصبحوا تقنیین ألن إضافیتین سنتین

 ثانویـات إلـى وحولـت المتـاقن 1973/1974  المدرسـي الدخول من ابتداء التجربة هذه أهملت وقد

  .2تقنیة

                                         
  .102-101مرجع سابق، ص ص : صبرطعي مراد 1
  .20-18، ص ص  مرجع سابقوحدة النظام التربوي، :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم2
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التعلـیم  بـرامج عناصـر كـل تجمـع وثیقـة ثـانويوال االبتـدائي التعلـیم وزارة نشـرت :البـرامج
 .التي تضمها لألحكام المؤقت الطابع على الوثیقة أكدت وقد 1974 سنة وذلك االبتدائي

 حـین فـي الخیـارات السیاسـیة، علـى تـأثر التـي الفرنسـیة البرامج على اإلبقاء تم الثاني للطور بالنسبة

 .التألیف حقوق الحصول على بعد محلیا تطبع أو تستورد المدرسیة الكتب بقیت

التشــریعیة والتنظیمیــة  النصــوص مــنكــم  باإلصــالح المتصــلة األعمــالوقــد تمخــض عــن 
 هـذه حـددت وقـد.) التنفیذیـة لـهوالمراسـیم  35/76خاصـة األمـر  1976أفریـل  16أهمهـا أمریـة (

 :التالیة المیادین في التدخل مجاالت وضبطت التربوي لإلصالح العام جلي اإلطار بشكل النصوص

 والتفتیش والمراقبة المستخدمین التنظیم تكوین – التعلیمیة البرامجالوسائل و  إعداد – التربوي البحث -

  1.المدرسیة اإلدارة – االجتماعیةالخدمات  – المدرسي التوجیه – التربوي
 لتكـوین شـعب فتحـت ،الجزائـر فـي لألسـاتذة العلیـا المدرسـة طاقـة ضـعف أمام :التأطیر -3

 أسـاتذة إلـى التـأطیر مهـام إسـناد مـع ،الشـعب مختلـف فـي لبوزریعـة بالمعهـد التكنولـوجي األسـاتذة

  .2أجانب
  )1990-1980( الثالثة المرحلة -3  

الدخول  من ابتداء األساسیة المدرسة إقامة هو میز هذه المرحلة ما :المدرسة األساسیة -1
والمتوســط ) سـنوات 6(االبتـدائي  نمـا بـین التعلیمیـی عوهـي مدرســة تجمـ ،1980/1981المدرسـي 

واحدة في مدرسة واحدة بحیث تصبح المرحلتان االبتدائیة والمتوسطة عبارة عن مرحلة ) سنوات 3(
 لمختلـف یتسـنى حتـى سـنة بعـد سـنة تـدریجي بشـكل تعمیمهـا تـم وقـد اإلجبـاري،هـي مرحلـة التعلـیم 

 سـنوات 9 فیهـا التمـدرس اإللزامـي فتـرة وتـدوم طـور، لكـل التعلیمیة والوسائل البرامج تحضیر اللجان

   .3سنوات 3 الثالث الطور ومدة سنوات،6 األولین الطورین مدة أطوار ثالثة هیكلتها وتشمل
  :تبرز أهمیة المدرسة األساسیة ذات التسع سنوات في: المدرسة األساسیةأهمیة  1-1  

  .دورها في المزج بین مرحلتین في نظامها التعلیمي وبین التعلیمین النظري والتطبیقي -أوال   
                                         

  .23-22ص ص مرجع سابق،مناهج التعلیمیة، النظام التربوي وال:المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم1
-13مرجع سابق، ص ص النظام التربوي في الجزائر بعد االستقالل، :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم2

14.  
  .23ص مرجع سابق،النظام التربوي والمناهج التعلیمیة، :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم3
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  .ضمان قدر متساو من المعلومات لكل طفل -ثانیا   
  .توحید لغة التعلیم -ثالثا  
  .بالقیم الروحیة العربیة اإلسالمیة ةمیربط البرامج التعلی -رابعا  

  .1مراعاة نمو قدرات التالمیذ عند وضع البرنامج -خامساً    
 جهـاز لمجمـوع القاعدیـة البنیـة األساسـیة المدرسـة تشـكل :الدراسـي المسـار تنظـیم  1-2  

 :التالمیذ یعد الذي الجذع المشترك بمثابة فهي والتكوین التربیة

  .التقني أو العام الثانوي للتعلیم-أ

  .المهني للتكوین-ب

  .المؤسسات في التمهین طریق عن العملیة الحیاة في لالندماج-ج

 في التواصل مزدوج بانشغال تتمیز أطوار ثالث حسب مهیكل سنوات 9 ذو األساسي التعلیم       

 :والتكامل

 الذین األطفال یخص الذي )أ 3 س – أ 2 س – أ 1 س ( القاعدي الطور: األول الطور -أ

 الشفویة اللغة ( للتبلیغ األساسیة إكسابهم األدوات على ویركز سنوات، 9 إلى 6 من أعمارهم تتراوح

 )الخ ... والخطیة الحركیة التربیة ،الریاضیة التربیة والكتابیة

 9 من األطفال ویخص)  أ 6 س – أ 5 س – أ 4 س ( القاعدي الطور: الثاني الطور -ب

 الوسط ودراسة استكشاف التالمیذ على وتدریب األول، الطور مكتسبات بتعزیز ویتمیز سنة 12 إلى

 الفرنسـیة بـین األولـي لالختیـار األجنبیـة اللغـة بتعلـیم یتمیـز كمـااالجتمـاعي،  والوسـط الفیزیـائي

 .واإلنجلیزیة

 12 من التالمیذ ویخص)  أ 9 س – أ 8 س – أ 7 س ( التوجیه طور: الثالث الطور -ج

 التالمیذ بتدریب متمیز اهتمام مع ،الطورین السابقین مع التواصل سیاق في یندرج وهو سنة 15 إلى

 الثانیة األجنبیة اللغة تعلیم في یشرع كما ،واالقتصادیة والزراعیة التكنولوجیة األنشطة ممارسة على

   .) الفرنسیة وبالعكس درسوا الذین للتالمیذ اإلنجلیزیة ( الطور هذا في
 ) أ .ت .ش ( األساسي التعلیم بشهادة أساسي التاسعة السنة نهایة في الدراسة تختتم

                                         
  .34 ، ص1993 دار الغرب، وهران، الجزائر،، التربیة ومتطلباتها :بوفلجة غیات1
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 یعانون  الذین بالتالمیذ التكفل أجل من المكیف التعلیم أقسام القاعدیة البنیة هذه إلى یضاف

 .الظرفي باالستدراك معالجتها تكفي ال التي الدراسیة الصعوبات بعض

 بالنسـبة لألطفـال إلزامـي غیـر هـو الـذي التحضـیري التعلـیم یوجـد األساسي التعلیم جانب إلى

 الوصایة البیداغوجیة الوطنیة التربیة وزارة تمارس حیث ،سنوات 6 إلى 4 من أعمارهم تتراوح الذین

 واإلداریـة بتسـییر واالقتصـادیة االجتماعیـة المؤسسات مختلف تقوم الذي التعلیم، من النوع هذا على

  .منشآته
 وهو التربویة المنظومة مجموع من یتجزأ ال جزء الثانوي التعلیم :الثانوي التعلیمإصالح  -2    

 من هائال یستقبل عددا الذي األساسي التعلیم بین جهة من موقعه یحتل حیث ،الرئیسیة الحلقة بمثابة

 إزاءه المصـدر یشـكل الـذي العـالي التعلـیم بـین أخـرى جهـة ومـن ،المهني التكوین جانب إلى تالمیذه

   .1الشغل وعالم المهني والتكوین الجامعیة الدراسة على المقبلین للطلبة الوحید
 الثــانوي التعلــیم إصــالح حــول وطنــي ملتقــى عقــد 1983 ســنةمــن  نــوفمبرشــهر  فــي

 وتكامـل انسـجام خلـق إلـى یهدف مشروعا هؤالء فتح حیث ،التربیة قطاع إطار من  600بمشاركة
 نوعیـة تحسـین إلـى إضـافة ي،الجـامع إلـى األساسـي مـن التعلیمیـة األطـوار بـین جمیـع حقیقـي

 سـعى كمـا .العلمیـة والشـعب التقنـي التعلـیم إلـى بالغـة أهمیـة إیـالء مـع، الثـانوي التعلـیم ومردودیـة

  .السیاسیة البالد یعكس توجهات تعلیم خلق إلى المجتمعون

 مـادتي إدراج علـى التأكیـد تـم كمـا والقـرارات، التوصـیات مـن العدیـد الملتقـى هـذا عـن ترتـب

سـنادها والدینیة السیاسیة التربیة ٕ  هـذه ولكـن الفنیـة، التربیـة بمـادة االهتمـام مـع جزائـریین إلـى أسـاتذة وا

 .الثانوي التعلیم مشروع إصالح وثیقة شكل على ظلت التوصیات

 :حیث شمل 1985/1984 الدراسي الموسم في إال الثانوي للطور التربوي اإلصالح في یشرع لم

  .اآللي لإلعالم شعب فتح-أ

  .التقني التعلیم وشعب الریاضیات شعب توسیع-ب

الدراسـیة  النتـائج أسـاس علـى التالمیـذ وتوجیـه واآلداب العلـوم شـعبتي ضـغط مـن التخفیـف-ج
 .الریاضیات في علیها المتحصل

                                         
  .11-10مرجع سابق ص ص النظام التربوي في الجزائر بعد االستقالل، :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم1
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 المؤرخ 182/86 رقم الوزاري المنشور إلى استنادا والمواقیت البرامج أیضا التغییر مس كما

 الثانوي التعلیم إلصالح التدریجي التطبیق إطار في' :یلي ما على ینص حیث  1986/10/18في

 كتب توزیع تم قد ،الثانوي والتعلیم األساسي التعلیم مرحلتي بین التعلیمیة البرامج انسجام ،اجل ومن

 مـن ابتـداء تطبیقهـا یجـب التي الجدیدة، البرامج على بناء ثانوي األولى السنة ألقسام ،بالنسبة جدیدة

 الفیزیاء،الفرنسـیة اللغـة،العربیة واآلداب اللغـة :التالیـة بـالمواد صـلة ولهـا ،الدراسـیة السـنة هـذه

 ."...والكیمیاء

التربیـة  برمجـة منهـا لإلصـالح، الفعلـي التطبیـق فـي شـرع 1986/1985الدراسـي  الموسـم وفـي
  .األخرى الشعب تالمیذ لتشمل العلمیة الشعب لفائدة التكنولوجیة

 :فهي أهداف اإلصالح الجدید للتعلیم الثانوي أما 

  .األساسي التعلیم مكتسبات وتعمیق دعمو ،  .العامة التربویة األهداف تحقیق مواصلة-

 .الضروریة بالمعارف التالمیذ تزوید، و الیدوي للعمل االعتبار إعادة-

 .وتكنولوجي علمي فكر تكوین في المساهمة-

 :التالمیذ بإعداد المتمایزة الشعب من مجموعات ضمن التكفل-

 المعـارف األساسـیة یتضـمن عـام طـابع ذا تعلیمـا مـنحهم خـالل مـن العلیـا الدراسـة لمواصـلة إمـا- 1

 .والتكنولوجیة والعلمیة األدبیة المیادین في خصوصا الالزمة

ما- 2 ٕ  خـالل مـنحهم مـن وذلـك ،مالئـم مهنـي تكـوین تلقـي بعـد مباشـرة العملیة الحیاة في لالندماج وا

 .1تقنیة مهارات في والتحكم أساسیة معارف إكسابهم إلى یهدف تعلیما

 التكفـل بعـد أن أسـند عمیقة تحوالت الفترة هذه خالل الثانوي شهد لذا یمكن القول أن التعلیم

دلیل على االهتمام ، هذا إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالتعلیم الثانوي والتقني هو مستقل إلى جهاز به
عطــــاء التعلــــیم التقنــــي المكانــــة الالئقــــة بــــه، فــــي مجتمــــع یصــــبو إلــــى التطــــویر  ٕ بالمرحلــــة الثانویــــة وا
الصـناعي والتكنولـوجي لاللتحــاق بركـب الـدول المتقدمــة، وهكـذا أنشـأت المتــاقن فـي مختلـف منــاطق 

   .اجات الصناعة الجزائریةالوطن وشجع الطلبة على إتباع الفروع العلمیة والتقنیة لمواجهة ح

                                         
  .15-14نفس المرجع السابق، ص ص 1



 الفصل الرابع اإلصالح التربوي
 

168 
 

من  األولى السنة من المدرسیة والكتب البرامج كل أن التنویه الجدیر من :البرامج والكتب-3
 إلى التصمیم مرحلة من جزائریین وذلك طرف من إعدادها تم أساسي 9 السنة إلى األساسي التعلیم
 التعلیمیة المواد كل في كتیبات شكل على كانت البرامج وقد التعلیم، مؤسسات على التوزیع مرحلة
 أفضـل تأهیـلو  أداء ضـمان علـى السـهرو  المضـامین تعریـب كمـا تـم 1981 مـاي شـهر فـي وذلـك

  .1التنمیة وآفاق یتماشى
  ممیزات النظام في هذه المرحلة

المرحلــة اإللزامیــة  إقــرار نظــام التعلــیم األساســي الــذي یعــوض التعلــیم االبتــدائي والمتوســط ویمــدد-1
ویــدمج فــي مناهجــه بــین العمــل الفكــري والعمــل الیــدوي ویــربط المدرســة بــالمحیط ســنوات،  09إلــى 

  .االجتماعي واالقتصادي ویسعى إلى تنمیة حب العمل والتدریب علیه
لتحقق الغایة األساسـیة مـن تجدیـد  جعل اللغة العربیة لغة تعلیم جمیع المواد في جمیع المراحل،-2
  .ظام وهي توحید التعلیم وتأصیله وربطه بقیم المجتمعالن
التركیــز علــى التربیــة العلمیــة والتكنولوجیــة التــي تتــیح للمتعلمــین توظیــف المعــارف النظریــة فــي -3

  .مجاالت العمل التطبیقي
تنظـــیم تعلـــیم اللغـــات األجنبیـــة بصـــفتها روافـــد مســـاعدة علـــى التفـــتح علـــى العـــالم واالســـتفادة مـــن -4

  .یر مع تحدید الدور الذي یسند لها في إطار اهتماماتنا العلمیةتجارب الغ
تجدید نظام التعلیم الثانوي وتنویع المسارات الدراسیة التي تنظم االختصاصات على أساسها مع -5

  .تطویر أسالیب التوجیه وطرائق التعامل مع المعرفة
 :تـدعى واحدة في وزارة بالتربیة المكلفین الوزاریین القسمین إدماج تم المرحلة هذه نهایة وفي

  .الحالیة التسمیة وهي الوطنیة التربیة وزارة
 مسـت للتحسـین محـاوالت عـدة المرحلـة هـذه عرفـت :1990مـن  الرابعـة المرحلـة -4  

 البرامج التـي على ،تعدیالت إدخال ضرورة إلى توصل لقد و متفاوتة التعلیم بأشكال أطوار مختلف

 السیاسـیة عـن التحـوالت الناتجـة الجوانـب بعـض مـع منسـجمة وغیـر ومكثفـة أنهـا طموحـة تبـین

                                         
  .25-24ص ص  مرجع سابق،النظام التربوي والمناهج التعلیمیة، :التربیة وتحسین مستواهمالمعهد الوطني لتكوین مستخدمي 1
  



 الفصل الرابع اإلصالح التربوي
 

169 
 

 طیلـة تمـت والتـي البـرامج محتویـات عملیـة تجدیـد جـاءت هنـا ومـنالـبالد،  عرفتهـا التي واالجتماعیة
 .األساسي التعلیم برامج كتابة إعادة إلى أدت وقد 1994 1993/الدراسیة السنة

 األساسي من التعلیم الثاني الطور في اإلنجلیزیة إدراج هو المرحلة هذه في إجراء تم أهم إن

 والتنظیمي البیداغوجي المجال في األساسیة المندمجة المدرسة تجسید ومحاولة )أولى أجنبیة كلغة(

  .1األساسیة للمدرسة للمبادئ المنظمة تنفیذا، والمالي واإلداري
األولیـین  ینالطـور  :متكـاملین طـورین إلـى تنقسـم األساسـي التعلـیم هیكلـة وهكـذا أصـبحت

  .أساسي األولى إلى السادسة السنة من )ابتدائي(
 .2أساسي إلى التاسعة السابعة السنة من :الثالث الطور – 

 فـي الثمانینیـات أدرجـت التـي التنظیم إلعادة اإلجراءات اتخاذ بعد :الثانوي للتعلیم بالنسبة 

 1994 1993 /مـن بهـا تـم االحتفـاظ التـي المشـتركة الجـذوع فـإن، بسـرعة عنهـا التخلـي تـم والتـي
  :هي الثانوي التعلیم منها یتكون والتي

 نهایـة فـي ثـم المشـترك تكنولوجیـا الجـذع - علـوم المشـترك الجـذع - إنسـانیة علـوم المشـترك الجـذع -

 مشترك جذع - علوم مشترك جذع - آداب المشترك جذع :كاآلتي الثانوي التعلیم هیكلة نمت 1993

 .تكنولوجیا

 الكیمیاء واألشغال البناء – المیكانیك– اإللكترونیك – الكهروتقني:یشتمل التقني التعلیم أما

 .المحاسبة تقنیات –

 نتـائج بعـین االعتبـار األخـذ مـع الثـانوي التعلـیم إلـى والتوجیـه االنتقـال طریقـة تعـدیل تـم كمـا

 ).    2( بمعامل االنتقال معدل حساب في األساسي التعلیم شهادة

التعلـیم  مـن الثالثـة فـي هـذه المرحلـة فـي األطـوار المطبقـة البـرامج تـاریخ یرجـع :البـرامج
 هـذه إعـداد تـم وقـداألساسـیة،  للمدرسـة التـدریجي التنصـیب في الشروع عند الثمانینات إلى األساسي

 التـي، الجزئیـة التعـدیالت بعـض عمیقـة باسـتثناء مراجعـة أیـة تعـرف ولـم قصـیرة فتـرة خـالل البـرامج

 تجدیـد عملیـة إطـار فـي 1993 سـنة المـواد مجمـوع ثـم  1989سـنة االجتماعیـة المـواد برامج مست

                                         
 .26-25ص ص مرجع سابق،النظام التربوي والمناهج التعلیمیة، :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم1
  .21، صمرجع سابقوحدة النظام التربوي، :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم2
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 :الثـانوي التعلـیم مسـتوى علـى 1996 سـنة )صـیاغة إعـادة( جدیـدة طبعـة وتـم إصـدار .المحتویـات
 الجدیـدة مـع األهـداف لتكییفهـا البـرامج فـي النظـر إعـادة ضـرورة أملـت الثـانوي التعلـیم هیكلـة فإعـادة

 .المسطرة

 .1تدریجیا كلها الثانوي سنوات شملت للبرامج جدیدة صیاغة عملیة جرت وهكذا

 ثـم السـتینات فـي للتمـدرس المتزایـد للطلـب تلبیـة :التربیـة لقطـاع العـددي الكمـي التطـور 

 مسـتوى لهـم ومسـاعدین، األهلیـة شـهادة مسـتوى عـن یقـل تـأهیلي بمسـتوى یتمتعـون ممـرنین توظیـف

 مـا وهـذا.التعلیم تعریب تحقیق بهدف التعاون إلى اللجوء تم فقد ذلك على عالوة ،یعادلها أو األهلیة

 الســتینات فــي األجانـب المعلمــین نســبة وارتفـاع الجزائــریین المعلمــین تأهیـل مســتوى ضــعف یفسـر

 الـذین االبتـدائي معلمـي من ٪ 68 نسبة نالحظ أن التأطیر وبعقد مقارنة بسیطة لتطور.والسبعینات

  فكلهـم الیـوم أمـا أجانـب كـانوا 20.000 ب 1963 / 1962المدرسـي الـدخول عـددهم غـداة قـدر
   .جزائریین

 االرتفـاع أن إذا الشـغل مناصـب توفر التي القطاعات أهم من الوطنیة التربیة قطاع كان لقد

 مستوى على السنة في إضافیا مساعدا180 و مدرسا 4500 بمعدل یتم كان ،المعلمین لسلك العددي

 السنة في  2800بمعدل السنوي االرتفاع كان فقد، المتوسط التعلیم مستوى على أما االبتدائي التعلیم

  .1997/1998و 1962/1963 من الفترة امتداد على
 .السنة في أستاذا 1500 بحوالي الثانوي التعلیم مستوى على االرتفاع قدر حین في

   2000من في الجزائر  اإلصالحات التربویة األخیرة -3  
شرع في تطبیق إصالح تربوي بیداغوجي في السنتین  2003/2004خالل السنة الدراسیة 

تبنت مقاربة جدیدة تسمى المقاربة بالكفاءات  األولى ابتدائي واألولى متوسط باعتماد مناهج جدیدة،
تواصـلت العملیـة  2004/2005حیث ینتقل المتعلم من منطق التعلیم إلى منطق التعلم وفـي سـنة 

 أمـــــا خـــــالل الســـــنة الدراســـــیةیـــــة ابتـــــدائي والســـــنة الثانیـــــة متوســـــط، اإلصـــــالحیة فمســـــت الســـــنة الثان
علـى أن تتواصـل فـي السـنوات ثة ابتدائي والسنة الثالثة متوسـط، فمست السنة الثال  2005/2006

                                         
  .28-26ص ص مرجع سابق،النظام التربوي والمناهج التعلیمیة، :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم1
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المقبلة حتى تغطـي كـل السـنوات والمراحـل بمـا فیهـا مرحلـة التعلـیم الثـانوي التـي شـرع فـي إصـالحها 
  .حیث مس اإلصالح السنة األولى ثانوي 2005/2006م الدراسي امن الع ابتداء

وهـذا اإلصـالح فـي حقیقتـه یـدخل ضـمن اإلصـالحات المتعـددة التـي عرفتهـا المنظومـة التربویـة منــذ 
  .1االستقالل
  دواعي اإلصالحات التربویة األخیرة -1  
بســــبب الثـــورة العلمیـــة والتقــــدم فـــي ظـــل التطــــورات والتغیـــرات الســـریعة التــــي یعرفهـــا العـــالم  

فقد انعكس ذلك على تطور الحیاة االقتصادیة وأدى إلى المزید من االكتشافات والتقدم  التكنولوجي،
اإلنســـان أمـــام مهمــات وتحـــدیات جدیـــدة دفعـــت  عوهـــو مـــا وضــ الصــناعي وســـیطرة اآللـــة وانتشــارها،
  .2العلماء إلى المطالبة بتطویر التربیة

في أي جانب من جوانب الحیاة یهدف دائما للوصول بالشيء المطور  وعموما فإن التطویر
 أو النظــام المطــور إلــى أحســن صــورة مــن الصــور، حتــى یــؤدي الغــرض المطلــوب منــه بكفــاءة تامــة

  . 3ویحقق كل األهداف المنشودة منه على أتم وجه وبطریقة اقتصادیة في الوقت والجهد والتكالیف
  :بین القائمة الثنائیة بین التوفیق ضرورة في مصدرها تجد التربوي النظام إن حركیة

 الجزائـري لمجتمـعا تمیـز التـي واالجتماعیـة الدینیة والقیم الوطني الثقافي التراث على الحفاظ ضرورة-

  .جهة من التاریخیة مسیرته عبر
 یجعـل إعدادا األجیال إلعداد أخرى، جهة من والتكنولوجیة العلمیة بمستلزماته المستقبل واستشراف -

 .4العولمـة تفرضـها التـي المختلفـة التحـدیات رفـع علـى وقـادرین هـویتهم علـى مـواطنین غیـورین مـنهم
وضــــعیة الحالیــــة للمدرســــة أمــــرا ضــــروریا ســــواء بســــبب ال فإصــــالح المنظومــــة التربویــــة أصــــبح إذن

عالمي والتي أو بسبب التحوالت المسجلة في مختلف المیادین على الصعیدین الوطني والالجزائریة، 

                                         
اربة العلوم االجتماعیة التعریف بالمادة وتحدید أهدافها وفق المق:المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم1

على  23/02/2012بتاریخ  :www.infpe.edu.dzhttp//.الجزائر، مرجع إلكتروني من الموقع  ، -للسنة األولى ثانوي-الجدیدة
  .2، ص07:35الساعة 

  .57، ص 2006دار الوفاء اإلسكندریة، التخطیط التربوي ماهیته ومبرراته وأسسه، :رمزي أحمد عبد الحي2
  .15، ص 2000دار الفكر عمان، مقدمة في علم النفس التربوي، :سامي سلطي عریفج3
الجزائر، مرجع إلكتروني من مناهج السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم4

  .1، ص10:00على الساعة  15/08/2012بتاریخ  :www.infpe.edu.dzhttp//.الموقع  
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ومن هذه التحوالت یمكن .بصفتها جزءا ال یتجزأ من المجتمع الجزائري تفرض نفسها على المدرسة،
  :یلي ذكر ما

  :نوجزها في النقاط التالیة على المستوى الوطني-
ســیة التــي تفــرض علــى المنظومــة التربویــة إدراج مفهــوم الدیمقراطیــة وبالتــالي اظهــور التعددیــة السی-

وكــل مــا ینطــوي علیــه هــذا المفهــوم مــن قــیم ومواقــف التفــتح ل الشــابة بــروح المواطنــة، األجیــاتزویــد 
  .والتسامح والمسئولیة في خدمة المجتمع الذي تغذیه الهویة الوطنیة

بكـل  التخلي عن االقتصاد الموجه وأسالیب التسییر الممركز والتأسیس التدریجي القتصاد السـوق،-
 إعادة الهیكلـة الصـناعیة التصحیح الهیكلي،(قتصادیة التي تمیزه وترافقه اإلجراءات االجتماعیة واال

  وهذا ما یحدو بالمنظومة التربویة إلى تحضیر  ...)الخوصصة، إزالة احتكار التجارة الخارجیة،
  .1األجیال الصاعدة تحضیرا جیدا لتعیش في هذا الوسط التنافسي ولتتكیف معه

المتمثــل أساســا فــي الزیــادة الســریعة فــي عــدد الســكان وانخفــاض  :المجــال االجتمــاعي واالقتصــادي-
نمــــو قطاعــــات اإلنتــــاج المختلفــــة وغیرهــــا مــــن المشــــكالت  واإلخــــتالالت االقتصــــادیة واالجتماعیــــة 

  .2المترابطة والمتداخلة
  :نوجزها في النقاط التالیة على المستوى العالمي-

لمواجهـة  ة التحضیر الالئق لألفراد وللمجتمع،عولمة االقتصاد التي تشترط على المنظومة التربوی-
 حیـــث تــرتبط الرفاهیــة االقتصــادیة لألمــم بحجــم ونوعیـــة 21التنــافس الحــاد الــذي یمیــز بدایــة القــرن 

  .المعارف العلمیة والمهارات التكنولوجیة التي یتعین إدراجها
عـــالم واالتصـــال التـــي التطـــور الســـریع للمعـــارف العلمیـــة والتكنولوجیـــة وكـــذا الوســـائل الحدیثـــة لإل-

وتشـترط مـن التربیـة التركیـز فـي برامجهـا وطرائقهـا البیداغوجیـة مح المهن، تفرض إعادة تصمیم مال
وتنمیــة القـدرات التــي تسـمح بـالتكیف مــع هـذا التطــور اب المعــارف العلمیـة والتكنولوجیـة، علـى اكتسـ

  .3في المهن وتیسیر إدماج المتعلمین في وسط مهني معولم
                                         

 2008جانفي  23المؤرخ في  04-08، رقم القانون التوجیهي للتربیة الوطنیةالنشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة،:وزارة التربیة الوطنیة1
  .7-6ص ص ،2008عدد خاص، فیفري 

  .25-24مرجع سابق، ص ص :المجلس األعلى للتربیة2
  .7-6ص ص ، مرجع سابق ،القانون التوجیهي للتربیة الوطنیةالنشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، :وزارة التربیة الوطنیة3
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  :تتمثل فيف لمدرسة الجزائریةا الخاصة بوضعیة أما األسباب :مستوى المدرسةعلى -
 بـذلك وهـي خلـت، عقـود إلىها محتویات وتحدید أهدافها تصمیم یعود مؤسساتنا في المطبقة البرامج-1

 .واالتصال اإلعالم في الحدیثة التقنیات أحدثته الذي والمعرفي العلمي التقدم تواكب ال

 االجتماعیـة فلسـفته غیـرت عمیقـة وثقافیـة واجتماعیـة سیاسـیة تغیـرات عـرف الجزائـري لمجتمـعا -2

 فیهـا تكـون  المسـئولة والمواطنـة االجتمـاعي،  العدالـة ظـل فـي والرقـي للتقـدم طموحـات أمامـه وفتحـت

 .االجتماعي للتغیر األساسي المحرك النجاعة عن الدائم والبحث المبادرة روح

 عولمــــة وأن خاصــــة نفســــها تفــــرض أضــــحت تهــــامحتویا وتحــــدیث التعلیمیــــة البــــرامج فتغییــــر
 الناجعــة والتربیـة الجیــد باإلعـداد إال ترفـع لــن جدیـدة تحــدیات علــى المجتمعـات تملـي المبـادالت
  :إضافة إلى بعض العوامل األخرى نوجزها في التالي.1لألجیال

  ).كما ونوعاالمنتوج (التحوالت الحالیة المرتكزة أساسا على المردود -
  .االنتقال من فكرة العلم من أجل العلم إلى العلم من أجل المنفعة-
  .جعلت اإللمام بها كمعرفة محضة غیر مجدیة اتساع رقعة العلوم وتجدیدها باستمرار،-
وعـدم ربطهـا  ثبوت عدم جدوى منطق التعلیم الذي یعتمد على صب المعارف في صـیغتها الخـام،-

  .ومیةبما تتطلبه الحیاة الی
  .عدم مواكبة التقویم لعملیة التعلیم واختصاره على قیاس مدى تحصیل المعارف-
فـي الوقـت الـذي  إضافة إلى أن المنظومة التربویة ال یمكن أن تظـل متقوقعـة علـى نفسـها جامـدة،-

صالحا متواصال یستجیب لمتطلبات  ٕ تعرف فیه جل المنظومات التربویة في العالم تجدیدا وتحدیثا وا
  .2حلة والمستجدات الحاصلة في میدان العلم والشغلالمر 

حیــث یالحـــظ تفشــي لهـــذه الظـــاهرة علــى جمیـــع المســـتویات  :إشـــكالیة التســـرب المدرســـي-
وذلــك لجملــة مــن األســباب التــي یــأتي علــى رأســها أن التعلــیم فــي  التعلیمیــة خاصــة بالنســبة للــذكور،

فــأكبر نسـبة للبطالــة توجــد بــین خریجــي  المادیــة،وقتنـا هــذا ال یــؤدي إلــى نتیجــة مرضـیة مــن الناحیــة 

                                         
  .2ص، مرجع سابقمناهج السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي، :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم1
العلوم االجتماعیة التعریف بالمادة وتحدید أهدافها وفق المقاربة  :وتحسین مستواهم المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة2

  .4-3ص ص .مرجع سابق، -للسنة األولى ثانوي-الجدیدة
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ممـا أدى بـالطالب إلـى تـرك  كما أن فتح مجاالت مهنیة ال تستدعي تكوینا علمیا عالیا، الجامعات،
  .في هذه المجاالت لالنخراطالتعلیم والتوجه 

أصبحت  فالمالحظ أن ظواهر العنف كالضرب والجرح والقذف :إشكالیة العنف المدرسي-
نمـا هـو نتـاج تفـاعالت  هر المتفشیة في مؤسساتنا التربویة،من الظوا ٕ وهذا لیس مـن قبیـل الصـدف وا

أدت إلـى اسـتفحال هـذه الظـاهرة التـي ال یمكـن معالجتهـا قضـائیا أو  اجتماعیـة وسیاسـیة واقتصـادیة،
نما من خالل معالجة أسبابها تربویا ٕ   .إداریا وا

كاالت المـؤثرة تـأثیرا مباشـرا علـى تحسـین تعـد إشـكالیة التـأطیر مـن اإلشـ :إشكالیة التـأطیر-
األمـر الـذي  فأغلب المؤطرین ال یتوفرون علـى المسـتوى التعلیمـي العـالي، نوعیة التكوین التعلیمي،

مــــن جهــــة ثانیــــة تعــــاني  ناهیــــك عـــن المســــتوى التربــــوي هــــذا مــــن جهـــة، قلـــل مــــن أدائهــــم التعلیمــــي،
هذا النقص یلجأ القائمین على التعلـیم إلـى ومن أجل تغطیة  المؤسسات التربویة من نقص التأطیر،

األمــر  لعــدم ارتباطــه بمنصــب عمــل دائــم، سیاســة االســتخالف التــي تجعــل عطــاء المــؤطر محــدودا،
  .الذي یجعل عالقته بمنصبه عالقة میكانیكیة ولیست عالقة عضویة تفاعلیة

واالجتماعیــة التــي المســألة األخــرى التــي یمكــن إدراجهــا تحــت هــذا العنصــر هــي الظــروف المهنیــة 
  .1التي ال تسمح لهم بإعطاء اهتمام أكبر لعملهم والمتمثل في التأطیر والتكوین یعیشها المؤطرون،

  .التعلیم في إصالحاالتجاهات العامة الكامنة وراء الحاجة إلى " اللقاني"هذا وقد حدد 
  .التطلع إلى حیاة أفضل واألخذ بمبدأ التجدید -
  .ة على المشاركة في إحداث التنمیة والتغییراإلیمان بقدرة التربی -
  .التعلیم على أساس األسلوب العلمي إلصالحاإلیمان بأهمیة التخطیط  -
 إصـالحاإلیمان بأهمیـة الخبـرة العالمیـة فـي میـدان التربیـة باعتبارهـا إحـدى المنطلقـات فـي عملیـة  -

  .2التعلیم

                                         
الرهانات األساسیة لتفعیل اإلصالح منهجیة اإلصالح التربوي ومعوقات تطبیق نظم الجودة في التعلیم، :علي براجل، یوسف عدوان 1

منشورات مخبر المسألة التربویة في الجزائر في ظل التحدیات  2009ماي /6/7لجزائر، أعمال الملتقى الثالث المنعقد التربوي في ا
  .298-283، ص ص 2009الراهنة جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الخامس جوان 

سلسلة علم التربیة علم التربیة التطبیقي المناهج وتكنولوجیا تدریسها وتقویمها، :أبو طالب محمد سعید، رشراش أنیس عبد الخالق2
  .212، ص 2001، دار النهضة العربیة بیروت، 3العام
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سطر رئیس الجمهوریة برنامج  ري فقد،ونظرا لكل هذه اإلختالالت في النظام التربوي الجزائ
اللجنـة  2000إصالح المنظومـة التربویـة بمختلـف مركباتهـا ونصـب فـي شـهر مـاي مـن العـام  ههدف

  :ومهامها كما جاء في الجریدة الرسمیة كالتالي صالح المنظومة التربویة،الوطنیة إل
وطنیـــة إلصـــالح تحـــدث تحـــت الســـلطة الســـامیة لـــرئیس الجمهوریـــة لجنـــة  :المـــادة األولـــى

  .المنظومة التربویة تدعى في صلب النص اللجنة
تكلف اللجنة على أساس مقـاییس علمیـة وبیداغوجیـة بـإجراء تقیـیم للمنظومـة  :المادة الثانیة
لجمیع العناصر المكونة لمنظومة إعداد تشخیص مؤهل وموضوعي ومفصل،  التربویة القائمة قصد

ودراسة إصالح كلي وشامل للمنظومـة التربویـة علـى ضـوء  لعالي،التربیة والتكوین المهني والتعلیم ا
  .هذا التقییم

تكلف اللجنة في هذا اإلطار باقتراح مشروع یحدد العناصـر المكونـة لسیاسـة  :الثالثة المادة
العامـــة واألهـــداف  المبــادئیتضـــمن  مل علــى الخصـــوص اقتـــراح مخطــط رئیســـي،تربویــة جدیـــدة تشـــ

مــــن جهــــة وتنظــــیم  لتــــدرجي للسیاســــة التربویــــة الجدیــــدة،متعلقــــة بالتنفیــــذ اواالســــتراتیجیات واآلجــــال ال
المنظومات الفرعیة ومحاورها وكذا تقییم الوسائل البشریة والمالیة والمادیة الواجب توفیرهـا مـن جهـة 

  .أخرى
تقدم اللجنة في أجل تسعة أشهر من تاریخ تنصیبها نتائج أشغالها فـي شـكل  :الرابعةالمادة 

فــي مجملهــا وإلعــداد ترتیــب قــانوني جدیــد  أســاس إلصــالح المنظومــة التربویــة،یســتخدم ك تقریــر عــام
  .یحكم منظومة التربیة والتكوین

تـــدرس اللجنـــة وتقتـــرح فـــي إطـــار المســـعى العـــام لمهمتهـــا وعلـــى أســـاس  :الخامســـةالمـــادة 
في میادین  التي تراها ضروریة وعاجلة لتطبیقها ذي تعده ضمن تقریر مفصل التدابیر،التشخیص ال

  .1في میادین ذات أولویة مباشرة مع الدخول المدرسي الذي یلي تاریخ تنصیبها
وقد تمت دراسة نتائج وتوصیات هذه اللجنة مرات عدیـدة مـن طـرف الحكومـة خـالل شـهري 

  .قبل عرضها على مجلس الوزراء 2002فیفري ومارس من العام 

                                         
  .2000ماي /10الموافق ، 27العدد ، الجریدة الرسمیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  1
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صـیاغة مبـادئ أساسـیة وغایـات ولمة تـم واستجابة لطموحات األمة التي تندرج في حركة الع
  :في مستوى التحدیات المفروضة ومن أهم هذه المبادئ نذكر

العمــــل علــــى تعزیــــز دور المدرســــة كعنصــــر إلثبــــات الشخصــــیة الجزائریــــة وتوطیــــد وحــــدة الشــــعب -
  .الجزائري

  .اندماج المدرسة في حركة الرقي العالمیة، و ضمان التكوین على المواطنة-
  .1تثمین وترقیة الموارد البشریة، و الدیمقراطیةتأكید مبدأ -

فــــإن دراســــة التشــــریع الــــذي یحكــــم المنظومــــة التربویــــة وتحدیــــدا  وبــــالنظر إلــــى هــــذا الســــیاق،
تبــین أن هــذا األمــر  المتضــمن تنظــیم التربیــة والتكــوین، 1976افریــل  16المــؤرخ فــي  35.76األمــر

ومـع ذلـك ال ینكـر  موضـوع نصـوص تعدیلیـة،یحتاج إلى تكییفات عدة إضـافة إلـى تلـك التـي كانـت 
  .فضله في إرساء بعض المبادئ األساسیة وأنماط التنظیم والسیر التي ما تزال صالحة إلى الیوم

 1976فریـــل أ 16المـــؤرخ فـــي  35.76عـــن األمـــر ) مشـــروع القـــانون التمهیـــدي(هـــذا القـــانون یتمیـــز
  :خصوصا بما یلي

  .).التعلیم الثانوي التعلیم األساسي لتربیة التحضیریة،ا(حصر مجاله في قطاع التربیة الوطنیة -
  .تكییف النظام التربوي مع التحوالت المنجزة عن اقتصاد السوق في مجتمع دیمقراطي-
لفــــتح  الــــذین یخضــــعون للقــــانون الخــــاص، اإلمكانیــــة المتاحــــة لألشــــخاص الطبیعیــــین والمعنــــویین-

  .لتي یحددها التشریع والتنظیممؤسسات خاصة للتربیة والتعلیم في إطار الشروط ا
  .إدراج تعلیم اللغة األمازیغیة-
  .إدراج تعلیم المعلوماتیة في مجمل مؤسسات التعلیم والتكوین-
  .الطابع اإللزامي لتعلیم الریاضة منذ الدخول إلى المدرسة وحتى الخروج من التعلیم الثانوي-
عـداد بـرامج  قلة،إنشاء مجلس وطني للمناهج كهیئة علمیة وبیداغوجیة مست- ٕ تعنـى بمهمـة تصـور وا

  .التعلیم
  .المدیرین المدرسین، صیاغة حقوق وواجبات التالمیذ،-

                                         
  .22-8ص ص، مرجع سابق، القانون التوجیهي للتربیة الوطنیةالنشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، :وزارة التربیة الوطنیة1
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أي تلــك المتعلقــة بالطــابع  مــن هــذا القــانون، 12معاقبــة كــل األشــخاص المخــالفین ألحكــام المــادة -
  .اإللزامي للتعلیم األساسي

سـنوات متبـوع  05تعلیم ابتـدائي مدتـه  سنوات على شكل 09تنظیم التعلیم األساسي اإلجباري ذي -
  .سنوات 04بتعلیم متوسط مدته 

  :تنظیم مرحلة ما بعد التعلیم اإللزامي كالتالي-
یشــمل شــعب التعلــیم الثــانوي العــام والتكنولــوجي التــي تحضــر لمواصــلة الدراســات  مســلك أكــادیمي،-

  .العلیا
  .ویحضر لالندماج في عالم الشغلیجمع تخصصات التكوین والتعلیم المهنیین  مسلك مهني،-
إلحاق التكوین األولي للمدرسین في كل مسـتویات التعلـیم بالمؤسسـات المتخصصـة للتعلـیم العـالي -

  .أو تلك التي تخضع لوصایتها البیداغوجیة
إعـــــادة تثمـــــین القـــــانون الخـــــاص لوظیفـــــة التـــــدریس مـــــن الجوانـــــب الثالثـــــة المعنویـــــة واالجتماعیـــــة -

  .واالقتصادیة
قامـــة نظـــام اعتمـــاد الكتـــاب المدرســـي والمصـــادقة علـــى - ٕ إلغـــاء احتكـــار الدولـــة للكتـــاب المدرســـي وا

  .الوسائل التربویة المكملة والمؤلفات الشبه مدرسیة
  .إنشاء المرصد الوطني للتربیة والتكوین-

 .1إنشاء المجلس الوطني للتربیة والتكوین
 
 
 
 
 
 

  
                                         

-53، مرجع سابق، ص ص،04-08، رقم القانون التوجیهي للتربیة الوطنیةالنشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، :وزارة التربیة الوطنیة1
55.  
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  :الفصل استخالص
هــــو إبــــراز أهمیــــة اإلصــــالح التربــــوي وقــــد توصــــلنا إلــــى أن كــــان الهــــدف مــــن هــــذا الفصــــل 

وعالقــة هــذه األخیــرة  اإلصــالح التربــوي كأحــد األســالیب المســتخدمة فــي تطــویر األنظمــة التربویــة،
  .والثقافیة والسیاسیة ةاالقتصادیة واالجتماعی بالتنمیة،

أن إسـهام التعلـیم الفعلـي  إلـى قامـت بهـا الیونسـكو، حیث توصلت العدید مـن الدراسـات التـي
میـــة ومطـــامح األفـــراد تكیفـــا ال یتحقـــق إال إذا تطـــورت الـــنظم التعلیمیـــة وتكیفــــت مـــع مقتضـــیات التن

نابعــة  أي ي الـنظم التعلیمیـة ذاتیـة المنشـأ،ویفضـل أن تكـون التغیـرات التـي ینبغـي إحــداثها فـ واقعیـا،
أن أصدق تجربة في هذا الشأن هو ما  یضا،أوقد بینت الدراسات التربویة .من داخل البلدان المعنیة

محمود عبـاس (حققه إصالح النظام التعلیمي الیاباني من تنمیة شاملة وسریعة حیث أشارت دراسة 
إلــى أن الیابـان قــد لجـأ أساســا إلـى االســتثمار البشـري مــن خـالل نظــام تربـوي جیــد )  1988عابـدین 

  .1التعلیم كوسیلة للتنمیة وذلك بهدف تحقیق التنمیة ونجح بالفعل في استخدام
فهو قد یعني إعـادة النظـر فـي جمیـع  أشیاء كثیرة،یعني التعلیم  كما توصلنا إلى أن إصالح

وقــد یعنــي إدخــال بعــض التجدیــدات أو  عناصــره أو فــي جمیــع العوامــل التــي تتصــل بــه وتــؤثر فیــه،
وم على جملة من األسس واإلصالح الحقیقي ینبغي أن یق اإلستحداثات في التعلیم أو في جزء منه،

مراعــاة اإلمكانــات القائمــة والممكنــة وســهولة التنفیــذ والعمــل علــى تحقیــق صــالح جمیــع ك والمبــادئ،
  .الفئات المشاركة في العملیة التعلیمیة

  

                                         
 6المالیین، لبنان، ط ، دار2000-1950من عام  ربیة في البالد العربیة حاضرها ومشكالتها ومستقبلهاالت: عبد اهللا عبد الدایم1

                         .382، ص 1998
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  :تمهید
 الـذي وهـو أسسـها وأهـم التعلیمیـة العملیـة عمـاد هـو المـدرس أن التربیـة علمـاء أغلـب یـرى

 أو اهتماماتـه ویشـجع یزعزعهـا، أو بنفسـه التلمیـذ ثقـة مـن یقـوي شـأنه أن مـن الـذي المنـاخ یهیـئ
انعكـاس إلـى ذلـك بقـدر مـا یـؤدي  ،وبقـدر االهتمـام بتأهیـل المعلـم .یهملهـا قدراتـه أو وینمـي یحبطهـا

وترجمتهــا إلــى واقــع النشــاط التربــوي وتطــویر الطرائــق  ذاك أن تطــور المنــاهج أدائــه علــى التالمیــذ،
  .تتوقف على كفاءة المعلم واألسالیب التعلیمیة،

لذا سنحاول من خالل هذا الفصل إعطاء شرح مفصل عن أهمیة المعلم ومكانته في النظام 
ویتوقـــف علیـــه  بـــاره مـــن العناصـــر الفاعلـــة واألساســـیة،وقدرتـــه علـــى إنجـــاح اإلصـــالح باعت التربـــوي،

التربویــة الجدیــدة فــي  اإلصــالحاتعلــى تأهیــل المعلــم فــي ضــوء  مركــزین نجــاح اإلصــالح التربــوي،
واألهـداف المســطرة  عـن الخطــة االسـتعجالیة التـي وضـعتها الجزائــر لتأهیـل المعلمـینوكـذا  الجزائـر،
  .امن ورائه

  المعلم المفهوم الخصائص واألدوار -أوال  
  تعریف المعلم -1  
دقیـق للمعلـم وفیمـا یلـي سـنحاول إعطـاء  تعریف تحدید حول النظر وجهات في تباین هناك 

  :جملة من التعریفات
حصلت له حقیقة  :وعلم الرجل جعل له أمارة یعرفها، :عالمةعلم له من  :لغة المعلم تعریف 1-1

جعلــه  :وعلمــه الصــنعة علــم تعلیمــا وعالمــا، وعلــم األمــر أتقنــه، وتیقنــه، عرفــه :وعلــم الشــيء العلــم،
  .ومنه المعلم في اللغة یعني ذلك الشخص الذي یعرف صناعة ما ویتقنها .1یعلمها

 جـزء مـن األجهــزة المنفـذة لرسـالة التعلــیم فـي المجتمــع،' :عرفـه بأنــه- :التعریـف االصــطالحي 1-2
والخلقیـــة فـــي أبنـــاء  نقـــل المعلومـــات والمعـــارف العلمیـــة، والقـــائم علـــىوهـــو العامـــل األول واألساســـي 

  .2'ویتم ذلك ضمن المدرسة المجتمع

                                                
  .526، دار المشرق، لبنان، ص 4ط:المنجد في اللغة واإلعالم 1
 .583، ص  1973مصریة للكتاب، مصر،الهیئة المعجم العلوم االجتماعیة، :إبراهیم مدكور 2
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المربـي الــذي یقـوم بتــدریس كـل أو معظــم المـواد الدراســیة لألطـوار الثالثــة ' :وهنـاك مــن عرفـه بأنــه-
بهــدف متابعــة  التعلمیــة،ویرتكــز دوره فــي تهیئــة الظــروف التعلیمیــة  األولــى مــن المرحلــة االبتدائیــة،

  .1'نموه العقلي والبدني والجمالي والحسي والدیني واالجتماعي والخلقي
شخص مزود بالمسئولیة لمساعدة اآلخرین على الـتعلم والتصـرف بطریقـة ' :وعرف أیضا على أنه-

  .2'جدیدة ومختلفة
وثیــق بمصــادر رجــل عــالم ألنــه یجــب أن یكــون دائمــا علــى اتصــال ' :وهنــاك مــن عرفــه علــى أنــه-

حتــى یســتطیع أن یكــون معلمــا جیــدا حیویــا  ،المعرفــة وبكــل جدیــد یظهــر فــي میــدان التربیــة والتعلــیم
 .3لیتمكن من تحدید أهدافه ومثله العلیا التي رسمها لنفسه باعتباره فیلسوفا ومصلحا وعالما

  .4الفرد المكلف بتربیة التالمیذ في المدارس' :عرف أیضا على أنه
تتمثـل  إنسـانیة مهمـةوهـي  ،التـدریس أن المعلـم یقـوم بمهـة :سـبق یمكـن القـولمـن خـالل مـا 

والثــاني  ،یعلــم أن علـى اً ر قــادبحیـث یكــون األول  فـي تلــك العالقــة التــي تنشـأ بــین المعلــم والمــتعلم،
 .التعلم في الرغبة هعند تتوافر

لمصــطلحات فقــد جــاء فــي المعجــم الموســوعي  ،أن نضــیف بعــض التعریفــات األخــرى وهنــا یمكــن-
الشخص الذي یستخدم بصفة رسمیة لتوجیه تعلم األوالد والتالمیذ واإلشراف ' :التربیة أن المعلم هو 

  '.على أعمالهم وخبراتهم التربویة في معهد أو مدرسة رسمیة أو خاصة
 الشــخص الــذي بفضــل تــوافر خبــرات تربویــة فنیــة لدیــه':وفــي نفــس المرجــع عــرف المعلــم علــى أنــه-

یستطیع أن یسهم في مساعدة نمو ونماء اآلخرین الذین ، في حقل من حقول المعرفة وبفضل تعمقه
 '.5یوضعون في عهدته

وعملـه  هـو المـنظم لنشـاط التعلـیم لـدى المـتعلم،' :على أنـهالمعلم نورد تعریف أخیر إذ عرف وهنا -
  هو الذي و  ومهامه،والتوازن الذي ینتج من عمله  مستمر حیث یراقب سیر التعلم ویقیم النتائج،

  
                                                

 .2003مصر، الدار المصریة اللبنانیة، معجم المصطلحات التربویة والنفسیة،:حسن شحاته، زینب النجار 1
 .23، ص 2002دار المیسرة ، األردن، إدارة التدریس الصفي، :محمد محمود العلیة 2
 .379-378، ص ص مرجع سابق:رابح تركي 3

4 Gilber de land shere :la formation des enseignants de demain, éd pierre margada, paris,1974,p44 
 .995، ص مرجع سابق:فرید نجار 5
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 .'1یعطي لعمله قیمة
 أن المعلــم یقــوم بجملــة مــن الوظــائف وكاســتنتاج عــن التعریفــات الســابقة فإنــه یمكننــا القــول،

فهــو شــخص ملــم بالمعرفــة والمــادة التــي  میــذ مــن كــل النــواحي،تالتتكامــل فیمــا بینهــا لتحقــق نمــو ال
 اءاتر إلجـ طـامخط یعـد كمـا تالمیـذه، كمـا یحـرص علـى إقامـة عالقـات إنسـانیة متینـة مـع یدرسـها،
 ومتـى یقـول أن علیـه ومـاذا یعمل، كیف و یعمل متى یعرف ا،وقائد لها هاوموج ،التعلیمیة العملیة

 .یقول
  خصائص وكفایات المعلم -2       

  خصائص المعلم 2-1  
ویرجــــع ذلــــك لخصائصــــه الشخصــــیة  ونجاحــــه إن للمعلـــم أهمیــــة كبــــرى فــــي فعالیــــة الـــتعلم، 

  :والمعرفیة والمهنیة وهي كما یلي
فالمـدرس النـاجح  مهنة التعلیم تتطلب القدرة علـى مقاومـة التعـب، :الخصائص الجسمیة -أ

وأن یكــون خــال مــن األمــراض والعاهــات المزمنــة واألمــراض  یجــب أن تتــوفر فیــه الصــحة الجســدیة،
الدراسـة وعلـى تفاعلــه داخـل حجــرة  وهـذه عوامـل تــؤثر علـى أدائـه، وضـعف السـمع والبصــر المعدیـة

  .2وعالقاته بین التالمیذ والزمالء
إن حصیلة المعلم المعرفیة وقدراته العقلیة واألسالیب التي یتبعها  :الخصائص المعرفیة -ب

بـل  قدراته العقلیة فقط،على معارف المعلم  قتصرال تو  في استثارة متعلمیه هي من العوامل الهامة،
یصــال مــا یعــرف  التــي یتبعهــا فــي عملیــة التواصــل مــع تالمذتــه، تعتمــد أیضــا علــى االســتراتیجیات ٕ وا

  :3إلیهم كما یمكن تصنیف الخصائص المعرفیة للمعلم الفاعل في عدة عوامل أهمها
إن دقة التخصص وعمقـه یزیـد كلمـا ارتقـى مسـتوى المرحلـة  :اإلعداد األكادیمي والمهني -

األطفـــال یعـــدون لتـــدریس مجـــاالت أوســـع مـــن حیـــث نجـــد أن معلمـــي ریـــاض  التـــي یعـــد لهـــا المعلـــم،
هي األخرى تتسع بها  ةهذه األخیر  التخصص ولكنها أقل عمقا بالمقارنة بمعلمي المرحلة االبتدائیة،

                                                
1 Thursten husen :l’école en question, ed pierre margada Bruxelles,1979,p182.  

 .94، ص 2005دار الفكر عمان،  مرجع سابق،:مصطفى عبد السمیع، سهیر محمد حوالة 2
قع  الجزائر، مرجع إلكتروني من المو التربیة وعلم النفس، :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم 3
.//www.infpe.edu.dzhttp:  40ص.  
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ینبغــي علـى المــدرس أن یكــون لـذا  ،1مجـاالت التخصــص ویقـل العمــق فیهـا بالنســبة للمرحلـة األولــى
كمـا  التـي تطـرأ فـي هـذا المجـال،المسـتجدات بعلى معرفة جیـدة فـي مجـال تخصصـه وعلـى إطـالع 

فالمــدرس بحاجــة إلــى  أن اإلعــداد المهنــي والتربــوي للمــدرس ال یقــل أهمیــة عــن اإلعــداد األكــادیمي،
الخبــرة والدرایــة الفنیــة والتربویــة مــن حیــث المعرفــة بأســالیب وطــرق التــدریس وطــرق اختیــار الوســائل 

التعـــرف علـــى خصـــائص المتعلمـــین ودوافعهـــم وكیفیـــة  باإلضـــافة إلـــى المعرفـــة الفنیـــة فـــي التعلیمیـــة،
وكـذلك المعرفـة بأسـالیب القیـاس والتقـویم ونوعیـة األدوات المناسـبة لتقیـیم  والتعامل معها، تشخیصها

  .2أداء المتعلمین
فقد أشارت الكثیر مـن البحـوث إلـى وجـود ارتبـاط بـین مسـتوى التحصـیل للمعلمـین وفعـالیتهم 

 كالقــدرة العقلیــة فعالیــة التعلــیم إیجابــا بعــدد العوامــل المعرفیــة، الرتبــاط ذلــك،التعلیمیــة ویعــود ســبب 
ومسـتوى التحصـیل والمهــارات الخاصـة بإعــداد المـادة الدراســیة العامـة والقـدرة علــى حـل المشــكالت، 

  .3وتنفیذها والمعلومات ذات العالقة بالنمو والتعلم
وتكســبه احتــرامهم غــزارة المــادة العلمیــة التــي  ن،فمــن األمــور الهامــة التــي تقــرب المعلــم مــن المتعلمــی

لهم بمــا یقدمــه لهــم مــن علــم فــإذا أراد المعلــم أن یمتلــك قلــوب تالمیــذه ال بــد أن یملــك عقــو  یمتلكهــا،
لیـتمكن مـن  إنه یقـرأ بتوسـع وتعمـق، فالمعلم الجید ال یقطع صلته بالمادة التي یعلمها أبدا،ومعرفة، 

وال  وال یكتفـي أبـدا بمـا یجـده فـي الكتـاب المدرسـي، سـن صـورة لتالمیـذه،المـادة وتقـدیمها بأحب اإللمام
وبــدون سـعة اإلطــالع ال  بـد أن یتوقـع مــن تالمیـذه أسـئلة كثیــرة تحتـاج إلـى إجابــات دقیقـة وواضـحة،

  .4یستطیع اإلجابة عن تساؤالتهم
ال یتوقـف نجــاح المـدرس علــى إتقانـه للتخصــص موضــوع  :اتســاع المعرفــة واالهتمامــات -
نمــا علــى مــدى إطالعـه واتســاع معارفــه وثقافتــه فـي مواضــیع أخــرى ذات عالقــة بمیــدان  االهتمـام، ٕ وا

جـــابتهم علـــى  التخصـــص، ٕ هـــذا مـــا یزیـــد مـــن ثقـــة المتعلمـــین بالمـــدرس مـــن حیـــث إشـــباع فضـــولهم وا

                                                
1 Hodenfield G.R &Stinnent ,S.A:the education of teachers, the mcmillan go, new york,1984,p49. 

  .30، ص 2007دار المیسرة، األردن، سیكولوجیة التدریس الصفي، :عماد عبد الرحیم الزغلول 2
 .40مرجع سابق، ص التربیة وعلم النفس، :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم 3
 .24، ص 2009، دار أسامة عمان، األردن، المعلم الناجح:عبد اهللا العامري 4
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فكلما زادت ثقافة المعلم وسعة إطالعه كلمـا كـان أقـدر علـى التعامـل مـع تالمیـذه وتقـدیم .1تساؤالتهم
 والمعلـــم ذو الثقافـــة العالیـــة یســـتطیع أن یجـــذب التالمیـــذ إلیـــه ویجعلهـــم یحبونـــه مـــادة العلمیـــة لهـــم،ال

ولهـذا فعلـى المعلـم أن ال یحصـر نفسـه  العتقادهم بأنه یمتلك قدرات عالیة یمكـن أن یسـتفیدوا منهـا،
یأخــذ  والمعلــم النـاجح الــذي یسـتطیع أن فـي تخصصــه فقـط بــل علیـه اإلطــالع علـى العلــوم األخـرى،

  .2من كل علم جانبا ولو بسیطا
البحوث والدراسات التي أجریت أن التعلـیم النـاجح أو الفاعـل ال یـرتبط  وقد أكدت العدید من

وقـــد صـــنفت هـــذه  بـــل یـــرتبط بمـــدى اهتماماتـــه وتنوعهـــا، بتفـــوق المعلـــم فـــي میـــدان تخصصـــه فقـــط،
وتبـــین مـــن  وفئـــة غیـــر الفــاعلین،الدراســات المعلمـــین إلــى صـــنفین أو فئتـــین فئــة المعلمـــین الفــاعلین 

أن المعلمــین األكثــر فاعلیــة یملكــون اهتمامــات قویــة وواســعة فــي المســائل  خــالل الدراســة المقارنــة،
األمـر  إلى امتالكهم مستوى أعلى من الـذكاء اللفظـي أو المجـرد، باإلضافةواألدبیة والفنیة  العلمیة،

ذات العالقـة  والمیادین األخـرى یدان تخصصه،الذي یشیر إلى معرفة المعلم بالمسائل التي خارج م
وســعة اطالعــه علــى هــذه المســائل تجعلــه أكثــر فاعلیــة مــن المعلــم األقــل اهتمامــا  ،بهــذا التخصــص
  .3ومعرفة واطالعا

مجمـوع السـمات المركبـة :والثقافـة هـي ساسـیا لمهنـة التـدریس،شـرطا أیعتبـر اإلعداد الثقافي ف
المجتمعات أو أیة جماعة اجتماعیة من جمیع الجوانب الروحیة والمادیة التي یتمیز بها مجتمع من 

وحقوق  ولكن تشمل أیضا أسالیب الحیاة، وهي ال تشمل الفنون واآلداب وحدها، والفكریة والعاطفیة،
  .4البشر األساسیة وموازین القیم والتقالید والعادات والمعتقدات

وكـل مـا  نسـان متفتحـا علـى كـل مـا لـیس ضـمن معارفـه،والثقافة العامة الحقیقیة هـي التـي تجعـل اإل
والثقافــة العامــة لهــا عالقــة بتجــارب الفــرد خــارج اإلطــار الجــامعي  یفــوق الحیــز الضــیق لتخصصــه،

  5...األسفار الریاضة،الدین،  السیاسیة، والتي تشمل المهام الشخصیة،

                                                
 .30مرجع سابق، ص :عماد عبد الرحیم الزغلول 1
 .23مرجع سابق، ص :عبد اهللا العامري 2
 .41-40مرجع سابق، ص ص التربیة وعلم النفس، :لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهمالمعهد الوطني  3
عداده ودلیل التربیة العملیة، :علي راشد 4 ٕ  .81، ص 1996دار الفكر العربي القاهرة، اختیار المعلم وا

5 Gaston Mialaret :la formation des enseignants, éd p.u.f, paris,4ème èd,1996,p 
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العقلیــــة واالنفعالیــــة إن معرفــــة المدرســــین بخصــــائص المتعلمــــین  :المعرفــــة بــــالمتعلمین -
ومیــولهم واهتمامــاتهم ومســتوى تحصــیلهم مــن األمــور اعیــة وأهــم المشــكالت التــي تــواجههم، واالجتم

  .1الهامة التي تمیز المدرس الناجح
 فعلـــى المعلـــم أن یفهـــم التلمیـــذ فهمـــا جیـــدا حتـــى یتوصـــل إلـــى تعلیمـــه بالطریقـــة التـــي تناســـبه

هـذا الفهـم و  وأن یبتعد عن أسالیب الضغط قدر اإلمكـان، ویتمكن من غرس الروح االجتماعیة لدیه،
ومــا تمتــاز بــه كــل مرحلــة عمریــة مــن ال مــن خــالل دراســة خصــائص التالمیــذ، ال یمكـن أن یتحقــق إ

ودراسة الخصـائص  وأن یتعرف على القوانین التي یسیر علیها النمو في كل مرحلة، مراحل نموهم،
لیكون قادرا علـى توصـیل المعـارف إلـیهم بالطریقـة التـي  ة،النفسیة واالجتماعیة والطبیعیة لكل مرحل

  .2تناسبهم وتتماشى مع توجیههم الوجهة الصحیحة
المـــدرس النــاجح والفعـــال هــو الـــذي یتمتـــع  :والحســـابیة للمشـــكالت القــدرات االســـتداللیة -

. والـربط والتنبـؤكالقـدرة علـى التحلیـل والتفسـیر واالسـتنتاج عة من المهارات والقـدرات العقلیـة، بمجمو 
  .اإلجراءات المناسبة قبل حدوثها واتخاذكما یفترض علیه اإلحساس بالمشكلة والعمل على حلها 

یفتــرض علـى المــدرس أال یكـون متشــددا ومتعصـبا فــي آرائــه  :المرونـة واالنفتــاح الفكــري -
لهـدوء مـع العمـل ومناقشـتها فـي جـو یمتـاز بالتقبـل والتسـامح واالستماع إلـى آراء وأفكـار اآلخـرین، وا

  .3على أخذ ما یناسبه واالستفادة منه
الجسـمیة منهـا  تعـرف الشخصـیة بأنهـا مجمـوع خصـائص الفـرد :الخصائص الشخصـیة -ج

أمــا معناهــا  والعقلیـة والعاطفیــة والتــي تمثــل حیـاة صــاحبها وتعكــس نمــط ســلوكه المتكیـف مــع البیئــة،
والعقلیــة واألخالقیــة واالجتماعیــة ي لصــفات الفــرد الجســمیة یكاألشــمل فهــو التنســیق المــنظم والــدینام

فشخصیة المعلم إذن هي  حسب تجلیها لآلخرین في مجال األخذ والعطاء داخل الحیاة االجتماعیة،
ووضــوح  كمظـاهر الصــحة والنظافـة وســالمة المظهـر، مــن هیئـة خارجیــة، كـل الصـفات الدالــة علیـه

ومهـارة فـي  ه من حماس وعقـل وحكمـة فـي معالجـة األمـور،وما یتمتع ب الصوت والنشاط والحیویة،

                                                
 .235، ص2005دار الفكر، عمان، والدراسیة، أسبابها وسبل عالجها،  ةمشكالت األطفال النفسیة والسلوكی:أحمد محمد الزغبي 1
 .51، ص 2009، المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم، الجزائر،التربیة العامة:اهللا قلي،فضیلة حناش عبد 2
إبتدائي، (دراسة مقارنة في المراحل التعلیمیة الثالث -المهنیة لدى المدرسین الجزائریین مصادر الضغوط:ملیكة شارف خوجة 3

 .128، ص 2010/2011قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطفونیا، رسالة ماجستیر، جامعة تیزي وزو الجزائر، ) متوسط، ثانوي
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وتقبلــه لمهنتــه ومحافظتــه علــى المواعیــد وااللتــزام  إدارة الفصــل وســلوكیاته فــي تفاعلــه مــع التالمیــذ،
  1.بقواعد األخالق العامة

وسعة الصدر كما  ومن خصائص المعلم أیضا القدرة على احتواء اآلخرین وتقبلهم والصبر،
ویكــون عــادال فــي  خبــرة لتالمیــذه،و فهــو یقــدم كــل مــا عنــده مــن علــم  ة وقــوة الــنفس،یتحلــى بالشــهام

  .تعامله معهم حریصا على جذبهم إلیه عطوفا علیهم
وهــذا یفــرض علیــه أن یكــون  إن المعلــم یتعامــل مــع عقــول وأنفــس متعــددة ذات خصــائص متشــعبة،

ســـنهم یعرفـــون كـــل حركـــة فـــالطالب علـــى صـــغر  شخصـــا متزنـــا متحكمـــا فـــي انفعاالتـــه وتصـــرفاته،
ن كانوا یظهرون الجهل والسذاجة في أغلب األحیان یتحركها ومغزى كل عمل یأتیه، ٕ   .وا

وأداء األمانــة الملقـاة علــى عاتقــه  فـالمعلم الكــفء علیــه أن یتسـم بــاإلخالص والوفــاء فـي أداء عملــه،
 .2لعقیدة اإلیمانیةباإلیمان ورسوخ اوال یتحقق ذلك إال إذا كان المعلم یتمتع  على أكمل وجه،

وتشــمل لنجاحــه فــي أداء مهامــه التعلیمیــة،  مؤشــرات مهمــةتعتبــر الشخصــیة للمــدرس  خصــائصالف
لمـدرس متزنـة مجموعة من السمات أو الخصائص االجتماعیة االنفعالیة التي تجعـل مـن شخصـیة ا

دورا بــارزا فــي إدارة جهــودهم وتوجیههــا نحــو تحقیــق األهــداف  ؤديبحیــث تــومــؤثرة فــي المتعلمــین، 
  .3التعلیمیة

كمــا أن الخصــائص الشخصــیة هــي أول مقومــات المعلــم وأهمهــا علــى اإلطــالق تــأثیرا علــى 
وال یسـتطیع المعلـم أن یعـوض الـنقص الـذي فـي شخصـیته  نجاحه في مهنته وعالقاته مع اآلخـرین،
ولـن یسـتطیع حتـى أقـدر العلمـاء أن یكـون معلمـا جیـدا  لـك،بأي شيء آخر مهما بلغ من شأن فـي ذ

 .4ما لم یمتلك الصفات الشخصیة الجیدة التي تمكنه من اإلقناع والتأثیر

                                                
 .50، ص 2009، مرجع سابق:عبد اهللا قلي، فضیلة حناش 1
 دراسة میدانیة على عینة من المفتشین التربویینالممارسات التدریسیة للمعلمین في ضوء مقاربة التدریس بالكفاءات، :نورةبوعیشة  2

 .26-25، ص ص 2008بالجنوب، قسم علم النفس وعلوم التربیة، رسالة ماجستیر، جامعة ورقلة الجزائر، 
 .35مرجع سابق، ص :أحمد محمد الزغبي  3
 .50مرجع سابق، ص :فضیلة حناشقلي،  عبدا هللا 4
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والقـدرة علـى إقامـة عالقـات إنسـانیة سن اختیار فـرص تالمیـذه فـي الـتعلم، فالمعلم الفعال هو من یح
وتأثیرهــا علــى مســار  العملیــة التعلیمیــة،لهــا قیمتهــا فــي  تتضــمن جوانــب عاطفیــة اجتماعیــة، معهــم،

  .1الفعل التربوي
  :وهناك من یوجز خصائص المعلمین الشخصیة والمعرفیة في التالي

أن یتمتع المعلم بالصحة النفسیة والتوافـق النفسـي والـدفء والمـودة للطلبـة، وأن یكـون ذا شخصـیة -
  .ویتمتع بصحة جسمیة وعقلیة جیدة واتزان عاطفي جذابة،

متقـبال  صادقا بأقواله وأفعاله حساسا لمشاعر اآلخرین، صریحا مرنا، یكون عادال أمینا حازما،أن -
  .وأن یعتبر مشكالتهم مشكالته لطالبه،

  .لبقا متواضعا عنده قدرة على القیادة السلیمة، منفتح الذهن، أن یكون هادئا واسع الصدر،-
یســـاعد طالبـــه علـــى إیجـــاد الحلـــول  نفســـه،أن یكـــون متفـــائال نشـــیطا دءوبـــا ال یتســـرب الیـــأس إلـــى -

  .لمشكالتهم األكادیمیة والنفسیة واالجتماعیة
  .جمیال في منظره أن یكون نظیفا أنیقا في لباسه،-
ویحـافظ علــى  والثقـة بـالنفس ویعـرف قـدر نفسـه، یتمتـع بمفهـوم الـذات العـالي، أن یكـون متسـامحا،-

  .هیبته واتزانه
  .بعیدا عن الرعونة وحب الظهور بطرق سلبیة ة،أن یتصف بالرزانة وثبات الشخصی-
  .2وال یمیز بینهم في المعاملة ویكون بشوشا لطیفا معهم أن یكون قدوة حسنة بأفعاله وأقواله،-
ت إلـى طالبـه بأیسـر الســبل أن یكـون علـى درجـة مقبولـة مــن الـذكاء لیـتمكن مـن توصـیل المعلومــا-

منطقیا ونفسیا یسهل على الطالب استیعابها ویساعد ویساعد في ترتیب المعلومات ترتیبا وأفضلها، 
  .على االبتكار والتنویع في أسالیب التربیة والتعلیم

 ومیــولهم واســتعداداتهم وقــدراتهم ى لمعرفــة نفســیات طالبــه وعقلیــاتهم،المعلــم الجیــد هــو الــذي یســع-
  .من التعامل معهم بالصورة التي تؤدي إلى النجاح في أداء رسالته لیتمكن

ضـــرورة أن یكـــون المعلـــم ملمـــا بأصـــول وقواعـــد التـــدریس المناســـبة لتالمیـــذه فـــي كـــل مرحلـــة مـــن -
  .والوسائل التعلیمیة والتقویم التربوي بدراسة طرق التدریس العامة والخاصة، المراحل التعلیمیة،

                                                
1 T,Gordon :enseignements efficaces, quebec,canada,1981,p25. 
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ینمــي باســتمرار معلوماتــه فــي كــل المیــادین المعرفیــة وبخاصــة فــي حقــل تخصصــه ن كمــا یجــب أ-
  .وعمله

  .مساعدة أولیاء األمور في التوجیه المهني والتعلیمي ألبنائهم-
  .1التعاون مع إدارة المدرسة واإلشراف التربوي من أجل مصلحة العمل المدرسي-

عــدد مــن ســمات المعلــم ســواء كانــت شخصــیة أو ن وأخیــرا یمكــن القــول أنــه مهمــا اســتطعنا أن
ه الســمات عدیــدة ومتنوعــة لكــن أهــم ســمة فــي فإننــا لــن نســتطیع حصــرها ألن هــذ معرفیــة أو مهنیــة،

  .معلما ومربیاكونه هو أن یتولد لدیه دافع والتزام في عمله :المعلم
  كفایات المعلم 2-2
هي مجموعة من المعارف والمفاهیم والمهارات واالتجاهات التي توجه سلوك التدریس لـدى  
ویمكـن  معین من التمكن في األداء،وتساعده في أداء عمله داخل الفصل وخارجه بمستوى  المعلم،

وقـــــد حـــــدد  قیاســـــه بمعـــــاییر خاصـــــة كاالختبـــــارات التحصـــــیلیة وبطاقـــــات المالحظـــــة المعـــــدة لـــــذلك،
  :المختصون الكفایات التدریسیة الواجب توافرها في المعلم بسبعة مجاالت رئیسیة وهي كاآلتي

  :وتشمل ما یلي :الكفایات األكادیمیة والنمو المهني -أ
  .لتخصص والتخصص الفرعيإتقان ا-
  .اكتساب حصیلة ثقافیة متنوعة-
  .متابعة ما یستجد في المجاالت التربویة-
  .متابعة ما یستجد في مجال التخصص-

  :وتشمل ما یلي :كفایات تخطیط الدروس -ب
  ).سلوكیة(صیاغة أهداف الدرس بطریقة إجرائیة-
  ).المهاري(والحسي الحركيتصنیف أهداف الدرس في المجال الوجداني والمعرفي -
  .تحدید الخبرات الالزمة لتحقیق أهداف الدرس-
  .تحدید الوسائل التعلیمیة المرتبطة بالدرس وتصمیم بعضها باالستقاء من البیئة المحلیة-
  .تحدید طرق التدریس المناسبة لتحقیق أهداف الدرس-
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  .اختیار األنشطة التعلیمیة المرتبطة بالدرس-
 .لتقویم المناسبة لتحقیق أهداف الدرساختیار وسائل ا-
  .1كتابة خطة الدرس في تسلسل منطقي یتضمن أهم عناصر الخطة الجیدة-

  :وتشمل ما یلي :كفایات تنفیذ الدرس -ج
  .یقدم المادة الدراسیة بشكل واضح وبتسلسل منطقي-
  .یستخدم أسالیب تدریس تالئم الموقف التعلیمي-
  .جماعات بالقیام بأداء المهارات التعلیمیة فرادى أو فيیوفر ظروفا تسمح للتالمیذ -
  .ینظم الوقت المتاح بحیث یتناسب مع أوزان األنشطة التعلیمیة التعلمیة-
  .یراعي الفروق الفردیة بین التالمیذ في ضوء قدراتهم وحاجاتهم-
  .واالتجاهات االیجابیة یهتم بإكساب التالمیذ القیم،-
  .یة ذات الصلة بشكل یتناسب واستعداد التالمیذینوع في األنشطة التعلیم-
  .یظهر مهارة في اإلجراءات الوقائیة للمحافظة على البیئة المادیة الصفیة-
  .2واهتماماتهم بالتعلم الجدید في بدایة الدرس وفي أثنائه یستثیر دافعیة التالمیذ،-
  .صیاغة وتوجیه األسئلة المرتبطة بالدرس-
  .التقویم المناسبة للدرساستخدام أدوات وأسالیب -

  :وتشمل ما یلي :كفایات ضبط الصف -د
  .جذب انتباه التالمیذ وتحفیزهم طوال الحصة-
  .تنمیة الشعور بالمسئولیة لدى التالمیذ-
  .استخدام أسالیب التعزیز المناسبة لسلوك التالمیذ-
  .االهتمام باحتیاجات واهتمامات التالمیذ ومشكالتهم-
  .واأللفة في الصفبث جو الود -
  .التعامل بحكمة مع المشكالت التي تنشأ أثناء الدرس-

                                                
، مكتبة دار الثقافة 3طالمرشد الحدیث في التربیة العملیة والتدریس المصغر، :عبد اهللا عمر الفر، عبد الرحمن عبد السالم جامل 1
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  :وتشمل ما یلي :كفایات التقویم -و
  .إعداد اختبارات تشخیصیة للتالمیذ-
  .إعداد اختبارات تحصیلیة مرتبطة باألهداف-
  .تصمیم االختبارات الموضوعیة-
  .للتالمیذ) المستمر(استخدام التقویم الدوري-
  .فسیر ونتائج االختباراتتحلیل وت-
  .متابعة التقدم المستمر للتالمیذ أثناء العام الدراسي-

  :وتشمل ما یلي :الكفایات اإلداریة -ه
  .التعاون مع اإلدارة في انجاز األعمال-
  .المشاركة في تسییر االختبارات المدرسیة-
  .التعاون مع إدارة المدرسة في زیادة بعض الفصول-
  .رة المدرسیة في التعرف على مشكالت الطالبالمشاركة مع اإلدا-
  .التعاون في اإلعداد للمجالس المدرسیة-
  .تقدیم اآلراء والمقترحات التي یمكن أن تسهم في تطویر العمل في المدرسة-

  :وتشمل ما یلي :كفایات التواصل اإلنساني -ي
  .تكوین عالقات حسنة مع التالمیذ-
  .تكوین عالقات حسنة مع رؤسائه-
  .تشكیل عالقات جیدة مع اآلباء-
 .1تعریف التالمیذ على آداب المناقشة والحدیث-
  .عملیتي التعلیم والتعلم بوجه عام حیتعاون مع زمالئه المعلمین اآلخرین، إلنجا-
  .یقدم نشاطات حل المشكالت بوعي وقصد-
لمدرسـیة لصـالح یساعد علـى ترجمـة األهـداف ا يیستوعب طبیعة المجتمع الذي یعمل فیه، وبالتال-

  .المجتمع المحلي الذي یعیش فیه
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  .یعطي تعلیمات وتوجیهات واضحة ومحددة للمتعلمین-
  .یجید تنمیة االنضباط الذاتي لدى المتعلمین-
وفي تقدیم المقترحات  یسهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بمعالجة المشكالت التي تواجهها المدرسة،-

  .افهاواآلراء المساعدة على تنفیذ أهد
  .یشخص أنماط السلوك الدالة على عدم االنتباه والسأم ومعالجة ذلك لدى الحاجة-
  .1یشجع مشاركة المتعلمین في التفاعل داخل الفصل-

  المعلم وواجبات أدوار -3
  أدوار المعلم 3-1
للمعلـم أدوار عدیــدة ومتنوعـة وفــي ضــوء التطـورات والنظریــات العلمیــة واألفكـار التــي نقلــت  

مــا أدى م، المجتمــع اإلنســاني إلــى أهــم عصــر مــن عصــور الثــورات العلمیــة والتكنولوجیــة المتتابعــة 
كمـا أنـه لـیس مجـرد  فهو لم یعد مجرد متخصص في نوع من المعرفة، إلى تطور في أدوار المعلم،

ومــن ثــم لــم یعــد مقبــوال أن نكتفــي باإلعــداد التخصصــي وحــده  بــل هــو مــرب لطالبــه، للمعرفــة،ناقــل 
 ون هنـاك تنمیـة للثقافـة العامـة والثقافـة المهنیـة اللتـان بـدونهما تقـل الكفایـة المهنیـة للمعلـمكدون أن ی

إلـى قاعـدة إن مهنـة التعلـیم تسـتند .وتقل احتماالت أن یكـون رائـدا اجتماعیـا وموجهـا ومرشـدا لطالبـه
مـــن المعرفــــة والنظریــــات والقــــوانین والمبــــادئ العلمیــــة التــــي تتــــیح للمعلمــــین عمقــــا فــــي فهــــم وتحلیــــل 

  :وهنا سنستعرض أدوار المعلم قدیما وحدیثا ،2المشكالت المهنیة
  أدوار المعلم قدیما -أ
بخصــائص فهــو ال یهــتم  هــو تلقــین المعــارف للتلمیــذ، ،ن دور المعلــم فــي التربیــة التقلیدیــةإ 

مــــا یهــــتم بــــالمواد التعلیمیــــة مــــن لغــــة وفلــــك  ربقــــد النمــــو وال بالطریقــــة التربویــــة والوســــائل التعلیمیــــة،
  :النقاط التالیة دور المعلم قدیما فيأ وعلى ضوء هذا یمكن أن نعدد ....3وریاضیات

لالزمـة لنقـد تلقین ونقل المعلومات للتالمیذ والتأكد مـن حفظهـم لهـا وتزویـدهم بالمهـارات والقـدرات ا-
  .مع توجیههم إلى المحافظة على القیم وأنماط السلوك المتوارثة المعرفة التي تقدم لهم،

                                                
 .44، ص مرجع سابق:سهیلة محسن كاظم الفتالوي 1

2 Houle,C.O :Continuing learning in the professions,jossey-bass,sanfrancisco,1981,p40. 
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بمـا یقتضــیه المـنهج ویتبــع  مهــارات محـددة فــي القـراءة والكتابــة والحسـاب وغیرهــا، تالمیـذإكسـاب ال-
واعتبـار المعلـم محـور  ذلك استخدام وسائل محددة تقوم أساسا على حشو الذهن واالنضباط الشدید،

  .1العملیة التربویة واالهتمام بالجوانب النظریة دون العملیة
تنظــیم الموقــف التعلیمــي فــي ضــوء مــا لــدى التالمیــذ مــن خبــرات ومعلومــات ســابقة عــن موضــوع -

  .الدرس وربطها بالخبرات التي سیقدمها لهم في الدرس الجدید
ل المشـــاركة فـــي مجـــالس اآلبـــاء والمعلمـــین معالجـــة المشـــكالت بطریقـــة منهجیـــة منظمـــة مـــن خـــال-

  .وغیرها من األنشطة المشابهة مثل مجالس األمناء
عطـاء الـدرجات،- ٕ والمـواد التـي ینبغـي أن تـدرس وذلـك بــالربط  المشـاركة فـي دراسـة مسـتوى تقـدیر وا

  .2بین المنهج والمادة الدراسیة التي یقوم بتدریسها مع المناهج الدراسیة األخرى
  المعلم حدیثاأدوار  -ب
جعــل التلمیــذ نقطــة ارتكــاز فــي الفعــل التربــوي ومحــور العملیــة  إن الفكــر التربــوي الحــدیث، 

ي تختلــف عــن خصــائص تــال وكــل األمــور تــدور حــول خصــائص التلمیــذ، التربویــة ومركــز اهتمــام،
ممـا أدى إلـى تغیـر دور المعلـم فلـم یعـد یقتصـر علـى .مـن حاجـات ودوافـع وقـدرات الشخص الراشد،

 لتنمیــة شخصــیة التلمیــذ نحــو القــیم والقواعــد والقــوانین العلمیــة بــل أصــبح لــه دور تــوجیهي، لتلقــین،ا
والتلمیـذ  التـي یرغـب فیهـا المجتمـع، وما إلى ذلك من الحقائق واألمـور، والعرف االجتماعي والتقالید

  .3والموجهالذي أصبح یلعب دور المساعد  یقوم بالبحث واالستكشاف بنفسه وبمساعدة المعلم،
 'كینـــي'ظهــرت عــدة دراســات حاولــت تحدیــد دور المعلـــم منهــا الدراســة التــي قامــت بهــا وقــد 

  :والتي حددت ستة أدوار للمعلم هي
  .توجیه عملیة التعلیم-
  .إرشاد وتوجیه التالمیذ من الناحیتین النفسیة واالجتماعیة-
  .القیام بدوره كعضو في جماعة المدرسة-
  .نقل التراث الثقافي-

                                                
 .241، ص مرجع سابق:فاروق شوقي البوهي 1
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  .القیام بوظائف كمواطن في المجتمع-
  .أن یكون عضوا في المهنة التي ینتمي إلیها-

ة أفضـت إلـى دظهرت متطلبات جدیـالحیاة عامة والحقل التربوي خاصة، نتیجة للتطور الذي تعرفه 
لـذلك یمكـن تلخـیص أدوار المعلـم  ،تغیر أدوار المعلم بما یجعله قادرا علـى مسـایرة تطـورات العصـر

  :فیما یليالحدیثة 
وبما أن المعرفـة ازدادت بدرجـة  یعد المعلم أحد مصادر المعرفة، :الدور المعرفي للمعلم -   

وینبغــي علــى المعلــم أن یكــون قــادرا علــى  ،هائلــة فــإن ســرعة نمــو المعرفــة آخــذة فــي االزدیــاد بــاطراد
  .التحصیل السریع ومصدر للتجدید وأن یجمع المادة من مصادر مختلفة

مـع إلمامـه بطرائـق التـدریس وأسـالیبه،  ولعل من أهم األمور المتعلقة بالدور المعرفي للمعلم ضـرورة
  .االهتمام بنمو المتعلمین وقدراتهم والفروق الفردیة بینهم

  :كما یتضمن الدور المعرفي للمعلم اعتباره خبیرا في المادة وفي التدریس مما یحتم علیه
  .عارفه وخبراتهالمطالعة المستمرة إلثراء م-
  .فهمه لمكونات المنهج الدراسي ومحتویاته-
  .قدرته على تحضیر التطبیقات العملیة لمادته-
  .1إتباعه للطرائق واألسالیب العملیة في حل المشكالت التربویة-

یقوم بدراسة األهداف وتقویم المناهج والوسائل بالتعاون  :المعلم كمقوم للعملیة التعلیمیة -
واختبـــار األســـالیب واألدوات المناســـبة لتقـــویم تعلـــم التالمیـــذ وقیـــاس ، التربویـــة المســـئولةمــع الجهـــات 

كمـــا یقـــوم بمواكبـــة األحـــداث  ،2مـــدى تحقیـــق األهـــداف للتأكـــد مـــن بلـــوغ التالمیـــذ النتاجـــات المنتظـــرة
 واستغالل كل مصادر التعلم في بیئة الـتعلملعلمیة في مجال التخصص األكادیمي، واالستكشافات ا

كمــا یقــوم ، وكــذا تطــویر اإلدارة التربویــة فــي كــل مســتویاتها لتصــبح إدارة دیمقراطیــة تربویــة، التعلــیمو 
  .3علقة بمهنتهتبتعدیل المنهج وتحسینه وتطویره واتخاذ القرارات الم
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مـن بـین أدوار المعلـم العمـل علـى توجیـه عملیـة التعلـیم مـن خـالل  :توجیه عملیة التعلیم -
بإثارة اهتمامات التالمیذ عن طریـق طـرح مشـكالت ة التعلم والسیر وفق نهجها، مراعاة مبادئ عملی

ومراعاة الترابط بین مراحل درسه والمساهمة في خلق جو مناسب للعمل  نابعة من حیاتهم المعاشة،
ویحـــرص علـــى توظیـــف المعلومـــات یـــاح والطمأنینـــة فـــي نفـــوس التالمیـــذ، التربـــوي یبعـــث علـــى االرت

ومســاهمته فــي معالجــة المــادة الدراســیة وتحدیــد األهــداف  یط الــذي یعیشــون فیــه،المكتســبة فــي المحــ
واختیار طرائق التدریس حسب األهداف المحددة كما یقوم بعملیتي التخطـیط  وفق حاجات التالمیذ،

  .والتقویم للفعل التربوي في حدود مجال تدخله
وه ومراحـــل هـــذا النمـــو حیـــث یهـــتم المعلـــم بمعرفـــة الطفـــل وطبیعـــة نمـــ :توجیـــه التالمیـــذ -

فیكشـف عـن حاجـاتهم ومیـولهم ویعمـل علـى تكـوین االتجاهـات  والتعرف على الفروق الفردیة بینهم،
االیجابیة لدیهم ویتعاون كل من المعلم وأولیاء التالمیذ في حل مشاكلهم النفسیة والتربویـة ومسـاعدة 

علمیــا ونفســیا  د التالمیــذ وتــوجیههمكمــا یقــوم بإرشــا.1كــل فــرد أن ینمــو فــي حــدود قدراتــه واســتعداداته
دهم علــــى التفكیــــر یــــو أو إرشــــادهم إلــــى كیفیــــة الحصــــول علــــى المعلومــــات وتعوســــلوكیا واجتماعیــــا، 

كمـا یقـوم بتحدیـد المتطلبـات األساسـیة بـتعلم األهـداف السـلوكیة الخاصـة وربطهـا المنطقي والعلمي، 
  .2ارتباطا تسلسلیا باألهداف التربویة العامة

ــمالــدور  - فــالمعلم ینظــر إلیــه علــى أنــه قائــد تربــوي واجتمــاعي وهــذا الــدور  :القیــادي للمعل
  :یحمل في طیاته مجموعة من األدوار الفرعیة كما یلي

لقـــوانین امراعـــاة تـــب علـــى هـــذا الـــدور بعـــض المســـؤولیات، كأنـــه عضـــو فـــي جماعـــة المدرســـة ویتر -
  :واللوائح منها

  .اء االنصراف من المدرسةأن یشرف على التالمیذ أثناء الفسحة وأثن-
  .أن یشرف على بعض النشاطات المدرسیة-
  .أن یشارك في بعض النواحي اإلداریة-
  .أن یساهم في أعمال االمتحانات-
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  .أن یجعل من مدرسته مركز لإلشعاع الثقافي-
لمشــاركة الفعالــة فــي خدمــة كمــا أن المعلــم مــواطن فــي المجتمــع وهــو بهــذه الصــفة تقــع علیــه أعبــاء ا

وذلـــك مــن خـــالل القــدرة علـــى تحدیـــد مشــاكل المجتمـــع المحلــي والقـــدرة علــى تنمیـــة وعـــي المجتمــع، 
  .والقدرة على المساهمة االیجابیة في مشاریع المجتمع التالمیذ،

بحیث یجب أن تتوفر لیم ولهذه المهنة أصول وأخالقیات، والمعلم أیضا عضو في مهنة التع
العدل والمساواة واحتـرام التالمیـذ ومراعـاة :لذي یمارسها مجموعة من المواصفات منهافي الشخص ا

  .اللوائح والقوانین
  :لیهكما یجب ع

  .یسعى لتحقیق أهداف مجتمعهكما تأدیة واجباته كاملة -
  .المطالعة الدائمة في المصادر المختلفة الالزمة لنموه المهني-
  .واحترام عملهالمحافظة على سمعته وسمعة زمالئه -
  .1أن یعمل على الرفع من شأن مهنته بین المهن األخرى-

مـن خـالل التربیـة فـي إطارهـا العـام واألشـمل، والمقصود هو القیام بعملیة  :المعلم كمربي -
تربیة شخصیة التلمیذ من جمیع جوانبها ومساعدته على أن یصبح إنسان ممیزا مـن خـالل تشـجیعه 

  .2حافز لبناء الثقة على المبادرة والعمل لخلق
وحلقــة اتصــال بــین المدرســة والبیئـــة، وعنصــر تغییــر المجتمــع  :المعلــم كرائــد اجتمــاعي -

تعلــیمهم أســـلوب و وك المرغوبــة والصــحیحة أمـــام طالبــه، د القــیم مـــن خــالل أداء أنمــاط الســـلیوتجســ
عداد دراسة مشكالته واإلسهام في حلها،  وكذا تنمیة المجتمع المحلي من خاللالحیاة االجتماعیة  ٕ وا

فقــــدرة المعلــــم علــــى قیــــادة صــــفه تعلمهــــم أنمــــاط ســــلوكیة اجتماعیــــة  المشــــروعات الهادفــــة لخدمتــــه،
  .3كاالنضباط وااللتزام واالنتظام
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یمتلـك مقومـات التكیـف مـع  إن مربي العقد القادم یواجه تحدیا بارزا في بنـاء جیـل مسـتقبلي،
فالتطلعـــات المطلوبـــة مـــن  ة االجتماعیـــة القادمـــة دینامیكیـــة،دركا أن الحیـــامحیطـــه االجتمـــاعي، ومـــ

  : المربي في هذا العصر كثیرة ومتعددة نذكر منها
ویسـتفید مــن مصــادر البیئـة فــي التعلــیم  تمـع المحلــي اتصــاال هادفـا وفعــاال،االتصـال بالبیئــة والمج -

 . تلمیذوقدوة ومقوما قریبا من كل  ومدربا،د أصبح دور المعلم قائدا فق تطبیق،والبحث والدراسة وال
المقـررات والمنـاهج تنفیــذا أن ینفـذ  فــي التربیـة المعاصـرة علـى المعلــم، تفـرض االتجاهـات الحدیثـة -

 ینفــذهاویحللهــا ویخططهــا و  ده المســتمر یعتبــر مثریــا للمنــاهج،فــالمعلم بخبراتــه الواســعة وتجــد حرفیــا،
  .حدیثةبتوظیف تكنولوجیا التعلیم والتقنیات ال

والتعـاون مـع  العمل على تطبیقها فـي حجـرة الصـف،تبني اتجاهات جدیدة وتطویر طرق تدریسه و -
وتوظیــــف أســــلوب حــــل المشــــكالت حتــــى یصــــبح علمــــین وتبــــادل الخبــــرات والمعلومــــات، الــــزمالء الم

  .همالتالمیذ أكثر فعالیة في مواجهة المشكالت التي تواجه
عـــداده وتباألنظمـــة التربویــة العربیـــة  اهتمـــتقــد و  ٕ إیمانــا منهـــا بالـــدور ، كوینـــهمســـألة المعلــم وا

وأنشـــأت لهـــذا الغـــرض إدارات وأجهـــزة ومراكـــز متخصصـــة  ري للمعلـــم فـــي العملیـــة التعلیمیـــة،الجـــوه
كمــــا قامــــت  كــــوینهم،واعتمــــدت علــــى الجامعــــات وكلیــــات التربیــــة فــــي إعــــداد المعلمــــین وت ،كــــوینللت

 تبالشــكل الــذي یجعــل مــن المؤسســا العملیـة التربویــة، بتوظیـف وســائط تســاهم فــي اســتكمال مالمــح
عـن طریـق البـث  كوین المعلمین والمعلمات عـن بعـد،األخرى بما فیها القنوات المرئیة والمسموعة لت

أمـر مهمـا یكـن مـن و  وتضـمن الجـودة العالیـة، كـوینالمباشر وبصورة تقلل من الكلفة االقتصـادیة للت
إال أن الشـكوى  وتكـوینهم،فقد قطعـت الـدول العربیـة أشـواطا ال بـأس بهـا فـي مجـال إعـداد المعلمـین 

وامهـا إذ أنـه مـازال یمـارس مهنتـه بصـورة تقلیدیـة ق حـول نوعیـة المعلـم وكفایـة أدائـه، مازالت مسـتمرة
بصـــفته محـــور  ویغفـــل الـــدور الحیـــوي الـــذي ینبغـــي أن یمنحـــه المـــتعلمالتلقـــین والحفـــظ واالســـتظهار، 

 .1العملیة التعلیمیة
أن أدوار المعلـــم حـــدیثا قـــد  مـــن خـــالل مـــا ســـبق یمكـــن أن نخلـــص فـــي األخیـــر إلـــى القـــول،

بل أصبح یتعداه إلى مدى قدرته على خلـق  فلم یعد یقتصر على تلقین المعارف لتالمیذه، تطورت،
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فقــد أصــبح  دافعیتــه نحــو الــتعلم،خاصــة مــا یتعلــق بالقــدرة علــى إثــارة  وضــعیات للــتعلم لــدى المــتعلم،
إعطــاء معــارف جــاهزة لكــن تشــكیل أذهــان مبدعــة  سفــدور المعلــم حــدیثا لــی مرشــدا وموجهــا للمــتعلم،
عدادها لمسئولیات الغد ٕ   .1وا

  واجبات المعلم 3-2
وبدنیا واجتماعیا لیبقى واجبه في  إن واجب المعلم هو بناء شخصیة التلمیذ عقلیا ووجدانیا، 

بـل  سواء كان هذا العطاء في الصف أو في المدرسـة أو القریـة والمدینـة أو القطـر، دیمومة مستمرة
  :2یتعداه لیكون األب واألخ والصدیق والطبیب وواجبات المعلم ما یأتي

  :وتشمل ما یلي المادة -أ
ومتى یبدأ هـذا  یعرف ما یقوم به الیوم وما یقوم به في هذا األسبوع، أن یكون عمله منظما مرتبا،-

بـأن یقســم عملـه الســنوي تقســیما دقیقـا علــى مـا لدیــه مـن الــزمن ویعمــل  ،هالموضـوع ومتــى ینتهـي منــ
لإلعـادة والمراجعــة  لینتهـي التالمیــذ مـن العمــل قبـل انتهــاء السـنة الدراســیة ویكـون لــه الوقـت الكــافي،

  .واالختبارات
ثـم یمـنحهم  یبدأ بالعمـل معهـم،فالمعلم القدیر ینبغي أن یعلم تالمیذه حینما  االحتراس في االبتداء،-

تالمیــذ كــل أحیانــا نجــد فــال ینتقــل دفعــة واحــدة، ف الحریــة بقــدر ویقــودهم إلــى تحمــل التبعــة بالتــدریج،
  .3وآخرون ال یستطیعون االستقالل في العمل یستطیعون أن یفهموا ما یراد منهم من العمل، فصل 

 ومســــــتویات التالمیـــــذ وطبیعــــــة الموضــــــوع توظیـــــف طرائــــــق التـــــدریس المالئمــــــة ألهــــــداف الـــــتعلم،-
  .وتنمیة التفكیر وتحقیق اإلبداع المتاحة وتحقیق مشاركة التالمیذ، واإلمكانات

  .إعداد الخطط الدراسیة الیومیة باستمرار-
  .یستثمر وقت الحصة استثمارا یمنع ضیاع الوقت في نشاطات أو أعمال غیر منتمیة للحصة-
لكـل  یتـیحیهتم بالفروق الفردیة بین التالمیذ من خالل تنظیم المواقف التعلیمیة التعلمیة على نحو -

مكاناته الذاتیة ٕ   .4تلمیذ أن یتعلم وفق قدراته وا

                                                
1 Rymand.T: l'ami nation pédagogique, deuxième édition, ESF, paris , 1974,p p77-78. 
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أن یـدرس فصـله جیــدا بحیـث یعـرف كـل فـرد فیـه حـق المعرفــة - :تالمیـذالعالقـة مـع ال -ب
والسـیر بهـم إلـى األمـام حتـى ینجحـوا ویصـبحوا  عمـل،وتـرغیبهم فـي ال ویكون عملـه قیـادة المتعلمـین،

  .قادرین على االستقالل في العمل والتفكیر
أن یعـد عمــال لكـل فــرد أو جماعـة مــن الفصـل لیجــد كـل فــرد مـا یالئمــه مـن العمــل فیعمـل بحســب -

وذلـك بـأن یرتـب المعلـم عملـه ترتیبـا حسـنا ویكـون منبعـا لألخبـار ومصـدر  مستواه العقلي والدراسـي،
 التالمیـــذوقاضـــیا عـــادال فــي المنازعـــات التـــي ال یســـتطیع  ومرشـــدا لمـــن یحتـــاج إلــى اإلرشـــاد، لعلــم،ل

  .ویعمل لسعادتهم في مدرستهم فهمها ویفكر في منفعتهم ویسوقهم إلى العمل،
ویقـوم المعلـم  أن یتذكر دائما أن التعلیم حق یتطلب أن یقوم المتعلمون بالجزء األكبـر مـن العمـل،-

تكلم قلیال واجعل كثیرا من وقتـك لمعرفـة تالمیـذك ومـواطن الضـعف :یعمل بهذه النصیحةباإلرشاد و 
  .فیهم

ویعطیه ما یناسبه من الحریة المعقولـة فـي أداء العمـل واختیـاره ویعـوده  أن یسمح للطفل بالتفكیر،-
 وال یسمح له بأن یحاول في المستحیل  حتى یتغلب على كل صعوبة تالقیه، االعتماد على النفس،

  .1ویضیع وقته فیما ال فائدة فیه
  .حسن إدارة الصف وحفظ النظام ومعالجة المشاكل بموضوعیة-
  .تشجیع العالقات اإلنسانیة بین التالمیذ ورعایتها-
  .معرفة الخصائص العمریة لتالمیذه-
  .تحفیز التالمیذ للتعلم-

  أسالیب التقویم التربوي -ج
  .خدم أسالیب التقویم التكویني والختاميیست-
  .یكلف التالمیذ بنشاطات وتدریبات تعلیمیة تعلمیة منزلیة-
 .2اختیار اإلجراءات واألسالیب والوسائل واألنشطة التعلیمیة وتطویرها-

                                                
 .161-160مرجع سابق، ص ص :محمد عطیة األطرشي 1
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فقد أجریت العدید من الدراسات  نظرا للدور الذي یؤدیه المعلم، هوفي األخیر یمكن القول أن
حیث أرجعت نجاح المعلم  المعاییر التي بواسطتها یمكن ضبط فعالیة المعلم التعلیمیة، التي تناولت

  .1ومدى تكییفه لمسار التعلم مع الوضعیات المختلفة تهفي أدائه التربوي إلى مرون
  أسباب وأهداف تأهیل المعلمین في الجزائر -ثانیا

  أسباب تأهیل المعلمین في الجزائر -1
وهـو مـا  إال أن مستوى تأهیل المدرسین ال یـزال ضـعیفا، التأطیر الحالیة،رغم ارتفاع نسب  

من اإلشكاالت المؤثرة تأثیرا مباشـرا علـى تحسـین نوعیـة  إذ تعد هذه األخیرةالیة التأطیر، إشك طرح 
األمر الذي قلل من  فأغلب المؤطرین ال یتوفرون على المستوى التعلیمي العالي، التكوین التعلیمي،

ومـن أجـل  من جهة ثانیة تعاني المؤسسات التربویة مـن نقـص التـأطیر،و  من جهة، یميالتعل أدائهم
تغطیــة هــذا الــنقص یلجــأ القــائمین علــى التعلــیم إلــى سیاســة االســتخالف التــي تجعــل عطــاء المــؤطر 

األمــر الــذي یجعــل عالقتــه بمنصــبه عالقــة میكانیكیــة  لعــدم ارتباطــه بمنصــب عمــل دائــم، محــدودا،
  .قة عضویة تفاعلیةولیست عال

المسـألة األخــرى التـي یمكــن إدراجهـا تحــت هــذا العنصـر هــي الظـروف المهنیــة واالجتماعیــة 
التـــي ال تســـمح لهـــم بإعطـــاء اهتمـــام أكبـــر لعملهـــم والمتمثـــل فـــي التـــأطیر  التـــي یعیشـــها المـــؤطرون،

  .2والتكوین
  :التالیةوعموما یمكن إجمال أسباب اللجوء إلى تأهیل المعلمین في النقاط 

فــــي الســــبعینات والثمانینــــات  نقــــص فــــي التكــــوین المعرفــــي ألعــــداد كبیــــرة مــــن المعلمــــین وظفــــوا،-
وذلك لتـأطیر األعـداد الهائلـة مـن التالمیـذ  ومنحهم تكوینا سریعا ال یفوق السنة،بمستویات ضعیفة، 
  .التي ما انفكت تتزاید

  .ضعف التكوین البیداغوجي أو انعدامه-

                                                
1 A.bonaboir ;une pédagogie pour demain, p.u.f, paris,1974,p 19. 

الرهانات األساسیة لتفعیل اإلصالح  منهجیة اإلصالح التربوي ومعوقات تطبیق نظم الجودة في التعلیم،:علي براجل،یوسف عدوان2
منشورات مخبر المسألة التربویة في الجزائر في ظل التحدیات ، 2009ماي /6/7أعمال الملتقى الثالث المنعقد  التربوي في الجزائر،
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ت الرســـكلة وتحســین التكــوین ألنهـــا لیســت مبنیــة علـــى تشــخیص فعلــي للعجـــز عــدم فاعلیــة عملیــا-
  .1بیداغوجي أو المهني للمدرسین-المعرفي أو السیكو

  إضافة إلى كل األسباب التي تم ذكرها سابقا یمكن أن نضیف األسباب التالیة
  .تقنیة أكادیمیة، وتطویرها لمبررات علمیة، تعدیل مناهج التعلیم،-
  .التدریس لمعالجة صعوبات معینة ناجمة عن تطبیق مناهج التعلیمتحدیث طرق -
ورفــع  واألخــذ بمبــدأ التربیــة المســتمرة، المعلمــین قبــل الخدمــة، اتصــحیح بعــض ثغــرات بــرامج إعــداد-

  .كفایة بعض المعلمین الذین التحقوا بالمهنة دون إعداد كاف
واطالعهــم علــى المســتجد فـــي  اتهم،وخبــر  وتحــدیث إمكانـــاتهم، تحریــك قــدرات المعلمــین المســلكیة،-

ویجعلـه معلمـا تقنیـا  المعلـم الیومیـة، ةالتعلیم والوسائل والمختبرات والتقنیات الحدیثة مما یسـهل مهمـ
  .2متخصصا في أصول تأدیة واجباته

  أهداف تأهیل المعلمین في الجزائر -2
علــى البحــث  وتعویــدهالقــدر الضــروري مــن أساســیات المهنــة، تمكــین المترشــح لمهنــة التعلــیم مــن -

  .مما یجري حوله والوصول به إلى تكوین نفسه بنفسه یجعله قادرا على االستفادةما واإلطالع 
ذلــك  لمسـاعدة المعلــم علـى الوصــول إلـى التكیــف مــع ظـروف المهنــة والظـروف المحیطــة بهـا، كــ-

  :تحقیقا لغایتین أساسیتین وهما
  .تطور النوعي في المنظومة التعلیمیةخلق المعلم المتفتح الذي یستجیب لمتطلبات ال-
  .خلق المواطن الصالح المسلم الراسخ اإلیمان-

لـم تسـع  إذا أمكن النظر إلیها كإصـالحات ورغـم قلـة المراجـع التـي تناولتهـا، ،1985إن إصالحات 
فأهـدافها كـذلك تمیـزت بــالغموض  إلـى إحـداث تغییـرات فعلیـة مـن حیـث البــرامج والتصـورات العامـة،

وتغلیـب الجانــب التربــوي علــى الجانــب اإلیــدیولوجي  ســعي لمســایرة أســالیب التكــوین الحدیثــة،وعـدم ال
  :حدد أهداف التكوین كما یلي 1985فالمنشور الوزاري ألفریل 

  .تقدیم المنهجیة الجیدة-

                                                
 .21مرجع سابق، ص :المجلس األعلى للتربیة 1
 .11-10، ص ص  مرجع سابق:عبد المعطي سعود إدریس ابداح 2



 الفصل الخامس تأهیل المعلم في ضوء اإلصالحات الجدیدة في الجزائر
 

201 
 

  .تكوین المعلم الكفء والمسئول والواعي-
  .التمكین من الطرائق واألسالیب البیداغوجیة--
  .د من المعلومات والسلوكات والطرائق المنهجیة للمتعلمإعطاء أقصى ح-
  .1الجمع بین الدروس النظریة والتطبیقیة-

فـــإن أهـــداف بـــرامج إعـــداد وتكـــوین المعلـــم -المقاربـــة بالكفـــاءات-ةدوفـــي ظـــل المقاربـــة الجدیـــ
 الـذاتيوتصـمیم البـرامج والـتعلم  القائمة على الكفاءات ركزت على عـدد مـن المفـاهیم كإتقـان الـتعلم،

فمـن شـأن هـذه البـرامج أن تحقـق التـرابط بــین  ا المعلـم،بهـو یقـجـب أن وحـددت أهـم الوظـائف التـي ی
  .2النظریات والتطبیقات أي ما یؤدي إلى ممارسة المعلم لوظائفه

  :وعلیه جاءت أهداف بناء هذا النوع من البرامج كما یلي
  .اءة بمستوى األداء المحددإذ یتوقع من كل معلم امتالك الكف التأكید على األداء،-
  .التأكید على نتائج عملیة التعلیم المختلفة وتطبیقاتها الفعلیة بدال من العنایة فقط بالمعرفة اللفظیة-
بـــدال مـــن التـــدریس لمســـاعدة المعلمـــین علـــى امـــتالك القـــدرة علـــى األداء العملـــي  كوینتالعنایـــة بـــال-

فالمعلومات تكتسب قیمتها ومدى  النظریة فحسب،ولیس على امتالك المعلومات والمعارف  المنتج،
  .ق التكامل بین المجالین النظري والتطبیقيیتحقویر األداء، من خالل إسهامها في تط

من خالل استخدام القواعد العلمیة  اإلفادة من تكنولوجیا التعلیم لتحقیق فاعلیة تلك االستراتیجیات،-
اســــتخدام المــــواد واألجهــــزة واألدوات التعلیمیــــة  فضــــال عــــن فــــي التخطــــیط والمــــنهج العلمــــي للعمــــل،

  .المختلفة
  .العنایة بالعمل المیداني لتسهیل عملیة اكتساب الكفایات التي ستؤدى في المواقف التعلیمیة-
لبحث مستوى أداء المعلمین فمنها ما یؤكد بین تفرید  ،كوینالتنویع في طرائق وأسالیب التعلیم والت-
 كوینیــةمـن حقـائق ت بصـورها المختلفـة المسـتحدثة، كوینیـةاسـتعمال التعیینـات التمـن خـالل ، كـوینالت

ومنهـــا مـــا یؤكـــد التعلـــیم  وغیرهـــا، تكوینأو الكتیبـــات الخاصـــة بـــال والمجمعـــات أو الوحـــدات النســـقیة،
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اسـتعمال العـروض  أو المباشر من خـالل مشـاهدة النمـاذج وتقلیـدها أو التـدریس المصـغر، كوینوالت
  .1العلمیة

  أنواع تكوین المعلمین في الجزائر -ثالثا
نـــتكلم عـــن تكــوین المعلمـــین للمراحـــل الــثالث مـــن المدرســـة األساســیة یـــرد إلـــى أذهاننـــا  نحــی

  :نوعان من التكوین
یـــتم فـــي المعاهـــد التكنولوجیـــة أي دور كـــان الـــذي  هـــو ذلـــك التكـــوین :التكـــوین األولـــي -1  

 1975فبرایــر  8بتــاریخ  1975-7المنشــور رقــم  وقــد جــاء فــي.المعلمــین وهــذا قبــل مباشــرة المهنــة
هــو ذلــك التكــوین الــذي یتلقــاه المتربصــون داخــل معاهــد التكــوین ویــدوم مــن :للتكــوین األولــي تعریفــا

ویـدوم سـنة واحـدة وسـیتم تمدیـده إلـى سـنتین ابتـداء  ترشیح الدخول إلى التوظیف األول لدى التخرج،
  .1976-1975من السنة الدراسیة 
كوین أكادیمي یرتكز أساسا على اإلعداد العلمي المتخصص للمادة الدراسیة أو وهو كذلك ت
إذ أن هــذا اإلعــداد یجــب أن یضــمن لــه مســتوى علمیــا قویـــا  مســتقبال، المتكــون المــواد التــي یعلمهــا

قبل كل شيء عالم یرید أن یعلم سـواه ولهـذا یجـب أن  هألنقیقا وعمیقا لكل ما یتعلق بتخصصه، ود
  .2یحتل الجانب المعرفي الجزء األكبر في تكوینه

تعمیـــق وتعزیـــز المعـــارف ':ورد فـــي النصـــوص التنظیمیـــة للتكـــوین بـــالجزائر تعریـــف التكـــوین األولـــي
مداد المتكونین بالتقنیات المهنیة والمهارات النظریة والتطبیقیة ٕ   '.3وا

ویتمثل في  وفي الجامعات أیضا، ومراكز التكوین، وین في المعاهد التكنولوجیة للتربیة،یتم هذا التك
عداده لممارسة الوظیفة تحسین مستوى الموظف، ٕ   .وتوعیته وا

تــدوم مــدة التكــوین األولــي بالنســبة لمعلمــي المدرســة األساســیة الطــور األول والثــاني كانــت و 
ومهنیـــا وأن یركـــز علـــى الجانـــب  تكوینـــا معرفیـــا، حیـــث یتلقـــى خاللهـــا الطالــب ســنتین بصـــفة عامـــة،

بینمـا یعنـى بالجانـب المهنـي والتطبیقـي خـالل السـنة الثانیـة  المعرفي في السـنة األولـى مـن التكـوین،

                                                
 .65،66، ص ص مرجع سابق:سهیلة محسن كاظم الفتالوي 1
 .349-348سابق، ص ص  مرجع:محمد مقداد وآخرون2
 .9ص تكوین المكونین في قطاعات التربیة والتعلیم والتكوین المهني الواقع والمتطلبات، :عبد الحكیم رویبي 3
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إن التكــوین األولــي هــو ضــروري جــدا حیــث یــزود الطالــب المتــربص قبــل میــداني، مدعمــة بتــدریب 
  .1ومواد مهنیة مزاولة وظیفته بمهارات متخصصة

فــالتكوین األولــي إلــى غایــة منتصــف التســعینات كــان یــتم علــى مســتوى المعاهــد التكنولوجیــة 
سـواء أكـانوا حـائزین  للتربیة التي تتولى تكـوین معلمـي المدرسـة األساسـیة خـالل سـنة دراسـیة واحـدة،

أكــانوا كمــا یســتغرق تكــوین أســاتذة التعلــیم األساســي ســنتین اثنتــین ســواء .علــى شــهادة البكالوریــا أم ال
في حین كان تكـوین أسـاتذة التعلـیم الثـانوي ومـا یـزال إلـى الیـوم .حائزین على شهادة البكالوریا أم ال 

  .2یتم على مستوى المدارس العلیا لألساتذة
فـي المعاهــد  كـان یقـدمهـو أن التكـوین األولـي الـذي  ،فـي األخیـر والشـيء الـذي یجـب أن نشـیر إلیـه

وهـذا راجــع لسیاســة تكوینیــة جدیــدة انتهجتهــا وزارة التربیــة  نــذ ســنوات،التكنولوجیـة للتربیــة قــد توقــف م
  .الوطنیة على أن یتم التكوین األولي على مستوى الجامعات

  :أما بالنسبة للتكوین األولي فإن برامجه ذات أبعاد ثالث
  .تلك الدروس التي یتلقاها المتربص في القسم أغلبها نظري وبالطریقة التقلیدیة يوه:تكوین ثقافي-
  .تكوین مهني أو وظیفي-
  .أو االنضباط أو السلوك، التنشیط وأحیانا یطلق علیه الجانب المسلكي،-

بالنسبة لتنظـیم دورات التكـوین األولـي ونـوع المضـامین  :المبادئ التوجیهیة للتكوین األولي
  :ي كالتاليهغي أن تخصص له فالتي ینب

یعــد تكــوین المكــونین شــعبة تكوینیــة نوعیــة مخصصــة لجمیــع - :علــى الصــعید التنظیمــي-
  .المستویات المطلوبة

وال یجوز الشروع فیه بدون مستوى تعلیمي ما بعد البكالوریا،  یخصص تكوین المعلمین لمن لدیهم-
  .توفر الشروط التي تضمن نجاحه

  .في مؤسسات متخصصة ذات تجربة طویلة في هذا المجال لمین،سوف یتم تكوین المع-

                                                
شكالیته، :بوسعدة قاسم 1 ٕ  2011مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد الثاني، جوان تكوین المعلمین وا
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ینبغـي أن یحظــى التكـوین األولـي للمعلمــین بعنایـة كبیـرة بغــرض  :علـى صــعید المضـامین-
  :تزوید المتربصین والمتربصات بمضامین تكوینیة تتمیز بما یأتي

  .التعلیمثقافة عامة متینة وتحكم جید في التعبیر الشفوي والكتابي في لغة -
  .تكوین في الثقافة العامة لفائدة معلمي الطور االبتدائي-
تكــوین متخصــص لفائــدة أســاتذة .تكــوین ثنــائي القیمــة أو متخصــص لفائــدة أســاتذة التعلــیم المتوســط-

  .التعلیم الثانوي
  .تكوین یعزز تفتح الشخصیة وتطورها

  .تكوین نظري متكامل
واحتــرام كرامـــة اإلنســـان ربصـــین الحـــس المــدني الرفیـــع، ین المتیطــور التكـــوین األولــي لـــدى المعلمــ-

  .والتمسك بالقیم التي هي األساس الذي تقوم علیه مهنة التعلیم
  :ینمي التكوین األولي المعارف األساسیة المتصلة بما یأتي-
  .مضمون المادة التعلیمیة-
  .البرامج والوسائل التعلیمیة المتوفرة-
  .خصائص التالمیذ-
  .اإلستراتیجیات العامة للممارسات البیداغوجیة-
  .1السیاق التربوي العام-

یعتبر هذا النوع من التكوین من أكثر األنواع شیوعا وتطبیقا في  :التكوین أثناء الخدمة-2
وهو عبارة عن متابعة اإلطارات التي لها تجربة میدانیة .المؤسسات، نظرا ألهمیته وضرورة استمراره

 وهـو لـیس بـالتكوین الخـاص بفئـة دون األخـرى.وذلـك بعـد التخـرج وأثنـاء الخدمـة المهنة،وأقدمیة في 
سواء كانوا مدرسین قطاع التربیة والتعلیم والتكوین،  بل یشمل كل الفئات التابعة لجمیع األسالك في

بهــدف تحســین كفــاءاتهم .بغــض النظــر عــن أقــدمیتهم أو كفــاءتهم أو مفتشــین أو إداریــین أو غیــرهم،
أو ترقیـة أدائهـم فـي اإلدارة والتسـییر أو الـتحكم فـي  أو تطویر عملهم اإلشـرافي والتـوجیهي، مهنیة،ال

أمــا مــدة . أو ترشــید اســتعمال الوســائل المادیــة المســخرة لهــذا الغــرض التقنیــات الحدیثــة فــي المهنــة،
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الهـدف  متواصـلة حسـب وقد تتم على فتـرات قصـیرة أو طویلـة متقطعـة أ التكوین فهي غیر محددة،
أمـا تحدیـد البرنـامج واختیـار  طیلـة حیـاة المتكـون الوظیفیـة، الذي وضع له والمحتوى الذي یتضـمنه،

  .1المكونین فیتم حسب االحتیاجات
التكوین الذي یتلقاه المعلم مـن تـاریخ ترسـیمه إلـى التقاعـد فهـو یـدوم طیلـة  :ویعرف على أنه

  .2مباشرته لمهنته وذلك من أجل التحسین واإلتقان
بأنــه اإلعـــداد الــذي یتلقـــاه المــدرس منـــذ ) 1976/35(وعــرف التكــوین فـــي أثنــاء الخدمـــة فــي أمریـــة 

الملتقیـــات  وذلــك أثنــاء أداء مهامـــه داخــل المؤسســة التربویـــة عــن طریــق، ترســیمه إلــى یــوم تقاعـــده،
حلقــــات البحــــث والدراســــة وغیرهــــا مــــن األنشــــطة التــــي تســــاعد علــــى تجدیــــد  التربصــــات، النــــدوات،

  .3مات وتطورها نحو األحسنالمعلو 
  ویهدف التكوین أثناء الخدمة إلى

  .تعویض النقص في التكوین األولي من ناحیة التحصیل المعرفي واألكادیمي-
تأهیـــل المدرســـین غیـــر المـــؤهلین تربویـــا أو الـــذین تـــم تـــوظیفهم مباشـــرة دون أي تكـــوین بیـــداغوجي -

  .خاص
تنمیــة حــب التكــوین الــذاتي لــدى المدرســین قصــد .للمدرســینتعمیــق وتحــدیث المعــارف األكادیمیــة -

  .تحسین مستویاتهم
واإلصـــالحات التـــي مـــن الممكـــن أن تطـــرأ أو تـــدخل علـــى  تحضـــیر المـــدرس للتغیـــرات المســـتجدة،-

  .4النظام التربوي
وتزویده بكل یدي یهدف إلى تجدید خبرات المعلم، وبالتالي فإن التكوین أثناء الخدمة هو تكوین تجد

  ید سواء في میدان التربیة وفنون المهنة أو في میدان المعارف العلمیة أو التقنیة أو األدبیة التيجد
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  .1تتعلق بالمواد التي یعلمها أو تتعلق بالتطور الذي یحدث في میدان العلوم
  :هذا وهناك عدة أنواع للتكوین أثناء الخدمة نوجزها فیما یلي  

 78المسـتمر مثـل مـا نصـت علیـه المـادة  علیـه التكـوینیصـطلح  :المتواصـل التكوین 2-1
وهــو تكــوین یتمیــز بتنفیــذ رزنامـة تكــوین ســنویة تأخــذ صــورة الیــوم الدراســي أو  ،08/04مـن القــانون 

 بتأطیر من المسئول المباشر أو تكـوین علـى شـكل تكـوین عـن بعـد الندوة المحلیة أو الندوة الوالئیة،
بهـذا النـوع مـن التكـوین مؤسسـات التعلـیم العـالي أو المعاهـد  وقد تتكفل بإرسال دروس ومحاضرات،

یهـــدف هـــذا النـــوع مـــن التكـــوین إلـــى تحســـین معـــارف المســـتخدمین  المتخصصـــة فـــي مجـــال التربیـــة،
  .وتجدیدها وتحسین المستوى

یتمیــز هـذا النــوع مــن التكـوین باســتغالل فتــرات العطـل خــالل الســنة  :التكــوین للترقیــة 2-2
الذي یسمح لهم  إلى ترقیة الموظفین بعد تجدید معارفهم وتحسین مستواهم المهني،یهدف . الدراسیة

هـو تكـوین خـاص بـالموظفین الـذین سـینتقلون ف ،2بتقلـد مسـؤولیة أعلـى مـن مسـؤولیة سـلكهم األصـلي
كالمـدرس الـذي یریـد أن یصـبح مفتشـا أو مـدیر  إلى وظیفة جدیدة أو سیتحولون إلى منصب أعلـى،

وهـــذا التكـــوین ینـــدرج ضـــمن االســـتجابة لمتطلبــــات ، ینهم لهـــذه الوظیفـــة الجدیـــدةفیـــتم تكـــو  مؤسســـة،
التكوین في مهـارات  ویتطلب ذلك، منصب العمل من جهة وحاجیات الفعل التربوي من جهة أخرى

أو یـتم  هذه الوظیفة الجدیدة إما بالتفرغ للتكوین تحت إشراف مكونین قادرین على العطاء والتكوین،
  .3یحضر المتكون مع أحد الذین یمارسون هذه الوظیفة أثناء قیامه بوظیفته بالمالحظة حیث

  ) 2003( في الجزائر التربویة الجدیدة المعلم في اإلصالحات -رابعا
  دور المعلم في اإلصالحات األخیرة في الجزائر -1
 ،للمـتعلموتلقـین المفـاهیم  المعـارف،لم یعد دور المعلـم فـي المقاربـة الجدیـدة ممـثال فـي نقـل  

فقد بینت الدراسـات واألبحـاث التربویـة أن المـتعلم یمتلـك مـؤهالت ومكتسـبات ولـه تصـورات وقـدرات 
                                                

درجة معالفة معلمي السنة الخامسة ابتدائي للوضعیة االدماجیة وفق منظور التدریس بالمقاربة بالكفاءات :معوش عبد الحمید 1
بحث میداني ببعض المدارس االبتدائیة بوالیة المسیلة، قسم علم النفس، تخصص علم النفس المدرسي وعالفتها باتجاهاتهم نحوها، 

 .97، ص2011/2012جزائر، رسالة ماجستیر جامعة مولود معمري تیزي وزو، ال
 ،2010 عین ملیلة الجزائر، دار الهدى، الجزء األول، مراجعة إبراهیم قالتي، الجامع في التشریع المدرسي الجزائري،:سعد لعمش 2
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إال اســـتغالل هـــذه االســـتعدادات والمكتســـبات وتوجیههـــا الوجهـــة الصـــحیحة المعلـــم ومـــا علـــى  أولیـــة،
كلة لهــا بوضــعه فــي وضــعیات مشــ لیــتمكن المــتعلم مــن المالحظــة واالكتشــاف وبنــاء معارفــه بنفســه،

وقدراتــه وعنــدما یــدرك  ش علــى أن تكــون مرتبطــة بمكتســباته،اداللــة فــي حیاتــه الیومیــة وواقعــه المعــ
 المـــتعلم الداللـــة المعنویـــة لمـــا یـــتعلم فـــي حـــل مشـــاكله الیومیـــة یبـــذل طاقتـــه ویجنـــد معارفـــه ومـــوارده،

وهذا ما  الدراسة وخارجها،والتكیف مع المطالب المتغیرة في قاعة  ویوظف قدراته العقلیة في التعلم،
  .یسعى إلیه التعلیم بالكفایات

والتلقـین  وللوصول إلى المسعى المذكور ال بد من تغییر الممارسة البیداغوجیـة القائمـة علـى اإللقـاء
أصولها من المدرسة البنائیة التـي تعطـي أهمیـة كبیـرة لنشـاطات  تستوحيإلى ممارسة أكثر نجاعة، 

  .ته الذاتیة في التعلموتركز على قدرا المتعلم،
یصـــغي إلیـــه  لعالقـــة المعلـــم بـــالمتعلم فـــي أیـــة مـــادة، جدیـــداوهـــذه المقاربـــة تســـتدعي تصـــورا 

ویدفعـــه إلـــى تجنیـــد  ویضـــعه دومـــا فـــي وضـــعیة للتفكیـــر والبحـــث وحـــل المشـــاكل یثیـــر بهـــا اهتمامـــه،
دماج مكتسباته، ٕ تنشـیط الفعـال القـائم بیداغوجیا مقتصرا علـى ال المعلموال بد أن یكون دور  معارفه وا

علیـه  وتنویعهـا لتسـهیل عملیـة الـتعلم وللوصـول إلـى هـذا المسـعى، على انتقاء الوضعیات المناسبة،
  ...1أن یتفاعل مع تالمذته ویتعرف على خصائصهم النفسیة واالجتماعیة

 یم األنشــطة وتكییفهـــا وفـــق حاجــاتهمدور فعــال فـــي تحضــیر التالمیـــذ مـــن خــالل تنظـــلـــه لمعلم فــا

كمـــا یعمـــل علـــى انتقـــاء ممارســـات بیداغوجیـــة تســـمح بخلـــق وضـــعیات تجعـــل التلمیـــذ  تویاتهم،ومســـ
  .وتقویم سیرورة انجاز األنشطة وبناء التعلمات یشارك بنشاط في بناء كفاءته،

ولكي یتمتع المعلم بهذه الحریة یجب أن یكـون ذا كفـاءة عالیـة فـي المعـارف البیداغوجیـة وأن یكـون 
  .2في مجال عملهقادرا على اإلبداع 

مـن المعلــم أن یـؤدي أدوارا تختلــف عـن الــدور التقلیـدي المحصــور  تتطلــب هـذه الطریقــةكمـا   
متخـذا  شارحا لمعلومات الكتاب المدرسي منتقیا للوسائل التعلیمیـة، في كونه محددا للمادة الدراسیة،

ومـــدیرا وموجهـــا ومرشـــدا رفا مشـــ فقـــد أصـــبح دوره وواضـــعا لالختبـــارات التقویمیـــة، للقـــرارات التربویـــة،
                                                

مرجع  الجزائر،سند تربوي تكویني على أساس المقاربة بالكفاءات :المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم1
  .8-7ص ص  :www.infpe.edu.dzhttp//.إلكتروني من الموقع  
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نشــطین  فهــو فــي هــذه الطریقــة یحــاول أن یســاعد الطــالب لیكونــوا معتمــدین علــى أنفســهم،ومقیمــا، 
  .1بدل أن یكونوا مستقبلي معلومات مبتكرین وصانعي مناقشات ومتعلمین ذاتیین،

  :وهو بذلك المعلم منشط ومنظم ولیس ملقنا،
  .تكاریسهل عملیة التعلم ویحفز على الجهد واالب-
 .یعد الوضعیات ویحث المتعلم على التعامل معها-

  .2یتابع باستمرار مسیرة المتعلم من خالل تقویم مجهوداته-
قبــول األخطــاء علــى أنهــا مصــادر هامــة للــتعلم والتقــویم وتحســین المســتوى بشــرط أن یــتم تحلیلهــا -

  .وفهمها
  .التعلیمیة المعقدةإعطاء أهمیة للمشاركة الجماعیة للتالمیذ في تأدیة المهام -
  .القدرة على اإلبداع الشخصي والفردي دون االكتفاء الدائم بدور الموجه أو المسئول عن التعلیم-
 والتوقف عن المیل إلـى تسـجیل المسـاهمات الفردیـة لكـل تلمیـذ قبول النتائج والكفاءات المشتركة،-

والعوائق الخصوصیة والتي ال یدعها العمل إال بالوقوف على المشاكل واالبتعاد عن العمل الفردي، 
  .المشترك تظهر

  .والمقدرة على خلق وضعیات تقییم مشهودة التغاضي عن تعمیم التقییم،-
  .3المقدرة على إشراك المتعلمین في تقییم كفاءاتهم عن طریق مناقشة األهداف-
م فـي بنـاء روح النقـد واإلرشـاد التفاعل اإلیجابي مع تالمیذه بإثارة الحوار المثمر بینهم والذي یسـاه-

  .الذاتي وتدعیم الثقة بالنفس
  .االنطالق من وضعیات مستمدة من محیط المتعلم إلثارة انتباهه ولحفز اهتمامه-
قـــــــدرات المـــــــتعلم علـــــــى التفكیـــــــر المنطقـــــــي بتـــــــوخي االســـــــتدالل االســـــــتنتاجي واالســـــــتدالل تنمیـــــــة -

توظیــف -اســتغالل-التصــرف:اإلیجابیــة مثــل ویســتعمل أفعــال وألفــاظ تــدل علــى الحركیــة.االســتقرائي
  .فهم الوضعیات-التفاعل-التفكیر المنطقي

                                                
 .219مرجع سابق، ص :عبد اهللا العامري 1
مرجع إلكتروني من  الجزائر،مناهج السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي :وتحسین مستواهمالمعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة 2
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  .1جعل التلمیذ طرفا فاعال في العملیة التربویة-
  .األخذ بعین االعتبار السلوك المدخلي للتلمیذ-
  .اقتراح وضعیات معقدة بشكل مهمات ینجزها التلمیذ-
  .مراقبة ودعم التلمیذ أثناء تنفیذ المهمة-
  .مراقبة طریقة التعلم وسیاق استعمال الموارد المكتسبة-
 .2یوفر الفرصة إلعادة استعمال الكفاءات في مواقف أخرى-

 المعــارف وبهــذا فــإن المعلــم یقــوم بــدور الباحــث فــي المنــاهج التــي تســمح بتحســین الكفــاءات،
تمســكون فیهــا بقــیم بالطریقــة التــي ی التصــرفات ومواضــع هــؤالء التالمیــذ فــي المجتمــع، ،المنهجیــاتو 

فـالمعلم ، فـي تنمیـة مجـتمعهممن خالل امـتالكهم لمكونـات تمكـنهم مـن المسـاهمة  وأصالة مجتمعهم
ویتطلـب منــه هــذا اكتســاب كفــاءات ومهــارات جدیــدة ، ومســهل لســیرورة التلقــین مقــیم موجــه،إذن هـو 

وتضـــم هـــذه .والثقافیـــةالتربویـــة  إضــافة إلـــى االتجاهـــات التقلیدیـــة فــي البحـــث عـــن المعـــارف العلمیــة،
 .3وعدم فرض رأیه والقدرة على تقییم ونقد ذاته االتجاهات أیضا قدرة التخاطب واستشارة اآلخرین،

  مراحل تكوین المعلمین في الجزائر -2
وجـــدت الجزائـــر نفســـها فـــي تلـــك الفتـــرة أمـــام  1962بعـــد رحیـــل االســـتعمار الفرنســـي ســـنة  

وغیاب شبه تام لإلمكانیـات  لحق بالمؤسسات التربویة،بسبب التخریب الكبیر الذي  وضعیة صعبة،
  .لتغطیة هذا العجزالبلدان األوربیة والعربیة واألسیویة لذا فقد استعانت الجزائر ببعض  البشریة،

بمراحل هامة ومتعددة تعكس كل  االستقاللولقد مر تكوین المعلمین واألساتذة بالجزائر منذ 
فیمــا یلــي أن نعطــي عرضــا مــوجزا لهــا مركــزین علــى أبـــرز  وســنحاول منهــا وضــعیة المرحلــة تلــك،

  :كل مرحلة هااألحداث التي عرفت
                                                

جودة التعلیم داخل المنظومة التربویة في ظل معوقات تحقیق أهداف اإلصالح ومتطلباته :جابر نصرالدین، بن اسماعین رحیمة 1
، منشورات مخبر المسألة 2009/ماي/6/7الرهانات األساسیة لتفعیل اإلصالح التربوي في الجزائر، أعمال الملتقى الثالث المنعقد 

 .366-349، ص ص 2009بسكرة، العدد الخامس جوان التربویة في الجزائر في ظل التحدیات الراهنة، جامعة محمد خیضر 
  .95ص  مرجع سابق،:بوعیشة نورة2
الرهانات األساسیة لتفعیل اإلصالح التربوي في الجزائر، أعمال  اإلصالح التربوي والتجدید البیداغوجي في الجزائر،:أمینة مساك 3

بویة في الجزائر في ظل التحدیات الراهنة، جامعة محمد خیضر ، منشورات مخبر المسألة التر 2009/ماي/6/7الملتقى الثالث المنعقد 
 .383-367، ص ص 2009بسكرة، العدد الخامس جوان 
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 دراسـي عـام أول في المسجلین التالمیذ عدد تضاعف :1970-1962المرحلة األولى من 

 خالل مسجال 777636إلى 62/ 61 الموسم خالل تلمیذا 353853 من االستقالل وقفز عهد في

 ما تفوق الهائل العدد هذا حاجیات فكانت ،100 % تفوق نسبة التزاید هذا یمثل إذ 62/63الموسم 

مـن  یبـق ولـم الفرنسـیین المعلمـین معظـم االسـتقالل صـبیحة غـادر فقـد ،تـوفره الفتیـة أن للدولـة یمكـن
 بینمـا فرنسـي أصـل مـن معلـم 1000 ونحـو 2600 وعـددهم الجزائریـون المعلمـون إال التعلـیم سـلك

 معلمـا ( 20.000 ) ألـف العشـرین نحـو الرسـمیة التقـدیرات حسـب االسـتثنائي الـدخول یحتـاج هـذا

/ 27/09المـؤرخ فـي  62/10المرسـوم  بموجـب تأسسـت( العهـد حدیثـة الحكومـة الجزائریـة فلجـأت
 :االستثنائي وقد قامت ب الوضع هذا أمام استثنائیة حلول إلى)  1962

 الجزائـریین بـین مـن والممـرنین والمسـاعدین المعلمـین مـن كبیـر لعـدد :المباشـر التوظیـف-

 وأسـفر الفـراغ المـدهش لسـد الفرنسیة أو العربیة باللغة التعلیم من مقبول مستوى على یتوفرون الذین

  .جزائریا معلما 7000 قرابة تجنید على األول اإلجراء هذا
 7700 یقارب ما على الحصول اإلجراء ھذا عن ونتج نفسھا فرنسا مع الثقافي التعاون-

 .فرنسیا معلما

 ما یتراوح العدد وكان مشرقا أو مغربا الشقیقة العربیة البلدان من االحتیاجات من البقیة وغطیت-

 .معلما2500 و  2000 بین
 نظم واستعمال ضروریة إجراءات اتخاذ استوجب مما شاغرة عدیدة مناصب بقیت ذلك كل ورغم

 :منھا خاصة بیداغوجیة

  .المقررة الساعات تخفیض-
  .واحد قسم في األفواج تجمیع-
  .1أفواج عدة على الواحد المعلم تناوب-

إن اللجوء إلى توظیف هؤالء الممرنین والمسـاعدین مـن ذوي المسـتوى المحـدود ودون إعـداد 
كــان نتیجــة ألســباب ظرفیــة أهمهــا الرحیــل الجمــاعي للمعمــرین والفــراغ القصــدي  أو تكــوین مســبق،

باإلضافة إلى العدد القلیـل جـدا مـن الجزائـریین الـذین یتـوفرون علـى تكـوین یمكـنهم مـن  الذي تركوه،
  .القیام بمهنة التعلیم لذلك الكم الهائل من األطفال الذین هم في سن التمدرس

                                                
 .4-3ص ص  ،مرجع سابق النظام التربوي في الجزائر بعد االستقالل،:المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم1
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فیمكننا تمییز نمطین وهـذا  أما بخصوص أنماط التكوین التي كانت سائدة في هذه المرحلة،   
ویتمثـل الـنمط األول فـي  للمعاهـد التكنولوجیـة للتربیـة والمـدارس العلیـا لألسـاتذة،قبل االنتشار الكلـي 

 علــــى الرفــــع مــــن مســــتوى الممــــرنین الثقــــافي والمهنــــياالســــتثنائي الــــذي تــــم التركیــــز فیــــه،  التكــــوین
مؤسســـات مختلفـــة  وألجـــل ذلـــك أنشـــأت ،)B.E.G(وتحضـــیرهم للحصـــول علـــى شـــهادة التعلـــیم العـــام 

وین وتحســین المســتوى للمــرنین منهــا مراكــز التكــوین الثقــافي والمهنــي التــي أنشــأت للقیــام بمهمــة التكــ
  .مركز )19634( 1970وبلغ عددها إلى غایة  1964أكتوبر /6مرسوم مؤرخ في  بموجب

باإلضافة إلى مراكز التحسـین التـي كانـت تتـولى مهمـة تكـوین الممـرنین المنتـدبین لمـدة سـنة 
وذلـك لتحضـیرهم للحصـول علـى شـهادة  الثالثة من التعلیم المتوسـط،والحاصلین على مستوى السنة 

مركـــزا لیـــتم إلحاقهـــا  )13( 1970-1969ووصـــل عـــدد المراكـــز فـــي ســـنة  الثقافـــة العامـــة والمهنیـــة،
  .1971-1970من الموسم الدراسي  ابتداءبالمعاهد التكنولوجیة للتربیة 

الممـــرنین  تـــدریب ت تتـــولى مهمـــةكـــذلك میـــز هـــذه المرحلـــة إنشـــاء مراكـــز التنشـــیط التـــي كانـــ
خضـاعهم إلـى تكـوین معرفـي أكـادیمي، ٕ فیمـا یخصـص نصـف یـوم مـن كـل أسـبوع لتـدریب میــداني  وا

وكانـت هـذه المراكـز مدعمـة مـن الیونیسـیف خاصـة مـن ناحیـة  تطبیقي تحت مسـئولیة معلـم مطبـق،
  .مركزا) 20( 1974-1973وبلغ عددها في الموسم الدراسي  توفیر الوسائل التعلیمیة،

قامــــت الدولـــة آنــــذاك بـــالتركیز علــــى التكـــوین المهنــــي المحـــض مــــن خـــالل التربصــــات  كمـــا
أي  بهدف تنمیة الكفاءة األدائیة للمدرسـین یوم إلى الشهر، 15القصیرة المدى التي كانت تدوم من 

الجزائــر وأول تــربص نظــم فــي  كــان یــتم التركیــز فیهــا علــى تنمیــة القــدرات األدائیــة المهاریــة للمعلــم،
 3000 معلــم تــم انتقــائهم مــن بـــین 500 لفائـــدة 1963-1962المســتقلة كــان فــي الموســم الدراســي 

  .1معلم على المستوى الوطني
دار لتكـــوین  30الـــذي یســـمح بفـــتح  64/230ولتعـــویض هـــذا الـــنقص الفـــادح صـــدر قـــانون   

وتــاله  للمعلمــین،بتعــداد مدرســتین لكــل والیــة آنــذاك مخصصــة لتكــوین المعلمــات وأخــرى  المعلمــین،
الـذي حــدد كیفیـات تسـییر هـذه المـدارس وضــبط  11/02/1966الـذي صـدر فـي  66/176القـانون 

                                                
دراسة میدانیة -الریاضیات في التعلیم الثانوي في ضوء أسلوب الكفایات الوظیفیة تقویم األداء التدریسي ألساتذة:حدید یوسف 1

أطروحة دكتوراه، قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا، تخصص علم النفس التربوي  -بمؤسسات التعلیم الثانوي لوالیة جیجل
 . 143-141، ص ص 2008/2009جامعة قسنطینة، 
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ونظــرا .حیــث اقتصــرت هــذه المــدارس علــى تكــوین المدرســین والمعلمــین المســاعدین شــعب التكــوین،
 69/106األمـر صـدر أیـن لتطور التعلیم كما وكیفا أصبحت الحاجة ملحة لفتح معاهد متخصصة،

 70/78المكمـل بـاألمر رقـم  المتضمن إنشاء المعاهـد التكنولوجیـة للتربیـة 26/12/1969ؤرخ في م
 23/11/1970مـــؤرخ فـــي  70/177وتبعـــه مباشـــرة صـــدور المرســـوم  10/11/1970المـــؤرخ فـــي 

 1983مــؤرخ فــي  38/353والمرســوم رقــم .المتضــمن القــانون األساســي لطلبــة المعاهــد التكنولوجیــة
  .1.تكوینالمتضمن تنظیم ال

فـــي الموســـم  19908وفـــي نهایـــة هـــذه المرحلـــة ارتفـــع عـــدد معلمـــي المرحلـــة االبتدائیـــة مـــن 
أي بزیـــــادة الضـــــعفین  1969/1970 فــــي الموســـــم الدراســــي 39819إلـــــى  1962/1963 الدراســــي

وهـذه المعطیـات مؤشـر علـى  ،4649إلـى  7212بینما انخفض عدد المعلمین األجانب مـن  تقریبا،
 .2%32،88اإلطارات التعلیمیة بنسبة زأرة تحقیق ج

ـــة الثانیـــة وتحدیـــدا بدایـــة الســـنة الدراســـیة  مـــع بدایـــة هـــذه المرحلـــة :1970/1980 -المرحل
كسـابلتكوین المعلمین وتحسین مستواهم، مـن أجـل  أنشأت المعاهد التكنولوجیة 1970 ٕ  المعلمـین وا

ثقافـــة تربویـــة نظریـــة وتطبیقیـــة تســـمح لهـــم بالممارســـة التربویـــة الفعالـــة وفـــق مبـــادئ وأســـس التربیـــة 
وبــذلك  وبــذلك وضــعت الشــروط لاللتحــاق بهــا لتلقــي التكــوین األولــي الضــروري للمــدرس، الحدیثــة،

 فقـد كـان هـدو .3)جامعي ثانوي، متوسط، ابتدائي،( حددت مدة التكوین بالنسبة لكل مرحلة تعلیمیة
لسیاسة جدیدة للتكوین االستجابة إلى األعداد الهائلـة مـن التالمیـذ المسـجلون بمختلـف بتبنیها الدولة 

حیـــث نـــص التقریـــر الخـــاص بـــالمخطط الربـــاعي الـــذي قامـــت بـــه الدولـــة مـــن  المؤسســـات التعلیمیـــة،
مــــن خــــالل للمدرســــین الــــذین ال یحملــــون شــــهادات، علــــى ضــــرورة التكــــوین الســــریع  1970/1974

  .إمدادهم بالمعارف الالزمة وهذا لتلبیة األهداف الكمیة للتربیة الوطنیة
لـة تـم إلغـاء دور المعلمـین ومن أجـل تجسـید السیاسـة الجدیـدة للتربیـة الوطنیـة فـي هـذه المرح

ة لوقـد تـم إنشـاؤها فـي بدایـة األمـر كحـل مؤقـت لمشــك یـة للتربیـة،العلیـا وعوضـت بالمعاهـد التكنولوج

                                                
 .407 مرجع سابق، ص:سعد لعمش 1
مخبر المسألة التربویة في الجزائر في ظل ، 1990إلى عام  1830تطور حركیة التعلیم في الجزائر من عام :محي الدین عبد العزیز 2

 .35-23، ص ص 2011التحدیات الراهنة، دفاتر المخبر،جامعة بسكرة، العدد السابع فیفري 
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ومعلمین مـن حـاملي مسـتوى  ن ممرنین من حاملي مستوى السنة الرابعة متوسط،ظرفیة بهدف تكوی
  .ثم توسعت لتكوین سلك أساتذة التعلیم المتوسط الثالثة ثانوي،

ة فـي سـلك تمیزت هـذه المرحلـة بالسـماح للمتخـرجین األوائـل مـن المعاهـد التكنولوجیـة للتربیـ 
العلیـا لألسـاتذة لتحضـیر شـهادة اللیسـانس لممارسـة باالنتداب إلى المـدارس  أساتذة التعلیم المتوسط،

  كما تمیزت بالسماح ألساتذة التعلیم المتوسط ذو خبرة معینة باالنتداب  التدریس في التعلیم الثانوي،
كما تم اتخاذ قرار  إلى المدرسة العلیا لألساتذة لتحضیر شهادة اللیسانس بعد دراسة ملفاتهم،

  .1سنوات 3إلى  4العلیا لألساتذة من بتقلیص مدة التكوین بالمدارس 
فــي تنصــیب التعلــیم األساســي مــع اإللغــاء  تــم الشــروع :1980/1994المرحلــة الثالثــة مــن 
ویســـمح التعلـــیم األساســـي للتلمیـــذ مـــن مزاولـــة تعلیمـــه إلـــى غایـــة الســـنة  التـــدریجي للتعلـــیم المتوســـط،

ومـــع تطبیـــق هـــذه  الســـادس عشـــر،وال یحـــق طـــرد التلمیـــذ الـــذي لـــم یتجـــاوز ســـن  التاســـعة أساســـي،
أو مــا یعــرف  لتالمیــذ خاصــة فــي التعلــیم المتوســط،زداد عــدد اإالسیاســة الجدیــدة فــي میــدان التعلــیم 

وزادت الحاجة أیضا إلى أعداد كبیرة من أسـاتذة  بالطور الثالث من التعلیم األساسي بشكل ملحوظ،
هـذه المرحلـة اتخـذت الدولـة قـرارات وفـي بدایـة .الطـور الثالـث علـى الخصـوص فـي التعلـیم األساسـي

حیــث قــررت تكــوین الممــرنین فــي تكــوین المقــدم للمعلمــین واألســاتذة، تهــدف إلــى الرفــع مــن نوعیــة ال
زالــة هــذا الســلك نهائیــا، ورشــات صــیفیة مــن أجــل تــرقیتهم إلــى ســلك المعلمــین، ٕ كمــا اتخــذت قــرار  وا

وتمدیــد فتــرة  مــن ســنة واحــدة إلــى ســنتین، لطــور الثالــثلبتمدیــد فتــرة تكــوین أســاتذة التعلــیم األساســي 
  .التكوین بالمدارس العلیا لألساتذة من ثالث سنوات إلى أربع سنوات

عرفــــت هــــذه المرحلــــة تلبیــــة حاجــــات قطــــاع التعلــــیم مــــن  :1994/1999 الرابعــــةالمرحلــــة 
ت الشيء الذي جعل الدولة تتخذ قرارات بتوظیف حاملي الشهادا المعلمین واألساتذة بشكل مرضي،

وتمدیــد فتــرة التكــوین مــن ســنتین إلــى ثــالث ســنوات  الجامعیــة فــي التعلــیم األساســي بمختلــف أطــواره،
كمـا  ومن سنة واحدة إلى سنتین بالنسبة لسلك معلم التعلـیم األساسـي، لسلك أستاذ التعلیم األساسي،

الشــيء الــذي جعــل الدولــة  تمیــزت هــذه المرحلــة بتراجــع عــروض التكــوین فــي جمیــع أســالك التعلــیم،
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أو وضـعهم تحـت  بیـة وتحـویلهم إلـى ثانویـات ومتـاقن،تقرر الغلق التدریجي للمعاهد التكنولوجیـة للتر 
 56حیـث تقلـص عـدد المعاهـد التكنولوجیـة للتربیـة مــن .تصـرف وزارة التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي

لیــتم غلقهــا نهائیــا مــع  ،1997معهــد ســنة  26إلــى  1996معهــد ســنة  35إلــى  1990معهــد ســنة 
  .نهایة هذه المرحلة بالموازاة مع غلق المراكز الجهویة لتكوین إطارات التربیة

إن الشـــيء الـــذي میــــز هـــذه المرحلـــة هــــو االتجـــاه مــــن تحقیـــق الكـــم إلــــى االهتمـــام بالنوعیــــة 
  .وتحسین مستوى األساتذة والمعلمین

إعـــادة تنظـــیم التكـــوین  عرفـــت هـــذه المرحلـــة :2003إلـــى  1999 مـــن  الخامســـةالمرحلـــة 
لحـاق تكـوین المعلمـین واألسـاتذة إلـى المـدارس العلیـا  األساسي لكل أسالك قطـاع التربیـة والتعلـیم، ٕ وا

حیــث ینبغــي للطلبــة الحاصــلین علــى  لتحــاق بالمــدارس العلیــا لألســاتذة،لألســاتذة وتحدیــد شــروط لإل
معــدل مرتفــع باإلضــافة إلــى إجــرائهم أن یحصــلوا علــى  شــهادة البكالوریــا الــراغبین فــي االلتحــاق بهــا،

وأربع سنوات  المدرسة األساسیة، كما تم تمدید فترة التكوین إلى ثالث سنوات لمعلم.لمسابقة الدخول
فـي  عبالشـرو كمـا تمیـزت هـذه المرحلـة .ألستاذ التعلیم المتوسط وخمس سنوات ألسـتاذ التعلـیم الثـانوي

مـن أجـل الرفـع مـن مسـتواهم  الجـامعیین أثنـاء الخدمـة، تنفیذ برنامج لتكوین المعلمین واألساتذة غیـر
  .1العلمي واألكادیمي وتأهیلهم للحصول على شهادات جامعیة

أمـــا نظـــام التكـــوین األولـــي للمدرســـین المقـــرر فـــي إطـــار  :2003مـــن  المرحلـــة السادســـة
ویـتم فـي  الموجه لمختلف أسالك التعلیم فهو تكوین من مسـتوى جـامعي، األخیر، اإلصالح التربوي

أو للوزارة المكلفة بالتعلیم العالي بحسب  مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتربیة الوطنیة،
یسـتفید المدرسـون الـذین تـم تـوظیفهم  األسالك التي ینتمون إلیها والمستویات التي یراد تعییـنهم فیهـا،

ویمـنح هـذا التكـوین  مدرسـیة،قبل تعیینهم في مؤسسة  عن طریق مسابقة خارجیة من تكوین تربوي،
  .2البیداغوجي في مؤسسات التكوین التابعة للوزارة المكلفة بالتربیة الوطنیة
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برفـــع مســـتوى شـــروط  عـــن نظـــام التكـــوین الســـابق نظـــام التكـــوین األولـــي للمدرســـین،یتمیـــز 
تابعـة  وبإطالـة مـدة التكـوین وبإجرائهـا علـى مسـتوى مؤسسـات تكـوین متخصصـة توظیف المعلمـین،

  :لذا نالحظ ما یلي.أو تحت وصایته البیداغوجیة لتعلیم العالي،ل
إن التكــوین األولـــي لمعلمـــي الطـــور االبتـــدائي تكـــوین متخصـــص ذو مســـتوى جـــامعي مدتـــه ثـــالث -

ویـتم تـوظیفهم علـى أسـاس الفـوز فـي المسـابقة الوریـا، سنوات یسـتفید منـه الحـائزون علـى شـهادة البك
ات تـــم إنشـــاؤها حـــدیثا هـــي معاهـــد تكـــوین المعلمـــین وتحســــین ویـــتم تقـــدیم هـــذا التكـــوین فـــي مؤسســـ

  .1مستواهم
  .تكوین أساتذة التعلیم االكمالي لمدة أربع سنوات-
بالمــــدارس العلیــــا لألســــاتذة فــــي جمیــــع مــــواد  تكــــوین أســــاتذة التعلــــیم الثــــانوي لمــــدة خمــــس ســــنوات،-

  .رفي والمهنيویشمل التكوین الجانب المع التخصص للحاصلین على شهادة البكالوریا،
م األساســي المرشــحین یتـولى اإلشــراف علــى هـؤالء المعلمــین واألســاتذة مفتشــوا التربیـة والتعلــی

مــن بــین المعلمــین واألســاتذة عــن طریــق مســابقة وطنیــة وبعــد االســتفادة مــن تكــوین  لهــذه الوظیفــة،
  .بالمعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم

الجدیــدة للتكــوین فــإن المؤسســات الجامعیــة هــي التــي تتــولى تكــوین  إذن ففــي إطــار السیاســة
واألساتذة لمدة تتراوح ما بین ثالث سنوات إلـى خمـس سـنوات حسـب مراحـل  جمیع أنماط المعلمین،

 التعلیم 
  .2ویشترط في من یلتحقون بهذه المؤسسات الحصول على شهادة البكالوریا

ا بواسـطة محتویـات تعلـیم بإعـداد المعلـم إعـدادا متخصصـوبهذا فإن الهـدف تكـریس احترافیـة مهنـة ال
تأخــذ فــي الحســبان الخصــائص  لمترشــحین لمهنــة التعلــیم،ا ووضــع شــروط النتقــاءتكوینیــة مالئمــة، 

  .الفردیة والكفایات المعرفیة التي تحقق األهلیة للتعلیم

                                                
 .168مرجع سابق، ص :بو بكر بن بوزید 1
قسم علم االجتماع، تخصص -دراسة میدانیة على مؤسسات التربیة بمدینة بسكرة-واقع المنظومة التربویة الجزائریة:مرابط أحالم 2

 .112-111، ص ص 2005/2006یة، جامعة محمد خیضر بسكرة،علم اجتماع التنم
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الوظیفـــة مثـــل  ألداء هـــذه تتمثـــل فـــي االســـتعداد النفســـي والجســـدي للمترشـــح، :الخصـــائص الفردیـــة-
ومــدى قابلیتــه للعمــل الجمــاعي والتعــاون  رغبتــه فیهــا وســالمته مــن العاهــات التــي تحــول دون ذلــك،

  .وقدرته على التبلیغ وتحلیه بالصبر وحبه لإلطالع وأخذه بالمبادرة
تعلیمـــه ومعرفتـــه بمراحـــل نمـــو الطفـــل ) أو مـــواد(وتتمثـــل فـــي امتالكـــه لمـــادة  :الكفایـــات المعرفیـــة-

لمامـــه بنظریـــات الـــتعلم،والمراهـــق  ٕ وقدرتـــه علـــى فهـــم المســـتجدات واســـتعمال الحاســـوب والوســـائل  وا
وقدرتــــه علــــى فهــــم مســــتویات األهــــداف  الســــمعیة البصــــریة واالطــــالع علــــى النصــــوص التشــــریعیة،

  .1وصیاغتها واكتسابه ألسالیب التقویم العلمي
تحســـینات شـــاملة علـــى لضـــمان تكـــوین ممتـــاز بـــادرت وزارة التربیـــة الوطنیـــة بإدخـــال أخیـــرا و 

ویستدعي تطبیق هذا التنظیم الجدید ما  في شتى المراحل التعلیمیة ،تنظیم التكوین األولي للمعلمین
  :یأتي

  .تطبیق معاییر أكثر صرامة فیما یخص االلتحاق بمؤسسات التكوین-
  .تكییف مدة التكوین وفق مقتضیات كل مستوى تعلیمي-
  .مخططات التكوینإعادة النظر بصورة جذریة في -

  .أساسا من جامعیین مؤهلین للتكفل بالتكوین األكادیمي االستعانة بفرق تأطیر مكونة،
اعتبار التكوین العملي والتدریبات التطبیقیـة جـزءا ال یتجـزأ مـن منـاهج التكـوین علـى أن تسـند إلـى -

  .2موظفین متخصصین تابعین لقطاع التربیة الوطنیة
  في الجزائر التربویة الجدیدة اإلصالحاتالمعلم في ضوء تأهیل  -3

إن تكـــوین المــــؤطرین البیـــداغوجیین واإلداریــــین وتحســـین مســــتواهم یعتبـــر قطبــــا قائمـــا بذاتــــه 
  :وتتعلق العملیات المسجلة في هذا المجال فیما یأتيبرنامج إصالح المنظومة التربویة،  ضمن

للمدرســین العــاملین فــي مرحلتــي التعلــیم تطبیــق نظــام جدیــد للتكــوین أثنــاء الخدمــة یوجــه خصیصــا -
  .االبتدائي والمتوسط

  .تحسین نظام التكوین األولي للمعلمین لیتماشى مع المعاییر الدولیة في هذا الباب-

                                                
 .84- 83ص  مرجع سابق،:المجلس األعلى للتربیة 1
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التـــدریب المتواصــــل لجمیــــع المســــتخدمین للتكفــــل علـــى أحســــن وجــــه بعملیــــات إصــــالح المنظومــــة -
 .التربویة

  .1في التعلیم الثانويإعادة تأهیل شهادة األستاذ المبرز -
عنایــة خاصــة بتكــوین  هــذا وقــد أولــى األمــر المتضــمن تنظــیم التربیــة والتكــوین فــي الجزائــر،

التكوین عملیـة مسـتمرة لجمیـع المـربین ':منه على ما یلي 49األساتذة والمعلمین حیث نصت المادة 
ب أعلـى مسـتوى مـن واكتسـا ومهمته أن یتیح الحصول على تقنیات المهنة، على جمیع المستویات،

وفـي هـذا المجـال فـإن مسـعى الـوزارة '.الكفاءة والثقافة والوعي الكامل بالرسـالة التـي یقـوم بهـا المربـي
  :ینصب حالیا في اتجاهین

هــو اشــتراط تــوافر مســتوى علمــي وثقــافي رفیــع فــي المتقــدمین للعمــل حالیــا  :االتجــاه األول
كمـا  علـى مراجعـة شـروط االلتحـاق بمهنـة التـدریس،وفـي هـذا اإلطـار تعمـل الـوزارة  لمهنة التدریس،

قائمــة حالیــا وتكییــف مهامهــا وفقــا تعمــل علــى إعــادة النظــر فــي وظــائف ومهــام مؤسســات التكــوین ال
  .لمتطلبات المرحلة الحالیة والمستقبلیة

هو البحـث عـن صـیغ جدیـدة أكثـر مالئمـة لتأهیـل المعلمـین الـذین یمارسـون  :االتجاه الثاني
والــذین لــم یحصــلوا علــى الحــد األدنــى الضــروري لممارســة هــذا العمــل  لوقــت الحاضــر،عملهــم فــي ا
وكانوا قد وظفوا في السنوات السابقة تحت تأثیر الطلب المتزاید على التربیة الذي لم  .علمیا وتربویا

ء وفي هذا اإلطارفإن التكـوین أثنـانة، یسمح آنذاك بوضع شروط انتقائیة مناسبة لاللتحاق بهذه المه
الخدمـــة یشــــكل أبـــرز االنشــــغاالت ویتـــواله حالیــــا مفتشـــوا التربیــــة والتكـــوین ومفتشــــوا التربیـــة والتعلــــیم 

  .األساسي في شكل تجمعات تكوینیة میدانیة
نحـو التوظیـف األمثـل للتكنولوجیـات الجدیـدة لإلعــالم  وتتجـه سیاسـة التكـوین أثنـاء الخدمـة مسـتقبال،

یدها میـــدانیا كأفضـــل خیـــار بتـــوفیر فضـــاءات مالئمـــة لهـــذا واالتصــال التـــي تســـعى الـــوزارة إلـــى تجســـ
  .2ةعلى مستو المؤسسات التعلیمی الغرض

  
                                                

 .165نفس المرجع، ص  1
، ص 2007األردن، ، دار حامد عمان نظم التربیة والتعلیم في الوطن العربي ما قبل وبعد عولمة التعلیم:عبد اللطیف حسین فرج2
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  الخطة االستعجالیة لتأهیل المدرسین في المرحلة االبتدائیة والمتوسطة -1  
 في بدایة تطبیق اإلصالح التربوي كان عـدد المدرسـین المـوظفین لـدى وزارة التربیـة الوطنیـة

 61.000فــي التعلــیم المتوســط و 108.000فــي التعلــیم االبتــدائي و 171.000 مــنهم 340.000
  .في التعلیم الثانوي

مــــنهم  % 95لـــئن كـــان مســـتوى تأهیـــل أســـاتذة التعلــــیم الثـــانوي مقبـــوال علـــى العمـــوم بحیـــث 
وكـذا ریاضة والموسـیقى والرسـم الباقین فهم أساتذة التربیة البدنیة وال %5یحملون شهادة جامعیة أما 

علـق بـالتعلیم غیـر أن الوضـع جـد مختلـف فیمـا یتلتقني في مؤسسات التعلیم الثانوي، اتذة التعلیم اأس
الزیادة الهائلة في عدد التالمیـذ جـراء دیمقراطیـة التعلـیم قـد ولـدت حاجـة كبیـرة فاالبتدائي والمتوسط، 

ت هاتــان المرحلتــان ولقــد كانــ، جـدا إلــى المعلمــین وال ســیما علــى مســتوى التعلـیم االبتــدائي والمتوســط
أول المتأثرین بالضغط القوي لتزاید عدد التالمیذ التي ما انفكـت تتكـاثر بعـد تعمـیم مشـروع المدرسـة 

ذلــك فــإن إطالــة مــدة التمــدرس اإللزامــي إضــافة إلـى  كــان ذلــك خــالل الســبعینات، ة للجمیــع،االبتدائیـ
ازدادت  األساســـیة للجمیـــع، ســـنوات فـــي مســـتهل الثمانینـــات أي مـــع انطالقـــة المدرســـة 9إلـــى غایـــة 

مما اضطر قطاع التربیـة الوطنیـة لتلبیـة هـذه الحاجـة المتزایـدة إلـى المعلمـین الحاجة إلى المعلمین، 
توظیــف عــدد كبیــر مــن المدرســین ذوي التأهیــل الضــعیف والــذین لــم بإلــى غایــة منتصــف التســعینات 

  .یستفیدوا في بعض األحیان حتى من التكوین األولي الضروري
مما ، االنشغال بتلبیة الحاجة الكمیة قد أثرت إلى حد بعید على تطور المنظومة التربویة إن

أدى إلى بروز احتیاطي هام من المعلمین ذوي التأهیل الضعیف والـذین یعـانون نقـائص فادحـة مـن 
  .حیث المعلومات األكادیمیة

تأهیــــل التــــي أن بنیــــة ال أظهــــرت ، 2004 ملخــــص القــــول أن الوضــــعیة المیدانیــــة فــــي ســــنة
وكـــان االتجـــاه العـــام  كانـــت تعـــاني اخـــتالال كبیـــرا، 1970ة تطـــورت بصـــورة واضـــحة جـــدا منـــذ ســـن

ذلـك أنــه .وال ســیما فـي التعلــیم االبتـدائي والمتوســط ت ینبــئ عـن نقــص فـي تأهیــل المدرسـین،للمؤشـرا
مـــدرس فقــــط  38.000مــــدرس فـــي الطــــورین االبتـــدائي والمتوســــط كـــان ثمــــة  280.000مـــن بـــین 

ال یحوزون شهادة جامعیة وبالتالي لـم تكـن تتـوفر  24.000ین على شهادة جامعیة والحال أن حائز 
  .الجدید فیهم مواصفات ملمح المدرس التي حددها اإلصالح
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إلـــى حـــد كبیــر ألن إصـــالح المنظومـــة التربویـــة لـــن یتحقـــق اســـترعت االنتبـــاه  هــذه الوضـــعیة
  .1وكفاءات مهنیة مؤكدةبدون معلمین ذوي مؤهالت أكادیمیة  بصورة مرضیة،

ن نسبة كبیرة من هـؤالء المعلمـین سـتظل فـي المهنـة حتـى العشـریة الثانیـة إضافة إلى هذا فإ
مــن المعلمــین العــاملین ال یتجــاوز  %60إلــى حــوالي  اإلحصــائیةإذ تشــیر البیانــات  ،21مــن القــرن 

هـذه النسـبة أكثـر مـن سـنة وتمثـل  40منهم متوسـط سـنهم أقـل مـن  %75سنة وأن  35معدل سنهم 
هـــؤالء المعلمـــین بشـــتى أصـــنافهم وبغـــض النظـــر عـــن الخبـــرة المتراكمـــة  إن عـــددمعلمـــا،  132000

   :فقد تم وضع خطة تكوین إستعجالیة تأخذ بعین االعتبار اإلشكالیات القائمة وعلیه استوجب لدیهم،
ســاتذته یرفــع مــن وضــع برنــامج یمتــد علــى مــدى عشــر ســنوات لتأهیــل معلمــي التعلــیم األساســي وأ-

  .مستویاتهم
 فإنــه ینبغــي أن تكــون الصــیغ المقترحــة مرنــة تســمح فیمــا یخــص المعلمــین فــي المرحلــة األساســیة،-

الحســبان خصوصـیات مهنــتهم ومتطلباتهــا المعرفیــة  یأخــذ فــيبرفـع مســتویاتهم إلــى مســتوى جـامعي، 
  .ویعدل شهادة اللیسانس من حیث االحتساب في سلم الوظیف العمومي

فإنه ینبغي إیجـاد الصـیغ المالئمـة التـي ترفـع مـن مسـتویاتهم  ا بالنسبة ألساتذة التعلیم األساسي،أم-
  .2إلى مستوى اللیسانس في مادة التخصص وذلك بتركیز البرنامج على هذه المادة وتعلیمیتها

وبهــذا تتطــابق مواصــفات المدرســین مــع التوجــه العــالمي الــذي یشــترط امــتالك المدرســین فــي 
لــذا نجــد الكثیــر یــرون أنــه كلمــا ارتفــع .أطــوار التعلــیم معــارف ومهــارات ذات مســتوى جــامعيجمیــع 

لــذلك فــإن رفـع مســتوى المعلــم  مسـتوى المعلــم العلمـي ازدادت فــرص تحســین نوعیـة عملیــة التـدریس،
إن أردنـا رفـع مسـتوى تحصـیل  إلى الدرجة الجامعیة أصبح شرطا ضـروریا لممارسـة مهنـة التـدریس،

  .3العلميتالمذتنا 
  :ولضمان نجاعة هذه الخطة فإنه ینبغي األخذ بما یلي

  .حاجات المربین أنفسهم-
  .ضبط األعداد التي هي بحاجة أكیدة إلى التكوین-
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  .واستشارة المربین أنفسهم حصر االحتیاجات ونوعیتها بناء على تشخیص موضوعي میداني،-
  .اإلحصائیةترتیب األولویات بناء على مختلف المعطیات -
  .ضبط برامج وظیفیة قابلة للتنفیذ من قبل لجان متخصصة مع تجدید اآلجال والمرافق والوسائل-
عـدادهم  اختیار العناصر التي ستسهم في تنفیذ البرنامج،- ٕ وتقوم نتائجـه وذلـك وفـق معـاییر دقیقـة وا

النتـائج المتحصــل علیهــا وفیمــا یلـي نعــرض .1إعـدادا یمكــنهم مـن االضــطالع بمهـام تكــوین المكـونین
  :في الجداول التالیة

  يعلیمتیبین توزیع معلمي التعلیم االبتدائي حسب المستوى ال ):02( جدول رقم
  %النسبة  العدد  المستوى التعلیمي
  13  23.000  شهادة اللیسانس

  22  38.000  حائزین على البكالوریا
  65  110.000  غیر حائزین على البكالوریا

  یبین توزیع أساتذة التعلیم المتوسط حسب المستوى التعلیمي ):03( جدول رقم
  %النسبة  العدد  المستوى التعلیمي
  14  15.000  شهادة اللیسانس

  32  34.000  حائزین على البكالوریا
  54  59.000  غیر حائزین على البكالوریا

نجـازات،:عن مرجع بوبكر بن بوزید ٕ ص  القصـبة الجزائـردار إصالح التربیـة فـي الجزائـر رهانـات وا
  .75،76ص 

  أهیلالمبادئ التوجیهیة لنظام الت -2  
شـرعت وزارة التربیـة الوطنیـة فـي تطبیـق  الـذي أشـرنا إلیـه سـابقاانطالقا من تحلیل الوضعیة 

الموجــودین فــي الخدمــة لیكــون  إســتراتیجیة جدیــدة للتكــوین هــدفها تحســین مســتوى تأهیــل المدرســین،
لملمـح الـذي حـدده اإلصـالح وهـو الي الساري حالیـا، نهایة التكوین األو لدیهم الملمح المستهدف في 
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وكـذا بكالوریـا زائـد أربـع ات تكوین لمعلمـي الطـور االبتـدائي، بكالوریا زائد ثالث سنو  التربوي الجدید،
  .سنوات تكوین ألساتذة التعلیم المتوسط

خـــالل االجتماعـــات ســـوف یتجســـد هـــذا الهـــدف وفـــق المبـــادئ التوجیهیـــة التـــي تـــم تحدیـــدها 
  :المشتركة التي انعقدت مع ممثلي التعلیم العالي والبحث العلمي والتي قررت ما یأتي

الــذین لــیس لهــم المســتوى األكــادیمي المطلــوب ســوف  إن مدرســي الطــورین االبتــدائي والمتوســط،-1
وینــا عالیــا علــى مســتوى معاهــد تكــوین المعلمــین والمــدارس العلیــا لألســاتذة تك یتلقــون علــى التــوالي،

علـــى أن یكـــون مضـــمون هـــذا التكـــوین مطابقـــا لبـــرامج التكـــوین األولـــي دة تخـــرج، یختـــتم بنیـــل شـــها
  .الرسمیة التي تقدم على مستوى هذه المؤسسات

  .1سوف یتحقق هذا الهدف بواسطة التكوین عن بعد بصورة أساسیة-2
رة التربیة الوطنیة وضعت وزا في إطار إصالح المنظومة التربویة، :التكوین عن بعد 2-1  

تهـــدف إلـــى رفـــع المـــردود التربـــوي للمعلمـــین وتحســـین كفـــاءتهم العلمیــــة  صـــیغة التكـــوین عـــن بعـــد،
في الجوانب التعلیمیة اعتمـادا علـى أسـلوب الحـوار والمخاطبـة والبیداغوجیة من خالل سد الثغرات، 

  .2على أكمل وجهوتبسیط المعلومات وصوال بالمعلم إلى تمكینه من التحكم في أداء مهامه 
  أسباب تبني أسلوب التكوین عن بعد 2-1-1  
  :أما األسباب الكامنة وراء هذه الصیغة فیمكن إیجازها فیما یلي 

یعــود الفــرد علــى االعتمــاد محضــة باعتبــار أن التكــوین عــن بعــد،  أســباب ذات صــبغة بیداغوجیــة-
  .على التكوین الذاتي الذي أصبح من ضرورات العصر

تنظیمیــة لهــا عالقــة بعــدد المدرســین المعنیــین بــالتكوین بحیــث ال یكــون لهــذا العامــل أي اعتبــارات -
  .تأثیر في حالة التكوین عن بعد

أســباب اقتصــادیة باعتبـــار أن التكــوین عــن بعـــد یتطلــب إمكانـــات مالیــة أقــل ممـــا یتطلبــه التكـــوین -
ن المعنیـــین بـــالتكوین وال وألنـــه ال یقتضـــي انتـــداب المدرســـیاإلقامـــة فـــي معاهـــد ومـــدارس التكـــوین، ب

  .تعویضهم بمعلمین مستخلفین
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باعتبـــــار أن التكـــــوین باإلقامــــة قـــــد ال یجـــــد قبـــــوال لــــدى المدرســـــین نظـــــرا لبعـــــد  أســــباب اجتماعیـــــة،-
 ونظرا أیضا إلى ارتفـاع نسـبة اإلنـاث فـي صـفوف المدرسـین المؤسسات التكوینیة عن مقر سكناهم،

  .1)في التعلیم المتوسط % 52.72في التعلیم االبتدائي و  %50.54تمثل النساء نسبة (
  ممیزات وفوائد التكوین عن بعد 2-1-2  

  .مكان تواجده دون نشاطه المهني تمكین المتكون من متابعة تكوینه من موقع عمله أو-
  .جعل المعلومة هي التي تنتقل إلى المتكونین-
  .سرعة توصیل المعلومة إلى المتكون حیث یوجد-
  .بعث الرغبة والدافعیة لدى المتكون إلقباله على التكوین-
الـــربط المباشـــر بـــین المتكـــون وخلیـــة االتصـــال المنصـــبة علـــى مســـتوى المعهـــد عـــن طریـــق البریـــد -

  .االلكتروني
  .خفض تكلفة التكوین-
  .تقدیم معارف عالمیة أكثر ثراء وتنوعا-
  .2مهنيتزوید المتكون بما هو جدید في المجالین المعرفي وال-
ســنة وهــي  40الــذین ال تتجــاوز أعمــارهم لتكــوین إلزامیــة بالنســبة للمدرســین، إن المشــاركة فــي ا -3

  .مفتوحة لبقیة المدرسین وفقا للترتیبات القانونیة الساریة
فیمــا یخــص مدرســي التعلـــیم  ســیتم تــأطیر التكــوین مــن طـــرف أســاتذة معاهــد تكــوین المعلمـــین، -4

وكــذا مــن طــرف .المـدارس العلیــا فیمــا یتعلــق بمدرســي التعلـیم المتوســطاالبتـدائي ومــن طــرف أســاتذة 
الــذین یمارســون التــدریس فــي بقیــة مؤسســات التعلــیم العــالي وهــؤالء األســاتذة الجــامعیین المشــاركین، 

نتاج مضامین الدروس وشتى السندات التعلیمیة ٕ   .3مكلفون بإعداد وا
وتمـارین ذاتیـة  لـدروس الخاصـة بكـل مـادة،مكتوبة تحوي اسوف یقدم التكوین عن بعد في شكل -5

  .یستلمها كل معلم أو أستاذ بصفة دوریة عن طریق مفتش المقاطعة أو اإلكمالیةالتصحیح 
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دروس ووثـائق دروس منقولـة علـى األقـراص المدمجـة، یمكن استعمال سندات بیداغوجیة أخـرى -6
للمعلمـین واألسـاتذة االسـتفادة مـن كـل كمـا یمكـن  ،متنوعة معروضة على شبكة االنترنت واالنترانـت
  :السندات المكتوبة أو الرقمیة التي تنتجها كل من

  .جامعة التكوین المتواصل-
  .المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة-
  .1الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد-
ثـــراء هـــدفلتقیـــات دوریـــة للتنشـــیط البیـــداغوجي، ســـوف یـــتم تـــدعیم التكـــوین بواســـطة م-7 ٕ ها تعزیـــز وا

ســـوف تنـــتظم هـــذه  وكـــذا إنجـــاز األعمـــال التطبیقیـــة الخاصـــة بـــالمواد العلمیـــة،معـــارف المترشـــحین، 
إمــا أســاتذة التكــوین  الملتقیــات علــى مســتوى كــل والیــة یشــرف علــى تأطیرهــا حســب مقتضــى الحــال،

ین معـة التكـو وخصوصا أسـاتذة تحـت وصـایة جاهد التكوین أو في المدارس العلیا، العاملین في معا
  .عبر جمیع والیات القطرالمتواصل التي تتوفر على فروع لها 

أي تدرج كل حسب وتیرة تعلمه الشخصیة ستكون مدة التكوین إذن مرنة لتمكین المتكونین من ال-8
ومعنـى هـذا  بالنسبة للذین یلتحقون بالسـنة األولـى مـن التكـوین،مكانیة إطالة مدة التكوین بسنتین، بإ

وسـت سـنوات للتعلـیم بالنسبة لمدرسي الطور االبتدائي،  التكوین القصوى هي خمس سنواتأن مدة 
یعنــي هــذا مــن جهــة أخــرى إمكانیــة تقلــیص المــدة بالنســبة ألولئــك الــذین یســمح لهــم لمتوســط، كمــا ا

  .مستواهم األكادیمي بااللتحاق بالتكوین بدءا من السنة الثانیة أو الثالثة
ن التكـــوین عـــن بعـــد لـــنفس اإلجـــراءات المتعلقـــة بالمراقبـــة والتقیـــیم ســـوف یخضـــع المســـتفیدون مـــ-9

بمعنـى أنهـم سیخضـعون لـنفس االمتحانـات ي مؤسسات التكوین األولـي، المطبقة على المتربصین ف
الدوریــــة والســــنویة ویــــتم إعــــداد مواضــــیع االمتحانــــات مــــن طــــرف مــــؤطري معاهــــد تكــــوین المعلمــــین 

المیــدان حســب الحالــة مــن طــرف الهیئــات التابعــة لــوزارة التربیــة ویــتم إجراؤهــا فــي والمــدارس العلیــا، 
  .الوطنیة وجامعة التكوین المتواصل
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ینتهــي التكـــوین بالنســبة للحـــائزین علــى شـــهادة البكالوریــا بتســـلیمهم نفــس الشـــهادات التــي تســـلم -10
أمـــا  ا،للطلبــة المســجلین فــي التكـــوین األولــي علــى مســـتوى معاهــد تكــوین المعلمـــین والمــدارس العلیــ
  .المتكونین غیر الحائزین على شهادة البكالوریا فتسلم لهم شهادة نجاح تعادل الشهادة المهنیة

لضمان الفعالیة والمتابعة بجـد ومثـابرة ینبغـي أن یكـون التكـوین محفـزا ومجزیـا وذلـك باحتسـاب -11
تكوین وبالحصـول بحیـث تكـون الترقیـة مرهونـة بـال مكتسبات التكـوین فـي المسـار المهنـي للمدرسـین،

ویجب أن یؤدي التكوین بصفة خاصة إلى تثمین الوضـع االجتمـاعي والمهنـي على شهادة التخرج، 
  .بعد التخرج بنجاح وذلك بترقیة المتخرجین في سلم تصنیف أسالك الموظفین

والـذین یبلــغ  مـن غیـر الحـائزین علـى شـهادة اللیسـانس، إن جمیـع مدرسـي االبتـدائي والمتوسـط،-12
سوف یتم التكفل بهم مبدئیا عبر النظـام المزمـع تطبیقـه فـي مجـال التكـوین عـن  242.000 عددهم

  :ومع ذلك فثمة حالتان استثنائیتان ینبغي اإلشارة إلیهما.بعد
وبقـاؤه متاحـا للمدرسـین الــذین .عامـا 40إلزامیـة التكـوین لجمیـع المدرسـین الـذین تقـل أعمـارهم عـن -

  .عاما40تتجاوز أعمارهم 
عددهم ( ة الخاصة ألساتذة التعلیم األساسي في التربیة البدنیة والریاضة والموسیقى والرسمالوضعی-

الذین ال یتم تكوینهم في المدارس العلیا لألساتذة وسوف تعالج هـذه الوضـعیة بالتعـاون ، )10.000
  .مع كل من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ووزارة الشبیبة والریاضة ووزارة الثقافة

بعـــد أخـــذ هـــاتین الحـــالتین االســـتثنائیتین بعـــین االعتبـــار فـــإن مخطـــط التكـــوین ســـوف یمـــس 
  .أستاذ تعلیم أساسي 78.000معلم مدرسة أساسي و 136.000مدرس من بینهم  214.000

 2005یتم تجسید هذا المشروع ضمن خطـة التكـوین العشـریة التـي انطلقـت فـي شـهر سـبتمبر -13
  . 2014/2015ي لتنتهي خالل العام الدراس

  .1یجري تنفیذ هذا البرنامج التكویني بالتعاون الوثیق مع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  :مخطط التكوین عن بعد لمعلمي الطور االبتدائي وأساتذة التعلیم المتوسط

معلــــم مدرســــة أساســــیة عبــــر شــــبكة معاهــــد تكــــوین وتـــــدریب  136000إن مشــــروع تكــــوین 
  :حسب التواریخ واألعداد الواردة في الجدول التالي ست زمر المعلمین مبرمج في
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  یبین مخطط توزیع معلمي االبتدائي للتكوین عن بعد  - )04(جدول رقم 
رقم 
  الزمرة

عدد أفراد 
  الزمرة

انطالق  ختاری
  التكوین

تاریخ الخروج 
  المتوقع

الخروج 
  المؤجل بسنة

الخروج المؤجل 
  بسنتین

  2010جوان   2009جوان   2008جوان   2005سبتمبر   6000  1
  2011جوان   2010جوان  2009جوان   2006سبتمبر   25000  2
  2012جوان   2011جوان   2010جوان   2007سبتمبر   25000  3
  2013جوان   2012جوان   2011جوان   2008سبتمبر   26000  4
  2014جوان   2013جوان   2012جوان   2009سبتمبر   27000  5
  2015جوان   2014جوان   2013جوان   2010سبتمبر   27000  6

ألســـاتذة وجامعـــة أســـتاذ تعلـــیم أساســـي عبـــر شـــبكة المـــدارس العلیـــا ل 78000أمـــا بالنســـبة لتكـــوین  
قــد بــرمج علــى أربــع زمــر غیــر أنــه نظــرا لتطبیــق نظــام لیســانس ماســتر دكتــوراه التكــوین المتواصــل، 

)LMD ( فـــي ســـتة زمـــر حســـب أعیـــدت برمجـــة التكـــوین  2008-2007ابتـــدءا مـــن العـــام الدراســـي
 :التواریخ واألعداد المبینة في الجدول أدناه

  یبین توزیع أساتذة التعلیم المتوسط عن بعد - )05(جدول رقم 
رقم 
  الزمرة

عدد أفراد 
  الزمرة

تاریخ انطالق 
  التكوین

تاریخ الخروج 
  المتوقع

الخروج المؤجل 
  بسنة

الخروج المؤجل 
  بسنتین

  2011سبتمبر   2010سبتمبر   2009سبتمبر   2005سبتمبر   4000  1
  2012سبتمبر   2011سبتمبر   2010سبتمبر   2006سبتمبر   25000  2
  2012سبتمبر   2011سبتمبر   2010سبتمبر   2007سبتمبر   12000  3
  2013سبتمبر   2012سبتمبر   2011سبتمبر   2008سبتمبر   13000  4
  2014سبتمبر   2013سبتمبر   2012سبتمبر   2009سبتمبر   12000  5
  2015سبتمبر   2014سبتمبر   2013سبتمبر   2010سبتمبر   12000  6

مـدرس  10000لم یكن كبیرا حیث بلغ ) 2006-2005(والمالحظ أن حجم الزمرة األولى    
وقد كان هذا أمـرا مقصـود حیـث تقـرر  أستاذ تعلیم متوسط، 4000معلم ابتدائي و 6000من بینهم 
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ســنة تجریــب لإلســتراتیجیة المحــددة وأن تكــرس هــذه بمثابــة  2006-2005أن یكــون العــام الدراســي 
  .السنة أیضا لضبط الترتیبات التنظیمیة والبیداغوجیة التي یتطلبها تنفیذ هذه اإلستراتیجیة

سـیظل ثابتــا ) 280000(وفـي نهایـة هــذه العملیـة التكوینیــة، إذا افترضـنا أن عـدد المدرســین   
إلى %  13ئزین على شهادة التدرج الجامعي من سوف ترتفع نسبة المدرسین الحا طیلة هذه المدة،

  1.في كال الطورین االبتدائي والمتوسط 2015في سنة % 88
  :الفصل استخالص

أهمیة خاصة لتكوین المعلمین، إیمانا أعطت یمكن القول إذن أن الجزائر منذ االستقالل   
المراحل األولى لالستقالل قامت منها بالدور الكبیر الذي یؤدیه المعلم في تربیة وتعلیم التالمیذ ففي 

  .الدولة الجزائریة بإنشاء المعاهد التكنولوجیة للتربیة والمدارس العلیا لألساتذة
لتواصل جهودها في االهتمام بتكوین المعلمین وهذا دائما من أجل تحسین األداء   

وفي اإلصالحات  والرفع من مردودیة النظام التربوي، التربوي وتحسین مخرجات العملیة التعلیمیة،
خطة طموحة تمتد على مدى عشر سنوات، ال یقتصر هدفها على  التربویة األخیرة قامت بوضع

نما تهدف إلى جانب ذلك إلى الرفع من مخرجات  إعطاء المعلمین واألساتذة ملمح جامعي فقط ٕ وا
  .الوظائفوخاصة إمداد المجتمع بالموارد البشریة المؤهلة لشغل مختلف النظام التربوي 

تنمیة المعارف  یهدف إلىتأهیل المعلمین في الجزائر أن نخلص في األخیر إلى القول 
أن تكون  حرصا ،أدائهم التربويمن أجل الرفع من مستوى  ، للمعلمین واألساتذة المعرفیة والمهنیة

قیق هذا سوى وال سبیل لتح على درجة كبیرة من الكفاءة، ،التربوي الموارد البشریة العاملة بالقطاع
  .اللجوء إلى التأهیل

إعداد المعلم قبل التخرج لیس إال حلقة من سلسلة ي كون وتبرز أهمیة تأهیل المعلم ف 
رورة ض -قبل الخدمة-الجید دوال یعني اإلعدا طویلة ومستمرة أثناء حیاته المهنیة، كوینإعداد وت

نما ال بد أن یتبع اإلعداد النجاح المهني لسنوات طویلة،  ٕ مستمر لتلبیة المتغیرات  كوینالجید توا
  .مع العصر يقادر على التماش المعلم لجعلالمجتمعیة والمهنیة والتربویة 
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  مجاالت الدراســـة  -أوال
   .بلدیة ورقلة :المجــال المكانـــي -1     

قــــع فـي هـي تـو ، 2كلـم 2887 مساحة إجمالیة قدرهاتتربع على و تقع بلدیة ورقلة بوالیة ورقلة 
  .°05شرق خط طول  ،° 32شمال خط عرض  د،دیبالتحالجنوب الشرقي للبالد و 

 بلدیـة سـیدي خویلـدعـین البیضـاء و  شـرقا بلدیـة ،بلدیـة الرویسـاتجنوبـا  ،شماال بلدیة أنقوسةیحدها 
حســـب اإلحصـــاء العـــام للســـكان ن بلدیـــة ورقلـــة بلـــغ عـــدد ســـكا).والیـــة غردایـــة ( غربـــا بلدیـــة زلفانـــة 

 .% 1,7 نسمة، ویتزایدون بمعدل نمو سنوي قدره 133.024  2008والسكن لسنة 
  :متوسطة نعرضها في الجداول التالیة 25و مقاطعات، 8ابتدائیة موزعة على  58بها 
  على مستوى بلدیة ورقلة المقاطعات وأسماء المؤسسات في كل مقاطعة یبن ):06(جدول رقم 

  اسم المؤسسة  اسم المؤسسة  رقم المقاطعة
  اإلمام البخاري- 5  البشیر اإلبراهیمي- 1  المقاطعة األولى

  )النماسي علي) (1(القارة رقم - 6  بوغفالة الجدیدة- 2
  )مخرمش محمد) (2(القارة رقم - 7  بوغفالة الشرقیة- 3
  الصفراني عبد القادر- 8  بن عامر بلخیر- 4

  جمال الدین األفغاني- 5  الطالب خمقاني- 1  المقاطعة الثانیة
  عثمان بن عفان القدیمة- 6  )المخادمة الجنوبیة(حي فارس - 2

  )شیباني محمد(عثمان بن عفان ج - 7  نوفمبر سیدي الشیخ1- 3
  الهامل دحمان- 8  العقید عمیروش- 4

  )بومادة محمد(اإلمام الغزالي ج - 5  )الحاج الخیر حجاج(حي حجاج- 1  المقاطعة الثالثة
  )بابي عبد القادر(المجمع المدرسي - 6  طارق بن زیاد- 2

  صالح الدین األیوبي- 7  )عطاب الشیخ(بالة - 3
  /  اإلمام الغزالي القدیمة- 4

  عائشة نواصر- 4  ابن رشد- 1  المقاطعة الرابعة
  عانو محمد- 5  )لعفو محمد(السیلیس - 2

  عقبة بن نافع- 6  سید روحو- 3

  المقاطعة
  
  

  مدقن الطالب ابراهیم- 6  حي خضرة- 1
  غربوز الجدیدة- 7  )سماحي علي(غربوز الشرقیة - 2

  بني حسن القدیمة- 8  بونوة بوحفص- 3
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  بني حسن الجدیدة- 9  الشیخ ابریقش- 4  الخامسة
  /  )حمني حمني(بوعامر الجدیدة - 5

المقاطعة 
  السادسة

  )بخدیجة المعطي(سعید الغربیة - 6  سیدي عبد الرحمن- 1
  )حثیة سرحان) (3(سعید رقم - 7  رابعة العداویة- 2

  جلولي عبد القادر- 8  لعموري محمد األمین- 3
  تخة میلود- 9  )خنقاوي الهاشمي) (1(سعیدرقم - 4

  /  أبو بكر الصدیق- 5
المقاطعة 
  السابعة

  شنین مرجان حي النصر- 5  مش أحمد بن سعید- 1
  حي النصر الجدیدة- 6  شنین قدور- 2
  )بن سالم بوحفص(بامندیل الجدیدة- 7  مجمع الشرقیة- 3

  /  حي النصر 1962مارس 19 - 4
المقاطعة 

  الثامنة
  األمیر عبد القادر- 4  أحمد تمام- 1

  )علي بن زیان(عبد القادراألمیر - 5  خلیل عبد القادر الشرقیة- 2
  الصید محمد- 6  خلیل عبد القادر الغربیة- 3

  یبین عدد المتوسطات على مستوى بلدیة ورقلة ):07( جدول رقم
  اسم المؤسسة  الرقم  اسم المؤسسة  الرقم
  متوسطة تخة إبراهیم  14  1962فبرایر  27متوسطة   01
  متوسطة بوعامر الجدیدة  15  متوسطة الخلیل بن أحمد  02
  1961أكتوبر  17متوسطة   16  متوسطة اللة فاطمة نسومر  03
  متوسطة بن لمكوشم  17  متوسطة أبي ذر الغفاري  04
  متوسطة جابر بن حیان  18  متوسطة أحمد بن هجیرة  05
  متوسطة ابن حجر العسقالني  19  متوسطة عائشة أم المؤمنین  06
  متوسطة بامندیل الجدیدة  20  متوسطة الشطي الوكال  07
  متوسطة بشیري قدور  21  1960دیسمبر  11متوسطة   08
  متوسطة ابن رشیق القیرواني  22  متوسطة سید روحو  09
  متوسطة اإلمام الطبري  23  متوسطة عبد الحمید بن بادیس  10
  متوسطة حاسي البستان  24  متوسطة موالي العربي  11
  متوسطة عطوات قدور  25  متوسطة العربي بن مهیدي  12
  /  /  المخادمة الجنوبیةمتوسطة   13
ونظرا للتجانس النسبي لمجتمع الدراسة وتوفره على عنصر التمثیل، وبالتالي فإن النتـائج    

مــن  مقاطعــات 04اختیــار التــي سنتحصــل علیهــا ســتكون نفســها، وربحــا للوقــت فقــد قامــت الباحثــة ب
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معاینـــــة  وتمـــــت ،متوســـــطة إلجـــــراء الدراســـــة المیدانیـــــة 25 متوســـــطة مـــــن أصـــــل 13و ،08أصـــــل 
حیــث قامــت  المقاطعــات التــي ســیتم توزیــع االســتمارات بهــا عــن طریــق األســلوب العشــوائي البســیط،

الباحثة، بتسجیل أسماء المقاطعات على قصاصات ورقیة وثنیها ثم سحب العـدد المطلـوب والمقـدر 
 حیــث قمنــا بتســجیلنفس الطریقــة تــم اختیــار المتوســطات، وبــ ب أربــع مقاطعــات مــن أصــل ثمانیــة،

 والمقــدرأســمائها أیضــا فــي قصاصــات ورقیــة صــغیرة وتــم ثنیهــا لیــتم بعــدها ســحب العــدد المطلــوب 
بهـــــا ي فـــــإن أســـــماء المؤسســـــات التـــــي ســـــتوزع وبالتـــــال متوســـــطة، 25متوســـــطة مـــــن أصـــــل  13ب

  :االستمارات كانت على النحو المبین في الجداول التالیة بعد إجراء عملیة السحب
  بها الدراسة المیدانیة ستجرىیبین المقاطعات التي  ):08( جدول رقم

  االبتدائیات  االبتدائیات  الرقم
  

المقاطعة 
  األولى

  اإلمام البخاري- 5  البشیر اإلبراهیمي- 1
  )النماسي علي) (1(القارة - 6  بوغفالة الجدیدة- 2
  )مخرمش محمد() 2(القارة - 7  بوغفالة الشرقیة- 3
  عبد القادرالصفراني - 8  بن عامر بلخیر- 4

المقاطعة 
  الثالثة

  اإلمام الغزالي الجدیدة- 5  الحاج الخیر حجاج(حي حجاج- 1
  المجمع المدرسي- 6  طارق بن زیاد- 2

  صالح الدین األیوبي- 7  )عطاب الشیخ(بالة - 3
  /  اإلمام الغزالي القدیمة- 4

المقاطعة 
  الرابعة
  

  عائشة نواصر- 4  ابن رشد- 1
  عانو محمد- 5  )لعفو محمد(السیلیس - 2

  عقبة بن نافع- 6  سید روحو- 3
المقاطعة 
  السابعة
  
  

  شنین مرجان حي النصر- 5  مش أحمد بن سعید- 1
  حي النصر الجدیدة- 6  شنین قدور- 2
  بامندیل الجدیدة- 7  مجمع الشرقیة- 3

  /  حي النصر 1962مارس 19 - 4
  
 
  



 الفصل السادس البیاناتاإلجراءات المنهجیة وتحلیل وتفسیر 
 

231 
 

  المیدانیةالدراسة  جرىأسماء المتوسطات التي ست یبین ):09( جدول رقم
  
  
 
  

  
  
  

  
 13، وابتدائیـة 28مؤسسـة منهـا  41ة وبهذا یكون عدد المؤسسات التي ستجرى بها الدراسـ

  .متوسطة
  المجـــال البشــري -2
المعلمــین فــي المرحلــة االبتدائیــة واألســاتذة فــي المرحلــة یمثــل مجتمــع البحــث والمتمثــل فــي  

 .2011إلى سنة  2005والذین استفادوا من التكوین عن بعد من سنة  في بلدیة ورقلة،المتوسطة 
فیمـا  معلـم، 724ورقلـة  بلدیـةللمعلمـین فـي التعلـیم االبتـدائي علـى مسـتوى  يوقـد بلـغ العـدد اإلجمـال

  .أستاذا 749قدر العدد اإلجمالي ألساتذة التعلیم المتوسط 
ألساتذة اللذین تلقوا التكوین عن بعد للمعلمین وا وقد تعذر علینا الحصول على العدد الفعلي

وقد قدر عـدد المعلمـین  على مستوى البلدیة واالكتفاء بتزویدنا بالعدد اإلجمالي على مستوى الوالیة،
فیمـا قـدر عـدد  معلـم، 1185 ،2011إلـى غایـة 2005من سنة  ءااللذین تلقوا التكوین عن بعد ابتد

  .أستاذ 576الفترة ب  األساتذة على مستوى التعلیم المتوسط وفي نفس
ه صــعب علینــا الوصــول إلــى إحصــائیات دقیقــة أو حتــى تقریبیــة عــن عــدد المعلمــین بمــا أنــ

داخـل كـل مؤسسـة تربویـة  ،2011إلـى سـنة  2005مـن سـنة  واألساتذة الذین تلقوا التكوین عن بعد
أسـلوب مناسـب من المؤسسات التي تم اختیارها إلجراء الدراسة المیدانیة، كان البد من البحـث عـن 

للوصــول إلــى مفــردات البحــث، حیــث اعتمــدنا علــى الزیــارات الفعلیــة للمؤسســات التربویــة مــن أجــل 

  اسم المؤسسة  الرقم  اسم المؤسسة  الرقم
  سید روحو  08  الخلیل بن أحمد  01
  عبد الحمید بن بادیس  09  اللة فاطمة نسومر  02
  موالي العربي  10  الشطي الوكال  03
  1960دیسمبر  11  11  أبي ذر الغفاري  04
  1961أكتوبر  17  12  أحمد بن هجیرة  05
  لمكوشمبن   13  عائشة أم المؤمنین  06
  /  /  بامندیل الجدیدة  07
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معرفــــة العــــدد فــــي كــــل مؤسســــة، وذلــــك بالســــؤال عــــن عــــدد المتكــــونین داخــــل كــــل مؤسســــة تربویــــة  
، وبعــد معرفــة عــدد المســاعدین التربــویینوأحیانــا أخــرى ب بالمــدراء، وأحیانــا نــوابهم خاصــةمســتعینین 
و األســاتذة فــي المؤسســة الــذین تلقــوا التكــوین عــن بعــد یــتم أخــذ كــل المفــردات الموجــودة أالمعلمــین 

وهنــــا فقــــد قمنــــا بمســــح شــــامل لكــــل المفــــردات الموجــــودة علــــى مســــتوى .وتــــوزع علــــیهم االســــتمارات
  .المؤسسات التربویة التي تم اختیارها إلجراء الدراسة المیدانیة

  .ستعرض أسماء المؤسسات التربویة مع عدد المعلمین واألساتذة في كل مؤسسة تربویةوفیما یلي ن
   عدد المعلمین بكل ابتدائیةیبین  :)10(رقم الجدول 
  العدد  اسم المؤسسة  العدد  اسم المؤسسة  الرقم
  

المقاطعة 
  األولى

  14  اإلمام البخاري-5  10  البشیر اإلبراهیمي-1
  13  )النماسي علي() 1( القارة-6  08  بوغفالة الجدیدة-2
  10  )مخرمش محمد() 2(القارة -7  07  بوغفالة الشرقیة-3
  20  الصفراني عبد القادر-8  15  بن عامر بلخیر-4

  97    المجموع   /  /
المقاطعة 

  الثالثة
  11  اإلمام الغزالي الجدیدة-5  14  )الحاج الخیر حجاج(حي حجاج-1

  14  المدرسيالمجمع -6  14  طارق بن زیاد-2
  08  صالح الدین األیوبي-7  08  )عطاب الشیخ(بالة -3
  88     المجموع    19  اإلمام الغزالي القدیمة-4

المقاطعة 
  الرابعة
  

  20  عائشة نواصر-4  19  ابن رشد-1
  15  عانو محمد-5  08  )لعفو محمد(السیلیس -2

  14  عقبة بن نافع-6  18  سید روحو-3
  94المجموع        /  /

المقاطعة 
  السابعة
  
  

  23  شنین مرجان حي النصر-5  11  مش أحمد بن سعید-1
  09  حي النصر الجدیدة-6  10  شنین قدور-2
  09  بامندیل الجدیدة-7  15  مجمع الشرقیة-3

  91المجموع     14  حي النصر 1962مارس 19 -4
  370المجموع الكلي      



 الفصل السادس البیاناتاإلجراءات المنهجیة وتحلیل وتفسیر 
 

233 
 

  عدد األساتذة بكل متوسطةن ییب ):11( جدول رقم

انطالقـا مــن الجــداول السـابقة یتضــح أن العــدد اإلجمــالي للمعلمـین بالمــدارس االبتدائیــة التــي 
لألســــاتذة علــــى مســــتوى معلــــم، أمــــا العــــدد اإلجمــــالي  370ســــتجرى بهــــا الدراســــة المیدانیــــة قــــد بلــــغ 

  .أستاذ 421ا الدراسة فقد بلغ المتوسطات التي ستجرى به
وعلـــى اعتبـــار أن المعلمـــین علـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائي واألســـاتذة علـــى مســـتوى التعلـــیم 

نمـا شـمل هـذا التكـوین المعلمـین واألسـاتذة ٕ الـذین  المتوسط، لم یخضعوا جمیعهم للتكوین عن بعـد، وا
  .وتباینت بین مؤسسة تربویة وأخرى فقد اختلفت األرقامجامعیة، ال یحملون شهادة 

   .والجداول التالیة تبین عدد المعلمین واألساتذة اللذین تلقوا التكوین عن بعد بكل مؤسسة
  ابتدائیةالمعلمین اللذین تلقوا التكوین عن بعد بكل عدد  بینی): 12(الجدول رقم 

  العدد  اسم المؤسسة  العدد  اسم المؤسسة  الرقم
  

المقاطعة 
  األولى

  06  اإلمام البخاري- 5  05  البشیر اإلبراهیمي- 1
  07  )النماسي علي) (1(القارة - 6  04  بوغفالة الجدیدة- 2
  05  )مخرمش محمد() 2(القارة - 7  05  بوغفالة الشرقیة- 3
  09  الصفراني عبد القادر- 8  08  بن عامر بلخیر- 4

  49المجموع       /  /
المقاطعة 

  الثالثة
  07  اإلمام الغزالي الجدیدة- 5  07  )الحاج الخیر حجاج(حي حجاج- 1

  06  المجمع المدرسي- 6  08  طارق بن زیاد- 2
  04  صالح الدین األیوبي- 7  04  )عطاب الشیخ(بالة - 3

  العدد  اسم المؤسسة  الرقم  العدد  اسم المؤسسة  الرقم
  42  سید روحو  08  18  الخلیل بن أحمد  01
  42  عبد الحمید بن بادیس  09  32  اللة فاطمة نسومر  02
  35  موالي العربي  10  31  الشطي الوكال  03
  35  1960دیسمبر  11  11  41  أبي ذر الغفاري  04
  26  1961أكتوبر  17  12  33  أحمد بن هجیرة  05
  32  بن لمكوشم  13  35  عائشة أم المؤمنین  06
  /  /  /  19  بامندیل الجدیدة  07

  421المجموع الكلي         
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  46المجموع         10  اإلمام الغزالي القدیمة- 4
المقاطعة 

  الرابعة
  

  10  عائشة نواصر- 4  09  ابن رشد- 1
  08  عانو محمد- 5  04  )لعفو محمد( السیلیس- 2

  07  عقبة بن نافع- 6  11  سید روحو- 3
  49المجموع        /  /

المقاطعة 
  السابعة
  
  

  10  شنین مرجان حي النصر- 5  05  مش أحمد بن سعید- 1
  04  حي النصر الجدیدة- 6  04  شنین قدور- 2
  04  بامندیل الجدیدة- 7  07  مجمع الشرقیة- 3

  43المجموع     09  النصرحي  1962مارس 19 - 4
  187المجموع الكلي      

النتــائج المقدمــة فــي الجــدول أعــاله هــي األرقــام التــي تحصــلت علیهــا الباحثــة مــن الزیــارات 
التربویــة، بعــد أن تعــذر علیهــا الحصــول علــى األعــداد الفعلیــة للمعلمــین الــذین  المیدانیــة للمؤسســات

  .تلقوا التكوین عن بعد من مصلحة التكوین والتفتیش لبلدیة ورقلة
  توسطةاألساتذة اللذین تلقوا التكوین عن بعد بكل میبین عدد  :)13(الجدول رقم 

النتــائج المقدمــة فــي الجــدول أعــاله هــي األرقــام التــي تحصــلت علیهــا الباحثــة مــن الزیــارات 
التربویــة، بعــد أن تعــذر علیهــا الحصــول علــى األعــداد الفعلیــة للمعلمــین الــذین  المیدانیــة للمؤسســات

  .تلقوا التكوین عن بعد من مصلحة التكوین والتفتیش لبلدیة ورقلة

  عدد األساتذة  اسم المؤسسة  الرقم  عدد األساتذة  اسم المؤسسة  الرقم
  10  سید روحو  08  05  الخلیل بن أحمد  01
  06  عبد الحمید بن بادیس  09  07  اللة فاطمة نسومر  02
  07  موالي العربي  10  08  الشطي الوكال  03
  05  1960دیسمبر  11  11  08  أبي ذر الغفاري  04
  08  1961أكتوبر  17  12  10  أحمد بن هجیرة  05
  10  لمكوشمبن   13  08  عائشة أم المؤمنین  06
  /  /  /  10  بامندیل الجدیدة  07

  102  المجموع
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معلـم  187وبهذا نخلص إلى أن العدد اإلجمالي للمبحـوثین فـي المؤسسـات التربویـة قـد بلـغ   
  .مستوى التعلیم المتوسط أستاذ على 102على مستوى التعلیم االبتدائي، و

 المســترجعة وعــدد االســتمارات وفیمــا یلــي نوضــح عــدد االســتمارات الموزعــة فــي كــل مؤسســة تربویــة
  :أدناه ینعلى النحو المبین في الجدول

  في االبتدائیاتعدد االستمارات الموزعة والمسترجعة  بینی): 14(الجدول رقم 
  االستمارات المسترجعة  االستمارات الموزعة  المؤسسةاسم   الرقم
  

المقاطعة 
  األولى
  

  05  05  البشیر اإلبراهیمي-1
  04  04  بوغفالة الجدیدة-2
  05  05  بوغفالة الشرقیة-3
  07  08  بن عامر بلخیر-4
  06  06  اإلمام البخاري-5

  06  07  )النماسي علي() 1( القارة-6
  05  05  )مخرمش محمد() 2(القارة -7

  09  09  القادرالصفراني عبد -8
المقاطعة 

  الثالثة
  

  06  07  الحاج الخیر حجاج(حي حجاج-1
  07  08  طارق بن زیاد-2

  04  04  )عطاب الشیخ(بالة -3
  09  10  اإلمام الغزالي القدیمة-4
  06  07  اإلمام الغزالي الجدیدة-5

  06  06  )بابي عبد القادر(المجمع المدرسي-6
  04  04  صالح الدین األیوبي-7

  المقاطعة
  

  الرابعة
  

  08  09  ابن رشد-1
  04  04  )لعفو محمد(السیلیس -2

  11  11  سید روحو-3
  09  10  عائشة نواصر-4

  08  08  عانو محمد-5
  06  07  عقبة بن نافع-6
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  المقاطعة
  

  السابعة
  

  04  05  مش أحمد بن سعید-1
  04  04  شنین قدور-2
  06  07  مجمع الشرقیة-3

  09  09  النصرحي  1962مارس 19 -4
  09  10  شنین مرجان حي النصر-5

  04  04  حي النصر الجدیدة-6
  04  04  بامندیل الجدیدة-7

  175  187  المجموع
  یبین عدد االستمارات الموزعة والمسترجعة في المتوسطات :)15(الجدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االستمارات المسترجعة  االستمارات الموزعة  اسم المؤسسة  الرقم
  05  05  أحمدالخلیل بن   01
  07  07  اللة فاطمة نسومر  02
  06  08  الشطي الوكال  03
  08  08  أبي ذر الغفاري  04
  10  10  أحمد بن هجیرة  05
  06  08  عائشة أم المؤمنین  06
  10  10  سید روحو  07
  05  06  عبد الحمید بن بادیس  08
  06  07  موالي العربي  09
  05  05  1960دیسمبر  11  10
  08  08  1961أكتوبر  17  11
  08  10  بن لمكوشم  12
  10  10  بامندیل الجدیدة  13

  94  102  المجموع
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یتضـــح أن عـــدد االســـتمارات المســـترجعة قـــدر علـــى مســـتوى  دولین الســـابقینمـــن خـــالل الجـــ
أمــا علــى مســتوى المرحلــة  اســتمارة موزعــة، 187مارة مــن مجمــوع اســت 175المرحلــة االبتدائیــة ب 
 .استمارة موزعة 102استمارة من مجموع  94 عدد االستمارات المسترجعة بالمتوسطة فقد قدرت 

  المجــــال الزمنــي  -3     
حیث بلغت مدة إجراء الدراسة قرابة  الخمسة  وهو الوقت الذي استغرقته إجراء الدراسة المیدانیة،   

  :التالیةمراحل أشهر وقد مرت بال
  :وقد كانت هذه األخیرة على مرحلتین:الدراسة االستطالعیة -المرحلة األولى

جـــراء أول  ،لوالیـــة ورقلـــة لمصـــلحة التكـــوین والتفتـــیشبـــدأت الزیـــارة االســـتطالعیة األولـــى   ٕ وا
زالــة اللــبس علــى بعــض  ،مــدیرهامقابلــة مــع  ٕ وكانــت غایتهــا التعــرف علــى الواقــع المیــداني للبحــث وا

شــرح موضـــوع  وبعـــد ة التكوینیــة،حتــى یتســـنى لنــا التعـــرف أكثــر عـــن هــذه العملیـــ النقــاط الغامضـــة،
إلــى كـــل مـــن المســـئول عـــن التكـــوین عـــن بعـــد  مباشـــرة، المـــدیر هنـــاالبحــث والهـــدف مـــن الدراســـة وج

  .لتزویدنا بالمعلومات الالزمة والمسئول عن التكوین عن بعد للمرحلة المتوسطة ،االبتدائیةللمرحلة 
مقابلة مع كل من المسئول عن التكوین بإجراء قمنا  ،على المجال المكاني والبشريأكثر للتعرف و  

بطــرح جملــة مــن للمرحلــة المتوســطة،  عــن بعــد عــن بعــد للمرحلــة االبتدائیــة والمســئول عــن التكــوین
وكـان هـذا فـي شـهر ئلة تتعلق بعملیة التكوین عن بعد، واآللیات المتبعة في تنفیذ هذه العملیة، األس

مــن المدیریــة  كــان ال بــد مــن النــزول إلــى  وبعــد الحصــول علــى المعلومــات الالزمــة،.2013فیفــري 
المیــدان للحصــول علــى معلومــات أكثــر حیــث تــم منحنــا تــرخیص لــدخول المؤسســات التربویــة  فــي 

  ) االبتدائیات والمتوسطات(بلدیة ورقلة 
وتـم خـالل هـذه المرحلـة إجـراء عـدة  مایـأ 10اسـتغرقت حـواليو وفي مرحلـة اسـتطالعیة ثانیـة 

 وكـذا مـع مـدیري بعـض المؤسسـاتن فـي الطـورین االبتـدائي والمتوسـط، ومعلمـیمقابالت مع أساتذة 
تـم  المعلومات الهامـة التـي تـم اسـتیفاءها مـن المیـدان، ومن خالل تطبیق االستمارة التجریبیةكما تم 

وهو تاریخ  12/03/2013وكان هذا في الفترة الممتدة من  لتصبح بشكلها النهائيتعدیل االستمارة 
  . 21/03/2013إلى غایة ریح المقدم لنا من مدیریة التربیة بدایة التص
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حیــث تــم فـــي هــذه المرحلــة النـــزول إلــى المیـــدان  :النــزول إلـــى المیـــدان نیـــةالمرحلــة الثا-
بـــــدءا مـــــن وجمعهـــــا  مفـــــردات البحـــــث،وتطبیـــــق أداة جمـــــع البیانـــــات الممثلـــــة فـــــي االســـــتمارة علـــــى 

مصــــلحة وهــــو تــــاریخ نهایــــة التصــــریح المقــــدم لنــــا مــــن  30/04/2013 إلــــى غایــــة 07/04/2013
ضـراباتالعطلـة الربیعیـة و صـادفت هـذه الفتـرة فتـرة  هوألن ،التكوین والتفتیش ٕ المعلمـین واألسـاتذة فـي  ا

االسـتمارات الالزمـة لـذا فقـد حصـلنا وجمـع كـل فقـد تعـذر علینـا توزیـع ، الطورین االبتدائي والمتوسـط
، مـــن أجـــل توزیـــع مـــا تبقـــى مـــن 30/05/2013إلـــى غایـــة  11/05/2013علـــى تمدیـــد ثـــاني مـــن 

    .استمارات وجمعها
   المنهج المستخدم في الدراسة -ثانیا     

إال أنهـــم  االختالفـــاتفـــي كـــل میـــادین العلـــم، فـــرغم  مســـعى الباحـــث"هج العلمـــي یعتبـــر المـــن 
یشــتركون فــي هــدف واحــد وهــو التعمــق أكثــر فــي المعــارف حــول العــالم، حیــث أن المــنهج العلمـــي 
یفـــرض مالحظـــة الواقـــع بأقصـــى حـــد مـــن الموضـــوعیة الممكنـــة، حتـــى تصـــبح اإلجـــراءات المنهجیـــة 

  .1واألدوات التي تم اختبارها أكثر صالحیة وبالتالي إقامة دراسة صحیحة
، فــإن المــنهج هــو الــذي یفــرض علــى الباحــث المــنهج الــذي یســتخدمهالدراســة  نــوع بمــا أنو     

الـذي یعـد مـن أنسـب الطـرق فـي مجـال الدراسـات  المـنهج الوصـفيهـو  لدراستنا هذهاألكثر مالئمة 
 إذ یعمــل علــى دراســة وتحلیــل وتفســیر الظــاهرة مــن خــالل تحدیــد خصائصــها وأبعادهــا ،االجتماعیــة

كمـا أنــه ال یقتصــر  بهـدف الوصــول إلـى وصــف علمـي متكامــل، بینهــا،وتوصـیف العالقــات القائمـة 
نما یشمل كذلك تحلیل البیانات وقیاسـها  على التعرف على معالم الظاهرة وتحدید أسباب وجودها، ٕ وا

    .2وتفسیرها والتوصل إلى وصف دقیق للظاهرة ولنتائجها
العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة أحد أشكال التحلیل والتفسیر  :ویعرف المنهج الوصفي بأنه

محددة وتصویرها كمیا عن طریق جمع بیانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشـكلة وتصـنیفها 
خضاعها للدراسة الدقیقة ٕ   .3وتحلیلها وا

                                                
مصطفى : بوزید صحراوي وآخرون،إشراف: ،ترجمة تدریبات عملیة - منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة: موریس أنجرس  1-

   .102، ص  2004ماضي، دار القصبة للنشر،الجزائر 
 .44،ص 2008جسور للنشر الجزائر،العلوم االجتماعیة واإلنسانیة،منهجیة البحث في : خالد حامد 2
   .352،ص2002، ، دار المسیرة،عمان 2ط مناهج البحث في التربیة وعلم النفس: سامي محمد ملحم -2
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االســتمارة  فــي هــذه الدراســة هــو مــن خــالل االســتعانة بــأداتي لمــنهج الوصــفيلمنا ااســتخدو    
  .ة أساسیة والثانیة كأداة مكملةداوالمقابلة األولى كأ

وذلـك  تخدام المنهج الوصفي في تحلیل البیانات التي تم جمعها باالستعانة بأدواتهسكما تم ا
باعتباره األسلوب المعتمد في تأهیل المعلمین وما  ؛خصائص التكوین عن بعد لوصف واستخالص

   .إذا أدى هذا األسلوب إلى تنمیة كل من الجانب المعرفي والمهني للمعلمین
  أدوات جمع بیانات الدراسة -ثالثا  
قــد یســتخدم الباحــث أكثــر مــن أداة لجمــع المعلومــات حــول مشــكلة الدراســة أو لإلجابــة عــن  

ویتوقــف اختیــار الباحــث لطریقــة جمــع المعلومــات علــى عــدة عوامــل  أســئلتها أو لفحــص فرضــیاتها،
  :منها

  .طبیعة البحث ومدى مالئمة أدوات جمع المعلومات-
  .طبیعة مجتمع وعینة الدراسة-
  .ظروف الباحث وقدراته المالیة والوقت المتاح له-
  .1 مدى معرفته باألداة-

إلثبـــات أو نفـــي الفرضـــیات تـــم تماشـــیا مـــع الهـــدف مـــن الدراســـة وطبیعـــة مجالهـــا البشـــري، و 
  :االستمارة كأداة أساسیة والمقابلة كأداة مكملة االعتماد على أداتین لجمع البیانات،

  :باألدوات المنهجیة اآلتیة استعانت الباحثةوبالنسبة لهذه الدراسة فقد 
  االستــمارة -1
 البحـوث االجتماعیــةتعتبـر االسـتمارة مـن أكثـر أدوات جمـع البیانــات اسـتخداما وشـیوعا فـي  

وهـي . 2ویرجع ذلك إلى كونها تختصر الجهد والتكلفة، إضافة إلى سـهولة معالجـة بیاناتهـا إحصـائیا
مجموعــة مــن األســئلة المكتوبــة والتــي تعــد بقصــد الحصــول علــى معلومــات أو آراء المبحــوثین حــول 

  . 3ظاهرة أو موقف معین

                                                
 ص ، 2000، دار الصفاء األردن، النظریة والتطبیق-مناهج وأسالیب البحث العلمي: ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد عنیم 1

 .82-81ص 
 .136ص  مرجع سابق، :خالد حامد 2
 .82مرجع سابق، ص : ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد عنیم 3
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أبعــاد موضــوع الدراســة عــن طریــق أو هــي مجموعــة مؤشــرات، یمكــن عــن طریقهــا اكتشــاف 
االستقصاء التجریبي، أي إجراء بحث میداني على جماعة محددة من الناس، وهي وسیلة االتصال 
الرئیسیة بین الباحث والمبحوث، وتحتوي على مجموعة من األسئلة تخص القضـایا التـي نریـد جمـع 

  .1معلومات عنها من المبحوث
معلمـــین علــى مســـتوى التعلــیم االبتـــدائي واألســاتذة علـــى إلــى الاالســتمارة الموجهـــة تــم تقســـیم 

  :إلى قسمینمستوى التعلیم المتوسط 
وتحتـوي  المبحـوثینالبیانات األولیـة أو الشخصـیة للتعـرف علـى خصـائص تناولنا فیه  :القسم األول

  .المستوى التعلیمي، المرحلة التعلیمیة، الجنس ،السن: على
  :على فرضیات الدراسة كما یلي ابناء قسم إلى ثالث محاور :القسم الثاني

أدى أسـلوب التكـوین عـن بعـد بوصـفه األسـلوب المعتمـد للتأهیـل إلـى تنمیـة الجانـب  :المحور األول
  .سؤاال 13المعرفي للمعلم بما یتوافق ومتطلبات اإلصالح التربوي الجدید تكون من 

مـد للتأهیـل إلـى تنمیـة الجانـب أدى أسلوب التكوین عـن بعـد بوصـفه األسـلوب المعت: انيالمحور الث
  .سؤاال 13المهني للمعلم بما یتوافق وأهداف اإلصالح التربوي الجدید تكون من 

أدت المشــكالت التــي واجهـت المعلــم أثنــاء تلقــي التكـوین إلــى التــأثیر علــى أهــداف  :المحــور الثالــث
  .سؤاال 13التأهیل تكون من 

االبتدائیــة وأســاتذة التعلــیم المتوســط، لضــبط أداة حیــث تــم االســتعانة بــبعض معلمــي المرحلــة 
جمع البیانات األساسیة بمنظور واقعـي میـداني وبنـاء علیـه تـم تعـدیل االسـتمارة بشـكلها النهـائي كمـا 

  .هي موضحة في المالحق
  المقابلـــة -2   

تســـمح بأخـــذ  الجماعـــة أو لة األفـــرادءجـــل مســـاهــي عبـــارة عـــن تقنیـــة مباشـــرة تســـتعمل مــن أ 
وهـي تسـتخدم عـادة إمـا للتطـرق  ،معلومات كیفیة بهدف التعرف العمیق على األشـخاص المبحـوثین

                                                
 .77، ص 2003دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ،2ط أسس البحث العلمي، :سالطنیة بلقاسم، حسان الجیالني 1
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إلى میادین مجهولة أو للتعود على األشخاص المعنیین بالبحـث قبـل إجـراء اللقـاءات مـع عـدد أكبـر 
  .1باستعمال تقنیات أخرى

ث، ویشترط أن یكون الحوار مع المبحوث في موضوع البح وتجري المقابلة في شكل حوار 
المقننــة والتــي یحــدد فیهــا الباحــث أســئلة كــل : ، وهــي أنـواعومســیر مــن طــرف الباحــث مبـوب ومــنظم

محور في المقابلة، وغیر المقننـة وهـي التـي ال یضـع فیهـا الباحـث األسـئلة ولكـن یحـدد فقـط محـاور 
  .2الموضوع

 بالمقابلـة وبـین شـخص آخـر أو عـدة أشـخاصمحادثـة موجهـة بـین القـائم لمقابلـة افـإن  وبهذا
  :ولكنها تتمیز بخصائص أساسیة

  .المقابلة هي مواجهة بین الباحث والمبحوث-
ال تقتصر المواجهـة علـى التبـادل اللفظـي بـل تسـتخدم تعبیـرات الوجـه ونظـرات العیـون واإلیمـاءات -

  .والسلوك العام
  .نحو هدف واضح ومحددتختلف المقابلة عن الحدیث العادي وذلك ألنها توجه -
  .3التي یحصل علیها في نموذج سبق إعداده وتقنینه اإلجاباتیقوم الباحث بتسجیل -

  المقابلة غیر المقننةوقد استخدمنا 
) االستمارة(مكملة لألداة األساسیة  األخیرة كأداةهذه  وفي هذه الدراسة تم االعتماد على

إلثراء المعطیات التي یتم جمعها من المیدان بمعلومات لم نتمكن من الحصول علیها باألداة 
  .، واالستفادة منها في تحلیل ومناقشة النتائج ونرى أهمیتها في تحلیل النتائج ومناقشتها ،األساسیة

 وذلك ألن أسئلتها ال تحدد تحدیدا سابقا مقننة،أكثر مرونة من الالمقابلة الغیر مقننة  تعتبر
 بحیث تناسب أفراد العینة والموقففإنها تعدل  حتى إذا وجهت أسئلة سابقة التخطیط والتحدید،

 أفكارهم وآرائهم بحریة وتلقائیة بالتعبیر عن المبحوثین وباإلضافة إلى ذلك فإنه یمكن تشجیع 

                                                
   .197مرجع سابق، ص :موریس أنجرس -2 
 .149-148، ص ص 2002 الجزائر،دار هومة،،منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیةتدریبات على :رشید زرواتي 2
 .131،ص 2002، مكتبة اإلشعاع الفنیة،اإلسكندریة، أسس ومبادئ البحث العلمي:میرفت على خفاجةفاطمة عوض صابر،  3
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في مجال البحوث االجتماعیة والتربویة للحصول على  وكثیرا ما تستخدم المقابلة غیر المقننة
  .1بیانات متعمقة عن االتجاهات والدوافع االجتماعیة والتربویة

  :المقابلة مع كل منولقد تم إجراء     
  :االبتدائیةلمسئول عن التكوین عن بعد لمعلمي المرحلة ا-
وتزویـدنا  العملیـة التكوینیـة،كان الهدف مـن وراء هـذه المقابلـة هـو التعـرف علـى كیفیـة سـیر    

عن عدد المؤسسات التربویة على مستوى البلدیة وعـدد المعلمـین داخـل  ،ببعض المعلومات األخرى
  .كل مؤسسة

   :المسئول عن التكوین عن بعد ألساتذة التعلیم المتوسط-
نا وتزویـد كان الهدف مـن وراء هـذه المقابلـة هـو التعـرف علـى كیفیـة سـیر العملیـة التكوینیـة،

  .ببعض المعلومات األخرى عن عدد المؤسسات التربویة على مستوى البلدیة
  :لتعلیم االبتدائيلالتربیة والتكوین  يمفتشبعض -

عیـــة عـــن قـــرب عـــن العملیـــة هـــو إعطاءنـــا فكـــرة واق مكـــان الهـــدف مـــن إجـــراء المقابلـــة معهـــ 
  .االقتراحاتوبعض  وأبرز الصعوبات والمشكالت التي واجهتهم في المیدانالتكوینیة، 

  أسالیــب تحلیل البیانــات-رابعا
اعتمـــدت الدراســـة علـــى أســـالیب لتحلیـــل البیانـــات التـــي جمعـــت بـــاألدوات التـــي تـــم اختیارهـــا  

  :كاآلتي
  .بطریقة كمیة عرض البیانات في جداول إحصائیة  .أ 
اســتخدام التكــرارات والنســب المئویــة فــي الكشــف عــن متغیــرات الدراســة بإحصــاء إجابــات   .ب 

  .المبحوثین
 .االعتماد على الجانب النظري في تحلیل البیانات وعرض النتائج  .ج 
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  تحلیل وتفسیر البیاناتعرض و  -خامسا
  عرض وتحلیل البیانات الشخصیة -1  

  حسب فئات السن المبحوثینیبین توزیع  ):16(جدول رقم 
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
]35-40]  27  15،43  17  18،08  44  16،36  
]40-45]  48  27،43  20  21،28  68  25،28  
]45-50]  64  36،57  33  35،11  97  36،06  
]50-55]  25  14،29  15  15،96  40  14،87  
]55-60]  11  06،28  09  09،57  20  7،43  

  100  269  100  94  100  175  المجموع
أعلى [ 50-45[حسب فئات السن وقد مثلت الفئة  المبحوثینیوضح الجدول أعاله توزیع 

على %35،11وعلى مستوى التعلیم االبتدائي  %36،57حیث قدرت ب نسبة على المستویین، 
على مستوى التعلیم  %27،43حیث بلغت  [45-40[ها مباشرة الفئة تلت مستوى التعلیم المتوسط،

 %18،08قدرت ب إذ [ 40-35[ثم الفئة  .على مستوى التعلیم المتوسط %21،28واالبتدائي 
[ 55-50[بعدها الفئة  على مستوى التعلیم االبتدائي، %15،43على مستوى التعلیم المتوسط و

 على مستوى التعلیم االبتدائي، %14،29على مستوى التعلیم المتوسط و  %15،96حیث بلغت 
مستوى التعلیم المتوسط على  %9،34حیث بلغت [ 60- 55[أما أدنى نسبة فقد مثلتها الفئة 

  .على مستوى التعلیم االبتدائي %5،65و
مقارنة بالفئات األخرى أن الفئات األخرى  األخیرة ویرجع السبب في انخفاض هذه الفئة 

أما ، ري لكل الفئاتكان  التكوین عن بعد في البدایة إجباري بالنسبة لها قبل أن یتحول إلى اختیا
كان التكوین عن بعد بالنسبة لها اختیاري مما أدى إلى عزوف الكثیر فمنذ البدایة  الفئة األخیرة

 كما نستنتج من خالل الجدول أیضا بالنسبة لهذه الفئات المشاركة في. منهم عن تلقي هذا التكوین
  .التكوین الخبرة الواسعة والكبیرة في مجال التعلیم
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  حسب الجنس المبحوثینیبین توزیع  ):17( جدول رقم
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
  61،67  139  52،13  49  51،43  90  إناث
  48،33  130  47،87  45  48،57  85  ذكور

  100  269  100  94  100  175  المجموع
مثلــت أعلــى نســبة فئــة اإلنــاث فــي حســب الجــنس وقــد  المبحــوثینیبــین الجــدول أعــاله توزیــع 

 أمـا %52،13 بنسبة على مستوى التعلیم المتوسـط القدرت حیث ، والمتوسطالمستویین االبتدائي 
علــى مســتوى  بلغــتفقــد  الــذكورأمــا نســبة ، %51،43ب  فقــد قــدرت علــى مســتوى التعلــیم االبتــدائي

  .%47،87أما على مستوى التعلیم المتوسط فقد بلغت النسبة  %48،58التعلیم االبتدائي 
وهـذا راجـع إلـى أن قطـاع التربیـة والتعلـیم  الـذكور، أعلـى مـن نسـبة اإلنـاث وبهذا نستخلص أن نسبة

  .عندنا في الجزائر من أكثر القطاعات المستقطبة لفئة اإلناث مقارنة بالمجال الصناعي واإلداري
  المرحلة التعلیمیةحسب  المبحوثینیبین توزیع  ):18(جدول رقم 

  النسبة  التكرار  المرحلة
  65،06  175  معلم ابتدائي

  34،94  94  أستاذ التعلیم المتوسط
  100  269  المجموع

وقـــد المرحلـــة التعلیمیـــة التـــي یدرســـون بهـــا، حســـب  المبحـــوثینیـــع یوضـــح الجـــدول أعـــاله توز   
  .أستاذ تعلیم متوسط %34،94و معلم ابتدائي، %65،06مثلت النسبة األكبر 

أشارت حیث  الدراسة،ء في الشق النظري من والنتائج الواردة في الجدول تعكس ما جا
األفراد الذین وزارة التربیة الوطنیة أن النسب األكبر من التقاریر المقدمة من الجهات المختصة ب

وال تتوافق مؤهالتهم مع المعاییر الجدیدة التي حددها اإلصالح  تكوین عن بعد،الیحتاجون إلى 
على مستوى  أكبر وبصورة أقل صفةب یشتغلون على مستوى التعلیم االبتدائي، التربوي الجدید
   .نوعا ما بین كال المستویین ولو أن اإلحصائیات تبدوا متقاربة التعلیم المتوسط
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  قبل تلقي التكوین للمبحوثینیبین المستوى التعلیمي  ):19(جدول رقم 

  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت
  %  ك  %  ك  %  ك

  46،47  125  54،26  51  42،29  74  متحصل على البكالوریا
  53،53  144  45،74  43  57،71  101  غیر متحصل على البكالوریا

  100  269  100  94  100  175  المجموع
علــى مســـتوى  حیــث ســجلت أعلـــى نســبة للمبحـــوثینیبــین الجــدول أعـــاله المســتوى التعلیمــي 

علـــى  حـــائزینأمـــا ال ،%57،71قـــدرت ب  علـــى شـــهادة البكالوریـــا حـــائزینالتعلـــیم االبتـــدائي لغیـــر ال
أما على مستوى  ،%42،29شهادة البكالوریا فقدرت نسبتهم دائما على مستوى التعلیم االبتدائي ب 

أمــا  %54،26علــى شــهادة البكالوریــا قــدرت ب  حــائزینالتعلــیم المتوســط فقــد ســجلت أعلــى نســبة لل
  .%45،74على شهادة البكالوریا فقد قدرت نسبتهم ب  حائزینغیر ال

المصالح المختصـة فـي وزارة التربیـة  المقدمة من قبل التقاریر نتائج ة أخرىمر  وهو ما یدعم
الغیــــر حــــائزین علــــى شــــهادة  قــــدرت نســــبة فعلــــى مســــتوى التعلــــیم االبتــــدائي، 2004الوطنیــــة ســــنة 
فقــــط مــــنهم حــــاملین  %13وأن یحملــــون شــــهادة البكالوریــــا،  %22نســــبته  ومــــا %65البكالوریــــا ب 
  .العام على المستوى الوطني لمعلمي التعلیم االبتدائيمن المجموع  لشهادة جامعیة

غیـــر  %54 نفـــس التقریـــر إلـــى أن مـــا نســـبته أشـــارأمـــا علـــى مســـتوى التعلـــیم المتوســـط فقـــد 
أما النسبة المتبقیة والمقـدرة ب  حائزین على شهادة البكالوریا، %32حائزین على شهادة البكالوریا و

  .لكلي ألساتذة التعلیم المتوسط على المستوى الوطنيحاملین لشهادة جامعیة من المجموع ا 14%
والـذي أوضـح ضـعف التأهیـل لـدى المعلمـین  2004وانطالقا من نتـائج التقریـر المقـدم سـنة 

اهتمــام الجهــات المختصــة بتنمیــة المــوارد  جــاء ،المســتویین االبتــدائي والمتوســط واألســاتذة وفــي كــال
التــي حــددها  البشــریة العاملــة بالقطــاع وخصوصــا المعلمــین الــذین ال یحملــون المــؤهالت الضــروریة،

  .الجدید والتي تفرض امتالك شهادة جامعیة التربوي اإلصالح
 االختالفــــاتمــــن رغم بــــالو أنــــه الظــــاهرة فــــي الجــــدول أعــــاله نســــتنتج النتــــائج وانطالقــــا مــــن  

إال أننا نجد أنه تقدم لهم نفس البـرامج  للمشاركین في هذا التكوین، المسجلة على المستوى التعلیمي
  .التكوینیة لكال الفئتین دون مراعاة المستوى التعلیمي لكل فئة من الفئات
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أدى أســـلوب التكـــوین عـــن بعـــد بوصـــفه  :الفرضـــیة األولـــىعـــرض وتحلیـــل بیانـــات  -2  
  .إلى تنمیة الجانب المعرفي للمعلم بما یتوافق وأهداف اإلصالح التربوي األسلوب المعتمد للتأهیل

 البرامج التكوینیة إلى زیادة المعلومات في المواد المدرسة یبین ما إذا أدت ):20(جدول رقم 
  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك
  43،62  41  41،14  72  نعم

  
  ال

    29.13  30  لبرامج التكوین ذات مستوى عا
100  

/  /    
  64.15  34  39.80  41  عدم جدیة التكوین  100

  35.85  19  31.07  32  لم تقدم الجدید
  56.38  53  58.86  103  المجموع

  100  94  100  175  المجموع الكلي
 المدرسـة المـواد فـيیوضح الجدول أعاله ما إذا أدت البرامج التكوینیة إلى زیادة المعلومـات 

أعلـى نسـبة علـى  ،الوقـد مثلـت اإلجابـة بـ االبتـدائي والمتوسـط، على المسـتویین للمعلمین واألساتذة 
أن هــذه البــرامج المقدمــة لــم  مــن المشــاركین فــي هــذا التكــوین، النســبة األعلــىالمســتویین حیــث رأت 

علـى  النسـبة اإلجمالیـة للمجیبـین بـالوقـد بلغـت  في المواد المدرسـة لهـم،تؤدي إلى زیادة المعلومات 
 %56،38أما على مستوى التعلیم المتوسط فقـد بلغـت النسـبة  ،%58،86مستوى التعلیم االبتدائي 

فقد اختلفت اآلراء  هذه البرامج التكوینیة حسب نظرهم،وعن األسباب التي جعلتهم ال یستفیدون من 
النســبة األكبــر  حیــث أرجعــت دون االســتفادة مــن هــذه البــرامج، حالــت حــول األســباب الحقیقیــة التــي
علـــى مســـتوى التعلـــیم  %64.15 ب إلـــى عـــدم جدیـــة التكـــوین وقـــدرت وفـــي كـــال المســـتویین الســـبب

حیـث أن هـذا اإلجـراء  ،%39.80فقـد قـدرت النسـبة ب االبتـدائيأما على مستوى التعلـیم  ،المتوسط
 هــو مــاولعــل أبــرز دلیــل علــى ذلــك .التخطــیط الــدقیق ینقصــهعبــارة عــن إجــراء روتینــي  بالنســبة لهــم

ین ال یحملــون حیــث الحظنــا أن المشــتركین فــي هــذا التكــو  )19(رقــم  الحظنــاه فــي بیانــات الجــدول
 علــــى نفــــس البــــرامج یحصــــلونوفــــي المقابــــل فــــإنهم  -فــــي كــــال المســــتویین-نفــــس المســــتوى العلمــــي

نفس فما بالك باللذین ال یحملون  ،فإذا كان ذوو المستوى الواحد یختلفون في االحتیاجات ،التكوینیة
  .العلمي المستوى
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أمـا علـى  %35.85ب  المتوسـطعلـى مسـتوى التعلـیم  السبب الثاني والذي قدرت نسبته اأم
البرامج المقدمة لم  إلى أند أرجعوا عدم االستفادة وق ،%31.07 فقدر ب  االبتدائي مستوى التعلیم

  .تحمل جدید وأن الدروس المقدمة لهم قد تم تناولها سابقا
أن بـرامج  هـو الثالث والذي قدمـه المبحـوثین علـى مسـتوى التعلـیم االبتـدائي فقـط،السبب  أما

وهـو مـا یـدعم مـا  وهو ما صعب االستفادة منهـا، %29.13 نسبةالتكوین كانت ذات مستوى عال ب
قلناه سابقا عن البرامج المقدمة أنهـا لـم تراعـي االختالفـات فـي المسـتویات التعلیمیـة للمسـتفیدین مـن 

إذ أنــه وحســـب  ،كمــا أنهـــا لــم تخضـــع لدراســة احتیاجـــات المشــاركین فـــي البــرامج التكوینیـــة التكــوین،
تعتبــــر مرحلــــة تحدیــــد  مــــن أجــــل تنمیــــة المــــوارد البشــــریة البــــرامج التكوینیــــة تصــــمیمالنظــــرة الحدیثــــة ل

یجـب مراعـاة االحتیاجـات إذ  االحتیاجات أهم مرحلة إذ یتوقـف نجـاح العملیـة التكوینیـة ككـل علیهـا،
ولیس الجمـع بـین أكثـر مـن مسـتوى وتقـدیم  فئات وتقدیم ما یناسبها من برامج،فعلیة لكل فئة من الال

ألن إهمال االحتیاجات الفعلیة للمشاركین سیؤدي ال محالة إلـى فشـل برنـامج التكـوین  ،برنامج واحد
االحتیاجات سیتبعها مباشرة تصمیم محتـوى البـرامج التكوینیـة  ةفمعرف قیق األهداف المسطرة،في تح

وبالتــالي ســتحمل معلومــات ومعــارف  ،مــن نقــاط ضــعف یجــب معالجتهــا هوفــق مــا تــم التوصــل إلیــ
إلــى زیــادة معلوماتــه ومعارفــه  وذات عالقــة مباشــرة بالعمــل وهــو مــا ســیؤدي جدیــدة یحتاجهــا المعلــم،

  .تهتطویر أدائه وتحسین مردودی وبالتالي
أمــا علــى  %43،62أمـا المجیبــین ب نعـم فقــدرت نســبتهم علـى مســتوى التعلــیم المتوسـط ب 

وهـــو مـــا یـــدل علـــى أن البـــرامج التكوینیـــة  ،%41،14مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائي فقـــدرت النســـبة ب 
. المقدمــة قــد اســتفاد منهــا بعــض المعلمــین واألســاتذة وأدت إلــى زیــادة معلومــاتهم فــي المــواد المدرســة

المعلمـین علـى مسـتوى التعلـیم  مجموعـة مـنالمقابلـة التـي أجریناهـا مـع وهو ما تم تأكیده مـن خـالل 
أن البرامج فیها بعض النقص لكن هـذا ال  اقالو فقد  ،على مستوى التعلیم المتوسط یناالبتدائي وآخر 

  .وأنهم استفادوا فعال منها یعني أنها كلها سلبیة ففیها كثیر من المعلومات الجدیدة،
وهنا یمكن القـول أن هنـاك اخـتالف واضـح جـدا فـي احتیاجـات المشـاركین فـي هـذا البرنـامج 

قدمـــة علـــى درایـــة ومعرفـــة بالمعلومـــات المأولـــى  یمكـــن ببســـاطة مالحظـــة ثـــالث فئـــات، التكـــویني إذ
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وبالتالي فإنها لم تستفد من التكوین على اعتبار أن المعلومات المقدمة تـم التطـرق إلیهـا فـي مراحـل 
  .سابقة

وهـــو مــا أدى أیضـــا إلــى عـــدم اســـتفادة  ،والثانیــة رأت أن البـــرامج كانــت ذات مســـتوى عــالي 
اخــتالف المســتوى التعلیمــي ال ینحصــر فــي مجــال أن المعلمــین  الــبعض مــنهم، وهنــا نشــیر إلــى أن

البكالوریــا یختلفــون فهنــاك مــن یحمــل  لــىفحتــى الحــائزین عین علــى البكالوریــا أم غیــر حــائزین، حــائز 
ونفس المالحظـة تسـجل علـى  یا تخصص أدبي،ر وهناك من یحمل بكالو  ،يالبكالوریا تخصص علم

  .یضا ما أدى إلى عدم استفادتهم منهاوهو أ.الغیر الحائزین على البكالوریا
والفئـــة الثالثــــة والتــــي یمكـــن القــــول أنهــــا هـــي الفئــــة المســــتهدفة أو التـــي كانــــت بحاجــــة إلــــى  

وهي  واستفادت من المحتوى التكویني والتي أجابت بنعم وتتوافق مع احتیاجاتها، المعلومات المقدمة
  .الفئة األقل من حیث النتائج المتحصل علیها

ت الكثیر مـن البحـوث إلـى وجـود ارتبـاط بـین مسـتوى التحصـیل للمعلمـین وفعـالیتهم فقد أشار 
كالقـدرة العقلیـة  بـأن فعالیـة التعلـیم تـرتبط إیجابـا بعـدد العوامـل المعرفیـة، التعلیمیة ویعود سـبب ذلـك،

العامــة والقــدرة علــى حــل المشــكالت ومســتوى التحصــیل والمهــارات الخاصــة بإعــداد المــادة الدراســیة 
  .وتنفیذها والمعلومات ذات العالقة بالنمو والتعلم

الـتحكم فـي المـواد علـى  إلـى زیـادة القـدرة كوینیـةیبـین مـا إذا أدت البـرامج الت ):21( جـدول رقـم
  المدرسة

  متوسط  ابتدائي  االحتماالت
  %  ك  %  ك

  39،36  37  46،28  81  نعم
  
  ال

    41.49  39  ما قدم لیس له عالقة بالمواد المدرسة
100  

35  61.40    
10
0  

  /  /  17.02  16  نالم تراعي متطلبات
  38.60  22  41.49  39  عدم جدیة التكوین

  60.64  57  53.72  94  المجموع
  100  94  100  175  الكلي المجموع
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الـتحكم بشـكل أفضـل علـى  ى زیـادة القـدرةإلة یاله ما إذا أدت البرامج التكوینعیبین الجدول أ
النســبة األعلــى وفــي كــال المســتویین أن البــرامج التكوینیــة لــم تــؤد إلــى  رأتوقــد  ،فــي المــواد المدرســة

وقد قـدرت النسـبة اإلجمالیـة علـى مسـتوى التعلـیم  ،تمكن من المواد التي یدرسونهاالفي زیادة قدرتهم 
أمـا عـن األسـباب  ،%53،72أما على مستوى التعلیم االبتـدائي فقـدرت ب  %60،64المتوسط ب 

فقــد  مــن الــتمكن مــن المــواد المدرســة،الرئیســیة حســب المبحــوثین والتــي أدت إلــى عــدم زیــادة قــدرتهم 
علــــى مســــتوى التعلــــیم %41.49و علــــى مســــتوى التعلــــیم المتوســــط، %61.40 أرجعــــت مــــا نســــبته

علـى مسـتوى التعلـیم  %38.60أمـا نسـبة  ،بالمواد المدرسـةذلك أن ما قدم لیس له عالقة  االبتدائي
فأرجعت السبب إلى عدم جدیة التكوین حیث  على مستوى التعلیم االبتدائي، %41.49و المتوسط،

وراء عـدم االسـتفادة ممـا قـدم  مرة أخرى السببرأت فئة المبحوثین هذه أن عدم جدیة التكوین كانت 
هـو  التعلیم االبتدائي فقـطأما السبب الثالث والذي قدمه المبحوثین على مستوى  ،من برامج ودروس
  .%17.02وقد قدرت النسبة ب  تراعي متطلباتهملم أن برامج التكوین 

 علــى مســتوى التعلــیم االبتــدائي %46،28ب  وقــدرت فقــد أجابــت بــنعم  أمــا النســبة المتبقیــة
والتــي رأت أن البــرامج التكوینیــة والــدروس المقدمــة قــد متوســط، علــى مســتوى التعلــیم ال %39،36و

  .المواد المدرسة بشكل أفضل التمكن من من إلى زیادة قدرتهمأدت 
الـتمكن مـن المـادة مـن وقد ورد في كتاب الـدكتور عبـد اهللا قلـي فـي كتـاب التربیـة العامـة أن 

لمحافظـــــة علـــــى مركـــــز المعلـــــم واكتســــاب الثقـــــة بنفســـــه وقدرتـــــه علـــــى توصـــــیل لاألمــــور الضـــــروریة 
وال یكتفـــي بمجـــرد  الجیـــد ال بـــد أن یكـــون متخصصـــا، وال یختلـــف اثنـــان فـــي أن المعلـــم المعلومـــات،

كافیا  اإلمامبها ویلم  اإللمام بمحتویات الدرس الذي یعلمه فقط بل یحیط بمادته من مختلف جوانبها
  .یمكنه من إثراء الدرس

توصــلت الكثیــر مــن األبحــاث إلــى أن أداء التالمیــذ وتحصــیلهم الدراســي أفضــل عنــدما وقــد 
ومجالهـــا المعرفـــي ومتخصصـــا فـــي المـــادة التـــي یعلمهـــا  مـــن مادتـــه العلمیـــة،یكـــون المعلـــم متمكنـــا 

كمـا أجمـع الكثیــر مـن المعلمـین ومــدیري المـدارس والتالمیـذ علـى أهمیــة تمكـن المعلـم مــن  لتالمیـذه،
  .المادة العلمیة التي یدرسها وأثرها في فاعلیة التعلیم الصفي للمعلم
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ال یهــدف فقــط إلــى  لتنمیــة المــوارد البشــریة، المعــروف أن التكــوین الحــدیث كأســلوب معتمــد
مساعدتهم على التكیف إلى بل یهدف إضافة إلى ذلك  زیادة المعارف في جوانبها العلمیة والعملیة،

وبمـــا أن  والوصـــول إلـــى مســـتویات األداء المطلـــوب، مـــع المســـتجدات التـــي تطـــرأ علـــى بیئـــة العمـــل
تحســین مخرجـــات مدارســـنا والممثلــة فـــي التالمیـــذ  الهــدف منـــه ،المعلـــم باعتبــاره مـــورد بشـــري تكــوین

اللذین ینظر إلیهم على أنهم موارد بشریة مستقبلیة یعول علیها فـي التنمیـة االجتماعیـة واالقتصـادیة 
جـــراء دراســـات أعمـــق والبحـــث عـــن آلیـــات ...  ٕ كـــان یجـــب التـــروي أكثـــر قبـــل اتخـــاذ قـــرار التكـــوین وا

  .المرغوبةلى النتائج إأنسب للوصول  أخرى،
اعتبـر أن مـن بـین  ففي المقابلة التي أجریناهـا مـع مفـتش التربیـة والتكـوین للتعلـیم االبتـدائي،

هـو اآللیـات المسـتخدمة فـي هـذا  إخفاق التكوین عن بعد في الوصـول إلـى النتـائج المسـطرة، بأسبا
  .وأیضا السرعة التي رافقت التنفیذ التكوین،

  واستفساراتهم هتمامات التالمیذاالستجابة الیبین اكتساب قدرة أكبر على  ):22( جدول رقم
  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك
  36،17  34  31،43  55  نعم

  
  ال

    51.66  62  امتالك الخبرة
100  

43  71.67    
  /  /  35.84  43  لم نكون على هذا  100

  28.33  17  12.50  15  عدم جدیة التكوین
  63.83  60  68.57  120  المجموع

  100  94  100  175  المجموع الكلي
حیــث واستفســاراتهم هتمامــات التالمیــذ ال االســتجابة قــدرة علــىالدول أعــاله اكتســاب جــیبــین ال

البــرامج التكوینیـة لـم تســاعدهم  مـن خـاللأن الـدروس المقدمــة  الغالبیـة وفـي كــال المسـتویین،أجابـت 
حیـث  ،واستفسـاراتهم هتمامات التالمیـذال الستجابةالتكوین لقدرات أكبر من قبل تلقي على اكتساب 

أمـا علـى مسـتوى التعلـیم المتوسـط  %68،57قدرت النسبة اإلجمالیة على مسـتوى التعلـیم االبتـدائي 
 االســـتجابةعـــن األســـباب التـــي أدت إلـــى عـــدم اكتســـاب القـــدرة علـــى  اأمـــ ،%63،83 فقـــد قـــدرت ب

علـى مسـتوى التعلـیم المتوسـط ونسـبة %71.67 فقـد أرجعـت نسـبة واستفسـاراتهم هتمامات التالمیـذال
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ة فــي مجــال التعلــیم والتــي إلــى أن خبــرتهم الكبیــر  ،الســببعلــى مســتوى التعلــیم االبتــدائي  51.66%
كانـــت أحـــد األســـباب الرئیســـیة فـــي معرفـــة الطـــرق المثلـــى  ،ســـنة عنـــد نســـبة كبیـــرة مـــنهم 20فاقـــت 

  .بة عن استفساراتهم وتساؤالتهمواإلجا تالمیذهم تهتماماال لالستجابة
وفي تعلیم المـادة التـي تخصـص فـي  هذا وتعتبر خبرة المعلم في التعلیم الصفي بشكل عام،
وقـد وجـدت الدراسـات التـي بحثـت فـي  تعلیمهـا عـامال هامـا فـي فاعلیـة المعلـم وفـي تحصـیل الطلبـة،

مهـارات أفضـل فـي التخطـیط للتعلـیم هذا الموضوع أن المعلم األكثر خبرة في التعلیم الصفي یظهر 
كمــا أن  وتسلســال هرمیــا أكثــر تنظیمــا فــي البنیــة المعرفیــة وعــرض المــادة العلمیــة، والــتعلم الصــفي،

المعلمــین ذوي الخبــرة والفاعلیــة فــي التعلــیم الصــفي أكثــر قــدرة مــن غیــرهم علــى تطبیــق اســتراتیجیات 
مراعـــاة التنــــوع فــــي خبــــرات التالمیــــذ تعلیمیـــة متنوعــــة وعــــرض أكثــــر عمقـــا للنشــــاطات الصــــفیة مــــع 

والمهـارات  ناهیك عن معرفتهم الكبیرة بحاجات التعلم وأنماطه لدى تالمیـذهم، ومستویاتهم المعرفیة،
  .الضروریة واألساسیة للتالمیذ قبل تعلم مهارة جدیدة

وأكثــر تخطیطــا لحــل المشــكالت  كمــا وجــد أن صــفوف المعلمــین ذوي الخبــرة أكثــر تنظیمــا، 
أمــا بالنســبة لعــدد ســنوات الخبــرة وأثرهــا فــي دعــم فاعلیــة التعلــیم  مــن نظــرائهم األقــل خبــرة، الصــفیة
م الصـفي عـن ثـالث سـنوات یفقد وجدت األبحاث أن المعلمین الـذین تزیـد خبـرتهم فـي التعلـ الصفي،

د أكثر فاعلیة من نظرائهم األقـل خبـرة علـى الـرغم مـن تقـارب الفاعلیـة بـین الفئتـین إلـى حـد كبیـر بعـ
  .كما جاء في كتاب الدكتور عبد اهللا العامري بعنوان المعلم الناجح خمس إلى عشر سنوات

مـــن  %35.84 ب ذكـــرت نســـبة معتبـــرة قـــدرتفقـــد  ط،وعلـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائي فقـــ
 المبحوثین أن السبب یرجع إلى أن الدروس المقدمة في إطار هذا التكوین لم تقدم دروسا عن كیفیة

 االســــــتجابةوبالتــــــالي فـــــإن عــــــدم إدراج مواضـــــیع متعلقــــــة بكیفیـــــة  هتمامــــــات التالمیـــــذ،ال االســـــتجابة
  .كانت سبب في عدم اكتساب هذه المهارةواإلجابة عن استفساراتهم هتمامات التالمیذ ال

 هأمــا النســبة المتبقیــة وفــي كــال المســتویین فقــد أصــرت علــى أن عــدم جدیــة التكــوین وشــكلیت
واكتساب المعلومات وتطبیقها على شكل ستفادة، الرئیسیة في عدم اال كانت دائما هي أحد األسباب

أمــا  %28.33حیــث بلغــت النســبة علــى مســتوى التعلــیم المتوســط ب  مجــال العملــي،الخبــرات فــي 
  .%12.50على مستوى التعلیم االبتدائي فقد بلغت 
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 علـــى مســتوى التعلــیم المتوســـط %36،17وقــدرت ب النســبة المتبقیــة فقـــد أجابــت بــنعم أمــا 
  .االبتدائي على مستوى التعلیم %31،43و

ط أحــد الشــرو  تعتبــر القــدرة علــى االســتجابة الهتمامــات التالمیــذ واإلجابــة عــن استفســاراتهم،
فـة مـا هـو ضـروري ألن من یقتصر علـى معر  ،لمساعدة التالمیذ على التعلم بشكل أفضلاألساسیة 

  .عمله ناقصافقد الكثیر وأدى  ،للحصة فقط
نســبة مــن المبحــوثین رأت أن أن هنـاك ) 21(و) 20( رقــم ةول الســابقاكمـا الحظنــا فــي الجـد

زادت مـن تمكــنهم مـن المــواد التــي  كمــا زودتهــم بمعلومــات جدیـدة، البـرامج التكوینیــة المقدمـة لهــم قـد
التالمیـــذ  تمجـــاراوالـــتمكن مـــن المـــادة دون القـــدرة علـــى  لكـــن اإللمـــام بمعلومـــات جدیـــدة، یدرســـونها

خاصــة  واإلجابــة عـن استفســاراتهم حـول المعلومــات التـي یریــدون معرفتهـا، واالسـتجابة الهتمامـاتهم،
فهــو  ،إذا علمنــا أننــا أصــبحنا فــي عصــر لــم یعــد المعلــم فیــه هــو المصــدر الوحیــد الكتســاب المعرفــة

حاجـــة إلـــى لـــذا فهـــو ب فهنـــا دوره یكـــون قاصـــرا وأداءه ناقصـــا مرشـــد وموجـــه أكثـــر مـــن كونـــه ملقـــن،
 حاجتـه إلـى مـنأكثـر  معلومات تفیـده فـي التعـرف علـى المعلومـات والمعـارف التـي یطلبهـا تالمیـذه،

  .معلومات التي تنمي معارفه فقطال
تصــمیم البــرامج التكوینیــة التــي تفیــد الفــرد تحــذر مــن لتنمیــة المــوارد البشــریة فــالنظرة الحدیثــة 

بحاجــة إلــى  فــنحن إذن تفیــد الفــرد والمؤسســة معــا، فقـط وتــرى أن أفضــل البــرامج التكوینیــة هــي التــي
ألن اإلصــالحات التربویــة األخیــرة فــي بالدنــا  ولــیس أحــدهما البــرامج التــي تفیــد المعلــم والتلمیــذ معــا،

نما هو تحسین مردودیة النظام التربوي ككل لیس تحسین أداء المعلم كان هدفها، ٕ   .وا
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  بشكل واضح لشرحل المعرفیةات یبین زیادة القدر  ):23( جدول رقم
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
  39،78  107  38،30  36  40،57  71  نعم
  60،22  162  61،70  58  59،43  104  ال

  100  269  100  94  100  175  المجموع
علــى قــدرتهم زیــادة ذا تمكــن المشــتركین فــي البرنــامج التكــویني مــن إمــا یبــین الجــدول أعــاله 

على مستوى التعلیم  %61،70وقد أجابت نسبة  الشرح بشكل واضح من خالل المعارف المكتسبة،
  .على مستوى التعلیم االبتدائي ب ال%59،43 وما نسبته المتوسط
علــــــــى مســــــــتوى التعلــــــــیم االبتــــــــدائي  %40،57أمــــــــا نســــــــبة المجیبــــــــین بــــــــنعم فقــــــــد بلغــــــــت  

  .على مستوى التعلیم المتوسط%38،30و
ذا كـــان مـــن بـــین األهـــداف األساســـیة المســـطرة مـــن وراء هـــذا التكـــوین هـــو   ٕ تنمیـــة الجانـــب وا

النتـائج و  ما تؤكـده نتـائج الجـدول الحـاليوهو  فالظاهر أن هذا الهدف لم یتحقق، ،المعرفي للمعلمین
 التكوینیــةغالبیــة المبحــوثین أنهــم لــم یســتفیدوا مــن البــرامج  حیــث أقــر ،الظــاهرة فــي الجــداول الســابقة

وبالتــالي  ة وزیـادة القــدرة علــى الـتحكم فیهــا،سـواء مــن ناحیـة امــتالك المعلومــات أو الـتمكن مــن المــاد
القـدرة علـى الشـرح بصـورة زیادة فإننا ال نتوقع في ظل غیاب المعلومات الجدیدة والتمكن من المادة 

وغیــاب أحــدها  اآلخــر،ویســتلزم وجــود إحــداها وجــود  رابطــةواضــحة ألن هــذه العناصــر متسلســلة ومت
والرفـــع مـــن كفـــاءة  تحســـین مخرجـــات المؤسســـات التربویـــة،أبرزهـــا  علـــى األهـــداف األخـــرى، ســـیؤثر

  .من خالل زیادة قدرتهم على األداء داخل الصف المعلمین
اب التــي أدت إلــى وضــع هــذا وقــد أشــرنا فــي الشــق النظــري لهــذه الدراســة أنــه مــن بــین األســب

من المعلمین ذوي التأهیـل الضـعیف واللـذین لـم یسـتفیدوا فـي بعـض  توظیف عدد كبیر هوالتكوین، 
أثرت إلى حـد بعیـد علـى  إذ أن االنشغال بتلبیة الحاجة الكمیة قد حتى من التكوین األولي، األحیان

والـذین  مما أدى إلى بروز عدد كبیر من المعلمین ذوي التأهیل الضـعیف تربویة،تطور المنظومة ال
  . وهو ما أثر على عطائهم العلمي المنتظر معرفیةمن حیث المعلومات ال یعانون نقائص فادحة
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قال أن البرامج من  :وفي المقابلة التي أجریناها مع مفتش التربیة والتكوین للتعلیم االبتدائي
ما هو في آلیات التسییر  رفالعیب لیس في المحتوى بقد، ناحیة المحتوى بها معلومات جیدة وقیمة

  .إلى اختیار األسلوب المناسبوالمكونین  ر المتكونین،بدءا من اختیا
والمفروض أن هذا البرنامج التكویني جاء لمعالجة النقص الموجود عند هؤالء المعلمین 

والبحث  لذا كان ال بد أن یحظى باهتمام أكبر من ناحیة التخطیط له، والخاص بالشق المعرفي،
وهو  عدید من المعلمین واألساتذة بالعشوائي واالرتجالي،إذ اعتبره ال عن اآللیات المناسبة لتنفیذه،

 والتي تنظر إلى التأهیل على أنه نشاط مخطط ما یتنافى والنظرة الحدیثة لتنمیة الموارد البشریة،
هدفه إحداث تغییرات في الفرد أو الجماعة تمس عدة جوانب منها  یعتمد على التخطیط المدروس،

  .الجانب المعرفي
  المساعدة على تفسیر وربط موضوع الدرس بمشكالت الحیاة یبین  ):24( جدول رقم

  متوسط  ابتدائي  االحتماالت
  %  ك  %  ك

  37،24  35  41،71  73  نعم
  
  ال

    63.73  65  ما قدم بعید عن البرامج
100  

30  50.85    
  32.20  19  10.78  11  )الخبرة(لم نستفد  100

  16.95  10  25.49  26  لم نتكون
  62.76  59  58.29  102  المجموع

  100  94  100  175  المجموع الكلي
علـى تفسـیر وربـط موضـوع  ما إذا ساعدت البرامج التكوینیـة المعلمـینالجدول أعاله  یوضح

النســبة األكبــر فــي كــال المســتویین  مـرة أخــرى،وقــد مثلــت اإلجابــات ب ال  ،الـدرس بمشــكالت الحیــاة
علــى مســتوى  %58،29علــى مســتوى التعلــیم المتوســط و %62،76النســبة اإلجمالیــة حیــث بلغــت 

وقـــد اختلفـــت وجهـــات النظـــر عنـــد المبحـــوثین عـــن األســـباب التـــي أدت إلـــى عـــدم  التعلـــیم االبتـــدائي،
 علــــى مســــتوى التعلــــیم االبتــــدائي %63.73حیــــث عبــــرت مــــا نســــبته  ،اســــتفادتهم مــــن هــــذا التكــــوین

أن مــا قــدم مــن دروس بعیــد عــن إلــى  أن الســبب یرجــع علــى مســتوى التعلــیم المتوســط، %50.85و
وبالتالي فهم  لم یستفیدوا شیئا یمكن توظیفه في عملهم  لدروس التي یتم تدریسها للتالمیذ،البرامج وا



 الفصل السادس البیاناتاإلجراءات المنهجیة وتحلیل وتفسیر 
 

255 
 

وأن  ان عدم استفادتهم من هذا التكوین،ه المبحوثین فكأما السبب الثاني الذي قدموتقدیمه للتالمیذ، 
خــالل ســنوات عملهـم الطویلــة قــد مكنـتهم مــن اكتســاب هــذه  الخبـرة الموجــودة عنــدهم والتـي اكتســبوها

على مستوى التعلیم  %25.49 ما نسبتهأما .المهارة وأنهم لیسوا بحاجة إلى تكوین على هذه النقطة
  .ون أصال حتى نستفیدفقد قالوا أننا لم نتكعلى مستوى التعلیم المتوسط  %16.95و االبتدائي

بـــنعم وعبـــرت علـــى أن البـــرامج التكوینیـــة المقدمـــة لهـــم قـــد أمـــا النســـب المتبقیـــة فقـــد أجابـــت 
على  %41،71 النسب بوقد قدرت  ساعدتهم على ربط وتفسیر موضوع الدرس بمشكالت الحیاة،

  .على مستوى التعلیم المتوسط %37،24و مستوى التعلیم االبتدائي،
بمعـارف بحتـة تزیـد نعود مرة أخرى ونشیر هنا أن الهـدف مـن التأهیـل لـیس تزویـد المعلمـین 

وتؤهلهم للحصول على شـهادة كمـا هـو مخطـط وتمكنهم  من المواد التي یدرسونها،  من معلوماتهم،
نمـا إضـافة إلـى ذلـك تزویـده بجملــة مـن المعـارف والمعلومـات لـه، ٕ حـول المحـیط االجتمـاعي الــذي  وا

ال بــین المدرســة ویمثــل حلقــة اتصــ المعلم الكــفء أداة وعنصــر تغییــر داخــل المجتمــع،فــ یعــیش فیــه،
یجســـد القـــیم مـــن خـــالل أداء أنمـــاط الســـلوك المرغوبـــة والصـــحیحة أمـــام تالمیـــذه وتعلـــیمهم  والبیئـــة،

وتنمیـة وعـي أسلوب الحیاة االجتماعیة، وذلك من خالل القدرة على تحدید مشاكل المجتمع المحلي 
  .المساهمة االیجابیة في مشاریع المجتمعو  التالمیذ،
أو علــى  علــى جوانــب ومشــكالت العملیــة التربویــة الملحــة،ال یقتصــر الهــدف مــن التأهیــل ف

  .حاجات المستقبل وتطلعات المجتمع أخذ في االعتباریبل  الحاجات والرغبات الفردیة فقط،
 ة التالمیـذطرح مشكالت نابعة من حیـایعمل على  للتغییر،أداة  كما سبق وأن أشرنافالمعلم 

 أن اعتبــــارعلــــى  ،معالجتهــــا وكیفیــــة لهــــاوخلــــق الــــوعي والفهــــم  تعــــریفهم بهــــا،مــــن أجــــل  المعاشــــة
لذا وجب  تتأثر به وتؤثر فیه، -المحلي والعالمي-المؤسسات التربویة جزء من المجتمع المحیط بها

لـــــذلك یمكـــــن النظـــــر إلـــــى التأهیـــــل باعتبـــــاره إســـــتراتیجیة مـــــن .توثیـــــق الصـــــلة بـــــین التالمیـــــذ وبیئـــــتهم
  .والحضاري في المجتمعاستراتیجیات التغییر التربوي 
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  الجدیدة للتالمیذ تقدیم المعلوماتیبین الحرص على  ):25( جدول رقم
  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك
  41،49  39  38،29  67  نعم

  
  ال

  100  59.26  64  وجود الحرص سابقا
  

37  67.27  100  
  32.73  18  40.74  44  لم نتكون

  58.51  55  61.71  108  المجموع
  100  94  100  175  المجموع الكلي

ت البــرامج المقدمــة مـن خــالل عملیــة التكـوین عــن بعــد والتــي مـا إذا كانــیبـین الجــدول أعــاله 
تقــدیم  مــن حــرص المعلمــین علــى تقــد زاد تهــدف إلــى تنمیــة المــوارد البشــریة فــي القطــاع التربــوي،

وقـــد أجابـــت فئـــة كبیـــرة مـــن المبحـــوثین وفـــي كـــال المســـتویین أن هـــذا  للتالمیـــذ، المعلومـــات الجدیـــدة
وقد قـدرت النسـبة  ،تالمیذلل الجدیدةتقدیم المعلومات التكوین لم یساعدهم ولم یزد من حرصهم على 

 .علــى مســتوى التعلــیم المتوســط %58،51و %61،71اإلجمالیــة علــى مســتوى التعلــیم االبتــدائي ب
 لتالمیــذل تقــدیم كــل جدیــدســببین رئیســیین األول هــو وجــود الحــرص علــى ل ذلــك أرجــع المبحــوثینوقـد 

وعلـى مسـتوى التعلـیم  %67.27وقد بلغت النسبة على مستوى التعلـیم المتوسـط  قبل تلقي التكوین،
  .%59.26االبتدائي 

وبالتـالي  ،أساسـا ایتكونـو إلـى أنهـم لـم  نأما السبب الثاني فأرجعته الفئة المتبقیة من المبحـوثی
ویقــدم لهــم معلومــات  ،فــإن فاقــد الشــيء ال یعطیــه  فكیــف یمكــن للمعلــم أن یســتفید ویســاعد تالمیــذه

وأنــه حتــى المعلومــات  تفد مــن هــذا التكــوین شــیئا باألســاس،إذا كــان أصــال لــم یــتعلم ولــم یســ جدیــدة
یم االبتــدائي علــى مســتوى التعلــة وقــد قــدرت النســب المقدمــة هــي معلومــات قدیمــة تــم دراســتها ســابقا،

وهو ما یدعم مرة أخرى النتائج  ،%32.73أما على مستوى التعلیم المتوسط فقد بلغت  ،40.74%
حیـث عبـرت  ،والخـاص باكتسـاب معلومـات جدیـدة) 20(السابقة وخصوصا الواردة في الجدول رقـم 

 معلومـات جدیــدةمج ولـم یحصــلوا علـى النسـبة األكبـر مــن المبحـوثین أنهـم لــم یسـتفیدوا مـن هــذه البـرا
فكمـا یقـال فاقـد  إذا كانت البرامج فـي حـد ذاتهـا لـم تحمـل أي جدیـد ،سیقدمون الجدید للتالمیذفكیف 

  .الشيء ال یعطیه
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فمحتــــوى  ،المفـــروض أن تركــــز البـــرامج علــــى الجدیــــد مـــا دام هــــدفها تنمیــــة المـــوارد البشــــریة
وتزویدهم بالمعلومات  المتكونین، دأساسا من أجل تغطیة جوانب النقص الموجودة عن البرامج وضع

   .صحیح والعكس جید للتالمیذالجید للمعلم یستلزم وجود تكوین  أهیلفالت ،والمعارف التي یحتاجونها
خاصــــة مــــع  ،المعلــــم لرصــــید علمــــي ومعرفــــي امــــتالكســــتلزم تالتــــدریس نوعیــــة إن تحســــین 

األسـالیب الهامـة التـي تسـتخدم ویعتبـر التأهیـل أحـد  االنفجار المعرفي الـذي یشـهده عصـرنا الحـالي،
وزیـــادة  ممـــا ســـیؤدي إلــى زیـــادة فـــاعلیتهم فــي تنمیـــة المـــوارد البشــریة مـــن أجـــل تزویـــدهم بكــل جدیـــد،
علـى تحقیـق أهـدافهم  ومسـاعدتهم تالمیـذ،فاعلیة المعلمین تؤدي إلى زیادة قدرتهم على التأثیر في ال

شـباع حاجــاتهم، ٕ بـال شـك هــي األهـداف العامـة والغایــات  وتنمیـة شخصـیاتهم وهــذه وتنمیـة مـواهبهم وا
  .الكبرى لعملیة التربیة

بل  ،تكرارا لما درسه المعلم خالل فترة إعداده أن یكون وهنا نؤكد على أن التأهیل ال یجب 
ال فإنـــه ســـیكون مضـــیعة  برامجـــه تحمـــل الجدیـــد،یجـــب أن تكـــون  ٕ حتـــى یحقـــق األهـــداف المرغوبـــة وا

هـدار للمیزانیـة المخصصــة ٕ نمــا  ،لتخصصـه العلمـيعلــى إتقانـه  علـم ال یتوقـفنجـاح المف ،للوقـت وا ٕ وا
هـذا  على مدى إطالعه واتساع معارفـه وثقافتـه فـي مواضـیع أخـرى ذات عالقـة بمیـدان التخصـص،

جابته على تساؤالتهمبسبب قدرته على  تالمیذه بهیزید من ثقة سما  ٕ   .إشباع فضولهم وا
تقـدیم المعلومـات  هم علـى الحـرص أكثـر علـىأما البقیة فقد أقروا بأن هـذا التكـوین قـد سـاعد

علــى مســتوى  %41،49وقــد قــدرت نســبة المجیبــین بــنعم وفــي كــال المســتویین ب  الجدیــدة للتالمیــذ،
  .االبتدائيعلى مستوى التعلیم  %38،39و التعلیم المتوسط،
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ــم  ــر حــول الطــرق واألســالیب العلمیــة لحــل یبــین  ):26(جــدول رق بعــض اكتســاب معلومــات أكث
  المشكالت الصفیة

  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت
  %  ك  %  ك  %  ك

  31،60  85  32،98  31  30،86  54  نعم
  68،40  184  67،02  63  69،14  121  ال

  100  269  100  94  100  175  المجموع
اكتســاب معلومـات أكثــر حــول الطـرق واألســالیب العلمیـة لحــل بعــض الجــدول أعـاله  یوضـح

وقـد أجابــت الغالبیـة مـن عینــة المبحـوثین بـال حیـث بلغــت نسـبتهم علـى مســتوى  الصـفیة،المشـكالت 
  .%67،02وعلى مستوى التعلیم المتوسط  %69،14التعلیم االبتدائي 

 %32،98المتوســـــــــط  أمــــــــا نســـــــــبة المجیبــــــــین بـــــــــنعم فقــــــــد بلغـــــــــت علــــــــى مســـــــــتوى التعلــــــــیم
  .االبتدائيعلى مستوى التعلیم %30،86و

أحــــد النقــــاط  وأســــبابها والطــــرق العلمیــــة لحلهــــا، المشــــكالت الصــــفیةبــــأبرز المعلــــم  عرفــــةفم
فتزویــد المعلــم إذن بمعلومــات حــول أبــرز المشــكالت  ،األساســیة فــي تحقیــق النتــائج المرغــوب فیهــا

هـــا بموضـــوعیة والتعامـــل معهـــا وكیفیـــة معالجت الصـــفیة التـــي یمكـــن أن تواجهـــه أثنـــاء ســـیر الـــدرس،
ألسـالیب العملیـة فـي حـل المشـكالت بإتباعه للطرائـق وا ،لصفمن أجل حفظ النظام داخل ابحكمة 
یؤدي إلى بث جـو مـن الـود واأللفـة مما  وكذا االهتمام باحتیاجاتهم واهتماماتهم ومشكالتهم ،الصفیة

  .في الصف
وقــد  حلـول لهــا قـد یعرقــل سـیرورة الــدرس، معالجـة المشــكالت الصـفیة والبحــث عــن مأمـا عــد

حـاجزا إذا لـم یـتم معالجتهـا وحلهـا بطریقـة صـحیحة  كثیـر مـن األحیـان،المشكالت الصفیة فـي قف ت
 ألنهـا قـد تـؤدي فـي األخیـر إلـى إعاقـة العملیـة التعلیمـة أمام فهم التالمیـذ وتنمیـة معـارفهم وخبـراتهم،

فعدم معرفة أبرز المشكالت الصفیة التي یمكن أن یواجهها المعلم والطـرق واألسـالیب العلمیـة التـي 
  .ها من أجل حلها یعد أحد األساسیات التي یجب أن تقدم للمعلمینیمكن إتباع

ال حظنـا  ومن خالل إطالعها على البرامج المقدمة للمعلمین على مستوى التعلیم االبتدائي،
  .....أنه قد خصص العدید من الدروس حول أبرز المشكالت الصفیة كالعنف والتأخر الدراسي
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إذ وجدنا  التي أدت إلى عدم االستفادة من هذه الدروس؟وهنا نطرح سؤال ما هي األسباب 
أقروا بأن البرامج التكوینیة المقدمة لهم لم تؤدي إلى إكسابهم  ،أن النسب األكبر من أفراد العینة

  .معلومات عن األسالیب العلمیة لحل المشكالت الصفیة
عنى آخر هل غیاب بم هل هو صیغة التكوین عن بعد التي تتطلب من المعلمین تكوین ذاتي؟

أم هو ما ذكرناه سابقا أال وهو االختالف في  المكون كان له أثر على التحصیل العلمي للمعلمین؟
وعدم االنطالق في تصمیم محتوى البرامج التكوینیة من احتیاجاتهم  المستوى العلمي للمعلمین،

  عدم االستفادة؟ أم أن هناك أسباب أخرى كانت هي السبب وراء.الفعلیة
لواضح أن اجتماع كل هذه األسباب كان سببا في عدم استفادة المعلمین واألساتذة من هذا ا

  .التكوین
وفي المقابلة التي أجریت مع بعض المعلمین واألساتذة وحتى مع مفتش التربیة والتعلیم 

جدا  االبتدائي أكدوا جمیعا أن نتائج هذه العملیة التكوینیة خاصة في الجانب المعرفي كانت ضئیلة
  .إن لم نقل منعدمة

لخفض  كأحد األسالیب یستخدم حالیا في كثیر من الدول باعتباره األسلوب األمثلالتأهیل ف
 .وتحسین األداء ؤدي إلى تقلیل نسبة األخطاء بالعملمما یزیادة المهارات النفقات و 
إلثـراء المعـارف وزیـادة  الرغبة فـي اإلطـالع علـى كـل جدیـد فـي المجـال العلمـيیبین  ):27( جدول رقم

  الخبرات

  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت
  %  ك  %  ك  %  ك

  24،91  67  22،34  21  26،29  46  نعم
  42،01  113  44،68  42  40،57  71  ال

  33،08  89  32،98  31  33،14  58  أحیانا
  100  269  100  94  100  175  المجموع

الرغبـة فـي اإلطـالع علـى كـل ما إذا أكسـبت البـرامج التكوینیـة المعلمـین یبین الجدول أعاله 
 علـــى مســـتوى التعلـــیم المتوســـط %44،68وقـــد قـــدرت أعلـــى نســـبة ب  ،جدیـــد فـــي المجـــال العلمـــي

وقــد عبــرت هــذه العینــة أنــه بعــد تلقــیهم التكــوین لــم تــزد  البتــدائي،علــى مســتوى التعلــیم ا %40،57و
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فقــد بلغــت  أحیانــا ب نســبة المجیبــین أمــا. جدیــد فــي المجــال العلمــيع علــى كــل رغبــتهم فــي االطــال
أقـروا  ، واللـذینعلـى مسـتوى التعلـیم المتوسـط %32،98و %33،14على مستوى التعلیم االبتـدائي 

  .بل أحیانا أنهم ال یبحثون عن الجدید في المجال العلمي بصورة مستمرة
علــــى مســـــتوى التعلــــیم االبتـــــدائي  %26،29فقــــد قـــــدرت نســــبتهم ب  نعـــــمب أمــــا المجیبــــین 

  .على مستوى التعلیم المتوسط %22،34و
فالتأهیل بوصفه جهـدا منظمـا مخططـا یهـدف إلـى تحسـین األداء الحـالي والمسـتقبلي لألفـراد 

ركـــز علـــى إكســـاب المعلمـــین أســـالیب التعلـــیم المســـتمر لـــذا فبرامجـــه ت والجماعـــات علـــى حـــد ســـواء،
وبالتـالي زیـادة قـدرة  من خـالل إیجـاد اتجاهـات إیجابیـة الذاتي المستمر،وتمكینهم من مهارات التعلم 
بمـا یمكـنهم مـن التكیـف مـع أعمـالهم مـن ناحیـة ومواجهـة مشـكالتهم  ،المعلمین على التفكیر المبـدع

  .المستقبلیة والتغلب علیها من ناحیة أخرى
ر من أفراد العینة قد إال أن بیانات الجدول قد أظهرت عكس ذلك فقد وجدنا أن النسبة األكب

وهـــو مـــا یؤكـــد فشـــل البـــرامج .تـــدفع المعلمـــین إلـــى االهتمـــام بـــالنمو الـــذاتيأقـــروا أن هـــذه البـــرامج لـــم 
فــي تحقیــق أحــد األهــداف األساســیة وهــو دفــع المعلمــین فــي آخــر الــدورة التكوینیــة  التكوینیــة المقدمــة

  .لنمو الذاتي بالدراسة والقراءة والبحث المستمر عن كل جدیدل
عــدم مواكبــة برامجهــا وتوافقهــا والنظــرة علــى  لیــلوفشــل هــذه البــرامج فــي الوصــول إلــى هــذا الهــدف د

فــالنظرة الحدیثــة لتنمیــة المــوارد  تنمیــة المــوارد البشــریة،البــرامج التكوینیــة مــن أجــل  لتصــمیمالحدیثــة، 
الضــــعف  معالجــــة نقــــاطال تعتمــــد علــــى تقـــدیم المعلومــــات للفــــرد مـــن أجــــل تحســــین أدائـــه و البشـــریة 

تعویـده علـى التنمیـة الذاتیـة لنفسـه بـل تهـدف مـن خـالل برامجهـا التكوینیـة إلـى  الموجودة عنده فقط،
  .لسعي وراء كل جدیدوا المطالعة المستمرة إلثراء معارفه وخبراتهب

وكما ذكرنا في الجانب النظري لهذه الدراسـة أن عـدم مواكبـة المعلـم للمسـتجدات فـي مجـال  
وغیـر فاعـل فـي تنظـیم تعلـم  یجعله غیر قادر على مواجهة التحدیات والتكنولوجیا،المعارف والعلوم 

أمـــا المعلـــم  ألنـــه قـــد یـــزودهم بمعلومـــات ومعـــارف أصـــبحت ال تواكـــب هـــذه المســـتجدات، التالمیـــذ،
المتجدد فیظل على اتصال دائم بالمستجدات فیتكیف معها ویكیفهـا الحتیاجاتـه المهنیـة بمـا یتناسـب 
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ونظرا لصعوبة إدراج برامج تأهیلیة على فتـرات متقاربـة فـإن ، علم المستمر طیلة حیاتهومتطلبات الت
  .الحل األمثل تعوید المعلم على حب االطالع ومتابعة كل جدید من خالل البرامج التكوینیة

البحوث والدراسات التي أجریت أن التعلیم الناجح أو الفاعل ال  هذا وقد أكدت العدید من
وقد صنفت هذه  بل یرتبط بمدى اهتماماته وتنوعها المعلم في میدان تخصصه فقط،بتفوق یرتبط 

وتبین من  الدراسات المعلمین إلى صنفین أو فئتین فئة المعلمین الفاعلین وفئة غیر الفاعلین،
أن المعلمین األكثر فاعلیة یملكون اهتمامات قویة وواسعة التي تم إجراءها  خالل الدراسة المقارنة

باإلضافة إلى امتالكهم مستوى أعلى من الذكاء اللفظي أو  ،واألدبیة والفنیة مسائل العلمیةفي ال
والمیادین  األمر الذي یشیر إلى معرفة المعلم بالمسائل التي خارج میدان تخصصه، المجرد،

وسعة اطالعه على هذه المسائل تجعله أكثر فاعلیة من  األخرى ذات العالقة بهذا التخصص،
  .األقل اهتماما ومعرفة واطالعاالمعلم 

  یبین إلى ما أدت إلیه البرامج التكوینیة ):28( جدول رقم
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
  22،51  77  25،38  33  20،75  44  تعمیق المعلومات

  23،10  79  24،62  27  24،53  52  تعلم معلومات جدیدة
  18،13  62  20،77  32  14،15  30  المعلوماتتوصیل  علىالقدرة زیادة 

  36،26  124  29،23  38  40،57  86  لم نتكون
  100  342  100  130  100  212  المجموع

وقــد عبــرت النســبة  مــن خــالل البــرامج التكوینیــة، إلــى مــا تــم اكتســابه هالجــدول أعــالیوضــح 
لـــم یتكونــــوا  شـــیئا ألنهــــملـــم یســـتفیدوا منهــــا  لهــــم،األعلـــى وفـــي كــــال المســـتویین أن البــــرامج المقدمـــة 

وعلــى  %40،57علــى مســتوى التعلــیم االبتــدائي النســبة حیــث قــدرت باألســاس حتــى یكتســبوا شــيء 
على مستوى التعلیم  %24،62فیما عبرت ما نسبته  ،%29،23مستوى التعلیم المتوسط قدرت ب 

  أن البرامج التكوینیة قد أدت بهم إلى تعلم  على مستوى التعلیم االبتدائي، %24،53المتوسط و
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أن البرامج التكوینیة قد أدت بهم إلـى  المبحوثینما عبرت فئة أخرى من یف معلومات جدیدة،
أمـا  %20،77التعلـیم المتوسـط  ىوقد بلغت النسبة علـى مسـتو  القدرة في توصیل المعلومات،زیادة 

فالهــدف مــن وراء بــرامج التكـــوین  ،%14،15 علــى مســتوى التعلــیم االبتــدائي فقــد قــدرت النســبة ب
إضـــافة إلـــى  معلم كـــأداة مـــن أدوات نقـــل المعرفـــةفـــال لـــیس فقـــط تزویـــد المعلمـــین بمعلومـــات جدیـــدة،

 توصـیل المعلومـات إلـى اآلخـر،فهـو مطالـب باكتسـاب مهـارة  ضرورة امتالكـه لمعلومـات ومعـارف،
فــامتالك المعلومــات  ،ااســتیعابه بترتیبهــا ترتیبــا منطقیــا یســهل علــى التالمیــذ الســبل وأفضــلهابأیســر 

وبالتـالي الفشـل فـي تحقیـق  دون قدرة على توصیلها وشرحها إلى اآلخر تبقى حبیسة عند الشـخص،
  .مالهدف األساسي من وراء تقدیم البرامج التكوینیة وهي تحسین مستوى األداء التربوي للمعل

قــــد أدت إلــــى تعمیــــق  أن هــــذه البــــرامج وقــــد عبــــرت النســــب المتبقیــــة وفــــي كــــال المســــتویین
علــى مســتوى  %20،75و %25،38وقــد بلغــت النســبة علــى مســتوى التعلــیم المتوســط  ،معلومــاتهم

  .التعلیم االبتدائي
حقیــــق البرنـــامج التكــــویني فــــي ت إخفــــاق وحســـب النتــــائج الــــواردة فــــي الجـــدول أعــــاله نســــتنتج

وهو ما یدعم مرة أخرى النتائج الواردة في الجداول .من خالل إجابات أفراد العینة األهداف المسطرة
فیـه غالبیـة أفـراد العینـة أن البـرامج التكوینیـة لـم تـزد  والـذي أقـر) 20(خصوصا الجدول رقم السابقة،

 المبحـوثینوالـذي أقـر فیـه غالبیـة ) 26(والجـدول رقـم  ولم تقدم لهم معلومـات جدیـدة ،من معلوماتهم
  .أن البرامج التكوینیة لم تزودهم بمعلومات حول الطرق واألسالیب العلمیة لحل المشكالت الصفیة
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  یبین مما مكنتهم البرامج التكوینیة ):29( جدول رقم
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
  30،97  105  25،62  31  33،95  74  الدراسي زیادة فهم مكونات المنهج

  38،94  132  36،36  46  26،61  86  القدرة على تحضیر التطبیقات العملیة
  30،09  102  38،02  44  39،44  58  لم نتكون
  100  339  100  121  100  218  المجموع

وقــد أجابـت النســبة  البــرامج التكوینیـة مـا اكتســبه المعلمـین واألســاتذة مـنیبـین الجـدول أعــاله 
ولهــذا فهــم لــم یتمكنــوا مــن االســتفادة مــن هــذه  مبحــوثین أنهــم لــم یتكونــوا باألســاس،األكبــر مــن فئــة ال

وعلـى مسـتوى التعلــیم  %39،44البـرامج التكوینیـة وقـد قـدرت النسـبة علــى مسـتوى التعلـیم االبتـدائي 
ونـــات المـــنهج الدراســــي مك فهــــمأنهــــا مكنـــتهم مـــن  أمـــا الــــبعض اآلخـــر فقـــالوا ،%38،02المتوســـط 
علــــى مســــتوى التعلــــیم  %26،61علــــى مســــتوى التعلــــیم المتوســــط و %36،36وبلغــــت  ومحتویاتــــه
قــد أدت إلــى زیـــادة قــدرتهم علــى تحضــیر التطبیقـــات فیمــا رأت البقیــة أن بـــرامج التكــوین  االبتــدائي،

وعلــى مســتوى التعلــیم المتوســط  %33،95وقــدرت النســبة علــى مســتوى التعلــیم االبتــدائي  ،العملیــة
25،62%.  

كما في غالبیة  المبحوثیننالحظ من خالل نتائج الجدول الحالي إصرار فئة كبیرة من أفراد 
وجـــود خلـــل لـــیس علـــى مســـتوى وهـــذا دلیـــل علـــى  الجـــداول الســـابقة علـــى أنهـــم لـــم یتلقـــوا أي تكـــوین،

بــل هنـاك أســباب أخــرى ترجــع  فقــط، مســتوى التخطـیطعلــى  أوالبـرامج محتــوى  وأالعملیـة التكوینیــة 
تتعلـــق بعــــدم قنـــاعتهم بهــــذا التكـــوین وعــــدم اإلقبـــال علیــــه  إلـــى المعلمــــین واألســـاتذة فــــي حـــد ذاتهــــم،

ألنــه ســبق وأن اشــرنا إلــى أن البــرامج التكوینیــة  واالمتنــاع عــن الدراســة مــن أجــل التحصــیل العلمــي،
ره حتـى بعــض المعلمـین واألسـاتذة ســواء وهــو مـا أقـ تحمـل الكثیـر مـن الــدروس القیمـة وذات الفائـدة،

وهي  من خالل إجاباتهم في االستمارة المقدمة لهم أو من خالل المقابلة التي أجریناها مع بعضهم،
  .نفس المالحظة التي الحظتها الباحثة من خالل اإلطالع على البرامج المقدمة لهم



 الفصل السادس البیاناتاإلجراءات المنهجیة وتحلیل وتفسیر 
 

264 
 

كمـــا وصـــفه بعـــض  جـــال فقـــطإذن فالســـبب وراء عـــدم االســـتفادة ال یتعلـــق بالعشـــوائیة واالرت
رجـع بصــورة أكثـر لوجــود جملـة مــن النقـائص ســواء علـى مســتوى العملیـة ككــل مــن یبــل  ،المبحـوثین

   .ناحیة اإلعداد والتنفیذ أو إلى المتكونین أنفسهم
   فیما تم توظیف المعلومات المكتسبة من التكوینیبین  ):30( جدول رقم

  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت
  %  ك  %  ك  %  ك

  44،26  131  38،30  36  41،09  95  على مستوى العمل
  12،5  37  13،83  13  11،88  24  على المستوى الشخصي
  43،24  128  47،87  45  47،03  83  ال تستعملونه فیما بعد

  100  296  100  94  100  202  المجموع
عبــرت مــا وقــد  ،یــتم توظیــف المعلومــات المكتســبة مــن التكــوین أیــنالجــدول أعــاله  یوضــح

وقــد  علــى مســتوى التعلــیم االبتــدائي، %47،03علــى مســتوى التعلــیم المتوســط و %47،87نســبته 
وقـد قـدرت النسـبة  سـبة یـتم توظیفهـا علـى مسـتوى العمـل،أن المعلومـات المكت المبحـوثینرأى بعـض 

أمــا النســب  ،%38،30وعلــى مســتوى التعلــیم المتوســط  % 41،09علــى مســتوى التعلــیم االبتــدائي 
حیــث  ،فقــطمتبقیــة فقــد رأت أن المعلومــات المكتســبة تــم االســتفادة منهــا علــى المســتوى الشخصــي ال

عبـــر بعضــــهم أن مقیــــاس التشــــریع المدرســــي كــــان مــــن بــــین المقــــاییس الهامــــة والتــــي أفــــادتهم علــــى 
 ىعلــ %11،88و %13،83وقـد بلغـت النسـبة علـى مسـتوى التعلـیم المتوسـط  ،المسـتوى الشخصـي

  .مستوى التعلیم االبتدائي
علــى عــدم اســتفادتهم  المبحــوثینوهنــا یمكننــا أن نســتنتج أنــه وعلــى الــرغم مــن إجمــاع غالبیــة 

األخــرى والتــي رغــم قلتهــا إال أنهــا تــدل علــى  إال أنــه ال یمكننــا أن نتجاهــل النتــائج مــن هــذا التكــوین،
 البشـــریة العاملـــة بالقطـــاع التربـــويوخطـــة طموحـــة تهـــدف إلـــى تنمیـــة المـــوارد  وجـــود مجهـــود كبیـــر،

لـیس علـى المسـتوى الـوطني فقـط  وتحقیق أهداف هذه الخطة الطموحة سـیكون بمثابـة إنجـاز كبیـر،
والـذي توصـلنا فیـه إلـى أن ) 27(النتائج السابقة الواردة في الجـدول رقـم ف بل على المستوى العربي،

   تهم وكذا اكتسابهم معلومات جدیدةیق معلوماالبرامج التكوینیة المقدمة للمتكونین قد أدت إلى تعم
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تـــدل علـــى وجـــود إیجابیـــات فـــي محتـــوى البـــرامج والتـــي  وغیرهـــا مـــن الجـــداول التـــي ســـبقتها،
كثیر من هذه المعلومـات التـي  خاص بهذه المعلومات المكتسبة هي أناإلشكال ال إال أن التكوینیة،

                     .ال یتم استغاللها یتم اكتسابها
فحسب المقابلة التي أجریناها مع بعض المعلمین واألساتذة أعربوا أنـه ال یمكـن وصـف هـذا 

فهناك بعض االیجابیات التـي ال یمكـن إنكارهـا منهـا تعمیـق معلومـاتهم حـول  ،التكوین بالسیئ تماما
ال یتم استغاللها  وكذا اكتساب معلومات جدیدة لكن المشكل هو أن هذه المعلومات المواد المدرسة،
  .في مجال العمل

أخبرنـــا أن البـــرامج  فحســب المقابلـــة التـــي أجریناهـــا مـــع أســـتاذ التـــاریخ فـــي التعلـــیم المتوســـط،
إال أنــه لــم یســتخدم هــذه  المقدمــة قــد حملــت الكثیــر مــن المعلومــات الجدیــدة والمعمقــة حــول المــادة،

ب منهم في كثیر من األحیان تلخـیص مـا ذاك أن المطلو  یقدمها للتالمیذ،لم المعلومات في القسم و 
  .هو موجود من دروس في الكتاب المدرسي هذا على مستوى التعلیم المتوسط

حاجة لتلك المعلومات فقد لیسو بأما على مستوى التعلیم االبتدائي فقد رأى البعض أنهم ال  
تاجونهـا فـي مجــال تسـاءل بعـض المعلمـین عــن فائـدة تدریسـهم معادلــة مـن الدرجـة الثانیـة وهــم ال یح

  .عملهم مطلقا
لومــات التــي تلــزمهم مــن البــرامج التكوینیــة هــي إعطــاء المتكــونین المع المعــروف أن الهــدفو 

ذا لـم یـتم إعطـائهم مـا یلــزمهم فـإن التكـوین لـن یحقـق النتـائج المبتغـاة مـن و  فـي مجـال العمـل، ٕ رائــه وا
غیر حقیقیـة لـذا فـإن أول الخطـوات  هو إهدار المیزانیة على أشیاء وسیكون الشيء الوحید المحقق،

عــــن إضــــافة إلــــى البحــــث  علیهــــا عنــــد وضــــع البــــرامج التكوینیــــة،التــــي یــــتم االهتمــــام بهــــا والتركیــــز 
الوقـــت و والمحتــوى  ،فعلیــة للمتكــونین، االهتمــام بتحدیـــد األشــخاص المعنیــین بــالتكویناالحتیاجــات ال

التي یؤدي أي خلـل فـي أحـد حلقاتهـا إلـى  إذ تمثل سلسلة من الحلقات المترابطة واألسالیب وغیرها،
   .التأثیر على األهداف المسطرة
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 لبرامج التكوینیةل اآلثار الملموسةیبین  ):31(جدول رقم 
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
  27،30  92  25،93  28  27،95  64  مستوى المعلومات

  20،47  69  20،37  23  20،09  46  كیفیة التعامل مع التالمیذ
  22،26  75  21،30  22  23،14  53  البحث عن المعلومات

  29،97  101  32،40  35  28،82  66  لم نتكون
  100  337  100  108  100  229  المجموع

ر مــن  بــحیــث أجــاب النســبة األك مــن البــرامج التكوینیــة اآلثــار الملموســة یبــین الجــدول أعــاله
وعلـــى  %32،40وقـــد بلغـــت نســـبتهم علـــى مســـتوى التعلـــیم المتوســـط  ،هـــم لـــم یتكونـــواأن المبحـــوثین

وهذا راجـع  لم یستفیدوا من هذا التكوین فقد رأى أصحابها أنهم ،%28،82مستوى التعلیم االبتدائي 
شخصـي منهـا مـا هـو -حسب المقابلة التي أجریناها مـع بعـض المعلمـین واألسـاتذة-إلى عدة أسباب

وكثافـــة  كتحضـــیر الـــدروس، رب بعضـــهم أن كثـــرة االنشـــغاالتبالنســـبة لـــبعض المعلمـــین حیـــث أعـــ
عض اآلخـــر أن بفیمـــا رأى الــ ســبب الرئیســـي وراء عــدم اســتفادتهم،كانــت ال برنــامج التــدریس الیـــومي

أنه لـو كـان التكـوین ال یحمـل صـیغة التكـوین عـن بعـد لكـان  احیث رأو كانت السبب صیغة التكوین 
وجــود  ي كبیــر خاصــة بعــض الــدروس التــي تتطلــبفهــو یتطلــب تفــرغ كامــل ومجهــود شخصــ أفیــد،

 فمــثال واجــه الكثیــر مــنهم مشــكلة مــع بعــض المــواد كالفیزیــاء والریاضــیات، مكــون مــن أجــل شــرحها
ل إلـى و على الوصـ كبیرةأثر بصورة  مما والتربیة الفنیة والموسیقیة،، خاصة ذوي التخصص األدبي

  .األهداف المنشودة
وقد بلغت النسب على هذه البرامج قد أفادتهم على مستوى المعلومات فیما رأى البعض أن  

وكمــا ســبق  ،%25،93وعلــى مســتوى التعلــیم المتوســط بلغــت  %27،95مســتوى التعلــیم االبتــدائي 
أن البـرامج  المبحـوثینأیـن صـرح بعـض ) 28(وأن أشرنا في الجداول السابقة وبخاصة الجدول رقـم 

  التكوینیة المقدمة لهم قد أكسبتهم بعض المعلومات الجدیدة وأیضا أفادتهم على مستوى تعمیق 
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وبهــذا فــإن البــرامج التكوینیــة قــد حملــت جانبــا إیجابیــا  المعلومــات فــي المــواد التــي یدرســونها،
بیـة المعلومـات ألن غال ،بقـي المشـكل فـي توظیـف المعلومـات وهو توفیر المعلومات للمتكونین لكـن

وهــو مــا  ،التــي تــم تناولهــا أو الحصــول علیهــا لــم یــتم توظیفهــا علــى مســتوى العمــل أو داخــل القســم
  .یتنافى والتوجه الحدیث لتكوین وتنمیة الموارد البشریة

علـــى مســــتوى  %21،30علـــى مســـتوى التعلــــیم االبتـــدائي و %23،14 كمـــا رأت مـــا نســــبته
وهو ما یـدعم النتـائج السـابقة الموجـودة فـي أنهم یسعون إلى البحث عن المعلومات التعلیم المتوسط 

 ن لـیسأنهـم یسـعون إلـى البحـث عـن المعلومـات لكـ المبحـوثینحیث عبـر بعـض ) 26(م الجدول رق
ل كلما أتیحت لهم الفرصة نظرا الرتباطاتهم الكثیرة وعدم تفرغهم كما أخبرونا خالبل  ،بصورة دائمة

وهـو مـا یـدل علـى فشـل البـرامج التكوینیـة فـي تحقیـق أحـد األهـداف  التي أجریناهـا معهـم،المقابالت 
  .وهو اكتساب مهارة التنمیة الذاتیة األساسیة لتنمیة الموارد البشریة

 %20،09علــى مســتوى التعلــیم المتوســط و %20،37أمــا النســب المتبقیــة والتــي قــدرت ب 
  .أن البرامج التكوینیة قد أفادتهم في كیفیة التعامل مع التالمیذ أجابوا على مستوى التعلیم االبتدائي

رغبهم یـو  متعلمیهیقود وكیف  حق المعرفة،فصله  فالمعلم الجید هو الذي یعرف كل فرد في
على فدوره ال یقتصر على االستقالل في العمل والتفكیر، في العمل، حتى ینجحوا ویصبحوا قادرین 

  .اتكیف یجب أن یبحثوا عن المعلوم مهمبل أن یعل والمعلومات، نقل المعارف
  خصائص التالمیذ أكثر عن رفامعو معلومات یبین اكتساب  ):32( جدول رقم

  متوسط  ابتدائي  االحتماالت
  %  ك  %  ك

  30،85  29  23،43  41  نعم
  
  ال

    26.12  35  لم یتناول التكوین هذا
100  

10  15.38    
  35.38  23  33.58  45  الخبرة  100

  49.24  32  40.30  54  نتلق تكوین فعلي لم
  134  76.57  65  69.15  

  100  94  100  175  المجموع
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ا كانـت البـرامج التكوینیـة قـد أدت إلـى زیـادة معلومـات ومعـارف ما إذ یوضح الجدول أعاله 
حیث أجاب غالبیة المبحوثین ب ال وقـد بلغـت النسـبة اإلجمالیـة  ،خصائص التالمیذالمعلمین حول 

وعـن األسـباب  علـى مسـتوى التعلـیم المتوسـط، %69،15على مستوى التعلیم االبتدائي و76،03%
كــان أول  ،التكــوینهــذا لخصــائص التالمیــذ وعــدم اســتفادتهم مــن  زیــادة معلومــاتهم التــي حالــت دون

وأن ، أنهم لم یتلقوا تكوین فعلـي لـیجعلهم یسـتفیدوا ممـا قـدم لهـم هوالمبحوثین به بعض  صرحسبب 
وقــد بلغــت النســب المعبــر عنهــا مــن قبــل  .التكوینیــة باألســاس لــم تكــن مدروســة بشــكل جیــدالعملیــة 

  .على مستوى التعلیم االبتدائي%40.30و على مستوى التعلیم المتوسط، %49.24المبحوثین ب 
علــى مســتوى  %33.58و علــى مســتوى التعلــیم المتوســط، %35.38فیمـا عبــرت مــا نســبته 

ئص التــي مكنــتهم مــن معرفــة خصــاهــي ة التــي یمتلكهــا هــؤالء المعلمــین الخبــر أن  التعلــیم االبتــدائي،
نـیهم عـن وجـود تغ لتـدریس،وبالتالي فـإن خبـرتهم الطویلـة فـي مجـال ا التالمیذ وكیفیة التعامل معهم،

ن معرفــة خصــائص التالمیــذ تكتســب عــن طریــق الخبــرة دروس مــن هــذا القبیــل كمــا عبــر بعضــهم أ
 %26.12أما النسب المتبقیـة والمقـدرة ب  طریق الدروس النظریة، والممارسة أكثر من تناولها عن
مــن أن بــرامج التكــوین  علــى مســتوى التعلــیم المتوســط %15.38و علــى مســتوى التعلــیم االبتــدائي،

  .خاصة ب خصائص التالمیذ وكیفیة التعرف علیها عالمقدمة لم تتعرض لمواضی
 %23،43و علـــى مســـتوى التعلـــیم المتوســـط، %30،85أمـــا المجیبـــین بـــنعم فقـــد قـــدرت نســـبتهم ب 

  .على مستوى التعلیم االبتدائي
ومیولهم واهتماماتهم  العقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة، التالمیذبخصائص  علمینإن معرفة الم

لیـتمكن مـن التعامـل معهـم بالصـورة  علم النـاجح،ومستوى تحصیلهم من األمور الهامة التي تمیز الم
إلـى فعلـى المعلـم أن یفهـم التلمیـذ فهمـا جیـدا حتـى یتوصـل ي إلـى نجاحـه فـي أداء رسـالته، التي تؤد

على أن هذا الفهم ال یمكن أن یتحقق إال من خالل دراسـة خصـائص  ،تعلیمه بالطریقة التي تناسبه
ودراسة الخصائص النفسیة واالجتماعیة  ،موهمالتالمیذ وما تمتاز به كل مرحلة عمریة من مراحل ن

لیكون قادرا على توصیل المعارف إلیهم بالطریقة التي تناسبهم وتتماشى مـع  الطبیعیة لكل مرحلة،و 
  .توجیههم الوجهة الصحیحة
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فـإن النتیجـة األساسـیة هـي عـدم  وانطالقا من نتائج الجدول الحالي ونتـائج الجـداول السـابقة،
األهــــداف األساســــیة التــــي تــــم  وعــــدم تحقیقــــه ألحــــد اســــتفادة المعلمــــین واألســــاتذة مــــن هــــذا التكــــوین،

  .للمعلمین تنمیة الجانب المعرفيوهو  وضعها،
أدى أسـلوب التكــوین عـن بعــد بوصـفه األســلوب  :األولــى الجزئیـة نتـائج الفرضــیة  3-1

  .الجدید المعتمد للتأهیل إلى تنمیة الجانب المعرفي للمعلم بما یتوافق وأهداف اإلصالح التربوي
وقــد توصــلنا إلــى  ،إلــى مؤشــراتقمنــا بتجزئتهــا الجزئیــة األولــى بهــدف اإلجابــة عــن الفرضــیة 

   :التالیةالنتائج 
المبحـوثین أن المحتـوى التعلیمـي المقـدم لهـم فـي شـكل إرسـالیات لـم یـؤد  النسبة األعلى منأقر  -1

علـى مسـتوى التعلـیم االبتـدائي في المواد المدرسة، وقد بلغت النسب اإلجمالیة  المعلوماتإلى زیادة 
، وهـي النتـائج المثبـة فـي %56،38فقد بلغت النسـبة  ،أما على مستوى التعلیم المتوسط 58،86%

  .)20(الجدول رقم
تمثــل األول فــي عــدم جدیــة التكــوین إلــى ثــالث أســباب رئیســیة، عــدم اســتفادتهم وقــد أرجعــوا 

ت مكــررة تــم وشـكلیته، وتمثــل الثـاني فــي أن البــرامج لـم تقــدم الجدیــد وأن الـدروس عبــارة عــن معلومـا
دراستها في سـنوات سـابقة، وتمثـل الثالـث والـذي قدمـه المعلمـین علـى مسـتوى التعلـیم االبتـدائي وهـو 

  .أن البرامج المقدمة كانت ذات مستوى عال
أن التكوین عن بعد لم یـؤد إلـى زیـادة تحكـم المعلمـین ) 21(في الجدول رقم دلت النتائج الواردة -2

علـى مسـتوى التعلـیم المتوسـط ب حیـث بلغـت النسـب التـي یدرسـونها،  واألساتذة وتمكـنهم مـن المـواد
   .%53،72أما على مستوى التعلیم االبتدائي فقدرت ب  60،64%

وقـد أرجعـوا ذلـك إلـى أن مــا قـدم مـن بـرامج لـیس لــه عالقـة بـالمواد المدرسـة، مضـیفین نفــس 
  . السبب السابق وهو عدم جدیة التكوین

أن البــرامج التكوینیــة المقدمــة لهــم لــم تســاعدهم علــى ربــط  المبحــوثین النســبة األعلــى مــن تأقــر  -3
علـــى مســـتوى التعلـــیم  %62،76موضـــوع الـــدرس بمشـــكالت الحیـــاة وقـــد قـــدرت نســـبة اإلجابـــات ب

  .على مستوى التعلیم االبتدائي %58،29المتوسط و
  .لتالمیذهمأرجعوا السبب إلى بعد المحتوى المقدم لهم عن البرامج التي یدرسونها  وقد
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لــم تــزد مــن قــدرتهم علــى  م،معظــم المعلمــین واألســاتذة أن البــرامج التكوینیــة المقدمــة لهــصــرح  -4
االســتجابة الهتمامــات تالمیــذهم حــول المعلومــات التــي یریــدونها واإلجابــة عــن مختلــف استفســاراتهم 

مسـتوى التعلـیم  حیـث قـدرت النسـبة اإلجمالیـة علـى )22(وهي النتائج المعبر عنها في الجـدول رقـم 
  .%63،83أما على مستوى التعلیم المتوسط فقد قدرت ب  %68،57االبتدائي 
وقــد أرجـــع غــالبیتهم الســـبب فــي عـــدم اكتســـاب القــدرة علـــى االســتجابة الهتمامـــات التالمیـــذ  

 20واستفســاراتهم إلــى الخبــرة الموجــودة عنــدهم مــن قبــل إذ تجــاوزت مــدة الخدمــة لــدى الكثیــر مــنهم 
  .سنة
أن البـرامج التكوینیـة المقدمـة لهـم ) 27( المبحوثین في الجدول رقـممن  النسبة األعلى تحصر  -5

جـل زیـادة المعـارف ألم تؤد إلى زیادة رغبتهم على اإلطالع على كـل جدیـد فـي المجـال العلمـي مـن 
علـى  %40،57و على مستوى التعلیم المتوسـط %44،68ب واكتساب الخبرات وقد قدرت النسب 

وهـو مـا یتنـافى والنظـرة الحدیثـة فـي تنمیـة المـوارد البشـریة والتـي أصـبحت  مستوى التعلـیم االبتـدائي،
تهدف إلى إكساب الفرد بعد نهایة الدورة التكوینیة مهارة التعلم الذاتي واإلطالع على كل جدید وهذا 

یة متتالیة بسبب المیزانیـة وعدم قدرة المؤسسات على تنظیم دورات تكوین ،بفعل التطورات المتسارعة
  .الكبیرة التي تتطلبها هذه الدورات

أن البرامج التكوینیة قد فشـلت فـي تحقیـق األهـداف الخاصـة بالجانـب ) 28(أظهر الجدول رقم  -6
وتعمیـق المعلومـات السـابقة وكـذا القـدرة علـى  فـي تعلـم معلومـات جدیـدة، والمتمثلة أساسـا ،المعرفيا

  .توصیل المعلومات
أرجعوا السبب إلى عدم تلقـیهم لتكـوین جـدي حتـى یسـتفیدوا مـن المعلومـات المقدمـة لهـم وقد 

وعلى مستوى التعلیم المتوسط قـدرت ب  %40،57وقد بلغت النسب على مستوى التعلیم االبتدائي 
وهو مـا یعنـي الفشـل فـي تزویـد المعلمـین بكـل جدیـد مـن معلومـات ومهـارات واتجاهـات  ،29،23%

 .وتطویر قدرات المعلم لزیادة الخبرة،
دهم بمعلومـــات یـــلـــم تـــؤد إلـــى تزو  أجمـــع غالبیـــة المعلمـــین واألســـاتذة أن البـــرامج المقدمـــة لهـــم، -7

علــــى مســــتوى التعلــــیم %76،03النســــبة اإلجمالیــــة  وقــــد بلغــــت ومعــــارف عــــن خصــــائص التالمیــــذ،
  .على مستوى التعلیم المتوسط %69،15االبتدائي و
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إلـــى شـــكلیة ) 32( حســـب النتـــائج الـــواردة فـــي الجـــدول رقـــموقـــد أرجعـــوا الســـبب مـــرة أخـــرى  
  .وأنهم لم یتلقوا تكوین فعلي لیساعدهم على تحقیق هذا الهدف التكوین،

القـــول أن البـــرامج المقدمـــة للمعلمـــین علـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائي واألســـاتذة علـــى یمكـــن 
وصــفه غالبیــة وهــذا یرجــع إلــى مــا  قــد فشــلت فــي تنمیــة الجانــب المعرفــي، مســتوى التعلــیم المتوســط،

التـــي میـــزت العملیـــة التكوینیـــة، إضـــافة إلـــى وجـــود ثـــالث فئـــات  العشـــوائیة واالرتجالیـــةالمبحـــوثین ب
  :استفادت من نفس البرنامج وهي

لمـا تـم دراسـته فـي  أن بـرامج التكـوین المقدمـة عبـارة عـن دروس مكـررة رأت :الفئة األولى-
وبالتـــالي خلـــوه مـــن أي جدیـــد قـــد یحفـــزهم علـــى تلقیـــه فهـــو مضـــیعة للوقـــت حســـب  ،ســـنوات ســـابقة

والنظرة الحدیثـة لتنمیـة المـوارد البشـریة التـي تؤكـد علـى ضـرورة أن بكل تأكید وهو ما یتنافى .نظرهم
  .تحمل البرامج التكوینیة معلومات ومعارف ومهارات جدیدة تقدم إلى المتكونین

ــة - ــة الثانی  لبــرامج المقدمــةالعلمــي لمســتوى الارتفــاع ب بــرامج التكــوین تمیــزترأت أن  :الفئ
والـبعض اآلخـر ال یحمـل هـذه الشـهادة  ،المتكـونین هـم مـن الحـائزین علـى البكالوریـا حیث أن بعـض

 يفهنــاك األدبــ فئــة مــن الفئــات،مــع األخــذ فــي االعتبــار وفــي كــال الحــالتین التخصــص العلمــي لكــل 
مـا یناسـب هـذا قـد أن وهي كلها تمثل فروقات كان یجب أن تؤخذ بعین االعتبار إذ  وهناك العلمي،

  .وهو ما یعني التغییب التام لالحتیاجات الفعلیة للمتكونین، ال یناسب اآلخر
یتعـــارض مـــرة أخـــرى والنظـــرة الحدیثـــة لتنمیـــة المـــوارد البشـــریة والتـــي تـــرى أن تحدیـــد  ذاوهـــ 

والتـــي ال یجــــب إهمالهـــا فبعــــد معرفتهــــا  ،نقطــــة االنطـــالق األولــــىاالحتیاجـــات التكوینیــــة للمتكـــونین 
  . نلجأ إلى وضع المحتوى وتحلیلها تحلیل جید

فهــي التــي نــرى أنهـــا الفئــة المقصــودة بــالتكوین وأن محتــوى البــرامج كـــان  :الفئــة الثالثــة -
  .ولىاأل ةلفئمع العلم أنها فئة قلیلة مقارنة با والحتیاجاتها وهي التي أجابت بنعم،مناسب لها 

حـدت مــن لــم تتحقـق بسـبب تــراكم عـدة عوامــل نخلـص أخیـرا إلــى القـول أن الفرضــیة األولـى 
للمعلمـــین واألســـاتذة ومـــن بـــین هـــذه  وهـــو تنمیـــة الجانـــب المعرفـــي الوصـــول إلـــى الهـــدف المرســـوم،

دون  المما ح یات التعلیمیة والعلمیة للمعلمین،الفروقات الموجودة في المستو و األسباب االختالفات 
همال االحتیاجات الفعلیة للمتكونینو  استفادتهم من هذا التكوین، ٕ    .ا



 الفصل السادس البیاناتاإلجراءات المنهجیة وتحلیل وتفسیر 
 

272 
 

أدى أســـلوب التكـــوین عـــن بعـــد بوصـــفه  :الفرضـــیة الثانیـــةعـــرض وتحلیـــل بیانـــات  -3  
للمعلم بما یتوافق وأهداف اإلصـالح التربـوي  المهني األسلوب المعتمد للتأهیل إلى تنمیة الجانب

  .الجدید
  قدرة أكبر على التخطیط للدرسامتالك یبین  ):33(جدول رقم 

  متوسط  ابتدائي  االحتماالت
  %  ك  %  ك

  21،28  20  30،29  53  نعم
  
  ال

    28.69  35  امتالك الخبرة
100  

40  54.05    
  24.32  18  41.80  51  شكلیة التكوین  100

  21.63  16  29.51  36  بعد البرامج عن هذا الموضوع
  78.72  74  69.71  122  المجموع

  100  94  100  175  المجموع الكلي
 علـــى التخطـــیط للـــدرس مـــا إذا كانـــت بـــرامج التكـــوین قـــد أكســـبتهم قـــدرةیبـــین الجـــدول أعـــاله 

أن برامج التكـوین المقدمـة لـم تـؤد إلـى زیـادة قـدرتهم  ة المبحوثینوقد عبر غالبی أحسن من ذي قبل،
بالترتیـــــب علــــى مســـــتوى التعلــــیم المتوســـــط وقـــــد بلغــــت النســـــب اإلجمالیــــة  للــــدرس،علــــى التخطـــــیط 

علـــى مســـتوى التعلـــیم المتوســـط  %54.05وقـــد رأت مـــا نســـبته  ،%69،71و %78،72واالبتـــدائي
أن السـبب یرجـع إلـى امـتالكهم الخبـرة التـي تغنـیهم عـن  على مستوى التعلیم االبتـدائي، %28.69و

  .التكوین على هذه النقطة
 فــي بعــض الجــداول الســابقة مــن بعــض المبحــوثینوهــي نفــس اإلجابــة التــي تحصــلنا علیهــا 

ففــي  أن خبــرتهم الطویلــة قــد أفــادتهم فــي اكتســاب العدیــد مــن المعلومــات والخبــرات، ااعتبــرو اللــذین 
معـارف  قـد أكسـبتهم مجال التعلیم،أن خبرتهم الطویلة في  المبحوثینعبر بعض ) 32(الجدول رقم 

أن خبرتهم قد ) 22(الجدول رقم  في المبحوثینبعض عبر  فیما. ومعلومات عن خصائص التالمیذ
أكثـر مـن التكـوین المقـدم  استفسـاراتهم، واإلجابة عن أفادتهم كثیرا في االستجابة الهتمامات التالمیذ

  .مله
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ســبب كانــت الللمعلمــین واألســاتذة فــي مجـال التكــوین، الطویلـة  الخبــرةأن یمكــن القــول  وبهـذا
هم من زیادة كفاءتهم وتحسین أدائهم تمكندید من الخبرات التي للعهم من كثیرلالرئیسي في اكتساب ا

  . وبالتالي زیادة الفاعلیة وتحقیق األهداف التربویة في تعلیم التالمیذ،
لــم تـدرج مواضـیع فــي المحتـوى تتحــدث عـن التخطــیط ا رأى بعضـهم أن البــرامج المقدمـة فیمـ

علـــى مســـتوى  %21.63و  %29.51وقـــد قـــدرت نســـبتهم علـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائي  للـــدرس
أما السبب األخیـر الـذي قدمـه المبحـوثین فقـد تمثـل فـي شـكلیة التكـوین المقـدم لهـم . التعلیم المتوسط

وعلـــــى مســــتوى التعلـــــیم المتوســـــط  ،%41.80وقــــد بلغـــــت النســــبة علـــــى مســــتوى التعلـــــیم االبتــــدائي 
24.32%.  

وعلى مستوى التعلـیم  ،%30،29بلغت نسبتهم على مستوى التعلیم االبتدائي  بنعم فقد نأما المجیبی
  .%21،28المتوسط 

فهنــاك  إن عملیــة إعــداد الخطــط التدریســیة بأنواعهــا المختلفــة لیســت بالعملیــة الســهلة دائمــا،
لتحقیـــق أهـــداف ونتـــائج تعلیمیــــة  للتـــدریسكثیـــر مـــن المعلمـــین یصـــادفون صـــعوبات فـــي التخطـــیط 

فهـو مصـدر توجیـه العمـل  أسـاس كـل نشـاط تعلیمـي هـادف،یعـد فـالتخطیط المسـبق للـدرس  .أفضل
نقطــة وهـو بهــذا  .التعلیمـي والتربــوي نحــو مـا تســعى إلــى تحقیقـه مــن أهــداف ونتـائج للــتعلم المرغــوب

تقانـه مـن قبـل المعلـم یعنـي إجادتـه للكثیـر مـن المهـارات التدریسـیة  ٕ البدء المنطقیة للعمل التدریسـي وا
عــداد االمتحانــات الكتابیــة والشــفویة مثــل ٕ وقــد ...تحلیــل محتــوى المــادة وصــیاغة األهــداف التعلیمیــة وا
ال فإنه سوف یندثر مهنیا)Alcorn 1964(بین  ٕ   .أن على المعلم أن یخطط لتدریسه وا

ینظم الوقـت وهو بهذا  یعرف ما یقوم به مرتبا،و یجعل عمل المعلم منظما  التخطیطكما أن 
یستثمر وقت الحصة استثمارا یمنع ضیاع الوقت في و  یتناسب مع األنشطة التعلیمیة،المتاح بحیث 

  .نشاطات أو أعمال غیر منتمیة للحصة
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  الدرسب امتالك قدرة أكبر على استخدام األمثلة التوضیحیة المرتبطةیبین  ):34(جدول رقم 
  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك
  18،08  17  27،43  48  نعم

  
  ال

    26.77  34  امتالك الخبرة
100  

31  40.26    
  59.74  46  25.20  32  لم تأت الدروس بالجدید  100

  /  /  48.03  61  لم نتكون بشكل جید
  81.92  77  72.57  127  المجموع

  100  94  100  175  الكلي المجموع
التوضـــیحیة اســـتخدام األمثلـــة علـــى أكبـــر قـــدرة مـــا إذا امتلـــك المعلمـــین یبـــین الجـــدول أعـــاله 

وقــد قــدرت النســب اإلجمالیــة علــى المســتویین المتوســط واالبتــدائي علــى الترتیــب  ،المرتبطــة بالــدرس
أن البرامج التكوینیة المقدمـة لهـم لـم تسـاعدهم علـى تحسـین ب  اصرحو  وقد ،%81،92و 72،57%

وقد اختلفت إجاباتهم فـي إبـراز األسـباب  ،الدرسب استخدام األمثلة التوضیحیة المرتبطةمهارتهم في 
وقد تمثل السبب األول في أن الـدروس المقدمـة لهـم  عدم استفادتهم من هذه البرامج،التي أدت إلى 

وقــد  قدیمــة وهــم علــى درایــة بهــا، لــم تحمــل أي جدیــد فكــل المعلومــات المقدمــة تقریبــا هــي معلومــات
وعلـــــى مســـــتوى التعلـــــیم االبتـــــدائي ب  %59.74قــــدرت النســـــبة علـــــى مســـــتوى التعلـــــیم المتوســــط ب

25.20%.  
أن البــرامج  المبحــوثینحیــث عبــر بعــض ) 20(یــدعم النتــائج الــواردة فــي الجــدول  وهــو مــا 

ســجلت علـــى  النتیجــة ونفــس التكوینیــة المقدمــة لهــم لــم تحمــل جدیــد فیمــا یخــص الجانــب المعرفــي،
التكوینیــة المقدمــة لهــم لــم تقــدم لهــم امج بــر أن ال المبحــوثینمســتوى الجانــب المهنــي أیــن أقــر بعــض 

وهــو مـــا یبــرز مـــرة أخــرى قصــورها فـــي تغطیــة جوانـــب  لومــات جدیــدة فیمـــا یخــص هـــذا الجانــب،مع
  .وعدم مجاراتها لمتطلباتهم وحاجیاتهم المطروحة فعلیا على مستوى العمل ،النقص لدى المعلمین

متلكون هذه المهـارة لكـنهم ی هو أنهم المبحوثینالبعض من  الذي صرح بهأما السبب الثاني 
نمــا هــذه المهــارة كانــت لــدیهم مــن قبــل تلقــي  خــالل بــرامج التكــوین المقدمــة لهــم، لــم یكتســبوها مــن ٕ وا

وقــد بلغــت نســبتهم علــى مســتوى  التكــوین وأنهــم اكتســبوها بفعــل خبــرتهم الطویلــة فــي مجــال التعلــیم،
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أمـــا النســـبة المتبقیـــة مـــن  علـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائي، %26.77و %40.26التعلـــیم المتوســـط 
أنهم لم یتكونوا بشكل  أقروا فقد على مستوى التعلیم االبتدائي فقط،و  مجموع المبحوثین المجیبین بال

الـدرس وقـد اسـتخدام األمثلـة التوضـیحیة المرتبطـة بجید وهو ما تسبب في عـدم زیـادة مهـارتهم علـى 
  . %48.03قدرت نسبتهم ب 

وعلــى مســتوى  %27،43 ب علــى مســتوى التعلــیم االبتــدائينســبتهم أمــا المجیبــین بــنعم  فقــد قــدرت 
ونالحظ أن هناك تقارب في وجهات النظر حول التكوین والنتائج التي  ،%18،08التعلیم المتوسط 
  .تم التوصل إلیها

لـــم  ،واألســاتذةللمعلمـــین  مــن خـــالل نتــائج الجـــدول الحــالي یمكـــن القــول أن البـــرامج المقدمــة
فحســب النظــرة الحدیثــة لتنمیــة المــوارد البشــریة فــإن الهــدف مــن تصــمیم  .تفــدهم علــى مســتوى العمــل

نمــا إضــافة إلــى ذلــك  البــرامج التكوینیــة ال یقتصــر علــى تزویــد المتكــونین بالمعــارف والمعلومــات، ٕ وا
ي فــإن ذلــك لــن فمــا دام الهــدف هــو تحســین األداء التربــو  تســاعدهم علــى توظیــف تلــك المعلومــات،
ن تحقق الهدف األول وهو زیادة المعلومات ،یتحقق في ظل غیاب توظیف المعلومات ٕ   .حتى وا

  حسب طبیعة الموضوعالمالئم التدریس  طریقةتحدید  یبین ):35(جدول رقم 
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
  23،05  62  22،34  21  23،43  41  نعم
  76،95  207  77،66  73  76،57  134  ال

  100  269  100  94  100  175  المجموع
 التـدریس حسـب طبیعـة الموضــوع طریقـة تحدیـدامـتالك قـدرة أكبـر علـى یبـین الجـدول أعـاله 

وقــد عبــرت النســبة األكبــر وفــي كــال المســتویین أن هــذه  ،مــن خــالل  البــرامج التكوینیــة المقدمــة لهــم
وقــد بلغــت النســبة علــى مســتوى التعلــیم المتوســط  المســتوى،م تحــدث أي تغییــر علــى هــذا البــرامج لــ
  .على مستوى التعلیم االبتدائي %67،57و 77،66%

ــــــیم االبتــــــدائي %23،43بــــــنعم فقــــــد قــــــدرت نســــــبتهم ب  نأمــــــا المجیبــــــی ــــــى مســــــتوى التعل عل
  .على مستوى التعلیم المتوسط %22،34و
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بـل وتختلـف أیضـا طبیعتهـا حتـى  تختلف طبیعة الموضوعات المدرسة من مادة إلـى أخـرى،
مـن  ،ةالمالئمـ التـدریس طریقةعلى مستوى المادة الواحدة لذلك یجد المعلم نفسه مجبرا على اختیار 
لــذا فهــو  الــدرس الواحــد،صــر ادرس إلــى آخــر ومــن موضــوع إلــى آخــر وأحیانــا أخــرى حتــى بــین عن

 اوهـــو مـــ ،منهـــا خاصـــة الحدیثـــة التعلیمیـــة كافیـــا بمختلـــف األســـالیب امطالـــب أن یكـــون ملمـــا إلمامـــ
وبتسلسـل منطقـي لتیسـیر  ،ومفهومـة وواضـحة مكنه من تقدیم المادة العلمیة بصورة سـهلة بسـیطةسی

فنجـده ینـوع فـي  ،معرفة تامة باألسـلوب المالئـم لكـل موقـف تعلیمـي فیعرف ،فهمها من قبل التالمیذ
إضافة إلى  التالمیذ تمع استعدادابشكل یتناسب  األنشطة التعلیمیة ذات الصلة بطبیعة الموضوع،

كــل هــذا یحــرص علــى تــوفیر ظروفــا تســمح للتالمیــذ بالقیــام بــأداء المهــارات التعلیمیــة فــرادى أو فــي 
 فهناك بعض المواضـیع التـي تتطلـب العمـل فـي مجموعـات حتـى تحقـق الغـرض المنشـود جماعات،

ورفـــع  ،التالمیـــذ علـــى أداءفـــي األخیـــر ســـینعكس مـــا وهـــو بالتأكیـــد  وأخـــرى تتطلـــب العمـــل الفـــردي،
   .مستواهم العلمي

نمـا  ضـعف أداءه،للتدریس ال تنعكس علـى  ةالمالئم الطریقةفعدم قدرة المعلم على تحدید  ٕ وا
لــذا نجــد  تــربیتهم وتعلــیمهم،نعكس بصــورة مباشــرة علــى التالمیــذ اللــذین نســعى إلــى ضــعف أدائــه یــ

أساســیة علــى ضــرورة ربــط التكــوین بــالواقع یركــز بصــورة  المــدخل الحــدیث لتنمیــة المــوارد البشــریة،
بســبب عــدم  إذ أن عـدم واقعیــة التكـوین ســتؤدي إلــى إصـابة المتكــونین باإلحبـاط، الفعلـي للمتكــونین،

وهــو مــا حصــل مــع التكــوین عــن بعــد عنــد األســاتذة  قــدرتهم علــى نقــل التكــوین إلــى الواقــع العملــي،
فبعضـهم اعتبـر  البرامج التكوینیة الحتیاجاتهم،والمعلمین حیث أصیبوا باإلحباط بسبب عدم مالئمة 

  .عض اآلخر اعتبرها عالیة المستوىبالدروس المقدمة دروس مكررة وال
تظهر بشدة وجود خلل فـي  والنتائج التي توصلنا إلیها في الجدول الحالي والجداول السابقة،

وهنـا .على الجانب المهنـي فيإذ نالحظ التأثیر المباشر لغیاب الجانب المعر  العملیة التكوینیة ككل،
نقول أن فشل هذه البـرامج التكوینیـة یرجـع إلـى أسـباب شخصـیة متعلقـة بـالمعلمین واألسـاتذة وأخـرى 

وأنهم  فعلى مستوى المعلمین ال حظنا عدم قناعتهم بهذا التكوین تنظیمیة خاصة بالعملیة التكوینیة،
   .لیا هي رتب آیلة للزوالبحكم أن الرتب التي یشغلونها حامضطرین لالندماج فیه 
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نفـس النتیجـة التـي توصـلنا إلیهـا مـن خــالل المقـابالت التـي تـم إجراءهـا مـع بعـض المعلمــین 
علـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائي واألســـاتذة علـــى مســـتوى التعلـــیم المتوســـط الـــذین أكـــدوا لنـــا أن هـــذا 

  .وأنهم لم یستفیدوا منهالتكوین شكلي 
  حسب خصائص التالمیذ ةالمالئم التدریس طریقة یبین تحدید ):36(جدول رقم 

  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت
  %  ك  %  ك  %  ك

  22،68  61  19،15  18  24،57  43  نعم
  77،32  208  80،85  76  75،43  132  ال

  100  269  100  94  100  175  المجموع
مكانیـات  ةالمالئمـ التـدریس طریقـةیبین الجدول أعاله القدرة على تحدید  ٕ حسـب خصـائص وا

حیـث قــدرت علـى مســتوى  ،علــى المسـتوییننسـبة األكبــر مـن أفـراد العینــة بـال ال وقـد أجابــت التالمیـذ
  .على مستوى التعلیم االبتدائي %75،43و ،%80،85التعلیم المتوسط 

فیهــــا غالبیــــة والتــــي أجمــــع  وهــــذه النســــب تؤكــــد مــــرة أخــــرى مــــا جــــاء فــــي الجــــداول الســــابقة،
ولــم یضــف إلــى هــو تكــوین شــكلي  أن هــذا التكــوین ،وفــي المســتویین االبتــدائي والمتوســط المبحــوثین

رغــم تصــریح عینــة معتبــرة مــن أفــراد العینــة أن هــذا التكــوین قــد أفــادهم علــى خبــراتهم الســابقة شــیئا، 
وأیضـا علـى مسـتوى تعمیـق المعلومـات فـي المـواد التـي یدرسـونها إال  ،مستوى تعلم معلومات جدیـدة

في المقابل صرحوا أن هذه المعلومات المكتسبة لم یطبقوها على مستوى العمل أو داخل القسم أنهم 
علــى مســتوى التعلــیم  %47،03حیــث أقــرت مــا نســبته  ،)30(وهــو مــا ال حظنــاه فــي الجــدول رقــم 

 أن المعلومـــات المكتســـبة ال یســـتعملونها فـــي یم المتوســـطلـــعلـــى مســـتوى التع %47،87االبتـــدائي و
 والمهنــــي  وهـــو دلیــــل واضـــح علـــى عــــدم ارتبـــاط الـــدروس المقدمــــة بالجانـــب العملـــي، مجـــال عملهـــم

  .للمعلم
أمــا النســب المتبقیــة وعلــى المســتویین فهــي نســب بســیطة حیــث قــدرت علــى مســتوى التعلــیم 

وقد أقرت أن التكوین عن بعد قـد  ،على مستوى التعلیم المتوسط %19،15و  %24،57االبتدائي 
  .نعمب استفادوا منه وكانت إجاباتهم 
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كـــــالفهم  وكمـــــا نعلـــــم فـــــإن التالمیـــــذ یختلفـــــون عـــــن بعضـــــهم الـــــبعض مـــــن ناحیـــــة القـــــدرات،
 الطریقــةتظهـر أهمیــة معرفـة خصــائص التالمیـذ مــن أجـل توظیفهــا فـي اختیــار وهنــا  ...بواالسـتیعا

فــي ضــوء  الطریقــة  الفــروق الفردیــة الموجــودة بیــنهم ویختــارفنجــده یهــتم ویراعــي  األمثــل لتعلــیمهم،
 أن التالمیـــذ ســــیتعلمون ویســـتفیدون أحســــن ةحدیثــــ طریقـــةفلــــیس معنـــاه اختیــــار  قـــدراتهم وحاجـــاتهم،

 الطریقـــةال ســلیما الختیــار تجعــل مـــن معرفــة خصائصــهم مـــدخ ،الفردیــة الموجـــودة بیــنهم تقــافالفرو 
ط بین الجانب المعرفي والجانب المهنـي وأن الفصـل بینهمـا هـو وهو ما یبرز التراب ،لتعلیمهم األمثل

  .فصل عشوائي إذ ال یمكن إعطاء أهمیة لجانب على حساب الجانب اآلخر
غالبیـــة  حیـــث أقـــر) 32( فـــي الجـــدول رقـــمونتـــائج الجـــدول الحـــالي تـــدعمها النتـــائج الـــواردة 

ذاك أن هــــذه المعرفــــة  أنهــــم لــــم یكتســــبوا معــــارف ومعلومــــات عــــن خصــــائص التالمیــــذ، المبحــــوثین
فانطالقــا مــن المعرفــة العمیقــة بخصــائص التالمیــذ  ،فــي الجانــب المهنــي سیســتخدمها المعلــم مباشــرة

  .ئمةالمال الطریقةسیختار  ومعرفة مراحل نموهم العقلیة واالنفعالیة
وجــود هــوة بــین الجانــب هــو  ونخلــص هنــا إلــى القــول أن مــا وجــدناه مــن خــالل دراســتنا هــذه،

 مــرة أخــرىوهــو دلیــل  إذ المفــروض أن یكــون هــذین الجــانبین متكــاملین، الجانــب المهنــيالمعرفــي و 
  .ود خلل في العملیة التكوینیة ككلوجعلى 

  یبین القدرة على اختیار الوسائل التعلیمیة المناسبة ):37(جدول رقم 
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
  16،51  53  16،03  21  16،84  32  اختیار الوسیلة المناسبة

  18،38  59  16،79  18  18،95  41  وقت استخدامها
  14،64  47  13،74  22  13،16  25  صلتها بالدرس

  14،33  46  15،27  20  13،68  26  مناسبتها لمستویات التالمیذ
  14،02  45  11،45  15  15،79  30  إثارتها الهتمامات التالمیذ

  22،12  71  26،72  35  21،58  36  لم نتكون
  100  321  100  131  100  190  المجموع
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وقد عبرت النسبة األكبر یوضح الجدول أعاله القدرة على تحدید الوسائل التعلیمیة المناسبة 
وهــذا راجــع حســب وجهــة نظــرهم إلــى عــدم  ،مــن هــذا التكــوینأنهــم لــم یســتفیدوا شــیئا المبحــوثین مــن 

وعلى مستوى التعلیم  ،%26،72التعلیم المتوسط وقد بلغت النسبة على مستوى تلقیهم ألي تكوین، 
  .%21،58االبتدائي 

عــن ذلــك بعــض الفشــل فــي تحقیــق األهــداف المســطرة، كمــا عبــر وهــو مــا یؤكــد مــرة أخــرى 
ان الســـبب وراء عـــدم اســـتفادتهم فـــي الجـــداول الســـابقة أن شـــكلیة التكـــوین واالرتجالیـــة كـــ المبحـــوثین

یتنافى والتوجه الحدیث في تنمیة الموارد البشریة التي تعتمـد بصـورة أساسـیة علـى التحلیـل  ذاوه.منه
أي أنـه مـن المفـروض أن  العمیق والتحدید الدقیق لالحتیاجات الفعلیة للمتكـونین فـي مجـال عملهـم،

   .هكل ما یقدم للمتكون یقوم باستغالله في بیئة عمله من أجل تحسین أدائه وتطویره ورفع مردود
اكتســاب أمــا النســبة الثانیــة فقــد عبــرت عــن أن هــذه البــرامج التكوینیــة قــد أفــادتهم مــن ناحیــة 

علــــى  %18،95وقــــد قـــدرت النســــبة ب  القـــدرة علــــى  معرفـــة الوقــــت المناســـب الســــتخدام الوســـیلة،
علــــى مســــتوى التعلــــیم المتوســــط، حیــــث یعتبــــر تحدیــــد وقــــت  %19،79مســــتوى التعلــــیم االبتــــدائي و

  .لما له من أهمیة في سیرورة الدرس بصورة جیدة استخدام الوسیلة التعلیمیة بغایة األهمیة
مكنـتهم مـن اختیـار الوسـیلة  التكوینیـة البـرامج من المبحوثین أن هـذه الثالثة فئةالعبرت  فیما

وعلــــى مســـتوى التعلــــیم المتوســــط  ،%16،84البتـــدائي المناســـبة وقــــد قـــدرت علــــى مســـتوى التعلــــیم ا
إذ یعتبـر اختیـار الوسـیلة المناسـبة مـن قبـل المعلـم الخطـوة األولـى فـي توصـیل المعلومــة  16،03%

  .هونجاح الدرس وتحقیق األهداف المسطرة من ورائ
د قـدرت أما الفئة الرابعة فقد عبرت أنها قد أفادتهم مـن ناحیـة إثارتهـا الهتمامـات التالمیـذ وقـ

 .المتوســـط علـــى مســـتوى التعلـــیم %11،45و علـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائي %15،79النســـبة ب 
   .فكلما أثارت الوسیلة اهتمامات التالمیذ وجذبت انتباههم كلما زادت قدرتهم على التعلم والفهم

 التالمیــذتهم مـن ناحیـة اختیـار الوسـیلة المناسـبة لمسـتویات دعض رأى أنهـا قـد أفـابكمـا أن الـ
ـــــیم المتوســـــط  وعلـــــى مســـــتوى التعلـــــیم االبتـــــدائي  %15،27وقـــــد بلغـــــت النســـــبة علـــــى مســـــتوى التعل

13،68%.  
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أمـا النســبة المتبقیــة فقـد رأت أن هــذه البــرامج قـد أفــادتهم مــن ناحیـة اختیــار الوســیلة المناســبة 
التعلـیم  وعلـى مسـتوى %13،74وقـد قـدرت النسـبة علـى مسـتوى التعلـیم المتوسـط  ،وصلتها بالدرس

إذ أن اختیــار الوســیلة ذات العالقــة المناســبة والصــلة الوطیــدة بالــدرس تــؤدي  ،%13،16االبتــدائي 
  .هي أیضا إلى حدوث التفاعل والتجاوب من قبل التالمیذ

التعرف على الفروق وكذا  مو،ومراحل هذا الن هموطبیعة نمو  العمیقة بتالمیذهفمعرفة المعلم    
مســاعدة كــل فــرد أن ینمــو فــي حــدود ســتؤدي بــه إلــى  عــن حاجــاتهم ومیــولهمكشــف لل الفردیــة بیــنهم،

التـــي تـــؤدي إلـــى تحقیـــق مشـــاركة التالمیـــذ  ختیـــار الوســـیلة المناســـبةمـــن خـــالل ا.قدراتـــه واســـتعداداته
رشــادهم إلــى  ،وتنمیــة التفكیــر وتحقیــق اإلبــداع الفعالــة ٕ كمــا یقــوم بإرشــاد التالمیــذ وتــوجیههم علمیــا وا

  .یدهم على التفكیر المنطقي والعلميو على المعلومات وتعكیفیة الحصول 
فالوسائل التعلیمیة أحد األدوات الهامة في عصرنا الحالي التي أصبحت تتطلب عنایة فائقة 

ثــارة اهتمامــ ،فــي اختیارهــا واســتخدامها ٕ  تهم ورغبــاتهمالمــا لهــا مــن أثــر إیجــابي علــى تعلــم التالمیــذ وا
توقیت أو مدى عالقتها بالدرس وأیضا مناسبتها لمستویات التالمیذ وسوء اختیارها سواء من ناحیة ال

  .تؤدي إلى الفشل في تحقیق األهداف المرسومة...وخصائصهم
  تنظیم بیئة الفصلالحرص على یبین ): 38(جدول رقم 

  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت
  %  ك  %  ك  %  ك

  26،25  84  25،47  27  26،64  57  حفظ النظام
  19،69  63  16،04  17  21،49  46  تنظیم البیئة الفیزیقیة

  24،06  77  23،58  25  24،30  52  توفیر المناخ العاطفي واالجتماعي
  30  96  34،91  37  27،57  59  لم تنكون
  100  320  100  106  100  214  المجموع

مـا إذا أدت البـرامج التكوینیـة المقدمـة للمتكـونین والممثلـة فـي المعلمـین  یبین الجدول أعـاله 
امتالكهم قدرة أكبر على  إلى ساتذة على مستوى التعلیم المتوسط،على مستوى التعلیم االبتدائي واأل

وقــــــد أجابـــــت النســــــبة األكبـــــر والمقــــــدرة علـــــى مســــــتوى التعلـــــیم المتوســــــط ب  ،تنظـــــیم بیئــــــة الفصـــــل
بـأن الـدروس التـي تلقوهـا مـن خـالل التكـوین  على مستوى التعلـیم االبتـدائي، %27،57و34،91%
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وهـذا راجـع  ،المهنـي لم تؤد إلى إحداث أي تغییر عن ذي قبل وأنهـا لـم تـؤد إلـى رفـع مسـتوى أدائهـم
وهــو مــا یــدل علــى عــدم مالئمــة أســلوب التكــوین عــن بعــد الــذي تــم  إلــى عــدم تلقــیهم تكــوین جــدي،

 تضـع والنظرة الحدیثة في تنمیـة المـوارد البشـریة والتـي ىیتنافوهو ما وارد البشریة،اعتماده لتنمیة الم
مــن بــین المناســب والطــرق المالئمــة التــي تســاعد علــى تحقیــق األهــداف المســطرة  األســلوباختیــار 

  .أولویات تصمیم البرامج التكوینیة
حفـظ طـرق معرفـة  مـن البرامج التكوینیة قد مكنـتهمأن  المبحوثینوقد عبرت فئة أخرى من  

علــى مســتوى  %25،24و علــى مســتوى التعلــیم االبتــدائي، %26،64وقــد قــدرت النســبة ب  النظــام
حتـى یـتم التفاعـل الـذي  والنظـام فـالمعلم والتالمیـذ یحتـاجون إلـى جـو یتسـم بالهـدوء ،التعلیم المتوسـط

العملیــة التعلیمیــة، لهــذا فغیــاب النظــام علــى الفصــل ســیعرقل بكــل تأكیــد ســیر . یكــون نتاجــه الــتعلم
یعتبـــر تكـــوین المعلـــم علـــى الطـــرق المثلـــى التـــي یحـــافظ بهـــا علـــى النظـــام داخـــل الفصـــل مـــن بـــین 
الموضــوعات الهامــة واألساســیة، التــي یجــب أن یتكــون علیهــا المعلــم باعتبــاره أحــد الجوانــب الهامــة 

م تالمیــذه فــي جــو تســوده المكملــة لعملــه وتحســین أدائــه، فهــو ال یمكنــه توصــیل المعلومــات وال تعلــی
  .الفوضى

علــى مســتوى التعلــیم االبتـــدائي  %24،30أمــا الفئــة الثالثــة والتــي قــدرت نســبة إجابــاتهم ب 
أفــادتهم مـن ناحیــة فقــد اعتبـروا أن البـرامج التكوینیــة قـد  ،علـى مسـتوى التعلــیم المتوسـط %23،58و

المعقــول أن نتصــور معلمــا فمــن غیــر  جعلهــم یحرصــون علــى تــوفیر المنــاخ العــاطفي واالجتمــاعي،
 وبهـذا نضـمن یشـجع علـى الـتعلم، ذاك أن المناخ التربوي الجید یدیر قسما ال تسوده عالقات طیبة،

  .وصول المعلومة والشرح للجمیع
في االهتمام بتنظیم البیئة الفیزیقیة والتي تشكل  متبقیة فقد اعتبروا أنها أفادتهمأما النسبة ال

وقد بلغت  ،داخل الفصلمن األمور الهامة في زیادة الفاعلیة وهي  التعلم،اإلطار الذي یتم فیه 
  .%16،04وعلى مستوى التعلیم المتوسط  % 21،49 ياالبتدائ النسبة على مستوى التعلیم

نستنتج مرة أخرى إخفاق البرامج  وانطالقا من نتائج الجدول الحالي والجداول السابقة،
المعلمین على مستوى التعلیم االبتدائي واألساتذة على مستوى التعلیم التكوینیة الموجهة إلى كل من 

  . في تنمیة الجانب المهني للمعلمین واألساتذة المتوسط،
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  تهیئة التالمیذ لتلقي الدرسیبین الحرص على  ):35(جدول رقم 
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
  21،56  58  23،40  22  20،57  36  نعم
  78،44  211  76،60  72  79،43  139  ال

  100  269  100  94  100  175  المجموع
مــا إذا أدى أســلوب التكــوین عــن بعــد باعتبــاره األســلوب المعتمــد لتأهیــل یبــین الجــدول أعــاله 

وقـد  بعد تلقي التكـوین تهیئة التالمیذ لتلقي الدرسقدرة أكبر على  همامتالكإلى  المعلمین واألساتذة،
وفي المستویین االبتدائي والمتوسـط أن هـذه البـرامج التكوینیـة لـم تـؤد إلـى الرفـع  كبرالنسبة األأقرت 
فیمــا یخـــص حرصــهم علـــى تهیئــة التالمیـــذ لتلقــي الـــدرس وقــد بلغـــت  وتحســین أدائهـــم، كفـــاءتهممــن 

ومـن  ،%76،60وعلـى مسـتوى التعلـیم المتوسـط  ،%79،43النسبة علـى مسـتوى التعلـیم االبتـدائي 
في المستویین االبتـدائي والمتوسـط فقـد  واألساتذة المقابالت التي أجریناها مع بعض المعلمین خالل

  .على ذلك كان قبل تلقیهم التكوین اعتبروا أن اهتمامهم بتهیئة التالمیذ وحرصهم
 علــى مســتوى التعلــیم المتوســط %23،40أمــا النســب المتبقیــة علــى المســتویین والمقــدرة ب 

  .فقد أجابوا ب نعم التعلیم االبتدائي على مستوى %20،57و
أنــه ال توجــد فــروق بــین تحقیــق نســتنتج  مــن خــالل نتــائج الجــدول الحــالي والجــداول الســابقة

 رغـــم اخـــتالف ،علـــى مســـتوى التعلـــیم المتوســـطال و  وین علـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائيأهـــداف التكـــ
تــام عــن تحقیــق األهــداف المســطرة إذا نالحــظ فشــل واضــح وبعــد  البــرامج المقدمــة لكــال المســتویین،

ن دل ، لقة بالجانب المعرفيسواء تلك المتع ٕ دل على شيء فإنه یـهذا أو الخاصة بالجانب المهني وا
  .وجود جملة من المشكالت التي كانت سببا في إخفاق هذه العملیةعلى 

 سـاتذةنتائج الجداول السابقة جملة من المشكالت والتـي اعتبرهـا المعلمـین واأل حیث أظهرت
  :نذكر منها أسباب رئیسیة حالت دون استفادتهم من هذا التكوین

ســـواء مـــن ناحیـــة  عـــدم مراعـــاة المســـتوى العلمـــي للمتكـــونین والجمـــع بـــین أكثـــر مـــن مســـتوى 
حـــــــائزین علـــــــى (المتحصـــــــل علیهـــــــا ةأو مـــــــن ناحیـــــــة الدرجـــــــة العلمیـــــــ ،)أدبي،علمـــــــي(التخصـــــــص 

  .)البكالوریا،غیر حائزین على البكالوریا
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وفـــي كـــال المســـتویین أن محتـــوى  المبحـــوثینحیـــث أقـــرت نســـبة كبیـــرة مـــن  المحتـــوى أیضـــا 
أو أنهــم اكتســبوها عــن طریــق  إمــا عبــارة عــن معلومــات قدیمــة درســوها مــن قبــل، البــرامج المقــدم لهــم

  .الخبرة الطویلة في مجال التدریس
وبهـــذا فـــإن هـــذه  ،صـــیغة التكـــوین عـــن بعـــدأســـلوب التكـــوین الـــذي حمـــل  زیـــادة علـــى ذلـــك 

إذ یعتبـــر اختیـــار .المســـتویینالصـــیغة قـــد أظهـــرت عجزهـــا عـــن تحقیـــق األهـــداف المرجـــوة وفـــي كـــال 
ن كــان محتـــوى بـــرامج  ،الصــیغة المناســـبة لتنفیــذ التكـــوین إحــدى الخطـــوات األخـــرى الهامــة ٕ فحتـــى وا

یم العملیــة صــمذاك أن ت فــإن ســوء اختیــار الصــیغة المناســبة للتنفیــذ یــؤدي إلــى فشــله، التكــوین جیــدا
قــد یــؤدي اخــتالل خطــوة واحــدة أو  عبــارة عــن سلســلة مــن الخطــوات المتالحقــة والمتكاملــة، التكوینیـة

ن فـي الوصـول إلـى األهـداف التقصیر في تنفیذها إلى فشـل الخطـوات الالحقـة وبالتـالي فشـل التكـوی
  .المسطرة

  القدرة على إثارة اهتمامات التالمیذیبین  ):40(جدول رقم 
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
  25،65  69  24،47  23  26،29  46  نعم
  74،35  200  75،53  71  73،71  129  ال

  100  269  100  94  100  175  المجموع
فئـة وقـد عبـرت النسـب األعلـى مـن القـدرة علـى إثـارة اهتمامـات التالمیـذ یبین الجـدول أعـاله 

التكوین المقـدم لهـم لـم یفـدهم أیضـا فیمـا یخـص هـذه النقطـة وقـد أن  المستویین،المبحوثین وفي كال 
  .%73،71وعلى مستوى التعلیم االبتدائي  ،%75،53كانت النسبة على مستوى التعلیم المتوسط 

وعلـــى  ،%26،29 يأمـــا المجیبـــین ب نعـــم فقـــد بلغـــت النســـبة علـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائ
  .%24،47مستوى التعلیم المتوسط 

والنتـــائج المتحصـــل علیهـــا فـــي الجـــدول الحـــالي تؤكـــد وبشـــدة النتـــائج المتحصـــل علیهـــا فـــي 
هذا التكوین یشكوا جملـة مـن االخـتالالت سـواء علـى مسـتوى البـرامج التـي أن الجداول السابقة، من 

المعلمین على مستوى مهنتهم وعملهم كثیر من كانت في كثیر من مواضیعها بعیدة عن احتیاجات 
  .فهم لیسوا بحاجة إلى التكوین علیها وبالتالي ل الخبرة الطویلة التي یمتلكونها،بفع والتي اكتسبوها
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أیضـــا غیـــاب كثیـــر مـــن المواضـــیع ذات األهمیـــة والتـــي تمثـــل االحتیاجـــات الفعلیـــة للمعلمـــین 
االهتمــام بالتالمیــذ ف والتــي كــان یجــب أن تكــون ضــمن المواضــیع ذات األولویــة فــي البــرامج المعــدة،

ثارة اهتماماتهم من بین الموضوعات الهامة التـي یجـب أن  ٕ المعلـم  فقـدرة تقـدم للمعلمـین واألسـاتذة،وا
واهتمــامهم بالـدرس فــي بدایـة الحصــة وعلـى طــول ســیر  تالمیـذ فصــله واسـتثارة دافعیــتهم جــذب علـى

فلـیس معنـاه إثـارة  وجـه،أمر ضروري ویتوقـف علیـه نجـاح المعلـم فـي أداء دوره علـى أحسـن الدرس،
فقـــد تمـــر لحظـــات یفقـــد خاللهـــا  اهتمـــام التلمیـــذ مـــع بدایـــة الحصـــة بقائـــه مهتمـــا إلـــى آخـــر الحصـــة،

لذا على المعلـم دائمـا أن یشـخص السـلوك الـدال علـى عـدم االنتبـاه ومعالجتـه بحكمـة حتـى  التركیز،
  . ات المقدمة لهمیتوصل في األخیر إلى تحقیق تعلم التالمیذ واستفادتهم من كل المعلوم

  یبین تنویع أسالیب التقویم): 41(جدول رقم 
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
  28،25  76  25،53  24  29،71  52  نعم
  71،75  193  74،47  70  70،29  123  ال

  100  269  100  94  100  175  المجموع
 زیـــادة قـــدرة المعلمـــین مـــن قـــد أدت إلـــى مـــا إذا كانـــت البـــرامج التكوینیـــةیبـــین الجـــدول أعـــاله 
وقــد  أن هــذه البــرامج لــم تمكــنهم مــن هــذا، المبحــوثینوقــد أجــاب غالبیــة .التنویــع فــي أســالیب التقــویم

  .%70،29وعلى مستوى التعلیم االبتدائي  %74،47بلغت نسبتهم على مستوى التعلیم المتوسط 
علـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائي  %29،71أمـــا نســـبة المجیبـــین بـــنعم فقـــد قـــدرت نســـبتهم ب 

  .على مستوى التعلیم المتوسط %25،53و
المعـــروف أن اإلصـــالحات األخیـــرة مـــن بـــین مـــا حملتـــه مـــن مســـتجدات كـــان علـــى صـــعید 

مـن تقـدیر  مسـتمر لكـل التالمیـذ حتـى یـتمكنالإجراء التقویم مجبر على حیث أصبح المعلم  ،التقویم
التعلـیم االبتـدائي فـإن مراقبـة سـیرورة الـتعلم تـتم مـن خـالل فعلـى مسـتوى  مستواهم مـن كـل الجوانـب،

وبواســـطة الواجبـــات المنزلیـــة واالختبـــارات الشـــهریة التـــي یـــتم  مالحظـــة أداء التلمیـــذ بصـــورة یومیـــة،
إجراؤهــا بمعــدل ثــالث اختبــارات خــالل الثالثــي األول وثالثــة خــالل الثالثــي الثاني،واختبــارین خــالل 

ستوى التعلیم المتوسـط فـإن التقـویم یقـوم هـو اآلخـر علـى التقـویم المسـتمر أما على م.الثالثي األخیر
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والمنـتظم للتالمیــذ علـى شــكل اسـتجوابات كتابیــة وشـفهیة وعــروض وأعمـال تطبیقیــة وأعمـال موجهــة 
إال أن غالبیتهم قد أجمعوا أن البرامج التكوینیة  وواجبات منزلیة وفرضین واختبار في نهایة الثالثي،

  .قدراتهم على تنویع أسالیب التقویمتزد من لم 
كیفیــــة  كـــان یجـــب علیهـــا أن تســـاعد المعلمـــین علـــىالتكوینیـــة والمفـــروض أن هـــذه البـــرامج 

ة فـي الجدیـدة المسـتخدمالتقـویم سـالیب أمن خالل جعلهم یقفون علـى  ،هذا األسلوب الجدیدتوظیف 
حتـى یتمكنـوا  استخدام بطاقـات المالحظـة،واالمتحانات الشفهیة منها والتحریریة وكیفیة  االختبارات،

ولیسـت أداة معیقـة تصـعب  بسهولة ویسـر ویكـون بمثابـة أداة داعمـة لهـم فـي عملهـم، استخدامهمن 
ویعزفون  ویتمسكون باستخدام التقویم القدیم ،علیهم أداء مهامهم مما یجعلهم یعزفون عن استخدامها

اعتبرتـه أحـد  التقیـیم،جانـب  صـالحات التـي مسـتخاصـة إذا علمنـا أن اإل الجدیـد،التقویم عن تبني 
 وأصــبح یقــوم بوظیفــة تكوینیــة المكونــات الرئیســیة لكــل عملیــة تكوینیــة وأداة ضــامنة لجــودة التعلــیم،

وهـــي نظــــرة تتجــــاوز التصـــور التقلیــــدي الــــذي یحصـــر وظیفتــــه فــــي حـــدود اســــتخدامه كــــأداة للقیــــاس 
  .والمعاینة لیس إال

أجریناه مع بعض المعلمین على مستوى التعلیم االبتدائي ومن خالل المقابالت التي 
التقویم  عن تطبیق عن عزوفهم تهمغالبی فقد أجمع  ،واألساتذة على مستوى التعلیم المتوسط

الواحد حیث یتراوح عدد التالمیذ في  ارتفاع أعداد التالمیذ واالكتظاظ داخل القسمبسبب  الجدید،
یتطلب من أجل النجاح في تطبیقه  التقویم هذا النوع منو  ،ذتلمی 50 -35كثیر من األحیان بین 

أن الحصص  زد إلى هذا ،تلمیذ 25ال یتجاوز  توفر عدد قلیل من التالمیذ داخل القسم الواحد
یتمكن من مربوطة بتوقیت محدد فإذا ما أراد المعلم أن یقوم بهذا التقویم فإنه مع كثرة العدد لن 

التالمیذ  كثافة البرامج التي أصبحت تؤرق في العائق اآلخر والمتمثلدون أن ننسى  إنهاء المقرر،
فالمعلم في النهایة مطالب بإنهاء المقرر المحدد في كل فصل لذا یجد  والمعلمین على حد سواء،

ألنه عملي أكثر ویناسب وضعیة المدارس  نفسه مضطرا إلى العودة والتمسك بالتقویم القدیم
  .التقویم الجدیدواألقسام عندنا أكثر من 

من مؤطرین للعملیة  التربوي یتوقف على توفر جملة من الشروط البشریة اإلصالحفنجاح  
  .كالمنشآت والوسائل حتى یحقق الهدف منه مادیةالو  )معلمین،إداریین(التعلیمیة 
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  مساعدة التالمیذ في توظیف ما یتعلمونه في حیاتهمیبین ): 42(جدول رقم 
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
  23،05  62  21،28  20  24،00  42  نعم
  76،95  207  78،72  74  76،00  133  ال

  100  269  100  94  100  175  المجموع
مسـاعدة القـدرة علـى  واألسـاتذة المعلمـین كوینیـةالبـرامج الت أكسبتما إذا یبین الجدول أعاله 

وقـد أجابـت النسـبة األكبـر مـن المبحـوثین ب ال وفـي  حیـاتهم،التالمیذ فـي توظیـف مـا یتعلمونـه فـي 
البتـدائي وعلى مستوى التعلـیم ا %78،72كال المستویین حیث قدرت على مستوى التعلیم المتوسط 

76،00%.  
وعلــى  %24،00أمـا نســبة المجیبــین بـنعم فقــد بلغــت نسـبتهم علــى مســتوى التعلـیم االبتــدائي 

  .%21،28مستوى التعلیم المتوسط 
رات هـایقـوم بتعلیمـه وتزویـده بمختلـف الم ، فهوبما أن المعلم هو الرابط بین المنهاج والتلمیذ

الــدروس المقدمـــة مــن خــالل ربطهـــا  ویبســط لــه فیـــده فــي حیاتــه الیومیـــة،والخبــرات التــي یمكــن أن ت
المكتســبة جعلـه یوظــف معلوماتـه ب الواقــع،مــن عـالم التجریــد إلـى  هوبالتـالي ینتقــل بـ ه المعــاش،عـبواق

  .على أرض الواقع
یـد الـذي أصـبح ینظـر إلـى المدرسـة علــى دوهـي الفكـرة التـي جـاء بهـا اإلصـالح التربــوي الج 

التالمیــذ المعــارف العلمیــة والمهــارات وحســن الســلوك مــع الغیــر والتشــبع  إكســاب تعمــل فقــط ال أنهــا
لحیـــــاة االجتماعیـــــة إلـــــى العمـــــل علـــــى تهیئـــــتهم لالنـــــدماج فـــــي ا بـــــل تتعـــــدى ذلـــــك ،بـــــالقیم األساســـــیة

لیصـــبحوا فــي المســتقبل مـــواطنین  مــن خــالل تزویـــدهم بمختلــف المعــارف والمهــارات، ،واالقتصــادیة
  .ومنفتحین في نفس الوقت على العالم المعاصر مندمجین بصورة كاملة في مجتمعهم

المتحصــــل علیهـــا مــــن خـــالل هــــذا الجــــدول تـــدعم النتــــائج المتحصـــل علیهــــا فــــي إن النتـــائج 
أن البرامج المقدمة لهم لم تمكـنهم مـن ربـط موضـوع  المبحوثینأین صرح غالبیة ) 24(رقم الجدول 

 وهــــو مــــا یــــدل علــــى تغییــــب الجانــــب المعرفــــي وأیضــــا الجانــــب المهنــــي الــــدرس بمشــــكالت الحیــــاة،
  . بخصوص هذا الموضوع
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ء األهـداف المسـطرة ســوافشـلت فـي تحقیـق كثیـر مـن البـرامج التكوینیـة  وهنـا یمكـن القـول أن
التـي تفـرض  الجزائري یحمـل مواصـفات العالمیـة التي جاءت من أجل جعل المعلم ،للعملیة التأهلیة

أو علـى مسـتوى األهـداف العامــة  حصـول كـل المعلمـین العـاملین فـي قطـاع التعلـیم لمؤهـل جـامعي،
 أساســیة فــي تحقیــق األهــداف المســطرةلإلصــالح التربــوي الجدیــد الــذي اعتبــر تأهیــل المعلــم خطــوة 

باعتبـاره أحــد الركـائز األساســیة فـي إنجــاح المنظومــة التربویـة وهــو الشـخص المســئول عـن نقــل هــذه 
   .المعارف إلى المتعلمین وبقدر كفاءته وفاعلیته یكون التأثیر في المتعلمین

  یبین القدرة على صیاغة األسئلة الصفیة): 43(جدول رقم 
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
  20،82  56  17،02  16  22،86  40  نعم
  79،18  213  82،98  78  77،14  135  ال

  100  269  100  94  100  175  المجموع
القـــدرة علـــى صـــیاغة األســـئلة  أعـــاله مـــا إذا أدت البـــرامج التكوینیـــة إلـــى زیـــادة یبـــین الجـــدول

حیث قدرت على مستوى وقد أجابت النسبة األكبر من فئة المبحوثین ب ال  لدى المعلمین، الصفیة
  .%77،14وعلى مستوى التعلیم االبتدائي ب  %82،98التعلیم المتوسط 

وعلـى  %22،86وقد بلغت على مستوى التعلیم االبتدائي  بنعم النسب المتبقیة أجابتفیما  
إذ تعتبــر الصــیاغة السـلیمة والدقیقــة لألســئلة الصـفیة أحــد أهــم  ،%17،02مسـتوى التعلــیم المتوسـط 

  .األساسیة لتقویم التالمیذالنقاط 
أن اإلصـالحات الجدیـدة قـد فرضـت علـى المعلمـین نوعـا ) 41(في الجـدول رقـم  أشرناوكما 

وهذا النوع من التقویم محتاج إلى أن تكـون مهـارات المعلمـین فـي مجـال صـیاغة  التقویم،جدیدا من 
م حتى تسهل على المعل ت،تابیة دقیقة وسلیمة في نفس الوقاألسئلة الصفیة سواء كانت شفویة أو ك

  .تقویم تالمیذه بكل دقة وشفافیة
هم یحســن مـن أداء المعلمــین ولـم یرفــع مـن مهــارات أن هـذا التكــوین لـم إال أن مـا توصـلنا إلیــه

شـروط تحقیـق هـذا النـوع بـالتقویم القـدیم لغیـاب  غـالبیتهمقد احتفظ ف في مجال تنویع أسالیب التقویم،
  .من التالمیذ داخل القسم الواحد قلیلأهمها العدد ال من التقویم
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ا التكـوین لـم یـؤدي إلـى تحسـین أداء فهـذ ،مـع صـیاغة األسـئلة الصـفیةحصـل نفس الشيء و    
أمـــر شـــائع  إذ تعتبـــر إثـــارة األســـئلة الصـــفیة واإلجابـــة عنهـــا علـــى هـــذه المهـــارة، المعلمـــین واألســـاتذة

المركــزي هنــا هــو مــدى فاعلیــة ذلــك فــي ولكــن العنصــر  ومعــروف فــي البیئــة الصــفیة منــذ أمــد بعیــد،
مـع  دعم تعلم التلمیذ من جهة وتعزیز قـدرة المعلـم علـى مراقبـة عملیـة تعلـم الطلبـة مـن جهـة أخـرى،

  .أخذ نوعیة األسئلة المطروحة في الصف بعین االعتبار
إلـى العدیـد مـن النتـائج الدراسات التـي أجریـت حـول موضـوع األسـئلة الصـفیة نتائج توصلت 

تــرتبط بتحصــیل  إلــى أن األســئلة الصــفیة منخفضــة المسـتوى والمتعلقــة بواقــع التلمیــذ، أشــار فبعضـها
یعتبـر عنصـرا هامـا فـي  األسـئلة الصـفیة المطروحـة وتنوعهـا،ر إلـى أن أشـاوالبعض اآلخـر  .التلمیذ

مثـل أهمیـة األسـئلة الصـفیة فــي  دعـم تحصـیل التلمیـذ كمـا توصــلت تلـك األبحـاث إلـى نتـائج أخــرى،
سواء كانت إجابة صحیحة أم خاطئة إذ أن ذلك یشجع التالمیذ  الصفیة،الطالب إلى المشاركة دفع 

زالـــة أي ســـوء فهـــم فـــي تعلمـــه علـــى التفاعـــل الصـــفي، ٕ كـــذلك فـــإن  ،وتوضـــیح مقـــدار فهمـــه وعمقـــه وا
مـع تنویـع  المستوى الفكري وصـعوبة السـؤال یجـب أن تعكـس نـوع المحتـوى وأهـداف التعلـیم والـتعلم،

لجــذب االنتبــاه وزیــادة الدافعیــة للــتعلم وزیــادة اهتمــام التلمیــذ  مــن موقــف تعلیمــي إلــى آخــر، األســئلة
ومخطط له مسبقا  كما یجب أن تكون األسئلة الصفیة ضمن تسلسل معرفي مستمر بالمادة العلمیة،

  .وبصورة جیدة ومدروسة وواعیة من جانب المعلم
المستمر علـى الـتمكن مـن فـن طـرح األسـئلة كما بینت نتائج األبحاث أن تطویر قدرة المعلم 

باإلضــافة إلــى أن وقــت انتظــار  وتحصــیلهم، تالمیــذالصـفیة یزیــد مــن قــدرة المعلــم علــى تقــویم تعلـم ال
  .المعلم لإلجابة من التلمیذ یزید من تحصیله

وانطالقا مما سبق تبرز أهمیة صیاغة األسئلة الصفیة وضرورة التكوین علیها كأحد 
نما في  في عملیة التقویم فقط،لیس سیة األسالیب األسا ٕ م التالمیذ وتثبیت المعلومات دعم تعلوا

  .لدیهم والمعارف
النتائج المتحصل علیها مرة أخرى من خالل هذا الجدول أثبتت تغییب أحد الجوانب و 

وهو ما یؤكد لنا مرة  تحظى بأهمیة خاصة في هذا التكوین،األساسیة التي كان من المفروض أن 
  .وعجزه عن تحقیق األهداف المسطرة لهحسب رأي المبحوثین  شكلیة هذا التكوینأخرى 
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  الحدیثة في التدریسالتعلیمیة  الوسائلاستخدام الحرص على یبین  ):44(جدول رقم 
  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك
  23،40  22  21،71  38  نعم

  
  ال

    58.39  80  عدم توفر الوسائل الحدیثة
100  

27  37.50    
  22.22  16  16.79  23  الوسائل إلىالدروس لم تتطرق   100

  13.89  10  08.03  11  نمتلك الخبرة
  26.39  19  16.79  23  لم نتكون

  137  78.29  72  76.60  
  100  94  100  175  المجموع
وقد أجاب  الحدیثة في التدریسالتعلیمیة  الوسائلاستخدام  الحرص على یبین الجدول أعاله

علـــى  %78،29حیـــث قـــدرت النســـبة اإلجمالیـــة ب  وفـــي كـــال المســـتویین ب ال، المبحـــوثینغالبیـــة 
  .على مستوى التعلیم المتوسط %76،60مستوى التعلیم االبتدائي و

الحدیثــة  التعلیمیــة اســتخدام الوســائلتــي جعلــت المعلمــین ال یحرصــون علــى األســباب الأمــا 
  :حسب إجابات المبحوثین للتدریس فقد تمثلت في أربع أسباب رئیسیة

 %58.39الحدیثـة حیـث بلغـت النسـبة التعلیمیـة كان السبب األول هو عـدم تـوفر الوسـائل  
حیــث رأى هــؤالء أنـــه  ،علــى مســتوى التعلــیم المتوســـط %37.50و علــى مســتوى التعلــیم االبتـــدائي،
الحدیثـة وكیفیـة اسـتخدامها فهــم یواجهـون مشـكلة عــدم التعلیمیــة سـائل حتـى ولـو تـم تكــوینهم علـى الو 

ن وجدت فهي قلیلة وال یمكن استخدامها مـن قبـل  تواجدها في المؤسسات التي یدرسون بها، ٕ حتى وا
إضـافة  ،الجمیع وبالتالي فإن قلة هذه الوسائل قد تتحول إلى عائق بدل من أن تكون عامـل مسـاعد

وبهـذا یجـد المعلـم نفسـه مضـطر إلـى عـدم اسـتخدامها حتـى ال  ل القسـم الواحـدداخكثرة التالمیذ  إلى
  .یضیع الوقت

أي تكوین یذكر حتى یحفـزهم  إلى عدم تلقیهم المبحوثینبعض  أرجعهأما السبب الثاني فقد 
وقـــد قـــدرت النســـبة علـــى مســـتوى التعلـــیم  الحدیثـــة فـــي التـــدریس،التعلیمیـــة علـــى اســـتخدام الوســـائل 

وهنـــا نالحـــظ إصـــرار فئـــة  ،%16.79وعلـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائي ب  %26.39 المتوســـط ب
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ول أنهــــم اســــتفادوا أم لــــم علــــى أنهــــم لــــم یتكونــــوا باألســــاس حتــــى یمكــــنهم القــــ المبحــــوثینمعتبـــرة مــــن 
  .بالنسبة لغالبیتهم فهذا التكوین شكلي وارتجالي یكاد یخلوا تماما من أي تخطیط یستفیدوا،

أم أنهم یرفضون أسلوب  ونقول هل المشكل فعال أنهم لم یتلقوا أي تكوین؟وهنا نطرح سؤال 
التكوین الذي یعتمد على التكوین الذاتي ویتطلب مجهود كبیر من المتكون مما جعلهم یعزفون عـن 

  قراءة اإلرسالیات المقدمة لهم؟
الحرص الشـدید فما لوحظ من خالل الزیارة المیدانیة لمصلحة التكوین والتفتیش لوالیة ورقلة 

على توصیل اإلرسالیات وتسجیل المعلمین والمتابعة الجدیـة لهـذه العملیـة مـن قبـل رئـیس المصـلحة 
  .وجمیع العاملین

أمــا الفئــة الثالثــة فقــد أرجعــت الســبب إلــى أن الــدروس المقدمــة لهــم لــم تتنــاول الحــدیث عــن  
علــى مســتوى التعلــیم المتوســط ب الحدیثــة وكیفیــة اســتخدامها وقــد قــدرت النســبة التعلیمیــة الوســائل 
إال أنــه یجـب أن نشــیر هنــا أنـه مــن بــین  ،%16.79وعلـى مســتوى التعلـیم االبتــدائي ب  22.22%

ومـن خـالل اطـالع الباحثـة علـى محتـوى  ،المقاییس المدرجة في هذا التكـوین مقیـاس اإلعـالم اآللـي
  .تلفةهذا المقیاس الحظت أنه ثري جدا من ناحیة المواضیع المقدمة والمخ

یحرصـــون علـــى  فهـــم ،إلـــى الخبــرة المبحـــوثینأمــا الســـبب الرابـــع واألخیــر فقـــد أرجعـــه بعــض 
والسـبب فـي ذلـك ال یرجـع إلـى  ،قبـل تلقـیهم التكـوین الحدیثة فـي التـدریسالتعلیمیة استخدام الوسائل 

نمـــا راجـــع بصـــورة أساســـیة إلـــى ٕ وحرصـــهم خبـــرتهم الطویلـــة فـــي مجـــال التعلیم، تلقـــیهم هـــذا التكـــوین وا
 %13.89على مسـتوى التعلـیم المتوسـط وقد بلغت النسب  الشدید على استخدام الوسائل التعلیمیة،

  .%08.03وعلى مستوى التعلیم االبتدائي 
أن بـرامج التكـوین المقدمـة قـد مكنـتهم فعــال  اأمـا النسـبة المتبقیـة وفـي كـال المسـتویین فقــد رأو 

علــى  %23،40الحدیثــة فــي التكــوین وقــد قــدرت ب التعلیمیــة مــن الحــرص علــى اســتخدام الوســائل 
  .على مستوى التعلیم االبتدائي %21،71و مستوى التعلیم المتوسط،

التربـوي الجدیـد مـن بـین األشـیاء التـي جـاء بهـا مـن أجـل تجویـد العملیـة التعلیمیـة  فاإلصالح
جــل تســهیل عمــل مــن أ ل التعلیمیــة الحدیثــة فــي التــدریس،ئوتحســین أداء المعلــم هــو اســتخدام الوســا

فـي كثیـر هذه الوسـائل غیاب  لكن المالحظ من خالل نتائج هذا الجدول ،المعلم في كل المستویات
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نمـا ترجـع  المعلم، إرادة راجع إلى ظروف خارجة عنوهذا  من مؤسساتنا التربویة، ٕ بصـورة أساسـیة وا
  .موجودةفما فائدة التكوین على وسیلة هي باألساس غیر  إلى عوامل مادیة بحتة

فنظریـة المــوارد البشــریة تقـول أن التكــوین لــیس دائمـا هــو الحــل الوحیـد لكــل المشــكالت التــي 
 بعـدفهـو لـیس الحـل األمثـل والسـحري لكـل المشـكالت التـي تعتـرض التنظـیم، ف تعترض المؤسسـات،

فإذا كانت  ،یتم التقریر ما إذا كان التكوین هو الحل أم ال حتیاجات الفعلیة للموارد البشریةدراسة اال
بتـــوفیر الوســـائل الالزمـــة لـــذلك ونســـتغني عـــن التكـــوین  اإلجابـــة ب ال فـــإن علـــى المؤسســـة االكتفـــاء

  .نهائیا
عـــدم مالئمـــة و  لإلصـــالح، ةعـــدم تـــوافر األدوات والمعـــدات والوســـائل والتجهیـــزات الالزمـــإن 

والدراســــة والعمــــل  للبحــــث ال التــــي صــــممت للشــــرح والتلقـــین،المـــدارس التقلیدیــــة وفصــــولها وأدواتهـــا 
لــذا  أحــد أســباب فشــل اإلصــالح التربــوي ،تكــار والتفاعــل المســتمر مــع البیئــةوالتفكیــر واالب الجمــاعي

تحســـین ظـــروف التمـــدرس وتطـــویر أوال ب فـــإذا أردنـــا الوصـــول إلـــى النتـــائج المرغوبـــة فـــنحن مطـــالبین
المعــدات و واألدوات  ،قتــوفیر العــدد الكــافي والالئــق مــن المنشــآت والمرافــمــن خــالل  وســائل العمــل،

فتحقیـــق  والوســـائل والتجهیـــزات الضـــروریة والالزمـــة لـــذلك بمـــا یتوافـــق ومتطلبـــات اإلصـــالح الجدیـــد
  .اإلصالح المنشود یأتي عن طریق توفیر كل الظروف المالئمة للتطبیق

  مع التالمیذ اكتساب مهارات العمل الجماعيیبین  ):41(جدول رقم 
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
  28،62  77  28،72  27  28،57  50  نعم
  71،38  192  71،28  67  71،43  125  ال

  100  269  100  94  100  175  المجموع
 تهمقــدر مــن زیــادة  المعلمــین واألســاتذةمــا إذا مكنــت البــرامج التكوینیــة  یبــین الجــدول أعــاله 

ب  مـن المبحـوثینوقـد أجابـت  النسـبة األعلـى  ،اكتساب مهارات العمـل الجمـاعي مـع التالمیـذعلى 
وعلــى مســتوى التعلــیم المتوســط ب  %71،43ال وقــد بلغــت نســبتهم علــى مســتوى التعلــیم االبتــدائي 

71،28%.  
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وعلــى  %28،72ب البقیــة بــنعم وقــد بلغــت نســبتهم علــى مســتوى التعلــیم المتوســط افیمــا أجــ
  .%28،57مستوى التعلیم االبتدائي ب 
فإضـافة إلـى كـون  جموعـات صـغیرة أحـد األسـس الهامـة لتعلـیم التالمیـذ،أصبح العمـل فـي م

العمل الجماعي أحد أسالیب التعلم التي یكتسب منها التالمیذ المعارف والمعلومات فإنها تعد كـذلك 
وبهــــذا  وأهمیتــــه وضــــرورته داخــــل المجتمــــع، أســــلوب نــــاجح لتعلــــیم التلمیــــذ ثقافــــة العمــــل الجمــــاعي،

فــدور التكــوین كأســلوب لتنمیــة  ،العمــل الجمــاعي والتعــاون علــى حــل المشــكالتیكتســبون  مهــارات 
بـــل تمتـــد إلـــى إكســـاب المتكـــونین  المــوارد البشـــریة ال یقتصـــر علـــى زیـــادة معـــارف ومهـــارات األفـــراد،

  .أسالیب التفاعل بین األفراد العاملین
ین أحد أهم وهنا نستنتج أیضا أن هذه البرامج التكوینیة قد فشلت في إكساب المتكون

المهارات الهامة والمستهدفة من خالل اإلصالح التربوي الجدید وهي إكساب التالمیذ مهارة العمل 
فال نتوقع إذن من  الجماعي وهو ما عبر عنه غالبیة المبحوثین من خالل اإلجابات المقدمة،

  .سالمعلم أو األستاذ أن یعلم تالمیذه اكتساب مهارة معینة هو ال یمتلكها باألسا
 على مستوى التعلیم االبتدائي والمتوسط هي نسب متقاربةب ال نالحظ أن نسبة اإلجابات 

وهو ما یدل على وجود خلل في الخطة  سواء من نتائج الجدول الحالي أو الجداول السابقة،
عن أهمیته ومسعاه  اثناناإلستراتیجیة الموضوعة من أجل تنفیذ هذا المسعى الذي ال یختلف فیه 

الوصول بمعلمي التعلیم االبتدائي جامعي و  ملمحإلى إعطاء هؤالء المدرسین النبیل الذي یهدف 
والمتمثل في ثالث سنوات بعد البكالوریا  وأساتذة التعلیم المتوسط إلى المستوى الذي حدده اإلصالح

فشل بصورة كبیر في  هإال أن، المتوسطبالنسبة للمعلمین وأربع سنوات بعد البكالوریا ألساتذة التعلیم 
حسب رأي المبحوثین حیث رأى غالبیتهم أنهم لم یستفیدوا من هذا  األهداف المسطرةتحقیق 

  .التكوین سواء على المستوى المعرفي أو المهني
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أدى أســلوب التكــوین عــن بعــد بوصــفه األســلوب  :الثانیــة الجزئیــة نتــائج الفرضــیة 3-1  
  .للمعلم بما یتوافق وأهداف اإلصالح التربوي الجدید إلى تنمیة الجانب المهنيالمعتمد للتأهیل 

 لـم یقتصـر هـدف التكـوین عـن بعـد علـى تنمیـة المعـارف األكادیمیـة للمعلمـین واألسـاتذة فقــط
نمـــا هـــدف إلـــى جانـــب ذلـــك إلـــى تنمیـــة الجانـــب المهنـــي لهـــم، ٕ أن زیـــادة الرصـــید  إذ كـــان یفتـــرض وا

تغلــب علــى العدیــد مــن لل ،ســینعكس مباشــرة علــى الجانــب المهنــي لهــم اتذة،المعرفــي للمعلمــین واألســ
التـــي قـــد تكـــون فـــي الغالـــب مرتبطـــة بتنفیـــذ المنـــاهج  المشـــكالت التـــي تـــواجههم فـــي مجـــال عملهـــم،

مـــــن خـــــالل اإلجابـــــة علـــــى مختلـــــف  وحتـــــى بكیفیـــــة التعامـــــل مـــــع المتعلمــــین، والمقــــررات الدراســـــیة،
اهتمامـــــاتهم التـــــي تفرضـــــها التغیـــــرات االجتماعیـــــة واالقتصـــــادیة استفســـــاراتهم واالســـــتجابة لمختلـــــف 

 .وكذا العلمیة والتكنولوجیة والمعرفیة المحیطة بهم وأثرها على نموهم ومتطلباتهم والسیاسیة،
بهــدف اإلجابــة عــن الفرضــیة الجزئیــة الثانیــة قمنــا بتجزئتهــا إلــى مؤشــرات، وقــد توصــلنا إلــى 

  : النتائج التالیة
أن البـرامج التكوینیـة لـم تـؤدي بـالمعلمین إلـى زیـادة قـدراتهم ) 33(نتائج الجـدول رقـم توصلنا في -1

علـى  %69،71و %78،72على مستوى التعلیم المتوسط وقد بلغت النسب على التخطیط للدرس 
  .مستوى التعلیم االبتدائي

وكــذا بعــد امــتالك الخبــرة وشــكلیة التكــوین، :وقــد أرجعــوا ذلــك إلــى ثــالث أســباب رئیســیة هــي  
الـذي یعتبـر أولـى الخطـوات السـلیمة والناجحـة  البرامج المقدمـة عـن موضـوع طـرق التخطـیط للـدرس

  .في توصیل المعارف والمعلومات
زیـادة قـدرة المعلمـین علـى تحدیـد صرح غالبیة المبحوثین أن برامج التكوین عـن بعـد لـم تـؤد إلـى -2

مـا عبـرت عنـه النتـائج الـواردة فـي الجـدول  وهـو حسب خصـائص التالمیـذ، ةالتدریس المناسب طریقة
علــى مســتوى  %75،43،و%80،85علــى مســتوى التعلــیم المتوســط  حیــث بلغــت النســب) 36(رقــم

  .التعلیم االبتدائي
أن بـــرامج التكـــوین عـــن بعـــد لـــم تـــؤد إلـــى زیـــادة ) 30(أظهـــرت النتـــائج الـــواردة فـــي الجـــدول رقـــم -3

علــى مســتوى التعلــیم المتوســـط نســب الوقــد بلغــت  ،قبــلعــن  مهــاراتهم فــي إثــارة اهتمامــات التالمیــذ
  .%73،71وعلى مستوى التعلیم االبتدائي  ،75،53%
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أن برامج التكوین عن بعد لم تساعدهم على تنویع ) 41(في الجدول رقم  المبحوثینأقر غالبیة  -4
إال أننـا  للتقـویم،خاصـة وأن اإلصـالحات التربویـة األخیـرة قـد جـاءت بأسـلوب جدیـد  أسالیب التقـویم،

وجــدنا تمســك شــدید مــن قبــل المعلمــین واألســاتذة بــالتقویم القــدیم وهــذا راجــع إلــى عــدم تــوفیر البیئــة 
المالحــظ أن  إذ .المناسـبة لتطبیقــه والمتمثلــة بصــورة أساسـیة فــي قلــة عــدد التالمیـذ فــي القســم الواحــد

أبـرز العوامـل مـن ا كان مة وهو مدارسنا ال زالت تشكوا من مشكل االكتظاظ داخل الفصول الدراسی
وعلـى  %74،47على مسـتوى التعلـیم المتوسـط  نسبالبلغت وقد  األساسیة التي حدت من تطبیقه،

  .%70،29مستوى التعلیم االبتدائي 
فــالتقویم أصــبح یقــوم بوظیفــة تكوینیــة، تتعــدى وظیفتــه التقلیدیــة التــي تحصــره كــأداة للقیــاس 

  .والمعاینة فقط
وین عـن بعـد لـم یـزد مـن مـرة أخـرى أن التكـ) 43(أیضا في الجدول رقم  المبحوثینصرح غالبیة -5

یــدة التــي تعتبــر أحــد األدوات المســاعدة للمعلــم فــي أدائــه صــیاغة األســئلة الصــفیة الج قــدرتهم علــى
مـــن أجـــل مســـاعدة تالمیـــذه علـــى التعلـــیم والـــتعلم وتقـــدیر مســـتواهم وتحفیـــزهم وحـــثهم علـــى  ،التربـــوي
وعلـى مسـتوى التعلـیم االبتـدائي  %82،98على مستوى التعلیم المتوسـط  بلغت النسبوقد  الدراسة،

  .%77،14ب 
إلـى أن بــرامج التكـوین عــن بعـد لـم تســاعد المعلمـین وال األســاتذة ) 44(توصـلنا فـي الجــدول رقـم -6

 حیـث بلغـت النسـب على جعلهم أكثر حرصا على استخدام الوسائل التعلیمیة الحدیثـة فـي التـدریس،
  .على مستوى التعلیم المتوسط %76،60على مستوى التعلیم االبتدائي و%78،29 ب

وقــد أرجــع غــالبیتهم الســبب إلــى عــدم تــوفر هــذه الوســائل علــى مســتوى المؤسســات التربویــة  
وهـــذا مـــا یـــدل علـــى الفشـــل فـــي تحقیـــق أحـــد  ى فـــي حالـــة توفرهـــا فهـــي قلیلـــة،وحتـــ التــي یعملـــون بهـــا

لهذا التكوین وهو زیادة قـدرة المدرسـین مـن الـتحكم فـي الوسـائل التعلیمیـة األهداف األخرى المسطرة 
دخــــال جملــــة مــــن فنجــــاح اإلصــــالح التربــــوي  الحدیثــــة، ٕ وتحقیقــــه ال یقتصــــر علــــى تغییــــر المنــــاهج وا

نمــــا یســـتلزم  ٕ كتــــوفیر األدوات والوســــائل  ،المتطلبـــات األخــــرىتــــوفیر جملــــة مــــن التحســـینات علیهــــا وا
  .لمؤسساتوالتجهیزات على مستوى ا
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،علـــى مســـتوى التعلـــیم %71،28و علـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائي  %71،43 هصـــرح مـــا نســـبت-7
وهــذا فــي  أن بــرامج التكــوین عــن بعــد لــم تكســبهم مهــارات العمــل الجمــاعي مــع التالمیــذ، المتوســط،

  .)46(الجدول رقم
 الباحثـة مـن خـالل اطـالعف ،رغم وجود دروس تتحدث عـن الجماعـة وعـن العمـل الجمـاعي 

أن هناك دروس في مقیاس التربیة وعلـم الـنفس تتحـدث عـن  الحظت التكوینیة على محتوى البرامج
وقـــد یكـــون هـــذا راجـــع إلـــى أن  إال أنهـــم صـــرحوا بالمقابـــل أنهـــم لـــم یســـتفیدوا منهـــا، ،هـــذا الموضـــوع

 ولــىبالفرضــیة األكمــا توصــلنا إلــى هــذا فــي نتــائج الجــداول الخاصــة  ،المواضــیع مدروســة مــن قبــل
أن البــرامج لــم تحمــل أي جدیــدة وأنهــا  المبحــوثینأیــن صــرح بعــض ) 20(خاصــة فــي الجــدول رقــم 

  .عبارة عن دروس تم دراستها سابقا
ال تسـعى فقـط إلـى ذاك أنهـا  دیثـة فـي إعـداد البـرامج التكوینیـة،النظرة الحو وهو ما ال یتوافق 

أیضـا إكسـابهم مهـارات جدیـدة تسـاعدهم  بـل إیجاد الحلـول للمشـكالت الحالیـة التـي تقلـل مـن األداء،
فالمعلمین لیسـوا بحاجـة  على التكیف مع المتغیرات البیئیة الجدیدة داخل المنظمة التي یعملون بها،

بـل  فقط إلى إعطائهم دروس تحمل معلومات جدیدة أو تعمق معلوماتهم في المـواد التـي یدرسـونها،
فـــالمعلم الـــذي  ،ع مختلـــف التغیـــرات المتوقعـــةمعلومـــات لكیفیـــة التعامـــل مـــالـــدروس یجـــب أن تحمـــل 

معــارف جــاهزة لكــن الــذي یســاعدهم علــى تشــكیل أذهــان ب ذاك الــذي یمــدهملــیس  الیــوم نبحــث عنــه
عدادها لمسئولیات  ٕ   .الغدمبدعة وا

نخلــص أخیــرا إلــى القــول أن الفرضــیة الثانیــة لــم تتحقــق بســبب تــراكم عــدة عوامــل حــدت مــن 
وهـــو مـــا أكدتـــه  ،واألســـاتذة للمعلمـــین تنمیـــة الجانـــب المعرفـــي الوصـــول إلـــى الهـــدف المســـطر، وهـــو

 عنهــا مــن قبــل المبحــوثین وعلــى المســتوىین االبتــدائي والمتوســط ةاإلجابــات المقدمــة والنســب المعبــر 
وهــذا  طــطلــم تــؤد إلــى تنمیــة هــذا الجانــب وتطــویره كمــا كــان مخ ،أظهــرت أن البــرامج المقدمــة حیــث

  :راجع إلى
كـان سـببا رئیسـیا فـي إخفاقـه واسـتیاء  والـذيشكلیة التكوین وارتجالیته حسب عدد من المبحـوثین -1

  .بدل اإلقبال والتحمس لتلقیه كثیر من المعلمین منه
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أن الخبـــرة المیدانیـــة الطویلـــة التـــي یمتلكونهـــا  حیـــث اعتبـــر كثیـــر مـــن المعلمـــین واألســـاتذة الخبـــرة-2
   .ثیر من المهارات الالزمة للتدریسفي اكتساب الك ارئیسیكانت سببا 
أدت المشــكالت التــي واجهــت المعلــم أثنــاء  :الفرضــیة الثالثــةعــرض وتحلیــل بیانــات  -4

  .التأهیلتلقي التكوین عن بعد بوصفه األسلوب المعتمد للتأهیل إلى التأثیر على أهداف 
  لتكوین عن بعد فائدةألسلوب ایبین ما إذا كان ): 46(جدول رقم 

  متوسط  ابتدائي  االحتماالت
  %  ك  %  ك

  17،02  16  24،57  43  نعم
  
  ال

    23.48  31  غیر منظم ومخطط
100  

17  21.79    
  50.00  39  56.82  75  ال یوجد مكون  100

  28.21  22  19.70  26  ضیق الوقت وكثرة المهام
  82.98  78  75.43  132  المجموع

  100  94  100  175  المجموع الكلي
مــا إذا كــان للتكــوین عــن بعــد فائــدة حســب رأي المبحــوثین وقــد عبــرت یبــین الجــدول أعــاله 

بلغـت  دوفـي كـال المسـتویین أن هـذا التكـوین لـم یقـدم لهـم أي فائـدة وقـ حـوثینبالمالنسب األكبر مـن 
علـــــى مســـــتوى التعلـــــیم  %75،43علـــــى مســـــتوى التعلـــــیم المتوســـــط و %82،98اإلجمالیـــــة النســـــب 
  .االبتدائي

غیـر مفیـد فقـد تـم حصــر  أسـلوب التكـوین عـن بعــدأمـا عـن األسـباب التـي جعلــتهم یـرون أن 
  :في ثالث أسباب رئیسیة إجاباتهم

وهــو مــا أثــر علــى  غیــاب المكــونهــو  ي أجمــع علیــه غالبیــة المجیبــین بــال،الســبب األول الــذ
تعلــیم االبتــدائي النســبة علــى مســتوى ال تحقیــق أهدافــه وحــال دون اســتفادة المعلمــین منــه وقــد قــدرت

   .%50.00وعلى مستوى التعلیم المتوسط  ،56.82%
یعد المكون أحد العناصر الهامة في العملیة التكوینیة ویؤدي دور كبیر في توصیل محتوى 

 غیابـه قـد یـؤثر سـلبا عـن العملیـةو  سـاعدة المتكـون فـي فهمهـا وتعلمهـاوم البرامج التكوینیـة وشـرحها،
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إذ أرجعوا عدم  في هذا الجدول، المبحوثینوهي نفس النتیجة التي عبر عنها بعض  ككل، التكوینیة
  .استفادتهم لغیاب المكون

حیــث یجتمــع فیهــا المكــون  یــوم واحــد فــي األســبوع، ممثلــة فــيورغــم برمجــة لقــاءات دوریــة  
تلقـي  وأیضـا مـن أجـل بالمتكونین لطرح االنشـغاالت واالستفسـارات وكـذا التشـاور مـع هیئـة التكـوین،

رشــادات ونصــائح المكــونین، ٕ وتــنظم  .واالســتفادة مــن حصـص التنشــیط فــي بعــض المــواد توجیهـات وا
حسـب مـا جـاء فـي وثیقـة تكـوین ، هذه اللقاءات في مؤسسات تكوینیة أو تعلیمیة تعین لهـذا الغـرض

لمـــین غیــر كــافي بالنســبة للمع برمجــة یــوم واحـــد إال أن معلمــي االبتــدائي وأســاتذة التعلـــیم المتوســط،
  .وكثرة انشغاالتهم واألساتذة وقد یرجع هذا إلى كثافة البرنامج المقدم لهم

وقــد فقــد كــان ضــیق الوقــت وكثــرة المهــام الــذي قــدم مــن بعــض المبحــوثین أمــا الســبب الثــاني 
قـدرت أما على مستوى التعلیم االبتدائي فقـد  ،%28.21مستوى التعلیم المتوسط  ة علىبلغت النسب

لقاءهــا  أن المعلــم مطالــب بالقیــام بعــدة نشــاطات منهــا تحضــیر الــدروس، فمعــروف.%19.70ب  ٕ وا
فــي ظــل كثــرة المهــام یجــد  وقــد تتعــدى فــي بعــض الحــاالت القیــام بمهــام إداریــة، ،...والقیــام بــالتقویم

خاصــــة إذا علمنــــا أن  وس واإلرســــالیات المقدمــــة،نفســــه فــــي األخیــــر غیــــر قــــادر علــــى قــــراءة الــــدر 
 تطلـب تفـرغ تـام أو شـبه تـامكمـا أشـرنا سـابقا والـذي ی تتمیز بكثافة البرنامج، مقدمة لهماإلرسالیات ال

وبهـذا فقــد كــان ضـیق الوقــت وكثــرة المهـام وااللتزامــات بالنســبة للمعلمـین واألســاتذة هــو  ،علـى األقــل
  .الذي حال دون استفادتهم وعدم تفرغهم لدراسة الكتب المقدمة لهم

ومــدروس  مخطــطغیــر هــو أن التكــوین  المبحــوثینالــذي قدمــه لنــا بعــض الســبب الثالــث  مــاأ
علــى  %23.48و ،علــى مســتوى التعلــیم المتوســط %21.79وقــدرت النســبة ب  وغیــر مــنظم، بدقــة

والتـي أظهـرت لنـا سـابقة جداول وهي نفس اإلجابة التي حصلنا علیها في  ،مستوى التعلیم االبتدائي
فبالنسبة مثال الختیار المتكونین الحظنا أنه تـم الـدمج بـین أكثـر  لحاجات الفعلیة للمتكونین،اتغییب 
عطائهم نفس المحتوىمن مس ٕ وهو ما كـان أحـد األسـباب الرئیسـیة الكامنـة وراء عـدم  ،توى تعلیمي وا

بعـض المبحـوثین أرجـع حیـث ) 20(وهـو مـا دلـت علیـه البیانـات الـواردة فـي الجـدول رقـم  ،االسـتفادة
فیمـا عبـرت نسـبة أخـرى أن عـدم  المعلومات المقدمة قد تـم دراسـتها مـن قبـل،عدم االستفادة إلى أن 

خاصــة فــي ظــل غیــاب المكــون لیقــوم  االســتفادة یرجــع إلــى أن البــرامج المقدمــة ذات مســتوى عــال،
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أیضـا تـم إهمــال نقطـة أخـرى مهمـة خاصـة بــالخبرة  .ة الشـرح وهـو مـا أدى إلــى عـدم اسـتفادتهممـبمه
علـى أن عـدم اسـتفادتهم ترجـع  واأجمعـ ،في بعض الجداول السـابقة وثینالمبححیث وجدنا كثیر من 

بفعل الخبرة وسنوات العمل الطویلة والتي فاقت عند الكثیر  مهاراتإلى اكتسابهم لتلك المعلومات وال
  .سنة 20منهم 

وعلــى مسـتوى التعلــیم  %24،57أمـا نسـبة المجیبــین بـنعم فقــد قـدرت علــى مسـتوى التعلــیم االبتـدائي 
  .%17،02المتوسط 

لتحقیــق النجــاح للبرنــامج  بالغــة عــد ذا أهمیــةی التكــوینوهنــا نقــول أن عملیــة اختیــار أســلوب 
لمــا لــه مــن تــأثیر علــى تقبــل المتكــونین ألنــواع المعرفــة أو المهــارات أو االتجاهــات التــي  ،كــوینيالت

إال أنـه یجـب التنویـع  هـا،وبالرغم من تعدد تلك األسالیب وأهمیة كل من.یسعى البرنامج إلى تحقیقیها
فــي اســتخدامها بمــا یتفــق مــع العدیــد مــن المتغیــرات وذلــك لمراعــاة مبــدأ التشــویق والبعــد عــن التكــرار 

وتحقیق حاجات هؤالء المتكونین التي  والرتابة في عرض موضوعات أو محتوى البرنامج التكویني،
وافعهـــم واتجاهـــاتهم ومســـتوى شـــى مـــع داوتتم تختلـــف بـــاختالف أســـلوب تعلمهـــم المعرفـــي والمهـــاري،

  .ثقافتهم ونموهم المهني
  وافي للمحتوى اعطي شرحتیبین ما إذا كانت اإلرسالیات ): 47(جدول رقم 

  متوسط  ابتدائي  االحتماالت
  %  ك  %  ك

  45،74  43  46،29  81  نعم
  
  ال

    30.85  29  الزمالء
100  

14  27.45    
  21.57  11  21.28  20  المفتش  100

  17.65  09  12.76  12  المدیر
  33.33  17  35.11  33  ال أعطیها أهمیة

  54.26  51  53.71  94  المجموع
  100  94  100  175  المجموع الكلي

مــن معلمــین علــى مســتوى المقدمــة للمتكــونین مــا إذا كانــت اإلرســالیات  هیبــین الجــدول أعــال
وقــد أجابــت  ،وافــي للمحتــوىتعطــي شــرح  التعلــیم االبتــدائي وأســاتذة علــى مســتوى التعلــیم المتوســط،
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علــــى مســــتوى التعلــــیم المتوســــط  النســــبة اإلجمالیــــة ب ال إذ بلغــــت المبحــــوثینالنســــبة األكبــــر مــــن 
بعـض  وقـد یرجـع هـذا إلـى السـبب الـذي قدمـه ،%53،71وعلى مستوى التعلیم االبتدائي 54،26%

بعــــض حیــــث أجــــاب  الــــذي یبــــین الفائــــدة مــــن التكــــوین،) 46(فــــي الجــــدول الســــابق رقــــم  المبحــــوثین
لــذا قــد یكــون نفــس الســبب  المكــون،ا مــن التكــوین وهــذا راجــع إلــى غیــاب أنهــم لــم یســتفیدو  المبحـوثین

ذاك أن كثیر من الدروس والمواضیع تتطلب شرح مـن  ،الذي أدى إلى عدم فهم محتوى اإلرسالیات
دروســها  خاصــة بعــض المــواد التــي كانــت الفهــم، وغیابــه یــؤثر بصــورة مباشــرة علــى كــونطــرف الم

لـذوي التخصـص األدبـي حیـث  كالفیزیـاء والریاضـیات خاصـة تتطلب مكون مختص لشرح الدروس،
وجـــدوا عدیـــد مـــن الصـــعوبات فـــي فهـــم الـــدروس المقدمـــة لهـــم فـــي اإلرســـالیات رغـــم إرفاقهـــا بأســـئلة 

أن ن یتبـ وبالتـالي فـإن هـذه النسـبة العالیـةاآلخر وهي كثرة االنشـغاالت  إضافة إلى السبب وتمارین،
 انشـغاالتكثـرة ف ،تبني أسلوب التكـوین عـن بعـد قـد أظهـر فشـله وعجـزه فـي بلـوغ األهـداف المسـطرة

عطاءهـا الوقـت الكـافي مـن أجـل فهمهـا ة اإلرسـالیاتتمنعهم من قراءالمعلمین  ٕ  فهـم ،والـتمعن فیهـا وا
  .بحاجة إلى من یساعدهم على شرح الدروس

وقـد عبـرت النسـبة  فـي ظـل غیـاب المكـون ال بمـن تسـتعین،وفي حالة عدم الفهم طرحنا سـؤا
أن الدروس والمواضیع التي ال یفهمونهـا ال یعطونهـا أهمیـة وال المجیبة ب ال  المبحوثیناألكبر من 

االبتــــدائي ب  النســــبة علــــى مســــتوى التعلــــیم ههــــذوقــــد قــــدرت  یحــــاولون البحــــث عــــن إجابــــات لهــــا،
یـــدل علـــى عـــدم قناعـــة المعلمـــین وهـــو مـــا  ،%33.33وعلـــى مســـتوى التعلـــیم المتوســـط  ،35.11%

هـــذه القناعـــة قـــد ترجــع إلـــى قلـــة اإلعـــالم عـــن أهمیـــة هـــذا التكـــوین غیـــاب و  واألســاتذة بهـــذا التكـــوین،
  .والتعریف بأهدافه

أنها تلجأ إلـى بعـض الـزمالء مـن أجـل شـرح النقـاط الغامضـة تلتها مباشرة الفئة التي أجابت 
وعلــى مســتوى  %30.85وقــد بلغــت النســبة علــى مســتوى التعلــیم االبتــدائي  ،الــواردة فــي اإلرســالیات

 علــــى مســــتوى التعلــــیم المتوســــط %21.57فیمــــا أجابــــت مــــا نســــبته . %27.45التعلــــیم المتوســــط 
فیمــا عبــرت النســبة المتبقیــة مــن  ،أنهــا تســتعین بــالمفتشعلــى مســتوى التعلــیم االبتــدائي  %21.28و

لمــــدیر فــــي حــــال لــــم یــــتم فهــــم بعــــض المواضــــیع أو النقــــاط فــــي أنهــــا تســــتعین بابــــین المجیبــــین بــــال 
وعلــــى مســــتوى التعلــــیم  %17.65وقــــد بلغــــت النســــبة علــــى مســــتوى التعلــــیم المتوســــط اإلرســــالیات 
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وهــو مــا یــدل علــى جدیــة بعــض المعلمــین واألســاتذة واهتمــامهم بهــذا التكـــوین .%12.76االبتــدائي 
  .ستفادة من هذا التكوینوالسعي فعال إلى التحصیل المعرفي والمهني واال

أن اإلرسـالیات تعطـي شـرح وافـي للمواضـیع المقدمـة فقـد قـدرت علـى مسـتوى  اأما الذین رأو  
  .%45،75وعلى مستوى التعلیم المتوسط  %46،29التعلیم االبتدائي 
عــن  وفـي كــال المسـتویین االبتــدائي والمتوسـط، المبحـوثینبعــض  عــدم اهتمـام إرجـاعویمكـن 

إلى اإلجراءات الروتینیة في عملیة التقویم إذ  للمواضیع والدروس التي لم یفهموها شروحالبحث عن 
بـــرامج إعـــداد المعلمـــین قبـــل الخدمـــة فـــي  أساســـیا لعملیـــات التعلـــیم والـــتعلم،یعــد التقـــویم جانبـــا هامـــا و 

للوقوف على مدى تحقق األهداف المنشودة وتعرف نقاط القـوة والضـعف فـي  برامج تأهیلهم،وأیضا 
  .وتحسین هذه العملیات مستقبالمحاولة للتغلب على نقاط الضعف 

ومـــن خـــالل المقـــابالت التـــي أجریناهـــا مـــع بعـــض المعلمـــین علـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائي 
تقـویم ال تخضـع لمقـاییس معینـة إذ فـي واألساتذة على مستوى التعلیم المتوسط فقد قـالوا أن عملیـة ال

وهـو مـا جعلهـم فـي الغالـب ال یعطـون  للممتحنین وبهذا یتم تحصیل المادة، 10الغالب تقدم عالمة 
كما تم تسجیل العدید من التجاوزات في فترات إجراء  ،أهمیة كبیرة للدروس ومحاولة قراءتها وفهمها

روتینیـــة عرضـــیة وبأســـالیب  كونـــه إجـــراءاتعـــن ال یخـــرج إذن التقویم المعمـــول بـــه فـــ ،االمتحانـــات
  .مرتجلة

وفي المقابلة التي أجریناها مع مفتش التربیة والتكوین للتعلیم االبتدائي فقد أقر هو اآلخر 
دة وللقضاء على هذه الظاهرة فقد اقترح إعا أسالیب التقویم المتبعة،في شفافیة وجود عن عدم 

أما عن وجهة نظره في .الجامعة على إجراء االمتحاناتتشرف النظر في التقویم المتبع كأن 
إال أن بعض المواضیع مثال في  اإلرسالیات فقال أنها من ناحیة المحتوى تقدم مضمون ثري جدا،

یحتاج إلى متكون متخصص لشرحها ویصعب على المعلمین  التربیة الفنیة والتشكیلیة،و  األدب
  .فهمها لوحدهم

أو إلزام المتكون بإنجاز مذكرة تخرج في  امتحانات رسمیة، فیما اقترح مفتش آخر إجراء
  .نهایة السنة األخیرة وهذا من أجل إعطاء الشهادة المقدمة في نهایة التكوین قیمة علمیة
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وأن یبنى  لضمان تأهیل فعال ینبغي أن یكون التقویم جزءا مكمال لهذا التأهیل،إذن و 
د من األدوات واألسالیب علمیا یعتمد على العدیو  یكون هادفا شامالو  التقویم على أسس سلیمة،

  .المختلفةالقیاسیة 
الموجـودة عنـد  معالجـة نقـاط الضـعف مـا إذا أدت البـرامج التكوینیـة إلـى یبین ):48(جدول رقم 

  المعلم
  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك
  21،28  20  20،57  36  نعم

  
  ال

    20.86  29  البرنامج مكثف
100  

18  24.32    
  56.76  42  51.08  71  بعیدة عن المیدان  100

  18.92  14  28.06  39  غیاب التطبیق
  78.72  74  79.43  139  المجموع

  100  94  100  175  المجموع الكلي
نقـــاط  ةعالجـــم إلـــىالبـــرامج التكوینیـــة المقدمـــة للمتكـــونین  أدتمـــا إذا  یبـــین الجـــدول أعـــاله 

وقــد قــدرت النســب اإلجمالیــة وعلــى  ب ال المبحــوثیند أجــاب غالبیــة وقــ ،الضــعف الموجــودة عنــدهم
علـــــى مســـــتوى التعلـــــیم  %78،72علـــــى مســـــتوى التعلـــــیم االبتـــــدائي و %79،43ال المســـــتویین ب 

علـــى مســــتوى  %56.76قـــدرت ب المجیبـــین ب ال  المبحـــوثینأرجعـــت نســـبة مــــن وقـــد  المتوســـط،
. السـبب إلـى بعـد البـرامج عـن المیـدان علـى مسـتوى التعلـیم االبتـدائي، %51.08التعلیم المتوسـط و

أن عــدم االسـتفادة ترجـع إلــى بعـد المحتــوى  سـابقةجـداول الالبعــض نتـائج یؤكــد مـا جـاء فــي  وهـو مـا
وهـو دلیـل علـى عـدم معالجتهـا  ،كـونینتلدروس المقدمة عن میدان العمـل واالحتیاجـات الفعلیـة للموا

وانعكــس علـى عــدم الوصـول إلــى الهـدف المرســوم وهــو  ف الموجـودة عنــدهم،لكثیـر مــن نقـاط الضــع
  .تحسین األداء التربوي لهم

ففـــي  حیـــث الحظنـــا مـــن خـــالل الجـــداول الســـابقة غیـــاب الكثیـــر مـــن الموضـــوعات الهامـــة،
مــن المــواد التــي بصــورة أفضــل وجــدنا أن البــرامج المقدمــة لهــم لــم تفــدهم فــي الــتحكم ) 21(الجــدول 

أن البــرامج التكوینیــة لــم تقــدم لهــم معــارف  المبحــوثینفقــد أقــر غالبیــة  )32( الجــدول أمــا یدرســونها،



 الفصل السادس البیاناتاإلجراءات المنهجیة وتحلیل وتفسیر 
 

302 
 

أیضا أنهـا لـم  المبحوثینفقد رأى غالبیة ) 33(أما الجدول  ومعلومات أكثر عن خصائص التالمیذ،
مــا قــدم لهــم مــن دروس ا إلــى أن حیــث توصــلنا فیهــ تســاعدهم علــى التخطــیط بشــكل أفضــل للــدرس،

ولیسـت لهـا أیـة عالقـة بهـا وبالتـالي ال  لتالمیذهم عن برامج التدریس التي یدرسونها یدةومواضیع بع
  .یمكن االستفادة منها في مجال عملهم

 %28.06أما السبب الثاني فیرجع بصورة أساسیة إلى غیاب التطبیق فقد بلغت النسبة 
  .على مستوى التعلیم المتوسط %18.92على مستوى التعلیم االبتدائي و

أما النسبة المتبقیة في فئة المجیبین ب ال فقد أرجعت السبب إلى كثافة البرنامج المقدم  
وعلى مستوى التعلیم االبتدائي  ،%24.32لهم وقد قدرت النسبة على مستوى التعلیم المتوسط ب 

وهذا ما الحظناه من خالل إطالعنا على البرنامج المقرر والمواد المدرسة حیث .%20.86ب 
  .مكثفةو یرة كانت كث

على مستوى و  %21،28أما نسبة المجیبین بنعم فقد بلغت على مستوى التعلیم المتوسط 
  .%20،57التعلیم االبتدائي 

ینبغــي إعطــاء األهمیــة فإنــه  ولكــي یــنجح أي برنــامج تكــویني ویحقــق النتــائج المتوخــاة منــه،
لمضــمون هــذا التأهیــل الــذي نقدمــه فــي مــدى قدرتــه علــى رفــع مســتوى المتكــونین مــن المدرســین فــي 

  .یمكنهم من أداء واجبهم المهني على أحسن وجه أعلى واالرتقاء بهم إلى مستوى عملهم میدان
واهتمامـــاتهم  علمـــین واألســـاتذةاحتیاجـــات المالتكوینیـــة  جلـــذا یجـــب أن یعكـــس محتـــوى البـــرام

معرفـة حاجـات  مـن مـواد نظریـة تعیـنهم علـى بمـا یلـزمهم، تزویـدهم لأن ال یهمـكما یجـب  وقدراتهم،
عداد الدروس وتحضیرها  ةاإلنمائیالتالمیذ  ٕ    .بین التالمیذمراعاة الفروق الفردیة مع وا

  یبین حاجة المعلمین لهذا التكوین ):49(جدول رقم 
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
  26،39  71  28،72  27  25،14  44  نعم
  73،61  198  71،28  67  74،86  131  ال

  100  269  100  94  100  175  المجموع



 الفصل السادس البیاناتاإلجراءات المنهجیة وتحلیل وتفسیر 
 

303 
 

ب  المبحـوثینالفئـة األكبـر مـن  أجابـتوقد  یبین الجدول أعاله حاجة المعلمین لهذا التكوین
  .%71،28وعلى مستوى التعلیم المتوسط  ،%74،86ال وقد بلغت على مستوى التعلیم االبتدائي 

وعلــــى  ،%28،72أمـــا المجیبــــین بــــنعم فقــــد قــــدرت نســــبتهم علــــى مســــتوى التعلــــیم المتوســــط 
  .%25،14مستوى التعلیم االبتدائي 

أنهــم لیسـوا بحاجــة  امــع بعـض المعلمـین  واألســاتذة فقـد رأو وحسـب المقـابالت التــي أجریناهـا 
وهــذا مــا  ،یمتلكونهــا تغنــیهم عــن كثیــر مــن الــدروس المقدمــة لهــمألن الخبــرة التــي ا التكــوین إلــى هــذ

حیث أرجعت فئة من المبحـوثین أن عـدم اسـتفادتهم ممـا قـدم لهـم السابقة جداول الوجدناه في بعض 
، والتــي مــن بــرامج یرجــع إلــى خبــرتهم فــي المجــال والتــي مكنــتهم مــن اكتســاب الكثیــر مــن المهــارات

   .أغنتهم عن البرامج المقدمة لهم
عبرت فئة مـن المبحـوثین أنهـم لـم یسـتفیدوا مـن التكـوین فیمـا یخـص ) 32(في الجدول رقم و 

بفضــل خبــرتهم الطویلـة فــي مجــال  اوأن هــذه المهـارة قــد اكتسـبوه ،كیفیـة معرفــة خصـائص تالمیــذهم
فـي الجـدول  المبحوثینونفس السبب قدمه بعض .هم العشرین سنةنالتدریس والتي فاقت عند كثیر م

وأن  والذین أقروا أن خبرتهم الطویلة هي التي مكنتهم من معرفة كیفیـة التخطـیط للـدرس،) 33(رقم 
حیــث أقــر ) 44(ونفــس الشــيء فــي الجــدول رقــم  الــدروس المقدمــة لهــم لــم تفــدهم فــي هــذا المجــال،

الحدیثـة فـي التعلــیم ترجـع إلــى التعلیمیــة بعـض أفـراد العینــة إلـى أن حرصـهم علــى اسـتخدام الوسـائل 
وهـــو مـــا یبـــرز لنـــا بوضـــوح أن البرنـــامج المعـــد والمحتـــوى المقـــدم للمتكـــونین ومـــن  ،الكهم الخبـــرةامـــت

  .المستویین لم یخضع لدراسة علمیة دقیقة تحدد االحتیاجات الفعلیة للمعلمین
وفـي  المبحـوثینحیـث رأى غالبیـة ) 48(نتائج الجـدول رقـم كما أن نتائج هذا الجدول تدعم  

وهو ما یدل على وجود  ،جودة عندهمو المقدمة لهم لم تعالج نقاط الضعف الم المستویین أن البرامج
  .العملیة التكوینیة یمكن إرجاعها إلى سوء اختیار الفئات المعنیة بالتكوینخلل في 

علـــى ســـوء  عـــن عـــدم حـــاجتهم لهـــذا التكـــوین دلیـــل المبحـــوثینإن إجابـــة النســـبة األكبـــر مـــن 
وهــو مــا  والمقومــات األساسـیة المتبعــة فـي تنمیــة المــوارد البشـریة،التخطـیط وعــدم مراعـاة المتطلبــات 

یجــب إقنــاع  فقبــل وضــع أي برنــامج تكــویني تســبب فــي عــدم قناعــة هــؤالء المعلمــین بهــذا التكــوین،
فمعرفـة أهــداف التأهیـل مسـبقا یزیــد  ،المتكـونین بضـرورة التكـوین مــن خـالل توضـیح أهمیتــه وأهدافـه
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وااللتـــزام والمشـــاركة والحمـــاس فینبغـــي الســـماح لهـــم بمعرفـــة مـــا  علم،مـــن تقبـــل هـــؤالء المعلمـــین للـــت
  .سیتعلمونه خالل التأهیل

دراك  التكــوین أهمیــة معرفــة عــدمو  ٕ یقــاومون كــل أنــواع التكــوین  المعلمــین ســیجعل هدافــه،أوا
لـذا یجـب العمـل علـى خلـق قناعـة ا بحاجـة إلیهـا وأنهـا مضـیعة للوقـت، أنهم لیسـو  العتقادهم المقدمة

ولـیس معنــاه  األخـرى األساسـیة والتـي یتوقـف علیهـا نجـاح التكـوین، طالـبكأحـد الم المتكـونین، لـدى
نحــن نریــد تكــوین ':مقــابالت أجــاب أحــد المعلمــین قــائالففــي أحــد ال أن المعلمــین یرفضــون التكــوین،

  .'تكوین عن بعدولكن لیس 
ن والوصول بهم إلى لتحقیق هدف تأهیل المعلمی مة هذا األسلوبعدم مالئعلى  وهذا دلیل 

فــي أســالیب التكــوین وهنــا تبــرز أهمیــة التنویــع  .التربــوي الجدیــد ملمــح جــامعي كمــا حــدده اإلصــالح
  .فهم یختلفون من حیث الخبرة الخلفیة والمقدرة وأسلوب التعلم لتتالءم مع الفروق الفردیة بینهم،

فــإن  أحســن وجــه،وبمــا أن نجــاح أي مؤسســة یتوقــف علــى قیــام كــل فــرد بــأداء عملــه علــى 
ذاك أنهــا تســمح  تحدیـد االحتیاجــات التكوینیــة یعتبــر عملیــة ضــروریة قبـل إخضــاع أي فــرد للتكــوین،

لتقــرر فیمــا بعــد نوعیــة البــرامج واألســالیب التــي  أوال بمعرفــة نقــاط الضــعف الموجــودة عنــد كــل فــرد،
نعكس مباشــرة ســی كمــا تســاعد علــى زیــادة تحســین األداء وهــو مــا یجــب أن تتبــع مــن أجــل معالجتهــا،

إلــى هــذا أن التحدیــد الصــحیح والــدقیق الحتیاجــات المــوارد البشــریة  علــى مردودیــة المتكــون، إضــافة
  .سیؤدي إلى عدم إهدار المیزانیة فمعروف أن برامج تنمیة الموارد البشریة هي عملیة مكلفة جدا

یكتشـفون أن  هـمجـب أن نجعلیلذا ولجعل المعلمین یشـعرون بأهمیـة التكـوین ویقبلـون علیـه  
لذا ینبغي أن یشـعروا بالفعـل أنهـم یكتسـبون  التأهیل هو مفتاح لنمو أدائهم الناجح ومهاراتهم العالیة،

 تفكیـرأو من ناحیـة أسـالیب ال مهاراتالمعلومات ال من ناحیة اكتسابسواء  الجدید في هذا التأهیل،
  .قیمال تجاهاتواال
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  حضور اللقاءات الدوریةعلى المعلم حرص یبین  ):50(جدول رقم 
  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك
  28،72  27  31،43  55  نعم

  
  ال

  100  55.55  10  100  78.57  22  عدم جدوى اللقاءات
  44.45  08  21.43  06  كثرة االنشغاالت

  19.15  18  16.00  28  المجموع
  52،13  49  52،57  92  أحیانا
  100  94  100  175  الكلي المجموع

المبرمجة  على حضور اللقاءات الدوریة لمعلمین واألساتذةمدى حرص ایبین الجدول أعاله 
والســبت ألســـاتذة  االبتــدائيوالمتمثلــة فــي مســاء یــوم الثالثـــاء لمعلمــي  لمــدة یــوم واحــد فــي األســـبوع،

نمـــا  المبحـــوثینمـــن  علـــىوقـــد أعربـــت النســـب األ التعلـــیم المتوســـط، ٕ أنهـــا ال تحضـــر بصـــفة دائمـــة وا
علـــى مســــتوى  %52،13و علـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائي، %52،57وقـــد بلغـــت النســـبة ، نـــاأحیا

وهـذا .واألساتذة على حضور هذه اللقاءاتوهو ما یدل على عدم حرص المعلمین  التعلیم المتوسط،
فمـــثال معلمـــي االبتــدائي یجـــدون نفســـهم بعــد صـــباح عمـــل مرهـــق  ،بســبب كثـــرة المهـــام واالنشــغاالت

أمـا  ي غالب األحیان یمتنعون عن الـذهابفمطالبین مساءا بالذهاب لحضور اللقاءات،مما یجعلهم 
وتــدارك تحضــیر بعــض الــدروس  ،أســاتذة المتوســط فیــرون أن یــوم الســبت هــو الیــوم الوحیــد للراحــة

أنفســـهم أیضـــا مطـــالبین بحضـــور تلـــك اللقـــاءات وهـــو مـــا  والقیــام بـــبعض الواجبـــات األخـــرى فیجـــدون
  .جعلهم ال ینتظمون ویحرصون على حضورها

علـى مسـتوى  %28،72على مستوى التعلـیم االبتـدائي و %31،43فیما أجابت ما نسبته   
وهـــو مـــا یـــدل علـــى حـــرص هـــذه الفئـــة علـــى تلقـــي التكـــوین واالســـتفادة مـــن  التعلـــیم المتوســـط بـــنعم،

  .من هذا التكوین مة لهمالمعلومات المقد
علـى  %16،00علـى مسـتوى التعلـیم المتوسـط و %19،15أما النسـبة المتبقیـة والمقـدرة ب 

أرجعــت ذلــك إلــى ســببین رئیســیین األول هــو عــدم جـــدوى أجابــت ب ال، و  مســتوى التعلــیم االبتــدائي
وعلـى مسـتوى التعلـیم  %78.57اللقاءات المبرمجة وقد بلغت النسبة على مستوى التعلیم االبتـدائي 
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 عـــن أدت إلـــى امتنـــاعهمأمـــا الســـبب الثـــاني فقـــد كـــان كثـــرة االنشـــغاالت التـــي .%55.55المتوســـط 
علـى  %21.43و %44.45حضور هذه اللقاءات وقد بلغت النسبة على مسـتوى التعلـیم المتوسـط 

ة التكـوین حتــى ضـرورة تفـرغهم لعملیـ وقـد اقتـرح بعـض األسـاتذة والمعلمـین.مسـتوى التعلـیم االبتـدائي
انشــغال األسـاتذة والمعلمـین بــالتكوین مـن جهـة والتــدریس مـن جهـة أخــرى  إذ أنتكـون الفائـدة أكثـر، 

  .یؤدي إلى إرهاقهم مما سیؤدي مباشرة إلى ضعف المردود
فــإذا كــان  قــد أقــرت أنهــا ال تحضــر بصــورة دوریــة، المبحــوثیننالحــظ أن النســبة األكبــر مــن 

وأمسـیة واحـدة خـالل األسـبوع لمعلمـي  ألساتذة التعلیم المتوسط، األسبوعالمقرر هو یوم واحد خالل 
ویـتم الغیـاب فیهـا فنتوقــع إذن أن ال نصـل إلـى النتـائج المتوخـاة وتحقیـق األهــداف  التعلـیم االبتـدائي،

  .المرسومة وهو ما یبرر فعال النتائج الهزیلة المحققة من وراء هذا التكوین
لـدى بعـض المسـئولین بـأن التكـوین عـالج ألغلـب المشـاكل فـي  الواقع أن هناك اعتقاد سائد

یمكن أن تكون لها عدة  لكن هذا االعتقاد خاطئ ألن المشاكل التي تعاني منها المؤسسة المؤسسة،
لـذا یجـب تشـخیص المشـاكل التـي تعـاني  غیاب الوسائل المالیـة والمادیـة، كضعف التنظیم، أسباب،

ذا مـــا  ج التكـــوین،میم برنـــاممنهـــا المؤسســـة قبـــل التفكیـــر فـــي تصـــ ٕ توجـــب  ظهـــر قصـــور فـــي األداءوا
فمـثال غیـاب الحـوافز داخـل المؤسسـة ال یحتـاج .اللجوء إلى التكوین لمعالجة هذا القصور في األداء

إلـــى تكـــوین إال أن الفجـــوة الناتجـــة عـــن ضـــعف القـــدرات والمهـــارات ال یمكـــن عالجهـــا بالمزیـــد مـــن 
  .لحالة إلى التكوینلذا یتم اللجوء في هذه ا ،الموارد

فقـد قـال أنهـا تجمـع مـن أجـل التجمــع  وعـن رأي مفـتش التربیـة والتكـوین فـي هـذه التجمعــات،
  .فقط ففي كثیر من األحیان تثار نقطة واحدة ویبقى الجدال حولها إلى غایة نهایة الحصة

أحــد المتكــون كانــت فــي كثیــر مــن األحیــان و كمــا أن عالقــة الزمالــة التــي تجمــع بــین المكــون 
األسباب الرئیسیة في عدم قیامه بدوره على أكمـل وجـه، وحـدت مـن تأدیتـه لـدوره فـي تقـدیم الـدروس 

ألنهــم وضــعوا فــي موقــف محــرج  وأیضــا إدراكــه أن زمــالءه جــاءوا مــن أجــل الشــهادة فقــط، وشــرحها،
دون أن تحـــدث عنـــدهم قناعـــة تامـــة بســـبب غیـــاب الجانـــب  أجبـــروا مـــن خاللـــه علـــى تلقـــي التكـــوین،

كمــا  حسیســي عــن أهمیــة التكــوین وضــرورته، وهــي أســباب أخــرى أیضــا حــدت مــن قیامــه بــدوره،الت
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أضاف أن هذا التكوین قیم وأهدافه كذلك لكنه جاء متأخرا نوعا ما فالبعض من األساتذة والمعلمـین 
  .مقبل على التقاعد ولم یبقى له إال سنوات قلیلة

  للقاءات الدوریة عیبین كفایة یوم واحد في األسبو  ):51(جدول رقم 
  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك
  30،85  29  28،57  50  كافي

غیر 
  كافي

  100  40.00  26  100  52.00  65  یومان في األسبوع
  60.00  39  48.00  60  ثالثة أیام في األسبوع

  69.15  65  71.43  125  المجموع
  100  94  100  175  المجموع الكلي

التــي و  ،كـافي للقـاءات الدوریـة فـي األسـبوع إذا كـان برمجـة یـوم واحـدمـا یبـین الجـدول أعـاله 
مــــن أجــــل تلقــــي التوجیهــــات  المكــــونینیــــتم خاللهــــا طــــرح االنشــــغاالت واالستفســــارات والتشــــاور مــــع 

وفـي المسـتویین أن  بحـوثینوقد عبرت النسبة األكبر مـن الم. كما ذكرنا سابقا النصائحواإلرشادات و 
علــى مســتوى التعلــیم  %71،43وقــد بلغــت النســب اإلجمالیــة  غیــر كــافي،یــوم واحــد خــالل األســبوع 

  .على مستوى التعلیم المتوسط %69،15االبتدائي و
مــا  رأتوقــد طرحنــا الســؤال حــول المــدة الكافیــة خــالل األســبوع حســب وجهــة نظــرهم حیــث 

أن  علـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائي ،%52.00و علـــى مســـتوى التعلـــیم المتوســـط،%40.00 نســـبته
ال فقد رأت أن المدة الكافیة حسب ب أما النسبة المتبقیة من فئة المجیبین  ،یومانالمدة الكافیة هي 

 وقـــد بلغـــت النســـبة علـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائي خـــالل األســـبوع، ثالثـــة أیـــاموجهـــة نظـــرهم هـــي 
  .%60.00وعلى مستوى التعلیم المتوسط 48.00%

واحد خالل األسبوع كافي فقد بلغت نسبتهم على مستوى  أن یوم اأما اللذین أجابوا بنعم ورأو 
  .%28،57وعلى مستوى التعلیم االبتدائي  ،%30،85التعلیم المتوسط 

التوجــه الجدیـــد فــي تنمیــة المـــوارد البشــریة یــتم الحـــرص منــذ البدایــة علـــى تحدیــد المـــدة وفــي 
ویعتبـر تحدیـد المـدة الزمنیـة  سهیل الوصول إلى األهداف المسـطرة،ت الكافیة لتلقي التكوین من أجل

إذ المفـروض أنـه .المناسبة التي یمكن فیها تغطیة مفردات البرنامج من المقومـات األساسـیة لنجاحـه
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ذاك أن  والبرامج، كان یجب تحدید عدد األیام التي تستلزمها هذه الدورة وتكون متوافقة مع المحتوى
وبهـذا فـإن  المحتـوى وكثـرة المـواد التـي یدرسـونها،البرامج الموجهـة للمعلمـین واألسـاتذة تتمیـز بكثافـة 

غیــر  تخصــیص یــوم واحــد أو أمســیة واحــدة فــي األســبوع لطــرح كــل االنشــغاالت الخاصــة بــالمعلمین
 .خاصة إذا علمنا أن هناك فروق واضحة في مستویات المعلمین واألساتذة في كال الطورین كافي،

الـــذي أظهـــر فـــروق فـــي ) 19(وهـــذا مـــا الحظنـــاه مـــن خـــالل نتـــائج الجـــداول الســـابقة كالجـــدول رقـــم 
ونفـــس  مســـتویات المعلمـــین فكـــان مـــنهم الحـــائزین علـــى البكالوریـــا والغیـــر حـــائزین علـــى البكالوریـــا،

قـا مـن أكیـد انطال فبعد إعداد محتوى التكـوین، النتیجة توصلنا إلیها بالنسبة ألساتذة التعلیم المتوسط
  .والكافیة الالزمةاالحتیاجات الفعلیة للمتكونین یتم تحدید المدة 

ن سجلت به بعض النقائص، والظاهر اآلن أن المشكل لیس في محتوى التكوین ٕ إال  حتى وا
فمطالبة المعلمین بیـومین فـي األسـبوع علـى األقـل أو  أن المشكل األكبر یظهر في صیغة التكوین،

فهـــو یتطلـــب تكـــوین ذاتـــي وبـــذل  م ال یریـــدون أســـلوب التكـــوین عـــن بعـــد،ثـــالث أیـــام دلیـــل علـــى أنهـــ
  .فهم بهذه الطریقة یبحثون عن صیغة أخرى أنسب لظروفهم ووضعیتهم. مجهود كبیر من المتعلم

لمتوســط وثــالث األســاتذة التعلــیم كانــت فــي البدایــة أربــع ســنوات بالنســبة  وبالنســبة لمــدة التكــوین فقــد
تـم إعـادة برمجـت سـنوات  الجزائریـة ومع تبني نظام ل م د فـي الجامعـات االبتدائي،لمعلمي سنوات 

  .التكوین فأصبحت ثالث سنوات لالبتدائي وثالث سنوات للمتوسط
   التكوینیة یغلب على البرامج وانبالجأي یبین  :)52(جدول رقم 

  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت
  %  ك  %  ك  %  ك

  82،16  221  76،60  72  85،14  149  نظري
  8،55  23  12،77  12  08،57  11  تطبیقي

  9،29  25  10،63  10  06،29  15  االثنین معا
  100  269  100  94  100  175  المجموع

 واألســاتذة المقدمــة للمعلمــین علــى البــرامج التكوینیــة غلــبیبــین الجــدول أعــاله أي الجوانــب ی
وقـد قـدرت علـى  مـة لهـم یغلـب علیهـا الجانـب النظـري،أن البـرامج المقد المبحـوثینوقد أجمع غالبیة 

  .%76،60وعلى مستوى التعلیم المتوسط  %85،14مستوى التعلیم االبتدائي 
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أن البـــــرامج التكوینیـــــة یغلـــــب علیهـــــا الجانـــــب  المبحـــــوثینفیمـــــا عبـــــرت نســـــبة صـــــغیرة مـــــن  
علــى مســتوى  %08،57علــى مســتوى التعلــیم المتوســط و%12،77التطبیقي،وقــد قــدرت النســبة ب 

فقـد رأت أن البـرامج التكوینیـة المقدمـة لهـم تجمـع بـین النظــري  أمـا النسـبة المتبقیـة التعلـیم االبتـدائي،
علـى مسـتوى  %06،29على مستوى التعلـیم المتوسـط و %10،63ب  والتطبیقي وقد قدرت النسبة

  .التعلیم االبتدائي
 ب النظـري علـى البـرامج التكوینیـةوالنتائج المحصل علیها فـي هـذا الجـدول تؤكـد غلبـة الجانـ

األسـباب التـي جعلــت بـین  أظهـر أنــه مـنالـذي ) 48(وهـو مـا یـدعم النتـائج الـواردة فــي الجـدول رقـم 
 غیــاب التطبیــق هــي ،علمــین واألســاتذةالبــرامج التكوینیــة ال تعــالج نقــاط الضــعف الموجــودة لــدى الم

أن البـرامج المقدمـة تتطلـب مـن المتكـون الدراسـة  ،وأیضا فإن ما یـدل علـى غیـاب الجانـب التطبیقـي
یقتضــي الــذي وهــو أســلوب التكــوین عــن بعــد  ألن األســلوب المعتمــد ،لوحــده وبــذل مجهــود شخصــي

ویقومــوا بدراســة هــذه الــدروس  إرســال الــدروس للمعلمــین واألســاتذة علــى شــكل مطبــوع أو إلكترونــي،
  .لوحدهم

وللوصــول إلــى األهــداف  الجوانــب النظریــة لبــةغ كوینیــةالت البــرامج محتــوى كثــر مــا یعیــبوأ
بــــین الجوانــــب النظریــــة  تــــزاوجلمعلمــــین ل التكوینیــــةمج ابــــر الیجــــب جعــــل  ،بفعالیــــة ونجــــاح المســــطرة
وهو ما یتوافق والنظرة الحدیثة في تنمیة الموارد البشریة والتي تركـز علـى ضـرورة الجمـع  والتطبیقیة

الجانــب التطبیقــي یكتســي أهمیــة كبیــرة فــي تــوفیر الخبــرات ذاك أن .بــین الجانــب النظــري والتطبیقــي
 فلیس المهم ما یقدم من دروس نظریة فقط فرصة الخبرة والمالحظة الشخصیة،كما یوفر  ،المباشرة

  .والممارسة بل المهم ما یتوفر من خبرات ومالحظات تتیح الفرصة لبذل الجهد في البحث والتفكیر
فعـن طریقـه یحـدث التغیـر المسـتمر  وط التكـوین النـاجح،فالتطبیق یعتبر شرطا هاما من شر 

فــالتطبیق فــي البــرامج .ولــذلك ال یتحقــق اكتســاب المهــارة والــتمكن فــي أدائهــا دون تطبیــق فــي األداء،
كمــا تتــیح لــه الفرصــة لیكــون قــادرا  التكوینیـة یســاعد المتكــون علــى تنمیــة الكفایــة والمهــارة واكتسـابها،

  .یسیر ومالئم وصحیحعلى األداء الفعال بشكل 
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وهنــا نســتنتج أحــد المشــكالت األخــرى التــي كانــت مــن بــین األســباب التــي أدت إلــى عــزوف 
وهو ما تسبب في األخیر في فشل البرامج  ،هاألساتذة والمعلمین عن تلقي هذا التكوین واإلقبال علی

  .استفادة تذكروكانت النتیجة شهادات ممنوحة دون أي  التكوینیة في تحقیق األهداف المسطرة،
  .یبین النقد الموجه إلى التكوین): 53(رقم  جدول

  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت
  %  ك  %  ك  %  ك

  28،83  96  31،30  36  27،52  60  أهداف التكوین
  33،33  111  33،05  38  33،49  73  المحتوى

  37،84  126  35،65  41  38،99  85  صیغة التكوین
  100  333  100  115  100  218  المجموع

 نسـبةوقد عبرت ال ،معلمین واألساتذةمن قبل ال یبین الجدول أعاله النقد الموجه إلى التكوین
صـیغة أن النقـد الـذي یمكـن توجیهـه لهـذا التكـوین حسـب وجهـة نظـرهم یمـس  المبحـوثینمن على األ

وعلـى مسـتوى التعلـیم المتوسـط  %38،99وقـد بلغـت النسـبة علـى مسـتوى التعلـیم االبتـدائي  التكوین
علــــى مســــتوى  %33،05و علــــى مســــتوى التعلــــیم االبتــــدائي، %33،49،أمــــا مــــا نســــبته 35،65%

أمــا النســبة المتبقیــة فقــد وجهــت  ،محتــوى البــرامج التكوینیــةالتعلــیم المتوســط فقــد وجهــت نقــدها حــول 
 %27،52و على مستوى التعلیم المتوسط، %31،30وقد بلغت النسبة  أهداف التكویننقدها حول 

  .على مستوى التعلیم االبتدائي
صـــیغة التكـــوین التـــي تـــم اختیارهـــا لتأهیـــل المعلمـــین نســـتنتج مـــن نتـــائج الجـــدول الحـــالي أن 

واللجـوء لهـا المعلمـین واألسـاتذة نقـدهم  أبرز النقـاط التـي وجـه كانت واألساتذة وهي التكوین عن بعد
  :كما تحدثنا في الشق النظري إلى یرجع،-التكوین عن بعد-األسلوبهذا إلى 

أســباب ذات صــبغة بیداغوجیــة محضــة باعتبــار أن التكــوین عــن بعــد یعــود الفــرد علــى االعتمــاد - 
  .على التكوین الذاتي الذي أصبح من ضرورات العصر

یكــون لهــذا العامــل أي اعتبــارات تنظیمیــة لهــا عالقــة بعــدد المدرســین المعنیــین بــالتكوین بحیــث ال -
  .تأثیر في حالة التكوین عن بعد
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أســباب اقتصــادیة باعتبـــار أن التكــوین عــن بعـــد یتطلــب إمكانـــات مالیــة أقــل ممـــا یتطلبــه التكـــوین -
وألنـــه ال یقتضـــي انتـــداب المدرســـین المعنیـــین بـــالتكوین وال  اإلقامـــة فـــي معاهـــد ومـــدارس التكـــوین،ب

  .تعویضهم بمعلمین مستخلفین
باعتبار أن التكوین باإلقامة قد ال یجد قبوال لدى المدرسین نظرا لبعد المؤسسات  جتماعیةأسباب ا-

تمثل النساء (ونظرا أیضا إلى ارتفاع نسبة اإلناث في صفوف المدرسین التكوینیة عن مقر سكناهم،
  ).في التعلیم المتوسط % 52.72في التعلیم االبتدائي و  %50.54نسبة 

لـــیس باعتبـــاره األســـلوب األمثـــل لتنمیـــة  ر أســـلوب التكـــوین عـــن بعـــد،وهنـــا نســـتنتج أن اختیـــا
وأیضــــا  المــــوارد البشــــریة ولكــــن باعتبــــاره األســــلوب األمثــــل مــــن الناحیــــة االقتصــــادیة واالجتماعیــــة،

 فكثرة المعلمین واألساتذة المعنیین بهذا التكوین یستحیل تنظیمهم فـي مجموعـات العتبارات تنظیمیة
یجاد العدد الكافي  ٕ   .وكذا أماكن تدریسهم من المدرسینوا

إلمكــان إیجــاد حلــول لهــا باعتبارهــا اإن إعطــاء األهمیــة األكبــر لألســباب الســابقة التــي كــان ب
ومادیـــة أثـــر بصـــورة مباشـــرة علـــى الهـــدف األساســـي أال وهـــو الرفـــع مـــن المســـتوى  أســـباب تنظیمیـــة،

و ما تعكسه فعال النتائج الهزیلة من وه وتحسین أدائهم التربوي، والمعلمین العلمي والمهني لألساتذة
مــنهم الــذي یعتبــره الكثیــر  وكــذا االســتهجان الكبیــر مــن قبــل المعلمــین واألســاتذة، وراء هــذا التكــوین،

طبیعــة البـــرامج مــع األخـــذ بعــین االعتبــار  ،إذ كــان باإلمكــان التنویـــع فــي األســالیب مضــیعة للوقــت
موضـوع یتطلـب أسـلوب معـین خاصـة مـع تنـوع  فمعـروف أن كـل ،والمواضـیع والمكونین والمتكونین

فاألســـلوب الـــذي  المـــواد وموضـــوعاتها المقـــررة فـــي البـــرامج التكوینیـــة المقدمـــة لألســـاتذة والمعلمـــین،
  ...یتطلبه درس في الفیزیاء یختلف عن درس في التاریخ أو الجغرافیا

نمـــا یولیـــه مصـــمم فاختیـــار األســـلوب المناســـب لـــیس بـــاألمر الســـهل أو الهـــین، ٕ ي البـــرامج وا
التكوینیــة أهمیــة خاصــة وقــد وضــعوا لــه مجموعــة مــن المعــاییر التــي یجــب مراعــاتهم قبــل االختیــار 

أي مالئمـــة  ،المالئمـــة كمـــا جـــاء فـــي الشـــق النظـــري لهـــذه الدراســـة ،نـــذكر منهـــا علـــى ســـبیل المثـــال
حجــم و واألســاتذة  المتكــونین مــن المعلمــین واحتیاجــات التكــوین وأهدافــه،موضــوع ل األســلوب المختــار

   .المتكونین أماكن تواجدو  ،المتكونین
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نمــا هــو الوســیلة التــي ســنحقق بهــا الغ ٕ یــة لــذا ال یجــب أن نعطــي افاألســلوب هنــا لــیس هــو الغایــة وا
ال كان مصیر البرنامج التكویني الفشل أهمیة لألسلوب على حساب األهداف، ٕ   .وا

واألســاتذة علــى مســتوى  التعلــیم االبتــدائيلمعلمــین علــى مســتوى اه هــأمــا النقــد الثــاني فقــد وج
وهـو  كانـت غیـر مناسـبة الحتیاجـات المتكـونین،التـي محتـوى البـرامج المقدمـة  إلى ،التعلیم المتوسط

فیــه علــى أن البــرامج  المبحــوثینحیــث عبــر غالبیــة  )48(الــواردة فــي الجــدول رقــم مــا یــدعم النتــائج 
وهــو مــا یــدل علــى وجــود خلــل فــي محتــوى  نــدهم،المقدمــة لهــم لــم تعــالج نقــاط الضــعف الموجــودة ع

أنهــم  المبحــوثینحیــث عبــر غالبیــة ) 49(الجــدول رقــم  ونفــس النتیجــة ســجلت فــي البــرامج التكوینیــة
لیسـوا بحاجـة إلـى هـذا التكـوین والسـبب یرجـع إلـى أن المعلومـات المقدمـة هـي معلومـات مكـررة وقــد 

 والجــدول) 21(والجــدول ) 20(مثــل الجــدول  وهــو مــا وجــدناه فــي جــداول ســابقة،.درســوها مــن قبــل
)34.(  

وهو ما ال یتوافق والنظرة الحدیثة لتنمیة الموارد البشریة والتي ترى في التكوین أسلوب یركز 
باستخدام وسـائل تكنولوجیـا  ،المهارات الخاصةالجدید من المعلومات و  المتكون إكسابمحتواه على 

علـــى  ،يوالتطبیقـــ بـــین الجانـــب النظـــري الـــدمجو  فـــي بناءهـــا علـــى ســـیكولوجیة الراشـــد، ةمركـــز  التعلــیم
عكس األسلوب القدیم الذي كان یركز على المعارف العامة باستخدام طرق التكوین النظریة ویعتمد 

  .على برامج معدة مسبقا
رة مناسـبة فـي صـو التكوینیـة علـى تـوافر المـادة  البرنامج التكویني یتوقف إلـى حـد مـا نجاحف 

   .ینبغي عند إعداد المادة صیاغتها بلغة دقیقةكما  الحتیاجات المتكونین عند بدء البرنامج،
أســـلوب مـــا قیـــل عـــن أهمیـــة إال أن  أمــا النقـــد األخیـــر فقـــد تـــم توجیهـــه إلـــى أهـــداف التكـــوین،

أهمیــة فاألهــداف ووضــوحها بالنســبة للمتكــون ال تقــل  التكــوین والمحتــوى تقریبــا یقــال عــن األهــداف،
فوضـوح الغـرض والهـدف مـن التكـوین یعطـي المتكـون صـورة واضـحة عـن  عن المحتوى المقـدم لـه،

التكوین ف مما یحفزه أكثر على المشاركة فیه ویتقبله ویقتنع به ویحرص على تلقیه موضوع التكوین،
فـــي  علـــى عـــدة شـــروط ینبغـــي توافرهـــایعتمـــد  كأحـــد األســـالیب المعتمـــدة فـــي تنمیـــة المـــوارد البشـــریة،

وأهـم الشـروط المـؤثرة  تـؤتي ثمارهـا بشـكل جیـدو  الموقف التكویني حتى تسهل عملیة التعلیم والـتعلم،
لــدى  فــي كثیــر مــن األحیــان فغیــاب الهــدف یــؤدي إلــى غیــاب الرغبــة.وضــوح الهــدف فــي التكــوین،
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المتكــونین نتیجـــة بـــذلهم مجهـــود إضـــافي مـــن أجــل التكیـــف مـــع موقـــف ال یعكـــس اهتمامـــاتهم لكـــنهم 
  .مطالبون بالمشاركة فیه

وضـــوح  مالئمـــة المحتـــوى،(وهنــا نســـتنتج أن تغییـــب أي عنصــر مـــن هـــذه العناصـــر الــثالث 
یؤدي مباشــــرة إلــــى الفشــــل واإلخفــــاق فــــي تحقیــــق األهــــداف ســــ) تنویــــع أســــالیب التكــــوین األهــــداف،
  .لذا یجب إعطاءها أهمیة كبیر عند تصمیم البرامج التكوینیة.المسطرة

  الحرص على تلقي التكوین سبب یبین ):54(جدول رقم 
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
  20،45  55  19،15  18  21،14  37  تعمیق المعلومات وتحدیثها

  26،77  72  27،66  26  26،29  46  الحوافز المقدمة
  52،78  142  53،19  50  52،57  92  االثنین معا
  100  269  100  94  100  175  المجموع

أجابت  وقد ،التكوینیبین الجدول أعاله األسباب التي جعلت المعلمین یحرصون على تلقي 
وفي كال المستویین أن السبب الرئیسي یرجع بصورة أساسیة إلى  المبحوثینالنسبة األكبر من 

على مستوى التعلیم  %53،19بلغت النسبة  د، وقالحوافز المقدمةتعمیق المعلومات وتحدیثها و 
تلتها مباشرة الفئة التي أرجعت سبب تلقیها  ،على مستوى التعلیم االبتدائي %52،57المتوسط و

على مستوى التعلیم  %27،66التكوین إلى الحوافز المقدمة فقط وقد بلغت النسبة 

فیما أرجعت النسبة المتبقیة سبب التحاقهم  على مستوى التعلیم االبتدائي، %26،29المتوسط،و
على مستوى التعلیم المتوسط وقد بلغت النسبة  وتحدیثها، معلوماتهمتعمیق  كانبتلقي التكوین 

  .%21،14وعلى مستوى التعلیم االبتدائي  19،15%
واألساتذة  من نتائج الجدول الحالي نستنتج أن إقبال المعلمین على مستوى التعلیم االبتدائي

إذ بعد تلقي  ،معا الحوافز المقدمةتعمیق المعلومات و كان من أجل  ،على مستوى التعلیم المتوسط
إلى رتبة أستاذ المدرسة االبتدائیة الصنف ) 10(الصنف من معلم المدرسة االبتدائیة التكوین یرقى 

إلى رتبة أستاذ ) 11(الصنف من -الموضوع في طریق الزوال- أستاذ التعلیم األساسيویرقى  )11(
  .)12(التعلیم المتوسط الصنف 
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عبرت أن مشاركتها في هذا البرنامج التكویني یرجع  المبحوثینالنسبة األكبر من أن رغم 
إال أننا سجلنا استیاء الكثیر منهم من خالل المقابالت  الحوافز المقدمة،المعلومات و  تعمیق إلى 

 عدم رضاهم عن هذه العملیة وأنهمو  في الطورین،ض األساتذة والمعلمین التي أجریت مع بع
ف أحد یتوظ':لدرجة العلمیة حیث عبر أحدهمفي نفس ا حتى ال یبقوا ،خضعوا لهذا التكوین

معي في نفس المؤسسة وبدرجة أعلى من درجتي،وهو ما أرغمني على الخضوع لهذا  تالمیذي
  '.التكوین

عرضت لخیبة أمل في هذا التكوین حیث ت' :كما عبر أحد أساتذة التعلیم المتوسط بقوله
إال أنني وددت لو  الذي كان التصنیف الجدید، هدفيإلى  فباإلضافة ،استنتجت أنه صوري فقط

وال على مستوى  معرفيحیث لم یضف لي شیئا ال على مستوى ال استفدت من التكوین فعلیا،
  '.مهنيال

أن العملیة لم تكن ' :بقولهأحدهم علق أما فیما یخص تعمیق المعلومات وتحدیثها فقد 
هذا ف.غیر متوفرین إال یوم االمتحان حاصل فاألساتذةمدروسة بشكل جید وهي عبارة عن تحصیل 

التكوین لم یرقى إلى تطلعاتنا،بل في بعض األحیان شعرنا أنه مضیعة للوقت لما نذهب وال نجد 
بل  البرامج ال یخدم التلمیذ،أحد،هذا من جهة من جهة أخرى فإن المحتوى المعطى من خالل 

  '.یضیف معلومات لألستاذ والتي مستواها أعلى بكثیر من مستوى التالمیذ
س في االبتدائي ما فائدة تدریسي كیفیة حل معادلة ر علقت إحدى األستاذات قائلة أنا أدكما 

  .بحاجة إلیها لست فتالمیذي ال یحتاجونها وال أنا أیضا من الدرجة الثانیة،
- أستاذ التعلیم األساسي الكثیر وجد نفسه مجبر على االلتحاق بالتكوین خاصةكما أن 

ذن على نیل هذه الشهادة لیضمن إفهو ملزم  ،)11(الصنف من -الموضوع في طریق الزوال
  .وظیفته وال یكون مهدد بالطرد فیما بعد

رد وكما تحدثنا في الشق النظري أن أفضل أنواع برامج التكوین هي التي تفید الف
فمن ناحیة تساهم تلك  ذاك أنها تنمي مهارات وظیفیة یحتاجها الفرد والمؤسسة معا، ،ؤسسةوالم

ومن ناحیة أخرى تساهم في تنمیة قدرات الفرد  البرامج في تحقیق أهداف المؤسسة،
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فالعشوائیة في تخطیط العملیة التكوینیة ككل سیؤدي ال محالة إلى ضیاع الوقت .الشخصیة
  .والموارد

بل تعتبر  ولیس عیبا أن نقدم الحوافز للمعلمین واألساتذة من أجل جعلهم یتحمسون لهذا التكوین،
الحوافز شيء مهم یجب أن ترافق كل عملیة تكوینیة لما لها من أثر إیجابي في خلق القناعة 

  .وجلب اهتمام المتكونین
  یبین حضور المكون ):55(جدول رقم 

  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت
  %  ك  %  ك  %  ك

  44،61  120  43،62  37  47،43  83  دائما
  37،55  101  39،36  41  34،28  60  أحیانا

  17،84  48  17،02  16  18،29  32  ال یحضر
  100  269  100  94  100  175  المجموع

رمجة أسبوعیا لألساتذة المب ،یبین الجدول أعاله حضور المكون إلى اللقاءات الدوریة
وقد  ،أن حضور المكون یكون بصورة دائمة المبحوثینوالمعلمین وقد عبرت النسبة األكبر من 
. على مستوى التعلیم االبتدائي% 47،43و ،%43،62بلغت النسبة على مستوى التعلیم المتوسط 

الفئة التي أقرت بأن حضور المكون یكون أحیانا ولیس دائما وقد قدرت النسب  تلتها مباشرة
أما النسب  ،على مستوى التعلیم االبتدائي% 34،28و على مستوى التعلیم المتوسط% 39،36ب

على أن المكون ال یحضر مطلقا وقد كانت النسب على النحو أصحابها المتبقیة فقد عبر 
قدرت ب على مستوى التعلیم المتوسط و  ،%18،29على مستوى التعلیم االبتدائي قدرت ب :التالي

17،02%.  
إال أن  كان بصفة دائمـة لى أن حضور المكون،ع المبحوثینورغم إجابة النسبة األكبر من 

وقــد عبــر العدیــد مــن أفــراد  ،هــي نســبة قریبــة إلیهــا إال أحیانــانســبة المجیبــین بــأن المكــون ال یحضــر 
على تكوین فعلي نتیجة عدم حضور  واحصلیالعینة وفي كال المستویین على أنهم أثناء التكوین لم 

  .المكونین



 الفصل السادس البیاناتاإلجراءات المنهجیة وتحلیل وتفسیر 
 

316 
 

ونشـهد  أو بـاألحرى أمسـیة واحـدة فـي األسـبوع، وهنا نقول أنه إذا كان المبرمج هو یوم واحـد
التســاؤل هـل یمكــن فـي ضــوء عــدم  فهنــا نطـرح غیـاب فــي بعـض الحــاالت للمكـون وأخــرى للمتكـون،

أكیــــد اإلجابــــة ســـتكون بالســــلب ال كیــــف یمكــــن أن نحقــــق هــــذا  حقــــق األهــــداف؟تتاالنتظـــام هــــذا أن 
إذ أن تفویت درس واحد معنـاه ضـیاع الكثیـر  ،والدروس متسلسلة ومترابطة خاصة في بعض المواد

ونحـن نعلـم كمـا  صـي كبیـر،من المعلومات التي ال یمكن تداركها إال بإعادة الدرس أو بمجهـود شخ
  .توصلنا في الجداول السابقة أن المعلمین یشكون كثیرا من قلة الوقت وكثرة االنشغاالت

إلــى عـدم حــرص المتكــونین علــى حضــور هــذه اللقــاءات ) 50(رقــم توصــلنا فــي الجــدول  فقـد
نمــــــا أحیانــــــا، بصــــــورة منتظمــــــة ٕ  علــــــى مســــــتوى التعلــــــیم االبتــــــدائي %52،57وقــــــد بلغــــــت النســــــبة  وا

وهو ما یـدل علـى عـدم قناعـة المتكـونین وتحمسـهم لهـذا  على مستوى التعلیم المتوسط، %52،13و
حیـــث أقـــر غالبیـــة  )49( رقـــم وهـــو مـــا توصـــلنا إلیـــه مـــن خـــالل نتـــائج الجـــدول ،البرنـــامج التكـــویني

 %74،86وقــد بلغـت النسـب علـى مسـتوى التعلـیم االبتــدائي  عـدم حـاجتهم لهـذا التكـوین، المبحـوثین
انتظــامهم وحرصــهم علــى  كــان ســببا فــي عــدموهــو مــا  ،%71،28مســتوى التعلــیم المتوســط وعلــى 

  . مما انعكس وأثر على نتائج البرامج التكوینیة حضور اللقاءات الدوریة المبرمجة
قـد أدت إلـى عـدم تحقیـق  وهنا نستنتج أن المشكالت التي اعترضت تنفیذ البـرامج التكوینیـة،

والمتمثلــة أساســا فــي تحســین األداء التربــوي عــن طریــق  لهــذا التكــوین، النتــائج واألهــداف المرســومة
  .والجانب المهني تنمیة الجانب المعرفي

بـــل  حــدها،نتــائج التكــوین ال تـــنعكس علــى تنمیــة المــوارد البشــریة لو وكمــا هــو معــروف فــإن 
  .والمستقبليفي الوقت الحالي  والمخرجات النهائیة لها ةتنعكس أیضا على األداء الكلي للمؤسس

  یبین ما إذا كان المكون متخصص ):56(جدول رقم 
  المجموع الكلي  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك  %  ك
  62،45  168  55،32  52  66،29  116  نعم
  37،55  101  44،68  42  33،71  59  ال

  100  269  100  94  100  175  المجموع
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 كانتوقد  ،التي یدرسهافي مجال المواد  كفءذا كان المكون إیبین الجدول أعاله ما 
النسبة على مستوى التعلیم االبتدائي وقدرت  ،ة األكبر لفئة المجیبین بنعمالنسب

أن المكون  اوالذین رأو  أما المجیبین بال  على مستوى التعلیم المتوسط، %55،32،و66،29%
بالترتیب وعلى  فقد بلغت النسب على مستوى التعلیم المتوسط واالبتدائي متخصص غیر

  .%33،71و %44،68التوالي،
أحد العناصر الهامة األخرى التي یجب أن تحظى بعنایة خاصة المكونین  یعتبر اختیار

ون فهم یقدم من قبل مصممي البرامج التكوینیة لما لها من آثار على  نتائج العملیة التكوینیة ككل،
وشرحها  محتوى المادة التكوینیةمهما في تقدیم  دورا یؤدونكما أنهم  اإلرشاد والمساعدة للمتكونین،

فإذا  ،المكونینعتمد إلى حد كبیر على كفاءة توعلى ذلك فإن جودة نظام التكوین ككل  ،وتبسیطها
فكثیر من الدول تعطي  أسأنا اختیار المكون فإننا خطینا أول خطوة نحو فشل البرنامج التكویني،

فهو بهذا یعد العنصر  بأهمیته ودوره الكبیر في العملیة التكوینیة،إیمانا منها  عنایة خاصة للمكون،
األساسي في نجاح خطة التأهیل وخاصة إذا كان لدیه الخبرات الكافیة لمواجهة المواقف المختلفة 

دراك حاجات المتكونین والشعور بمشكالتهم ودوافعهم ٕ   .وا
جملــــة مــــن  حــــددتو ة لــــه خاصــــأهمیــــة  أعطــــت لتنمیــــة المــــوارد البشــــریة،والنظــــرة الحدیثــــة 

ومـــن بـــین هـــذه الخصـــائص  الخصـــائص والمقومـــات الرئیســـیة التـــي ال تتـــوفر لألشـــخاص العـــادیین،
كلمــا كــان المكــون متخصصــا فــي ف ،كــوینيالكاملــة بــالمحتوى الت التخصــص والمعرفــة العلمیــة نــذكر،

إضــافة إلــى  ،أفضــلمجــال الدراســة ولدیــه إلمــام باالتجاهــات العلمیــة الحدیثــة فــي المجــال كلمــا كــان 
القـــدرة علـــى التعلـــیم والتأهیـــل مـــن خـــالل االســـتخدام الجیـــد و  الخبـــرة العملیـــة والتطبیقیـــة فـــي المجـــال،

القـدرة القیادیـة لتحقیـق االلتـزام و  لمهاراته االتصالیة في عرض محتـوى مادتـه أو موضـوعه التـأهیلي،
ت إنسـانیة مـع المتكـونین والتفاعـل القدرة على إقامة عالقـاو  ،واالنضباط السلوكي من قبل المتكونین

  .معهم
إال أننـا عنـد هـذه النقطـة  ،متخصـصأقـرت أن المكـون  المبحـوثینورغم أن الفئة األكبر من 

ي أن الشهادة الممنوحة  نطرح تساؤالت ألیس الهدف هو إعطاء المعلمین واألساتذة ملمح جامعي؟أ
ســاتذة مــن األهــل  یجــب أن یكــون المكــونفمــن أي الفئــات  هــي شــهادة جامعیــة ؟فــي نهایــة التكــوین 
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عن التكـوین  لففي سؤال الذي طرح عن المسئو  أم أساتذة التعلیم المتوسط أو الثانوي ؟ جامعیین؟ال
عـن  عن التكوین عن بعد لمعلمي التعلیم االبتدائي لوكذا المسئو  عن بعد ألساتذة التعلیم المتوسط،

  .سأن یمتلك شهادة اللیسان:أجابا ار المكون،الشروط والمعاییر التي یتم على أساسها اختی
أكیـد مـع مراعـاة  أي أن الشـرط الوحیـد أن یكـون حاصـال علـى شـهادة اللیسـانس دون معـاییر أخـرى،

فقـد اشـتكى الكثیـر مـن المعلمـین واألسـاتذة أن بعـض المكـونین هـم  لكن هذا غیـر كـافي ،التخصص
  .أنفسهم لم یفهموا الدروس

حادثـة واجهـتهم أثنـاء تلقـي التكـوین فـي نقطـة معینـة أنهـم بحثـوا مـع  ویسرد لنا أحد المعلمـین
  .لم یكن مختصالمكون عن حل لها لكنهم فشلوا جمیعا في إیجادها ببساطة ألن المكون 

إال أن هذا لیس معناه أن كل المكونین غیر أكفاء فقد أعرب العدید من األساتذة عن كفـاءة 
  .لكن تعقیبنا حول ضرورة الربط بین الشهادة والمكون.منهم كثیراالمكونین وتمكنهم وأنهم استفادوا 

جب أن یخضع لمعاییر إذا أردنا فعال أن نحقق ی اختیار المكون،وهنا نخلص إلى القول أن 
  .والرفع من مستوى أداء المكونین األهداف المرسومة لكل عملیة تكوینیة،

ر المكـــون الـــذي یمتلـــك المهـــارات فنجـــاح بـــرامج التأهیـــل بالدرجـــة األولـــى یتوقـــف علـــى تـــوف
فــال بــد أن تنــاط مهمــة تصــمیم البــرامج التكوینیــة  والكفــاءات الالزمــة لقیامــه بــدوره علــى أكمــل وجــه،

قضایا إعداد المعلمـین وتـأهیلهم وتصـمیم البـرامج  المتمرسین في  نخبة ممتازة من المكونینباختیار 
دارتهـا ٕ منهــا أوضـاع الفئـات المختلفــة  یـالءم یختــاروا مـاواإللمـام باألسـالیب المتعــددة للتأهیـل لكـي  ،وا

  .المراد تأهیلها
ز مشـــكالت أن مـــن أبـــر إذ المعـــروف علـــى المســـتوى العربـــي ولـــیس علـــى المســـتوى الـــوطني 

تكــوین المطلوبــة ذات المسـتوى الرفیــع لتأهیـل المعلمــین وحاجـة معظمهــا إلـى  الكفـاءاتنــدرة التأهیـل 
  .مسبق للقیام بعملها

وحــول هــذه النقطــة الخاصــة بــالمكون اقتــرح مفــتش التربیــة والتكــوین للتعلــیم االبتــدائي إقامــة 
وتكــوین المكــونین حتــى  شــراكة فعلیــة مــع األســاتذة الجــامعیین للســهر علــى ســیر العملیــة التكوینیــة،

  .نصل إلى تحقیق الهدف من وراء هذه الخطة الطموحة
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اآلخر طرح عدة نقـاط أساسـیة حـول المكـون باعتبـاره مسـئول عـن متابعـة سـیر أما المفتش  
بسـبب غیـاب المكـونین خاصـة  قائال وجدنا أنفسنا في كثیر من األحیان في مشـكل، العملیة میدانیا،

إذ ال یمكـن شـرحها وتقـدیمها  المتخصصین إذ أن بعـض المـواد والـدروس تتطلـب أسـتاذ متخصـص،
وأعطــى مثـاال عــن مــادة التربیـة الفنیــة والتشــكیلیة  م المتوسـط أو الثــانوي،مـن طــرف أسـتاذ مــن التعلــی

سواء كان أستاذ  التي معظم دروسها تتطلب مكون مختص وال یمكن أن تدرس من قبل أي شخص
وكذلك في اللغة العربیـة بعـض المواضـیع فیهـا هـي األخـرى بحاجـة  في التعلیم المتوسط أو الثانوي،

  .إلى مكون متخصص وكفء
فهم إلى جانب هذا  كما أن المكونین لیسوا أساتذة متفرغین أو مسخرین لهذه العملیة فقط،

هذا السبب یجعلهم  ،المتمثلة في التدریس في المؤسسات التربویة الدور یقومون بوظیفتهم العادیة،
إلى  لذا كان یجب تسخیر أساتذة متفرغین تماما.ال یعطون أهمیة لهذا الدور التكویني المهم أیضا

  .هذه المهمة حتى نحصل على نتائج جیدة
كما طرح أیضا مشكل الشهادة وربطها بنوعیة المكونین فهو یرى أن الشهادة ما دامت 

وبهذا نساوي یبین  جامعیة فإن المكون الذي یعهد إلیه بالتدریس یجب أن یكون أستاذ جامعي،
وهي النظرة التي توافق الباحثة .التكوینیة في نهایة العملیة للمتكون نوعیة المكون والشهادة الممنوحة

  .عنها بل وتؤكد على ضرورة  أخذها بعین االعتبار
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  .یبین كفایة الحوافز المقدمة ):57( جدول رقم
  متوسط  ابتدائي  االحتماالت

  %  ك  %  ك
  22،73  30  21،63  56  كافي

  
غیر 
  كافي

    25.12  51  الشهادة المقدمة
100  

31  30.39    
  19.61  20  21.67  44  الزیادة في المرتب  100

  25.49  26  28.58  58  التصنیف في السلم المهني
  24.51  25  24.63  50  التسجیل على قوائم التأهیل

  77.27  102  78.37  203  المجموع
  100  132  100  259  الكلي المجموع

للمعلمین على مسـتوى التعلـیم االبتـدائي واألسـاتذة  یبین الجدول أعاله كفایة الحوافز المقدمة
حیــث عبــرت النســبة األكبــر مــن المبحــوثین وفــي كــال المســتویین أن  علــى مســتوى التعلــیم المتوســط،

الحوافز المقدمة لهم بعد تلقیهم التكوین غیر كافیة وقد بلغت النسـب اإلجمالیـة علـى مسـتوى التعلـیم 
  .%77،27ى التعلیم المتوسط وبلغت على مستو ،%78،37االبتدائي 

فقـد أجابـت النســبة  ،رأى المعلمـین واألســاتذة أنهـا غیـر كافیــةالتـي  الحــوافزعـن وفـي سـؤالنا  
األكبـــر مـــنهم أن عـــدم الكفایـــة یتعلـــق بإعـــادة التصـــنیف فـــي الســـلم المهنـــي وقـــد بلغـــت النســـبة علـــى 

فیمـــا رأى  ،%28.58وعلـــى مســـتوى التعلـــیم االبتـــدائي بلغـــت  %25.49 مســـتوى التعلـــیم المتوســـط
الــبعض مــنهم أن عــدم الكفایــة یتعلــق بالشــهادة الممنوحــة بعــد نهایــة التكــوین وقــد بلغــت النســبة علــى 

أمــا النسـبة األخــرى  ،علـى مســتوى التعلـیم االبتـدائي%25.12و %30.39مسـتوى التعلـیم المتوســط 
علـــى مســـتوى التعلـــیم %24.63فربطـــت عـــدم الكفایـــة بالتســـجیل علـــى قـــوائم التأهیـــل وقـــد قـــدرت ب 

فأرجعت عدم الكفایة بالمرتب أما الفئة األخیرة  على مستوى التعلیم المتوسط، %24.51االبتدائي و
ى التعلــیم علــى مســتو  %19.61و. علــى مســتوى التعلــیم االبتــدائي %21.67وقــد قــدرت النســب ب

  .المتوسط
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تلقي التكوین  لهم بعدأما النسب المتبقیة في كال المستویین فقد اعتبرت أن الحوافز المقدمة 
علـى مسـتوى التعلـیم %21،63و %22،73وقد بلغت النسـب علـى مسـتوى التعلـیم المتوسـط  ،كافیة

  .االبتدائي
التكوینیـــة ســـواء مـــن ناحیـــة وعـــدم رضـــاهم عـــن الحـــوافز دلیـــل علـــى عـــدم قنـــاعتهم بالعملیـــة 

الحـوافز المقدمـة فكثیـرا مـنهم یـرى أن الخبـرة الموجـودة عنـده  أو حتـى مـن ناحیـة ،األهداف المسـطرة
علـى بقیـة الحـوافز فهـو یـرى  حتـىو  ،الشـهادة مباشـرة دون اللجـوء إلـى التكـوین للحصـول علـى تؤهله

وهــذا مــا لمســناه مــن  ،لتكــوینعلــى كــل هــذه الحــوافز دون اللجــوء إلــى إخضــاعه ل إمكانیــة الحصــول
والمعلمــــین مــــن التعلــــیم  بعــــض المقــــابالت التــــي تمــــت مــــع بعــــض األســــاتذة مــــن التعلــــیم المتوســــط،

  .االبتدائي
وهنا نستنتج أن أهداف التكوین التي تم وضعها في البدایة بسبب تغییب كثیر من الظروف 

خـــروج عـــن األهـــداف المســـطرة الفـــي األخیـــر إلـــى  حـــذاواألرضـــیة المناســـبة لســـیر هـــذه العملیـــة قـــد 
فأصـبح الهــدف األول واألخیـر مـن التكــوین  وظهـرت أهـداف أخـرى جدیــدة بعیـدة عـن األولــى تمامـا،

 علمـــي والمهنـــي للمعلمـــین واألســـاتذةبـــدل الرفـــع مـــن المســـتوى ال والحصـــول علـــى شـــهادة هـــو الترقیـــة
فـي تقلـیص سـنوات الدراسـة وأكبـر دلیـل علـى ذلـك هـو التفكیـر  رفع مسـتوى األداء التربـوي،وبالتالي 

فــإذا كــان التكـوین الــذي دام مــدة ثــالث ســنوات واجهتــه كــل هــذه  مـن ثــالث ســنوات إلــى ســنة واحــدة،
فمــا الــذي ننتظـره مــن تكــوین یــدوم لمــدة ســنة دون أن تخضــع  وقلــة المردودیــة؟ العوائـق والمشــكالت،

فـة الــدروس المقدمــة لهــم خــالل فــإذا اشـتكى المعلمــین واألســاتذة مــن كثا البـرامج المقــررة ألي تغییــر؟
  فماذا سیقول من سیتكون بنفس المحتوى لمدة سنة؟ ثالث سنوات؟

وأنــه یجــب أن نــدرك جیــدا أن  فیمــا علــق مفــتش التربیــة والتكــوین أن الشــهادة أمــر ضــروري،
نمــا الهــدف مــن ورائهــا هــي الرفــع مــن المســتوى العلمــي  ٕ الهـدف مــن وراء هــذا التكــوین لــیس الترقیــة وا

للمعلمین واألساتذة حتى یمتلكوا الملمح الذي حدده اإلصالح التربوي األخیر والذي یفـرض  والمهني
  .ضرورة أن یمتلك كل المشتغلین بالمجال التربوي شهادة جامعیة

بل  كما أضاف مفتش آخر للتربیة والتكوین أنه ال یجب الربط بین التكوین والراتب والترقیة،
معلمین واألساتذة بضرورة تلقي التكوین وأهمیته للرفع فعال من یجب العمل على خلق قناعة لدى ال
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كمــا اعتبــر أن نیــل شــهادة البكالوریــا أمــر ضــروري ویجــب مطالبــة الغیــر  مســتواهم العلمــي والمهنــي،
فهـــو ال  حـــائزین علـــى البكالوریـــا بالدراســـة والحصـــول علیهـــا وربـــط  نیـــل شـــهادة البكالوریـــا بـــالحوافز،

  .التكوین عن بعدشهادة معادلة بعد تلقي ئزین على شهادة البكالوریا یوافق على منح غیر الحا
  الثالثة الجزئیة نتائج الفرضیة 4-1

أدت المشكالت التي واجهت المعلم أثناء تلقي التكوین عن بعد بوصفه األسلوب المعتمد 
  .للتأهیل إلى التأثیر على أهداف اإلصالح التربوي الجدید

واألساتذة في الجزائر التي جاءت بها اإلصـالحات التربویـة األخیـرة جـاء إن تأهیل المعلمین 
من أجل معالجة نقاط الضعف الموجودة لدى فئـة كبیـرة مـن المشـتغلین فـي القطـاع التربـوي واللـذین 

بتنمیـة كـل مـن  دون مـؤهالت علمیـة وظفوا فـي سـنوات سـابقة بسـبب الضـغط الكمـي لعـدد التالمیـذ،
إال أن هــذا التكــوین قــد واجهتــه  مــن أجــل تحســین األداء التربــوي لــدیهم، نــي،الجانــب المعرفــي والمه

وفیمــــا یلــــي نســــتعرض أبــــرز  جملــــة مــــن اإلشــــكالیات التــــي حــــدت مــــن تحقیقــــه لألهــــداف المســــطرة،
  :المشكالت

أن أسلوب التكوین عن بعد باعتباره األسلوب المعتمـد مـن أجـل تـأهیلهم  المبحوثینصرح غالبیة -1
وبلغـت النسـب ) 46(وهو ما بینتـه النتـائج المتحصـل علیهـا فـي الجـدول رقـم  هو أسلوب غیر مفید،

  .على مستوى التعلیم االبتدائي %75،43على مستوى التعلیم المتوسط و %82،98اإلجمالیة 
ادتهم مـــن هـــذا األســـلوب إلـــى كثـــرة المهـــام وضـــیق والوقـــت وأرجعـــوا الســـبب إلـــى عـــدم اســـتف

 وأسلوب التكوین عن بعـد یتطلـب كمـا هـو معـروف تكـوین ذاتـي مـن قبـل المتكـون واالنشغال الدائم،
  .خاصة وأن بعضها یتطلب وجود مكون ،وهو ما صعب من فهمهم لكثیر من الدروس

ح فیـه بعـض المبحـوثین أن أیـن صـر ) 53(وهي نفس النتیجـة المعبـر عنهـا فـي الجـدول رقـم 
حیــث  ،النقــد الــذي یمكــن أن یوجــه إلــى هــذا التكــوین فســیكون حــول تبنــي أســلوب التكــوین عــن بعــد

إذ  %35،65وعلى مستوى التعلیم المتوسط  %38،99على مستوى التعلیم االبتدائي  بلغت النسب
المـــواد والــــدروس لـــیس بالضـــرورة االعتمـــاد علــــى أســـلوب واحـــد خاصــــة مـــع تعـــدد األهــــداف وتنـــوع 

حتى نتوصـل إلـى األهـداف المرسـومة ذاك أن  إذ كان األفضل التنویع في األسالیب والموضوعات،
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نمـا هـو لتحقیـق الغایـات المسـطرة لـیس هـو الغایـة فـي حـد ذاتـه أسلوب التكوین الـذي یـتم اختیـاره ٕ ، وا
  .وسیلة لتحقیق األهداف

لم یؤد إلـى معالجـة  بعد أن التكوین عن) 48(أظهرت النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم  -2
علـى مسـتوى التعلـیم االبتـدائي  %79،43نقاط الضـعف الموجـودة عنـد المعلمـین وقـد بلغـت النسـب 

أیـن ) 49(وهو ما یدعم النتـائج الـواردة فـي الجـدول رقـم  على مستوى التعلیم المتوسط، %78،72و
و بلغت النسـب علـى مسـتوى التعلـیم االبتـدائي  صرح المبحوثین أنهم لیسوا بحاجة إلى هذا التكوین،

  .%71،28،وعلى مستوى التعلیم المتوسط 74،86%
وقـد أرجعـوا ذلـك إلـى بعـد البـرامج عـن المیـدان العملـي والمهنـي للمعلمـین واألسـاتذة، وغیــاب 

تعتبـــر التـــي  ،وهـــو مـــا یـــدل علـــى غیـــاب االحتیاجـــات الفعلیـــة للمتكـــونین وكثافـــة البرنـــامج، التطبیـــق
الصــــحیح خصوصـــــا وأن البــــرامج التكوینیـــــة تعــــد وفقـــــا  االتجـــــاهؤشــــر الـــــذي یوجــــه التكـــــوین فــــي الم
  .وهدر للمیزانیةبدونها یصبح التكوین مجرد تضییع للوقت و ،لها
المـشكل اآلخــر الـذي طغــى علــى بـرامج التكــوین عـن بعــد وكــان سـببا فــي إخفاقهـا وعــدم تحقیقهــا -3

  .وطغیان الجانب النظري على تلك البرامج التطبیقي،لألهداف المسطرة هو غیاب الجانب 
التـي تؤكـد علـى ضـرورة  بالتأكیـد مـا یتنـافى والنظـرة الحدیثـة فـي تنمیـة المـوارد البشـریة، وهذا

نظرا لما یوفره هذا األخیر للمتكون من خبرات مباشرة تربطه  نب النظري والتطبیقي،االجمع بین الج
ممــــا یجعلــــه یتغلــــب بصــــورة ســــهلة وســــریعة علــــى تلــــك  ،مباشــــرةبالجانــــب العملــــي وببیئتــــه المهنیــــة 

علـى  حیـث بلغـت النسـب) 52(وهي النتائج المعبر عنها في الجدول رقـم .الصعوبات التي تعترضه
  .%76،60وعلى مستوى التعلیم المتوسط  %85،14مستوى التعلیم االبتدائي 

علـــى مســـتوى التعلــــیم  %52،57وبلغـــت النســــبة  )50(دلـــت النتـــائج الـــواردة فــــي الجـــدول رقـــم  -4
إلـــى عـــدم حـــرص المعلمـــین واألســـاتذة علـــى  علـــى مســـتوى التعلـــیم المتوســـط، %52،13االبتـــدائي،و

أجـــل الوصـــول إلـــى األهـــداف  مـــنحضـــور اللقـــاءات والتجمعـــات الدوریـــة بصـــورة منتظمـــة ومســـتمرة 
هـذه اللقـاءات ، فیمـا اعتبـره الـبعض اآلخـر حضـور االنشـغاالتمـرجعین السـبب إلـى كثـرة  ،المسطرة

  .غیر مجدي
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الذي أقرت فیه نسبة معتبرة مـن ) 55(وهي نفس النتیجة التي توصلنا إلیها في الجدول رقم 
على مستوى التعلـیم % 39،36وقد بلغت منتظمة،المعلمین واألساتذة أن المكون ال یحضر بصورة 

  .على مستوى التعلیم االبتدائي% 34،28و المتوسط
ونشــهد غیــاب فــي  أو بــاألحرى أمســیة واحــدة یــوم واحــد فــي األســبوعفــإذا كــان المبــرمج هــو 

فهنا نطرح التساؤل هل یمكن في ضـوء عـدم االنتظـام هـذا  بعض الحاالت للمكون وأخرى للمتكون،
وقـد  ،األهـداف المسـطرة أكیـد اإلجابـة سـتكون بالسـلب ال كیـف یمكـن أن نحقـق أن نحقق األهـداف؟

  .روس التي تتطلب شرحا من قبل المكونأشرنا سابقا أن هناك كثیر من الد
غیـــاب المكـــون المتخصـــص الكـــفء كـــان أحـــد  أنإلـــى ) 56(توصـــلنا مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم -5

رغم تصـریح  المشكالت األخرى التي أدت إلى عدم تحقیق البرامج التكوینیة لألهداف المسطرة لها،
على مسـتوى التعلـیم االبتـدائي  النسبة األكبر من المبحوثین أن المكون متخصص وقد بلغت النسب

  .على مستوى التعلیم المتوسط %55،32،و66،29%
إذ یجب أن یكـون اختیـار  المنوحة، الشهادةو إال أن الذي طرح هنا هو حول نوعیة المكون  

جامعیــــة فــــإن المكــــون الــــذي یعهــــد إلیــــه الشــــهادة مــــا دامــــت و  المكــــونین مربوطــــا بالشــــهادة المقدمــــة،
 وبهــــذا نســـاوي یبـــین نوعیــــة المكـــون والشـــهادة الممنوحــــة أســـتاذ جـــامعي،بالتـــدریس یجـــب أن یكــــون 

  .في نهایة العملیة التكوینیة للمتكون
   النتائج العامة للدراسة -سادسا

مــــــا إذا أدى األســــــلوب  مــــــن هــــــدف أساســــــي هــــــو محاولــــــة معرفــــــةهــــــذه دراســــــتنا  انطلقــــــت
وفـق متطلبـات اإلصـالح -المعلـم-تنمیـة المـوارد البشـریة إلـى تأهیـل  فـي ) التكوین عن بعـد(المعتمد

إلــى رفــع فــي األخیــر وهــو مــا ســیؤدي  ،المهنــيو  خــالل تنمیــة الجانــب المعرفــيمــن  ،التربــوي الجدیــد
واألســاتذة علــى مســتوى التعلــیم  لــدى المعلمــین علــى مســتوى التعلــیم االبتــدائيمســتوى األداء التربــوي 

 : في ضوء نتائج الفرضیات الجزئیة أهم النتائج التي توصلنا إلیها سنستعرضوفیما یلي ، المتوسط
توصلنا إلى أن غیاب التخطیط المناسب والسرعة في التنفیذ، قد أثـر بصـورة سـلبیة علـى تحقیـق -1

النتــائج المتوقعــة، ولــم یــؤدي أســلوب التكــوین عــن بعــد إلــى إحــداث أي تغییــرات فــي أداء المعلمــین 
    .فشل البرامج في تنمیة الجانب المعرفي والمهني واألساتذة بسبب
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 ال یعتمـد علـى العشـوائیةتصـمیم برامجـه  أي أنومـدروس  التأهیل عبارة عن نشاط مخطـطف
نمــا علـــى التخطـــیط المــدروس، ٕ الهـــدف األساســـي مــن التأهیـــل هـــو إحــداث تغییـــرات فـــي الفـــرد أو و  وا

أو  فقد تتعلق بإضافة معلومـات أو الجماعة،هذه التغیرات قد تمس عدة جوانب لدى الفرد  الجماعة
إذ أن التأهیـل فـي كـل أو بعـض أو أحـد الجوانـب السـابقة  التجـاه،اتحسین األداء أو تغییر السـلوك و 

نتاجیة عالیة ٕ   .یؤدي إلى جعل الفرد أو الجماعة یمارسون وظائفهم بكفاءة وا
دراسـتنا هـذه فـي المعلمـین علـى مسـتوى ممثلین فـي  یعتبر المتكونین هم أساس النشاط التأهیلي،-2

وحســـن اختیـــارهم یضـــمن نجـــاح تنفیـــذ  التعلـــیم االبتـــدائي واألســـاتذة علـــى مســـتوى التعلـــیم المتوســـط،
حیث یعتمـد نجـاح  ،لذا یراعى عدد المتكونین ومستوى نضجهم وتعلیمهم وتكوینهم السابق ،البرنامج

  .إلیهته التأهیل على وجود متكون مقتنع بأهمیة التأهیل وبحاج
إال أن مـــا توصـــلنا إلیـــه فـــي دراســـتنا هـــذه هـــو تغییـــب هـــذه الجوانـــب حیـــث توصـــلنا إلـــى أن  

حـــائزین علـــى (البرنـــامج الـــذي تـــم إعـــداده قـــدم إلـــى عـــدة فئـــات تختلـــف مـــن ناحیـــة المســـتوى العلمـــي
فهنــاك ذوي التخصــص (اختالفــا واضـحا  الســابقالتكـوین و  ،)البكالوریـا وغیــر حـائزین علــى البكالوریــا

وهــي مــن بــین األســباب األخــرى التــي  بهــذا التكــوین، قناعــةعــدم ممــا خلــق لــدیهم  ،)األدبي،والعلمــي
  .األسلوب في تأهیل المعلمین واألساتذةأدت إلى فشل هذا 

التــي تعــد مؤشــر یوجــه التأهیــل إلــى االتجـــاه  إن تغییــب االحتیاجــات الفعلیــة للمعلمــین واألســاتذة-3
 أهـداف التأهیــلعـدم تحقیــق لتكوینیـة قــد أثـر بصـورة واضــحة علـى الصـحیح، أثنـاء تصــمیم البـرامج ا

عرفـة واسـتعدادا وقـدرة علـى حتى یصبحوا أكثر م ،المتمثلة في تنمیة الجانب المعرفي والمهني لدیهم
   .بالشكل المطلوب والمناسب أداء مهامهم

عطائهــــا عنایــــة خاصــــة، ٕ ارهــــا باعتب لـــذا كــــان األجــــدر لــــو تــــم تحدیــــد احتیاجـــات المتكــــونین وا
كعملیــة یجــب أن تســبق  كوینیــةتحدیــد االحتیاجــات التف ،قــوم علیــة أي عملیــة تكوینیــةتاألسـاس الــذي 

مسـبقا یـؤدي إلـى ضـیاع الجهـد  كوینیـةتن عـدم التعـرف علـى االحتیاجـات الذاك أ أي نشاط تأهیلي،
  .وهدر المیزانیة في نشاط ال طائل منهوالوقت 

إن اعتمـاد أســلوب التكــوین عــن بعــد كــان مــن أبـرز األســباب التــي أثــرت علــى تحقیــق األهــداف  -4
المسطرة، ذاك أن التكوین عن بعد یتطلب تكوین ذاتي من قبل المتكون وهو ما یجعله یبذل مجهود 
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والتنــــوع فــــي المــــواد المعلمــــین واألســــاتذة،  كثــــرة المهــــام الملقــــاة علــــى عــــاتق خاصــــة مــــع ،مضــــاعف
ات التــي كانــت تتطلــب اختیــار أكثــر مــن أســلوب مــن أجــل الوصــول دائمــا إلــى األهــداف والموضــوع

إال أن االقتصار على أسلوب واحد قد حد من تحقیق األهداف وكـان مـن أبـرز المعیقـات  ،المسطرة
  .والمشكالت التي واجهت المعلمین واألساتذة

مـــن المكـــون إلـــى  المعتمـــد فـــي التأهیـــل الوســـیط الـــذي یســـتخدم لنقـــل المـــادة، یعـــد األســـلوبو 
إال أن تحدیــد تلــك األســالیب التأهیلیــة تختلــف وفقــا للعدیــد  المتكــون بطریقــة تحقــق النتــائج المرغوبــة،

من المتغیرات والتي من أهمها نوعیة المتكونین من حیث مستواهم الوظیفي والتعلیمي ومدة خبرتهم 
وكـــذلك وفقـــا لدرجـــة  جانـــب المعرفـــي أو الجانـــب التطبیقـــي،موضـــوع التأهیـــل وارتباطـــه بالو  الســـابقة،

كثیــر مــن هــذه المتغیــرات والتركیــز علــى المالحــظ هــو تغییــب  أنإال ، الشــمول والعمــق والتخصــص
ممـا أثـر بصـورة واضـحة علـى أهـداف  النواحي االقتصادیة واالجتماعیة، وبعض الجوانب التنظیمیـة

  .التأهیل
فشـل برنـامج تأهیـل المعلمــین فـي تحقیـق األهــداف أكبـر األثـر فــي  برنـامج التكــوین ىلمحتـو  انكـ-5

المحتـــوى جیـــد مــن الناحیـــة العلمیــة وبـــه الكثیـــر مــن الموضـــوعات والمـــواد  مــن أنرغم بـــال ،المســطرة
  .الهامة التي تنمي الجانب المعرفي والمهني للمعلمین واألساتذة

إال أننــــا توصــــلنا إلــــى أن الفئــــة األكبــــر مــــن المبحــــوثین اعتبــــرت تلــــك البــــرامج عبــــارة عــــن  
ال یتوافــق مــع النظــرة الحدیثــة فــي بنــاء البــرامج التكوینیــة لتنمیــة المــوارد وهــو مــا  معلومــات مكــررة،

یأخــذ المحتــوى بالمســتجدات التربویــة والتطــور االجتمــاعي والتغیــر البشــریة التــي تــرى أنــه یجــب أن 
فلـیس معنـاه أننـا نریـد  ،بحیث یجعل المتكونین مسایرین لهـذا التطـور والتغییـر ،التكنولوجي المتسارع

تأهیلهم أن نكتفي بإمدادهم بمعلومات قدیمة، إنمـا األسـاس هـو التجدیـد ومالحقـة التطـورات التربویـة 
  .الحاصلة

لتقــر النســبة  توى،أرت نســبة أخـرى مــنهم أن محتـوى البــرامج المقدمــة كانـت عالیــة المسـفیمـا 
  .األخیرة وهي األقل عن أن البرامج مناسبة لهم

د الموضـوعات التـي یتضـمنها البرنـامج بدقـة، فیتعـین أن تكـون یـحدتلذا كان من الضروري  
، وأن یتناسب المحتـوى فـي البرنـامج التكـویني مـع تكونینالم الحتیاجاتمادة التكوین ترجمة صادقة 

  .لمتكونینلالقدرات العلمیة 



 الفصل السادس البیاناتاإلجراءات المنهجیة وتحلیل وتفسیر 
 

327 
 

كــان ســببا  ،تغییــب الجانــب التطبیقــي الــذي یكتســي أهمیــة كبیــرة فــي تــوفیر الخبــرات المباشــرة إن-6
إذ یجـب أن ال یخلـو أي برنـامج تكـویني مـن فرصـة الخبـرة  آخر في إخفاق برنامج التكوین عن بعـد

دم فلـیس المهــم مـا یقــ والمالحظـة الشخصـیة وهــذا بحسـب النظــرة الحدیثـة فــي تنمیـة المـوارد البشــریة،
بــل المهــم مـا یتــوفر مــن خبــرات ومالحظــات تتـیح الفرصــة لبــذل الجهــد فــي  مـن دروس نظریــة فقــط،

  .والممارسة البحث والتفكیر
تهــا تهیئو  ي یهــدف إلــى تنمیــة المــوارد البشــریة،أخیــرا نخلــص إلــى القــول أن أي برنــامج تكــوین

المعلمین حیث كان یهدف وهو نفس الغرض الذي جاء به برنامج تكوین  لتحقیق أهداف المؤسسة،
لتـأهیلهم إلــى مســتوى یمكــنهم مــن تحسـین أدائهــم التربــوي والمســاهمة فــي  إلـى تنمیــتهم معرفیــا ومهنیــا

وهــو الهــدف األســمى الــذي هــدفت إلیــة اإلصــالحات  تحســین نوعیــة ومخرجــات المنظومــة التربویــة،
فـي تحقیـق نــوع مـن التغییــر تمثــل یالهـدف الرئیسـي مــن أي عملیـة تكـوین  وبمــا أن التربویـة األخیـرة،

 والــذي مــن شــأنه تعزیــز كفــاءة الموظــف أو الســلوك أو االتجــاه، فــي المعرفــة أو المهــارة أو الخبــرة،
مع  ق الغرضیات واألنشطة الالزمة لتحقالمعلومات والمهار فیجب أن یتوفر البرنامج التكویني على 

مشــكالت وقضــایا واقعیــة متعلقــة بــالواقع الفــروق الفردیــة وأن تتضــمن و  ،عــرضالالتنــوع فــي  مراعــاة
  .المهني للمتكون
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  الخاتمة
یشــكل تأهیــل المعلمـــین األداة الرئیســیة للتطــور النـــوعي للتعلــیم جنبــا إلـــى جنــب مــع التوســـع 

فقد بدأ المهتمون بالتعلیم في كل أنحاء العالم یدركون أن توفیر األعداد الكافیة من المعلمین .الكمي
مشــكالت التعلـیم، ولكــن المهـم أیضــا تـوفیر النـوع المالئــم مـن المعلمــین ذلـك أن نوعیــة  فقـط ال یحـل

المنــاهج الدراسـیة والمسـتوى العلمـي للمعلمــین، فـال جـدوى مـن وضــع : التعلـیم، تـرتبط باعتبـارین همـا
منــــاهج صــــالحة إذا كــــان المعلمــــون ال یملكــــون المــــؤهالت العلمیــــة الكافیــــة التــــي تمكــــنهم مــــن أداء 

  .هم بكفاءة وفعالیةوظائف
وتأهیـل المعلمـین یبـرز كضــرورة لمـا لهـذا األخیــر مـن دور یؤدیـه فــي تنمیـة وتطـویر المــوارد 
البشـــریة بكافـــة مســـتویاتها، ولمـــا لـــه مـــن أهمیـــة فـــي تزویـــد المعلمـــین، بمســـتجدات وخبـــرات تســـتلزم 

القرار في بلدنا من وهو ما یعكسه اهتمام صناع .اإلحاطة بها، خاصة ونحن نعیش في عالم متجدد
  .خالل وضع الخطط للوصول إلى األهداف المنشودة

والجزائــر كغیرهــا مــن دول العــالم اقتنعــت بضــرورة العمــل علــى الرفــع مــن المســتوى العلمــي 
للمعلمــــین واألســــاتذة العــــاملین بالقطــــاع والــــذین ال یملكــــون المــــؤهالت العلمیــــة الكافیــــة كمــــا حــــددها 

لـذا فقـد أخضـعت هـؤالء المعلمـین  تمثلة في امتالكهم لشـهادة جامعیـة،اإلصالح التربوي األخیر والم
  .واألساتذة لتكوین یدوم ثالث سنوات یمنح بعدها المتكون شهادة جامعیة

جعــل بــرامج التأهیــل تســیر فــي خطــط  ،ویؤكــد المــدخل الحــدیث لتنمیــة المــوارد البشــریة علــى
یجاد البدائل المناسبة التجدید، ٕ أحـد المحـاور الرئیسـیة لتحسـین  ى التأهیل باعتبـارهلذا ینظر الیوم إل وا

أداء العنصـــر البشـــري حتـــى یصـــبح أكثـــر معرفـــة واســـتعدادا وقـــدرة علـــى أداء المهـــام المطلوبـــة منـــه 
  .بالشكل المطلوب والمناسب
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 البحوث والرسائل الجامعیة -رابعا
دراسـة  الممارسات التدریسیة للمعلمین فـي ضـوء مقاربـة التـدریس بالكفـاءات، :بوعیشة نـورة -132

 رســالة ماجســتیر علــم الــنفس وعلــوم التربیــة، قسـم میدانیـة علــى عینــة مــن المفتشــین التربــویین بــالجنوب،
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درجة معرفـة معلمـي السـنة الخامسـة ابتـدائي للوضـعیة االدماجیـة وفـق  :معوش عبد الحمید -134

بحــث میــداني بــبعض المــدارس -نحوهــا منظــور التــدریس بالمقاربــة باكفــاءات وعالقتهــا باتجاهــاتهم
جامعـــة  ،رســالة ماجســتیر علــم الــنفس المدرســي، ،قســم علــم الــنفس تخصـــص االبتدائیــة بوالیــة مســیلة،
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ــة بســكرة جامعــة محمــد رســالة ماجســتیر،  تخصــص علــم اجتمــاع التنمیــة، ،ســم علــم االجتمــاعق-بمدین
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رقـم  ،القانون التوجیهي للتربیة الوطنیـة النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیـة، :وزارة التربیة الوطنیة -139
 .2008فیفري  عدد خاص،، 2008 ،جانفي 23المؤرخ في  08-04
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  :ملخص الدراسة
بمــــا یتوافــــق  حرصــــت الجزائــــر منــــذ االســــتقالل علــــى إصــــالح وتجدیــــد المنظومــــة التربویــــة،

  .والمتغیرات الحاصلة على المستوى الوطني والدولي منذ االستقالل إلى الیوم
أهمیـــة خاصـــة لتأهیـــل المعلـــم واعتبرتـــه أحـــد  اإلصـــالحات التربویـــة الجدیـــدة إذ أعطـــت فـــي  

الجدیــــدة  ةالتربویــــ اتأن نجــــاح اإلصـــالحاألقطـــاب الهامــــة فـــي العملیــــة اإلصـــالحیة وراهنــــت علـــى 
  .بالمعلم إلى حد بعید ةمرتبط

تأهیـــل المعلــم كأحـــد متطلبـــات اإلصـــالح : المعنونــة بوانطالقــا مــن هـــذا جــاءت دراســـتنا  
ولتحقیــق هــذا الهــدف تــم صــیاغة الفرضــیات  ،المــوارد البشــریةالتربــوي الجدیــد فــي ضــوء نظریــة 

  :الفرضیة العامة للدراسة- :التالیة
دى األسلوب المعتمد في تنمیة الموارد البشریة إلى تأهیل المعلم وفق متطلبات اإلصالح أ

  التربوي الجدید؟
  :التالیةجزئیة انطالقا من الفرضیة العامة صیغت الفرضیات ال :الفرضیات الجزئیة للدراسة-2
أدى أســلوب التكــوین عـــن بعــد بوصــفه األســـلوب المعتمــد للتأهیــل إلـــى تنمیــة الجانــب المعرفـــي  -1

  ؟للمعلم بما یتوافق وأهداف اإلصالح التربوي الجدید
أدى أسلوب التكوین عن بعد بوصفه األسلوب المعتمد للتأهیل إلى تنمیة الجانب المهني للمعلم  -2

  ؟صالح التربوي الجدیدبما یتوافق وأهداف اإل
أدت المشـــكالت التـــي واجهـــت المعلـــم أثنـــاء تلقـــي التكـــوین عـــن بعـــد إلـــى التـــأثیر علـــى أهـــداف -3

   التأهیل؟
االســتمارة لجمــع معطیــات الدراســة  االعتمــاد علــىأو إثبــات الفرضــیات المطروحــة تــم  ولنفــي

بلدیــة ورقلــة واللــذین بالمرحلــة االبتدائیــة وأســاتذة التعلــیم المتوســط  معلمــي مــن المجتمــع، المتمثــل فــي
متبعـــین فـــي ذلـــك المســـح الشـــامل لكـــل . 2011/ 2005لتكـــوین عـــن بعـــد مـــن ســـنة اســـتفادوا مـــن ا

، وتوصــلت المفــردات الموجــودة علــى مســتوى المؤسســات التربویــة المختــارة إلجــراء الدراســة المیدانیــة
  :ةالدراسة إلى النتائج التالی



غیـــاب التخطــــیط المناســــب والســـرعة فــــي التنفیــــذ، قـــد أثــــر بصــــورة ســـلبیة علــــى تحقیــــق النتــــائج  -1
المتوقعة، ولم یـؤدي أسـلوب التكـوین عـن بعـد إلـى إحـداث أي تغییـرات فـي أداء المعلمـین واألسـاتذة 

    .بسبب فشل البرامج في تنمیة الجانب المعرفي والمهني
مین واألساتذة حیث توصلنا إلى أن البرنامج الذي تم إعداده قدم تغییب االحتیاجات الفعلیة للمعل-2

حـــائزین علـــى البكالوریـــا وغیـــر حـــائزین علـــى (إلـــى عـــدة فئـــات تختلـــف مـــن ناحیـــة المســـتوى العلمـــي 
، ممــا خلــق )والعلمــي فهنـاك ذوي التخصــص األدبــي،(اختالفــا واضــحا  ، والتكــوین الســابق)البكالوریـا

التكــوین، وهـي مـن بــین األسـباب األخــرى التـي أدت إلـى فشــل هـذا األســلوب لـدیهم عـدم قناعــة بهـذا 
  .في تأهیل المعلمین واألساتذة

إن اعتمـاد أســلوب التكــوین عــن بعــد كــان مــن أبـرز األســباب التــي أثــرت علــى تحقیــق األهــداف  -3
مجهود المسطرة، ذاك أن التكوین عن بعد یتطلب تكوین ذاتي من قبل المتكون وهو ما یجعله یبذل 

مضــــاعف، خاصــــة مــــع كثــــرة المهــــام الملقــــاة علــــى عــــاتق المعلمــــین واألســــاتذة، والتنــــوع فــــي المــــواد 
والموضــوعات التــي كانــت تتطلــب اختیــار أكثــر مــن أســلوب مــن أجــل الوصــول دائمــا إلــى األهــداف 

إال أن االقتصار على أسلوب واحد قد حد من تحقیق األهداف وكـان مـن أبـرز المعیقـات  ،المسطرة
  .مشكالت التي واجهت المعلمین واألساتذةوال
، كـان سـببا آخـر تغییب الجانب التطبیقي الذي یكتسي أهمیة كبیرة فـي تـوفیر الخبـرات المباشـرة -4

إذ یجـــب أن ال یخلـــو أي برنـــامج تكـــویني مـــن فرصـــة الخبـــرة فـــي إخفـــاق برنـــامج التكـــوین عـــن بعـــد 
فلـیس المهــم مـا یقــدم  یـة المـوارد البشــریة،والمالحظـة الشخصـیة وهــذا بحسـب النظــرة الحدیثـة فــي تنم

بــل المهــم مـا یتــوفر مــن خبــرات ومالحظــات تتـیح الفرصــة لبــذل الجهــد فــي  مـن دروس نظریــة فقــط،
  .والممارسة البحث والتفكیر

 



La réhabilitation de l’enseignant comme l’un des exigences ou des besoins de nouvelle réforme 
éducative à travers la théorie des sources humaines. 

Etude sur le champ pour certains établissent éducatifs de la commune de Ouargla. 

Résumé de l étude : 

 Depuis l’indépendance, l’Algérie convoitait d’ajuster et de renouveler le rang éducatif. 

Aussi les variations obtenues au niveau national et international et tous ça depuis l’indépendance 
jusqu’ à ce jour. 

Si la nouvelle réforme éducative  a donné une importance spéciale à la réhabilitation de l’enseignant 
et il l’a considéré l’un des axes importants dans le processus de réforme. Ces réformes misent que la 
réussite de ces nouvelles réformes éducatives est relié de l’enseignant au bord lointain. 

Au départ de ça, on a obtenu cet étude qui s’intitule ; 

Réhabilitation de l’enseignant comme une des exigences de nouvelle réforme éducative à travers 
la théorie des sources humaines. 

 Pour réaliser cet objectif (but). On a émis les hypothèses suivantes : 

1- L’hypothèse générale de l’étude ; 

Le style qui dépend pour développer les sources humaines exécute-t- il à former l’enseignant selon 
les exigences de nouvelle réforme éducative ?   

2- Les hypothèses partielles de l’étude ; 

Au départ de l’hypothèse générale ; on a émis les hypothèses partielles suivantes : 

1- Le style de la formation lointain  qui a décrit le style dépend sur la formation exécute  à 
développer le coté cognitif de l’enseignant selon les objectifs de nouveau ajustement 
éducatif. 

2- Le style de la formation lointain qui a  décrit le style dépend sur la formation exécute à 
développer le coté fonctionnel de l’enseignant selon les objectifs de nouvelle réforme 
éducative. 

3- Les problèmes qui rencontrent l’enseignant pendant la perception de la formation lointain 
exécute  à influencer sur les objectifs de la réhabilitation. 

Pour infirmer ou confirmer ces hypothèses posées, on à dépendu sur un formulaire pour 
recueillir des données de l’étude de la société qui désigne les enseignants du primaire et de 
moyenne de la commune de Ouargla, et ceux qui sont bénéficies par la formation lointain en 
2005/2011. Suivant l’essuyage totale de tous les termes existants au nivaux des établissements 
éducatifs choisis pour faire l’étude sur le champ (pratique). 

 Cette étude a obtenu les résultats suivants : 

1- L’absence de la planification et la rapidité de la réalisation qui sont influencé d’une façon 
négative sur la réalisation des résultats attendus. Ainsi le style de la formation n’exécute   



pas à provoquer aucun changement dans le travail des enseignants à cause de l’échec du 
programme pour développer le coté cognitif et fonctionnel. 

2- Faire absenter les exigences (besoins) efficaces pour les enseignants ou on a arrivé que le 
programme fait donne à plusieurs groupes différenciés selon le niveau scientifique 
(possesseur du bac et qui n’ont pas le bac) avec la formation précédente une différence 
clair.( il ya des gens qui ont la spécialité littéraire et scientifique), cette différence crée à eux 
une manque de satisfaction à cette formation. 

                   Donc, ce problème considère comme une cause parmi les autres causes qui exécutent à        
l’échec de ce style pour former les enseignants.  

3- Le dépend sur le style de formation lointain était la cause qui est influencée sur la réalisation 
des objectifs posés parce que la formation lointain exige une formation personnelle par la 
personne qui a formé, c’est pour ça, il a déployé des efforts doublés surtout s’il y a beaucoup 
de devoirs posés aux enseignants et même aussi, la variété des matières et des sujets qui 
sont exigés de choisir plus que d’un style pour arriver des objectifs rayés mais un seul style 
limite la réalisation des objectifs et tout ça considère comme des empêchements et des 
problèmes qui rencontrent les enseignants. 

4- Faire absenter le coté pratique qui comporte une grande importance de donner les 
expériences directes. C’est une autre cause pour échouer le programme de la formation 
lointain. 
      Donc, il faut qu’on ne vide pas aucun programme formé à une chance d’expérience et 
d’observation personnelle selon le nouveau regard pour développer les sources humaines. 
      Il n’est pas important de donner des ours théoriques seulement mais l’essentiel c’est : 
accroitre des expériences et des observations qui donnent une chance pour dépenser un 
effort dans la recherche, la réflexion et la pratique. 


