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مقدمة
مقدمة:
شيدت المجتمعات في السنوات األخيرة تحوالت وتغيرات متسارعة مست العديد مف المجاالت
ال سيما في ضوء التدفؽ المعرفي والثورة التكنولوجية واالتصاالتية ،إذ أص بحت الحصيمة المعرفية
ألي مجتمع ىي القوة التي تصوغ حاضره وتؤمف مستقبمو .األمر الذي أكد عمى الحاجة لمواكبة
ومسايرة أو مواجية التحديات المترتبة عف ىذه التغيرات المتالحقة والمتسارعة ،وأفضت لمسؤوليات
مشتركة بيف كؿ الفاعميف في محتمؼ المياديف.
ففي سياؽ الميداف التربوي ،صار مف غير المنطقي العمؿ بالبرامج الكالسيكية التي تركز عمى
تمقيف المعرفة لذاتيا؛ ليتحوؿ االىتماـ والتركيز عمى بناء المعرفة ،وىو ما سعت إليو اإلصالحات
التي انطمقت في المنظومة التربوية في الجزائر منذ سنة  ،2003محاولة مف خالؿ مناىج العموـ -
في تناوليا لممعرفة العممية  -االىتماـ ببناء المعرفة إلى جانب توظيفيا؛ وذلؾ باستخداـ المنيج
التجريبي باالستقصاء والبحث في الظواىر التي تواجو المتعمـ في حياتو اليومية.
بدور الجوىري في تحقيؽ أىد اؼ العممية التعميمية التعممية؛
ه
وحتى يضطمع التعميـ الجيد
يتطمب -إلى جانب المناىج والمستمزمات التعميمية التعممية وغيرىا مف المدخالت  -معمميف أكفاء
يحوزوف عمى معايير الجودة الشاممة في أدائيـ التعميمي.
لذلؾ كاف لزاما عمى الييئات الوصية اختيار وتوظيؼ أكؼء األفراد في مينة التدريس بما
يتوافؽ ومتطمبات العممية التعميمية التعممية الفعالة ،وخمؽ الفرص ليـ لمنيوض بمعارفيـ ورسكمة
مياراتيـ خالؿ حياتيـ المينية ،والتي تعد مف أولوية إصالح العممية التعميمية مف خالؿ إعداد
المعمـ وتدريبو وتكوينو والعمؿ عمى حؿ مشكالتو بغرض االرتقاء بمستواه العممي واالجتماعي ،طالما
أف نجاحو في أداء دوره يتوقؼ عمى قدرتو في توظيؼ مياراتو ،وكفاياتو في المواقؼ الصفية بمقدار،
ونوع التكويف الذي تمقاه.
أف الوظيفة الجوىرية لمتربية أصبحت العناية بالمتعمميف "كيؼ يتعمموف"؛ تحوؿ
وعمى اعتبار ّ

د ْور المعمـ الذي بات يثير اىتماـ المختصيف ،وال سيما في نوع التكويف الذي يتمقاه والتدريب الذي
يخضع إليو في ضوء أدواره الجديدة .بما تفرضو المتطمبات المتجددة لمتغيرات والتطورات العممية

أ

مقدمة
والتكنولوجية؛ التي تحتـ عمى المعمـ تطوير الطرؽ واالستراتيجيات التدريسية لمتعامؿ مع المناىج
التي تستجد وتتطور بيف الحيف واآلخر.
وأماـ التغيرات والتحديات الحاصمة؛ أصبح معمـ مادة عموـ الطبيعة والحياة مطالبا بأف يوجو
ويقود المتعمميف لمتعمـ الذاتي لمموارد وتوظيفيا في وضعيات مخ تمفة وحؿ المشكالت ورصد
الكفاءات .ضمف ىذا المنظور ولتحقيؽ ىذه األىداؼ؛ تـ إيالء تكويف معمـ مادة عموـ الطبيعة
والحياة وفؽ استراتيجية فاعمة بيدؼ تزويده معمـ العموـ بالكفاءات التي تمكنو مف تجويد أداءه
التدريسي.
وبغ ػػرض مواكب ػػة وبم ػػوغ مجتم ػػع المعرف ػػة ف ػػي تعمػ ػػيـ العم ػػوـ ،وف ػػي ض ػػوء م ػػا تبنت ػػو المنظوم ػػة التربويػ ػػة
الجزائرية مف إصالحات والتحوؿ نحو بيداغوجيا الكفاءات ،ومػا اسػتجد فييػا سػنة  2012مػف منػاىج
الجي ػػؿ الث ػػاني؛ تعط ػػي التوجي ػػات المعاصػ ػ ةر أمػ ػ ار يجعػ ػػؿ المعم ػػـ ف ػػي حاج ػػة إل ػػى التط ػػوير والتحػ ػػديث
المسػػتمر لمت ػػدريب والرس ػػكمة؛ لي ػػتمكف م ػػف تحقي ػػؽ األىػػداؼ المنش ػػودة ومواكب ػػة مش ػػاريع تط ػػوير تعم ػػيـ
العمػوـ ،وليس ػيـ فػي تخػػريج منػتج يرضػػي كػؿ ذي صػػمة" ،وتطػوير المػػردود التعميمػي لممػػتعمـ فػي مػػادة
العمػوـ" ) .(Supvitz et Turner, 2001, pp963-980وىػو مػا دأبػت المػؤتمرات العمميػة والنػدوات
والتقػػارير المحمي ػػة والدولي ػػة تأكي ػػده مػػف خ ػػالؿ توص ػػياتيا وتقاريرى ػػا ،طالمػػا أف ت ػػدريب المعمم ػػيف أثن ػػاء
الخدمػ ػػة دواعػ ػػدادىـ بصػ ػػورة مس ػ ػػتم ةر سػ ػػيمكنيـ مػ ػػف إدراؾ مع ػ ػػايير األداء وتطبيقيػ ػػا خػ ػػالؿ الت ػ ػػدريس،
لتنعكس ايجابا عمي تطوير المردود التعميمي لممتعمـ في كؿ العموـ وفي مادة عموـ الطبيعة والحيػاة
عمي وجو الخصوص.
فضال عف ذلؾ ،أصبح تدريب المعمـ ضرو ةر لتطوير وتحسيف أدائو مف خالؿ تضييؽ الفجوة
بيف التنظير والممارسة التربوية؛ بغرض بموغ أداء قائـ عمى المعايير المينية ،مما جعؿ الكثير مف
الدوؿ تسارع إلى وضع معايير لألداء.
ىذه األىداؼ المجتمعة ،مف تطوير وتحسيف ألداء المعمـ والمتعمـ ،وتطبيؽ المعايير  ....كميا
جعمت تطبيؽ الجودة الشاممة ومعاييرىا في التعميـ ،وتدريب المعمـ بصفة خاصة غاية كؿ النظـ
التعميمية .وذلؾ لكوف فمسفة الجودة الشاممة تقوـ عمى أىمية المعايير التي تُ ُّ
عد جزءا مف مدخؿ
اإلصالح عف طريؽ تحسيف فاعمية التدريس ونجاعتو مف خالؿ إستراتيجيات تدريسية فعالة تساىـ

ب

مقدمة
في استثمار أفضؿ الموارد والوقت ،والجيد ،وأساليب وطرؽ تقويـ أداء جيدة وناجعة بما يتفؽ مع
مطالب االعتماد األكاديمي  .وىي األىداؼ والغايات التي حمميا نموذج ديمنغ ومبادئو ،إذ أمكف
تطبيقو مف إحداث تغييرات ،وقدـ مؤش ارت تحسيف جودة العممية التعميمية مف خالؿ تدريب المعمميف
وتكوينيـ عمى ممارسة ال تدريس في ضوء معايير الجودة الشاممة ،وتحقيؽ المخرجات التعميمية
التعممية المنتظر منيـ تحقيقيا ،إذ مف خالليا يصبح المعمـ داركا ألىمية التعمـ الذاتي والمستمر
األمر الذي يمكنو مف التعامؿ مع تحديات القرف الجديد التي أفرزىا التقدـ التقني العممي ،والثو ةر
المعموماتية ،ناىيؾ عمى إلمامو بأساليب وطرؽ التدريس ،متعمقا في المعرفة والرغبة في التعمـ ،ولديو
قدرة عالية عمى رصد تطورات الحػياة ،ومتمتعا بالطموح العممي ،ولف يتأتى ذلؾ إالّ مف خالؿ اعتماد

استراتيجية تدريسية مرنة تُ ِ
خضع أداء المعمـ لمتحسيف المستمر ،تشكؿ عجمة وسيرو ةر تحسيف مستم ةر

مثمما ىي عجمة ديمنغ الذي تبنتو الدراسة الحالية ،ولموقوؼ عمى أثرىا عمى األداء التدريسي ألساتذة
(معممي) عمبمختمؼ مجاالتو (التخطيط ،والتنفيذ ،والتقويـ) ومعاييرىا ،تـ تقييـ األداء التدريسي
باستخداـ بطاقة المالحظة لقدرتيا عمى جمع البيانات خالفا عمى وسائؿ أخرى.
ولغرض تناوؿ القضايا البحثية السالفة الذكر؛ قسمت الدراسة الراىنة إلى ثمانية فصوؿ ،حيث
تناوؿ الفصؿ األوؿ بالدراسة والتحميؿ اإلشكالية مع أىمية الدراسة واألىداؼ المرجو تحقيقيا ،ثـ
تحديد المفاىيـ كما تـ التطرؽ إلى بعض الدراسات السابقة والمشابية لمموضوع ،وفي األخير تـ
صياغة الفرضيات.
أما الفصؿ الثاني فقد خصص لمحديث عف الجودة الشاممة في التعميـ مف حيث تعريفيا ،منظورىا
التاريخي ،مبادئيا وأىدافيا ،انتقاؿ مفيوـ الجودة الشاممة مف الصناعة إلى التعميـ ،مميزات
وخصائص الجودة الشاممة في مجاؿ التعميـ ،مبررات تطبيقيا في المؤسسات التعميمية ،مبادئ الجودة
في التعميـ العاـ ،الحاجة إلى الجودة الشاممة (أىميتيا وفوائدىا) ،مزايا تطبيقيا في التعميـ ،أىمية
توظيفيا في تدريب األساتذة ،تطوير برامج تدريب المعمـ في ضوء معايير الجودة الشاممة ،ثـ
متطمبات تطبيؽ الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية ،أساليب تطبيؽ الجودة الشاممة  ،ليتـ
التطرؽ إلى معوقات تطبيقيا في المؤسسات التعميمية.

ت

مقدمة
في حيف خصص الفصؿ الثالث لمحديث عف معايير الجودة الشاممة لتحسيف أداء ،فقد تـ
التطرؽ إلى المنظور التاريخي لممعايير ،ومفيوميا ،وأىمية تطبيؽ المعايػ ػيػر في التعميـ ،ثـ مكونات
المعايير ،وتصنػػيؼ المعايير ،ومواصفاتيا ،وتـ تعريؼ األداء التدريسي لممعمـ ،ومبررات تطوير أداء
معمـ مادة عموـ الطبيعة والحياة في ضوء المعايير الجودة الشاممة ،وعرجنا عمى نماذج لبعض
معايير األ داء التدريسي لممعمـ ،كما تـ عرض معايير جودة األداء التدريسي لمعمـ مادة عموـ الطبيعة
والحياة المقترحة في الدراسة الحالية ،ليتـ اختتاـ الفصمبالحديث عف تقويـ جودة األداء التدريسي
لمعمـ مادة عموـ الطبيعة والحياة
كما خصص الفصؿ الرابع لتعريؼ التدريب أثناء الخدمة ،وإلبراز أىميتو وأىدافو ،ودواعي
تدريب المعمميف أثناء الخدمة ،باإلضافة إلى مبادئ التدريب أثناء الخدمة ،أنواعو وأساليبو ،ثـ بعد
ذلؾ تـ التطرؽ إلى البرنامج التدريبي :مفيومو /تخطيطو /تنفيذه /تقويمو ،معايير جودة التدريب أثناء
الخدمة.
أما الفصؿ الخامس ويتعمؽ باالستراتيجيات التدريسية ،فقد شمؿ مفيوـ اإلستراتيجية  ،أىدافيا،
وتصنيفاتيا وعناصرىا ،ثـ معايير اختيار إجراءات إستراتيجية التدريس ،مع ذكر اعتبارات تحديدىا،
كما تـ التعرض إلى مزاياىا ،مبررات األخذ باإلستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة
الشامم ة ،الجودة وأىميتيا في التدريس ،ثـ عرجنا عمى جودة استراتيجيات التدريس ،وجودة المعمـ،
ومزايا تطبيؽ الجودة في التدريس.
في حيف خصص الفصؿ السادس واألخير في الجانب النظري إلى :نموذج ديمنغ لمجودة
الشاممة :فبعد تقديـ لمحة بيوغرافية حوؿ ادواردز ديمنغ ،تمت اإلشارة لممنطمقات الفمسفية لمجودة
الشاممة عنده ،دواسياماتو الفكرية في الجودة الشاممة ،دوالى مبادئو األربعة عشر ،مع تسميط الضوء

عمى نموذجو ،وشرح مختمؼ خطواتو  :مرحمة التخطيط ،ومرحمة التنفيذ ،مرحمة المراجعة والفحص
(المتابعة) ،مرحمة االستمرار في العمؿ بعد التحسيف ،كما تـ التطرؽ إلى إيجابيات تطبيؽ نموذج
ديمنغ لمجودة الشاممة في التدريس ،ومعوقات تطبيقو.

ث

مقدمة
في حيف تناوؿ السابع والمتعمؽ باإلجراءات المنيجية لمدراسة والتي تضمنت :تحديد منيج الدراسة،
العينة وأخي ار أدوات الدراسة وطرؽ بنائيا وتطبيقيا ،ثـ األساليب اإلحصائية المستعممة .أما الفصؿ
الثامف فتضمف تبويب وعرض ومناقشة الفرضيات وتفسير نتائج الدراسة في ضوء تساؤالت الدراسة
والدراسات السابقة والتراث النظري ،مع تقديـ جممة مف مقترحات والتوصيات.
و في األخير تـ عرض ممخصا عاما لمدراسة ،باإلضافة إلى قائمة لممراجع التي تـ االعتماد عمييا،
كما أردفنا الدراسة بمجموعة مف المالحؽ التي نعتقد ضرورة إدراجيا.

ج

 .1إشكالية الدراسة وتساؤالتها
 .2أهداف الدراسة
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ا لإطار املفاهميي لدلراسة

الفصل الأول:
 .1مشكمة الدراسة:

يعد التعميـ بوابة التقدـ في مواجية التحديات والمشاكؿ التي تعترض مسار األمـ في ضوء
التدفؽ المعرفي والثو ةر التكنولوجية واالتصاالتية واالنفتاح الثقافي؛ فمـ تعد أىميتو مسألة جدلية بعدما
أثبتت التجارب الدولية أنو عممية استثمارية منتجة وأداة األمـ في تنمية الطاقات البشرية ،وتوجيييا؛
لخدمة أىداؼ المجتمع وتحقيؽ تنميتو ،خاصة في ظؿ التغيرات المتسارعة الذي أصبح معيا التغيير
ىو الثابت الذي نتعامؿ معو.
وال شؾ أف المعمـ إحدى ىذه الطاقات البشرية ،ىو مف بيف أىـ مدخالت العممية التعميمية
التعممية ،فيو مف المنفذيف الفعمييف لمسياسة التربوية في المجتمع ،وذلؾ ألنو "ميما كاف لمتقدـ
العممي والتقني مف نصيب في تيسير عمميتي التعميـ والتعمـ ،وميما ظير في مجاؿ التربية مف
فمسفات ونظريات واتجاىات فإف جودة التعميـ وكفاءتو ال يمكف أف تتحقؽ إال بالمعمـ المؤىؿ القادر
فإف مؤسسات التعميـ لف تقوـ
عمى أداء دوره بنجاح وفاعمية" (الحصيف ،2002 ،ص  .)51وعميو ّ
بدورىا في تقديـ مخرجات ذات كفاءة مالـ يتواجد ذلؾ المعمـ المتمكف مف توجيو قدرات المتعمـ

وصقميا وتطويرىا .ف نجاح التعميـ وتطويره نوعيا ،وتحقيؽ أىدافو داخؿ المؤسسات وخارجيا ،يبقى
مرىونا بأداء المعمـ المتمكف مف إحداث التغيرات النوعية الحقيقية؛ حتى يتجسد النجاح في إحداث
التغيير المنشود في سموؾ المتعمـ ،وشخصػيػتو ،ووجػدانو .فال شؾ أف كفاءة المتعمـ مرتبطة بكفاءة
ال معمـ ،وىو ما يؤكده إجماع دولي عمى أف المعمميف ىـ نبض التطوير وحركتو ،وىـ يقودوف البشرية
ويصنعوف الفرؽ ويقودوف التغيير لألحسف.
أف العناية بالمتعمميف كيؼ يتعمموف أصبحت الوظيفة الجوىرية لمتربية؛ تحوؿ
وعمى اعتبار ّ

الدور التقميدي لممعمـ بصفة عامة ولمعمـ عموـ الطبيعة والحياة بصفة خاصة ،وىو ما يثير اىتماـ
المتتبعيف في مجاؿ التربية صوب معمـ العموـ ليصبح دوره كما رصد ذلؾ زيتوف" :قائدا لممناقشة،

وميسر لمعمـ والعمؿ ومرافقا لمبحث والتقصي واالكتشاؼ" (زيتوف ،2001 ،ص .)08
ا
وموجيا لمنشاط
وعميو يمكف القوؿ أف أية جيود تبذؿ لتحسيف أي جانب مف جوانب العممية التعميمية ال يمكف أف
تؤدي إلى التقػدـ العممي المنػشود ما لـ تػبدأ بالتكويف الجيد والتدريب المستمر لممعمـ واألداء الجيد
كمحصمة (راشد ،1996 ،ص  ،)39فمـ يعد المعمـ مجرد ناقؿ لممعرفة بؿ أصبح عامال محددا في
تقديـ مخرجات التعميـ التي تتميز بالجودة.
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الفصل الأول:

وطالما أف العصر الذي نعيشو اليوـ ىو عصر الجودة ،وىو عصر يستمزـ التميز بالنظر
لممتغيرات غير المسبوقة ،والتحديات التي يتعيف مسايرتيا ومحاولة التكيؼ معيا؛ كاف لزاما عمى
معظـ دوؿ العالـ أف تيتـ بعمميات اإلصالح الشاممة وجعؿ مؤسساتيا تيتـ بالجودة التي أصبح
المجتمع العالمي ينظر إلييا والى اإلصالح التربوي بوصفيما وجييف لعممة واحدة؛ حتى تكرس
إجماعا لدى المفكريف في توصيؼ ىذا العصر أنو "عصر الجودة الشاممة" عمى كافة المستويات،
وقد لخصيا سالمة في اعتبار "الجودة ىي ذلؾ التحدي الحقيقي الذي يواجو األمة في العقود القادمة"
(سالمة ،2005 ،ص .)117
وادراكا ألىمية الجودة الشاممة وتطبيقاتيا ،حاوؿ العمماء في ىذا الصدد بناء نماذج تطبيقية لكيفية
استخداميا وتطبيؽ مبادئيا؛ وذلؾ إلخراجيا مف كونيا فمسفة إلى عممية تطبيقية ميدانية .ولعؿ مف
أبرز ىذه النماذج قد ظيرت في الواليات المتحدة األمريكية ،والياباف ،ومف أىـ روادىا نجد عمى
سبيؿ المثاؿ ال الحصر (ديمنغ  Demingوكروسبي .)Crosby
ومف ىذا المنطمؽ ،وأماـ وقع األزمات التي تعيشيا المؤسسات التعميمية والمتمثمة في ضعؼ
قدرتيا عمى االستجابة السريعة لممتغيرات والتحديات المطموبة لمتنمية المجتمعية والعالمية؛ توصمت
الدراسات التي تناولت تطوير التعميـ إلى أف مف توجيات الجودة الشاممة ما يمكف أف تفيد في تطوير
العممية التعميمية التعممية ،وتحقيؽ فاعميتيا في تطوير عناصرىا .ولعؿ ما تتصمنو ىذه التوجيات
في جوىرىا ىو تبني فمسفة الجودة الشاممة كاتػجاه "تطويػري معاصر" كما عبر عنيا إبراىيـ في
"مقاربة التحديات وتقويـ األداء وتطويره" (إبراىيـ ،2004 ،ص  .)15إذ ظير مفيوـ الجودة الشاممة
كاتجاه تطوري معاصر في العممية التعميمية مع بداية التسعينيات مف القرف الماضي؛ نتيجة تزايد
االتجاه العالمي نحو جودة العممية التربوية مف أجؿ تحسيف أداء المعمميف مما ينعكس عمى أداء
المتعمميف التحصيمي (مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية.)2000 ،
وعمى غرار ما سبؽ ،وادراكا لضرورة تطبيؽ الجودة الشاممة في التعميـ عامة وفي تكويف
وتدريب المعمـ خاصة؛ ُكرس ت عدة مؤتمرات دولية لذات الغرض ،مف بينيا المؤتمر القومي لجودة
المعمـ الذي انعقد عاـ  2000بالواليات المتحدة األمريكية ،وحذا حذوه مؤتمر جوميتاف الذي عقد
بالقاىرة في مارس  1998طارحا لفكرة أكثر شمولية ،مشي ار إلى أف األمر لـ يعد يقتصر في توفير
8
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الفصل الأول:

وتييئة فرص التعميـ؛ بؿ تعداه إلى طرح أىمية تطبيؽ وبموغ الجودة الشاممة في التعميـ ،والتوجو إلى
معايير الجودة (عبد المنعـ.)1998 ،
وبالرغـ مف وعي المشرفيف عمى النظاـ التربوي في الجزائر بأىمية الموضوع "الجودة في
التعميـ" -كما يؤكد ذلؾ المؤتمر الثالث لممنظمة العربية لمتربية والثقافية لمعموـ المنعقد في الجزائر
خالؿ الفترة  13- 12أفريؿ عاـ ( 2002المنظمة العربية لمتربية والثقافية لمعموـ - )2002 ،إال أنو
في الواقع وبعيدا عما إذا كانت نماذج الجودة الشاممة المعموؿ بيا في النظـ العالمية قد طبقت في
النظاـ التعميمي في الجزائر وفي إصالحاتو المستمرة؛ يتمظير جميا إىماؿ تجويد أحد أىـ مدخالت
العممية التعميمية أال وىو المعمـ ،رغـ ما تحاوؿ و ازرة التربية تداركو مؤخ ار مف خالؿ نظاـ الندوات
التكوينية التي تخص المعمميف الناجحيف الجدد "الم تربصيف" وىي فترة توازي بداية ممارستيـ لمفعؿ
التعميمي الفعمي في الصؼ.
فالسبيؿ إلى ال تطوير والتحديث المستمر لممعمـ وتزويده بكؿ ما ىو جديد في التعميـ ىو االستمرار
في نموه الميني مف خالؿ إعادة النظر في األىداؼ الخاصة بتدريبو ،وأىـ أدواره؛ التي تجعمو ينتقؿ
مف الدور التقميدي النمطي إلى أدوار أخرى أكثر تنوعا وابداعا في تدريسو مف خالؿ برامج تدريب -
أثناء الخدمة  -تكوف وثيقة الصمة بأىداؼ التعميـ العاـ وبأىداؼ المؤسسات التربوية المنوطة بذلؾ
التدريب والتي البد مف الوفاء بيا.
فضال عف ذلؾ ،أصبح تدريب المعمـ ضرورة لتطويره وتنميتو مينيا؛ لتحسيف أدائو ،وفي
ذات الوقت يمك ف مف تضييؽ الفجوة بيف التنظير والممارسة التربوية بغرض تحقيؽ معايير الجودة
الشاممة في أدائو التدريسي لمقياـ بالميمات والتكيؼ مع المتسجدات التي أممتيا التغيرات العممية
والتقنية المتسارعة.
أف تدريب المعمـ فعميًا أثناء الخدمة -في المدارس  -عمى التدريس ال زاؿ تنقصو الكفاءة
إال ّ
واالحترافية مثمما تظيره نتائج الدراسات في إشارتيا إلى تدني مستوى أداء المعمـ بمراحؿ التعميـ العاـ

كدراسة كؿ مف السايح ( )1997ودراسة الخدري ( )1998ودراسة الشمراني ( )2004ودراسة
العميمات والقطيش () 2007؛ ومرد ىذه النتائج ىو عدـ اعتماد معايير جودة األداء في برامج
التدريب ؛ وىي مؤشر عمى بقاء ىذه األخي ةر كالسيكية مما سيحوؿ دوف تحقيؽ مخرجات ذات جودة.
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الفصل الأول:

كما أكدت الكثير مف الدراسات والبحوث في حقؿ تدريب المعمـ والتي تناولت واقع ومشكالت
تدريبو؛ أف ىناؾ الع ديد مف المشكالت والمعوقات التي يواجييا المعمـ والتي تحوؿ دوف أداء دو هر
بالكفاءة المنتظرة ،كانتشار األمية الثقافية بيف كثير مف معممي مادة عموـ الطبيعة والحياة (عمـ
األحياء) أسوة بالميف األخرى عمى اعتبار ميداف العموـ الطبيعية ىو مف أكثر مياديف المعرفة تطو ار
مقارنة مع المياديف األخرى ،كما ظيرت بعض المؤشرات التي تظير انخفاض مستوى أداء بعض
المعمميف مما يستدعي تكثيؼ برامج التدريب لرفع مستوى األداء واكتساب الميارات المينية األساسية
في مجاؿ التخصص (ديمور وآخروف( )1997 ،نصر ،2002 ،ص .)95
وحتى يتـ تجاوز القصور والمشكالت؛ نظمت عدة مؤتمرات ونداءات أفضت إلى تقارير وتوصيات
أكدت عمى ضرورة تدريب المعمميف أثناء الخدمة (ومرافقة تكوينيـ بالنسبة لمجدد) بصورة تتناسب
والمستجدات ،وىو ما يؤكده عمي ( )2002في د ارسػتو التي بينت أف العمؿ بمدخؿ الجودة الشاممة
 total qualityومعاييرىا باتت حتمية لتجاوز نمطية النظاـ التعميمي الكالسيكي ولرفع مستوى
جودتو ،وجودة مخرجاتو وتميزىا.
ولعؿ ما يعزز ذلؾ؛ ما يؤكده التربوييف عمى دور الحركات واالتجاىات الحديثة المنادية لتبني
وتطبيؽ الجودة الشاممة في تطوير أداء معمـ العموـ ،إال أف المنظومات التعميمية في الكثير مف
البمداف العربية والجزائر عمى وجو الخصوص واقعيا ال زالت بعيدة عف بموغيا؛ جراء التناقض
الحاصؿ بيف تكويف المعمميف عمى استراتيجيات كالسيكية غير مرنة مرافقة لمناىج حديثة ،وىو ما
يحوؿ ،حسب إبراىيـ ،دوف تنمية ميارات وقدرات المتعمميف ،وما ىيمف عمى المعمميف أثناء تدريسيـ
في الصؼ استدعاء الحقائؽ وتذكرىا (ابراىيـ ،2001 ،ص .)276
ولما كانت الجودة الشاممة ىي معايير ومبادئ يجب توفيرىا وتجسيدىا في الدور الذي يقوـ
بو المعمـ في تعميـ العموـ في ظؿ التحوؿ نحو مجتمع المعرفة؛ تبقى الحاجة ممحة إلى تطوي هر مف
خالؿ إعداده وتدريبو وتكوينو؛ ليتمكف مف تحقيؽ األىداؼ المنشودة في تدريس العموـ ،وتطوير
تعميميا ،وتحضير الباحثيف والمفكريف .ليس ىذا فحسب ،بؿ يجب أف يكوف المعمـ -كأىـ فاعؿ
تربوي  -عمى وعي بمعايير األداء ،وكيفية اإليفاء بيا خالؿ عمميات التدريس.
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وبالعودة إلحدى توصيات مؤتمر كاف قد عقد بالكويت في الفت ةر مف  14 – 12أكتوبر عاـ -2003
حوؿ إعداد وتكويف المعمـ بيف العولمة ومتطمبات الخطة التنموية؛ التي أوصى مف خالليا عمى فك ةر
أساسية ىي" :ضرورة تطبيؽ معايير الجودة في التعميـ في ضوء ثقافة المجتمع الذي تطبؽ فيو"؛
مصرة في نفس السياؽ عمى ضرورة تبني التوجيات التربوية المعاصرة في إعداد وتدريب المعمـ
مسار الميني (التدريس) ،بما يتوافؽ مع مستمزمات عصر العولمة لتطوير آليات تكويف
ه
ومرافقة
المعمـ حاض ًار ومسػتقػبال (مازف ،2002 ،ص .)69
ولقد كاف االىتماـ بالمعايير موضوعا لمعديد مف الدراسات واألبحاث كما في دراسة أماؿ محمود
( ، )2003واسماعيؿ ( )2005وفتحية بطيخ ( )2005والورثاف ( ،)2008ودراسة راشد (،)2007
والطيطي والعياصرة ( ،)2009ودراسة الغامدي ( )2010ومحمد ( ، )2010ونجوى صالح ونجوى
صبيح (.)2010
وىي ذات الخالصات التي توصمت إلييا العديد مف الدراسات كتمؾ التي قاـ بيا الغامدي
( )2010مؤكدا عمى ضرورة االعتياد بالتجارب العالمية ال سيما فيما تعمؽ بالمعايير التي تتناسب
وحاجات المجتمعات العربية ،وكذا معايير الجودة الشاممة في تكويف المعمميف ،وىو ما ذىب إليو
الحبالني ( )2012وموريس ( )Morris,1996في كوف أف استخداـ المستويات المعيارية في برامج
تكويف المعمـ يحقؽ الجودة الشاممة ويحسف مف أداء المتعمـ.
مما سبؽ يتأكد أف التدريب بات مطمبا ضروريا لممعمميف كافة ،ولمعممي العموـ الدقيقة عمى
وجو الخصوص؛ عمى اعتبار أف تعميـ العموـ األقرب أساسا في التقدـ التقني الذي أدى إلى الثو ةر
المعموماتية ،ومف ّثـ فإف ال تدريس الفعاؿ يرتبط ببرامج تدريب قوية في ضوء رؤية عصرية،
ومستقبمية تعكس مدى االرتباط بيف معايير الجودة الشاممة وتجويد األداء التدريسي لممعمـ؛ وبالتالي
انعكاسيا عمى تجويد العممية التعميمية التعممية  ،ولعؿ ما يؤكد ذلؾ ما عبر عميو عبد السميع بأف
"األداء التدريسي لممعمـ أصبح أحد المعايير الرئيسية لمحكـ عمى جودة التعميـ بما يتناسب مع
االتجاىات التربوية الحديثة" (عبد السميع ،2000 ،ص .)22
وب ػػالرغـ م ػػف س ػػعي و از ةر التربي ػػة الوطني ػػة ،خ ػػالؿ اإلص ػػالحات الت ػػي نف ػػذتيا من ػػذ س ػػنة  2003لرصػ ػػد
اليفوات المسجمة في بناء المناىج؛ ومف خالؿ استقراء واقع حيثيات وظروؼ ىذه اإلصالحات ،مثمما
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جػػاء فيمػػا تناولتػػو بالتحمي ػػؿ فاطمػػة بوكرمػػة ( )2005الت ػػي توصػػمت أف ىنػػاؾ إىم ػػاؿ قػػد سػػجؿ ف ػػي
رسػػكمة المعمػػـ وتدريبػػو ،وتيمػػيش ى ػػذا المعطػػى (المػػدخؿ) فػػي اإلص ػػالح عمومػػا .وفػػي غيػػاب منط ػػؽ
تكويف متكونيف وتدريبيـ (منفذيو) لتنفيذ المناىج الجديدة ،وقد قدمت توصية تمزـ فييا ضرورة تدريب
المعمم ػػيف ف ػػي ض ػػوء ب ػ ػرامج تي ػػدؼ إل ػػى إكسػ ػػاب مع ػػايير ج ػػودة الت ػػدريس فػ ػػي ض ػػوء المقارب ػػة الجديػ ػػدة
(بيداغوجيا الكفاءات) ،وذلؾ بغية تفعيؿ المناىج المستحدثة.
أف معيار
ورغـ غياب تصور واضح حوؿ جودة التدريس مف الناحية االصطالحية الوظيفية؛ إ ّ
ال ّ
جودة التدريس تتجمى في المقاربة الكميانية والشمولية في تدريب المعمـ؛ ليجسدىا تحت إشراؼ

منظومة التدريب بواسطة استراتيجية وتقنية وميارة وكفاءة وعالقات نموذجية وايجابية بيف المعمـ
والمتعمـ .إذ تعد المعايير عمى حسب ما أكده زيتوف (" )2004جزءا مف مدخؿ اإلصالح عف طريؽ
تحسيف فاعمية التدريس وكفاءتو ،واقتراح إستراتيجيات تدريسية فعالة ،وتقويـ أداء الطالب والمعمميف"
(ص .)136
وتتمثؿ معايير جودة التدريس في معايير عامة :منيا ما تعمؽ بمكونا ت الموقؼ التعميمي التعممي،
ومعايير أخرى تتصؿ بإجراءات األداء التدريسي في مجاالتو عامة (تخطيطا ،وتنفيذا ،وتقويما) ،وىي
ما تشكؿ منظومة األداء التدريسي لممعمـ مف نظـ فرعية تتفاعؿ وتتأثر فيما بينيا ،وليا تأثيرىا
المباشر عمى المردود التعميمي لممتعمميف ،وتتمظير تمؾ المعايير في :صياغة األىداؼ ووضع خطة
بيداغوجية ،وحيازة معرفة عممية ،واستخداـ طرؽ واستراتيجيات تدريسية فعالة ووسائؿ بيداغوجية،
وادارة بيئة صفية ،وتقويـ ذاتي ،وتقويـ المتعمـ وتقديـ تغذية راجعة وغيرىا ...مما تبنتو وتناولتو
بالدراسة والتحميؿ مختمؼ الدراسات التي تناولت األداء التدريسي لممعمـ وتقويمو في ضوء معايير
الجودة الشاممة ،ولقد حدد الناقة ( )2005ىذه المجاالت في تأكيده أف المعمـ الناجح ىو الذي ينطمؽ
في التخطيط لدرسو وتنفيذه وتقويمو مف مستويات يعييا بشكؿ جيد في عقمو؛ ليسعى نحو تحقيقيا.
وعمػى غػرار البعػد القيمػي لمجػودة فػي التػدريس والتػي اتخػذت أبعػادا منحػت معػاف جديػدة ،فػػإف
مفيػوـ الجػودة فػي التػدريس لػـ يكػف بمنػأى عػف ىػذه التصػورات ،حيػث أف مفيػوـ الجػودة فػي التػدريس
ي قوـ عمى جممة مف المؤشرات تكاد أف تشكؿ شبو إجماع بيف الباحثيف ،نذكر منيا:
 جودة المادة التعميمية المقدمة؛ أىمية توظيؼ الميارات في البيئة لتجسيد الجودة؛12
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الفصل الأول:
 -مراعاة المواقؼ والقيـ.

وفػي سػياؽ متصػؿ ،تعطػي التوجيػات المعاصػ ةر إلصػالح تعمػيـ وتعمػـ العمػوـ االىتمػاـ الكبيػر
في إعداد وتدريب معمـ العموـ وتدريبو لمواجية التغيػرات المتالحقػة فػي مجػاؿ التعمػيـ واالسػتراتيجيات
التدريسػػية الالزم ػػة لي ػػذا الػػتعمـ كوس ػػيمة لتحس ػػيف مس ػػتوى أدائيػػـ مم ػػا يس ػػيـ فػػي تحس ػػيف مس ػػتوى تعم ػػـ
متعممي مادة العموـ . (Supvitz et Turner, 2001, pp963-980).وذلؾ ما أكده عثماف ،لما
عبر عف جودة التدريس أنيا " تنظيـ وعرض ميمة التعمـ ومواد التعمـ مف قبؿ المعمـ ،ومدى مالئمتيا
ّ
لممػتعمـ ،أي كػؿ مػا يػرتبط بػالتخطيط واإلدا ةر مػػف قبػؿ المعمػـ ،وتتضػمف طػرؽ واسػتراتيجيات تدريسػػية

متنوعػة" (عثمػػاف ،2007 ،ص  .)586إف اسػػتراتيجيات التػػدريس ،التػػي تمثػؿ الجػػزء مػػف ذلػػؾ الكػػؿ
الذي يعبر عف جودة التدريس الصفي ،عمى حد تعبير براىاـ جيبس )1992( Braham Gibbs؛
تؤسػس وفػػؽ رؤيػػة تقػػوـ عمػى اسػػتقراء طبيعػػة المػػتعمـ وطبيعػة المنيػػاج والمػػادة الد ارسػػية ،واإلمكانيػػات
الماديػػة والزمانيػػة والفيزيقيػػة المتاح ػػة لمتػػدريس ،وعمػػى األىػػداؼ والكف ػػاءات المرصػػودة والمتوخػػاة من ػػو،
والتي تممي ضرورة التعدد والتنوع في االستراتيجيات التدريسية.
إذ لػيس ثمػة اسػػتراتيجية تدريسػية فضػمى لمتػػدريس أو أكثػر فاعميػة وصػػالحة لكػؿ المواقػؼ التعميميػػة -
التعمميػة ،أو أكثػر فاعميػة فػي تحقيػؽ األىػداؼ؛ ألف أنجػع االسػتراتيجيات ىػي التػي يحقػؽ بيػا المعمػػـ
مػردودا فػػاعال دوف ىػدر المكانيػػات التػدريس ولموقػػت ولمتكػاليؼ ،بػػؿ التفعيػؿ السػػميـ والشػامؿ لقػػدرات
وميارات المتعمـ في حياتو المجتمعية(Roy Killen, 2006, p 10) .
وتؤكد الدراسات أف معرفة المعمـ لطرؽ توظيؼ االستراتيجيات التدريسية؛ ليا أىميػة بالغػة فػي نجػاح
العممية التعميمية التعممية ،ولعؿ االسػتراتيجية التدريسػية فػي سػياؽ ىػذه الد ارسػة تعبػر عػف اسػتراتيجية
لتخطيط لمتدريس ولتنفيذه ولتقويمو وتحسينو ،وتتجمى في تحقيؽ ما تـ التخطيط لو وصياغة األىداؼ
والمعرفة العممية وتحديد خطػة الػدرس ،وطػرؽ التنفيػذ التػي يعتمػدىا المعمػـ ،باإلضػافة إلػى طػرؽ إدا ةر
وضػبط الصػػؼ ،وطػػرؽ توظيػؼ وسػػائؿ اإليضػػاح التعميميػػة وتوزيػع المتعممػػيف ،وأسػػاليب التقػػويـ .إذ
يمكف القوؿ أف تحديد وضػبط االسػتراتيجية التدريسػية تعتمػد عمػى قواعػد وأسػس ميمػة ىػي :األىػداؼ
المتوخاة ،واألنشطة واإلجراءات التنفيذية ،وأساليب التقويـ مػف أجػؿ تجويػد العمميػة التعميميػة التعمميػة
التػي يشػرؼ عمييػػا المعمػـ ،والتػػي تخمػؽ تفػػاعال نشػطا بينػػو وبػيف المػػتعمـ ،ويتعػيف عمػػى المعمػـ إتاحػػة
الفرصة لممتعمـ لبموغ تمؾ األىداؼ.
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الفصل الأول:

إف اسػتراتيجية التػػدريس الجيػػدة ليػا مػػف المواصػػفات والمعػػايير التػي تؤىميػػا إلػػى تحسػػيف األداء
التدريس ػػي لممعم ػػـ -وتحفي ػػز مي ػػارات التفكي ػػر ل ػػدى المتعمم ػػيف ع ػػف طري ػػؽ تع ػػديؿ مس ػػارات التفكي ػػر أو
تغييرىػػا  -أو تطويرىػػا بالش ػػكؿ الػػذي يسػػتجيب لمع ػػايير الجػػودة الالزمػػة ف ػػي الموقػػؼ التعميمػػي .ولع ػػؿ
مبررات األخذ باالستراتيجية التدريسية التػي اقترحتيػا حميمػة عبػد القػادر ( )2008فػي د ارسػتيا ،والتػي
طبقتيا عمى الطالبات المعممات ،ىو ما يتقاطع مع جممة األىداؼ التي تبرز مزايا تبنييا ،عمى غرار
اعتمادىا أىـ مداخؿ التطوير والتحسيف في ضوء الجودة الشاممة وىو نموذج ديمنغ لمجودة الشػاممة،
إضافة إلى جودة المخرجات التي حققيا نموذج ديمنغ المتميز بالمرونة ،ناىيؾ عمى أنيػا اسػتراتيجية
"تقويـ وتخطيط وتنفيذ وتصحيح وتحسيف ،وابداع" ال تقبؿ الركود ،وتنظر إلػى العقػؿ اإلنسػاني عمػى
أنػو مصػدر معرفػػي لضػماف الجػػودة ومراقبتيػا وادارتيػػا بشػكؿ يػؤدي إلػػى مخرجػات عاليػػة الجػودة تمبػػي
حاجػات الفػػرد والمجتمػع معػػا .ولعػؿ مػػا يجعػػؿ اسػتراتيجية التػػدريس ليػا مواصػػفات الجػودة عمػػى غ ػرار
المرونة؛ ىي أف تتوافر ليا معايير تتمخص في اآلتي:
 كأف تنسجـ مع أىداؼ الجودة وتعمؿ عمى تحقيقيا.
 وأف تثير دافعية المتعمميف ،وأف تؤدي إلى تفاعميـ مع المادة.
 أف تحظى برضى المتعمميف وميوليـ.
 أف توفر الجيد وتختزؿ الوقت الالزـ لمتعمـ.
 أف توظؼ التقنيات الحديثة في التعميـ توظيفا جيدا.
 أف تتسػػـ ب ػػالتنوع وم ارعػػاة طبيع ػػة األىػػداؼ والم ػػادة التعميميػػة والمتعمم ػػيف ،ومتغي ػرات الموق ػػؼ
التعميمي.
 أف توفر تغذية راجعة مستم ةر لممعمـ والمتعمـ (عطية ،2009 ،ص ص )139- 138
إف أساسػيات الجػودة فػي التعمػيـ ىػي تمػؾ المبػادئ األكثػر تطبيقػا فػي الميػداف التربػوي (Sallis,
) 2004, p 63عمػػى اعتبػار أنيػا أىػـ مبػادئ الجػودة التػػي جػاءت بنجاعتيػا ىػي مػا وضػعيا أبػػو
الجودة ولياـ ديمنغ والتي تـ تطويعيا لتناسب النظاـ التربوي ،والتي طبقيا ديمنغ فػي دائرتػو رباعيػة
الم ارحػ ػػؿ والت ػ ػػي أعطػ ػػت مردودى ػ ػػا ف ػ ػػي تحسػ ػػيف األداء وتط ػ ػػوير المخرج ػ ػػات المنتظ ػ ػ ةر والمتوقع ػ ػػة م ػ ػػف
المنظمػات الخدميػة واالنتاجيػػة .وكمػا سػمؼ ذك ػره ،ىػو النمػوذج ذاتػػو التػي اعتمدتػو حميمػػة عبػد القػػادر
( )2008في بناء االستراتيجية التدريسية التي اقترحتيا في دراستيا والتي حققت أىداؼ دراستيا.
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وبالنظر ألىمية دائ ةر (نموذج) ديمنغ ) (Deming Wheelبالنسبة لمتابعة التحسػيف عمػى مسػتوى
كػؿ الم ارحػؿ وفػي كػؿ العمميػات ،وفػي كػؿ القطاعػات؛ فػإف ىػذه الم ارحػؿ يمكػف إسػقاطيا عمػى المجػاؿ
التعميمي عمى النحو التالي:
 - 1التخطيط لمعممية التعميمية؛ سواء كاف طويؿ أو قصير األجؿ.
 - 2تطبيؽ الخطة (التنفيذ).
 - 3متابعة التطوير الحادث مقارنة باألىداؼ الموضوعة (المتابعة والفحص).
 - 4تنفيذ خطة عمؿ في حالة وجود مؤشرات لنجاح الطرؽ المستخدمة وتجديد لمدورة مف
أجؿ تحسيف آخر (التحسيف والتفاعؿ) (عباس ،2002 ،ص ص .)85 - 83
إف نموذج ديمنغ والذي يعرؼ أيضًا بدورة ديمنغ لمتحسيف المستمر ،والذي قاـ بتطوي هر انطالقا أفكار
أستاذه شيورات (أحمد ،2007 ،ص  ،)159يعبر بدقػة عف عػممػية التحسيف المستمر الذي يعتمد
عمى مبدأ تنفيذ العمؿ بالشكؿ الصحيح مف أوؿ مرة ،وقد صاغو وفؽ تمؾ المراحؿ األربعة.
كما تعد دورة ديمنغ "أنموذجا فكريا وعمميا يحدد الخطوات الضرورية لمتحسيف المستمر ولتحقيؽ
الجودة طالما أنو تناوؿ بالتفكير وبعد الوقوؼ عندىا مف خالؿ التجارب المتعددة؛ ليقدـ في ضوئيا
(الدورة) مدخميف لمتحسيف المستمر ،ىما:
 - 1عزؿ أي خمؿ يوازي أو يقارب الخطأ الميني ،والقضاء عمى كؿ العوامؿ المؤدية لممشكالت
وخاصة في جانب التصميـ والعمميات ،وظروؼ العمؿ.
 - 2منع األسباب الخاصة بخفض مستوى الجودة والتي يمكف عزليا (زاىر ،2005 ،ص ص - 90
.)91
ومف الممكف تطبيؽ نموذج ديمنغ ذي الخطوات األربع عمى أي نشاط أو عممية في المنظمة
سواء كانت خاصة أو عامة ،صناعية أو خدمية (جودة ،2004 ،ص  ،)183وىػو األمر الذي
شجع األخذ بو وباالستراتيجية التدريسية القائمة عميو -والتي اقترحتيا حميمة ( )2008في دراستيا
والنتائج المحققة فييا  -في الدراسة الحالية وتدريب أساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في التعميـ
المتوسط عمييا ومحاولة التعرؼ عمى أثرىا عمى أدائيـ التدريسي.
ولػعػؿ مػف أىػـ ما قدمو ديمنغ في ىذه الدائرة ىي األساليب المستخدمة في التحسيف المستمر:
التخطيط لمتحسيف بعد تقييـ الوضع الحالي ،والعمؿ عمى تنفيذ الخطة الموضوعة لذات اليدؼ؛ مع
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المراجعة والفحص لما ّتـ تنفيذه بناء عمى المعايير المحددة لمنتائج المتوقعة والوقوؼ عمى أوجو
الخمؿ والقصور في األداء؛ وىو ما يسمح بالتعديؿ في خطة التحسيف بناء عمى التقييـ السابؽ
المرتبط برسالة ورؤية المؤسسة التعميمية؛ لتحقيؽ الجودة الشاممة (السموـ ،2006 ،ص .)382
واف ما يميز مرحمة التخطيط أنيا تستمزـ األخذ بعيف االعتبار التطمعات ،وكذا تحديد األىداؼ
العممياتية والبيداغوجية وفقا لالحتياجات ،مع تقييـ مدى الدقة والتناسؽ لتحقيؽ األىداؼ إلدخاؿ
التعديالت المحتممة في شكؿ اقتراحات عممياتية (تقارب األىداؼ) لكؿ جزء في العمؿ المطموب؛
بمعنى تحديد ما ينبغي الوصوؿ إليو ،والخطوات المتبعة في التنفيذ ،وأيف تؤدي ىذه العممية أو
الخطوة ،ومف الذي يقوـ بيا المعمـ أو المتعمـ ،وكيفية أدائيا ،وما ىي الوسائؿ المساعدة في تنفيذىا
بشكؿ مميز(.العويسات ،2003 ،ص )36
في حيف نجد مرحمة التنفيذ واإلنجاز ىي مرحمة العمؿ بكؿ ما خطط لو في كؿ ما يتعمؽ بالطرؽ
واالستراتيجيات التنفيذية ،وبالطرؽ واألساليب الفنية المناسبة ،وكذا ما تعمؽ باختيار وباستخداـ أدوات
والوسائؿ المساعدة ،وذلؾ مف خالؿ الحث عمى االتصاؿ والمرافقة ومتابعة النشاطات (أركارو،
 ،2002ص .)103
أما مرحمة المراجعة والفحص ،فتتـ في ىذه المرحمة مراقبة ومتابعة اإلجراءات وسالمة مدى
تنفيذىا مف خالؿ مراجعة األىداؼ ،واجراءات التخطيط ،وطرؽ ووسائؿ التنفيذ وأساليب التقييـ،
وذلؾ مف خالؿ نظاـ مراجعة محدد ليا مسبقا يشارؾ فييا كؿ الفاعميف أيف تكوف المرافقة الميدانية
المستمرة في الوقت المناسب ووفؽ نقاط تمخيصية مرحمية منتظمة تعبر عف مؤشرات سير العمؿ،
وبالتالي معالجة األخطاء واالستمرار في التحسيف ،بمعنى المراجعة الدورية لتوجيو عممية التحسيف
وتثميف النشاطات الجيدة وبمو ةر القرارات قصد تحقيؽ الفاعمية والنجاعة.
في حيف تعنى مرحمة االستمرار في العمؿ بعد التحسيف بإحداث التغييرات والتمييد لمتطورات
المطموبة وتنفيذ التعديؿ والمراجعة المستم ةر لعممية التنفيذ تحسبا لمدو ةر القادمة لمتطبيقات قصد ترشيد
التخطيط والتنفيذ وذلؾ مف خالؿ إدخاؿ قيـ ت نظيمية جديدة تراعي تطورات واحتياجات السوؽ
(أركارو ،2002 ،ص )104 - 103؛ لتحسيف وتطوير الجودة.
وفي السياؽ ذاتو ،وفي الحديث حوؿ "الجودة العالية" في تدريس العموـ وتطوير معايير تعميميا
ظيرت توصيات تطمب مراجعة وثيقة معايير إعداد معممي العموـ وتضمنت عش ةر معايير(،NSTA
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 .) 2006مما يؤكد أف بموغ جودة عالية في التعميـ مرىوف بإعداد المعمـ في عالقتو بالمنياج
والمقررات واالستراتيجيات التدريسية ،وادارة الصؼ ،والتقويـ .وبالتالي فالبد أف تخضع برامج تدريب
المعمـ ل عدد مف المعايير المقصودة؛ لتحكـ أداءه ،ونطاؽ تعاممو مع المتعمميف ،وتحقيؽ األىداؼ
التعميمية التعميم ة في ظؿ متطمبات العصر سواء بالنسبة لممناىج أو المقررات بداية مف األىداؼ،
وادارة الصػؼ إلى التػقويـ (بطيخ ،2005 ،ص .)437
لػذا أمكػف القػوؿ أف تحسػػيف التعمػيـ وتطػوي هر يخضػػع لبػرامج تػدريب فػي ظػػؿ فمسػفة قائمػة عمػػى
أبػرز االتجاىػػات الحديث ػة فػػي مجػاؿ تكػػوي المعمػػـ وتدريبػػو ،وىػي فمسػػفة الجػػودة الشػػاممة؛ خاصػػة وأف
العديد مف الد ارسػات واألبحػاث فػي مجػاؿ تػدريب المعمػـ أكػدت أىميػة االرتقػاء بجػودة المعمػـ ،والعمػؿ
عمػى تحسػيف أدائػو فػي ضػوء معػايير الجػودة الشػاممة ،كد ارسػة ليمػب وآخػروف (Lumpe, et al,
) 2010ودراسة دوراف وآخروف ) (Duran at al, 2009ودراسة عيسى ،ورفيؽ محسف (.)2010
وعمى اعتبار أف معمـ عموـ الطبيعة والحياة بالمرحمة المتوسطة يعد مف أىـ فئات المعمميف حاجة
لمتدريب عمى ميارات وكفاءات مف خالؿ استراتيجيات تدريسية تتسـ بالجودة وتوافؽ تمؾ التحديات
التي جاءت بيا اإلصالحات ،في ضوء بعديف ىاميف ىما :طبيعة المعرفة المقدمة لممتعمـ في ىذه
المرحمة ،وكذا طبيعة المتعمـ ذاتو .فمرحمة المتوسط تعتبر المرحمة التي يبدأ مممح المتعمـ بالتجمي،
ويبدأ في اكتساب القدرة في التعامؿ مع متغيرات الواقع ومشكالتو بميارة وكفاءة (النمر ،د -ت،
ص .)17كؿ ذلؾ يتطمب معمما قاد ار عمى المساىمة الفاعمة في بناء واعداد مواطنيف فاعميف في
مجتمعيـ.
فضال عف ذلؾ ،وعمى غرار ما يشغؿ الفكر التربوي مف قضايا لتحسيف األداء التدريسي
لممعمـ والمعمميف ،في كافة المراحؿ الدراسية ،وتحسيف خدمات التعميـ ونتائجو ونقؿ التدريس مف
التمقيف إلى تعميـ التعمـ بما يحقؽ الجودة الشاممة ،ومف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة
والبحوث في مجاؿ تدريس عموـ الطبيعة والحياة (األحياء) والتي تناولت موضوعات متعددة منيا
(الميارات التدريسية والكفايات وتقويـ أداء معممي العموـ كما في د ارسة الحبالني والوىابة تبيف ما
يمي:
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 أنو ال توجد معايير – في حدود عمـ الطالبة الباحثة  -تحدد مدى جودة األداء التدريسي لمعمـ(أستاذ) مادة عموـ الطبيعة والحياة لمتعميـ المتوسط ال قبؿ وال بعد االصالحات التي مست المنظومة
التربوية عندنا في الجزائر.
 أداء معمـ (أ ستاذ) مادة عموـ الطبيعة والحياة ال يتـ في ضوء معايير الجودة الشاممة. أنو ال توجد دراسة -عمى حد عمـ الطالبة الباحثة  -تناولت التدريب عمى استراتيجية تدريسية قائمةعمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة لتحسيف األداء التدريسي لمعمـ مادة عموـ الطبيعة والحياة وتحقيؽ
معايير الجودة الشاممة في البيئة الجزائرية المحمية عمى وجو التحديد.
مف ىنا تبمورت مشكمة ىذه الدراسة ،والذي عزز اإلحساس بيا (المشكمة)؛ أف معمـ مادة عموـ
الطبيعة والحياة مف المفترض أف يكوف لو دور فيما يجري مف حولو وأف يكوف لو إسيامات ممي ةز في
ميداف التربية بحكـ طبيعة تخصصو واعداده التربوي واألكاديمي .كما مف المفترض أف يعمد إلى
تطوير وتحسيف وتجويد أدائو بما يساير االتجاىات التربوية الحديثة ،وبحكـ ارتباط تطوير األداء
بتقويمو وارتباط تقويمو بوجود معايير لمحكـ عمى جودتو كاف البد مف اقتراح معايير لجودة أداءه
التدريسي ،وحاجة المعمـ ال تقتصر عمى التعرؼ عمى معايير الجودة الشاممة فحسب ولكف الحاجة
قائمة أيضًا إلى توظيفيا وبموغيا بشكؿ عاـ في إجراء تدريسي يتـ القياـ بو مف التخطيط إلى التنفيذ،
ثـ التقويـ في مجاؿ تدريس ىذه المادة الحيوية مف خالؿ اعتماد استراتيجية تدريسية مرنة تعتمد
مبادئ ومواصفات الجودة الشاممة.
وبالتػالي تتحػدد مشػػكمة الد ارسػة فػي قيػػاس أثػر إسػػتراتيجية تدريسػية قائمػة عمػػى نمػوذج أو دائ ػ ةر
ديمنػغ  Demingلمجػودة الشػاممة عمػػى األداء التدريسػي ألسػاتذة مػادة عمػػوـ الطبيعػة والحيػاة -لمتعمػػيـ
المتوسط  -وذلؾ مف خالؿ محاولة اإلجابة عن التساؤالت البحثية التالية:
ما معايير الجودة الشاممة المقترحػة الواجػب توافرىػا فػي األداء التدريسػي ألسػاتذة مػادة عمػوـ الطبيعػةوالحياة لم تعميـ المتوسط ببرج بوعريريج؟
مػػا أث ػػر اإلس ػػتراتيجية التدريسػػية القائم ػػة عم ػػى نمػػوذج ديمن ػػغ لمج ػػودة الشػػاممة عم ػػى األداء التدريس ػػيألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في التعميـ المتوسط ببرج بوعريريج؟
ويندرج تحت ىذا التساؤؿ الرئيس تساؤالت فرعية ىي كالتالي:
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مػػا أث ػػر اإلس ػػتراتيجية التدريسػػية القائم ػػة عم ػػى نمػػوذج ديمن ػػغ لمج ػػودة الشػػاممة عم ػػى األداء التدريس ػػيألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في مجاؿ التخطيط لمتدريس؟
مػػا أث ػػر اإلس ػػتراتيجية التدريسػػية القائم ػػة عم ػػى نمػػوذج ديمن ػػغ لمج ػػودة الشػػاممة عم ػػى األداء التدريس ػػيألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في مجاؿ تنفيذ التدريس واستراتيجياتو؟
مػػا أث ػػر اإلس ػػتراتيجية التدريسػػية القائم ػػة عم ػػى نمػػوذج ديمن ػػغ لمج ػػودة الشػػاممة عم ػػى األداء التدريس ػػيألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في مجاؿ التقويـ؟

 .2أهداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة الحالية إلى مايمي:
 إعداد قائمة مقترحة بمعايير الجودة الشاممة الواجب توافرىا في األداء التدريسي ألساتذة مادةعموـ الطبيعة والحياة في التعميـ المتوسط.
 تحديد أثر االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة عمى األداءالتدريسي ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في التعميـ المتوسط.
 تحديػػد أثػ ػػر اإلسػػتراتيجية التدريس ػػية القائم ػػة عمػػى نم ػػوذج ديمن ػػغ لمجػػودة الش ػػاممة عم ػػى األداءالتدريسي ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في مجاؿ التخطيط لمتدريس.
 تحديػػد أثػ ػػر اإلسػػتراتيجية التدريس ػػية القائم ػػة عمػػى نم ػػوذج ديمن ػػغ لمجػػودة الش ػػاممة عم ػػى األداءالتدريسي ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في مجاؿ تنفيذ التدريس واستراتيجياتو.
 تحديػػد أثػ ػػر اإلسػػتراتيجية التدريس ػػية القائم ػػة عمػػى نم ػػوذج ديمن ػػغ لمجػػودة الش ػػاممة عم ػػى األداءالتدريسي ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في مجاؿ التقويـ.

 .3أهمية الدراسة:
 تعرؼ الدراسة معايير الجودة الشاممة التي تعتبر قاعدة أساس لبناء برامج التكويف والتدريبلتنمية األداء التدريسي لممعمميف عامة ولمعممي مادة عموـ الطبيعة والحياة خاصة.
 قد تمبي الدراسة متطمبات المستفيديف الداخمييف والخارجييف مف التدريب عمى االستراتيجيةالتدريسية (المعمميف المتكونيف والمتعمميف والمفتشيف التربوييف).
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الفصل الأول:

 أىمية دائرة (نموذج) ديمنغ ) (Deming Wheelبالنسبة لمتابعة التحسيف عمى مستوى كؿالم ارحػؿ وفػي كػػؿ العمميػات ،وفػي كػػؿ القطاعػات؛ فػإف ىػػذه الم ارحػؿ يمكػف إسػػقاطيا عمػى المجػػاؿ
التعميمي.
 األىمية العممية والنظرية لنموذج ديمنغ ذي الخطوات األربع والذي يمكف تطبيقو عمى أينشاط أو عممية في المنظمة سواء كانت خاصة أو عامة ،صناعية أو خدمية ،وىػو األمر الذي أكد
وشجع األخذ بو -عمى غرار دراسة حميمة عبد القادر  -في الدراسة الحالية وتكويف أساتذة مادة عموـ
الطبيعة والحياة في التعميـ المتوسط عمييا ومحاولة التعرؼ عمى أثرىا عمى أدائيـ التدريسي.
 ألنيا تعالج واحدا مف أىـ مداخؿ االرتقاء بجودة العممية التعميمية ،وىو تقويـ األداءالتدريسي لمعممي مادة عموـ الطبيعة والحياة في ضوء معايير الجودة الشاممة.
 تعد استجابة لما يستجد مف ثورات في ميداف العموـ عامة وعموـ الطبيعة والحياة خاصة ،كمايواكب التطورات االجتماعية واالقتصادية والمعرفية المتجددة في عصرنا الحاضر ،التي تفرض
أىمية السعي المستمر إلى تطوير معايير الجودة في العممية التعميمية.
 كما تستمد ىذه الدراسة أىميتيا في كونيا تعد استجاية لتوصيات المؤتمرات والدراسات التيتؤكد تناوؿ أحدث المداخؿ التي تحظى باىتماـ عالمي في تطوير ب ارمج تكويف المعمـ الحديثة
المعاصرة وتطبيقاتو في القطاع التربوي وىو مدخؿ الجودة الشاممة.
 تأتي ىذه الدراسة كمحاولة إلثراء المكتبة بما قد يفيد ىذا المجاؿ ولمكشؼ عف أثراالستراتيجية التدريسية وفعاليتيا في التدريس ،وقد تفيد ىذه الدراسة:
 - 1القائميف عمى إعداد وتطوير مناىج العموـ وصياغة برامج تدريب المعمـ عامة ،ومعمـ عموـ
الطبيعة والحياة خاصة؛ كما تمدىـ بأساليب ومداخؿ تدريسية حديثة تفيد المتعمـ.
 - 2مفتشي التكويف لمادة عموـ الطبيعة والحياة في تقويـ األداء التدريسي لمعممي المادة وفؽ
معايير الجودة الشاممة.
 - 3معممي مادة عموـ ال طبيعة والحياة في التعرؼ عمى أىـ المعايير الالزمة وكيفية االستفادة
منيا في تحسيف وتنمية أدائيـ التدريسي.
 - 4معممي مادة عموـ الطبيعة والحياة عامة ومعممي المرحمة المتوسطة خاصة في تقديـ أساليب
ومداخؿ تدريسية تحسف أدائيـ التدريسي.
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الفصل الأول:

 - 5توجيو مفتشي التكويف والتدريب إلى استخداـ بطاقة مالحظة لتقييـ األداء التدريسي لممعمميف
وفؽ معايير الجدودة الشاممة.
 تبرز أىمية الدراسة في كوف قائمة المعايير ستتيح الفرصة لألستاذ لإلطالع عمى حيثياتالدور المنوط بو في ظؿ التحوالت الراىنة مف تخطيط وتنفيذ وادارة صؼ واتصاؿ واستخداـ
التكنولوجيا الحديثة والتقويـ ...الخ.
 ندرة الدراسات السابقة -في حدود عمـ الباحثة  -التي تناولت بناء أو اقتراح استراتيجيةتدريسية في ضوء نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة ومعرفة أثرىا عمى األداء التدريسي ألستاذ مادة
عموـ الطبيعة والحياة وفؽ معايير الجودة الشاممة.
 -فتح الطريؽ أماـ بحوث أخرى لتطبيؽ معايير الجودة الشاممة في مواد دراسية أخرى.

 .4تحديد مفاهيم الدراسة:
 1.4االستراتيجية التدريسية:
إف اإلستراتيجية عبارة عف سمسمة مف التمثيالت التي تقود إلى حصيمة معينة ،وىي خطوات
التفكير التي نستخدميا لتحقيؽ ىدؼ معيف ،وىي كيؼ نفعؿ ما نفعمو؟ وكيؼ نبتكر تجربتنا الذاتية،
وتستخدـ في االنتقاؿ مف الحالة الراىنة إلى الحالة المرغوبة (الزىراني ووايت ،2005 ،ص .)16
كما أنيا تعرؼ عمى أنيا كؿ استراتيجية يكوف المتعمـ فييا محور اىتماميا بمشاركتو الفعالة في
تعممو المرتبط بحؿ المشكالت والتفكير الناقد"
)(Zemelman,S., Daniels, H.& Hyde.A , 1993, p 73
أما حسف زيتوف فيراىا تمؾ الخطة شديدة الحرص ،أو ىي الفف في ابتكار الخطط نحو اليدؼ"(زيتوف ،2003 ،ص .)242
ويعرفيا إبراىيـ أنيا خطة عامة لمتدريس ،تشمؿ كؿ مكونات واجراءات الموقؼ التدريسي؛ مفأىداؼ ،ووسائؿ وتقويـ التعمـ ،وطرؽ تدريس التي ىي مكوف مف مكونات إستراتيجية التدريس"
(ابراىيـ ،2004 ،ص .)23
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الفصل الأول:

 ويعرفيا أبو حرب وآخروف بأنيا" إجراءات يتبعيا المعمـ والمتعمـ ألداء ميارات محددة ،ويسمىالتدريس استراتيجيا عندما يعرؼ المتعمموف كيؼ حدث التعميـ" (يحي أبو حرب وآخروف،2004 ،
ص .)57
كما تعد االستراتيجيات التدريسية إحدى األدوات المستخدمة ضمف مراحؿ التدريس ،وىي مرحمةالتعميـ التي يمكف مف خالليا توظبؼ االستراتيجيات وتعديميا لممساعدة عمى التعمـ (يحيى والمنوفي،
 ،2008ص .)27
وىو ما جعؿ عبد الياشمي يعتبرىا " :خطة منظمة يمكف تعديميا ومتابعتيا ،وىدفيا تحسيف أداءالفرد أثناء التعمـ"( .عبد الياشمي ،2008 ،ص .)19
أف أغمبيا ركزت في مفيوميا لالستراتيجية التدريسية عمى
مف خالؿ التعريفات الموردة ،يتضح ّ

المعمـ كأىـ فاعؿ فييا ،في حيف نجد تعريؼ)(Zemelman,S., Daniels, H.& Hyde.A , 1993

ركز عمى المتعمـ كأىـ محور فييا ،فمفيوـ االستراتيجية التدريسية في سياؽ الدراسة الراىنة أبعد مف
كونيا استراتيجيات تعميمية تعممية صفية.
ف اإلستراتيجية التدريسية ىي مجموعة مف اإلجراءات والممارسات في مختمؼ المعايير المينية مف
تخطيط وتنفيذ لمتدريس ،وتقويمو التي يعتمدىا المعمـ قبؿ بداية الموقؼ الصفي التعميمي وأثنائو وبعد
االنتياء منو لموصوؿ إلى مخرجات في ضوء األىداؼ التي وضعيا وىي تتضمف أيضا مجموعة مف
األساليب والوسائؿ واألنشطة وأساليب التقويـ التي تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ.
 تعريف البرنامج التدريبي حول االستراتيجية التدريسية القائمة حول نموذج ديمنغ لمجودةالشاممة:
يعرؼ في الدراسة الحالية بأنو :خطة تعميمية وتعممية منظمة ومخططة ومقترحة تـ تطويرىا
ألغراض ىذه الدراسة الراىنة ،وىو جميع الخبرات التربوية والتعميمية التي تقدـ ألساتذة عموـ الطبيعة
والحياة بالتعميـ المتوسط بغرض اكتساب والعمؿ بمراحؿ نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة القائمة عميو
االستراتيجية التدريسية لتطوير أدائيـ التدريسي مف خالؿ تفعيؿ خظوات النموذج ،الذي يشتمؿ
العناصر األساسية التالية :التخطيط ،التنفيذ ،الفحص والمتابعة ،والتحسيف.
تقويـ المتدربيف.
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الفصل الأول:
 2.4تعريف الجودة الشاممة:

المعنى المغوي لمجودة في المغة العربية ،حسب ما جاء في لساف العرب البف منظور أف كممة الجودة
وجوده أي صار جيدا (ابف
"جود" والجيد نقيض الرديء ،وجاد الشيء جودهّ ،
في أصميا المغوي ّ
منظور)1987 ،
(السيد
والجودة عامة كما يعرفيا (ديمنغ) ىي « :الوفاء بحاجات المستفيد حاض ار ومستقبال»
ّ

واألنصاري ،2002 ،ص .)23

فيذا قاموس ويبستر الجديد ) (Webster's New Dictionaryيعرفيا عمى أنيا "صفة أو درجة
تفوؽ يمتمكيا مخرج ما ،كما تعني درجة االمتياز لنوعية معينة مف المنتج

& (Verginia

)Alexander, 1971, p 312
في حيف ترى سالي براوف أف'' :الجودة تمثؿ كؿ ما يؤدي إلى تطوير القدرات الفكرية والميارية لدى
الطالب ،وكؿ ما يؤدي إلى تحسيف مستوى الفيـ واالستيعاب ويزيد مف قدراتيـ عمى توصيؿ
المعمومات بشكؿ فعاؿ ،واستثمار ما تعمموه في التصرؼ مع األمور التي تواجييـ وفيما سيدرسوف''.
(عطية ،2007 ،ص .)41
أما كروسبي فعرفيا بأنيا " :المطابقة لممتطمبات ،وذلؾ ألف المواصفات يجب أف تعكس حاجات
الزبوف بشكؿ صحيح" ()Hichs, 1994, p 188
بأني ػػا :مجموع ػػة مػػف "الخص ػػائص أو الس ػػمات التػػي تعب ػػر بدق ػػة
وعرفيػػا الب ػػيالوي ،وآخػػروف (ّ )2010
وش ػػمولية عػ ػػف ج ػ ػػوىر التربي ػػة "التػ ػػدريس" وحالت ػ ػػيا بم ػػا فػ ػػي ذلػ ػػؾ ك ػػؿ أبعادىػ ػػا (مػ ػػدخالت ،وعمميػ ػػات،
ومخرجػات ،وتغذيػػة راجعػة) وكػػذلؾ التفػاعالت المتواصػػمة التػي تػػؤدي إلػى تحقيػػؽ األىػداؼ المن ػػشودة
والمناسػبة لمجميع" (ص.)21
أف معظػ ػ ػ ػ ػػـ تعريف ػ ػ ػ ػ ػػات الجػ ػ ػ ػ ػػودة الش ػ ػ ػ ػ ػػاممة تتفػ ػ ػ ػ ػػؽ – وبغ ػ ػ ػ ػ ػػض النظػ ػ ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػ ػ ػػف مختمػ ػ ػ ػ ػػؼ مي ػ ػ ػ ػ ػػاديف
نجػ ػ ػ ػ ػػد ّ

تطبيقاتيا  -عمى عدد مف األفكار والجوانب المشتركة ،منيا:

 .1ى ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػػد ةر عمػ ػ ػ ػػى تحقيػ ػ ػ ػػؽ متطمبػ ػ ػ ػػات الجمػ ػ ػ ػػاىير (المسػ ػ ػ ػػتفيديف) بالشػ ػ ػ ػػكؿ الػ ػ ػ ػػذي يتطػ ػ ػ ػػابؽ مػ ػ ػ ػػع
توقعاتيـ ويحقؽ رضاىـ التاـ عف الخدمة التي قدمت ليـ.
2ػ تتسـ الجودة باالستمرارية لضماف جودة المنتج وجودة العممية اإلنتاجية.
3ػ يمكف تطبيقيا عمى منتج سمعي ،أو خدمة ،أو فرد.
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.4تحمػ ػػؿ درجػ ػػة متوقع ػ ػػة مػ ػػف التناس ػ ػػؽ واالعتمػ ػػاد تناس ػ ػػب السػ ػػوؽ بتكمف ػ ػػة منخفضػ ػػة مم ػ ػػا يػ ػػدؿ عم ػ ػػى
دقة االنجاز بأفضؿ السبؿ وأقؿ تكمفة.
 .5المسػ ػ ػػؤولية وااللت ػ ػ ػزاـ والوفػ ػ ػػاء والمش ػ ػ ػػاركة واالىتمػ ػ ػػاـ بالعميػ ػ ػػؿ والعم ػ ػ ػػؿ لضػ ػ ػػماف اسػ ػ ػػتمرارية ج ػ ػ ػػودة
المنتج.
 .6تأديػ ػ ػػة العم ػ ػ ػػؿ بػ ػ ػػدوف أخط ػ ػ ػػاء ومنػ ػ ػػع مش ػ ػ ػػكالت قبػ ػ ػػؿ وقوعي ػ ػ ػػا وتفادييػ ػ ػػا ،وأداء العم ػ ػ ػػؿ الص ػ ػ ػػحيح
بالشكؿ الصحيح منذ البداية بمعنى تحقيؽ الخطأ الصفري.
 .7تفعي ػ ػػؿ اس ػ ػػتخداـ فػ ػ ػػرؽ العم ػ ػػؿ م ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ التركي ػ ػػز عم ػ ػػى المػ ػ ػػدخالت والعممي ػ ػػات النج ػ ػػاز الميػ ػ ػػاـ
واألعماؿ بنجاح وبالتالي المساىمة في تحسيف المخرجات.
(عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد العظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ ،2004 ،ص ( )34البػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيالوي ،1996 ،ص  )04و(عطي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،2007،ص
.)21
وعمي ػ ػػو ،ف ػ ػػالجودة ىػ ػ ػػي ذل ػ ػػؾ الك ػ ػػؿ الشػ ػ ػػامؿ المتض ػ ػػمف لم ػ ػػدخالت تعميميػ ػ ػػة ،وم ػ ػػا تحتوي ػ ػػو مػ ػ ػػف
خص ػ ػ ػػائص ومواص ػ ػ ػػفات المتعممػ ػ ػ ػػيف ،والمعمم ػ ػ ػػيف ،والمب ػ ػ ػػاني ،والمنػ ػ ػ ػػاىج التعميمي ػ ػ ػػة ،وك ػ ػ ػػذا العمميػ ػ ػ ػػات
مػ ػ ػ ػ ػػف إدا ةر تكػ ػ ػ ػ ػػويف المعممػ ػ ػ ػ ػػيف وتفعيػ ػ ػ ػ ػػؿ ومراجعػ ػ ػ ػ ػػة األنشػ ػ ػ ػ ػػطة والميػ ػ ػ ػ ػػاـ التدريسػ ػ ػ ػ ػػية واإلدارة ،وقي ػ ػ ػ ػ ػػادة،
وص ػ ػوال إل ػ ػػى مخرجػ ػػات المؤسس ػ ػػات التعميميػ ػػة المنتظػ ػ ػ ةر الت ػ ػػي تظيػ ػػر ف ػ ػػي مالمػ ػػح مجتمعي ػ ػػة وفردي ػ ػػة،
وخصػ ػ ػ ػ ػػائص ومواص ػ ػ ػ ػ ػػفات تربوي ػ ػ ػ ػ ػػة ذات كفاي ػ ػ ػ ػ ػػة وفعاليػ ػ ػ ػ ػػة لممتعمم ػ ػ ػ ػ ػػيف ،والخ ػ ػ ػ ػ ػػريجيف ف ػ ػ ػ ػ ػػي مختم ػ ػ ػ ػ ػػؼ
الجوانب والمواصفات الشخصية والمعرفية والميارية ،التي يحتاجيا أفراد المجتمع.
 3.4معايير الجودة الشاممة:
يعرؼ السعيد ( ) 2009المعايير بأنيا" :بياف بالمستوى المتوقع الذي وضعتو ىيئة مسؤولة ،أو
معترؼ بيا بشأف درجة أو ىدؼ معيف يرادالوصوؿ إليو ،لتحقيؽ قدر مطموب مف الجودة )(quality
أو التميز ( ( )excellenceص )20
كما يعرفيا المقاني والجمؿ ( ) 2003بأنيا" :أراء محصمة لكثير مف األبعاد السيكولوجية،
تعرؼ الصورة الحقيقية لمموضوع المراد
واالجتماعية ،والعممية ،والتربوية ،ويمكف مف خالؿ تطبيقياّ ،
تقويمو ،أو الوصوؿ إلى أحكاـ عمى الشيء الذي نقومو" (ص .)279
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الفصل الأول:

بينما تعرؼ الحسف وآخروف معايير تعميـ العموـ بأنيا" :مجموعة مف المحكات التي تحدد ما ينبغي
أف يعرفو ويفيمو الطالب ،وما يكوف قاد ار عمى القياـ بو خالؿ مادة العموـ" (ص )116
تعريف معايير الجودة الشاممة لألداء التدريسي لمعمم عموم الطبيعة والحياة :
وتعػ ػ ػػرؼ الد ارسػ ػ ػػة معػ ػ ػػايير الجػ ػ ػػودة الشػ ػ ػػاممة لػ ػ ػػألداء التدريسػ ػ ػػي لمعمػ ػ ػػـ عمػ ػ ػػوـ الطبيعػ ػ ػػة والحي ػ ػ ػػاة
بأني ػ ػ ػػا" :صػ ػ ػ ػػياغات عامػ ػ ػ ػػة لمقيػ ػ ػ ػػاس صػ ػ ػ ػػفات وجػ ػ ػ ػػب توافرىػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػي األداء التدريسػ ػ ػ ػػي ألسػ ػ ػ ػػتاذ عمػ ػ ػ ػػوـ
الطبيع ػ ػ ػػة والحيػ ػ ػ ػػاة فػ ػ ػ ػػي التعم ػ ػ ػػيـ المتوسػ ػ ػ ػػط ،ويمكػ ػ ػ ػػف صػ ػ ػ ػػياغتيا عب ػ ػ ػػر مؤش ػ ػ ػ ػرات فػ ػ ػ ػػي شػ ػ ػ ػػكؿ أداءات
محػ ػ ػ ػػددة لممس ػ ػ ػ ػػتوى المطمػ ػ ػ ػػوب ال ػ ػ ػ ػػذي يج ػ ػ ػ ػػب أف يحققػ ػ ػ ػػو األس ػ ػ ػ ػػتاذ ،حي ػ ػ ػ ػػث تكػ ػ ػ ػػوف قابم ػ ػ ػ ػػة لممالحظ ػ ػ ػ ػػة
والقياس أي في صو ةر محكات لمحكـ عمى جودة األداء".
التعريف اإلجرائي لمعايير الجودة الشاممة لألداء التدريسي لمعمم مادة عموم الطبيعة والحياة –في
مرحمة التعميم المتوسط:
ىػ ػ ػػي قائمػ ػ ػػة مػ ػ ػػف العبػ ػ ػػارات المحػ ػ ػػددة مػ ػ ػػف إع ػ ػ ػػداد الباحثػ ػ ػػة تػ ػ ػػـ اشػ ػ ػػتقاقيا عمػ ػ ػػى ضػ ػ ػػوء أدبي ػ ػ ػػات
الد ارسػ ػ ػػة والتػ ػ ػػي تشػ ػ ػػير إلػ ػ ػػى مواصػ ػ ػػفات أساس ػ ػ ػػية و ضػ ػ ػػرورية ألسػ ػ ػػتاذ مػ ػ ػػادة عمػ ػ ػػوـ الطبيعػ ػ ػػة والحي ػ ػ ػػاة
ف ػ ػ ػ ػػي التعم ػ ػ ػ ػػيـ المتوس ػ ػ ػ ػػط كمػ ػ ػ ػ ػدخؿ لمحك ػ ػ ػ ػػـ عم ػ ػ ػ ػػى ج ػ ػ ػ ػػودة أداءه التدريسػ ػ ػ ػ ػي ف ػ ػ ػ ػػي مختم ػ ػ ػ ػػؼ المج ػ ػ ػ ػػاالت
الرئيسػ ػ ػ ػػية (تخطيطػ ػ ػ ػػا وتنفي ػ ػ ػ ػػذا وتقويمػ ػ ػ ػػا) ،والت ػ ػ ػ ػػي تعتمػ ػ ػ ػػد عمييػ ػ ػ ػػا الد ارس ػ ػ ػ ػػة لقيػ ػ ػ ػػاس األداء التدريس ػ ػ ػ ػػي
ألسػ ػ ػػتاذ عمػ ػ ػػوـ الطبيعػ ػ ػػة والحي ػ ػ ػػاة (المتػ ػ ػػربص) فػ ػ ػػي مرحمػ ػ ػػة التعم ػ ػ ػػيـ المتوسػ ػ ػػط قبػ ػ ػػؿ تنفيػ ػ ػػذ البرن ػ ػ ػػامج
التدريبي حوؿ االستراتيجية وبعده.
4.4

نموذج ديمنغ لمجودة الشاممةDeming Model :
والذي يعرؼ أيضا بدورة ديمنغ  Demingلمتحسيف المستمر والذي قاـ بتطوي هر انطالقا أفكار

أستاذه شيورات  ،Shewhartىو أحػد النماذج التطبيقية إلدا ةر الجودة الشاممة التي قدميا األمريكي
ولياـ ادواردزز ديمنغ (  )William Edwards Demingضمف جيوده الرائدة في مجاؿ الجودة.
وكما تعرؼ " :بدائرة ديمنغ المعروفة بػمسمى ( )PDCAخػطػط  ،Planنفذ  ،Doافحص ،Check
ومف ثـ ح ِس ْف  ،Actوالتي تػيػدؼ إلى حػؿ المػشاكؿ المتعمقة بعممية التحسيف المستمر
لمعمؿ") .(Scherkenbach, 1986, p 89كما أنو يعبر بدقػة عف عػممػية التحسيف المستمر الذي
يعتمد عمى مبدأ تنفيذ العمؿ بالشكؿ الصحيح مف أوؿ مرة ،وقد صاغو وفؽ المراحؿ األربعة التالية:
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الفصل الأول:
 – 1التخطيطPlan .
 – 2التنفيذDo.
 – 3الفحص أو المراقبة والتدقيؽCheck .
 – 3التحسيف والتفاعؿ . Act

 5.4تعريف االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة:
االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة :ىي نسؽ لمجموعة إجراءات
مرنة ومتداخمة ومتناسقة ومتكاممة في ظؿ منطمقات فمسفة الجودة الشاممة ومبادئيا؛ تتضمف ىذه
اإلجراءات المعارؼ والخبرات المنظمة ،والميارات وفؽ إجراءات متتابعة قائمة عمى نموذج ديمنغ
لمجودة الشاممة بمراحمو األربعة ( ( )Plan, Do, Check, Actخطط ،نفذ ،افحص ،حسف) ،تيدؼ
إلى مساعدة "األستاذ المتربص" في مادة عموـ الطبيعة والحياة عمى تحقيؽ معايير الجودة الشاممة في
أداءه التدريسي عمى مستوى كؿ مجاالتو :تخطيطا وتنفيذا وتقويما ،والذي يمكف قياسو وتقويمو؛ حتى
يتمكف مف إكساب التمميذ موارد معرفية ومنيجية وقيمية؛ لتحقيؽ الكفاءات المرصودة.
 6.4األداء التدريسي:
عرؼ األداء بأنو "ما يصدر عف الفرد مف سموؾ لفظي أو مياري وىو يستند إلى خمفية
معرفية ووجدانية معينة ،وىذا األداء يكوف عادة عمى مستوى معيف يظير منو قدرة الفرد أو عدـ
قدرتو عمى عمؿ ما (المقاني ،1999 ،ص )33
وعرؼ األداء بأنو ذلؾ العمؿ الذي يقوـ بو المعمـ ويحدث داخؿ حج ةر الدراسة ولو تأثير مباشر عمى
تيسير وحدوث عممية التعمـ( .المفتي ،1984 ،ص )27
وبالتالي يعني األداء كؿ مف السموكيات والنتائج :والسموكيات تنبع مف أداء وتحويؿ األداء مف
التجريد إلى العمؿ .ليس فقط أدوات النتائج ،والسموكيات ىي أيضا مخرجات نتاج في حد ذاتيا -
كما أ نيا جيدا عقميا وبدنيا تطبؽ ألداء الميمة ،ويمكف الحكـ بعيدا عف النتائج ،أو كما عرفيا
أرمسترونغ ( )2000ىو سجؿ إلنجازات الشخص (ص .)6
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الفصل الأول:

وعرفو العمايرة ( ) 2006بأنو "درجة قياـ عضو ىيئة التدريس بتنفيذ المياـ التعميمية -التعممية المناطة
بو وما بو يبذلو مف ممارسات وأنشطة وسموكيات تتعمؽ بميامو المختمفة تعببي ار سموكيا (العمايرة،
 ،2006ص .)103
كما عرفو غود " : )1973( Goodعمى أنو االنجاز الفعمي كما يصنؼ مف القابمية أو الطاقة أو
القدرة الكامنة( .ص )414
وفي تعريؼ آخر ،يعبر األداء عف كؿ ما يصدر عف الفرد مف سموؾ لفظي أو مياري ،وىو يستند
إلى مرجعية معرفية ،ووجدانية ،وىذا األداء يكوف عادة عمى مستوى محدد ،أيف تتمظير قدرتو مف
عدـ قدرتو عمى أداء عمؿ ما" )(Nitko, 1996 , p 122
وعبر األزرؽ ( )2000عف مفيوـ األداء بالسموؾ المرئي الظاىر لمفرد الذي تمكف مالحظتو وتقدي هر
وتقويمو" (ص . )10
وعرؼ كؿ مف كماؿ والحر ( )2003األداء التدريسي عمى أنو مجموعة مف الميارات ،والمعمومات،
والسموكيات يجب أف تتوافر لدى المعمـ ليصبح قاد ار عمى أداء دو هر في التدريس (ص )40
أما تقويـ األداء فيو" :مالحظات عف أداء واجبات الوظيفة ،وتحديد القصور بيف األداء الحالي
والمطموب" (.)Robin, 1993, p 15
وتتفؽ المفاىيـ في كوف األداء التدريسي لممعمـ يتمثؿ في الممارسات السموكية القابمة لمتحقيؽ
والمالحظة والتقويـ.
ويعرؼ األداء التدريسي في الدراسة الحالية بأنو السموؾ الذي يقوـ بو أفراد العينة (األساتذة
المتربصيف في مادة عموـ االطبيعة والحياة في متوسطات والية برج بوعريريج) ،والذي يتمظير خالؿ
عمميات تدريس مادة عموـ الطبيعة والحياة (التخػطيط واإلعداد ،وتنفيذ الدرس ،والتقويـ) ،والذي يمكف
قياسو ومالحظتو باستخداـ بطاقة المالحظة المعدة مف طرؼ الباحثة وفؽ معايير الجودة الشاممة.
أما بطاقة تقويـ األداء التدريسي ألستاذ عموـ الطبيعة والحياة :ىي البطاقة التي تـ اقتراحيا في
الدراسة الحالية؛ لتقويـ أداء أستاذ عموـ الطبيعة والحياة والتي تمثؿ محاورىا أىـ المعايير المينية
التدريسية المرتبطة باألداء التدريسي في ضوء معايير الجودة الشاممة ،وتعرؼ إجرائيا بالدرجة التي
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الفصل الأول:

يحصؿ عمييا أستاذ عموـ الطبيعة والحياة عمى "بطاقة المالحظة" التي ستطبؽ ألغراض ىذه
الدراسة.
 التعريف اإلجرائي ألستاذ العموم الطبيعة فيي التعمييم المتوسيط :ىػو األسػتاذ المتػربص الػذي
نجحػػو فػػي مس ػػابقة توظيػػؼ أسػػاتذة م ػػادة عمػػوـ الطبيع ػػة والحيػػاة فػػي التعم ػػيـ المتوسػػط لس ػػنة 2017
والػذيف يمارسػػوف تػػدريس مػادة عمػػوـ الطبيعػػة والحيػاة لتالميػػذ التعمػػيـ المتوسػط بواليػػة بػػرج ب ػوعريريج
والتػي تحػوي ثػػالث مقاطعػات ،والػػذيف ال ي ازلػوف لػػف يرسػموا فػي مناصػػبيـ إال بعػد سػػنة مػف التكػػويف
أثناء الخدمة ،ثـ الخضوع لالمتحاف الكتابي والميداني تحت إشراؼ السادة مفتشػي التعمػيـ المتوسػط
لممادة.

 .5الدراسات السابقة:
1.5

دراسة تناولت االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.

2.5

دراسات تناولت تدريب معمـ العموـ أثناء الخدمة.

3.5

دراسات تناولت معايير أداء معممي العموـ.

4.5

دراسات تناولت برامج تدريب معمـ العموـ في ضوء معايير مختارة.

 1.5دراسة تناولت االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة:
 1.1.5دراسة حميمة المولد ()2008
عنوانيا" :أثر إستراتيجية تدريسية مقترحة قائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة عمى التحصيؿ
واألداء التدريسي لدى الطالبات المعممات في تخصص المواد االجتماعية "
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثػر االسػتراتيجية التدريسػية المقترحػة عمػى التحصػيؿ
الدراسي واألداء التدريػسػي لمطالبات المعممات في تخصص المواد االجتماعية.
وقد حدت مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس التالي :
ما أث ار إلستراتيجية التدريسػية المػقػػترحة القائمػة عمػى نمػوذج ديمنػغ  Demingلمجػودة الشػاممة
عمى التحصيؿ الدراسي واألداء التدريسي لمطالبات المعممات في تخصص المواد االجتماعية؟
ولإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرئيس أمكف صياغة الفروض الصفرية التالية:
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الفصل الأول:

 - 1ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى  0.05بػيف متوسػط درجػات طالبػات المجموعػػة
التجريبية الالتي درسف وفؽ االستراتيجية المقترحة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة
الالتي درسف وفؽ الطريقة التقميدية في التحصيؿ الدراسي بعد ضبط التحصيؿ القبمي عند جميع
مستوياتو الست حسب تصنيؼ بموـ .
 - 2ال توجػد فػروؽ ذا ت داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى  0.05بػيف متوسػط درجػات طالبػات المجموعػػة
التجريبية الالتي درسف وفؽ االستراتيجية المقترحة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة
الالتػػي درسػػف وف ػػؽ الطريقػػة التقميدي ػػة فػػي األداء التدريسػػي بع ػػد ضػػبط األداء القبم ػػي عنػػد جمي ػػع
المحاور الخمسة المحددة لألداء التدريسي .
ولتحقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػة واختبػػار الفػػروض اس ػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج شػػبو التجريبػػي ،وتمث ػػؿ
مجتمع الدراسة في الطالبات الالتي درسف مادة طرؽ تدريس المواد االجتماعية وبػالتزامف مػع قيػاميف
بالتدريس في مدارس التعميـ العاـ بالمرحمتيف المتوسطة والثانوية في مادة التربية العممية .
وبمػغ عػػددىف  91طالبػة فػػي مجموعتػػيف تجري ػػبية وأخػرى ضػػابطة  .وتػـ تعيػػيف التجربػة عمػػى
المجمػػوعتيف بطريقػػة عش ػوائية  ،وبعػػد تطبيػػؽ االختب ػػار التحصػػيمي قبمػػي  /بعػػدي وبطاقػػة المالحظ ػػة
ل ػػألداء قبم ػػي  /بعػ ػػدي  ،ت ػػـ إخض ػػاع المعمومػ ػػات لممعالج ػػة اإلحص ػػائية باسػ ػػتخداـ المتوس ػػط الحسػ ػػابي
واالنحػراؼ المعيػػاري و تحميػػؿ التبػايف المصػػاحب .وأظيػػرت النتػػائج تفػوؽ المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى
المجموعة الضابطة في متوسط درجات التحصيؿ الدراسي البعدي وفي األداء التدريسي البعدي تفوقاً
داالً إحصائياً عند مستوى داللة  0.05وبالتالي تػـ رفػض الفػروض الصػفرية وقبػوؿ الفػروض البديمػة
والتي تنص عمى أنو :
 - 1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 0.05بيف متوسط درجات طالبات المجموعة
التجريبية الالتي درسف وفؽ اإلستراتيجية المقػترحة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة
الالتي درسف وفؽ الطريقة التقميدية في التحصيؿ الدراسي بعد ضبط التحصيؿ القبمي عند جميع
مستوياتو الست حسب تصنيؼ بموـ .
2

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بيف متوسط درجات طالبات المجموعةالتجريبية الالتي درسف وفؽ اإلستراتيجية المقترحة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة
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الالتػػي درسػػف وفػػؽ الطريقػػة التق ػػميدية ف ػػي األداء التدريسػػي بعػػد ضػػبط األداء القبمػػي عنػػد جمي ػػع
المحاور الخمسة المحددة لألداء التدريسي.
2.5

دراسات تناولت برامج تدريب معمم العموم أثناء الخدمة:

 1.2.5دراسة سميمان ()2000
عنوانيا" :برنامج تدريبي لتنمية الميارات التدريسية واالتجاىات نحو مينة التدريس لمعممي العموـ
غير المؤىميف تربويا وأث هر عمى تحصيؿ تالميذىـ واتجاىاتيـ نحو مادة العموـ" بالعريش.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية الميارات التدريسية
واالتجاىات نحو مينة التدريس ،والتمكف مف المعارؼ الخاصة بالميارات التدريسية لدى معممي
العموـ غير المؤىميف تربويا ،والتعرؼ عمى أثر ىذا البرنامج التدريبي المقترح عمى تحصيؿ التالميذ
معممي العموـ غير المؤىميف تربويا واتجاىات ىؤالء المعمميف نحو مينة التعميـ ،ولتحقيؽ ىدؼ
الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي .ولقد طبقت الدراسة عمى عينة تكونت مف  19معمما لمادة
العموـ بإدارة تعميـ العريش بمحافظة سيناء ،وتالميذىـ  443تمميذا في المجموعة التجريبية ،و439
تمميذا في المجموعة الضابطة لـ يمر معممييـ بالبرنامج التدريبي.
وأظيرت نتائج الدراسة مايمي :وجود أثر لمبرنامج التدريبي في تنمية الميارات التدريسية لدى
معممي العموـ غير المؤىميف تربويا ،في حيف لـ يوجد ىناؾ أثر لمبرنامج التدريبي في تحسيف
اتجاىات المعمميف غير المؤىميف تربويا نحو مينة التدريس ،كما أشارت نتائج الدراسة وجود أثر
لمبرنامج التدريبي المقترح عمى تحصيؿ تالميذ معممي العموـ غير المؤىميف تربويا ،بينما لـ يكف ىناؾ
أث ار لمبرنامج التدريبي في اتجاىاتيـ نحو مادة العموـ.
 2.2.5دراسة معمر الفراء ()2006
عنوانيا" :فعالية برنامج تدريبي مقترح بأسموب التدريس المصغر لتطوير كفايات معممي العموـ في
توظيؼ استراتيجية الخرائط المفاىيمية خالؿ التدريس".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي مقترح بأسموب التدريس المصغر
لتطوير كفايات معممي العموـ في توظيؼ استراتيجية الخرائط المفاىيمية خالؿ التدريس في جامعة
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األقصى بغزة .ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي بمجموعة واحدة ،إذ صمـ
برنامجا بأسموب التدريس المصغر وأعد صحيفة تقويـ ذاتي لقياس مدى توظيؼ المعمميف
الستراتيجية الخرائط المفاىيمية خالؿ التدريس ،وقد قاـ بتطبيؽ البرنامج عمى أفراد العينة المكونة مف
 16معمـ عموـ.
أظيرت نتائج الدراسة أف لمبرنامج التدريبي فعالية في تطوير كفايات أفراد المجموعة التجريبية
لتوظيؼ استراتيجية الخرائط المفاىيمية خالؿ التدريس ،وقد كانت الفعالية بحجـ كبير لميارات كؿ
مف تخطيط العموـ وتنفيذه وبحجـ صغير لميارات تقويميا.
 3.2.5دراسة عمي عزت ()2006
عنوانيا" :فاعمية برنامج لتدريب معممي العموـ في إعداد خطة تدريس باستخداـ تكنولوجيا االتصاالت
والمعمومات في تنمية مياراتيـ واتجاىاتيـ وخفض القمؽ لدييـ".
والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات المعمميف في إعداد
خطة تدريس وحدة دراسية في مجاؿ العموـ باستخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ ،و أثره في
خفض قمؽ المعمميف مف استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في التدريس ،وفي تنمية اتجاىات
المعمميف نحو استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في التدريس ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ
الباحث المنيج التجريبي ،وقد طبقت الدراسة عمى عينة تكونت مف مجموعة مف المعمميف المتدربيف
في ثالث محافظات (المنيا ،القموبيو ،االسماعيميو).
أظيرت نتائج الدراسة أف لمبرنامج التدريبي أثر في تنمية ميارات المعمميف في إعداد خطة تدريس
وحدة دراسية في مجاؿ العموـ باستخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ ،وفي خفض قمؽ المعمميف
مف استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في التدريس ،وفي تنمية اتجاىات المعمميف نحو
استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في التدريس.
 4.2.5دراسة روال الرمحي (:)2007
بعنواف " :واقع تعميـ العموـ بناء عمى معايير إدارة الجودة الشاممة مف وجية نظر معممي العموـ
لممرحمة األساسية العميا في المدارس الفمسطينية"
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ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع واقع تعميـ العموـ في المدارس الفمسطينية بناء عمى
معايير إدارة الجودة الشاممة مف وجية نظر معممي العموـ لممرحمة األساسية العميا ،لموقوؼ عمى أىـ
األمور التي تؤدي إلى تحسيف تعميـ العموـ في المدارس الفمسطينية ،وقد استخدمت الباحثة المنيج
الوصفي ،وقد طبقت الدراسة عمى عينة عشوائية بمغت  182معمما ومعممة ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة
استخدمت الباحثة االستبانة ،كما اعتمدت المقابمة الموجية مع  14معمما مف أفراد العينة.
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية  :دعـ اإلدارة المدرسية لتعميـ العموـ ،ومحاولة تطوي هر ومتابعتو،
الكضؼ عف حالة المباني والمرافؽ ،التأىيؿ العممي واألكاديمي لمعممي العموـ ،الضغط واالكتظاظ
في برنامج العموـ ،اكتظاظ المنياج ،أساليب التقييـ في العموـ ،ضعؼ اإلمكانيات المادية في
المدارس .
 5.2.5دراسة أمال أحمد ()2008
عنوانيا" :برنامج تدريبي مقترح باستخداـ استراتيجيات ماوراء المعرفة لتنمية ميارات التدريس
االبداعي لدى معممات العموـ وأثره في تنمية التفكير التباعدي لدى تمميذاتيف بمرحمة التعميـ
األساسي"
وىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر برنامج تدريبي في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدى
معممات العموـ في التعميـ األساسي ،وفي تنمية التفكير التباعدي لدى تمميذاتيف ،ولتحقيؽ ىدؼ
الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ،وقد طبقت الدراسة عمى عينة بمغت  6معممات مف
معممات التعميـ األساسي في والية صور بعماف ،و 240طالبة ،تـ تقسيميف إلى مجموعتيف
متناصفتيف تجريبية وظابطة.
أظيرت نتائج الدراسة أف لمبرنامج التدريبي أثر في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدى معممات
العموـ ،وفي تنمية التفكير التباعدي لدى تمميذاتيف ،كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية في التفكير التباعدي لدى التمميذات لصالح المجموعة التجريبية.
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 6.2.5دراسة العقيمي ()2008

العنواف" :فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى التدريس المصغر في تنمية الميارات العممية الالزمة
لمتدريس لدى معممي العموـ لممرحمة االبتدائية"
ىدفت الدراسة إلى استقصاء مدى فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى التدريس المصغر في تنمية
الميارات العممية الالزمة لمتدريس لدى معممي العموـ لممرحمة االبتدائية ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة
استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،والمنيج شبو التجريبي ،وأعد برنامجا تدريبيا باستخداـ
التدريس المصغر لتنمية الميارات المتدنية ؛ كما أعد بطاقة مالحظة تتضمف الميارات العممية
الالزمة لتدريس العموـ بالمرحمة االبتدائية تـ تطبيقيا عمى  15معمما مف معممي العموـ.
أظيرت نتائج الدراسة أف لمبرنامج التدريبي القائـ عمى التدريس المصغر فاعمية في تنمية الميارات
العممية الالزمة لمتدريس لدى معممي العموـ لممرحمة االبتدائية ،كما أشارت النتائج إلى وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات معممي العموـ عينة الدراسة في كؿ مف التطبيقيف القبمي
والبعدي لبطاقة المالحظة لصالح التطبيؽ البعدي.
 7.2.5دراسة دوران وآخرون )(Duran at al, 2009
عنوانيا:
Preparing Science Teachers to Teach with Technology : Exploring a K-16
Networked Learning Community Approach.
ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر برنامج تدريبي لمعممي العموـ ييدؼ إلى حوسبة التعميـ
ويقوـ عمى شبكة مجتمع التعمـ في المدارس األساسية والثانوية – عمى توفير التدريب والدعـ
المالئميف لدمج تدريس العموـ حاسوبيا .لتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحثيف المنيج التجريبي ،وقد
طبقت الدراسة عمى عينة تكونت مف ثالث مجموعات ،األولى ضمت  17معمما قبؿ الخدمة والثانية
ضمت  17عامال والمجموعة الثالثة ضمت  5مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة و 3مشرفيف.
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أظيرت نتائج الدراسة :أنو طواؿ فت ةر البرنامج زادت ثقة المشاركيف وكفاءتيـ في دمج التكنولوجيا في
عممية التعميـ والتعمـ ،كما طورىا المشتركوف الدروس المحوسبة مستخدميف عدد مف األدوات
التكنولوجية المتقدمة لتسييؿ تعمـ مادة العموـ ،كما أدى استخداـ المعمميف لمتكنولوجيا مع تالمذتيـ
إلى زيادة دافعيتيـ وحماسيـ نحو التدريب القائـ عمى التكنولوجيا ،ولقد أكدت نتائج الدراسة كذلؾ أف
التدريب والتأىيؿ الميني -الذي يشجع العمؿ مف خالؿ العمؿ المتبادؿ والشبكات ،ومشاركة
االستراتيجيات التدريسية والمصادر بيف معممي العموـ  -ىو مف أنجع الطرؽ تحسينا لدمج التكنولوجيا
في تدريس العموـ لدييـ.
 8.2.5دراسة توسا ومارتن )(Tosa & Martin, 2010
عنوانيا:
Impact of Professional Development Program Using Data-Loggers on
Science teachers attitudes towards Inquiry-Based Teaching
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر برنامج تطوير ميني لمعممي العموـ باستخداـ
الحاسوب والبيانات االلكترونية عمى اتجاىاتيـ نحو التعميـ القائـ عمى االستقصاء والبحث ،ولتحقيؽ
ىدؼ الدراسة استخدـ الباحثتاف المنيج التجريبي ،وقد أعد الباحثتاف مقياس االتجاىات نحو التعميـ
القائـ عمى االستقصاء والبحث ،وقد طبقت الدراسة عمى عينة بمغت  28معمما لمعموـ وتكنولوجيا
المعمومات ،حضروا ورش عمؿ مقدمة في الواليات المتحدة األمريكية والياباف.
أظيرت نتائج الدراسة أف برنامج تدريب معممي العموـ عمى استخداـ الحاسوب وجمع البيانات
االلكترونية قد عمؽ فيميـ لتعميـ العموـ القائـ عمى االستقصاء والبحث ،كما أشارت النتائج إلى
ظيور عالقة قوية بيف خبراتيـ البحثية واستراتجياتيـ التدريسية.
 9.2.5دراسة األبرط ()2011
عنوانيا" :برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى الكفايات في تقنيات التعميـ ودراسة فاعميتو في أداء معممي
العموـ في مرحمة التعميـ المتوسط باليمف"
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ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى الكفايات في
تقنيات التعميـ عمى أداء معممي العموـ في مرحمة التعميـ المتوسط باليمف ،وقد بناه الباحث معتمدا في
ذلؾ عمى ما حدده مف قائمة بالكفايات في تقنيات التعميـ والتي يجب توافرىا لدى معممي العموـ،
ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي والتجريبي ،وأعد اختبار التحصيؿ المعرفي
في كفايات تقنيات التعميـ وبطاقة مالحظة األداء العممي لكفايات تقنيات التعميـ ومقياس االتجاه نحو
البرنامج التدريبي .وقد طبقت الدراسة عمى عينة بمغت  46معمـ عموـ في مرحمة التعميـ األساسي.
أظيرت نتائج الدراسة وجود فاعمية لمبرنامج التدريبي المقترح في أداء معممي العموـ (عينة الدراسة)
لكفايات ميارات تشغيؿ أجيزة تقنيات التعميـ واستخداميا ،وجود اتجاىات ايجابية مرتفعة لدى أفراد
عينة البحث نحو البرنامج التدريبي المقترح.
 10.2.5دراسة العتيبي ()2011
عنوانيا" :فعالية برنامج تدريبي في تنمية الممارسات التدريسية المرتبطة بنظرية الذكاءات المتعددة
لدى معممات العموـ بالمرحمة المتوسطة"
ىدفت الدراسة إلى قياس فعالية برنامج تدريبي في تنمية الممارسات التدريسية المرتبطة بنظرية
الذكاءات المتعددة لدى معممات العموـ بالمرحمة المتوسطة .ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة
المنيج التجريبي ،وأعدت استمارة تقويـ برنامج تدريبي وبطاقة مالحظة لممارسات المرتبطة بنظرية
الذكاءات المتعددة ،وقد طبقت الدراسة عمى عينة ىذه الدراسة في عينة عشوائية مف معممات العموـ
بالرياض والبالغ عددىا  40معممة مقسمات عمى مجموعتي الدراسة (الضابطة ،والتجريبية)
بالتساوي.
أظيرت نتائج الدراسة أف لمبرنامج التدريبي فعالية في تنمية الممارسات التدريسية المرتبطة بنظرية
الذكاءات المتعددة لدى معممات العموـ بالمرحمة المتوسطة؛ كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف في كؿ مف الممارسات التدريسية
المرتبطة بنظرية الذكاءات المتعددة (المغوي -المفظي ،الرياضي -المنطقي ،المكاني -البصري،
الجسمي -الحركي) لصالح المجموعة التجريبية التي طبؽ عمييا البرنامج التدريبي.
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 11.2.5دراسة الخالدي ()2013

العنواف" :فاعمية برنامج تدريبي مقترح في إكساب معممي العموـ الطبيعية ميارات التحفيز اإلبداع
العممي لدى طالب مرحمة المتوسط"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي مقترح في إكساب معممي العموـ
الطبيعية ميارات تحفيز اإلبداع العممي لدى طالب المرحمة المتوسطة ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة
استخدـ الباحث المنيج التجريبي والتصميـ شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة ،وأعد الباحث قائمة
بميارات التحفيز اإلبداعي العممي التي بناء عمييا صمـ البرنامج التدريبي المقترح ،كما أعد بطاقة
مالحظة قياس األداء القبمي والبعدي ألفراد العينة .إذ طبقت الدراسة عمى عينة تكونت مف  20معمـ
العموـ الطبيعية بمدينة الطائؼ.
أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ داللة عممية مرتفعة لمبرنامج التدريبي في إكساب معممي العموـ
ميارات تحفيز اإلبداع العممي لدى طالب المرحمة المتوسطة في مجاالت (التفكير اإلبداعي،
والتفكير فوؽ المعرفي ،والحؿ اإلبداعي لممشكالت) ،وفي كؿ المجاالت مجتمعة.
3.5

دراسات تناولت معايير أداء معمم العموم:

 1.3.5دراسة بوكرمة ( )2004عنوانيا' :قدرة المعمـ الجزائري لمعموـ الطبيعية عمى التحكـ في
كفاءات العموـ'
ىدفت الدراسة إلى محاولة الكشؼ عف بعض الصعوبات التي يتخبط فييا المعمـ الجزائري
لمادة العموـ الطبيعية لممستوى التعميمي االبتدائي والمتوسط والثانوي والتي نراىا تحوؿ دوف تحقيؽ
معظـ األىداؼ التربوية ليذه المادة ،حيث نجد ىذه الصعوبة تتمثؿ في عجز معممي مادة العموـ
الطبيعية عف قدرة التحكـ في الكفاءات العموـ المعرفية والمنيجية الواردة في المنياج التعميمية.كما
ىدفت لفت ا نتباه الميتميف بالتكويف والتأطير وواضعي مناىج العموـ الطبيعية التكوينية الخاصة
بمعممي مادة العموـ ،وكذا واضعي مناىج العموـ الطبيعية التربوية الخاصة بالمتعمميف إلى ضرو ةر
إعادة النظر في كيفية توضيح وتبسيط المفاىيـ والتعميمات الرسمية الخاصة بالمقاربة بالكفاءات في
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مجاؿ العموـ ،قصد جعؿ التكويف يتمحور حوؿ ىؤالء في مجاؿ آفاءات العموـ المنيجية والمعرفية
وفي مجاؿ البيداغوجيا وتعميمية العموـ ( الديداكتيؾ).
وقد جاءت تساؤالت الدراسة كاآلتي:
 ىؿ لمعممي العموـ الطبيعية لممستوى التعميمي االبتدائي والمتوسط والثانوي القدرة عمىالتصور الشامؿ لكفاءات العموـ المعرفية والمنيجية الواردة في المناىج التعميمية الجزائرية؟
 ىؿ لمعممي العموـ الطبيعية لممستوى التعميمي االبتدائي والمتوسط والثانوي القدرة عمىالتمييز بيف آفاءات العموـ المنيجية وآفاءات العموـ المعرفية الواردة في المناىج التعميمية الجزائرية؟
 ىؿ لمعممي العموـ الطبيعية لممستوى التعميمي االبتدائي والمتوسط والثانوي في القد ةر عمىالتمييز بيف آفاءات العموـ المنيجية الواردة في المناىج التعميمية الجزائرية؟
أما عينة الدراسة فقد كانت عشوائية طبقية وبمغت  300معمما لمختمؼ األطوار التعميمية الثالثة
(االبتدائي ،المتوسط  ،والثانوي) إذ مثؿ كؿ طور  100معمـ.
ولقد كاف المنيج الوصفي ىو المنيج المناسب لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،أما أدوات الدراسة فتمثمث في
2

االستبياف الذي وزع عمى المعمميف ،أما األساليب التي استخدمت فكانت النسب المئوية واختبار كا

الخ تبار الفروؽ بيف أفراد العينة ،وقد توصمت الدراسة إلى نتيجة مفادىا :عدـ تحكـ معممي العموـ
الطبيعية في ك فاءات العموـ التي تمثؿ أساس تعميـ وتعمـ مادة العموـ سيحوؿ دوف تحقيؽ أىداؼ
التربية العممية ،وبالتالي سينقمب ذلؾ سمبا عمى األس ةر والمجتمع الجزائري الذي أصبح في حاجة
ماسة إلى أفراد ذوي كفاءات وتفكير عممي لحؿ مشاكميـ العممية مف جية ومف جية أخرى ليواكبوا
التغيرات التي تعيشيا الجزائر في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية قصد االلتحاؽ بركب
التطور العممي.
 2.3.5دراسة راشد ()2007
عنوانيا" :معايير جودة األداء التدريسي لمعممي العموـ بالتعميـ العاـ في ضوء أبعاد التعمـ"
ىدفت الدراسة وضع معايير جودة األداء التدريسي لمعممي العموـ بالتعميـ العاـ وتقويمو في
ضوء أبعاد التعمـ ،وتحديد مدى توافر ىذه المعايير في األداء التدريسي لمعممي العموـ ،والتعرؼ
عمى آراء الطالب حوؿ األداء التدريسي لمعممي العموـ في ضوء المعايير المقترحة لألداءات
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التدريسية في ضوء أبعاد العمـ .ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي ،وأعد بطاقة
مالحظة األداء التدريسي لمعممي العموـ واستبانة ألراء الطالب في األداء التدريسي لمعممي العموـ.
وقد طبقت الدراسة عمى عينة بمغت  110معمما مف معممي العموـ بالتعميـ العاـ بإدارة العريش
التعميمية بمصر ،و 489طالبا.
أشارت نتائج الدراسة إلى وضع قائمة بمعايير جودة األداء التدريسي لمعممي العموـ في ضوء أبعاد
العمـ ،وقد أظيرت النتائج وجود تدني في الممارسات واألداءات التدريسية لمعممي العموـ وفؽ
المعايير التدريسية المقترحة في ضوء أبعاد التعمـ حسب آراء الطالب.
 3.3.5دراسة الورثان ()2008
عنوانيا" :مدى تقبؿ المعمميف لمعايير الجودة الشاممة في التعميـ ،المقاء السنوي الرابع عشر
لمجمعية السعودية لمعموـ التربوية والنفسية (جستف) ،الجودة في التعميـ العاـ"
ىدفت الدراسة إلى استقصاء مدى تقبؿ المعمميف لمعايير الجودة الشاممة في التعميـ العاـ
المتعمقة بالمعمـ بمحافظة األحساء بالسعودية ،والمعوقات التي تحد مف تقبميـ ليذه المعايير ،ولتحقيؽ
ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي ،وأعد الباحث استبانة احتوت عمى  84فقرة تقيس
ثالثة محاور(معايير الجودة الشاممة في التعميـ المتعمقة بالمعمـ ،العوامؿ التي تشجع المعمميف عمى
تقبؿ معايير الجودة الشاممة في التعميـ ،والمعوقات التي تحد مف تقبؿ المعمميف لمعايير الجودة
الشاممة في التعميـ).وطبقت الدراسة عمى عينة بمغت  886معمما ومعممة.
أظيرت نتائج الدراسة أف درجة تقبؿ المعمميف لمعايير الجودة الشاممة في التعميـ العاـ والمتعمقة
بالمعمـ ىي درجة كبيرة ،كما حظيت جميع العوامؿ التي تشجع المعمميف عمى تقبؿ معايير الجودة
بدرجة كبيرة أيضا .كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف تقبؿ المعمميف
لمعايير الجودة الشاممة في التعميـ في جميع متغيرات الدراسة (المؤىؿ الدراسي ،توعو ،مدة الخب ةر في
التدريس ،والمرحمة الدراسية) باستثاء متغير الجنسية؛ وىذا ما يعني ضرورة االىتماـ بالمعمـ
وبإعداده.
 4.3.5دراسة الطيطي والعياصرة ()2009
عنوانيا " :مدى تضمف كتب العموـ لمصفوؼ الثالثة األولى في األردف لممعايير العالمية لمتربية
العممية المتعمقة بمحتوى العموـ ومدى التزاـ المعمميف بمعايير تدريس العموـ"
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ىدفت الدراسة إلى تقصي مدى تضميف كتب العموـ المطو ةر لمصفوؼ الثالثة األولى لممعايير
العالمية لمتربية العممية المتعمقة بمحتوى العموـ ،ومدى التزاـ معممي ىذه الصفوؼ بتطبيؽ ما يتعمؽ
بتدريس العموـ في ىذه المعايير .ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي ،وأعدا
استبيانيف اشتممت األولى عمى  32والثانية عمى  26فقرة ثالثية البعد .وقد طبق ت الدراسة عمى عينة
بمغت  102معمما ومعممة يدرسوف الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس محافظة جرش باألردف.
أظيرت نتائج الدراسة أف مجاؿ العمـ كاستقصاء كاف أكثر مجاالت المعايير العالمية لمتربية العممية
المتعمقة بمحتوى العموـ تضمنا لكتب العموـ لمصفوؼ الثالثة األولى ،تاله مجاؿ العمـ والتكنولوجيا،
وأقميا تاريخ العمـ وطبيعتو ،وكاف المعياراف المتعمقاف بتركيز منيج العموـ عمى أف الغذاء شيء
أساسي لصحة اإلنساف ،وبتشجيعو الطمبة عمى إثا ةر التساؤالت أكثر المعايير المتعمقة بمحتوى العموـ
تضمنا في كتب العموـ ،وأقميا المعيار المتعم ؽ بإثارة المنيج لمكثافة السكانية تدؿ عمى عدد األفراد
الذيف يعيشوف في مساحة مف األرض ،كما أظيرت أف بعد تصميـ برامج العموـ القائمة عمى
االستقصاء أكثر أبعاد المعايير العالمية لمتربية العممية المتعمقة بتدريس العموـ تطبيقا مف قبؿ معممي
الصفوؼ الثالثة األولى ،ول قد كانا المعياراف المتعمقاف بمراعاة المعمميف لمفروؽ الفردية ،وباختيارىـ
لالستراتيجيات التي تدعـ تعمـ الطمبة أكثر المعايير المتعمقة بتدريس العموـ تطبيقا مف قبؿ المعمميف،
وأقميا المعايير الخاصة بمشاركة المعمميف في تخطيط وتطوير برامج العموـ المدرسية.
 5.3.5دراسة سعيد الغامدي ()2010
عنوانيا " :تقويـ أداء معممي العموـ الطبيعية بالمرحمة المتوسطة في ضوء المعايير العالمية لمتربية
العممية"
ىدفت الدراسة إلى إعداد قائمة بالمعايير الواجب توفرىا في معمـ العموـ الطبيعية بالمرحمة
المتوسطة في ضوء المعايير العالمية لمتربية العممية ،والتعرؼ عمى درجة ممارسة المعمميف لتمؾ
المعايير .ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي ،وأعد بطاقتي المالحظة والمقابمة
لمتعرؼ عمى درجة ممارسة معممي العموـ الطبيعية بالمرحمة المتوسطة لمعايير التربية العممية
العالمية .وقد طبقت األداتيف عمى عينة بمغت  32معمما مف معممي العموـ الطبيعية بالمرحمة
المتوسطة بمنطقة الباحة.
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أظيرت نتائج الدراسة أف :ممارسة معممي العموـ بالمرحمة المتوسطة لجميع المجاالت في ضوء
المعايير العالمية لمتربية العممية كانت بدرجة ضعيفة ،وفي مجاؿ تخطيط التدريس في ضوء المعايير
الع المية لمتربية العممية كانت بدرجة منعدمة ،وفي مجاؿ تنفيذ التدريس والتقويـ واالستفادة مف نتائجو
في ضوء المعايير العالمية لمتربية العممية كانت بدرجة "ضعيفة" ،وفي مجاؿ مينية المعمـ كانت
بدرجة متوسطة.
 6.3.5دراسة محمد ()2010
عنوانيا" :تقويـ األداء التدريسي لمعممي العموـ بالمرحمة اإلعدادية في ضوء بعض المعايير الدولية
المعاصرة"
ىدفت الدراسة إلى استخالص قائمة بمؤشرات األداء التدريسي الالزـ توافرىا لدى معممي
العموـ بالمرحمة االعدادية في ضوء بعض المعايير الدولية المعاصرة ،وتقويـ األداء التدريسي لمعممي
العموـ بالم رحمة اإلعدادية في ضوء بعض مؤشرات األداء الدولية المعاصرة ،وتحديد االحتياجات
التدريبية في ضوء بعض مؤشرات األداء الدولية المعاصرة .ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث
المنيج الوصفي ،وأعد قائمة بمؤشرات األداء التدريسي ،وبطاقة مالحظة األداء التدريسي .وقد طبقت
الدراسة عمى عينة بمغت  60معمـ عموـ بمحافظة القاى ةر تـ اختيارىـ بطريقة قصدية.
أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى األداء التدريسي لمعممي العموـ في ضوء بعض مؤشرات األداء
الدولية المعاصرة لـ تبمغ حد التمكف المحدد بالدراسة؛ ليقوـ الباحث بتحديد االحتياجات التدريبية
لمعم مي العموـ في ضوء نتائج تقويـ األداء التدريسي ،بحيث كؿ أداء تدريسي يحققو أقؿ مف %70
مف عدد المعمميف يمثؿ احتياجا تدريبيا.
 7.3.5دراسة نجوى صالح ونجوى صبيح ()2010
عنوانيا " :دراسة تقويمية لمحتوى منيج العموـ لمصؼ الخامس األساسي في ضوء المعايير العالمية"
ىدفت الدراسة إلى استعراض أىـ المعايير العالمية لمحتوى منيج العموـ لمصؼ الخامس
األساسي الفمسطيني ،وتحديد مدى مالئمة محتوى منيج العموـ الفمسطيني لمصؼ الخامس لممعايير
العالمية لمحتوى العموـ.ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثتاف المنيج الوصفي التحميمي .وأعدتا
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بطاقة تحميؿ المحتوى تضمنت أىـ المعايير العالمية لمحتوى منيج العموـ لمصؼ الخامس األساسي
والمتمثمة في أربعة محاور تضـ  15معيا ار و 50مؤش ار ألداء المعيار.
أظيرت نتائج الدراسة وأما عف مدى مالئمة محتوى منيج العموـ لمصؼ الخامس مع المعايير
العالمية لمنيج العموـ ،فدلت ن تائج الدراسة عمى أف المعيار األوؿ (القد ةر عمى القياـ بالبخث العممي)
كانت متوسطة ،أما المعياريف (استخداـ الرياضيات في جميع جوانب التحري والبحث) (والقد ةر عمى
استخداـ الرسومات التوضيحية) فكانت درجة توافرىا قميمة ،وبالنسبة لممحور الثاني والثالث (العموـ
والحياة ) و(العموـ الطبيعية) كانت درجة قميمة ،أما المحور الرابع ( العموـ الطبيعية) فكانت درجة
توافرىا كبيرة.
 4.5دراسات تناولت تكوين وتدريب معممي العموم في ضوء معايير مختارة:
 1.4.5دراسة أمال محمود ()2003
عنوانيا" :فعالية برنامج مقتػرح قػائـ عمػى الػتعمـ الػذاتي لتنميػة فيػـ وممارسػة معػايير التػدريس الحقيقػي
لدى معممات العموـ بمرحمة التعميـ األساسي وعالقتو بتنمية ميارات التفكير العميا لدى تمميذاتيف"
ىػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة فعاليػػة برنػػامج مقتػرح قػػائـ عمػػى المودي ػوالت التعميميػػة كأحػػد مػػداخؿ
الػػتعمـ ال ػػذاتي ف ػػي تنمي ػػة في ػػـ وممارس ػػة مع مم ػػات العم ػػوـ لمع ػػايير الت ػػدريس الحقيق ػػي لمعمم ػػات العم ػػوـ.
ولتحقيػؽ ىػػدؼ الد ارسػة اسػػتخدمت الباحثػة المػػنيج الوصػػفي ،والمػنيج التجريبػػي .وأعػدت اختبػػار فػػي
الفيػـ لمعػايير التػدريس الحقيقػي ،وبطاقػة مالحظػػة لممارسػات المعممػات لتمػؾ المعػايير أثنػاء التػػدريس
الفعمي ،وأيضاً اختبا ار آخر فػي ميػارات التفكيػر العميػا لمتالميػذ بالصػؼ الخػامس .وقػد طبقػت الد ارسػة
عمى عمى ست معممات العموـ بمدرستيف مف مػدارس واليػة صػور بسػمطنة عمػاف ،وسػتة صػفوؼ مػف
تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي بمغ عددىف ( )150تمميذة.
أظيرت النتائج فعالية الموديوالت التعميمية في إكساب المعمما ت المفاىيـ األساسية التي تساعدىـ في
فيػـ معػايير التػػدريس الحقيقػي لمعمػوـ ،كمػػا اتضػح وبشػكؿ كبيػػر حجػـ تػأثير المودي ػوالت عمػى إكسػػاب
المعمم ػػات في ػػـ مع ػػايير الت ػػدريس الحقيق ػػي .كم ػػا أظي ػػرت النت ػػائج نم ػػو ممارس ػػة المعمم ػػات ف ػػي معػ ػػايير
التػدريس الحقيقػي؛ إذ أشػارت النتػائج إلػى قػد ةر المعممػة فػي تصػحيح اسػتجابات التمميػذات عػف طريػػؽ
الحوار حتى تصؿ التمميذة إلى االستجابة الصحيحة أو استكماؿ النقص في االستجابة أو توضيحيا
أو تعميقيا.
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 2.4.5دراسة إسماعيل ()2005

عنواني ػػا " :فعالي ػػة وحػ ػػدة د ارس ػػية مقترحػ ػػة ف ػػي ضػ ػػوء مع ػػايير الج ػػودة لتعمػ ػػيـ العم ػػوـ فػ ػػي تنمي ػػة الثقافػ ػػة
العممية "
ىدفت الدراسة إلى تحديد معايير الجودة لتعميـ محتوى العموـ بالمرحمة االبتدائية المعز ةز لمثقافة
العممية ،ليتـ بعد ذلؾ تقديـ نموذج لوحدة دراسية في العموـ في ضوء األىداؼ المعز ةز لمثقافة العمميػة
ووفقػًا لمعػايير الجػودة لتعمػيـ العمػوـ .ولتحقيػؽ ىػػدؼ الد ارسػة اسػ تخدـ الباحػث المػنيج التجريبػي ،وأعػػد
أدوات مقياس الثقافة العممية بأبعاده المختمفة ،وقد طبقت الدراسة عمى عينة قصدية بمغت  44تمميػذ
مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي (المجموعة التجريبية) في منطقة القصيـ (السعودية).
أظيرت نتائج الدراسة فعالية وكفاءة الوحدة المقترحة في تنميػة الثقافػة العمميػة بأبعادىػا المختمفػة ،وأف
ليا تأثي اًر كبي اًر في إكساب تالميذ الصؼ السادس بعض األىداؼ المعززة لمثقافة العممية.
 3.4.5دراسة فتحية بطيخ ()2005
عنوانيا " :أثر استراتيجية تدريبية مقترحة لبعض الموضػوعات والمفػاىيـ الرياضػية المرتبطػة بمعػايير
"المستويات المعيارية " الرياضيات المدرسية العالمية  NCTMعمى جػانبي المعرفػة والتطبيػؽ العممػي
ليا في التدريس لدى الطالب المعمميف شعبة الرياضيات"
ىدفت الدراسة إلى بناء استراتيجية تدريبية ذات مراحؿ لتدريب الطالب المعمميف في تخصص
الرياضػ ػػيات عم ػ ػػى موض ػ ػػوعات ومفػاىػي ػ ػػـ متط ػ ػػو ةر تػتصػ ػ ػػؿ بالمعػ ػػايير العالمي ػ ػػة لمرياض ػ ػػيات المدرس ػ ػػية
( ) NCTMم ػػف وجيػ ػػة نظػ ػػر معرفيػ ػػة وتطبيقي ػػة ،كمػ ػػا وىػ ػػدفت إلػ ػػى قي ػػاس مػ ػػدى فعاليػ ػػة وتػ ػػأثير تمػ ػػؾ
االسػػتراتيجية عمػػى الجػػانبيف المعرفػػي والتطبيقػػي لمط ػػالب المعممػػيف فػػي شػػعبة الرياضػػيات .ولتحقي ػػؽ
ى ػػدؼ الد ارسػ ػػة اس ػػتخدمت الباحثػ ػػة الم ػػنيج التجريبػ ػػي ،وأعػ ػػدت اختب ػػار معرفػ ػػي وآخ ػػر تطبيقػ ػػي حػ ػػوؿ
الموضػوعات ،والمفػػاىيـ الرياضػػية ذات الصػػمة بالمعػػايير العالميػة لمرياضػػيات المدرسػػية .وقػػد طبقػػت
الد ارسػػة عػ ػػمى عين ػػة بمغ ػػت (50طالػػب وطالب ػػة) ف ػػي المجموع ػػة الظابطػػة ونف ػػس الع ػػدد ف ػػي التجريبي ػػة
بالفػرقػة الرابعة بكمية المعمميف جامعة المنوفية.
أظيػرت نتػائج الد ارسػة أف المعػايير كمحتػوى ،وتػدريس ،وتقػويـ الخاصػة بالرياضػيات المدرسػية
يتحػتـ عمػػى الطػػالب المعممػػيف التػدرب عمييػػا وتكػػويف ثقافػػة معياريػػة خاصػة بيػػا مػػف خػػالؿ اسػػتكماؿ
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الجػانبيف النظػػري والتطبيقػػي ليػا؛ إلػػى جانػػب أف المعػايير أصػػبحت حتميػػة فػي ب ػرامج إتػػدريب المعمػػـ
األمر الذي يتطمب تحقيؽ الجودة التعميمية والمعايير التخصصية لمرياضيات المدرسية.
 4.4.5دراسة نبيل عارف حداد ()2008
عنوانيا" :فاعمية برنامج تدريبي لتطوير الكفايات التعميمية لمعممي األحياء في المرحمة الثانوية في
ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعمميف مينيا في األردف"
ىدفت الدراسة إلى استقصاء فاعمية برنامج تدريبي لتطوير الكفايات التعميمية لمعممي
األحياء في المرحمة الثانوية في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعمميف مينيا في األردف .ولتحقيؽ
ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،وأعد الباحث استبانة لقياس مدى ممارستيـ لمكفايات
التعميمية ،وقد قاـ الباحث ببناء البرنامج التدريبي لمتدرب عمى عشر كفايات كانت بتقدير متدني
لمستوى ممارستيا لدى المعمميف؛ كما أعد بطاقة مالحظة لمعرفة أثر البرنامج التدريبي في تطوير
ىذه الكفايات .وقد طبقت الدراسة عمى عينة بمغت  13معمما ومعممة أحياء في المرحمة الثانوية.
أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ أث ار لفاعمية البرنامج التدريبي لتطوير الكفايات التعميمية لمعممي
األحياء في المرحمة الثانوية في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعمميف مينيا في األردف.
 5.4.5دراسة الحميري ()2009
عنوانيا" :أثر برنامج إلكتروني مقترح لتدريب معممي العموـ عمى بعض استراتيجيات التدريس
الحديثة"
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريب عمى برنامج إلكتروني مقترح لتدريب معممي العموـ
عمى بعض استراتيجيات التدريس الحديثة .ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي
ذي المجموعتيف المس تقمة (الضابطة ،والتجريبية) ،وأعد االختبار التحصيمي ومقياس االتجاه نحو
التدريب االلكتروني .،وقد طبقت الدراسة عمى عينة مف  139معمـ عموـ بمراحؿ التعميـ العاـ بجدة.
أظيرت نتائج الدراسة الدراسة أف ىناؾ أثر كبير لمبرنامج االلكتروني في زيادة تحصيؿ معممي العموـ
ال متدربيف ،وأف ىناؾ تحسيف في اتجاىاتيـ نحو التدريب االلكتروني ،كما أشارت النتائج إلى وجود
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فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في االختبار البعدي بمكوناتو الثالث كؿ عمى
حدا (استراتيجية العصؼ الذىني ،واستراتيجية خرائط المفاىيـ ،واستراتيجة الذكاءات المتعددة).
 6.4.5دراسة ليمب وآخرون )(Lumpe, et al, 2010
عنوانيا:
Beliefs about Teaching Science: The Relationship between Elementary
Teachers’Participation in Professional Development standards and Student
Achievement
ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بيف مشاركة معممي المرحمة االبتدائية في معايير النمو
الميني وانجاز الطمبة لدييـ في تعميـ العموـ .ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج
الوصفي ،وأعدا استبيانا لممعمميف واختبا ار تحصيميا لمطالب .وقد طبقت الدراسة عمى عينة بمغت
 450معمما في المرحمة االبتدائية ،و 580طالبا مف طالب الصؼ الرابع عشر و  369مف طالب
الصؼ السادس عشر.
أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ اكتسابا داال إحصائيا في الكفاءة الذاتية لتدريس العموـ لدى معممي
العموـ بالمرحمة االبتدائية الذيف شاركوا عمى المدى الطويؿ ألكثر مف  100ساعة اتصاؿ سنويا في
تنفيذ برنامج معايير العموـ لمتنمية المينية؛ كما أشارت النتائج في تحسف عمى مستوى عالقتيـ في
تدريس الطالب ،وعمى الممارسات الصفية ،ونظـ الدعـ لمطالب.
 7.4.5دراسة عيسى ،ورفيق محسن ()2010
عنوانيا " :تصور مقترح لتطوير األداء التدريسي لمعممي العموـ وفؽ معايير الجودة الشاممة في
المرحمة األساسية في محافظة غزة"
ىدفت الدراسة إلى تقديـ تصور مقترح لتطوير األداء التدريسي لمعممي العموـ وفؽ معايير
الجودة الشاممة في المرحمة األساسية في محافظة غزة .ولتتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدما الباحثاف
المنيج الوصفي ،وأعد الباحثاف استبيانا يغطي  11مجاال في معايير جودة تطوير األداء التدريسي
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لمعممي العموـ .وقد طبقت الدراسة عمى عينة عشوائية مكونة مف  103معمما ومعممة بمدارس وكالة
الغوث بمحافظة غزة لمتعرؼ عمى وجيات نظر معممي العموـ في تطوير األداء التدريسي وفؽ
معايير الجودة ،كما أعدا بطاقة مالحظة اشتممت عمى  34عبارة عمى عينة قواميا  30معمما مف
معممي العموـ.
أظيرت نتائج الدراسة أف عناؾ تدنيا بنسبة عالية في األداء التدريسي لمعممي العموـ ،وبناء عميو قدـ
الباحثاف تصو ار مقترحا لتطوير األداء التدريسي لممعمميف.
 8.4.5دراسة محمد بيان (:)2010
بعنواف :أثر برنامج تدريبي مقترح لتحسيف األداء التدريسي لممعمم يف أثناء الخدمة في ضوء معايير
الجودة الشاممة .دراسة تجريبية عمى معممي مادة عمـ األحياء في مدارس ريؼ دمشؽ.
ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي لتحسيف األداء التدريسي لمعممي مادة األحياء في
مدارس ريؼ دمشؽ الثانوية في ضوء قائمة مقترحة لمعايير الجودة الشاممة ،ودراسة فاعميتو.
ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيجيف الوصفي التحميمي لوصؼ وتحميؿ البحوث
والدراسات السابقة ،والمنيج التجريبي في تجريب البرنامج التدريبي عند تطبيقو عمى أفراد العينة .وقد
أعد الباحث قائمة باالحتياجات التدريبية لممعمميف مف خالؿ وجية نظر الطمبة والمعمميف والمشرفيف
التربوييف ،ومف ثـ قاـ ببناء البرنامج التدريبي في ضوء االحتياجات التدريبية ألفراد العينة .أما
البرنامج التدريبي فقد طبؽ عمى عينة مف أساتذة مادة عمـ األحياء وبمغ عددىـ  41معمما في
مدارس ريؼ دمشؽ .وقد اعتمد الباحث معايير الجودة الشاممة المقترحة لتحسيف األداء التدريسي
لمعممي مادة عمـ األحياء في مدارس ريؼ دمشؽ الثانوية ،ومقياس تقدير االحتياجات التدريبية
الفعمية ليـ ،واالختبار التحصيمي المعرفي (القبمي ،البعدي) ،وبطاقة مالحظة األداء التدريسي
(القبمية ،البعدية) لقياس الجانب األدائي لممعمميف ،ومقياس االتجاه (القبمي ،البعدي) كأدوات لمبحث.
وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد العينة
في التطبيقيف القبمي والبعدي لألداء التدريسي لصالح التطبيؽ البعدي ،تعزى إلى متغير البرنامج
التدريبي؛ كما توصمت إلى وج ود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد
العينة في التطبيقيف القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي المعرفي لصالح التطبيؽ البعدي ،تعزى إلى
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متغير البرنامج التدريبي؛ ووجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد العينة
في التطبيقيف القب مي والبعدي لمقياس االتجاه لصالح التطبيؽ البعدي ،تعزى كذلؾ إلى متغير البرنامج
التدريبي.
 9.4.5دراسة نايف عمي صالح األبرط ()2011
عنوانيا " :برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى الكفايات في تقنيات التعميـ ودراسة فاعميتو في أداء معممي
العموـ دراسة تجريبية في مرحمة التعميـ األساسي بمحافظة ذمار في الجميورية اليمنية"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى الكفايات في تقنيات
التعميـ في أداء معممي العموـ بالتعميـ األساسي بمحافظة ذمار باليمف .ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة
استخدـ الباحث ثالثة مناىج تكاممت مع بعضيا لتحقيؽ أىداؼ البحث وىي :المنيج الوصفي،
والمنيج البنائي ،والمنيج التجريبي ،وأعد الباحث قائمة كفايات في تقنيات التعميـ التي يجب توافرىا
لدى معممي العموـ في مرحمة التعميـ األساسي ،ومف ثـ قاـ ببناء برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى
الكفايات في تقنيات التعميـ ،كما أعد اختبار التحصيؿ المعرفي في كفايات تقنيات التعميـ ،وبطاقة
مالحظة أداء لكفايات تقنيات التعميـ ،باإلضافة إلى مقياس االتجاه نحو البرنامج التدريبي ،وبطاقة
تقييـ درجة االحتفاظ بكفايات تقنيات التعميـ .وقد طبقت الدراسة عمى عينة بمغت ( )50معمـ العموـ
في مرحمة التعميـ األساسي.
أظيرت نتائج الدراسة وجود فاعمية لمبرنامج التدريبي المقترح في أداء معممي العموـ لكفايات تقنيات
التعميـ عمى اختبار التحصيؿ المعرفي وفي كفايات تشغيؿ أجيزة تقنيات التعميـ واستخداميا ،كما
أشارت النتائج إلى وجود اتجاىا ت ايجابية مرتفعة لدى أفراد عينة الدراسة نحو البرنامج التدريبي
المقترح.
 10.4.5دراسة العتيبي ()2011
عنوانيا " :تصور مقترح لكفايات معممة العموـ لممرحمة المتوسط وقياسيا في ضوء معايير الجودة
الشاممة"
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ىدفت الدراسة إلى تقديـ تصور مقترح لكفايات معممة العموـ لممرحمة المتوسط وقياسيا في
ضوء معايير الجودة الشاممة .ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي،
وأعدت قائمة بكفايات معممة العموـ في ضوء معايير الجودة الشاممة ،والتي اشتممت عمى أربع
مجاالت (التخطيط ،والتنفيذ ،والتقويـ ،مينية التعميـ) التي اشتممت عمى  13معيا ار اندرج تحتو 156
كفاية.
أظيرت نتائج الدراسة ارتفاع النسبة المئوية لالتفاؽ حوؿ أىمية ومدى انتماء الكفاية لممعيار الذي
تندرج تحتو .وفي ضوء نتائج البحث التي تـ الحصوؿ عمييا تـ وضع تصور مقترح لكفايات معممة
العموـ لممرحمة المتوسطة وقياسيا في ضوء معايير الجودة الشاممة.
 11.4.5دراسة عنايات نجمة وعمي ()2011
عنوانيا" :فاعمية برنامج تدريبي مقترح في ضوء المستويات المعيارية لجودة التعميـ لتنمية الكفاءات
المينية لمعممي العموـ بالتعميـ األساسي"
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية التحصيؿ المعرفي
وتنمية األداء الميني وفي تنمية اتجاه معممي العموـ ،وذلؾ مف خالؿ تحديد متطمبات الكفاءة المينية
لمعممي العموـ في ضوء المستويات المعيارية لجودة التعميـ ،وتحديد االحتياجات التدريبية لمعممي
العموـ أثناء الخدمة في ضوء المستويات المعيارية لجودة التعميـ .ولتخقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ
الباحثاف المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي ،وأعدا استبانة االحتياجات التدريبية ،واختبار
التحصيؿ المعرفي في الكفاءة المينية ،وبطاقة التقييـ الذاتي لألداء الميني لمعممي العموـ ،ومقياس
اتجاه معممي العموـ نحو تطبيؽ المستويا ت المعيارية لجودة التعميـ .وقد طبقت الدراسة عمى عينة
بمغت  25معمما عموـ.
أظيرت نتائج الدراسة تحديد ثالثة متطمبات رئيسية لمعممي العموـ في ضوء المستويات المعيارية
لجودة التعميـ وىي :التحصيؿ المعرفي لممحتوى المعرفي في الكفاءة المينية ،واألداء الميني لمعمـ
الع موـ في ضوء المستويات المعيارية لجودة التعميـ ،واتجاه معممي العموـ في تطبيؽ المستويات
المعيارية لجودة التعميـ ،كما أظيرت النتائج وجود فاعمية لمبرنامج التدريبي المقترح في تنمية األداء
الميني لمعممي العموـ.
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 12.4.5دراسة ابراهيم ()2012

عنوانيا" :برنامج مقترح لتنمية لتنمية كفايات استخداـ أدوات الجيؿ الثاني لمتعميـ االلكتروني في تعميـ
العموـ وتعمميا لدى الطالب المعمميف"
ىدفت الدراسة إلى قياس فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية استخداـ أدوات الجيؿ الثاني
لمتعميـ االلكتروني في تعميـ العموـ وتعمميا لدى الطالب المعمميف .ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ
الباحث المنيج الوصفي إلعداد قائمة كفايات استخداـ الجيؿ الثاني لمتعميـ االلكتروني في تعميـ
العموـ ،والتي في ضوئيا تـ بناء البرنامج التدريبي المقترح ،كما استخدـ المنيج التجريبي ،وأعد
الباحث اختبار التحصيؿ المعرفي ،بطاقة مالحظة الميارات ،ومقياس االتجاه .وقد طبقت الدراسة
عمى عينة بمغت  235جميع طالب الفرقة الثالثة بشعبتي العموـ البيولوجية والجيولوجية والكيمياء
بكمية التربية بجامعة سوىاج.
أظيرت نتائج الدراسة وجود فاعمية لمبرنامج التدريبي المقترح في تنمية الكفايات (المعرفية ،والميارية،
والوجدانية) المتعمقة باستخداـ أدوات الجيؿ الثاني لمتعميـ االلكتروني في تعميـ العموـ وتعميميا لدى
عينة الدراسة.
 13.4.5دراسة الحبالني ()2012
عنوانيا " :أثر برنامج تدريبي مقترح في ضوء معايير الجودة عمى أداء معممي العموـ في المرحمة
المتوسطة"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر برنامج تدريبي مقترح في ضوء بعض معايير الجودة عمى
أداء معممي العموـ في المرحمة المتوسطة .ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج شبو
التجريبي (بتصميـ المجموعة الواحدة) ،وأعد بطاقة المالحظة تحوي معايير الجودة لمعممي العموـ
وبرنامج تدريبي مقترح في ضوء ىذه المعايير .وقد طبقت الدراسة عمى عينة بمغت  19معمـ عموـ
في مرحمة المتوسط بمحافظة حفر الباطف.
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أظيرت نتائج الدراسة فاعمية البرنامج التدريبي المقترح ،كما أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسطي أداء معممي العموـ في ميارة تخطيط التدريس وتنفيذ التدريس وتقويـ
ال تدريس في ضوء بعض معايير الجودة.
 14.4.5دراسة الغامدي ،حامد جماح حامد ()2013
عنوانيا" :برنامج تدريبي مقترح لمنمو الميني لمعممي العموـ بالمرحمة المتوسطة في ضوء المعايير
العالمية ومتطمبات مناىج العموـ المطورة"
ىدفت الدراسة إلى بناء معايير مقترحة لمنمو الميني لمعممي العموـ بالمرحمة المتوسطة في
ضوء بعض المعايير العالمية ،كما ىدفت إلى بناء حقيبة تدريبية (التقويـ في مناىج العموـ المطورة)
وىي إحدى حقائب البرنامج التدريبي المقترح لمنمو الميني لمعممي العموـ بالمرحمة المتوسطة.
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي والمنيج التجريبي (تصميـ المجموعة
الواحدة) ،وأعد قائمة بمعايير مقترحة لمنمو الميني لمعممي العموـ بالمرحمة المتوسطة بتسعة
مجاالت ،كما قدمت الدراسة ستة متطمبات أساسية لمناىج العموـ المطورة ،ومف ثـ بناء الببرنامج
التدريبي المقترح في ىذا الصدد ،وكذا اختبا ار تحصيميا .وقد طبقت الدراسة عمى عينة قصدية بمغت
( )27معممًا لمعموـ بالمرحمة المتوسطة مف مدينة مكة المكرمة.
أظيرت نتائج الدراسة فاعمية البرنامج التدريبي في تحسيف النمو الميني لمعممي العموـ بالمرحمة
المتوسطة في مجاؿ التقويـ في مناىج العموـ المطورة.
 15.4.5دراسة جميمة عبد اهلل عمي الوهابة ()2013
عنوانيا" :فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات معممات العموـ الالزمة لتدريس المناىج المطو ةر
بالمرحمة المتوسطة"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كفايات معممات العموـ الالزمة لتدريس المناىج المطو ةر
بالمرحمة المتوسطة ،وتحديد الكفايات التي يحتجف لمتدريب عمييا ،ومف ّثـ بناء برنامج تدريبي مقترح
في ىذا الصدد ،والتعرؼ عمى مدى فاعميتو في تنمية كفايات معممات العموـ الالزمة لتدريس المناىج
المطورة بالمرحمة المتوسطة .ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة كؿ مف المنيج الوصفي
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التحميمي ،والمنيج شبو التجريبي ،وأعدت استبانة لتحديد الكفايات الالزمة واالحتياجات التدريبية
والتي طبقت عمى عينة عشوائية تكونت مف  114معممة ،وبطاقة مالحظة أداء المعممات .وقد
طبقت الدراسة عمى عينة قصدية بمغت  16معممة.
أظيرت نتائج الدراسة أف البرنامج التدريبي المقترح أسيـ في تنمية كؿ مف الكفايات التخصصية
والمينية والثقافية لدى معممات العموـ الالزمة لتدريس المناىج المطورة بالمرحمة المتوسطة؛ كما
أظير البرنامج فعالية في تنمية كفايات معممات العموـ.
 التعقيب عمى الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:
بمراجعة الدراسات السابقة يتضح اآلتي:
 الدراسة الوحيدة والتي انفردت باستخداـ االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغلمجودة الشاممة وىي مف اقترحتيا ىي لصاحبتيا الباحثة حميمة المولد ،والتي كانت المرجع
األدبي والنظري لمدراسة الحالية التي أخذ ت بيذه االستراتيجية التدريسية ووظفتيا وفؽ مستجدات
اإلصالح التربوي المستمر في الجزائر ومع المناىج المستحدثة في ضوء بيداغوجيا الكفاءات.
 إف قض ػػية تجوي ػػد األداء التدريس ػػي لممعممػ ػػيف عام ػػة ولمعمم ػػي أو أسػ ػػاتذة م ػػادة عم ػػوـ الطبيعػ ػػةوالحي ػػاة خاص ػػة ىػ ػػي ى ػػدؼ عػ ػػاـ وع ػػالمي ،وذل ػػؾ ألىميػ ػػة األدوار المتط ػػو ةر غيػ ػػر المس ػػتق ةر المنوطػ ػػة
ب ػالمعمم يف والمتجميػػة بوضػػوح فػػي ظػػؿ التطػػور التكنولػػوجي والمعمومػػاتي المتسػػارع ومتطمبػػات س ػػوؽ
عمؿ المتغي ةر باستمرار.
 تنوع ػػت الم ارحػ ػػؿ التػ ػي أجريػ ػػت فييػ ػػا الد ارس ػػات السػ ػػابقة (جػ ػػامعي ،ث ػػانوي ،متوسػ ػػط ،ابتػ ػػدائي...وغيرىا).
 تفوؽ أفراد المجموعة التجريبية في التحصيؿ واألداء الذيف طبقت عمييـ البرامج التدريبية أولإلستراتيجيات المستندة إلى معايير جودة التدريس ،كما في دراسة (سميماف ،الفراء ،أحمد.)...
 توصػ ػػمت معظ ػ ػػـ الد ارسػ ػػات إل ػ ػػى فاعميػ ػػة البػ ػ ػرامج المقترحػ ػػة لتحس ػ ػػيف األداء ،كمػ ػػا ف ػ ػػي د ارس ػ ػػة(إسماعيؿ ،األبرط ،عنايات وعمي ،مصطفى ،بطيخ  ،الحبالني.) ... ،
 اقتصرت بعض الد ارسػات عمػى وضػع تصػورات أو معػايير مقترحػة لتحسػيف األداء التدريسػيلممعمميف ،ولـ تقيس مدى فاعميتيا ،كما في دراسة ( الورثاف ،راشد.) … ،
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 اقتصػرت بعػض الد ارسػات عمػى جػودة بػرامج اإلعػداد ود ارسػة العالقػة بينيػا وبػيف جػودة األداءالتدريسي لممعمـ داخؿ الصؼ ،كما في دراسة (حميمة عبد القادر ،عثماف وعمي محمد.) ...،
 ركػزت معظػػـ الد ارسػػات عمػى قيػػاس أثػػر البػرامج فػػي الجانػػب المعرفػي ،وبعضػػيا فػػي الجانػػباألدائػي ،فػي حػيف تغيػب د ارسػػات تيػتـ بالجانػب الوجػداني الػذي نجػػده فػي د ارسػة بيػاف ()2010
ودراسة & .Martin, 2010) (Tusa
 توصػمت بعػض الد ارسػات إلػػى وجػود عالقػة ارتباطيػػة بػيف إعػداد المعمػػـ وتدريبػو وجػودة أدائػػووارتفػاع مسػتوى تحصػيؿ لمطػالب كمػا فػي د ارسػة ) (Lumpe, et al, 2010ود ارسػة حميمػة عبػد
القادر ()2008
 تطرقت معظـ الدراسات دراسة اتجاىات المعمميف نحو مينة التدريس ،وكيفية تنميتيا ايجابياً،كما في دراسة بياف ( ،) 2010في حيف لـ يتـ التطرؽ إلييا في ىذه الدراسة.
 إستفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة ،واسترشدت بيا مف خالؿ اآلتي:
 قػدمت تصػو اًر عػف معػايير جػودة األداء التدريسػػي لممعمػـ عامػة ،ولمعمػـ عمػوـ الطبيعػة والحيػػاةخاصة الواجب توافرىا في أدائو التدريسي.
 التعػػرؼ عمػػى طبيعػػة االتجاىػػات الحديثػػة ف ػػي ب ػرامج تػػدريب المعمػػـ ،وتجويػػد أدائػػو ،وخاص ػػةالجودة الشاممة ونشأتيا ومبادئيا والجوانػب الممكػف اسػتخداميا فػي تطػوير أداء المعمػـ ،وتحديػد بعػض
أوجو القصور؛ لمعالجتيا مف خالؿ اإلستراتيجية التدريسية القائمة وفؽ نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة،
كما تمت اإلفادة مف الدراسات السابقة في اختيار عينة الدراسة.
 أوضحت كيفية اختيار التصميـ التجريبي المناسب ،وكذلؾ األساليب اإلحصائية. تـ االستفادة منيا في بناء أدوات الدراسة التدريبية والتقويمية ،واجراءات تنفيذىا. أفادت في منيجية البحث عموما. التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 -وضع معايير لجودة األداء التدريسي ،وقياس جودة األداء وفؽ ىذه المعايير.
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 قيػاس أثػر وفاعميػة االسػتراتيجية التدريسػية القائمػة عمػى نمػوذج ديمنػغ لمجػودة الشػػاممة األداءالتدريسي.



مميزات الدراسة الحالية عن بعض الدراسات السابقة:

 عمػػى غ ػرار د ارس ػػة حميمػػة عب ػػد القػػادر وى ػػي د ارسػػة مش ػػابية؛ تنفػػرد الد ارس ػػة الحاليػػة باس ػػتخداـنموذج ديمنغ لتكييؼ االسترات يجية التدريسية وقياس أثرىا عمى األداء التدريسي( .كما ليا أف تكوف
نقطة تقاطع مع دراسة حميمة عبد القادر)
 دراسة األداء التدريسي (منظور المياري). اقتراح معايير لمجودة الشاممة الواجب توافرىا في األداء التدريسي ألساتذة مادة عمػوـ الطبيعػةوالحياة في ضوء طبيعة المنياج وأىدافو ،ومف خالؿ تحميؿ األدوار الحالية والمستقبمية ألساتذة مادة
عمػوـ الطبيعػػة والحيػػاة ،وفػػي ضػوء بيػػداغوجيا الكفػػاءات ومنػػاىج الجيػؿ الثػػاني ،واألدبيػػات التربويػػة
والنظرية في ىذا المجاؿ.
 توظيؼ نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة فػي التػدريب عمػى االسػتراتيجية التدريسػية ألسػاتذة مػادةعموـ الطبيعة والحياة.
 اعتماد التصميـ التجريبي ذي المجموعة الواحدة. دراسة أثر االستراتيجية عمى الجانب معايير األداء التدريسي (مياري). موضػػوع الد ارسػػة الحالي ػػة يتحػػدد ف ػػي الت ػدريب ف ػػي أثنػػاء الخدم ػػة ألسػػاتذة م ػػادة عمػػوـ الطبيع ػػةوالحياة في المرحمة المتوسطة لخصوصية كؿ مف األستاذ (المتربص) والطور وأىميتو.
 اعتماد استراتيجية تدريسية قائمة عمى مدخؿ الجودة الشاممة كمدخؿ عصري لتطوير األداءالتدريسي أساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة.
 تعػد ىػذه الد ارسػػة – فػي حػدود عمػػـ الباحثػة – األولػى فػػي مجػاؿ تػدريب األسػػاتذة وفػؽ مػػدخؿالجودة الشاممة.

.6فرضيات الدراسة:
 1.6الفرضية العامة:
لإلستراتيجية التدريسية القائمػة عمػى نمػوذج ديمنػغ لمجػودة الشػاممة أثػر عمػى األداء التدريسػي
ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في التعميـ المتوسط ببرج بوعريريج.
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ا لإطار املفاهميي لدلراسة

الفصل الأول:
 2.6الفرضيات الجزئية:

لإلستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة أثر عمى األداء التدريسي ألسػاتذةمادة عموـ الطبيعة والحياة في مجاؿ التخطيط لمتدريس.
لإلستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة أثر عمى األداء التدريسي ألسػاتذةمادة عموـ الطبيعة والحياة في مجاؿ تنفيذ التدريس واستراتيجياتو.
 لإلسػػتراتيجية التدريس ػػية القائمػػة عم ػػى نم ػػوذج ديمنػػغ لمج ػػودة الش ػػاممة أثػػر عم ػػى األداء التدريس ػػيألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في مجاؿ التقويـ.

خالصة:
ال ش ػػؾ أف قض ػػية تجويػ ػػد األداء التدريس ػػي لممعممػ ػػيف عام ػػة ،ولمعمم ػػي وأسػ ػػاتذة عم ػػوـ الطبيعػ ػػة
والحيػػاة خاصػػة أخػػذت المقدمػػة فػػي سػػمـ أولوي ػػات البػػاحثيف والخب ػراء وأصػػحاب الق ػرار؛ ألنػػو ال يمك ػػف
لمنظومػػة تعميمي ػػة أف تتع ػػدى مسػػتوى معمميي ػػا .فػ ػدورىـ الت ػػوجييي والمتابعػػاتي ف ػػي ض ػػوء البي ػػداغوجيا
الجديػػدة ،م ػػا ىػػو إال تأكي ػػد عمػػى أنيػ ػـ أىػػـ فاع ػػؿ فػػي العممي ػػة التعميميػػة وأداتي ػػا التنفيذيػػة ف ػػي التط ػػور
والتميز المنشود .فعمى ىذا االعتبار نجد تعدد وتنوع البحوث والدراسات التي تيدؼ إلى تجويد برامج
تكويف وتدريب المعمميف مف مختمؼ الرؤى والمقاربات التي محورىا التعمـ الذاتي؛ مما ينعكس ايجابا
عمى جودة مخرج العممية التعميمية التعممية (المتعمـ).
ولعميػػا ى ػػي األسػػباب الت ػػي دفعػػت إل ػػى التفكي ػػر بػػإجراء ى ػػذه الد ارسػػة الت ػػي تيػػدؼ إل ػػى تحس ػػيف األداء
التدريسػػي لمعممػػي م ػػادة عمػػوـ الطبيع ػػة والحيػػاة م ػػف خػػالؿ تبنػػي اس ػػتراتيجية تدريسػػية تق ػػوـ عمػػى أى ػػـ
مداخؿ الجودة وىو نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة والذي أكدت فعاليتيا دراسة حميمة عبد القػادر ،بغيػة
اإلسياـ في إضافة لبنة في الجدار المعرفي لمتكويف والتدريب التربػوي فػي أثنػاء الخدمػة لألسػاتذة مػف
خالؿ وضع معايير لجودة األداء التدريسي ألساتذة عموـ الطبيعة والحياة.

53

تمهيد
.1تعريف الجودة الشاملة.
 2ـ المنظور التاريخي للجودة الشاملة.
 3ـ مبادئ وأهداف الجودة الشاملة.
 4ـ انتقال مفهوم الجودة الشاملة من الصناعة إلى التعليم.
 5ـ الجودة الشاملة في التربية والتعليم.
6ـ مفهوم الجودة الشاملة في التعليم.
 7ـ مميزات وخصائص الجودة الشاملة في مجال التعليم.
 8ـ مبررات تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية.
 9ـ مبادئ الجودة في التعليم العام.
10ـ الحاجة إلى الجودة الشاملة (أهميتها وفوائدها).
.11مزايا تطبيق الجودة الشاملة في التعليم.
12ـ أهمية توظيف الجودة الشاملة في تدريب األساتذة.
13ـ تطوير برامج تدريب المعلم في ضوء معايير الجودة الشاملة.
 14ـ متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية.
.11أساليب تطبيق الجودة الشاملة .
 .11معوقات تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية.
خالصة
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الفصل الثاين:
تمهيد

خصص ىذا الفصؿ لمجودة الشاممة في التعميـ مع ابراز تطورىا التاريخي والمبادئ التي تقوـ

عمييا واألىداؼ المتوخاة مف خالؿ تطبيقيا ،مبرزيف كيؼ أنيا بعدما أثبتت نجاعة تطبيقيا في المجاؿ

الصناعي تـ التفكير ونقميا لمجاؿ التعميـ .لكف مع األخذ في الحسباف الفرؽ الموجود بيف المنتج

الصناعي والمخرج التربوي .ولقد أدى تطبيقيا إلى بروز ردود أفعاؿ اجتماعية ،طرحت إشكاليات
تنظيمية ومؤسسية جديدة تستوقؼ المشتغميف في الحقؿ التعميمي لتبني منطقا وفك ار مغاي ار وجديدا.

وىو ما حولنا تب يانو في مزايا تطبيقيا في تدريب األساتذة ،وتطوير برامج التدريب في ضوء معايير

الجودة الشاممة ،وكذا متطمبات وأساليب تطبيقيا في المؤسسات التعميمية ،ولما كانت كؿ عممية
تجديدية أو إصالحية تتمقى مقاومة ،فقد تـ رصد أىـ المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ الجودة الشاممة

في المؤسسة التعميمية ،مقترحيف بعض الحموؿ لتجاوز ىذه المعوقات.
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الفصل الثاين:
 .1تعريف الجودة الشاممة:

اتس ػ ػ ػػـ العص ػ ػ ػػر الحػ ػ ػ ػػالي ب ن ػ ػ ػػو عصػ ػ ػ ػػر الج ػ ػ ػػودة الشػ ػ ػ ػػاممة فم ػ ػ ػػف الصػ ػ ػ ػػعوبة أف نج ػ ػ ػػد مؤسسػ ػ ػ ػػة أو
ش ػ ػػركة إنتاجي ػ ػػة أو خدميػ ػ ػػة إ وتس ػ ػػعى لتوظي ػ ػػؼ ىػ ػ ػػذا المفي ػ ػػوـ أو اس ػ ػػتخدامو ،ونظ ػ ػ ػ ار قتػ ػ ػراف مفيػ ػ ػػوـ
الجػ ػ ػػودة ف ػ ػ ػػي األدبيػ ػ ػػات والد ارس ػ ػ ػػات الحديثػ ػ ػػة برؤي ػ ػ ػػة المسػ ػ ػػتفيديف وحكمي ػ ػ ػػـ وتوقعػ ػ ػػاتيـ م ػ ػ ػػف المن ػ ػ ػػتج أو
الخدمػ ػ ػ ػػة المقدمػ ػ ػ ػػة ،ارتبط ػ ػ ػ ػػت معظػ ػ ػ ػػـ تعريفػ ػ ػ ػػات مفي ػ ػ ػ ػػوـ الجػ ػ ػ ػػودة الشػ ػ ػ ػػاممة بعممي ػ ػ ػ ػػة قيػ ػ ػ ػػاس أو اختب ػ ػ ػ ػػار
التق ػ ػ ػ ػػديرات التقويميػ ػ ػ ػ ػػة أو قيميػ ػ ػ ػ ػػة لممسػ ػ ػ ػ ػػتفيديف ع ػ ػ ػ ػ ػف مػ ػ ػ ػ ػػدى صػ ػ ػ ػ ػػالحية المنػ ػ ػ ػ ػػتج أو الخدمػ ػ ػ ػ ػػة المقدمػ ػ ػ ػ ػػة
وفاعميتو»(.)Taylor and Hill, 1997, p 162
فمفيػ ػ ػ ػػوـ الج ػ ػ ػ ػػودة الشػ ػ ػ ػػاممة يع ػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػػف ب ػ ػ ػ ػػيف المفػ ػ ػ ػػاىيـ الت ػ ػ ػ ػػي لػ ػ ػ ػػيس حولي ػ ػ ػ ػػا اختالفػ ػ ػ ػػات مقارن ػ ػ ػ ػػة
بالمفػ ػػاىيـ األخػ ػػرى التػ ػػي أدخمػ ػػت عمػ ػػى ميػ ػػداف عم ػ ػػوـ التربيػ ػػة ،وىػ ػػذا لكػ ػػوف أنيػ ػػا حػ ػػازت ذات الوص ػ ػػؼ
فػ ػػي الميػ ػػاديف األخػ ػػرى حيػ ػػث طبق ػ ػػت فػ ػػي الصػ ػػناعة والطػ ػػب والتسػ ػػيير .ومم ػ ػػا يؤكػ ػػد ىػ ػػذا الطػ ػػرح ى ػ ػػو
الجوانػ ػػب الت ػ ػػي تشػ ػ ػ ترؾ فيي ػ ػػا ،ويض ػ ػػفي عميي ػ ػػا البعػ ػػد الع ػ ػػالمي ،وعمي ػ ػػو تتف ػ ػػؽ معظ ػ ػػـ تعريف ػ ػػات الج ػ ػػودة
الشػ ػ ػػاممة – وبغػ ػ ػػض النظػ ػ ػػر عػ ػ ػػف مختمػ ػ ػػؼ ميػ ػ ػػاديف تطبيقاتيػ ػ ػػا  ،-عمػ ػ ػػى عػ ػ ػػدد مػ ػ ػػف األفكػ ػ ػػار والجوانػ ػ ػػب
المشتركة ،منيا:
1ػ ػ ػ ػ ػ ى ػ ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػػد ةر عم ػ ػ ػ ػػى تحقيػ ػ ػ ػػؽ متطمب ػ ػ ػ ػػات الجمػ ػ ػ ػػاىير (المس ػ ػ ػ ػػتفيديف) بالشػ ػ ػ ػػكؿ ال ػ ػ ػ ػػذي يتطػ ػ ػ ػػابؽ م ػ ػ ػ ػػع
توقعاتيـ ويحقؽ رضاىـ التاـ عف الخدمة التي قدمت ليـ.
2ػ تتسـ الجودة با ستمرارية لضماف جودة المنتج وجودة العممية اإلنتاجية.
3ػ يمكف تطبيقيا عمى منتج سمعي ،أو خدمة ،أو فرد.
4ػ ػ ػ تحم ػ ػػؿ درج ػ ػػة متوقع ػ ػػة مػ ػػف التناس ػ ػػؽ وا عتم ػ ػػاد تناس ػ ػػب الس ػ ػػوؽ بتكمفػ ػػة منخفض ػ ػػة مم ػ ػػا ي ػ ػػدؿ عم ػ ػػى
دقة ا نجاز ب فضؿ السبؿ وأقؿ تكمفة.
 5ػ ػ ػ ػ المس ػ ػ ػػؤولية وا لتػ ػ ػ ػزاـ والوف ػ ػ ػػاء والمش ػ ػ ػػاركة وا ىتم ػ ػ ػػاـ بالعمي ػ ػ ػػؿ والعم ػ ػ ػػؿ لض ػ ػ ػػماف اس ػ ػ ػػتمرارية جػ ػ ػ ػػودة
المنتج.
 6ػ ػ ػ ػ ت دي ػ ػ ػػة العم ػ ػ ػػؿ بػ ػ ػ ػػدوف أخط ػ ػ ػػاء ومن ػ ػ ػػع مش ػ ػ ػػكالت قبػ ػ ػ ػػؿ وقوعي ػ ػ ػػا وتفاديي ػ ػ ػػا ،وأداء العم ػ ػ ػػؿ الصػ ػ ػ ػػحي
بالشكؿ الصحي منذ البداية بمعنى تحقيؽ الخط الصفري.
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الفصل الثاين:

7ػ ػ ػ ػ تفعيػ ػ ػػؿ اسػ ػ ػػتخداـ فػ ػ ػػرؽ العمػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ التركيػ ػ ػػز عمػ ػ ػػى المػ ػ ػػدخالت والعمميػ ػ ػػات نجػ ػ ػػاز المي ػ ػ ػػاـ
واألعماؿ بنجاح وبالتالي المساىمة في تحسيف المخرجات.
(عبد العظيـ ،2004 ،ص( )34البيالوي ،1996 ،ص  )04و(عطية ،2007،ص .)21
فػ ػػي ض ػ ػػوء مػ ػػا تق ػ ػػدـ يمك ػ ػػف القػ ػػوؿ أف الج ػ ػػودة عبػ ػػا ةر ع ػ ػػف ص ػ ػػفات ومعػ ػػايير ومتطمب ػ ػػات تمي ػ ػػز
المن ػ ػػتج أو الخدم ػ ػػة الت ػ ػػي تتػ ػ ػواءـ م ػ ػػع حاجػ ػ ػػات ومتطمب ػ ػػات العمي ػ ػػؿ ،ف ػ ػػالجودة

تحص ػ ػػؿ بالصػ ػ ػػدفة أو

بعممي ػ ػػة ع ػ ػػابرة ،إنم ػ ػػا ى ػ ػػي نتػ ػ ػػاج مس ػ ػػار واع وادارة ،وعزيم ػ ػػة قوي ػ ػػة وكفايػ ػ ػػة عالي ػ ػػة ف ػ ػػي مس ػ ػػار تطبيقػ ػ ػػي
صػ ػ ػػحي واض ػ ػ ػ  .وعمػ ػ ػػى الػ ػ ػػر ـ مػ ػ ػػف تعػ ػ ػػدد مفػ ػ ػػاىيـ الجػ ػ ػػودة الشػ ػ ػػاممة وتنوعيػ ػ ػػا ،إ أف جميعيػ ػ ػػا تتفػ ػ ػػؽ
في أنيا:
1ػ الجودة عممية بنائية شاممة ومستمرة.
2ػ ترمي إلى تحقيؽ أىداؼ و ايات ومرامي منشودة ب كف الطرؽ وأقؿ تكمفة.
.3ى ػ ػ ػػدفيا ىػ ػ ػ ػػو تحقي ػ ػ ػػؽ األىػ ػ ػ ػػداؼ بفاعميػ ػ ػ ػػة وكفاي ػ ػ ػػة (جػ ػ ػ ػػودة القػ ػ ػ ػرار والتنفيػ ػ ػ ػػذ) (عطيػ ػ ػ ػػة ،2007 ،ص
.)25
مػ ػ ػػف ى ػ ػ ػػذه الخص ػ ػ ػػائص والقواس ػ ػ ػػـ المش ػ ػ ػػتركة المتف ػ ػ ػػؽ عمييػ ػ ػػا ح ػ ػ ػػوؿ امفي ػ ػ ػػوـ الج ػ ػ ػػودة الش ػ ػ ػػاممةا ،يمك ػ ػ ػػف
توظيفػ ػ ػػو كاتج ػ ػ ػػاه تط ػ ػ ػػويري ف ػ ػ ػػي بػ ػ ػ ػرامج تػ ػ ػػدريب وتك ػ ػ ػػويف المعم ػ ػ ػػـ (األس ػ ػ ػػتاذ) ،طالم ػ ػ ػػا أف المطم ػ ػ ػػوب أو
المنتظر مف التعميـ في مختمؼ مراحمو تقديمو بدرجة عالية الجودة.
وعمي ػ ػ ػ ػػو ،فػ ػ ػ ػ ػالجودة ى ػ ػ ػ ػ ػي ذل ػ ػ ػ ػػؾ الك ػ ػ ػ ػػؿ الشػ ػ ػ ػ ػػامؿ المتض ػ ػ ػ ػػمف لم ػ ػ ػ ػػدخالت تعميميػ ػ ػ ػ ػػة ،وم ػ ػ ػ ػػا تحتوي ػ ػ ػ ػػو مػ ػ ػ ػ ػػف
خصػ ػ ػ ػػائص ومواصػ ػ ػ ػػفات المتعمم ػ ػ ػ ػػيف ،والمعممػ ػ ػ ػػيف ،والمب ػ ػ ػ ػػاني ،والمنػ ػ ػ ػػاىج التعميمي ػ ػ ػ ػػة ،وكػ ػ ػ ػػذا العممي ػ ػ ػ ػػات
مػ ػ ػ ػ ػػف إدا ةر تك ػ ػ ػ ػ ػػويف المعممػ ػ ػ ػ ػػيف وتفعي ػ ػ ػ ػ ػػؿ ومراجعػ ػ ػ ػ ػػة األنش ػ ػ ػ ػ ػػطة والميػ ػ ػ ػ ػػاـ التدريس ػ ػ ػ ػ ػػية واإلدارة ،والقي ػ ػ ػ ػ ػػادة،
وص ػ ػػو إل ػ ػػى مخرجػ ػ ػػات المؤسس ػ ػػات التعميميػ ػ ػػة المنتظػ ػ ػرة الت ػ ػػي تظيػ ػ ػػر ف ػ ػػي مالم ػ ػ ػ مجتمعي ػ ػػة وفرديػ ػ ػػة،
وخص ػ ػػائص ومواص ػ ػػفات تربويػ ػ ػػة ذات كف ػ ػػاءة وفعاليػ ػ ػػة لممتعمم ػ ػػيف ،والخ ػ ػػريجيف فػ ػ ػػي مختم ػ ػػؼ الجوانػ ػ ػػب
واألبعاد الشخصية والمعرفية والمنيجية والقيمية ،التي يحتاجيا أفراد المجتمع.
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إف مػ ػػا يمك ػ ػػف اسػ ػػتنتاجو م ػ ػػف خػ ػػالؿ ك ػ ػػؿ مػ ػػا س ػ ػػبؽ ،ىػ ػػو أف م ػ ػػدخؿ الجػ ػػودة الش ػ ػػاممة ذا أىميػ ػػة عممي ػ ػػة
ف ػ ػ ػػي توظيفيػ ػ ػ ػػا ك حػ ػ ػ ػػد ا تجاىػ ػ ػ ػػات والمػ ػ ػ ػػداخؿ المعاص ػ ػ ػ ػ ةر لتحسػ ػ ػ ػػيف وتطػ ػ ػ ػػوير ب ػ ػ ػ ػرامج تكػ ػ ػ ػػويف األسػ ػ ػ ػػتاذ
وتدريبو وتحسيف أدائو وتجويد مخرجات النظاـ التعميمي.
2ـ المنظور التاريخي لمجودة الشاممة:
إف م ػ ػ ػػا يؤك ػ ػ ػػد األىمي ػ ػ ػػة العمميػ ػ ػ ػػة لي ػ ػ ػػذا الم ػ ػ ػػدخؿ المعاص ػ ػ ػػر ىػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػدد المنظ ػ ػ ػػورات والمػ ػ ػ ػػداخؿ
التػ ػ ػػي تناول ػ ػ ػػت الج ػ ػ ػػودة مػ ػ ػػف الناحي ػ ػ ػػة التاريخي ػ ػ ػػة والتج ػ ػ ػػارب الحضػ ػ ػػارية لمختم ػ ػ ػػؼ المجتمع ػ ػ ػػات حت ػ ػ ػػى
بمغ ػ ػ ػػت عم ػ ػ ػػى النح ػ ػ ػػو التػ ػ ػ ػػي ى ػ ػ ػػي عمي ػ ػ ػػو راىنػ ػ ػ ػػا كنم ػ ػ ػػوذج ع ػ ػ ػػالمي فمب ػ ػ ػػدأ الجػ ػ ػ ػػودة ق ػ ػ ػػديـ الوج ػ ػ ػػود قػ ػ ػ ػػدـ
مح ػ ػ ػػاو ت التط ػ ػ ػػور لممجتمع ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػػتى المجػ ػ ػ ػػا ت فنج ػ ػ ػػده ف ػ ػ ػػي حض ػ ػ ػػا ةر وادي ال ارف ػ ػ ػػديف (بابػ ػ ػ ػػؿ)
قب ػػؿ أكثػ ػػر مػ ػػف خمسػ ػػة و ؼ سػ ػػنة ،إذ احتػ ػػوت تشػ ػػريعات حمػ ػػو اربػ ػػي عمػ ػػى نػ ػػص كػ ػػاف فح ػ ػواه اآلتػ ػػي:
اأف مػ ػػف يبنػ ػػي بيتػ ػػا يسػ ػػقط عمػ ػػى سػ ػػاكنيو ،فيق ػ ػػتميـ ف ػ ػ ف عقوبتػ ػػو اإلعػ ػػداـا ،فمػ ػػا نجػ ػػد ىػ ػػذا التش ػ ػػريع إ
تكريسػ ػ ػػا لمب ػ ػ ػػدأ الجػ ػ ػػودة ،واإلتق ػ ػ ػػاف والح ػ ػ ػػث عمػ ػ ػػى ذل ػ ػ ػػؾ (عطي ػ ػ ػػة ،2007 ،ص  .)26وىػ ػ ػػو م ػ ػ ػػا جع ػ ػ ػػؿ
تش ػػريعات حم ػ ػو اربػ ػػي توض ػػع فػ ػػي ئحػ ػػة منقوش ػػة عمػ ػػى مسػ ػػمة ش ػػيي ةر أطمػ ػػؽ عمييػ ػػا مس ػػمة حمػ ػػو اربػ ػػي
التػ ػ ػػي يوجػ ػ ػػد نموذجيػ ػ ػػا األصػ ػ ػػمي فػ ػ ػػي متحػ ػ ػػؼ المػ ػ ػػوفر فػ ػ ػػي بػ ػ ػػاريس(.الحريري ،2011 ،ص  ،)49ثػ ػ ػػـ
جػ ػ ػ ػػاء الق ػ ػ ػ ػروف الكػ ػ ػ ػػريـ ليؤسػ ػ ػ ػػس لمقصػ ػ ػ ػػد الجػ ػ ػ ػػودة فتناولػ ػ ػ ػػو الفكػ ػ ػ ػػر اإلسػ ػ ػ ػػالمي بالتحميػ ػ ػ ػػؿ قبػ ػ ػ ػػؿ اىتم ػ ػ ػ ػػاـ
الغربييف بو كمدخؿ.
كمػ ػ ػػا أف أصػ ػ ػػوؿ التفكيػ ػ ػػر فػ ػ ػػي مفيػ ػ ػػوـ الجػ ػ ػػودة يرجػ ػ ػػع إلػ ػ ػػى حقػ ػ ػػب زمنيػ ػ ػػة بعيػ ػ ػػدة ،حيػ ػ ػػث كانػ ػ ػػت الدقػ ػ ػػة
واإلتقػ ػ ػ ػػاف ىم ػ ػ ػ ػػا المػ ػ ػ ػ ػرادؼ األساسػ ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػ ػػالزـ لمج ػ ػ ػ ػػودة فػ ػ ػ ػ ػي حضػ ػ ػ ػػارات أخ ػ ػ ػ ػػرى ،كحض ػ ػ ػ ػػا ةر الفراعن ػ ػ ػ ػػة،
وتمث ػ ػ ػػؿ تطبي ػ ػ ػػؽ الج ػ ػ ػػودة ف ػ ػ ػػي بن ػ ػ ػػاء األى ارمػ ػ ػ ػات ،وكػ ػ ػ ػػذا الحض ػ ػ ػػا ةر الص ػ ػ ػػينية وتمث ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػػي بن ػ ػ ػػاء سػ ػ ػ ػػور
الصػ ػػيف العظػ ػػيـ و يرى ػ ػػا ،إلػ ػػى أف نص ػ ػػؿ إلػ ػػى الحض ػ ػػا ةر اإلسػ ػػالمية والت ػ ػػي تجسػ ػػدت فيي ػ ػػا الجػ ػػودة ف ػ ػػي
إتقاف بناء المساجد والقصور وت سيس المدف وتخطيط العواصـ (زاىر ،2005 ،ص.)76
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2ـ1ـ الجودة من منظور الفكر االسالمي:

تجمػ ػ ػػى ا ىتمػ ػ ػػاـ بمفيػ ػ ػػوـ الجػ ػ ػػودة فػ ػ ػػي الفك ػ ػ ػػر اإلسػ ػ ػػالمي منػ ػ ػػذ ظيػ ػ ػػور الدولػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػػالمية ف ػ ػ ػػي
المدينػ ػػة المن ػ ػػو ةر بع ػ ػػد اليج ػ ػ ةر النبوي ػ ػػة ،ى ػ ػػذا الفك ػ ػػر الػ ػػذي رك ػ ػػز عم ػ ػػى العم ػ ػػؿ وفػ ػػؽ نظ ػ ػػاـ معتم ػ ػػدا عم ػ ػػى
التخط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيط ،التنظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ ،والتوجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،والرقاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة(.الجوبير ،2006 ،ص  ،)13إذ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػريع
اإلس ػ ػ ػػالمي وح ػ ػ ػػث عم ػ ػ ػػى إتقػ ػ ػ ػػاف العم ػ ػ ػػؿ ونب ػ ػ ػػذ التعامػ ػ ػ ػػؿ ب ػ ػ ػػالغش ،فح ػ ػ ػػوى الق ػ ػ ػ ػروف الك ػ ػ ػػريـ العدي ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػػف
اآلي ػ ػػات لت كي ػ ػػد مب ػ ػػدأ الجػ ػ ػػودة إذ ق ػ ػػاؿ تع ػ ػػالى :ا وق ػ ػػؿ اعمم ػ ػ ػوا فس ػ ػػيرى اه عممك ػ ػػـ ورس ػ ػػولو والمؤمنػ ػ ػػوفا
(التوبة ،اآلية .)105
فالعم ػػؿ الجيػ ػػد ىػ ػػو العمػ ػػؿ الػ ػػذي يرضػ ػػي اه سػ ػػبحانو عػ ػػز وجػ ػػؿ ورسػ ػػولو والمػ ػػؤمنيف .ثػ ػػـ جػ ػػاء رسػ ػػوؿ
اه األعظ ػ ػػـ (ص ػ ػػمى اه عميػ ػ ػػو وس ػ ػػمـ) لتشػ ػ ػػع س ػ ػػنتو بمػ ػ ػػا يؤك ػ ػػد مبػ ػ ػػدأ الج ػ ػػودة إذ يحثنػ ػ ػػا عم ػ ػػى العمػ ػ ػػؿ
الجيػ ػػد والمػ ػػتقف ،قػ ػػائال عميػ ػػو الصػ ػػالة والسػ ػػالـ :امػ ػػف شػ ػػنا فمػ ػػيس منػ ػػاا ،فػ ػػالغش ضػ ػػد الجػ ػػودة ،فيني ػ ػػى
عميػ ػ ػػو الصػ ػ ػػالة والس ػ ػ ػػالـ عػ ػ ػػف التعامػ ػ ػػؿ ب ػ ػ ػػالغش ،كمػ ػ ػػا أف مراقبػ ػ ػػة المواص ػ ػ ػػفات والمقػ ػ ػػاييس كانػ ػ ػػت م ػ ػ ػػف
أىػ ػػـ أعم ػ ػػاؿ رجػ ػػاؿ الحس ػ ػػبة ف ػ ػػي اإلسػ ػػالـ .فق ػ ػػد دعػ ػػا ك ػ ػػؿ م ػ ػػف الق ػ ػروف الك ػ ػػريـ والسػ ػػنة النبوي ػ ػػة الش ػ ػػريفة
إل ػ ػ ػػى العمػ ػ ػ ػػؿ ب تقػ ػ ػ ػػاف وب ػ ػ ػ ػ خالص وبتفػ ػ ػ ػػاف وبشػ ػ ػ ػػغؼ وب حسػ ػ ػ ػػاف ،ونوعيػ ػ ػ ػػة جيػ ػ ػ ػػدة أي بجػ ػ ػ ػػودة ،لتحقػ ػ ػ ػػؽ
الس ػ ػ ػ ػػمات والمواص ػ ػ ػ ػػفات المطموبػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي الخدم ػ ػ ػ ػػة أو فػ ػ ػ ػ ػػي المن ػ ػ ػ ػػتج أو الف ػ ػ ػ ػػرد .إرضػ ػ ػ ػ ػػاء لمف ػ ػ ػ ػػرد ذاتػ ػ ػ ػ ػػو،
وصاحب العمؿ وارضاء اه سبحانو عز وجؿ ورسولو الكريـ.
إف مفي ػ ػ ػ ػػوـ الج ػ ػ ػ ػػودة فػ ػ ػ ػ ػػي الفك ػ ػ ػ ػػر والتش ػ ػ ػ ػػريع اإلسػ ػ ػ ػ ػػالمي ب ػ ػ ػ ػػرزت ف ػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػ ػػور وأم ػ ػ ػ ػػارات ود

ت ليػ ػ ػ ػ ػػا

أصػ ػػوليا وأىميتي ػ ػػا النظري ػ ػػة والتطبيقي ػ ػػة ف ػ ػػي مختم ػ ػػؼ الجوان ػ ػػب الحياتي ػ ػػة والتربوي ػ ػػة خاص ػ ػػة ،م ػ ػػف ب ػ ػػيف
تمؾ الد

ت ،نجد ما يمي:

 - 1اإلتقـــــان عـــــي العمـــــل :ك ػ ػػرس مفي ػ ػػوـ الج ػ ػػودة ف ػ ػػي مفي ػ ػػوـ اإلتق ػ ػػاف ،وى ػ ػػو ا تي ػ ػػاف بالعم ػ ػػؿ عمػ ػ ػػى
وجو محكـ ،وبدوف قصور فيو.
فػ ػػاه سػ ػػبحانو وتعػ ػػالى تتجمػ ػػى مظػ ػػاىر وصػ ػػور إتقػ ػ ػاف صػ ػػنعتو وخمقػ ػػو فػ ػػي كػ ػػؿ نقطػ ػػة فػ ػػي الك ػ ػػوف ،إذ
قػ ػ ػػاؿ عػ ػ ػػز وجػ ػ ػػؿ :ا ...صػ ػ ػػنع اه الػ ػ ػػذي أتقػ ػ ػػف كػ ػ ػػؿ شػ ػ ػػيء إنػ ػ ػػو خبيػ ػ ػػر بمػ ػ ػػا تفعمػ ػ ػػوفا( .النمػ ػ ػػؿ ،اآلي ػ ػ ػػة
.)88
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أمػ ػ ػػا الرسػ ػ ػػوؿ الكػ ػ ػػريـ (ص) ،فيؤكػ ػ ػػد فػ ػ ػػي ذات السػ ػ ػػياؽ قػ ػ ػػائال عميػ ػ ػػو الصػ ػ ػػالة والسػ ػ ػػالـ :اإف اه يح ػ ػ ػػب
إذا عمؿ أحدكـ عمال أف يتقنو ا وقاؿ عميو السالـ :اخيركـ مف عمؿ عمال وأتقنوا
بمعنػ ػ ػػى صػ ػ ػػاحب العمػ ػ ػػؿ كػ ػ ػػي يمكنػ ػ ػػو إتقػ ػ ػػاف عممػ ػ ػػو وجػ ػ ػػب أف تتػ ػ ػػوفر فيػ ػ ػػو ميػ ػ ػػارات وكفػ ػ ػػاءات إداري ػ ػ ػػة
وفنيػ ػ ػػة وعمميػ ػ ػػة مصػ ػ ػػداقا لقولػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى :ا  ...إف خيػ ػ ػػر مػ ػ ػػف اسػ ػ ػػت جرت القػ ػ ػػوي األمػ ػ ػػيف ا (القص ػ ػ ػػص،
اآلية )26
كمػ ػػا أف اإلتق ػ ػػاف يم ػ ػػزـ الدق ػ ػػة ف ػ ػػي األداء ،فاإلس ػ ػػالـ يقيميػ ػػا بال ػ ػػذ ةر مص ػ ػػداقا لقول ػ ػػو تع ػ ػػالى :افم ػ ػػف يعم ػ ػػؿ
مثقػ ػػاؿ ذ ةر خيػ ػ ػ ار يػ ػ ػره ،وم ػ ػػف يعم ػ ػػؿ مثق ػ ػػاؿ ذ ةر شػ ػ ػ ار يػ ػ ػ هر ا ( س ػ ػػو ةر الزلزل ػ ػػة ،اآلي ػ ػػة  ،)7،8أي أف ال ػ ػػديف
اإلسالمي يعنى بالمعايير والمقاييس في األداء وفي تقييـ األداء.
2ـــــ اإلخــــالم عــــي العمــــل :إف اإلخػ ػػالص فػ ػػي العم ػػؿ يتعػ ػػدى ت ديتػ ػػو بالش ػػكؿ المطمػ ػػوب ،بػ ػػؿ يق ػ ػوي
اإلرادة ويزي ػ ػ ػ ػػد شػ ػ ػ ػ ػػغفا لتصػ ػ ػ ػ ػػويبو واصػ ػ ػ ػ ػػالحو خالصػ ػ ػ ػ ػػا لوجػ ػ ػ ػ ػػو اه تعػ ػ ػ ػ ػػالى وطمبػ ػ ػ ػ ػػا لمرضػ ػ ػ ػ ػػاتو وقربانػ ػ ػ ػ ػػو
س ػ ػػبحانو عػ ػ ػػز وج ػ ػػؿ ومرضػ ػ ػػات الرس ػ ػػوؿ الكػ ػ ػػريـ ،ق ػ ػػاؿ تعػ ػ ػػالى :اوم ػ ػػا أمػ ػ ػػروا إ ليعب ػ ػػدوا اه مخمصػ ػ ػػيف
لو الديف حنفاءا (البينة ،اآلية .)05
فالػ ػ ػػديف عب ػ ػ ػػادة ،والعمػ ػ ػػؿ عب ػ ػ ػػادة ،واه ي مرنػ ػ ػػا ب ػ ػ ػػاإلخالص ف ػ ػ ػػي عباداتنػ ػ ػػا أي ف ػ ػ ػػي أعمالنػ ػ ػػا وى ػ ػ ػػو بع ػ ػ ػػدا
جديدا وخر لمفيوـ الجودة الشاممة.
فػ ػ ػ ػػاه ورس ػ ػ ػ ػػولو الك ػ ػ ػ ػػريـ يحمػ ػ ػ ػػالف المس ػ ػ ػ ػػمميف مس ػ ػ ػ ػػؤولية اإلخ ػ ػ ػ ػػالص واإلتقػ ػ ػ ػػاف ف ػ ػ ػ ػػي أعم ػ ػ ػ ػػاليـ وأقػ ػ ػ ػ ػواليـ
ونيػ ػ ػػاتيـ ،إذ يق ػ ػ ػػوؿ س ػ ػ ػػبحانو وتع ػ ػ ػػالى :اإف الس ػ ػ ػػمع والبص ػ ػ ػػر والف ػ ػ ػؤاد ك ػ ػ ػػؿ أولئ ػ ػ ػػؾ ك ػ ػ ػػاف عن ػ ػ ػػو مس ػ ػ ػػؤو ا
(اإلسراء ،اآلية .)36
وجػ ػ ػ ػػاء قولػ ػ ػ ػػو صػ ػ ػ ػػمى اه عميػ ػ ػ ػػة وسػ ػ ػ ػػمـ :اأ كمكػ ػ ػ ػػـ راع ،وكمكػ ػ ػ ػػـ مسػ ػ ػ ػػؤؿ عػ ػ ػ ػػف رعيت ػ ػ ػ ػوا ،وقولػ ػ ػ ػػو عمي ػ ػ ػ ػػو
الص ػ ػػالة والس ػ ػػالـ :اإذا أسػ ػ ػػند األم ػ ػػر لغي ػ ػػر أىمػ ػ ػػو ف ػ ػػانتظر الس ػ ػػاعةا .فبػ ػ ػػاإلخالص ت ػ ػػتـ األعم ػ ػػاؿ ب ػ ػ ػ داء
جيػ ػ ػػد ونػ ػ ػػافع وذو فاعميػ ػ ػػة وكفػ ػ ػػاءة ،فشػ ػ ػػيوع مفيػ ػ ػػوـ اإلخػ ػ ػػالص فػ ػ ػػي أداء األعمػ ػ ػػاؿ يمثػ ػ ػػؿ أىػ ػ ػػـ ش ػ ػ ػػروط
تحقيؽ جودة األداء في ك ؿ المجا ت وباألخص في التعميـ.
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3ـــــ مفهــــوم اإل ســــان :كػ ػػاف مػ ػػف الطبيعػ ػػي أف اإلحسػ ػػاف ىػ ػػو المطمػ ػػوب والمنتظػ ػػر فػ ػػي عمػ ػػؿ وق ػ ػػوؿ
المسػ ػػمـ ،ف ػ ػ داء األعمػ ػػاؿ عمػ ػػى أحس ػ ػػف وجػ ػػو ىػ ػػو المرجػ ػػو مص ػ ػػداقا لقولػ ػػو عػ ػػز وجػ ػػؿ :اوأحس ػ ػػنوا إف اه
يحػ ػ ػ ػػب المحسػ ػ ػ ػػنيفا (البقػ ػ ػ ػ ػرة ،اآليػ ػ ػ ػػة  ،)195وقولػ ػ ػ ػػو تب ػ ػ ػ ػػارؾ وتعػ ػ ػ ػػالى :االػ ػ ػ ػػذي خم ػ ػ ػ ػػؽ المػ ػ ػ ػػوت والحي ػ ػ ػ ػػاة
ليبمػ ػ ػػوكـ أيك ػ ػ ػػـ أحسػ ػ ػػف عم ػ ػ ػػالا (الممػ ػ ػػؾ ،اآلي ػ ػ ػػة  ،)02وقولػ ػ ػػو أيض ػ ػ ػػا :اوأحسػ ػ ػػف كم ػ ػ ػػا أحسػ ػ ػػف اه إلي ػ ػ ػػؾا
(القص ػ ػػص ،اآلي ػ ػػة  ،)77فاإلحس ػ ػػاف يش ػ ػػمؿ اإلتق ػ ػػاف والجػ ػ ػػودة بمعن ػ ػػى الوف ػ ػػاء بمتطمب ػ ػػات العم ػ ػػؿ عمػ ػ ػػى
أحس ػ ػػف الوج ػ ػػو فحس ػ ػػف اس ػ ػػتخداـ المػ ػ ػوارد عم ػ ػػى مختم ػ ػػؼ أنواعي ػ ػػا بعي ػ ػػدا ع ػ ػػف اإلسػ ػ ػراؼ ،أي باقتصػ ػ ػػاد
وب ق ػ ػػؿ تكمف ػ ػػة ،مص ػ ػػداقا لقولػ ػ ػػو تع ػ ػػالى :او تس ػ ػػرفوا إن ػ ػػو
فاإلحساف ىو إحدى الد

يحػ ػ ػػب المس ػ ػػرفيفا (األعػ ػ ػراؼ ،اآليػ ػ ػػة ،)31

ت التي تعزز مفيوـ الجودة الشاممة داخؿ المجتمع اإلسالمي.

4ـــــ مفهــــوم اإل ــــال  :وىػ ػػو اإلتيػ ػػاف بالعمػ ػػؿ الصػ ػػال بػ ػػدوف قصػ ػػور وبعيػ ػػدا عػ ػػف الفسػ ػػاد بمحاربتػ ػػو،
إذ يح ػ ػػرص المس ػ ػػمـ أف يك ػ ػػوف عمم ػ ػػو عم ػ ػػال ص ػ ػػالحا ،فاإلص ػ ػػالح يقت ػ ػػرف باإليم ػ ػػاف ،ف ػ ػػالمؤمف المصػ ػ ػػم
ينزل ػ ػ ػ ػ ػػو ربػ ػ ػ ػ ػ ػػو الػ ػ ػ ػ ػ ػػدرجات العمػ ػ ػ ػ ػ ػػى مصػ ػ ػ ػ ػ ػػداقا لقول ػ ػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػ ػ ػػالى :اإف

نضػ ػ ػ ػ ػ ػػيع أجػ ػ ػ ػ ػ ػػر المصػ ػ ػ ػ ػ ػػمحيف....ا

(األعراؼ ،اآلية .)170
وقولػ ػ ػػو ع ػ ػ ػػز وجػ ػ ػػؿ :افم ػ ػ ػػف ومػ ػ ػػف وأص ػ ػ ػػم ف ػ ػ ػػال خػ ػ ػػوؼ عم ػ ػ ػػييـ و ىػ ػ ػػـ يحزنوفا(األنع ػ ػ ػػاـ ،اآلي ػ ػ ػػة ،)48
فاإلص ػ ػ ػػالح يجع ػ ػ ػػؿ األداء أكث ػ ػ ػػر ج ػ ػ ػػودة وفاعمي ػ ػ ػػة ،ل ػ ػ ػػذلؾ شػ ػ ػ ػاع مفي ػ ػ ػػوـ اإلص ػ ػ ػػالح وفعػ ػ ػ ػؿ ف ػ ػ ػػي الفكػ ػ ػ ػػر
اإلس ػ ػػالمي حتػ ػ ػػى ظػ ػ ػػؿ مطمب ػ ػػا ميمػ ػ ػػا لتجويػ ػ ػػد الحي ػ ػػاة ،وفػ ػ ػػي ىػ ػ ػػذا المق ػ ػػاـ يمكننػ ػ ػػا ا ستشػ ػ ػػياد بالنيضػ ػ ػػة
فػ ػ ػػي الػ ػ ػػوطف العربػ ػ ػػي فػ ػ ػػي المشػ ػ ػػرؽ والمغػ ػ ػػرب ،محم ػ ػ ػػد عبػ ػ ػػده وجمػ ػ ػػاؿ الػ ػ ػػديف األفغػ ػ ػػاني ،وابػ ػ ػػف ب ػ ػ ػػاديس
(جمعيػ ػ ػ ػػة العمم ػ ػ ػ ػػاء المس ػ ػ ػ ػػمميف) الت ػ ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػ ػػوض ا نخػ ػ ػ ػ ػراط ف ػ ػ ػ ػػي العم ػ ػ ػ ػػؿ السياس ػ ػ ػ ػػي لمحارب ػ ػ ػ ػػة التخم ػ ػ ػ ػػؼ
وا لكولونيالية أكدت واىتمت بالتعمـ كوسيمة وأداة أساسية لبموغ مجتمعا راقيا وواعيا.
5ـــــ مفهــــوم التعــــاون :لمتعػ ػػاوف من ػػافع تظيػ ػػر فػ ػػي األداء الجيػ ػػد إذ يقػ ػػوؿ اه عػ ػػز وجػ ػػؿ :ا وتعػ ػػاونوا
عم ػ ػػى الب ػ ػػر والتق ػ ػػوى و تع ػ ػػاونوا عم ػ ػػى اإلثػ ػ ػػـ والع ػ ػػدوافا (المائ ػ ػػدة ،اآلي ػ ػػة  ،)02وق ػ ػػاؿ ص ػ ػػمى اه عميػ ػ ػػو
وسػ ػ ػ ػػمـ :االمػ ػ ػ ػػؤمف لمم ػ ػ ػ ػػؤمف كالبنيػ ػ ػ ػػاف المرص ػ ػ ػ ػػوص ،يشػ ػ ػ ػػد بعضػ ػ ػ ػػو بعض ػ ػ ػ ػػاا ،وبالتعػ ػ ػ ػػاوف يك ػ ػ ػ ػػوف األداء
أكثػ ػ ػػر فاعميػ ػ ػػة ،ويختصػ ػ ػػر الوقػ ػ ػػت والجيػ ػ ػػد ،وىػ ػ ػػذا مؤشػ ػ ػػر لمجػ ػ ػػودة وإلدا ةر الوقػ ػ ػػت ،وىػ ػ ػػو مفيػ ػ ػػوـ يمكػ ػ ػػف
إد ارج ػ ػػو فػ ػ ػػي الس ػ ػػياؽ ذاتػ ػ ػػو ،لنع ػ ػػزز بػ ػ ػػو ونؤك ػ ػػد منظػ ػ ػػور الفك ػ ػػر اإلسػ ػ ػػالمي لمج ػ ػػودة وأف منابعيػ ػ ػػا الػ ػ ػػديف
اإلسالمي بمصدرية القروف الكريـ والسنة النبوية الشريفة.
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أم ػ ػػا ج ػ ػػودة إدا ةر الوقػ ػ ػػت فق ػ ػػد أو ىػ ػ ػػا اإلس ػ ػػالـ حي ػ ػ ػ از ىام ػ ػػا .إذا

بػ ػ ػػد م ػ ػػف حسػ ػ ػػف اس ػ ػػتغاللو واسػ ػ ػػتثما هر

فيم ػػا يفيػ ػػد الفػ ػػرد فػ ػػي الػ ػػدنيا واآلخ ػ ػرة ،إذ قػ ػػاؿ عػ ػػز وجػ ػػؿ :ا خمػ ػػؽ المػ ػػوت والحيػ ػػاة ليبمػ ػػوكـ أيكػ ػػـ أحسػ ػػف
عمالا (الممؾ ،اآلية )02
وقولػ ػػو عميػ ػػو الصػ ػػالة والسػ ػػالـ :ا تػ ػػزو قػ ػػدما عبػ ػػد يػ ػػوـ القيامػ ػػة ،حتػ ػػى يس ػ ػ ؿ عػ ػػف عم ػ ػ هر فيمػ ػػا أفن ػ ػػاه،
وع ػػف جسػ ػػده فيمػ ػػا أب ػػاله ،وعػ ػػف عممػ ػػو م ػػا عمػ ػػؿ بػ ػػو ،وعػ ػػف مال ػػو مػ ػػف أيػ ػػف اكتس ػػبو وفيمػ ػػا أنفقػ ػػوا .لػ ػػذلؾ
إف إدا ةر الوق ػ ػ ػػت وحسػ ػ ػ ػػف اس ػ ػ ػػتثما هر واسػ ػ ػ ػػتغاللو ألىػ ػ ػ ػػـ ال ػ ػ ػػد

ت وأقواىػ ػ ػ ػػا التػ ػ ػ ػػي تؤك ػ ػ ػػد مفيػ ػ ػ ػػوـ الجػ ػ ػ ػػودة

الش ػ ػ ػػاممة داخػ ػ ػ ػػؿ المجتمعػ ػ ػ ػػات اإلسػ ػ ػ ػػالمية .فالػ ػ ػ ػػديف اإلسػ ػ ػ ػػالمي ىػ ػ ػ ػػو ديػ ػ ػ ػػف إتقػ ػ ػ ػػاف واحسػ ػ ػ ػػاف واخػ ػ ػ ػػالص
وتع ػ ػ ػػاوف واص ػ ػ ػػالح ،وى ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػد

ت والمف ػ ػ ػػاىيـ ذات العالق ػ ػ ػػة بمفي ػ ػ ػػوـ الج ػ ػ ػػودة الش ػ ػ ػػاممة الت ػ ػ ػػي باتػ ػ ػ ػػت

مطمبا شرعيا قبؿ أف تكوف أحد التوجيات الحديثة التي ينادي بيا التربيوف.
وعم ػػى الػ ػػر ـ مػ ػػف تميػ ػػز الفكػ ػػر اإلسػ ػػالمي وتفػ ػػرده ف ػػي تبيػ ػػاف العالقػ ػػة وتجمييػ ػػا فػ ػػي الػ ػػربط بػ ػػيف العقيػ ػػدة
وش ػ ػػؤوف الحي ػ ػػاة الدنيوي ػ ػػة ،في ػ ػػو دي ػ ػػف بن ػ ػػاء وحض ػ ػػا ةر وعم ػ ػػـ ،وج ػ ػػودة تم ػ ػػس جمي ػ ػػع الجوان ػ ػػب الحياتي ػ ػػة
إ أف عمم ػ ػ ػػاء الغ ػ ػ ػػرب ح ػ ػ ػػاولوا جع ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف مفيػ ػ ػ ػػوـ الج ػ ػ ػػودة الش ػ ػ ػػاممة مفيوم ػ ػ ػػا عص ػ ػ ػػريا مجس ػ ػ ػػدا عمػ ػ ػ ػػى
أرض الواقع بعدما تمت بمورتو نظريا وامبريقيا ،نخص بالذكر التطبيقات التربوية الحديثة.
2ـ2ـ الجودة من منظور الفكر الغربي المعا ر:
وعم ػ ػ ػػى ػ ػ ػ ػرار المجتم ػ ػ ػػع اإلس ػ ػ ػػالمي ال ػ ػ ػػذي اى ػ ػ ػػتـ ب ػ ػ ػػالجودة ،ف ػ ػ ػػالمجتمع الغرب ػ ػ ػػي من ػ ػ ػػذ منتص ػ ػ ػػؼ الق ػ ػ ػػرف
السػ ػ ػػابع عشػ ػ ػػر مػ ػ ػػيالدي ع ػ ػ ػػرؼ أحػ ػ ػػداثا تبػ ػ ػػرز أن ػ ػ ػػو كػ ػ ػػاف يسػ ػ ػػعى لالىتم ػ ػ ػػاـ بػ ػ ػػالجودة ،وربمػ ػ ػػا تجم ػ ػ ػػت
حينمػ ػػا كت ػ ػػب وزي ػ ػػر المالي ػ ػػة الفرنسػ ػػي إل ػ ػػى المم ػ ػػؾ مق ػ ػػدما مقترحػ ػػا مف ػ ػػاده :اإذا ض ػ ػػمنت مص ػ ػػانعنا ج ػ ػػودة
منتجاتي ػ ػ ػ ػػا ب تقاني ػ ػ ػ ػػا العم ػ ػ ػ ػػؿ ،فػ ػ ػ ػ ػ ف األجان ػ ػ ػ ػػب س ػ ػ ػ ػػييتموف با س ػ ػ ػ ػػتيراد من ػ ػ ػ ػػا ،وس ػ ػ ػ ػػتتدفؽ أمػ ػ ػ ػ ػواليـ عم ػ ػ ػ ػػى
المممكةا (عطية ،2007 ،ص.)26
ومن ػ ػػذ تم ػ ػػؾ الفتػ ػ ػرة تط ػ ػػور ا ىتم ػ ػػاـ وت ازي ػ ػػدت التطبيق ػ ػػات عم ػ ػػى أرض الواق ػ ػػع لمج ػ ػػودة الش ػ ػػاممة ،حي ػ ػػث
أخ ػ ػػذت المؤسسػ ػ ػػات تعػ ػ ػػرض خ ػ ػػدماتيا المختمفػ ػ ػػة فػ ػ ػػي ش ػ ػػتى المجػ ػ ػػا ت بمواصػ ػ ػػفات مح ػ ػػددة يػ ػ ػػتـ عمػ ػ ػػى
إثرىػ ػػا اختيػ ػػار ومػ ػػا يسػ ػػتجيب وحاجػ ػػات المسػ ػػتيمؾ .وىػ ػ ػي العمميػ ػػة التػ ػػي اسػ ػػتمرت لت خػ ػػذ أبعػ ػػادا جدي ػ ػػدة
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وقويػ ػ ػػة حت ػ ػ ػػى بداي ػ ػ ػػة القػ ػ ػػرف العش ػ ػ ػػريف ،ولع ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف ب ػ ػ ػػيف المج ػ ػ ػػا ت التػ ػ ػػي ش ػ ػ ػػيدت تطبيقاتي ػ ػ ػػا بش ػ ػ ػػكؿ
واض وجمي ىي اإلدا ةر (زاىر ،2005 ،ص.)76
أمػ ػػا أوؿ بيئػ ػػة بػ ػػرزت فييػ ػػا إدا ةر الج ػ ػػودة الشػ ػػاممة فكانػ ػػت اليابػ ػػاف ف ػ ػػي القػ ػػرف العشػ ػػريف لتنتشػ ػػر بع ػ ػػدىا
ف ػ ػ ػػي أورب ػ ػ ػػا وأمريك ػ ػ ػػا و يرى ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػف دوؿ الع ػ ػ ػػالـ .ولإلش ػ ػ ػػارة فػ ػ ػ ػ ف مفيػ ػ ػ ػوـ إدا ةر الج ػ ػ ػػودة الش ػ ػ ػػاممة تطػ ػ ػ ػػور
نتيجػ ػػة تط ػ ػػور المسػ ػػتجدات وا كتش ػ ػػافات والثػ ػػو ةر المعموماتي ػ ػػة اليائم ػ ػػة التػ ػػي ل ػ ػػـ تبػ ػػؽ أي مج ػ ػػاؿ بمنػ ػ ػ ى
عػ ػ ػػف تطبيقيػ ػ ػػا ،ويمك ػ ػ ػػف لتوضػ ػ ػػي المج ػ ػ ػػا ت التػ ػ ػػي سػ ػ ػػادتيا ،والتط ػ ػ ػػورات التػ ػ ػػي عرفتي ػ ػ ػػا القػ ػ ػػوؿ ب ني ػ ػ ػػا
عرفت التطورات التالية:
المر مة األولى :وتمظيرت في الخمسينات حيف قاـ إدوارد ديمنغ  Edward Demingب دخاؿ
مفيوـ الجودة الشاممة إلى الياباف .أما المر مة الثانية :فبدأت في الثمانينات عندما عرفت األعماؿ،
والصناعات األمريكية تطبيؽ أفكار إدارة الجودة الشاممة ،وأخي ار المر مة الثالثة :وىي تمؾ الػتي نشيػد
تطبيقيا في التربػية والػتعػمػيـ ( .أيػوب ،2000 ،ص  ، ) 31نػقػال عف شارجؿ . Schargel
وبنظرة عابرة لمراحؿ التطور التاريخي لمجودة الشاممة يمكف أف تقسيميا ،إلى عدد مف المراحؿ نذكرىا
كاآلتي:
 المر مة األولى:
تمظيرت بداياتيا في األربعيػنات مف القرف العشريف عمى يد أبي الجودة الشاممة األمريكي
إدوارد ديمنغ  ، Edward Demingلي نػتشر ىذا النظاـ في الو يات المتحدة األمريكية في منتصؼ
الخمسينات مف قبؿ عمماء اإلدارة واإلحصاء ،والعموـ اليندسية .وباسػتمرار جيػود الميتميف والعمماء
وجدت العديد مف المداخؿ واألساليب لدراسة الجودة فقد استخدـ ديمنغ  Demingمدخؿ األساليب
والمقاييس اإلحصائية لتحسيف الجودة ،في حيف وضع جوزيؼ جوراف  Joseph Juranاألساس
الفمسفي لتنمية وتطوير الجودة مف خالؿ التركيز عمى تخطيط لمجودة ،ومف ثـ مراقبتيا والتحسيف
المستمر ليا ،أما فميب كروسبي  Philip Crosbyفقد اىتـ بالمخرجات ،في حيف نادى كاورو
إيشيكاوا  Kaoru Ishikawaب ىمية تكويف حمقات مراقبة الجػودة كعمؿ تطوعي يشارؾ فيو جميع
العامميف بالمؤسسة .مما سبؽ يستشؼ أف الجودة الشاممة شكمت بؤ ةر اىتماـ العمماء والباحثيف ،وذلؾ
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بمنحيا أبعادا مختمفة شممت مداخؿ لتطبيقاتيا كاألساليب والمقاييس اإلحصائية ،والتخطيط ليا،
والمراقبة والتقييـ حتى تصب ذلؾ الكؿ المتكامؿ.
المر مة الثانية :بعد تعرض الياباف لمتحطـ الشبو كمي جراء الحرب العالمية الثانية .وبغرض إعادة
بناء اقتصادىا تـ تبني وتطبيؽ مبادئ ديمنغ ،لتكوف المرحمة الثانية والتي تـ فييا انتقاؿ أفكار إدوارد
ديمنغ  Edward Demingإلى الياباف ،وىو ما جعؿ الياباف تتمكف مف تنبؤ مكانة اقتصادية
عالمية ،جعؿ منتوجيا اإلقتصادي يعرؼ زواجا واسعا .ولعؿ أىـ ما جعؿ الدوؿ تحذو حذوىا في
تطبيؽ أفكار ديمنغ كالو يات المتحدة األمريكية التي طبقتيا في مصانع السيارات وادارة المستشفيات،
ثـ التربية حديثا( .أحمد ،2003 ،ص ص ) 150 - 149
مف خالؿ مساىمات العديد مف العمماء األمريكييف واليابانييف تتمظير المراحؿ التاريخية التطورية
لمجودة الشاممة إلى أف وصمت إلى مداخؿ معاصرة في مفيومياوتطبيقاتيا الحديثة والمتعددة في عالمنا
المعاصر اليوـ مست جميع مناحي الحياة بمختمؼ مجا تيا ،وتفاصيميا.
3ـ مبادئ وأهداف الجودة الشاممة:
 1.3مبادئ الجودة الشاممة:
ب ػ ػ ػػالر ـ م ػ ػ ػػف تع ػ ػ ػػدد وراء البػ ػ ػ ػػاحثيف ح ػ ػ ػػوؿ مب ػ ػ ػػادئ الج ػ ػ ػػودة الشػ ػ ػ ػػاممة ،إ أني ػ ػ ػػا تتكام ػ ػ ػػؿ لػ ػ ػ ػػتعكس
صورة جوىرية واحدة ،تتحدد في المبادئ التالية:
1ـــــ التركيــــم تمــــى المســـــتهمك العميــــل  :والمقصػ ػػود بالمسػ ػػتيمؾ أو العميػ ػػؿ أو المسػ ػػتفيد أيػ ػػا كان ػ ػػت
تس ػ ػ ػػميتو ،لػ ػ ػ ػػيس فقػ ػ ػ ػػط المسػ ػ ػ ػػتيمكيف الخػ ػ ػ ػػارجيف ع ػ ػ ػػف المنظمػ ػ ػ ػػة ولكػ ػ ػ ػػف المقصػ ػ ػ ػػود أيضػ ػ ػ ػػا المسػ ػ ػ ػػتيمكيف
الػ ػ ػػداخمييف ف ػ ػ ػػي ض ػ ػ ػػوء رصػ ػ ػػد ا حتياج ػ ػ ػػات والتوقع ػ ػ ػػات الحالي ػ ػ ػػة والمسػ ػ ػػتقبمية لعمالئي ػ ػ ػػا والعم ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػػى
تحقيقي ػ ػػا ،والمس ػ ػػتيمؾ ف ػ ػػي مؤسس ػ ػػة تعميميػ ػ ػػة نقص ػ ػػد ب ػ ػػو ك ػ ػػؿ مػ ػ ػػف (المعم ػ ػػـ ،الم ػ ػػتعمـ ،المجتم ػ ػػع ،سػ ػ ػػوؽ
العمؿ) فكؿ عميؿ ينظر إليو كمستيمؾ ومورد في نفس الوقت.
2ــــــ رـــــمان رو المشـــــاركة :وتخ ػ ػػص ض ػ ػػماف مش ػ ػػاركة العػ ػػامميف الفعال ػ ػػة بان ػ ػػدماجيـ وع ػ ػػدـ التميي ػ ػػز
بينيـ ،وبذؿ كؿ ما في وسعيـ بتوظيؼ قدراتيـ ،طاقاتيـ لخدمة مصمحة المؤسسة.
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 - 3القيـــــــــــــادة :ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرو ةر توجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػو القيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادات ،وتركي ػ ػ ػ ػ ػ ػػز اىتمامي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بتوحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الرؤي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة واألىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ
واإلسػ ػ ػػتراتيجيات داخ ػ ػ ػػؿ المؤسسػ ػ ػػة ،وتييئ ػ ػ ػػة المن ػ ػ ػػاخ التعميمػ ػ ػػي (ف ػ ػ ػػي ح ػ ػ ػػاؿ كػ ػ ػػوف المؤسس ػ ػ ػػة تعميمي ػ ػ ػػة)
لتحقيؽ األىداؼ ب قؿ تكمفة.
 - 4اتخـــــار القـــــرارات المرتكـــــمة تمـــــى ال قـــــا ق :تت ػ ػػي الج ػ ػػودة الش ػ ػػاممة لممؤسس ػ ػػة ح ػ ػػال لممش ػ ػػكالت
بخم ػ ػػؽ فرصػ ػ ػا لمتحسػ ػ ػػيف م ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ جم ػ ػػع البيانػ ػ ػػات وتحميمي ػ ػػا ،با عتمػ ػ ػػاد عم ػ ػػى جيػ ػ ػػاز ك ػ ػػؼء ي ػ ػ ػنظـ
المعمومات في المؤسسة ،ويضع ا ستنتاجات في خدمة متخذي القرار.
5ـــــ تفعيــــل التعــــاون :يحيػ ػػؿ إلػ ػػى ضػ ػػرو ةر تطػ ػػوير مسػ ػػتوى األداء مػ ػػف خػ ػػالؿ األخػ ػػذ ب سػ ػػاليب العمػ ػػؿ
التعاوني (الجماعي) وتشكيؿ فرؽ العمؿ.
6ــــ التغريــــة العكســـية يواجــــرات التقيـــيم الــــراتي :ى ػػذا المب ػػدأ مي ػػـ وضػ ػػروري ألن ػػو ف ػػي الغال ػػب يسػ ػػم
لممبػ ػػادئ السػ ػػابقة ال ػ ػػذكر أف تحقػ ػػؽ النتػ ػػائج المطموب ػ ػػة ،لػ ػػذا فيػ ػػي م ػ ػػف العوامػ ػػؿ التػ ػػي تس ػ ػػيـ فػ ػػي تميي ػ ػػد
وزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرص النج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح واإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع( .الحريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػري ،2011،ص ص  (،)61- 60ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدوي،2010 ،
ص.)311
يتض ػ ػ مػ ػػف خ ػ ػػالؿ عػ ػػرض مبػ ػػادئ الج ػ ػػودة الشػ ػػاممة أنيػ ػ ػا مبػ ػػادئ ألسػ ػػموب تط ػ ػػويري مسػ ػػتمر ،إذ ي ػ ػػتـ
التركي ػ ػػز عمػ ػ ػػى الم ػ ػػدخالت بتحميميػ ػ ػػا ،سػ ػ ػواء كانػ ػ ػػت ف ػ ػػي المجػ ػ ػػاؿ الخ ػ ػػدماتي ،والصػ ػ ػػناعي ،واإلنتػ ػ ػػاجي،
وك ػ ػ ػػذا ف ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػػورد البشػ ػ ػ ػػري .وتك ػ ػ ػػويف ف ػ ػ ػػرد كػ ػ ػ ػػؼء فاع ػ ػ ػػؿ ومؤى ػ ػ ػػؿ بمعنػ ػ ػ ػػى يح ػ ػ ػػوز عم ػ ػ ػػى مواصػ ػ ػ ػػفات
الجودة استجابة لمقتضيات وحاجات المجتمع.
 2.3أهداف الجودة الشاممة:
وبػ ػ ػ ػػالنظر ،واسػ ػ ػ ػػتنادا لمبػ ػ ػ ػػادئ الجػ ػ ػ ػػودة الشػ ػ ػ ػػاممة التػ ػ ػ ػػي شػ ػ ػ ػػكمت إجماعػ ػ ػ ػػا لػ ػ ػ ػػدى المختصػ ػ ػ ػػيف

يتػ ػ ػ ػػرؾ

مجػ ػ ػ ػػا لمش ػ ػ ػ ػػؾ فػ ػ ػ ػػي أف الي ػ ػ ػ ػػدؼ الرئيسػ ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػ ػػي تطبيقي ػ ػ ػ ػػا ىػ ػ ػ ػػو تط ػ ػ ػ ػػوير الخػ ػ ػ ػػدمات والمخرج ػ ػ ػ ػػات م ػ ػ ػ ػػع
تخف ػ ػػيض فػ ػ ػي التك ػ ػػاليؼ والوقػ ػ ػػت والجي ػ ػػد لتحس ػ ػػيف وم ػ ػػف اليػ ػ ػػدؼ الرئيس ػ ػػي لمج ػ ػػودة الش ػ ػػاممة تسػ ػ ػػتنبط
أىدافا فرعية تتمخص فيما يمي:
.1بموغ التميز  Excellenceفي األداء بتحقيؽ الجودة
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2ػ خفض التكاليؼ وتقميؿ الوقت الالزـ إلنجاز المياـ.
3ػ زيادة الكفاءة بزيادة التعاوف وتشجيع العمؿ الجماعي.

 .4توفير البيئة المناسبة وتطوير أساليب العمؿ لمعامميف وا رتقاء بمياراتيـ وقدراتيـ.
5ػ تحسيف عممية ا تصاؿ والتواصؿ وا رتقاء بالعالقات اإلنسانية.
6ػ زيادة القدرة التنافسية في األوساط المحمية والعالمية.
7ػ تقميؿ إجراءات العمؿ عديمة الفائدة والروتينية.
 .8تقويػ ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػػو ء لمعم ػ ػ ػ ػ ػػؿ وت كيػ ػ ػ ػ ػػد البق ػ ػ ػ ػ ػػاء وا س ػ ػ ػ ػ ػػتمرارية والتميػ ػ ػ ػ ػػز لممؤسس ػ ػ ػ ػ ػػة (.ش ػ ػ ػ ػ ػػاكر والزي ػ ػ ػ ػ ػػادات
ووخروف ،2008 ،ص( ،)120البيالوي ،2010 ،ص .)54
4ـ انتقال مفهوم الجودة الشاممة من ال ناتة إلى التعميم:
م ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ تطػ ػ ػػور مفيػ ػ ػوـ الجػ ػ ػػودة الشػ ػ ػػاممة وفاعميتيػ ػ ػػا وأس ػ ػػاليبيا وتطبيقاتيػ ػ ػػا فػ ػ ػػي الصػ ػ ػػناعة،
أثبتػ ػ ػػت ىػ ػ ػػذه الفمسػ ػ ػػفة نجاحيػ ػ ػػا وحقق ػ ػ ػػت نتائج ػ ػ ػا أوصػ ػ ػػمت اقتصػ ػ ػػاد الكثي ػ ػ ػػر مػ ػ ػػف الػ ػ ػػدوؿ إلػ ػ ػػى مص ػ ػ ػػاؼ
المنافسػ ػػة العالمي ػ ػػة ،ممػ ػػا لف ػ ػػت انتبػ ػػاه المفك ػ ػػريف التربػ ػػوييف لالس ػ ػػتفادة مػ ػػف ى ػ ػػذه الفمسػ ػػفة وتوظيفي ػ ػػا ف ػ ػػي
القطػ ػػاع التربػ ػػوي والتعميمػ ػػي إلخ ارجػ ػػو مػ ػػف أزمتػ ػػو الت ػ ػػي باتػ ػػت تػ ػػزداد حػ ػػدة بعػ ػػد تنػ ػػامي وعػ ػػي المجتم ػ ػػع
باحتياجات ػ ػ ػ ػػو وتطمعاتػ ػ ػ ػ ػػو ،ونتيجػ ػ ػ ػ ػػة ضػ ػ ػ ػ ػػغوط التغيػ ػ ػ ػ ػػر المسػ ػ ػ ػ ػػتمر لمتطمبػ ػ ػ ػ ػػات سػ ػ ػ ػ ػػوؽ العمػ ػ ػ ػ ػػؿ والتطػ ػ ػ ػ ػػور
المعرفي اليائؿ.
ونظ ػ ػ ار لخصوص ػ ػػية قط ػ ػػاع التربي ػ ػػة أح ػ ػػدث نق ػ ػػؿ افمس ػ ػػفة الج ػ ػػودة الش ػ ػػاممةا ج ػ ػػد كبيػ ػ ػ ار عم ػ ػػى اعتب ػ ػػار
أف القط ػ ػػاع التعميمػ ػ ػػي يحتػ ػ ػػاج إلػ ػ ػػى تييئػ ػ ػػة بيئػ ػ ػػة ومنػ ػ ػػاخ م ػ ػ ػوائميف لتفعيمي ػ ػ ػا ،وكػ ػ ػػذا إلػ ػ ػػى رؤوس أم ػ ػ ػواؿ
مادي ػ ػػة وبشػ ػ ػػرية كف ػ ػ ػ ة ،وتقنيػ ػ ػػات وفػ ػ ػػؽ أسػ ػ ػػس عمميػ ػ ػػة قػ ػ ػػاد ةر عمػ ػ ػػى تمبيػ ػ ػػة تطمعػ ػ ػػات المجتمػ ػ ػػع ،وتحقػ ػ ػػؽ
أىداؼ العممية التعميمية التعممية.
فالمختص ػ ػ ػػوف فػ ػ ػ ػػي القطػ ػ ػ ػػاع التعميمػ ػ ػ ػػي ي ػ ػ ػػدركوف خصوصػ ػ ػ ػػية ىػ ػ ػ ػػذا القطػ ػ ػ ػػاع ،وأف م ػ ػ ػػا قػ ػ ػ ػػد صػ ػ ػ ػػم مػ ػ ػ ػػع
الص ػ ػػناعة ق ػ ػػد

يصػ ػ ػػم بالض ػ ػػرو ةر م ػ ػػع التعمػ ػ ػػيـ ،فب ػ ػػدءوا يبحثػ ػ ػػوف ف ػ ػػي ماىي ػ ػػة وليػ ػ ػػات التطبي ػ ػػؽ التػ ػ ػػي
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تفعػ ػ ػػؿ فمسػ ػ ػػفة الج ػ ػ ػػودة الشػ ػ ػػاممة فػ ػ ػػي القط ػ ػ ػػاع التعميمػ ػ ػػي فػ ػ ػػي ج ػ ػ ػػوىر خصوصػ ػ ػػيتو ،إذ يقتضػ ػ ػػي األخ ػ ػ ػػذ
بع ػ ػ ػػيف ا عتبػ ػ ػ ػػار الفػ ػ ػ ػػروؽ التػ ػ ػ ػػي تفص ػ ػ ػػؿ المجػ ػ ػ ػػاليف مػ ػ ػ ػػع الحفػ ػ ػ ػػاظ عم ػ ػ ػػى المبػ ػ ػ ػػادئ األساسػ ػ ػ ػػية لمجػ ػ ػ ػػودة
الشاممة ،مف بيف تمؾ الفروؽ نجد منيا:
1ػ المدرسة ليست مصنعا ،والمتعمموف ليسوا موادا خاما أومواد مصنعة.
2ػ خصوصية طبيعة بنية ،وتكويف المنتج التعميمي وخصائصو.
3ػ اختالؼ ،وتعدد نوعيات المنتج التعميمي في نفس العممية التعميمية.
 .4ضػ ػ ػػرو ةر اشػ ػ ػػتراؾ المنػ ػ ػػتج التعميمػ ػ ػػي (المػ ػ ػػتعمـ) ف ػ ػ ػػي العمميػ ػ ػػة التعميميػ ػ ػػة والتعمميػ ػ ػػة فيػ ػ ػػو منػ ػ ػػتج قب ػ ػ ػػؿ
أف يكوف منتج.
 5ػ تعدد نوعية واختالؼ مركزية المستفيديف في العممية التعميمية التعممية.
 . 6صعوبة التحكـ الدقيؽ في عناصر العممية التعميمية ومدخالتيا.
7ػ انعداـ فرصة استرجاع المنتج التربوي (المتعمـ).
ر ػ ػ ػ ػػـ وج ػ ػ ػ ػػود ىػ ػ ػ ػػذه الف ػ ػ ػ ػػروؽ ب ػ ػ ػ ػػيف القطػ ػ ػ ػػاعيف (الص ػ ػ ػ ػػناعي والتربػ ػ ػ ػػوي) ،ور ػ ػ ػ ػػـ إدراؾ الب ػ ػ ػ ػػاحثوف
لخصوص ػ ػ ػػية القطػ ػ ػ ػػاع التربػ ػ ػ ػػوى إ أف الد ارس ػ ػ ػػات بينػ ػ ػ ػػت وأثبتػ ػ ػ ػػت أنػ ػ ػ ػػو ل ػ ػ ػػيس مػ ػ ػ ػػف الصػ ػ ػ ػػعب تطبيػ ػ ػ ػػؽ
مب ػ ػ ػػادئ فمسػ ػ ػ ػػفة الج ػ ػ ػػودة الشػ ػ ػ ػػاممة ف ػ ػ ػػي القطػ ػ ػ ػػاع التعميم ػ ػ ػػي التربػ ػ ػ ػػوي ،إذ أخ ػ ػ ػػذ منحػ ػ ػ ػػى ومس ػ ػ ػػا ار إجرائيػ ػ ػ ػػا
متكيف ػ ػ ػ ػػا وت ػ ػ ػ ػػـ تطويع ػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػػع النظ ػ ػ ػ ػػاـ التعميم ػ ػ ػ ػػي (م ػ ػ ػ ػػدخالت البيئ ػ ػ ػ ػػة التعميمي ػ ػ ػ ػػة واإلمكان ػ ػ ػ ػػات الالزم ػ ػ ػ ػػة)
محافظػ ػػا عمػ ػػى األىػ ػػداؼ المنشػ ػػودة م ػ ػػف ىػ ػػذه الفمسػ ػػفة .لػ ػػذلؾ كػ ػػاف أوؿ م ػ ػػف نػ ػػادى إلػ ػػى تطبيػ ػػؽ مفي ػ ػػوـ
الجػ ػ ػ ػػودة الش ػ ػ ػ ػػاممة ف ػ ػ ػ ػػي مج ػ ػ ػ ػػاؿ التعم ػ ػ ػ ػػيـ (ممك ػ ػ ػ ػػولـ بال ػ ػ ػ ػػدريج) ف ػ ػ ػ ػػي الو ي ػ ػ ػ ػػات المتح ػ ػ ػ ػػدة األمريكي ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي
ثمانينػ ػ ػػات القػ ػ ػػرف الماض ػ ػ ػػي ،وبػ ػ ػػذلؾ أصػ ػ ػػب تطبي ػ ػ ػػؽ مفيػ ػ ػػوـ الجػ ػ ػػودة الش ػ ػ ػػاممة فػ ػ ػػي الو يػ ػ ػػات المتح ػ ػ ػػدة
األمريكيػ ػ ػػة حقيقػ ػ ػػة واقعػ ػ ػػة ،واتسػ ػ ػػع مجػ ػ ػػاؿ تطبيقيػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي المجػ ػ ػػاؿ التعمػ ػ ػػيـ العػ ػ ػػالي ،حتػ ػ ػػى وصػ ػ ػػؿ ع ػ ػ ػػدد
الجامعات التي عممت بيا ( )200جامعة أمريكية (Sallis, 2004, p 35-37).
وحسب ما نقمو التراث النظري المتاح حوؿ الجودة الشاممة في التعميـ ،فقد أخذت الدوؿ المتقدمة
بتطبيقيا في التعميـ مع بداية تسعينات القرف المنصرـ ففي المممكة المتحدة قامت لجنة نواب ورؤساء
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الجامعات ومديري المدارس ب نشاء وحدة فحص أكاديمي  quality audit unitلدراسة الجودة
األكاديمية في المدارس والجامعات البريطانية .أما في أمريكا ف ف بداية ا ىتماـ بالجودة الشاممة في
مؤسسات التعميـ العالي ترجع إلى عاـ  1984حينما نشر التقرير األمريكي حوؿ شروط التفوؽ
وا متياز .وأصب

تطبيؽ وليات الجودة الشاممة في التعميـ األمريكي حقيقة واقعة حينما أعمف رونالد

براوف عاـ ( )1993أف جائزة مالكولـ بالدريج في الجودة قد امتدت لتشمؿ قطاع التعميـ إلى جانب
الشركات العمالقة في الو يات المتحدة األمريكية ،أما في الياباف فكاف إلدا ةر الجودة الشاممة في التعميـ
ال نصيب األكبر مف ىذا النجاح والتفوؽ اليائؿ الذي حققتو وفي وقت قياسي بعد الحرب العالمية
الثانية .إذ ظير التطبيؽ العممي لمفيوـ إدا ةر الجودة الشاممة في التعميـ الياباني في توظيؼ األساليب
اإلدارية مثؿ :حمقات الجودة والتغيير التدريجي والتحسيف المستمر المعروؼ باسـ كايزف

just in

 timeوالوقت المحدد بالضبط (Sallis, 2004, p 59( kaizen
5ـ الجودة الشاممة عي التربية والتعميم:
في ظؿ المستجدات والمتغيرات المتالحقة والسريعة التي طالت مختمؼ مجا ت الحياة ،وبالنظر
لمتحديات التي يعرفيا النظاـ التربوي الذي

يعمؿ بمعزؿ عف النظـ المجتمعية األخرى -التي تتوقع

مخرجات في مستوى الجودة يمبي احتياجاتيا  -أضحى اإلصالح يقوـ عمى اعتماد الجودة الشاممة
ك داة وىدؼ في ذات الوقت تراىف عمييا المجتمعات في إمدادىا بمخرجات ذات جودة تستجيب
لحا جاتيا ،لكف تبقى تطبيقاتيا تحديا حقيقيا لمكثير مف النظـ التربوية في العالـ.
بمعنى أف الجودة الشاممة ىي عممية شاممة بمعناىا الواس ع ،تمثؿ رحمة

متناىية ليا مف

التحسينات والتطوير المستمر ،كما تعني في ذات الوقت عمؿ األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة
مف الوىمة األولى وفي الزمف المحدد ،أي أف جودة المنتج تعتمد عمى مالءمة األىداؼ المحددة مف
قبؿ وينظر إلػييا أيػضاً عػمى أنيا الت كد مف التطابؽ مع معيار معيف ،وعمى ذلؾ ف ف ضماف الػجودة
يكػوف في ضوء معايػير تتعمؽ بالمدخالت والعمميات والمخرجات فيي أيضا العمؿ الدؤوب مف أجؿ
تحقيؽ ر بات العمالء وكسب ثقتيـ .ومف ثمة ،كاف مف الطبيعي أف تنتقؿ ىذه المفاىيـ إلى التعميـ
(العجمي ،2007 ،ص .)136لذا تـ تطبيقيا في مجاؿ التعميـ منذ ثمانينات القرف الماضي ،فقد كانت
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مف القضايا التي قت اى تماما متزايدا عمى كافة المستوى الدولي والمحمي حتى أطمؽ عمى عقد
التسعينات مف القرف العشريف :عقد االجودة الشاممة في التعميـا.
مف خالؿ ما سبؽ يتض أف الجودة في التربية والتعميـ

تيدؼ إلى تحقيؽ جودة المخرج -

وفؽ مواصفات ومعايير منتظرة  -فقط ،بؿ تتجاوز جودة المخرج كيدؼ في ذاتو ،لتخضع عمى الدواـ
لتحسيف وتجويد لممدخالت ،ولمعمميات كونيا حالة نشطة تقوـ عمى استراتيجية عمؿ تتصؼ بالتحسيف
المستمر.
6ـ مفهوم الجودة الشاممة عي التعميم:
جاءت جممة مف التعاريؼ لمفيوـ الجودة الشاممة محاولة تكييؼ مقتضياتيا وشروطيا،
وأساليبيا عمى النظاـ التربوي ،وىي متعددة بتعدد األبعاد التي يرى الباحثوف أنيا ذات أىمية مقارنة
باألبعاد األخرى ،ويمكف في ىذا الصدد اإلشارة إلى تعريؼ محمد فوزي أحمد بدوي ( )2010الذي
يرى أف الجودة الشاممة :اىي مؤشرات تنبئ بالنجاح ،وىي مرتبطة بعمميتي التعميـ والتعمـ وكذلؾ
اإلدارة ،وذلؾ مف أجؿ ربط حاجات المجتمع واحداث تغير تربوي ىادؼ وبناء وتنمية ممكة اإلبداع
عند المتعمميف ،ويحدث ذلؾ بتوفير كؿ الشروط والبيئة الصالحة ،مما يستوجب وضع المعايير
لمعمميات بما يشمؿ نظاـ محدد لمت كد مف جودة التعميـ (بدوي ،2010 ،ص.)63
في حيف يرى عطية ( ) 2009أنيا :اجممة الجيود المبذولة مف قبؿ العامميف في مجاؿ التعميـ لرفع
المنتج التعميمي ،وتحسينو بما يالئـ ر بات المستفيديف وقدراتيـ ،وسماتيـ المختمفةا (عطية،2009 ،
ص )111
كما تعرؼ أنيا :انظاـ يتـ مف خاللو تفاعؿ المدخالت بما في ذلؾ األفراد ،واألساليب ،والسياسات،
واألجيزة لتحقيؽ مستوى عاؿ مف الجودة حيث يقوـ العامميف باإلشتراؾ بصورة فاعمة في العممية
التعميمية ،والتركيز عمى التحسيف المستمر لجودة المخرجات إرضاء المستفيديف مف نظـ التعميـ
مختمؼ مؤسسات المجتمع التي تقوـ بتوظيؼ ىؤ ء الخريجيفا (محمد ،2007 ،ص.)957
وقد أشار عميمات ( )2004إلى أنيا :امجموعة مف المعايير والخصائص الواجب توفرىا في جميع
عناصر العممية التعميمية في المؤسسة التربوية ،وذلؾ فيما يتعمؽ منيا بالمدخالت ،والعمميات،
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والمخرجات التي مف ش نيا تحقيؽ األىداؼ المطموبة لمفرد ،ولممؤسسة ،ولممجتمع المحمي وفقا
لإلمكانيات البشرية والمادية (عميمات ،2004 ،ص)95
في حيف يرى أحمد ( )2001أف الجودة الشاممة في التعميـ تعني :اإيجابية النظاـ التعميمي والتحسيف
الدائـ لممنتج التعميمي بواسطة كؿ فرد مف العامميف في المؤسسة التعميمية (أحمد ،2001 ،ص.)138
أما ميا الجويمي( )2001فتعرفيا ب نيا :امجموعة مف المعايير ،واإلجراءات تيدؼ في تنفيذىا إلى
تحسيف المستمر في المنتج التعميمي ،كما تشير إلى المواصفات والخصائص المتوقعة في المنتج
التعميمي ،وفي العمميات واألنشطة التي تحقؽ مف خالليا تمؾ المواصفات ،والجودة الشاممة توفر
أدوات وأساليب متكاممة تساعد المؤسسات التعميمية عمى تحقيؽ نتائج مرضيو (الجويمي ،2001 ،ص
ص.)55- 48
ويرى فتحي درويش عشيبة (1999ـ) ب نيا :اجممة خصائص والمعايير التي ينبغي أف تتوافر في
جميع عناصر العممية التعميمية سواء ما يتعمؽ بالمدخالت أو العمميات أو المخرجات ،والتي تمبي
حاجات المجتمع ومتطمباتو ،ور بات المتعمميف وحاجاتيـ ،وتتحقؽ مف خالؿ التوظيؼ الفعاؿ لجميع
عناصر البشرية والمادية بالمؤسسة التعميميةا(.عشيبة ،1999 ،ص)93
أما أشروفت كايت ( )1995فتعرفيا :اىي تمؾ القيمة المضافة والتي تعني مدى قد ةر الخدمة التعميمية
عمى تطوير معارؼ وميارات الطالب ،وتحدد ىذه القيمة مف خالؿ الفرؽ بيف ما يمتمكو الطالب مف
قيـ عند التخرج وما كاف يمتمكو عند اإللتحاؽ بالمؤسسة التعميميةا (العجمي ،2007 ،ص.)136
في ضوء ما تقدـ مف تعريفات حوؿ مفيوـ الجودة الشاممة في التعميـ يمكف تسجيؿ أنيا اتخذت
أبعادا ماكروتربوية ،وأخرى ميكروتربوية ،فيمكف تمخيصيا فيما يمي:
 1ػ الشمولية :بد لة أنيا تعني تحسيف جميع ومختمؼ عناصر المنظومة التعميمية بما في ذلؾ المعمـ
والتمميذ وولي أمر والمدير والمناىج والمناخ المدرسي وجميع المواقؼ الصفية أو الالصفية.
 2ػ التطوير والتحسيف المستمر لنوعية المخرج (المتعمـ ،الخدمة والتميز) ،أي ا نتقاؿ مف ثقافة الحد
األدنى إلى ثقافة النجاح والإلبداع والتميز.
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3ػ األخطاء الصفرية :بمعنى تالفي األخطاء عند ت دية العمؿ مف أوؿ مرة ،ومنع المشكالت وتالفي
أوجو القصور قبؿ إتيانيا وحدوثيا.
4ػ المسؤولية الجماعية :بالت كيد عمى روح الفريؽ والتعاوف والعمؿ الجماعي.
5ػ ا ىتماـ ب رضاء المستفيديف الداخمييف والخارجييف.
6ػ مراعاة المواصفات :الخصائص والمعايير العالمية.
7ػ التمقائية في اإلل تزاـ والدقة في جميع األعماؿ بحافزية داخمية وقناعة ورقابة ذاتيتيف قويتيف إلحداث
تطوير وتحسيف في مختمؼ الجوانب مما يعزز سموؾ الجودة (ا ىتماـ بتنمية اإلدا ةر الذاتية).
فضال عم ا تقدـ ،ف ف معظـ التعاريؼ تؤكد أف حركة الجودة الشاممة ترتبط بحركة المعايير
والمواصفات التي ينبغي توفرىا في جميع عناصر العممية التعميمية مف مدخالت أو عمميات أو
مخرجات ،تمؾ المعايير والمواصفات تحقؽ وتعزز الجودة الشاممة.
7ـ خ ا م الجودة الشاممة عي مجال التعميم:
تعنى الجودة الشاممة بالدرجة األولى باإلتقاف والتميز في العمؿ واستمرارية تطويره وتحسينو
لتقديـ خدمة متميزة وذات جودة كما تتميز في ميداف التربية والتعميـ حسب تصور عدد مف الميتميف
بجممة مف المميزات يمكف استنتاجيا ،وتحدد كاألتي:
 1ػ التركيز عمى ا ستخداـ األمثؿ والفاعؿ لمموارد البشرية والمادية لممؤسسة.
2ػ ا ىتماـ بتقديـ الخدمة في الوقت المحدد ،وبالتكمفة المطموبة حتى يتـ تخفيض الفاقد في إمكانات
المؤسسة التعميمية بمعنى وخر تحسيف اقتصاديات األداء.
 3ػ التركيز عمى نمط األداء التعاوني وتشجيع العمؿ الفريقي ألداء األعماؿ قصد التطوير والتحسيف
المستمريف ،بعد تحقيؽ معنويات أفضؿ.
4ػ الوفاء بمتطمبات المستفيديف وكسب رضاىـ وثقتيـ ،بتقديـ المؤسسة ألفضؿ ما لدييا.
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5ػ وضوح الرؤية وانسيابية العمؿ ،والدقة والتميز في األداء.
6ػ تحديد معايير قياس مستوى الجودة في كؿ مكونات النظاـ التعميمي.
7ػ تحقيؽ معيار التميز واإلبداع ،وقياسو.
8ػ تحديد مؤشرات مدى تحقيؽ األىداؼ.

في ضوء ما سبؽ نستخمص أف الجودة الشاممة تركز عمى ا ستثمار الفاعؿ لمموارد البشرية
والمادية لتحقيؽ األىداؼ المستقرة والمرجوة ب قؿ فاقد وتكمفة مف خالؿ المتابعة والتحسيف المستمريف
لألداء وصو إلى تحقيؽ التميز والدقة في الخدمة.
8ـ مبررات تطبيق الجودة الشاممة عي المؤسسات التعميمية:
يخضع تطبيؽ الجودة الشاممة لمبررات تممييا التغيرات والتحو ت التي عرفيا العالـ في
المؤسسات والنظـ التعميمية حتى تستجيب ليذه التحديات ب عادة النظر في أنظمتيا وأساليب عمميا
وعناصرىا .وكما أف ىناؾ مبررات عامة تقتضييا كؿ المجا ت األخرى (إقتصادية ،سياسية)... ،
ثمة مبررات داخمية لتطبيؽ الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية ايتيا بموغ مخرجات ذات جودة،
وكذا إشراؾ كؿ الفاعميف ،ومف جممة ىذه المبررات نذكر:
 1ػ حركة التحو ت العالمية وضغوط العولمة :إف حركة التحو ت التي مست العالـ ،والتغيرات
ا قتصادية والتقنية وا جتماعية والثقافية أوجدت أوضاعا جديدة جعمت مف تطبيؽ الجودة أم ار حتميا
لمتبني في المؤسسات التعميمية مع ا لتزاـ بمسايرة المعايير العالمية التي فرضتيا العولمة وذلؾ مف
خالؿ اىتماميا وتركيزىا عمى المورد البشري مف خالؿ اإلعداد والت ىيؿ الجيد ،وكذا التدريس الفعاؿ.
2ػ التحدي العممي والتكنولوجي :إف تحديات السوؽ التكنولوجي والتغيرات العممية المتالحقة والمتزايدة،
يتطمب استيالكيا فحسب ،بؿ التيي ليا بتعميـ فاعؿ كتسابيا وتطويرىا والتحكـ فييا مف خالؿ
سياسات ونظـ تعميمية فاعمة.
3ػ الفجوة (اليوة) الرقمية والمعرفية :تعد مف أىـ التحديات التي تواجو نظـ التعميـ ،فيي تحوؿ دوف
استثمار الجيود المبذولة لمواجية تحديات عدة أوجدىا الفارؽ الكبير بيف مف يمتمؾ المعمومة ،ويسيـ،
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ويشارؾ في صنع تكنولوجيا المعمومات ،وا تصا ت وبيف مف يفتقدىا ،و يتحكـ فييا ليستخدميا
فقط .ولعؿ مف العوامؿ التي أوجدتيا ىو عامؿ المغة إذ نجد أكثر مف  %75مف المعمومات عمى
ا نترنت بالمغة اإلنجميزية ،مع عدـ إدراؾ ضرو ةر التعميـ والتكويف المستمريف حتى بعد التخرج.
ف الفجوة الرقمية واقع نش جراء الثورة التكنولوجية ،وىي تعني بوجو عاـ االالمساواة أماـ إمكانيات بموغ
المعمومة والمساىمة في صنعيا بمعنى ىي تمؾ الفارؽ والتفاوت في امتالكيا والتحكـ فييا بيف الدوؿ
المتقدمة وتمؾ السائرة في النمو .أما الفجوة المعرفية فيي الفجوة التي يتعيف عمى النظـ التعميمية
مواجيتيا في جميع دوؿ العالـ والتي فاقت حدتيا ،وباتت تحوؿ دوف استثمار الجيود المبذولة لمواجية
التحديات ومواكبة المستجدات مثؿ :التمكيف مف اكتساب المغات األجنبية ،ووسائؿ ا تصاؿ
والتكنولوجيا ،وتعزيز التنمية المستدامة...إلخ.
وتواجو تمؾ التحديات مف خالؿ السعي لوضع معايير تضمف تحقؽ جودة مخرجات التعميـ بحيث
تكوف الغاية النيائية لمتربية ىي تنمية شخصية الفرد لخدمة مجتمعو ودعـ وتعزيز انتمائو لثقافتو،
وبالتالي تعزيز اإلسياـ في ثقافة عالمية قواميا السالـ ،الحوار ،المشاركة والمسؤولية.
كبير في مجا ت المعرفة المختمفة ،وخاصة مع
4ػ تحديات المعرفة البينية :أحدثت الثو ةر العممية تقدما ا
تغير نمط المعرفة مف المعرفة ا ختزالية إلى المعرفة الكمية مع التوسع في المعرفة البحثية ،والتداخؿ
التدريجي بيف العموـ المختمفة .وىو ما يتطمب تطبيؽ الدمج بف المعرفة والمجا ت البينية في
المراحؿ المختمفة ،وادخاؿ مفاىيـ جد يدة في مناىج التعميـ قبؿ الجامعي مثؿ التسام  ،والمواطنة،
والسالـ ،وادخاؿ التكنولوجية في المناىج واستخداميا في عمميات التدريس.
5ػ التعمـ مدى الحياة :يتطمب التعمـ مدى الحياة إدراؾ حقيقة التفجر المعرفي ،والتطوير المستمر
لمجا ت لمعرفة ،وىو ما جعمو تحديا بالنسبة لألفراد والمجتمعات عمى حد سواء يستوجب امتالؾ
ميارات :تعمـ كيؼ تتعمـ؟ وتعمـ كيؼ تكوف؟ وتعمـ كيؼ تعمؿ؟ وتعمـ كيؼ تعيش؟ كؿ ىذا أدى إلى
التفكير في تطوير التعميـ (عبد السميع وحوالة ،2005 ،ص ص .)333- 329
إف ىذا الواقع المتشابؾ ،والحافؿ بالمتغيرات المتسارعة ىي التي أفضت إلى ظيور ىذه المبررات
لتطبيؽ الجودة الشاممة ،والعمؿ بيا في القطاع التربوي نذكر منيا:
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موض األىداؼ لدى الموظفيف في المؤسسة (ما ىي المتطمبات وخصائص المخرج



النيائي؟).
 العجز التعميمي أي وجود استثمار في التعميـ دوف العائد ألف المخرجات التعميمية والنواتج
التربوية

تسد الطمب الفعاؿ في أسواؽ العمؿ بالشكؿ المطموب.

 ر ـ اإليماف بحتمية التغيير في التعميـ كقاعدة لمتطوير ،وضرورة التفاعؿ ا يجابي معو إ
أف محاولة إصالح ىياكؿ النظـ التعميمية فشمت في ظؿ ياب إصالح العممية التعميمية ذاتيا.
 ضعؼ التعاوف بيف المجتمع المحمي ،والمؤسسة التعميمية.
 إقباؿ معظـ المجتمعات عمى التوسع في التعميـ.
 إحداث تغيير في التعميـ وفؽ إستراتيجية مؤسسية متكاممة تيدؼ إلى التطوير المستمر.
 تركيز التعميـ عمى المعارؼ والعموـ دوف الميارات والكفاءات واألمور العممية.


توظيؼ التعميـ ا لكتروني في التعميـ المدرسي ،والجامعي وفؽ منظور شمولي.

 ظيور الحاجة في المجتمع التعميمي إلى التكامؿ وا نسجاـ بيف المستويات المختمفة لمتدريس
(ىيئة التدريس ،اإلدا ةر التعميمية المحمية أو المركزية ،أولياء األمور والمتعمميف).


ياب قيـ العمؿ الجماعي ،وانخفاض الكفاءة الداخمية والخارجية لمتعميـ.

 عدـ مطابقة المخرجات لما ىو مخطط لو ،نتيجة رتفاع نسب التسرب ،وتواضع أداء المعمـ،
وبالتالي انخفاض العائد مقارنة با ستثمار التعميمي.
 الحاجة إلى بناء قدرات فردية ومؤسسية تعزز ثقافة مدرسية تعمؿ عمى التطوير المستمر،
وا تصاؿ الفعاؿ بداخميا (الحريري ،2011 ،ص ص( ،)32- 31أحمد ،2003 ،ص ص - 164
( ،)165طعيمة ،2006 ،ص( ،)40رجب ،2007 ،ص.)105
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تمحورت أ مب المبررات السالفة الذكر عمى شواىد سمبية عمى أداء األنظمة التعميمية لمدوؿ
النامية ،وأخرى إيجابية تمتاز بيا النظـ التعميمية لمبمداف المتقدمة وىو ما جعؿ ىذه المبررات مجتمعة
تشكؿ تحديات ودافعا لتبني مدخؿ الجودة الشاممة إلصالح وتطوير العممية التعميمية.
9ـ مبادئ الجودة عي التعميم العام:
تشمؿ الجودة الشاممة في مضمونيا مجموعة مف المبادئ التي تتكامؿ فيما بينيا استنادا
لفمسفتيا والتي باتت ت خذ بعيف ا عتبار لكؿ إصالح وتطوير يمس التعميـ نجد منيا:
1ػ التخطيط ا ستراتيجي طويؿ األمد إلحداث التغيير والتطوير المستمريف في كؿ األنشطة ليشمؿ كؿ
مجا ت الخدمة عمى اعتبار أف التربية عممية مستم ةر مدى الحياة.
2ػ ضماف روح المش اركة في العمؿ مف طرؼ كؿ عناصر العممية التعميمية والتي تضمف نجاح تفعيؿ
وتطبيؽ مبدأ ومفيوـ وفمسفة الجودة الشاممة.
3ػ إدراؾ ا لتزاـ الفعمي والكامؿ ألطراؼ العممية التعميمية لمعمؿ كفريؽ واحد.
4ػ ضرورة إدراؾ المؤسسات التعميمية لمتوقعات وا حتياجات الحالية والمستقبمية لعمالئيا والعمؿ عمى
تحقيقيا ،واسعاد العميؿ وارضاءه (الطالب ،المجتمع ،سوؽ العمؿ).
5ػ ضرورة دعـ واىتماـ القيادات بتوحيد الرؤية ،واألىداؼ ،وا ستراتيجيات داخؿ المؤسسة التعميمية،
وتييئة المناخ التعميمي لتحقيؽ األىداؼ ب قؿ تكمفة.
6ػ الت كيد عمى أف عممية تحسيف الجودة ىي عممية مستم ةر في المؤسسة ،مف خالؿ التطوير المستمر
لمعمميات المصممة وما يتطابؽ ومواصفات الجودة الشاممة لتقدـ المخرج المتوقع والمطموب.
7ػ مساىمة كؿ العامميف في تطوير مستوى األداء ،وحؿ المشاكؿ المرتبطة بالجودة بشكؿ تعاوني قصد
تحقيؽ ،وتحسيف الجودة الشاممة.
8ػ دعـ التحسيف المعرفي اإلبداعي.
9ػ استحداث تفعيؿ وتطبيؽ نظاـ الحوافز الذي ي تضمف مراعاة العدالة التنظيمية.
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 10ػ استحداث وحدة تنظيمية تسمى اوحدة الجودة الشاممةا بغرض نشر ثقافة الجودة الشاممة ومتابعة
تطبيقاتيا.
11ػ الجمع والتركيز عمى الحقائؽ والبيانات الواقعية الالزمة تخاذ الق اررات.
12ػ تعزيز مبدأ الوقاية خير مف العالج (التفتيش).
. 13ا ىتماـ بالتدريب الدائـ لمعامميف المشرفيف عمى الييئة التعميمية واإلدارية مف أجؿ استمرار
التطوير.
14ػ التخمص مف األسموب اإلداري التسمطي التخويفي وتحويمو إلى أسموب التفويض والتمكيف (بدوي،
 ،2010ص)315
15ػ تنمية عالقات عمؿ بناءة ،واشراؾ جميع أفراد العممية التعميمية التعممية لتحقيؽ الجودة الشاممة.
16ػ تحفيز الجيود المتمي ةز سواء أكانت فردية أـ جماعية ،وتعبئة خبرات القوى التعميمية.
17ػ الدعـ الكامؿ مف قيادات المؤسسات التعميمية لثقافة ،ولقيـ ،وآلليات الجودة الشاممة.
18ػ إشراؾ جميع أفراد المؤسسة التعميمية في صنع القرار.
19ػ تعزيز اإلنتماء لممؤسسة التعميمية والو ء لمينة التعميـ.
20ػ كسب ثقة العميؿ بتحقيؽ رضاه مف خالؿ التغذية الراجعة ،وا ستمرار في تمبية حاجاتو مع
ا ىتماـ بالجوانب اإلجرائية اإلنسانية.
 21ػ تبني نظاـ المتابعة في تنفيذ إجراءات تطوير األداء والمنتج التربوي وضبط جودة التقييـ لتقديـ
مخرجات متميزة.
22ػ تقديـ السياسات المتكاممة لت حقيؽ الجودة وتقديـ كؿ الخدمات القائمة عمى التميز في عمميات
الجودة الشاممة ومخرجاتيا بعيدا عف الخط .
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 .23شمولية الجودة الشاممة حيث أنيا تخص كؿ المستفيديف المباشريف و ير المباشريف في جميع
مجا ت الخدمة.
 24ػ تحقيؽ ا ستفادة الفعمية مف إمكانيات جميع العامميف وتفعيؿ دورىـ ب كسابيـ ثقافة وميارات
السموؾ التوكيدي ااكسب وساعد اآلخريف عمى الكسبا .وبالتالي إشراكيـ مشاركة جوىرية.
 25ػ الت كيد عمى فمسفة التحسيف والتطوير المستمريف والتعامؿ اإليجابي مع الصراعات.
26ػ ا ستخداـ األمثؿ والرشيد وتفعيؿ وليات إدارة الوقت(.الحريري ،2007 ،ص ص( )62- 61أحمد،
 ،2003ص.)16
27ػ تحديد معايير مستويات الجودة( .أحمد ،2001 ،ص ( ،)167بدوي ،2010 ،ص ص - 309
)317
مما سبؽ ،وبالنظر لجممة المبادئ المحددة التي تقوـ عمييا الجودة الشاممة وفمسفتيا ،والتي
جعمتيا أحد اإلتجاىات الحديثة في إصالح التعميـ وتطويره ،والرفع مف كفاءة المخرج جدير أف نبيف
المرتكزات األساسية التي تستند عمييا ىذه الفمسفة واستثمارىا في تطوير برامج تكويف المعمـ ،ويمكف
تمخيصيا عمى النحو التالي:
 1ػ التركيز عمى الجودة :يشير إلى تحقيؽ التطابؽ بيف مواصفات المخرجات (الخريجيف) ومتطمبات
سوؽ العمؿ (مدارس التعميـ العاـ والتكنولوجي) ،إذ تتحمؿ المدرسة مسئولية الجودة مف خالؿ دراسة
احتياجات سوؽ العمؿ مف حيث المواصفات والميارات الموجودة واألعداد المنتظرة (المطموبة)
ويقاسميا مباشرة في تمؾ المسئولية مصممي برامج تكويف ،وتدريب المعمميف لما ليـ مف دور في
توفير مدخالت تتوفر فييا مواصفات الجودة المطموبة والمن تظ ةر تشارؾ في تحقيؽ األىداؼ المتوخاة.
 2ػ الرؤية المشتركة والعمؿ الجماعي :ويعني تبني فمسفة الجودة الشاممة في المؤسسات ومعاىد تكويف
وتدريب المعمـ (ا لمتعمـ) وفؽ نظرة بعيدة المدى لدى المكونيف والمتكونيف وترجمتيا إلى خطط
واستراتيجيات ومصادر تدريب مستمر .باستثمار الطاقات اإلبتكارية وبناء خبرات ومعارؼ بالتركيز
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عمى التعاوف والعمؿ بروح الفريؽ مف خالؿ الوعي يثقافة الجودة الشاممة لخدمة أىداؼ العممية
التعميمية.
3ػ القيادة الفعالة :وىي سيرورة تصاحب المبادئ السابقة لمجودة الشاممة وفؽ تفكير مستمر ،ووعي
ذاتي ،واستراتيجيات يقوـ بيا القائد المشرؼ عمى عممية تكويف وتدريب المعمميف ،يتـ اختياره وفؽ
أسس موضوعية لضماف ا رتقاء بجودة برامج تكويف المعمميف.
4ػ التميز :حيث يمكف لمؤسسات التكويف والتدريب (تكويف المعمـ) أف تصؿ إلى تحقيؽ التميز وذلؾ
مف خالؿ مايمي:
ػ جودة برامج التعميـ (الجامعي) والتكويف ما بعد الجامعي.
ػ تحديث وتطوير البرامج بما يتوافؽ والمتغيرات المتسارعة والمستم ةر في مجا ت العمـ والتقنية.
ػ حسف توجيو المعمميف (الطالب سابقا في تخصصاتيـ).
ػ جودة اختيار القائميف عمى تدريس برامج الطالب والمشرفيف عمى تكوينيـ فيما بعد كمعمميف في
الميداف (جودة اختيار معممي المعمميف).
5ػ التحسيف والتطوير المستمرييف :الجودة التعميمية عممية مستمرة طالما أنيا توجو مؤسسات التكويف
باستمرار نحو تدعيـ التحسيف المستمر بالعمؿ عمى إيجاد أجي ةز متخصصة ذات كفاءة عممية وعممية
لتتولى ميمة التقييـ المستمر والتحديث والتطوير لبرامج تكويف المعمميف وما يتوافؽ واحتياجات سوؽ
العمؿ وكؿ التغيرات المتسارعة.
وفي ذات السياؽ ،أورد البيالوي ( )2010خالصة تطبيؽ مبادئ الجودة الشاممة في التعميـ تجمت
فيما يمي:
 ضرورة سعي جميع أعضاء الييئة التدريسية واإلدارية مف أجؿ تحقيؽ الجودة.
 التدريب عمى إدا ةر الجودة مف أجؿ تحقيؽ الجودة.
 التركيز عمى منع فشؿ المتعمميف تسربا ،أو رسوبا ،عوض دراستو بعد وقوعو.
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 الت كيد عمى معايير واضحة متفؽ عمييا تحدد جودة العمميات والمخرجات( .البيالوي،2010 ،
ص )27
في ضوء ما تقدـ يمكف القوؿ أف العمؿ بتمؾ المبادئ وتوظيفيا بفعالية في العمؿ التربوي سيؤدي إلى
تحسيف األداء وتطوير المخرجات الم نتظ ةر والمتوقعة مف المؤسسات التعميمية.
11ـ أهمية األخر بالجودة الشاممة عي التعميم:
أصب تطبيؽ الجودة الشاممة في مجاؿ التربية والتعميـ ضرو ةر ت خذ بيا األنظمة التربوية ألجؿ
ا رتقاء بواقع أداء مؤسساتيا بما يمبي حاجات وتوقعات العمالء والمستفيديف كما تعتبر أىـ الحموؿ
الناجعة في مواجية المشكالت والتحديات ،مف خالؿ اإلعتناء بالعمميات المصاحبة لتطبيقيا كالتقويـ،
والمراجعة وفؽ مواصفات ومعايير الجودة الشاممة لتحقيؽ التطور وتوكيد اعتمادىا ومواكبة التغيرات
والمستجدات .وعمى ىذا األساس تبرز أىمية الجودة الشاممة في النظاـ التعميمي ،والتي يمكف إيجازىا
فيما يمي:
1ػ الوفاء باحتياجات العمالء وتوقع ر باتيـ المستقبمية.
2ػ تخفيض التكمفة ،وزيادة الربحية ،والتقميؿ مف اليدر ،والعائد التعميمي.
3ػ المواكبة والتكيؼ مع التطورات التقنية التكنولوجية وا جتماعية خدمة لمجودة المتوقعة.
4ػ اتصاؼ الجودة بالشمولية كونيا تمس كافة جوانب المنظومة التربوية وعناصر العممية التعميمية
كما تتصؼ بالتميز في األداء ،والت كيد عمى استمرارية التحسيف والتطوير لممخرج.
وبالنظر لتعدد أبعاد أىمية الجودة الشاممة وتطبيقاتيا في النظاـ التعميمي ،عمى رار أىميتيا المستقاة
مف األىداؼ تبرز أىميتيا مف حيث المضاميف التي مست التربية والتعميـ ،نذكر منيا:
1ػ تنمي ال شعور بوحدة المجموعة وعمؿ الفريؽ والتعاوف المتبادؿ بيف األفراد والشعور با نتماء لبيئة
العمؿ.
2ػ تحقؽ مفيوـ المسؤولية الجماعية واألدوار المتكاممة.
3ػ تيتـ با ستشراؼ بالمستقبؿ وليس دراسة الواقع فقط.
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4ػ تتصؼ بالشمولية وا ستمرارية والتطور.
5ػ تحسف سمعة المؤسسة في نظر العمالء والعامميف.

وجدير باإلشارة إلى أنيا تكتسي مظاىر تؤكد أىميتيا تتصؼ باإلجماع ،وىي عمى النحو التالي:
 - 1عالمية نظاـ الجودة واعتبارىا سمة مف سمات العصر الحديث.
 - 2كرس مدخؿ الجودة الشاممة المي ةز التنافسية في سوؽ العمؿ.
 - 3تخصيص شيادات دولية وجوائز عالمية ومحمية لمجودة مثؿISO(9000-9001-9002- :
) ،9003-9004وجائ ةز مالكولـ بالريدج.
 - 4تصاعد المنافسات العالمية واحتداـ الصراع بيف الدوؿ المتقدمة تقنيا عمى تفعيؿ مبادئ إدا ةر
الجودة الشاممة
 - 5تبني معاىد ومراكز متخصصة لتطبيقات الجودة واإلشراؼ عمييا في مختمؼ المجا ت التنموية.
 - 6كثرة الترجمات لممراجع الرئيسية في عمـ إدارة الجودة الشاممة لمختمؼ الرواد والمفكريف وذلؾ إلى
عدد ىائؿ مف المغات.
 - 7نشر فكر الجودة وتطبيقاتيا في مجا ت متخصصة( .الحريري ،2010 ،ص ( )33بدوي،
 ،2010ص.)62
 .11ممايا تطبيق الجودة الشاممة عي التعميم:
تتعدد المزايا المرجو تحقيقيا مف تطبيؽ الجودة الشاممة في التعميـ ،مثمما رصدتيا البحوث
والدراسات والتي تعود عمى المعمـ ذاتو ،وعمى المجتمع ككؿ ،ويمكف تمخيصيا عمى النحو التالي:
عوا د تعود تمى المتعمم:
- 1اكسابو القدرة عمى التحميؿ والتركيب والتقويـ مف خالؿ أساليب تعمـ يكوف المعمـ فييا ىو الموجو،
وبالتالي تمكنو مف حيازة القد ةر عمى اكتشاؼ المعرفة بنفسو.
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- 2القد ةر عمى تكويف معرفة جديدة.
- 3القد ةر عمى إدماج معارفو ومياراتو في وضعيات حؿ المشكالت.

- 4القدرة عمى ا ستخداـ الذكي لتقنيات المعمومات ،وتحقيؽ ا تصاؿ الفعاؿ باستخدامو مختمؼ
اآلليات ،وتوظيؼ مختمؼ الميارات.
- 5القدرة عمى التوسيع في األفؽ المعرفي ة ،وا ستعداد لمتعمـ المستمر مدى الحياة (أخضر،2007 ،
ص( ،)424الحريري ،2010 ،ص( ،)34عطية ،2009 ،ص.)115
عوا د تعود تمى المجتمع:
 .1تُمكف مف الوقوؼ عمى جوانب الفاقد واليدر المادي والذىني والزمني والتربوي وأثره عمى نجاعة
النظاـ التعميمي.

 .2تحسيف ،وتطوير التعميـ ومخرجاتو بصورة مستمرة مف خالؿ تقييـ شامؿ لمنظاـ التربوي ،وازالة
الجوانب الغير فعالة في المدخالت والعمميات والمخرجات حتى يتحقؽ الضبط الفعمي بجودة المخرج
التعميمي.
3ػ اإلرتقاء بمستوى المخرج التعميمي نتيجة جممة التغيرات في جميع جوانب شخصيتو وسموكاتو،
وتتمظير في الدافعية ،وتحقيؽ الذات ،والو ء ،والقيـ الدينية.
4ػ إف التعميـ يمكف المجتمع مف حيازة مخرجات بفعؿ ما يحققو لدى األفراد مف كفاءات في شتى
المجا ت إذ تعتبر تمؾ التغيرات ا قتصادية والسياسية المخرجات الغير مباش ةر لمتعميـ.
وفي مجاؿ كؿ مف التعميـ وبرامج تدريب المعمميف المنوطة بيا المؤسسات الخاصة بذلؾ ف ف تطبيؽ
الجودة الشاممة في ىذا المجاؿ ليا فوائد عدة ذكرىا مختصيف وميتميف بالجودة في التعميـ ،نذكر منيا:
 1ػ إشباع احتياجات أفراد المجتمع والوفاء بمتطمباتيـ ،وزيادة رضا العمالء الداخمييف والخارجييف
(أعضاء ىيئة التدريس والعماؿ ،والمتعمميف).
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 2ػ تحسيف المخرجات التعميمية ورفع مستوى جودة الخريجيف وتنمية مياراتيـ ،وتحقيؽ خبرات نوعية
ومكاسب مادية لمعاممي ف في المؤسسة التعميمية وألفراد المجتمع المحمي.
 3ػ التركيز عمى تطوير العمميات أكثر مف تحديد المسؤوليات ،وأداء األعماؿ بطريقة صحيحة ب قؿ
تكمفة وجيد ووقت ،ومحاولة منع حدوث األخطاء بد مف تصحيحيا.
 4ػ تنمية العديد مف القيـ ببناء الثقة بيف العامميف وتقوية مبدأ العمؿ الجماعي والتعاوني والعمؿ بروح
الفريؽ ،وتحقيؽ التواصؿ وا تصاؿ الفعاؿ بيف كؿ أفراد المؤسسة التعميمية وتعزيز انتمائيـ ليذه
المؤسسة.
 5ػ ا ىتماـ بمطابقة المعايير بتحقيؽ الرقابة الفعالة والمستم ةر لمعممية التعميمية التعممية.
6ػ تحسيف سمعة المؤسسة التعميمية في نظر كؿ المستفيديف والعمالء بتكويف ثقافة جديدة مضمونيا
التطوير والتحسيف المستمر لمميارات القيادية واإلدارية وكؿ العمالء وتوظيفيا بالشكؿ الصحي لتحقيؽ
تنمية شاممة ومستدامة في كافة المناحي التي تخدـ المجتمع وأفراده.
الفوا د المرجوة من تطبيق الجودة الشاممة عي التعميم:
1ػ تساعد عمى تشجيع المؤسسات التربوية لمواكبة التغيرات في سوؽ العمؿ ،وتمبية ر بات المنتفعيف
مف الخدمة التعميمية.
2ػ تحسيف العممية التربوية ،ومخرجاتيا بصو ةر مستمرة.
3ػ تصحي األخطاء ،وتقميميا أو منع حدوثيا.
4ػ تطوير الميارات القيادية واإلدارية لقيادة المؤسسة التعميمية.
 .5تحقيؽ عالقات عمؿ أفضؿ بيف العامميف في المؤسسة التعميمية.
6ػ التشديد عمى تطوير العمميات.
 7ػ تؤدي إلى إنشاء أنظمة لتحقيؽ أداء جيد في جميع مجا ت عمؿ المدرسة أو الجامعة.
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 .8زيادة القدرة التنافسية لدى المؤسسات التعميمية مع يرىا فيما تقدمو مف خدمات ومخرجات.
 .9تؤدي إلى تقييـ األداء وازالة الجوانب ير الفعالة في النظاـ التعميمي.
10ػ تعمؿ عمى زيادة الكفاءة المينية لممتخرجيف.
11ػ تؤدي إلى رؤية واضحة ورسالة وأىداؼ محددة لممؤسسة التربوية.
12ػ تؤدي إلى وضع خطة استراتيجية لممؤسسة التربوية.
13ػ تؤدي إلى ىيكمة شاممة متكاممة ومستقرة لممؤسسة التعميمية.
14ػ تضع وصفا واضحا لمسؤولية كؿ قسـ مف أقساـ المؤسسة وكؿ فرد فييا.
15ػ توضع معايير جودة محددة لجميع مجا ت عمؿ المؤسسة التعميمية.
16ػ تحدد اإلجراءات العممية بشكؿ واض مف أجؿ تحقيؽ معايير الجودة.
17ػ تحديد األدوار لألطراؼ الفاعمة بشكؿ واض .
 18ػ تحقؽ مستوى أداء مرتفع لجميع العامميف في المؤسسة التعميمية بما فييـ اإلدارييف والمدرسيف
والمشرف يف والطمبة ،وتنمي مياراتيـ وتزودىـ بثقافة الجودة.
 .19تمكف جميع العامميف مف المعارؼ والميارات الالزمة لتطبيؽ الجودة الشاممة.
 .20اإلستمرار بح ؿ المشكالت ومعرفة أسبابيا والتمكف مف تجاوزىا.
21ػ تحقؽ استخداما أفضؿ لالتصاؿ والتواصؿ.
22ػ ت خفض تكاليؼ اإلنتاج أو الخدمة التعميمية بتطبيؽ معايير الجودة في اإلنفاؽ.
23ػ تقم ؿ الوقت الالزـ إلنجاز الميمات.
24ػ تخمؽ بيئة تدعـ التطوير المستمر وتحافظ عميو.
25ػ تقم ؿ الميمات والنشاطات الالزمة لتحويؿ المدخالت إلى مخرجات.
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26ػ تخمؽ الثقة بيف المؤسسة والمنتفع..
27ػ تساعد عمى اتخاذ الق اررات استنادا لحقائؽ واقعية.
 .28زيادة القدرة عمى جذب العمالء واإلقالؿ مف شكاوييـ.
29ػ زيادة نسبة تحقيؽ األىداؼ الرئيسية لممؤسسة.

30ػ تحسيف وتطوير أساليب العمؿ ،وطرائؽ التدريس بما يستجيب لمستجدات المناىج.
 31ػ تنمية اإلنتماء والو ء لممؤسسة التعميمية لدى العامميف فييا مف خالؿ اعتزازىـ وحرصيـ عمى
تميز المخرج الذي تقدمو.
32ػ ضماف استمرارية المؤسسة وبقائيا.
33ػ تنمي القد ةر عمى اإلبداع لدى جميع العامميف في المؤسسة التعميمية.
 .34توفير التدريب الالزـ والمستمر لجميع العامميف وتمكينيـ مف مواكبة التطور.
 35ػ من

العامميف حوافز تشجيعية عف الجيود المميزة التي يبذلونيا( .عطية ،2009 ،ص ص

)116- 115
إف الفوائد المتوخاة مف توظيؼ وتفعيؿ الجودة الشاممة في التعميـ يمكف القوؿ أنيا تؤدي إلى تكييؼ
مخرجات المؤسسة التربوية مف خالؿ العناية بالتعمـ المستمر مدى الحياة ،وتنمية وتطوير الجانب
المعرفي والمياري والوجداني لممخرج التعميمي ،مع ترقية جودة السموؾ القيمي بالتعاوف والتواصؿ
وذلؾ بما يتناسب واحتياجات أفراد المجتمع ونظامو التربوي.
12ـ أهمية توظيف الجودة الشاممة عي تدريب المعمم:
إف جوىر الجودة الشاممة في تدريب المعمميف ىو ترجمة حتياجات ول توقعات المستفيديف
الداخمييف والخارجييف ،وبالتالي ف ف تقييـ أداء أعضاء ىيئة التدريس مرتبط بالدرجة األولى بالفرص
التي يمنحيا مستخدمي العمالة (أفراد المجتمع) في سوؽ العمؿ.
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كما أف الجودة الشاممة تعنى أيضا ب توجيو األنشطة والعمميات التدريبية لممعمميف بغرض التطوير
والتحسيف المستمريف ،وذلؾ حفاظا عمى جودة الخدمة المقدمة لممتعمميف لمحصوؿ عمى منتج (مخرج)
ذي كفاءة عالية يتطمبو سوؽ العمؿ ،وبالتالي تتوصؿ إلى تحقيؽ أىدافيا ،وتضمف الكفاءة والتميز.
مما سبؽ تتض

أىمية تطبيقات الجودة الشاممة في جانب إعداد وتدريب أعضاء ىيئة التدريس

(المعمميف) بوصفيـ فاعموف في إنتاج مخرج لممجتمع فاعؿ في شتى المجا ت.
13ـ تطوير برامج تدريب المعمم عي روت معايير الجودة الشاممة:
بعدما تـ إبراز أىمية توظيؼ الجودة الشاممة في تدريب المعمـ يتض مف خالؿ استقراء المعالـ
القاعدية لواقع ىذا التدريب أنو يستمزـ إعادة النظر في برامج تكوينو وتدريبو ،وأف أوؿ ما يراعى في
ىذه البرامج ىو األخذ بمبدأ الجودة الشاممة وتوظيفيا وفؽ مبررات ،نجد منيا:
1ػ شكمية ونمطية برامج التدريب ،وقصور ربطيا بمناىج التعميـ ،ومتطمبات وحاجات المجتمع
المعاصر.
2ػ التطور المعرفي والمعموماتي السريع ،والثو ةر التكنولوجية اليائمة التي أحدثت تغيي ار كميا ونوعيا في
طبيع ة المعرفة ،مما أدى إلى ضرورة إعادة النظر في صيا ة الفمسفات الحياتية في كؿ جوانبيا.
 3ػ ضعؼ الت كيد عمى التعمـ المستمر لممعمميف خاصة بعد الثورة المعموماتية والتكنولوجية وا تجاه
نحو ا ستخداـ ا ختراعات واألجيزة واألدوات المعقدة التي ليا األثر البالغ والمباشر في توجيو الحياة
ا قتصادية وا جتماعية.
4ػ ضعؼ التكامؿ ووجود فجوة بيف الشقيف النظري والتطبيقي في برامج تدريب وتكويف المعمميف.
5ػ قمة عناية البحث العممي ببرامج تدريب المعمـ.
 6ػ قصور النظرة الحالية في الحكـ عمى أداء المتعمـ وأنو ىو مف يتحمؿ نتائج وتبعات قصور التعمـ،
بؿ النظرة الحديثة ىي األكثر شمولية ليكوف الحكـ شامؿ ومتكامؿ عمى األداء ويمس كؿ األطراؼ
المنظومة التعميمية مف متعمـ ،ومعمـ ،ومؤسسة تعميمية.
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7ػ إعتماد الجودة وتحقيؽ التميز وا بتعاد عف النمطية وتحقيؽ رضا العميؿ( .طرابمسية ،2003 ،ص
ص( )11- 10العجمي ،2007،ص ص )38- 37
14ـ متطمبات تطبيق الجودة الشاممة بالمؤسسات التعميمية:
إف عممية تطبيؽ الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية ،وتحقيقيا ألىدافيا والفائدة المرجوة
منيا تخضع لمتطمبات وعوامؿ عدة ،نذكر منيا:
 1ػ توافر الكفاءات التدريسية المؤىمة القادرة عمى مراجعة وتقييـ أنشطة العمؿ مع توفير التدريب
لمقائميف بتمؾ األنشطة.
 2ػ تييئة المناخ التعميمي الذي يقتضي تطبيؽ نظاـ الجودة الشاممة بخضوعو وعناصره ومواصفاتيا
إلى معايير محددة تحكـ طبيعة ىذا المناخ (Deming, 2000, p 63).
 .3تبصير جميع العامميف في المؤسسات التعميمية بمبادئ الجودة ،وأىميتيا ،وشروطيا ،ومعاييرىا،
توفر مف كمفة وجيد ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ:
وما تحققو مف فائدة ،وما ه
*اختيار المدربيف والمدرسيف والعامميف الذيف يتسموف بمؤىالت لمعمؿ في إطار امبدأ ثقافة الجودة
الشاممةا.
*عقد لقاءات ومؤتمرات والقاء محاضرات مف خبراء مف نظاـ الجودة عمى ىؤ ء الذيف تـ اختيارىـ
بقصد تعريفيـ بفمسفة الجودة الشاممة ،ومبادئيا وقيميا.
- 4تحديد أىداؼ المؤسسة التعميمية ،ولكونيا تحكميا أىدافا محددة سمفا مف منظور الجودة الشاممة،
يستمزـ أف تكوف ىذه األىداؼ ذاتيا جودة تتسؽ باحتياجات الطمبة ،والمجتمع وسوؽ العمؿ.
- 5ضرورة إيماف اإلدارة العميا ب ىمية مدخؿ الجودة الشاممة ،وادراؾ مسؤولية مواكبة التغيرات العالمية
وما صاحبيا مف اشتداد حدة المنافسة ل ت خذ عمى عاتقيا ضرورة تطوير وتحسيف الجودة بصفة
مستمرة ودائمة.
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- 6التنسيؽ بيف الجيات التعميمية و يرىا كمنظومة متكاممة وبيف العممية التعميمية التعممية والمجتمع
باعتماد النظرة الشمولية التي ت خذ بعيف ا عتبار كؿ عناصر العممية التعميمية وتشابؾ العالقات
بينيا(المدخالت ،والمخرجات والتغذية الراجعة)
- 7تقويـ العممية التعميمية بناء عمى مؤشرات محددة تُطبؽ لقياس إنجازات المتعمميف وتقوـ المناىج
الدراسية ،والناتج التعميمي ( الخريج) ومدى مالءمتو ومتطمبات المجتمع المحمي والعالمي قبؿ وأثناء

وبعد أداء العمؿ في القطاع التعميمي ودوره في حؿ المشكالت واجراء التغييرات في السياسة التعميمية
قصد تحقيؽ جودة التعميـ.
- 8إيجاد قاعدة معموماتية وبيانات إحصائية داخؿ المؤسسة التعميمية تعتمدىا فمسفة الجودة الشاممة،
وتوجو عممية اتخاذ القرار.
- 9اإللتزاـ بالتخطيط الجيد ألي نشاط ألنو العقؿ الموضوعي واألداة الفعالة لمت كد مف سياسة الجودة
ومف تغطية أىدافيا وبالتالي تساعد عمى تحسيف المركز التنافسي لممؤسسة التعميمية.
- 10ضرورة تحقيؽ العمؿ الجماعي التعاوني التشاركي وكسر الحواجز بيف األقساـ المختمفة لممؤسسة
التعميمية ،والتنسيؽ بيف جيودىا بالتخمص مف الطبيعة المنفردة لمشخصية العممية المقوقعة عمى ذاتيا
(ا تجاه نحو الالمركزية) ،وتجسيد وحدة الفعالية بيف أقساـ المؤسسة التعميمية والعامميف فييا.
(البيواشي ،2007 ،ص  )88و(جويمي ،2001 ،ص  )69وطػرابمػسػيو ( ،2003ص )41 - 40
- 11حتمية ا ىتماـ بنوعية التعميـ ،وطرؽ ق ياس أىدافو مف خالؿ عممية التعمـ قصد الوفاء
بمتطمبات المجتمع وتحقيؽ جودة النظاـ التعميمي.
- 12ضرورة تحسيف وتنمية طرؽ التعميـ اإليجابي لمواكبة التطورات المتسارعة والمتالحقة في مجاؿ
التكنولوجيا وا نفجار المعرفي والمعموماتي عمى اعتبار أنيا عنصر أساسي في العممية التعميمية
التعممية والتي تحفز عمى ممارسة التفكير اإلبداعي والتعامؿ بميارات التواصؿ مع مصادر المعرفة
ونقدىا.
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- 13مراعاة ا نفتاح الحضاري العالمي عمى المجتمع في بناء المناىج الدراسية والتواصؿ مع
اإلنجازات العممية والتقنية المتالحقة مستفيديف مف التجارب ومستنديف لميوية الدينية والثقافية لمجابية
مختمؼ التحديات.
- 14ا ىتماـ بجودة المعمـ ،برفع مست واه قبؿ وأثناء الخدمة واستثمار قدراتو ،واستشعار أىمية العناية
بنوعية ىذا العنصر البشري التعميمي ودوره في تنفيذ أىداؼ ونجاح مخططات وتحقيؽ جودة النظاـ
التعميمي( .الحريري ،2011 ،ص( ،)41العجمي ،2007 ،ص ص( ،)158- 157بدوي،2010 ،
ص ص ( ،)351- 350عطية ،2007 ،ص ص .)144- 143
كما يمكف تمخيص ىذه المتطمبات في جممة خطوات تقوـ بيا أي مؤسسة تعميمية تعتزـ تطبيؽ
الجودة الشاممة ،وىي:
- 1نشر ثقافة الجودة الشاممة.
- 2التخطيط لتطبيؽ الجودة الشاممة.
- 3التنظيـ لتطبيؽ الجودة الشاممة.
- 4تنفيذ نظاـ الجودة الشاممة.
- 5النقويـ بشقيو الداخمي والخارجي.
(عطية ،2009 ،ص ص )150- 142
مف خالؿ ما تـ تناولو حوؿ مبررات ومتطمبات تطبيؽ الجودة الشاممة في التعميـ وفي المؤسسة
التعميمية يتض أف ىذه المتطمبات تؤكد وتعزز مف نشر ثقافة الجودة الشاممة التي تتصؼ بالشمولية،
وتقتضي القيادة الواعية والفاعمية ،كما تؤكد أيضا عمى أىمية التخطيط وتحديد األىداؼ ،ووضع
المعايير والمؤشرات ،وتبني طرؽ التعميـ الناجعة ،واختيار المعمـ الفاعؿ ،وتكريس العمؿ التعاوني،
وا نضباط اإلداري والمناخ التنظيمي ،وتفعيؿ نظاـ معموماتي دقيؽ كميا متطمبات تساعد عمى
الخروج بالجودة الشاممة مف اإلجراءات النظرية إلى أرض الواقع وبالتالي تحقيؽ جودة النظاـ التعميمي.
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الفصل الثاين:
 .15أساليب تطبيق الجودة الشاممة:

ىناؾ مجموعة مف أساليب تطبيؽ الجودة التي يمكف األخذ بيا والمجوء إلييا في مجمميا أو
ا كتفاء ب حدىا فقط ،ومف أىـ ىذه األساليب مايمي:
 – 1مفاىيـ الجودة الشاممة .TQM
 – 2المعيار الدولي أيزو . 9001
 – 3النموذج األوربي لمتميز . EFQM Excellence Model
– 4األسموب الياباني لمتحسيف المستمر وبالتدريج ( . ) Kaizen
 – 5إضافة إلى عدد مف أدوات لتحسيف المستمر في حاؿ تطبيقيا بطريقة صحيحة مثؿ :نظاـ
ا قتراحات ،وأسموب دوائر الجودة (البيالوي ،2006 ،ص .)20
 . 16معوقات تطبيق الجودة الشاممة بالمؤسسات التعميمية
ىناؾ بعض معوقات يمكف أف تحوؿ دوف إمكانية تطبيؽ الجودة الشاممة أو دوف نشرىا وتفعيميا في
مختمؼ المؤسسات التعميمية عامة ،ومؤسسات إعداد المعمـ عمى وجو الخصوص ،نشير إلى البعض
منيا:
 – 1صعوبة تحديد معايير قياس مدى جودة الخدمات الواجب توافرىا ،وذات أولوية.
 – 2ىيمنة التغيير عمى اإلدارة ،وتعاقب المديريف يعرقؿ فيـ وتطبيؽ اىتماماتيـ المختمفة عف اىتماـ
المدير السابؽ.
 – 3التركيز عمى األىداؼ قصيرة المدى عمى حساب تحقيؽ التوازف بيف األىداؼ القصي ةر والطويمة
األجؿ.
–4

ياب ا تصاؿ بيف المستفيديف مف العممية التعميمية والعامميف بالمؤسسات التعميمية يدفعيـ

لالنصراؼ عف القياـ ب داء واجباتيـ جزئيًا
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الفصل الثاين:
 0أو كميًا.

 – 5ندرة البيانات المتوفرة عمى نحو سريع ودقيؽ عف النظاـ التعميمي واداراتو ،وما يصاحبو مف فشؿ
في توفير معمومات عف اإلنجازات المحققة.
 – 6إتباع أنظمة وسياسات وممارسات

تتسؽ ومدخؿ الجودة الشاممة ،مع عدـ التقدير الكافي ألىمية

الموارد البشرية ،والتركيز عمى التقميد والمحاكاة لتجارب المؤسسات ير التعميمية.
 – 7تعجؿ المؤسسة التعميمية لتحقيؽ نتائج سريعة يدفعيا لتطبيؽ الجودة الشاممة دوف إعداد البيئة
المالئمة لذلؾ.
 – 8عدـ القد ةر عمى الوفاء با حتياجات الحقيقة.
 - 9مقاومة إدارة المؤسسات التعميمية لفكرة التعامؿ مع المتعمميف كمستيمكيف مستفيديف مف العممية
التعميمية.
 - 10التركيز عمى تق ييـ األداء وليس القيادة الواعية يصبغ اإلدارة بالتسمط فتتحوؿ إلى إدارة
بالتخويؼ تحوؿ دوف مساعدة األفراد عمى تحقيؽ جودة.
 – 11معارضة العديد مف التربوييف لمجودة الشاممة بسبب بعض مضامينيا التي تعد متعارضة مع
طبيعة المؤسسات التربوية والتعميمية.
 - 12الوقت الطويؿ الذي تحتاجو المؤسسات التعميمية ل تصؿ إلى النتائج المتوقعة ،ومقاومة البعض
لمتغيير ،والتمسؾ بآراء وقيـ إدارية تحوؿ دوف تنفيذ الجودة( .رجب ،2007 ،ص ص ،) 108 - 107
و(البيواشي ،2007 ،ص  ،) 65و(عبوي ،2006 ،ص ص .)50 - 49
في ضوء ما تـ عرضو مف معوقات تحوؿ دوف تطبيؽ الجودة الشاممة في التعميـ ،يمكف القوؿ
أف ىذه المعوقات واقعية تستمزـ األخذ بمتطمبات ومعاييرىا تالفييا كالتعاوف والعمؿ كفريؽ ،وا عتياد
باحتراـ حاجات المستفيديف ،وتوفير الوسائؿ .وىو ما جعؿ الدراسات راىنا تواصؿ عمميا مف أجؿ
تقديـ مقترحات لمتغمب عمى تمؾ المعوقات.
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الفصل الثاين:

ويمكف تمخيص مقترحات لمتغمب عمى بعض تمؾ المعوقات عمى العموـ فيما يمي:
 – 1ضرورة التعرؼ عمى حاجات العامميف والمستفيديف مف خدمات القطاع التربوي مثؿ :المتعمميف،
والمعمميف وأولياء األمور ،والمجتمع ،وبذؿ الجيد لتمبيتيا عمى نحو يحقؽ الرضا وا رتياح.
 – 2التوسع في تفويض الصالحيات ،والمسئوليات لممناطؽ التعميمية في الميداف ،وابقاء الدور
اإلشرافي والتوجييي لمو ازرة.
 – 3ا ىتماـ بالتنمية البشرية ،ومواجية تحديات عدـ وجود الكفاءات ،وا تجاه في التعميـ إلى الكيؼ
والجودة ،وقياس التعميـ با رتباط بمدخالتو.
 – 4ت سيس نظـ معموماتية تُوظؼ التقنيات الحديثة ،ووسائط ا تصا ت المتطورة التي تتي لصانعي
القرار ،والعامميف في المؤسسات التربوية إمكانية الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات المطموبة

والضرورية لتطبيؽ ىذا النموذج الذي يعتمد عمى المعمومة السريعة والدقيقة.
 – 5إعادة ص يا ة اإلطار الفكري لمعمؿ التربوي لتغدو المؤسسات التعميمية والتربوية

تعتمد عمى

عممية ضخ المعمومات والمعارؼ ،وحشوىا في أذىاف المتعمميف فقط بؿ تتجاوزىا إلى شحذ الطاقات
الفكرية ،والقدرات اإلبداعية لدييـ وتنميتيا ،وتعمـ القد ةر عمى الوصوؿ إلى المعمومة والخروج عف
النمطية.
 – 6إعادة تعريؼ مفاىيـ القيادة التربوية ،واألطر التي تعمؿ المؤسسات التربوية في ضوئيا قبؿ البدء
بتطبيؽ مفاىيـ وأساليب ونماذج الجودة الشاممة.
 - 7إعادة النظر في أساليب التقويـ التربوي ،ووسائمو لتحديد وسائؿ

ييميا التصنيؼ بقدر ما ييميا

تحقيؽ التحسف المستمر ،والجودة والنوعية في األداء( .الػزواوي  ، 2003 ،ص )41
خال ة:
في ظؿ التحديات التي يواجييا الميداف التربوي والتي تفرض عميو ا ستجابة أصبحت الجودة
الشاممة ضرورة لممؤسسات التربوية لمواكبة التغيرات والتطورات ومواجية ظروؼ الحياة المعاصرة إذ
أنيا ممزمة بالمبادرة وا ىتماـ ونشر ثقافة الجودة الشاممة عمى مستوى مختمؼ مؤسسات المجتمع،
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الفصل الثاين:

وعميو يتعيف األخذ بيا كمحور أساسي مف محاور التدريب لممعمميف ،ولممديريف ،ولممشرفيف التربوييف
عمى مختمؼ مسؤولياتيـ ومواقعيـ ،باإلستفادة مف تجارب وخبرات المجتمعات التي سبؽ اىتماميا
بالجودة ،وتطبػيػقاتيا مػنذ ما يزيد عمى نصؼ قػرف .وعمى رار األنظمة األخرى ،انصب تطبيقيا في
مكونات النظاـ التعميمي الثالثية األبعاد (المدخالت ،العمميات ،المخرجات) ،والتي تنطبؽ عمى
الموقؼ التعممي ،وذلؾ حسب األىداؼ المحددة ،المتمثمة أساسا في جودة أداء المعمـ والبيئة الصفية
والوسائؿ البيدا وجية الداعمة ،ليكوف المخرج مف ذلؾ ىو الحصوؿ عمى تعميـ متميز يحقؽ الجودة
ويمبي متطمبات المستفيديف.
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تمهيد

 .1المنظور التاريخي للمعايير:
 .2مفهوم المعايير
 .3أهمية تطبيق المعايـ ـيـر في التعليم
 .4مكونات المعايير
 .5تصنــيف المعايير
 .6مواصفات أو شروط المعايير
 .7األداء التدريسي للمعلم
 1.7تعريف األداء التدريسي
 2.7مبررات تطـوير أداء معلـم مـادل ملـوم الطبيعـة وال(يـال ءاأل يـاء فـي وـوء المعـايير
الجودل الشاملة.
 3.7نماذج لبعض معايير األداء التدريسي للمعلم
 .8معايير جودل األداء التدريسي لمعلم مادل ملوم الطبيعة وال(يال المقتر ة
 .9تقويم جودل األداء التدريسي لمعلم مادل ملوم الطبيعة وال(يال
خالصة

معايري اجلودة الشامةل ل دا اعمعم

الفصل الثالث:
تمهيد

أصبحت معايير الجودة مقوما رئيسيا مف مقومات معظـ المنظمات المعاصرة ،وىي اآلف حديث
الوسط التربوي في معظـ أنظمة التعميـ في كثير مف بمداف العالـ ال سيما المتقدمة منيا ،واستقطبت
اىتماـ الباحثيف والمختصيف في التعميـ .وألف تقدـ المجتمعات مرىونا بمواجية التحديات؛ اقتضت
الحاجة إلى تطوير التعميـ الذي أضحى تطبيقو واستحداث استراتيجيات لتفعيمو حتمية تفرض نفسيا
تحقيقا لمجودة في التعميـ ،واقتضتيا مستويات معيارية ،يتـ في ضوءىا تقويـ وتطوير مدخالت
وعمميات ومخرجات النظاـ التربوي والمستفيديف منو ،عمى غرار أداء المعمـ والمتعمـ ،أىـ قطبي
العممية التعميمية التعممية والفاعميف فييا .وىذا ما تضمنو اإلصالح التربوي القائـ عمى المعايير؛ حتى
أصبحت المعايير بمثابة القوة الدافعة لكثير مف السياسات التربوية.
وانطالقا مما سبؽ ،سيتـ خالؿ ىذا الفصؿ التطرؽ إلى المنظور التاريخي لممعايير ،مفيوميا
وأىمية تطبيقيا في التعميـ ،وكذا مكوناتيا وتصنػػيفاتيا ،مع تسميط الضوء عمى مواصفاتيا ،كميا
مجتمعة شكمت مرجعيات وخمفيات لمبررات تطوير أداء معمـ مادة عموـ الطبيعة والحياة (األحياء) في
ضوء المعايير الجودة الشاممة ،مبرزيف بذلؾ نماذجا لبعض معايير األداء التدريسي لممعمـ ،لنخمص
إلى اقتراح معايير جودة األداء التدريسي لمعمـ مادة عموـ الطبيعة والحياة ،عمما بأف ىذه األخي ةر
بدورىا إلى التقويـ.
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الفصل الثالث:
 .1المنظور التاريخي لممعايير:

ارتبطت حركة المعايير بحركتيف أخريتيف كبيرتيف ىما الجودة الشاممة واالعتماد التربوي ،وشكمت
الحركات الثالث فك ار تربويا مترابطا ثالثي األبعاد خالؿ حقبة التسعينات (الببالوي ،2010 ،ص ،)24
واقترف بداية استخداـ مصطمح المعايير بمصطمح الجودة .إذ منذ  1976اىتمت المنظمة الدولية لتوحيد
القياس  )International Standardzation Organization ( ISOبوضع مستويات القياس
والمعايير ،والشيادات المتعمقة بيا مف أجؿ تشجيع تجارة السمع ،والخدمات عمى المستوى العالمي،
األمر الذي أدى إلى تحقيؽ نجاح كبير ليا حيث أصبحت ىدفا تسعى إليو معظـ الييئات ،والشركات
والمؤسسات عمى حد سواء( .سالمة ،2006 ،ص )34
وقد اقترنت حركة المستويات المعيارية (المعايير) في التربية بالبحث عف مسببات الجودة في
التعميـ؛ بعدما شاع استخداـ مصطمح المعايير في مجاالت مختمفة كالصناعة ،والزراعة ،والتجا ةر
واليندسة وغيرىا ليقيـ مواصفات جودة المنتج ،فقد شيدت التربية منذ الخمسينات مف القرف الماضي
وحتى التسعينات منو عددا مف حركات اإلصالح التي وجيت أنظمتيا ،وأسيمت في تطوير وسائميا،
فمنذ بداية الخمسينات مف القرف الماضي ،والتربية تعتمد عمى األىداؼ ،ثـ جاءت حركة القياس
المحكي المرجع ،reference measurement criteria :وحركة التعمـ مف أجؿ التمكفMastery :
 ،learning.التربية القائمة عمى الكفايات ،competency- based- education :حركة مخرجات
التعميـ ، learning outcomes :التي اىتمت بوجود نظ ةر استباقية لنواتج عممية التعميـ والتعمـ ،ومنذ
أواخر الثمانين ات ومع االىتماـ بالنظرة المعرفية ومجتمع المعرفة جاءت ثقافة المعايير لمسعي نحو
الجودة ،إذ بمكف القوؿ أنيا امتداد طبيعي لما سبقيا مف حركات ،وأف كثي ار مف مبادئيا مألوفة (فضؿ
اهلل ،2005 ،ص .)150
وانتشرت ثقافة المعايير في المجاؿ التعميـ ،حتى أصبحت المعايير ىي المدخؿ الحقيقي إلى تحقيؽ
جودة مخرجات المؤسسات التعميمية ،وأصبح االعتماد  accreditationىو شيادة تتويج المؤسسة
التعميمية التي حققت معايير الجودة المعمنة .ورغبة في تحسيف مخرجات النظاـ التربوي والتعميمي،
وبعدما أثبتت حركة المعايير نجاحيا وفعاليتيا في تطوير م نتجاتيا في مختمؼ المجاالت الحياتية،
اتجيت العديد مف الجمعيات العممية والمتخصصة بوضع معايير لمتخصص في مجاؿ التربية ،منيا:
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الفصل الثالث:

 - 1المعايير القومية لمتعميـ في مصر  -التعميـ قبؿ الجامعي مف قبؿ و ازرة التربية التعميـ المصرية
وزرة التربية والتعميـ في منتصؼ تسعينات القرف
المعايير القومية لمتربية في أمريكا  -مف قبؿ ا
الماضي.
 - 2معايير المنيج والتقويـ في الرياضيات المدرسية مف طرؼ الجمعية الوطنية لمدرسي الرياضيات
)National Council of Teachers of Mathematics .(NCTM
 - 3معايير جودة المعمـ مف االتحاد العاـ لتقويـ وتنمية المعمـ الجديد في الواليات المتحدة األمريكية
(INTASC) Interstate New Teacher Assessement and Support Consortium.
- 5المعايير المينية الوطنية لممعمميف ،وقادة المدارس التي وضعتيا ىيئة التعميـ بدولة قطر ،والتي تحدد
ما ينبغي عمى قادة المدارس والمعمميف معرفتو ،واستيعابو ،ومف ثـ تطبيقو .كما تيدؼ إلى وضع إطار
مشترؾ لتوصيؼ األعماؿ ،وتضع إطار لمتطوير الميني ،ووضحت تمؾ المعايير متطمبات األداء
والمعرفة والميارات التي يحتاجيا كؿ منيـ( .العالي ،2007 ،ص ( ،)21البيالوي ،2010 ،ص)233
(راشد ،2007 ،ص .)642

 .2مفهوم المعايير
العيػار فػي المعجػـ الوسػػيط مػا اتخػذ أساسػا لممقارنػػة والتقػدير .وعيػار النقػود مقػػدار مػا فييػا مػف معػػدف
خالص .والمعاي ةر ىي التقدير بالحجـ ،بمحاليؿ قياسية .وفػي الفمسػفة يعتبػر المعيػار نموذجػا متصػو ار لمػا
يجب أف يكوف عميو الشيء ،ومف ىنا اعتبر المعيار مقياسا لممقارنػة والتقػدير ،وجمعيػا معػايير( .مجمػع
المغة العربية ،د ت ،ص )639
أما المعيار في االصطالح فمعناه المقياس أو المحؾ ،الذي يمكف الرجوع إليو أو استخدامو أساسا
لممقارنة أو التقدير.
مجموعة مف الشروط واألحكاـ التي تعتبر أساسا لمحكـ الكمي أو الكيفي مف خالؿ مقارنة ىذه الشروط
بما ىو قائـ وصوال إلى جوانب القوة والضعؼ )( Carter, 1973, p153
أما المجمس القومي إلعداد المعمميف ) (NCATEفيعرفيا بأنيا "توقعات مكتوبة تطابؽ مستوى محدد
مف األداء" )(National Council for Accreditation of Teacher Education, 2002, p57
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كما يعرفيا المقاني والجمؿ ( )2003بأنيا" :أراء محصمة لكثير مف األبعاد السيكولوجية ،واالجتماعية،
تعرؼ الصورة الحقيقية لمموضوع المراد تقويمو ،أو
والعممية ،والتربوية ،ويمكف مف خالؿ تطبيقياّ ،
الوصوؿ إلى أحكاـ عمى الشيء الذي نقومو" (ص .)279
تعرؼ جيف ىجتوف  Houghton Jeanneالمعايير بأنيا" :تمؾ النصوص المعبرة عف المستوى النوعي
الذي يجب أف يكوف ماثال بوضوح في جميع الجوانب األساسية والمكونة ألي برنامج تعميمي ،وىذه
الجوانب تشمؿ :الفمسفة التي ينطمؽ منيا البرنامج والييئة التعميمية ،والطالب  ،واإلدارة ،والمصادر
التعميمية ،والكفايا ت المينية لممعمـ(Jeanne,H. 1996, p42).
ويعرؼ كماؿ عبد الحميد زيتوف المعيار بأنو" :تحديد لممستوى المالئـ والمرغوب مف إتقاف المحتوى
والميارات واألداءات وفرص التعمـ ومعايير إعداد المعمـ" (زيتوف ،2004 ،ص)115
بينما يعرؼ الباز ( )2005معايير تعميـ العموـ بأنيا " :مجموعة مف المحكات التي تحدد ما ينبغي أف
يعرفو ويفيمو الطالب ،وما يكوف قاد ار عمى القياـ بو خالؿ مادة العموـ" (ص )116
مف خالؿ التعريفات السابقة ،يتضح أف كؿ التعاريؼ تجمع عمى أف المعايير عبارات تقوـ بإعدادىا
وصياغتيا ىيئات عممية مختصة ،تصؼ مستوى متوقع مف المعارؼ والميارات والقيـ التي يجب
يمتمكيا الطالب أو المعمـ معرفة وأداءا؛ تحوز ىذه المعايير مؤشرات واقعية قابمة لمقياس موجية ومرشدة
لألداءب ىدؼ تحقيؽ مستوى معيف مف الجودة .أما تعريؼ المعايير في الدراسة الحالية فيي:
"صياغات عامة لمقياس صفا ت وجب توافرىا في األداء التدريسي ألستاذ عموـ الطبيعة والحياة في
التعميـ المتوسط ،ويمكف صياغتيا عبر مؤشرات في شكؿ أداءات محددة لممستوى المطموب الذي يجب
أف يحققو األستاذ ،حيث تكوف قابمة لممالحظة والقياس أي في صورة محكات لمحكـ عمى جودة األداء".
مؤشرات األداء Performance Indicators
يتـ تحديد المؤشرات أو الدالئؿ الخاصة بكؿ معيار ،ويصاغ كؿ مؤشر في صورة أداء محدد
يسمح بقياسو ليتـ مف خاللو التحقؽ مف بموغ المعيار ،وتتدرج المؤشرات في عمقيا ومستوى صعوبتيا
وفقا لممرحمة التعميمية.
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وتعتبر مؤشرات األداء مف الوسائؿ التي تساعد في اإلجابة عمى السؤاؿ:كيؼ تعرؼ ما تـ إنجازه؟ ،
حيث يعرفيا كنداؿ كمؤشرات ألداء الطالب" :أنيا وصؼ دقيؽ وواضح لممعارؼ أو الميارات التي يجب
عمى الطالب تحقيقيا في مرحمة معينة خالؿ مسارىـ الدراسي" ( (Kendall, John. S, 2001,
،p2كما تعبر مؤشرات األداء عف أداءات قميمة قابمة لممالحظة ولمقياس؛ وتوضح ىذه المؤشرات التقدـ
صوب تحقيؽ المستوى المنشودة.
بمعنى أخر تمكننا المؤشرات مف الحكـ عمى ما تحقؽ مف المعايير ،وفي ىذا السياؽ يشير التراث
النظري إلى وجود نوعيف مف المؤشرات ىما عمى النحو اآلتي:
بأنيػا" :مقيػاس
 -مؤشرات كميػة :تكػوف عمػى شػكؿ أرقػاـ ،حيػث يعرفيػا )ّ (Tony Mayo, 1990, p4

عددي لمدرجات لتحديد مدى تحقؽ اليدؼ".

 مؤش ػرات كيفيػػة :تعب ػػر عػػف حال ػػة النظػػاـ ف ػػي شػػكؿ عب ػػارات محػػددة تمكنن ػػا مػػف إص ػػدار أحكػػاـ نوعي ػػةباستخداـ مقياس متدرج.
وفي ىذا الصدد؛ يشير محمد رجب فضؿ اهلل ( ،2005ص  )121إلى عدد مف السمات التي ينبغي
توافرىا في صياغة مؤشرات األداء وىي :الوضوح ،االنتماء إلى المعيار المشتؽ منو ،التكامؿ مع
المؤشرات األخرى ،لتشكؿ في مجمميا األداء المقصود مف وراء المعيار ،عدـ التناقض مع المؤشرات
األخرى المشتقة مف نفس المعيار ،إمكانية مالحظتو وق ياسو ،بياف استخداـ وتوظيؼ المعرفة ،االرتباط
الوثيؽ بالجوانب الميمة مف الميارات والمعارؼ المتضمنة في المعيار.
وبذلؾ يمكف تعريؼ مؤشرات األداء بأنيا "عبارات محددة تصؼ مستوى األداء المتوقع مف معارؼ
وميارات أدائية قابمة لمقياس والمالحظة والتي يجب أف يصؿ إليو المعمـ لتحقيؽ الميمة المطموبة،
وبالتالي تحقيؽ المستوى المعياري المنشود".
 .3أهمية تطبيق المعايـــيـر في التعميم:
أصبح استخداـ المعايير في العممية التربوية يعكس واقع التطوير والتحسيف ،ما جعؿ المؤسسات
التربوية تتنافس لمحصوؿ عمى شيادات الجودة .ويأتي ذلؾ مف االقتناع بأف جودة التعميـ تكوف في
وجود معايير محددة ودقيقة تصؿ في أقصاىا ودقتيا إلى درجة توضيح ما يجب تعممو واكتسابو،
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والمستوى المطموب الوصوؿ إليو في كؿ مجاؿ مف المجاالت المرتبطة بالعممية التعميمية ،مما جعميا
تكتسي أىمية ،تمخصيا النقاط التالية:
أنيا تحدد بوضوح
 وضع معايير متوقعة ومرغوبة ومتفؽ عمييا لألداء التربوي في كؿ جوانبو ،حيث ّ
ما ينبغي تعممو ونوع األداء المتوقع؛ كما أنيا تحدد ما ينبغي عمى المعمـ وعمى المدرسة أف يسعيا
إلى تحقيقو بغرض تحسيف األداء.
 تحقؽ المعايير مبدأ الجودة الشاممة ،فيي مناخ لمحكـ عمى الجودة في مجاؿ معرفي معيف (جودة ما
يعرفو المتعمـ وأداءه في ىذا المجاؿ ،جودة البرنامج الذي يتيح ليـ الفرصة لمتعمـ ،والممارسات
التقويمية) ،وكذلؾ جودة النظاـ التربوي ككؿ وخدمتو لظروؼ المجتمع ومجابية التغيرات والتطورات
العممية والتكنولوجية.
 تمثؿ الم عايير تحديا لممتعمميف مما يدفعيـ إلى بذؿ أقصى جيد لموصوؿ إلى تحقيؽ المعايير
وبالتالي تحقيؽ مبدأ التميز.
 يركز التعميـ القائـ عمى المعايير عمى تطبيؽ المتعمميف لممعرفة ،إذ تقدـ المعايير إطا ار لمربط ما بيف
المعرفة واستخداميا؛ وىذا الربط وتمؾ القدرة عمى الربط جميتاف بوضوح في الممارسات العقمية،
واألدائية؛ ويعبر عنيما المتعمـ في صورة أداء ،يقدـ دليال حقيقيا عمى االكتساب العقمي والتمكف
األدائي.
 تمكيف ىيئة التدريس مف تحديد المستويات الحالية لتحصيؿ المتعمميف والتخطيط لمتعمـ المستقبمي
بكؿ ثقة؛ عمى اعتبار أف المعايير تسيـ في بناء تقويـ تتوفر فيو درجة عالية مف الثبات ،ذلؾ ألف
تقدـ المعايير محكات لمحكـ عمى تقدـ المعمميف نحو رؤية تقويمية لتعمـ وتعميـ مجاؿ معرفي معيف،
ويظؿ المتعمـ مسئوال ومحاسبا عمى تحقيؽ معايير محددة.
 توفر المعايير فرص التعاوف واالتساؽ ،والتماسؾ لتحسيف التعمـ في فرع معيف مف فروع المعرفة؛
فيي تسمح لكؿ مشارؾ في العممية التعميمية بأف يتحرؾ في نفس االتجاه ،ضمانا لنيؿ مبادرات
تحسيف التعميـ دعما مف جميع الجيات المعنية؛ إذ تعتمد المعايير عمى تواصؿ جيود مختمؼ
الفاعميف غير المباشريف (اإلدارة المدرسية ،ومخططي الم ناىج ،ومطورييا ،ورجاؿ األعماؿ ،وقادة
المجتمع) ،والمباشريف كالمعمميف ،والمتعمميف ،وأولياء األمور بتنمية لغة واطار عمميـ المشترؾ،
وتذوقيـ لمعمؿ التربوي داخؿ المدرسة.
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 إظيار قدرة المعمميف عمى تحقيؽ العديد مف النواتج المحددة مسبقا ،واعادة التأكيد عمى أىمية
إطال قيـ لألحكاـ عند تقييـ المتعمميف ،مع تقديـ تغذية راجعة وفرص لمتخطيط ،واالعتراؼ بذلؾ
كمؤشر لتقدميـ؛ مع التأكيد عمى النواحي االيجابية إلنجازات المتعمميف.
 ثمة ارتباط إيجابي قوي بيف درجة فاعمية أي مجتمع في المستقبؿ ،ودرجة نجاحو في إتاحة فرص
تعميمية عالية الجودة معتدلة التكمفة لجميع أبنائو.
 نجاح المعمـ في القياـ بأدواره الجديدة المتوقعة يستمزـ امتالكو جممة مف الكفايات والقدرات ،التي
تختمؼ بدورىا عف تمؾ التي يمتمكيا معمـ اليوـ ،مما يعني ضرورة تحديث برامج إعداد المعمـ قبؿ
الخدمة وتطويرىا ،إضافة إلى برامج التنمية المينية المستمرة.
 تساعد المعايير المعمميف عمى استخداـ النواتج المحددة كدليؿ لكيفية استخداـ محتوى المنيج والمواد
المساعدة األخرى ،وتشجيعيـ عمى استخداـ المحتوى والعمميات بنطاؽ أوسع في تخطيطيـ وتدريسيـ
وتدعيـ إيجابيتيـ نحو أساليب التعمـ المطورة ،واكتسابيـ لفكر متجدد عف كيفية تفكير وتعمـ
المتعمميف.
 وجود الكثير مف المعمومات التشخيصية لمراجعة وتقديـ البرنامج التدريبي ألعضاء ىيئة التدريس؛ إذ
تجد المعايير الوسائؿ التي يمكف مف خالليا الوصوؿ بمستوى األداء الحالي إلى مستوى األداء
المرغوب مثمما أكدتع العديد مف البحوث والدراسات التي استخدمت معايير تعميـ العموـ كأساس
لتنمية معمـ العموـ مينيا مف خالؿ نموذج لمتكامؿ بيف برامج التدريس وأداء المعمـ.
 تمثؿ المعايير بؤ ةر التطوير ووضع الخطوط العريضة لمساعدة واضعي المناىج ومنفذييا عمى تحديد
األىداؼ التي تسعى المعايير لتحقيقيا ،كما تسيـ في تطوير المقررات بإتاحة قد ار مف المرونة بما
يسمح بتكييؼ المحتوى مع الحاجات الخاصة لممتعمميف ولمظروؼ الخاصة بكؿ مدرسة وتبني فضمى
الممارسات.
 توفر المعايير مقياسا بتقويـ أبعاد التدريس كافة ،وتحديد ما يجب أف يكوف عميو؛ كما تمثؿ
(المعايير) قاعدة لممحاسبية ،بتوفير سبؿ محاسبة المجتمع لممدرسة (آليات واجراءات واختبارات تقوـ
عمى أساس األداء) قصد إصالحيا؛ ما يعزز مف ثقة المجتمعات في التعميـ (فضؿ اهلل،2005 ،
ص ص ( )157- 155شحاتة ،2005 ،ص.)09
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يمكف استخالص أف أىمية المعايير التربوية تكمف في أنيا تحدد معايير المعرفة والميارات المطموبة
والمتوقعة مف المعمميف والمتعمميف عمى حد السواء ،وىي بذلؾ توضح الممارسات التدريسية التي يجب
عمى المعمـ اتباعيا ،كذلؾ تعمؿ عمى توجيو وترشيد تعمـ المتعمميف وفؽ األىداؼ المرسومة.
 .4مكونات المعايير:
يتضمف تحديد الجوانب األساسية في بناء المعايير تحديد مكوناتيا ،وتتمثؿ ىذه المكونات كما ورد عف
و ازرة التربية والتعميـ المصرية ( ،)2003في اآلتي:
 - 1المجاالت ) : (Domainsوىي الموضوعات الكبرى التي يشمميا تعميـ العموـ (كعموـ الحياة وعموـ
األرض والفضاء وغيرىا.).... ،
 - 2المعايير ) :(Standardsوىي ما ينبغي أف يعرفو المتعمـ ،وما يمكف أف يقوـ بأدائو مف الميارات
العقمية والعممية والعممية ،وما يمكف أف يكتسبو مف قيـ ،وسموكيات في كؿ مجاؿ مف مجاالت العموـ.
 - 3المؤشرات ) : (Indicatorsفيتـ تحديد المؤشرات ،أو الدالئؿ الخاصة بكؿ معيار ،والتي يتـ مف
خالليا التحقؽ مف بموغ المعيار ،ويصاغ كؿ مؤشر في صورة أداء محدد يسمح بقياسو ،وتتدرج
المؤشرات في عمقيا ،ومستوى صعوبتيا وفقا لممرحمة التعميمية.
 - 4العالمات المرجعية ) : (Benchmarksوىي عبارات تصؼ ما يجب أف يصؿ إليو المتعمـ في
كؿ مكوف مف مكونات المعيار ،وعند كؿ مدى معيف مف صفوؼ المراحؿ التعميمية المختمفة .أما
قواعد التقدير ) : (Rubricsويقصد بيا قواعد قياس أداء المتعمـ ،وتقديره ،كما تحدد الحد األدنى
لقبوؿ بحقؽ معيار معيف ،وقد يختمؼ مف معيار إلى آخر أو مف مرحمة إلى أخرى.

 .5تصنــيف المعايير
وتصنؼ المعايير إلى عدة مستويات:
 1.5معايير المحتوى :Content Standards
تصؼ معايير المحتوى ما الذي ينبغي عمى كؿ متعمـ أو معمـ أف يعرفو فيكوف بذلؾ قاد ار عمى أدائو
بإتقاف؟ فيي تقدـ توصيفات واضحة ومحددة لتمؾ المعرفة (األفكار ،والمفاىيـ  .)....وينبغي أف تكوف
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أيضا معايير المحتوى قابمة لمقياس ،حتى يمكف أف يظير المتعمموف فيميـ لمميارات والمعرفة ،ويمكف
لممعمميف مف معرفة ما يقدروف عمى أدا ئو لموصوؿ إلى تعمـ ما ىو متوقع.
 2.5معايير األداء Performance Standards
تتألؼ معايير األداء مف مؤشرات خاصة باألداء وكذلؾ مياـ أدائية ،فيي وصؼ لتطبيقات
معرفية وأدائية .وىذا يوضح كيؼ يظير المتعمموف كفاءاتيـ في المعارؼ ،والميارات التي تتضمنيا
معايير األداء الفعمي (زغموؿ وعبد العزيز ،2007 ،ص .)12
 3.5المعايير الميسرة لمتعمم Opportunity to Learn Standards
تشير المعايير الميسرة لمتعمـ إلى جميع األنشطة التي تدعـ وتساند األىداؼ المقصودة (خبرات
بيئة الفصؿ ،مف معرفة ومناقشات ومواد ووقت ومكاف متاح ،وفاعميف خارجييف "رفاؽ /أولياء)؛ كما
تحدد مدى توافر البرامج التعميمية ،وىيئة التدريس والموارد المدرسية األخرى والتمويؿ الالزـ ليا وغيرىا.
إذ يتضح أف التخطيط الجيد لممعايير الميسرة لمتعمـ ىي عممية تصميـ شاممة ألنيا تساعد عمى تحقيؽ
ما تنشده كؿ مف معايير المحتوى ومعايير األداء كونيا تفعؿ التناسؽ والوضوح بيف ىذه األنواع الثالثة
مف المعايير الممتقية والمتقاطعة رأسيا وأفقيا.

 .6مواصفات أو شروط المعايير
كػي يتحقػؽ اليػدؼ مػف المعػػايير؛ يسػتمزـ أف تتميػز بجممػة مػػف الخصػائص؛ يمكػف تحديػدىا بالنقػػاط
اآلتية:
 الشــمولية :يتوجػػب أف تغطػػي جميػع جوانػػب و أبعػػاد العمميػػة التعميميػة التعمميػػة ،محققػػة مبػػدأ الجػػودةالشاممة.
 الموضـــو:ية :ترك ػػز عم ػػى األم ػػور اليام ػػة ف ػػي المنظوم ػػة التعميمي ػػة م ػػع تجن ػػب األم ػػور الت ػػي ال تخ ػػدـالصالح العاـ ،وتنأى عف الذاتية والتحيز.
 المرونـــــة :قابمي ػ ػػة تطبيقيػ ػػا وتفعيمي ػ ػػا ف ػ ػػي مختمػ ػػؼ القطاع ػ ػػات والبيئ ػ ػػات بظروفيػ ػػا المتباين ػ ػػة جغرافي ػ ػػا،واقتصاديا.
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 المجتمعية :حيث يعكس تفعيميا تنامي الدور المجتمعي ،وخدمتو ،وفؽ حاجاتو وطموحاتو. االستمرارية والتطـور :حيػث تتسػـ فاعميػة تطبيقيػا فتػرات زمنيػة ممتػدة ،وتكػوف قابمػة لمتغييػر لمجابيػةالتحديات ،والتطورات العالمية العممية والتكنولوجية.
 تحقــق مبــدأ المشــاركة :أي يػتـ إعػػدادىا وتقػػويـ نتائجيػا ومتابعتيػػا وفػؽ أسػػس تشػترؾ فييػػا األط ػراؼالمعنية والمستفيدة في المجتمع.
 األخالقيــة والوطنيــة :تسػػتند عمػػى أسػػس أخالقيػة ،ت ارعػػي عػػادات المجتمػػع وسػػموكاتو ،تخػػدـ الق ػوانيفالتنظيميػة ،مصػبوغة بقػيـ قوميػة لخدمػػة أولويػات وأىػداؼ الػوطف ،وت ارعػػي مصػالحو العميػا فػي المقػػاـ
األوؿ.
 دا:مــة :يجػػب أالّ ينظػػر إلػػى المعػػايير كيػػدؼ فػػي حػػد ذاتيػػا ،إنمػػا تكػػوف آليػػة لػػدعـ وتطػػوير العمميػػةالتعميمية والنيوض بيا.
 الواقعية :أف تكوف مرت بطة باألىداؼ القابمة لمجسيد عمى أرض الواقع. القابمية لمقياس ولمتقدير :تقويـ المخرجات التعميمية ومقارنتيا بالمواصفات القياسػية واصػدار األحكػاـوالق اررات ،قصد الوصوؿ إلى جودة المخرجات التعميمية التعممية.
)( (Kendall,John.J ,2001,p p12-29عبد السميع وحوالة ،2005 ،ص )273

 .7األداء التدريسي لممعمم:
1.7

تعريف األداء التدريسي:

تعددت تعريفات األداء كمصطمح تربوي ،فقد عرفتو الفتالوي ( )2003عمى أنو" :ما ينج هز المعمـ
مف مياـ واجراءات بشكؿ قابؿ لمقياس" (ص .)24
ويعرؼ شحاتة والنجار ( )2003األداء التدريسي بأنو" :سموؾ المعمـ أثناء مواقؼ التدريس سواء داخؿ
الصؼ أو خارجو ،ويالحظ أف ىذا األداء ىو الترجمة اإلجرائية لما يقوـ بو المعمـ مف أفعاؿ أو
استراتيجية في التدريس ،أو في إدارتو لمصؼ ،أو إسيامو في األنشطة المدرسية أو غيرىا مف األعماؿ
التي تسيـ في تحقيؽ تقدـ في تعمـ الطالب" (ص .)29
كما عرؼ عمى أنو " :سموؾ المعمـ أثناء مواقؼ التدريس سواء داخؿ الفصؿ أو خارجو ويالحظ أف ىذا
األداء ىو الترجمة اإلجرائية لما يقوـ بو المعمـ مف أفعاؿ واستراتيجيات في التدريس أو في إدارتو لمفصؿ
أو في مساىمتو في األنشطة المدرسية وغيرىا مف األعماؿ أو األفعاؿ التي يمكف أف تسيـ في تحقيؽ
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تقدـ تعمـ الطمبة" (وىبي ،2002 ،ص  ،)757فيو ذلؾ السموؾ المرئي الظاىر الذي يمكف مالحظتو
وتقدي هر وتقويمو.
 -تعريف تحسين األداء التدريسي لممعمم:

يمكف تعريؼ تحسيف األداء التدريسي لممعمـ عمى أنو" :قياـ المعمـ بمتطمبات األداء التدريسي بدقة

في مجاالت التخطيط والتنفيذ والتقويـ المنوطة بو عمى أكمؿ وجو وفقا لممعايير الموضوعة مع مراعاة

تحقيؽ حاجات التالميذ  ،والمستفيديف الداخمييف والخارجييف بيدؼ الوصوؿ إلى تحقيؽ الجودة الشاممة

في العممية التعميمية .ويتـ قياس جودة األداء مف خالؿ مقاييس معيارية :بطاقة مالحظة األداء.

 2.7مبررات تطوير أداء معمم مادة :موم الطبيعة والحياة (األحياء) في ضـوء المعـايير الجـودة
الشاممة:
ثمة عدة مبررات تدعو إلى ضرو ةر تطوير أداء معمـ مادة عموـ الطبيعػة والحيػاة فػي ضػوء معػايير

الجودة الشاممة ،نذكر منيا:
 إضػافة إلػى أف المعمػػـ اليػوـ ىػػو المخطػط لعمميػػة التػدريس ،فيػو كػػذلؾ مػف يقػػوـ بإدارتيػا وتوجيييػػا،
بمشػاركة التالميػػذ والتفاعػؿ معيػػـ ومسػػاعدتيـ ،ولػيس مثػػؿ المعمػـ التقميػػدي الػػذي ييػتـ بنقػػؿ المعمومػػات
وتمقينو المتالميذ.
 إىمػاؿ تركيػز الب ػرامج عمػى تكػويف معمػػـ العمػوـ وفػػؽ الػنمط الحػديث ألدواره ،واسػػتخداـ ط ارئػؽ تدريبيػػة
تقميدية معتمدة اإللقاء والتمقيف.
 تحسيف دافعية المعمـ نحو التػدريب المسػتمر أثنػاء الخدمػة ،واتاحػة الفرصػة لممعمػـ لاللتحػاؽ بالػدورات
التدريبية المتخصصة ،وورش العمؿ والندوات التي تتعمؽ بتخصصو ،أو بتطوير األداء وتحسينو في
مجاؿ التدريس.
 تزيػػد مػػف وعػػي المعمػػـ بمفيػػوـ الجػػودة وأى ػػدافيا ،ومتطمبػػات تطبيقيػػا خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بػػأداء المعم ػػـ
ومسؤولياتو.
 ض ػػرو ةر المراجع ػػة والتق ػػويـ المسػ ػػتمر لجمي ػػع األس ػػاليب واإلج ػ ػراءات المرتبط ػػة بتفعي ػػؿ أداء المعممػ ػػيف:
كاستراتيجيات تدريسية ،وطرؽ التدريس المتبعة ،والتقنيات والوسائؿ المستخدمة في التػدريس ،ومػدى
مالءمة األىداؼ التعميمية ووضوحيا ،وغير ذلؾ مف اإلجراءات التي تسػاعد عمػى تفعيػؿ أداء المعمػـ
يف في المؤسسة التعميمية.
 عدـ االىتماـ بتنمية االتجاىات اإليجابية لدى المعمميف نحو العمـ ومينة التدريس.
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 الكشؼ عف فاعمية المعمـ ،واتجاىو نحو مينة التدريس ،مف خالؿ قياس األداء.
 عػػدـ االىتم ػػاـ بالجوانػػب العممي ػػة والتطبيقيػػة ،والتوجي ػػو نحػػو ممارس ػػة األنشػػطة الت ػػي تعػػد ج ػػزء مكم ػػال
لممنياج التعميمي
 تؤكد معظـ البحوث والدراسات الحديثػة أىميػة تػوفير المعػايير كشػرط لتقػويـ أداء المعمػـ باسػتمرار فػي
ض ػػوء مع ػػايير األداء والتعػ ػػرؼ عم ػػى المشػ ػػكالت الت ػػي تعتػ ػػرض تحس ػػيف أداءه ،والعمػ ػػؿ عم ػػى تالفييػ ػػا
لتحقيؽ الجودة في األداء.
 وجود فجوة بيف التكويف النظري والتطبيقي سواء أكاف في إعداد المعمـ في مرحمة قبؿ الخدمة ،أـ في
تدريبو في أثناء الخدمة.
 العمؿ عمى رفع مستوى الكفاءة لدى المعمـ شخصيا وعمميا ومينيا واجتماعيا.
 من ػػاداة المجتم ػػع الع ػػالمي المعاص ػػر عام ػػة ،والتعمػ ػػيـ الع ػػالمي بجمي ػػع مراحم ػػو خاص ػػة بض ػػرو ةر تحقيػ ػػؽ
الجػػودة الشػػاممة فػػي التعم ػػيـ ،التػػي تؤكػػد ض ػػرو ةر تطػػوير أداء المعمػػـ مػػف خ ػػالؿ ت ػوافر المعػػايير لدي ػػو.
(القحطاني ،2012 ،ص ص ( )46- 45نصر ،2007 ،ص )88
ىذه المبررات وغيرىا الكثير ،جديرة أف تشكؿ الدافع إلى تطبيؽ الجودة الشاممة عمى أداء
المعمـ؛ بيدؼ مساعدتو عمى القياـ بدوره ومسؤولياتو التي يفرضيا عميو التحديات التعميمية المتغي ةر
والمتطورة التي تمثؿ أحد أىـ إف ارزات التطورات العممية والتكنولوجية الحديثة؛ بيدؼ االرتقاء بمستوى
ممارساتو وضماف الجودة في أدائو.
3.7

نماذج لبعض معايير األداء التدريسي لممعمم:

 .1معايير الجمعية الوطنية األمريكية(NSTA) :
لقد وفرت معايير الجمعية الوطنية األمريكية ( (NSTAلتدريس العموـ أسسا الستخداميا في الحكـ
عمى نوعية التدريس في صفوؼ العموـ وىي بذلؾ تحدد رؤية عف تدريس العموـ الجيد الستخداميا
كنموذج مف قبؿ المعمميف حيث أكدت عمى التالي:
 المعيار األول :فهم المعممين لممحتوىتؤكد  NSTAفي ىذا المعيار عمى ضرورة أف يكوف المعمـ قاد ار عمى فيـ وتفسير المفاىيـ األساسية في
العموـ ،والعالقات التي يحتاج إلييا لتطوير تعمـ الطمبة.
 -المعيار الثاني :فهم كيفية تعمم الطمبة واستخدام األساليب المختمفة لتطوير المعرفة لديهم:
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تركز معايير ( )NSTAعمى أساليب التدريس االستقصائي في تدريس العموـ لتزويد الطمبة بميارات
استقصائية يستخدميا العمماء وآخروف ممف يعمموف عمى حؿ المشكالت.
 المعيار الثالث :التخطيط:يعتبر التخطيط مف أىـ العمميات وأقواىا في عممية التدريس وىو يشير إلى الجانب الذي يقوـ فيو
المعمـ بصياغة مخطط عمؿ لتنفيذ التدريس سواء كاف طوؿ السنة أو لنصؼ السنة أو لشير أو ليوـ
وترجع أىمية التخطيط المسبؽ لمدرس أو لممقرر الدراسي في أنو ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة
عمى سموؾ المعمـ في الفصؿ ،فمو قارنا بيف معمـ يدخؿ الفصؿ دوف أي تخطيط ومعمـ أعد وحضر
جيداً فنجد أف األوؿ يتخبط ويعرض أفكا ار مشوشة أما الثاني فيمقي دروسو بكؿ سالسة ويربط بيف
األفكار نتيجة لمتخطيط المسبؽ ومف ثـ نجد طالبو غالبا مدركيف لما يقوؿ.
 المعيار الرابع :مهارة خم ق بيئة تعميمية آمنة وخبرات تعمم لجميع الطمبة بحيث تحقق األمنوالسالمة.
 لمعيار الخامس :التقويم الفعال :ولكي يكوف برنامج التقويـ فعاال يجب أف يحرض المعمـ عمىأف يتصؼ تقويمو بالخصائص التالية:
• مطابقة أسموب التقويـ لألىداؼ الموضوعية.
• شمولية التقويـ.
• االىتماـ بالنواحي التشخيصية والعالجية.
• استمرارية التقويـ.
• وحدة التقويـ.
• اتباع األسموب العممي (الحريري ،2007 ،ص .)388
 .2المعايير األمريكية العامة لتعميم العموم : Science Teaching Standards
تصؼ معايير تعميـ العموـ ما يجب أف يدركو معممو العموـ ويكونوا قادريف عمى أدائو:
المعيار األول :يخطط معممو العموـ لطمبتيـ برنامج العموـ القائـ عمى االستقصاء.
المعيار الثاني :يسيؿ معممو العموـ تعميـ العموـ.
المعيار الثالث :ينيمؾ معممو العموـ في تقييـ تعميميـ وتعمـ طالبيـ المستمر.
المعيار الرابع :يصمـ ويدير معممي العموـ بيئات تعمـ تزود الطمبة بالزماف والمكاف والمصادر
المطموبة لتعمـ العموـ.
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المعيار الخامس :يكوف معممو العموـ جماعات مف متعممي العموـ تعكس الدقة العقالنية
لالستقصاء العممي واالتجاىات والقيـ االجتماعية التي تؤدي إلى تعمـ العموـ.
المعيــار الســـادس :يس ػػيـ معممػػو العم ػػوـ فػػي تخطػػيط برن ػػامج تعمػػيـ العم ػػوـ فػػي المدرس ػػةوتطوي هر
تطوي ًار مستم ار (بياف ،2010 ،ص .)78
 .3معايير معممي العموم في والية "كولورادو":
جاء نظاـ تطوير أداء معممي العموـ وفؽ معايير الجودة تمبية لمتطمبات مجمس الشيوخ
األمريكي في كولورادو ،ىي:
 المعيار األوؿ :التنوير العممي ،بمعنى أف يكوف المعمـ واسع اإلطالع والمعرفة. المعيار الثاني :معرفة الرياضيات وضرو ةر أف يكوف المعمـ واسع اإلطالع في الرياضيات. المعيار الثالث :معرفة المعايير والتقييـ ،بأف يكوف المعمـ واسع اإلطالع قاد اًر عمى وضعإستراتيجيات حوؿ التخطيط وتقنيات التقييـ.
 المعيار الرابع  :معرفة المحتوى ،بحيث يكوف المعمـ واسع اإلطالع في مجاؿ تخصصو. المعيار الخامس :معرفة قاعة الدروس  ،واإلدا ةر الصفية. المعيار السادس  :معرفة الفروؽ الفردية لمطالب. المعيار السابع  :معرفة التقنية ،بحيث يكوف المعمـ ماى ار في استعماؿ التقنية. المعيار الثامف  :الد يمقراطية في الممارسات التعميمية. .4معايير أداء المعمم الجيد في والية "كنتاكي" ـ Kentucky
تضمنت ىذه المعايير تسعة مجاالت ىي عمى النحو اآلتي:
المجاؿ األوؿ  :تصميـ المنيج وتخطيطو.المجاؿ الثاني :تييئة بيئة التعمـ. المجاؿ الثالث :إدارة المنيج.المجاؿ الرابع  :التواصؿ وتقويـ نتائج التعمـ.المجاؿ الخامس  :يعكس أداء المعمـ نواتج التعميـ والتعمـ.المجاؿ السادس  :ميتـ بتطويره الميني. المجاؿ السابع  :نشطٌ مشارؾ مع زمالئو. المجاؿ الثامف  :معرفة محتوى المنيج.107
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 المجاؿ التاسع  :تطبيؽ التكنولوجيا (كوثر بمجوف ،2009 ،ص .)529 .5معايير مؤسسة The Interstate New Teacher Assessment and :Intasc
Consortium ):
مؤسسة تيتـ بجودة التدريس ،وقد وضعت عش ةر معايير ،ينبغي توافرىػا فػي أداء المعمػـ ىػي عمػى النحػو
اآلتي :
 أف يكػػوف المعم ػػـ عم ػػى وع ػػي بمف ػػاىيـ مادت ػػو ،ويسػػتطيع ت ػػوفير خبػ ػرات تعم ػػـ تجعمي ػػا ذات معن ػػىلمطالب.
 أف يكوف المعمـ عمى معرفة بكيفية تعمـ الطالب ،ويوفر ليـ فرص التعمـ. أف يكوف عمى وعي باختالؼ طرائؽ تعمـ طالبو ,ويوفر ليـ منافساً يناسب ىذا االختالؼ. أف يستخدـ إستراتيجيات تدريسية تنمي التفكير. أف يتفيـ كيفية إثا ةر دافعية المتعمميف لممشاركة في التعمـ. أف ينمي االستقصاء والنشط العمؿ الجماعي. أف يخطط لمتدريس معتمدًا المعرفة بالمادة والمتعمميف والمجتمع. أف يوظؼ إستراتيجيات تقويمية مناسبة لنمو المتعمميف. أف يسعى لتنمية نفسو مينياً. أف يحرص عمى إقامة عالقات جيدة مع الزمالء بالمدرسة.وقد وضعت المؤسسة لكؿ معيار مجموعة مف المؤشرات المعرفية واألدائية والوجدانية،التي يمكف قياسيا
لدى المعمـ (النجدي ،2005 ،ص )401
 .6معايير محمود الناقة ( )2006لجودة التدريس

تتمثل معايير جودة التدريس في اآلتي:
 - 1معايير :امة:

 -ينتسب إلى مدخؿ تدريسي معتمد .

 -تستند طرقو إلى عمميات اختيار وانتقاء وصياغة وتنظيـ وعرض .

 -يستخدـ إستراتيجيات تدريسية تجمع بيف فنيات التدريس ووسائمو وأساليبو وطرائقو.

 تتحدد مداخمو وفنياتو واجراءاتو وأساليبو ووسائمو في ضوء أىداؼ الموقؼ التعميمي. - 2معايير تتصل بمكونات الموقف التعميمي:
 -التمكف مف المادة المتعممة.
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الفصل الثالث:
 -التمكف مف طبائع المتعمميف وخصائصيـ.

 يستخدـ وسائؿ تكنولوجيا التعميـ المعاص ةر وأساليبيا. -يستخدـ إجراءات وفنيات تدريسية شائقة وجذابة.

 -يكوف مناسباً في مداخمو وطرائقو وفنياتو لطبيعة المحتوى المقدـ في الموقؼ التعميمي.

 - 3معايير تتصل بإجراءات التدريس تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً:

 يستند إلى خطة مسجمة بادئة باألىداؼ منتيية بختاـ الموقؼ التعميمي . يستند إلى التخطيط المنطقي لخرائط الحقائؽ والمفاىيـ والتعميمات في المادة المعممة. يستند إلى مجموعة مف األنشطة اإلجرائية المصاحبة الموجية نحو تحقيؽ األىداؼ. يقدـ األفكار المجردة تقديمًا محسوسًا. يضيؼ إلى المادة المقررة أفكا اًر جديدة. يميد لمتعمـ بإثا ةر دوافع المتعمميف وميوليـ وحماستيـ وتشوقيـ وحب استطالعيـ. يحتفظ باىتماـ المتعمميف وجذب انتباىيـ وتركيز وعييـ واستم ارر متابعتيـ بالتعزيز وبتوجيياتالتعمـ.
 ينوع في طرائقو وفنياتو بتنوع الفروؽ الفردية بيف المتعمميف وتعددىا. يركز عمى تنمية التفكير العممي ،والروح الناقدة ،والفحص والتروي والتأمؿ. ييتـ بالتدريب عمى األنشطة اإلجرائية التعميمية ،مثؿ :المالحظة واالكتشاؼ واالستنتاج والتحميؿوالتجريب والممارسة.
 ييتـ بأساليب التعمـ الذاتي والبحث والتنقيب واالعتماد عمى النفس. يتيح الفرصة لممتعمميف لممشاركة والمناقشة والحوار وطرح األسئمة واالستكشاؼ والتقصيواالستنتاج.
 ييتـ دائمًا بالتغذية الراجعة والتحفيز والتوجيو. يتكيؼ مع طبيعة وسرعة التعمـ عند المتعمميف. يتالءـ مع اإلمكانات المتاحة ،ويفعميا بأقصى درجة ممكنة ،وأيضا مع الوقت والمكاف المتاحيف. يستثمر الوقت بكفاءة ويحد مف الوقت الفاقد. يتسـ بوضوح المغة وبساطتيا ويسرىا. يتسـ بالصوت الواضح والممثؿ لممعنى والمؤكد لمداللة .109
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الفصل الثالث:
 -يتسـ باإلنسانية واأللفة والديمقراطية.

 يحرص عمى التمخيص والتجميع والتركيز والتحديد والتنظيـ في نياية الموقؼ التعميمي. يوفر إجراءات متابعة الواجبات والتكميفات والتعيينات التي يقوـ بيا المتعمموف. يوفر ختامًا لمموقؼ التعميمي سا ًار وحاف ًاز (بياف ،2010 ،ص .)85 - 84 .7المعايير المهنية لممعممين في دولة قطر:
 تصميـ خبرات تعمـ تتسـ بالمرونة واالبتكار لمطمبة. توظيؼ طرائؽ التعميـ ومصاد هر التي تشرؾ الطمبة في تعمـ فاعؿ. تعزيز الميارات المغوية والحسابية. تييئة بيئات تعمـ آمنة مثي ةر لمتحدي. تصميـ خبرات تعمـ تربط الطمبة بالمجتمع. توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العممية التعميمية. تقييـ تعمـ الطمبة. بناء عالقات شراكة مع األس ةر والمجتمع. العمؿ في الفرؽ المينية. توظيػؼ معرفػة الطػالب وطريقػة تعمميػـ فػي دعػـ عمميتػي التعمػيـ والتطػوير (فريػؽ المعػايير الوظيفيػػة، ،2008ص .)12
وقد حدد الورثان في دراستو ( ،2008ص  )336ثمانية معايير لمجودة الشاممة في التعميـ المتعمقة
بالمعمـ ،وىي كالتالي:
المعيار األوؿ :تخطيط وتصميـ المواقؼ التعميمية.المعيار الثاني  :توفير المناخ التعميمي المالئـ والتقيد بو والحفاظ عميو.المعيار الثالث  :التمكف مف المادة العممية  ،وفيـ طبيعتيا وتكامميا مع المواد األخرى.المعيار الرابع :استخداـ االستراتيجيات والتقنيات التعميمية.المعيار الخامس  :تقويـ الطالب ومتابعة نتائج التعمـ.المعيار السادس  :التقويـ الذاتي لممعمـ.المعيار السابع  :مدى تعاوف المعمـ مع رؤسائو  ،وزمالئو  ،والطالب  ،وأولياء أمورىـ.المعيار الثامف  :مدى التنمية المينية لممعمـ.110

معايري اجلودة الشامةل ل دا اعمعم

الفصل الثالث:

نستنتج مما سبؽ ،أف المعايير تقدـ رؤية عامة حوؿ الثقافة العممية ،حيث نجد فييا شؽ التقارب:
أيف يتفؽ المختصيف والجمعيات في التركيز عمى الجانب العممي في تحديد المعايير مع اختالؼ
صياغتيا ،مما يؤكد أىمية ىذه المعايير وضرورة توافرىا في المعمـ إذا ما أراد أف يحقؽ جودة عالية في
أدائو ،ونالحظ الشؽ اآلخر ،وىو شؽ االختالؼ الذي تمميو الخصوصية البيئية والثقافية لكؿ مجتمع،
ففي المعيار الثامف مف معايير جودة أداء المعمـ في والية كولورادو ،يؤكد عمى "الديمقراطية في
الممارسات التعميمية" ،ما ال يمكف تأكيده أو حتى نصو في قائمة معايير أداء معمـ في بيئة عربية.
ولعؿ ىذا لدليؿ عمى عدـ وجود معايير ثابتة ،بؿ ليا مواصفات المرونة والتطور وفؽ الخصوصيات
المجتمعية المختمفة.

 .8معايير جودة األداء التدريسي لمعمم مادة :موم الطبيعة والحياة المقترحة :1
ي ػػرى عبي ػػد ( ،2004ص  )30أن ػػو عن ػػد بن ػػاء مع ػػايير لتق ػػويـ أداء المعم ػػـ يج ػػب وض ػػع مخطط ػػات لي ػػذه
المعايير ،ولعميا تعكػس مكوناتيػا التػي سػبؽ الحػديث عنيػا ،وتتضػمف :المجػاالت  ،Domainsالمعػايير
 ،Standardsالمؤشرات  ،Indicatorsوقواعد التقدير .Rubrics
 فالمجاالت  : Domainsوتـ تحديدىا في ىذه الدراسة بثالث مجاالت ىي :التخطيط لمتػدريس،تنفيذ التدريس واستراتيجياتو ،التقويـ.
*مجال التخطيط لمتدريس :قػد ةر أسػتاذ عمػوـ الطبيعػة والحيػاة عمػى تصػميـ ووضػع خطػة تعميميػة تعمميػة
طويمة وقصي ةر المدى فعالة مبنية عمى فيـ واختيار وتكامؿ أىداؼ المنياج واستراتيجيات وأنشطة التعمـ
والوسائؿ البيداغوجية وأساليب التقويـ في احتياجات التالميذ وأنماط تعمميـ.
* مجـال تنفيـذ التـدريس :تمكػف أسػتاذ عمػوـ الطبيعػة والحيػاة مػف مادتػو العمميػة ،وفيػـ طبيعتيػا وتكامميػػا
مع المواد األخرى (كفاءات عرضية) ،وقدرتو عمى استخداـ استراتيجيات تعميمية تعممية متنوعة وفعالػة،
واقتراح وضعيات مشكمة مزعزعة الموارد القبمية التالميذ ،وتوظيؼ األنشطة والتكنولوجيا المناسبة ،وادارة
بيئػة الػتعمـ جيػػدة بمػا يحفػػز ويشػجع التالميػػذ عمػى االستقصػاء العممػػي ،والتفكيػر الناقػػد ،واالبتكػاري وحػػؿ
المشكالت ،وجعؿ جوانب تعمميـ ذات معنى ،ويراعي مستوياتيـ وقدراتيـ المختمفة.

1

 -ستكتفي الطالبة الباحثة بعرض مجاالت المعايير ،مع ذكر لمؤشرات أحد المعايير( .يمكن اإلطالع على قائمة المعايير المقترحة في

الملحق رقم ( )1الذي يتضمن معايير جودة األداء التدريسي لمعلم مادة علوم الطبيعة والحياة في صورتها النهائية.
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الفصل الثالث:

* مجــال التقــويم  :قػػد ةر أسػتاذ عمػػوـ الطبيعػػة والحيػاة عمػػى جمػع وتحميػػؿ وتفسػػير المعمومػات عػػف أدائػػو
(التقػػويـ ال ػػذاتي) ،وأداء تالمي ػػذه باس ػػتخداـ أس ػػاليب وأدوات متنوعػػة لمتع ػػرؼ عم ػػى م ػػدى تحق ػػؽ األى ػػداؼ
التعميمية التعممية ،وتقديـ التغذية الراجعة التي تساعد عمى تطوير أداء كؿ مف األستاذ والتالميذ.
 أما المعايير  :Standardsفيي عبارات تصؼ مػا الػذي يجػب أف يعرفػو معمػـ عمػوـ الطبيعػةوالحياة لممرحمة المتوسطة ويكوف قاد ار عمى أدائو ،وتـ تحديدىا في ىػذه الد ارسػة بسػبعة معػايير،
مثمما ىو مبيف:
 التخطػيط لمتػػدريس :صــيا ة األهــداف (رصــد الكفــاءات)ح وضــع وتحديــد الخطــة البيدا وجيــةح
المعرفة العممية.


تنفي ػػذ الت ػػدريس :طــــرق واســــتراتيجيات التــــدريسح إدارة البيئــــة الصــــفيةح اســــتخدام الوســــائل
البيدا وجية.

 مؤشرات معيار إدارة البيئة الصفية:
 – 1يوفر بيئة صفية تعممية تمبي احتياجات المتعمميف وتعزز التعمـ لدييـ.
 – 2ينػػوع ف ػػي منػػاخ البيئ ػػة الصػػفية م ػػف أجػػؿ التحفي ػػز واثػػارة الدافعي ػػة لػػدى الم ػػتعمـ ،والتفاعػػؿ والمش ػػاركة
الفعالة.
 - 3يدير وقت التعمـ بفعالية وويستثمره بشكؿ جيد ومرف حسب أىمية التعممات وبما يخدـ المتعمميف.
 - 4يقدـ التعزيز لممتعمـ بمختمؼ أنواعو في الوقت المناسب.
 - 5يقدر قوة التعزيز وما يتناسب ومستوى اإلبداع في أداء المتعمـ.
ينوع صيغ التعزيز المفظية وغير المفظية بشكؿ غبر مبالغ فيو.
ّ -6
 - 7يشجع عمى التفاعؿ المفظي باستعماؿ المفاىيـ العممية الدقيقة.
 - 8ي ػػوزع األدوار والميػ ػػاـ بدق ػػة عمػ ػػى المتعمم ػػيف وفػ ػػؽ الخطػ ػػة الزمني ػػة المحػ ػػددة لم ػػدرس تحقيقػ ػػا ألىػ ػػداؼ
الدرس.
 - 9يدرب المتعمـ عمى المشاركة في إنجاز التراكيب التجريبية والنماذج التفسيرية والوظيفية. ...
 - 10يوجو أسئمة وواجبات منزلية تقيس مستويات معرفية ومنيجية وقيمية مختمفة لدى المتعمميف.
 - 11يراقب ويقوـ المتعمميف أثناء أداء األنشطة الصفية.
 - 12يتأكد مف استيعاب المتعمميف لمبعد القيمي لموضوع الدرس المقدـ.
 - 13يوجو المتعمميف الكتشاؼ الخطأ ويحثيـ عمى تصحيحو.
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التقويـ :التقويـ (ومعاييره ضمنية :تقويم الذاتيح تقويم المتعممح التغذية الراجعة).



 .9تقويم جودة األداء التدريسي لمعمم مادة :موم الطبيعة والحياة:
يعد التقويـ التربوي إحدى الفعاليات الميمة في نشاطات المؤسسات التعميمية ،لمتأكد مف سيرىا
نحو تحقيؽ أىدافيا ،ومف ثـ اتخاذ الق اررات واإلجراءات العممية لمتحسيف ،والتعزيز لضماف فعالية وجودة
المنظومة ومخرجاتيا وانسجاميا مع البيئة الخارجية عمى النحو المؤدي لتطورىا باستمرار.
إذ يعرؼ التقويـ التربوي بأنو عممية تقوـ عمى أسس عممية تستيدؼ إصدار الحكـ بدقة وموضوعية
مدخالت وعمميات ومخرجات أي نظاـ تربوي ،ومف ثـ تحديد جوانب القوة والقصور في كؿ منيما؛
تمييدا التخاذ ق اررات مناسبة إلصالح ما قد يتـ الكشؼ عنو مف نقاط الضعؼ والقصور( .يوسؼ
والرافعي ،2006 ،ص )244
ولما كاف ىدؼ اإلصالح التربوي الحديث ىو تطبيؽ فمسفة الجودة الشاممة ،اقتضى األمر ضرو ةر وجود
مواصفات قياسية أدائية لكؿ الفاعميف في العممية التعميمية عمى اعتبار أنيـ األساس في بموغ الجودة،
وتتضمف عممية تقويـ األداء مراحؿ استباقية أخرى بنائية وأخرى ختامية ،كأف تحدد المعايير "التي يتـ
في ضوئيا تقويـ األداء ،والقياـ بالقياس األداء الفعمي لممعمـ باستخداـ مقياس أو أكثر ،شريطة أف يتمتع
المقياس بالصدؽ والثبات ،ليتـ بعد ذلؾ مقارنة األداء الفعمي بالمعايير لتحديد الفرؽ بيف األداء الفعمي
والمتوقع ،ثـ سي تـ مناقشة النتائج مع المعمـ التخاذ القرار المناسب واإلجراءات التصحيحية ،إذا كاف ثمة
ضرورة لذلؾ" (فتحي ،2000 ،ص .)106


أساليب وطرق تقويم جودة األداء التدريسي لممعمم:

 تحميؿ العمؿ :وفيو يتـ تحميؿ عمؿ المعمـ عموماً خالؿ عممية التدريس ،لمحكـ عمى ما يقوـ بوفعالً مف مياـ.
 االستبانة :تستخدـ في جمع البيانات والمعمومات الخاصة باألفراد أو بالمشكالت التي تواجييـ أوفي تحديد احتياجاتيـ.أدوار ،وميارات مرتبطة بعممو ،وما ييممو منيا.
 تحميؿ التفاعؿ :ويركز ىذا األسموب عمى تحميؿ التفاعؿ المفظي ،وغير المفظي لممعمـ داخؿ حج ةرالدراسة ،وتحديد نمط الكالـ الغالب لممعمـ أثناء التدريس.
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الفصل الثالث:

 االختبارات :تعد مف أىـ أدوات التقويـ ،التي مازالت تحتؿ مكانة ميمة بيف بقية أدوات التقويـاألخرى.
 المقابمة الشخصية :يمكف تعرؼ اتجاىات األفراد مف خالليا ،واألسباب التي تكمف وراء سموؾمعيف ،ومدى صدؽ المفحوص ومدى دقة استجابتو .
 التقرير الذاتي :يقوـ فيو الفرد بالتعبير الشفيي أو التحريري عف نفسو فيما يتعمؽ بسمة أو نقد يرتبطبسموكو أو ميولو أو أرائو ومعتقداتو تجاه موضوعات أو أشخاص آخريف.
 المستوى التحصيمي لمتالميذ. مالحظة المعمـ :تستخدـ في مالحظة أداء المعمـ  ،وتستخدـ أيضا في التقويـ الذاتي لممعمـ مفخالؿ المالحظة غير المباشرة مف خالؿ التسجيؿ الصوتي أو المرئي (يوسؼ والرافعي ،2006 ،ص
 .)216وىذا ىو أىـ أساليب تقويـ المعمـ ،واألكثر األساليب استخداما،خصوصا فيما يتعمؽ بسموكو،
أو أدائو التدريسي ،وغالبا ماتتـ المالحظة المنتظمة لممعمـ أثناء تدريسو مف خالؿ بطاقات أو قوائـ
مالحظة يعتمدىا االختصاصييف (مثؿ المشرفيف التربوييف ،ومديري المدارس) الذيف يقوموف بمالحظة
المعمـ أثناء زيارتيـ لو في الصؼ الدراسي أثناء قيامو بعممية التدريس ،ويقوـ االختصاصي بوضع
تقديرات لميارات المعمـ في التخطيط ،وال تنفيذ وتقويـ عممية التدريس.
وقد تتـ مالحظة المعمـ بشكؿ غير منتظـ ،ودوف االعتماد عمى بطاقات مالحظة ،أو قوائـ
تقدير ،مثمما يفعؿ الموجو ،أو المشرؼ التربوي عندما يج لس مع المعمـ أثناء التدريس ،وقد يكوف الحكـ
غير دقيؽ ما لـ يكوف الشخص القائـ بالمالحظة ىنا عمى قدر كبير مف الخبرة ،والدراية بميارات األداء
التدريسي الجيد (يوسؼ والرافعي ،2006 ،ص )216
ويعت بر تقويـ أداء معمـ العموـ جانبا ميما في العممية التعميمية لما لو مف تأثير مباشر في
تحسيف أدائو التعميمي وممارساتو التدريسية وتجويد مخرجات العممية التعميمية التعممية ،كما تظير أىمية
تقويـ التعمـ في العموـ لمعرفة مدى تحقؽ األىداؼ المنشودة ،وتعزيز وتدعيـ عناصر القوة أو
االيجابيات في العممية التعميمية ،واقرارىا ومعالجة عناصر الضعؼ أو السمبيات منيا لتحسيف جودة
تدريس العموـ.
ويرى عبيد ( ،2005ص  ) 30أنو عند بناء المعايير لتقويـ أداء المعمـ يجب وضع مخططات
لممعايير تتضمف  :المجاالت ،والمعايير ،ومؤشرات ،وقواعد التقدير .rubrics
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الفصل الثالث:

أما المجاالت فتـ تحديدىا في الدراسة الحالية كما سبؽ ذكره بثالث مجاالت :التخطيط ،والتنفيذ،

والتقويـ.

أما المعايير فيي سبعة معايير ،يتضمف كؿ معيار منيا مجموعة مف المؤشرات؛ ليبمغ عددىا

اإلجمالي  72مؤشرا.

وال يتوقؼ األمر عند مؤشرات المعايير في تقويـ أداء معمـ عموـ الطبيعة والحياة في التعميـ المتوسط،
بؿ يمتد إلى مقاييس التقدير المتدرجة لكؿ مؤشر مف مؤشرات األداء ،التي تعبر عف مقدار جودة

تحقيؽ المعايير ،وتتكوف قواعد التقدير مف عدة مستويات (مدرجات) ،ويستعمؿ في الغالب أربعة

مستوياتكما أوردىا محمود ( ،2005ص  ،)283وىي كالتالي:

 المستوى األوؿ :يكوف فيو الفرد في حاجة إللى مجيود أكبر لكي يصؿ إلى المستوى الثالثالمطموب تحقيقو ،حيث أنو يقوـ بأداءات محددة ،ويعمؿ أخطاء كثيرة.

 المستوى الثاني :يقوـ الفرد فيو بأداءات أقؿ مف المطموب ويعمؿ بعض األخطاء ،وبذلؾ فإنويحتاج إلى بذؿ مجيود لموصوؿ إلى المستوى الثالث.

 المستوى الثالث :وىو المستوى الداؿ عمى وصوؿ الفرد إلى المستوى المطموب تحقيقو ،أي قياموباألداءات المطموبة وفقا لممؤشرات.

 -المستوى الرابع :دليؿ التميز والتفوؽ ،أي الفرد قاـ بأداءات أعمى مما يتطمب تحقيقيا.

يتضح مف ذلؾ أف المعايير تقدـ وصفا دقيقا لما ينبغي عمى أستاذ عموـ الطبيعة والحياة لمتعميـ
المتوسط أف يعرفو ،وأف يكوف قاد ار عمى أدائو ،ىذا الوصؼ لكؿ مستوى مف مستويات األداء ،مما
يساعد عمى مالحظة وتقويـ أداء المعمـ في ضوء معايير الجودة الشاممة.

خالصة
وفي ضوء ما تضمنو متف ىذا الفصؿ ،تبيف أ ف استخداـ المعاي ةر في العممية التربوية أصبح مف
األىمية بمكاف بأف تتبناىا المؤسسات التربوية إذا ما أرادت أف تكوف ليا مكانة في خضـ التنافس
لمحفاظ عمى النوعية والتمكف مف حيازة شيادة االعتماد في تطببؽ معايير جودة التعميـ ،وكؿ ىذا يتـ
بعدما ترسخ مفيوـ المعايرة كأداة لمتحسيف واالقتناع بأف جودة التعميـ تحقؽ في وجود معايير محددة
ودقيقة تصؿ في طموحيا ودقتيا إلى درجة توضيح ما يجب تعممو واكتسابو ،والمستوى المطموب
ا لوصوؿ إليو في كؿ مجاؿ مف المجاالت المرتبطة بالعممية التعميمية.

115

معايري اجلودة الشامةل ل دا اعمعم

الفصل الثالث:

وليست المعايير تحسينا بحد ذاتو ،بؿ وسيمة توضح لممعمـ حقيقة أدائو الراىف مقارنة باألداء المتميز
والمتوقع ،وىي في ذات الوقت أداة مساعدة مف أجؿ تحقيؽ التميز والتفوؽ مف خالؿ تحديد نقاط الخطأ
والضعؼ والعمؿ عمى تالفييا وتعزيز نقاط القوة مقارنة بوضع النموذج.
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تمهيد

 .1مفهوم التدريب أثناء الخدمة
 .2أىمية تدريب المعلمين أثناء الخدمة
 .3أىداف تدريب المعلمين أثناء الخدمة
 .4دواعي تدريب المعلمين أثناء الخدمة
 .5مبادئ التدريب أثناء الخدمة
 .6أنواع وأساليب التدريب أثناء الخدمة.
 .7البرنامج التدريبي :مفهومو /تخطيطو /تنفيذه /تقويمو
 .8معايير جودة التدريب أثناء الخدمة
خالصة

التدريب أثناء اخلدمة

الفصل الرابع:
تمهيد7

تولي األنظمة التربوية المزيد مف االىتماـ لقضية إعداد المعمميف وتدريبيـ أثناء الخدمة ،ما
يؤكد أىمية التدريب الذي أصبح ضرورة ممحة ،والذي يستمزـ إدارتو بمدربيف وبمشرفيف أكفاء في وجود
موارد مادية مالئمة ،وبرامج تدريب تعتمد منيجية عممية في تصميميا وأساليب مناسبة وفعالة في
تنفيذىا وتقويميا وسيرورة متابعتيا لتحقيؽ أىدافيا .ونظ ار لتأثير المعمـ المباشر عمى جودة التعميـ
وجودة مخرجات المؤسسات التعميمية ،وبعد تحوؿ دو هر في ضوء التطورات والمستجدات العممية
والتكنولوجية والرقمية التي مست المجاؿ التربوي -الذي ألزمتو مواكبة التحديات وتبني إصالحات
تتماشى مع ىذه التحوالت والتغيرات  -يستدعي تبني إستراتيجية تأىيؿ ىؤالء المعمميف باعتماد التدريب
أثناء الخدمة لتحقيؽ نمو ميني بكفاءات مدربة ومؤىمة لمنيوض بالعممية التعميمية وتحقيؽ التوجيات
المعاصرة في تطويرىا.
ومما سبؽ ذكره حوؿ تدريب المعمميف أثناء الخدمة ،تـ خالؿ ىذا الفصؿ تحديد مفيومو وأىميتو
واإلشارة إلى أىدافو ،ودواعي ومبررات ال تدريب أثناء الخدمة لممعمميف ،دوف إغفاؿ مبادئو ،أنواعو
وأساليبو .كما ت ـ تسميط الضوء عمى أىـ المراحؿ المتبعة في تصميـ البرامج التدريبية وتقويميا ،وكذا
معايير جودة التدريب أثناء الخدمة ،وكؿ ذلؾ بما يتوافؽ مع أىداؼ ومتطمبات الدراسة الحالية.
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الفصل الرابع:
 .1مفهوم التدريب أثناء الخدمة:

يعتبر التدريب التربوي أثناء الخدمة ىو إحدى اآلليات التطويرية لألداء الميني لممعمميف ،إذ عرفو
الخطيب والخطيب ( )6003بشكؿ عاـ بأنو " عممية مخططة ومنظمة ومستمرة ،تيدؼ إلى تنمية
ميارات وقدرات الفرد وزيادة معموماتو ،وتحسيف سموكو واتجاىاتو بما يمكنو مف أداء وظيفتو بكفاءة
وفعالية" (الخطيب والخطيب ،6003 ،ص.)103
وأضاؼ براي ( )6003أف التدريب ىو أي شكؿ مف أشكاؿ العمميات التي تصمـ بغرض تسييؿ
عمم ية التعمـ لدى الجميور المستيدؼ). (Bray, 2006, p 22
ويؤكد ىاريس (" 7 )6003أف التدريب أثناء الخدمة ىو برنامج منظـ ومخطط لمزيد مف الخبرات
الثقافية والسموكية لممعمميف في إطار جماعي تعاوني وبموجب فمسفة واضحة ،واستراتيجية مستنيرة،
وأىداؼ محددة "(.(Harris, 2001, p20
وذكر ماندي وآخروف (" 7)6002أف التدريب ىو تمؾ النشاطات المصممة لتقديـ المعرفة والميا ةر التي
يحتاجيا المتدرب لموظيفة الحالية ( . (Monday Wayne, Noe & Premeaut, 2005, p202
ويعرفو الطعاني (" 7 )6004أنو تمؾ الجيود المنظمة والمخطط ليا لتطوير معارؼ وأداء وخبرات
المتدربيف وذلؾ لجعميـ أكثر فاعمية في أداء مياميـ " (الطعاني ،6004 ،ص .)31
كما يورد عبد السميع وحوالة ( " 7) 6002تعريفا لتدريب المعمميف أثناء الخدمة بأنو 7كؿ عممية تييء
وسائؿ وتعاوف المعمميف عمى اكتساب الفاعمية في أعماليـ الحاضرة والمستقبمية وىو بمثابة نشاط
مستمر لتزويد المعمـ بخبرات وميارات واتجاىات تزويد مف مستوى أدائو لمينتو" (عبد السميع وحوالة،
 ،6002ص .)346
ويرى إيرلي وبوب ) )6001أف التدريب أثناء الخدمة ىو عممية تنمية النشاط الذي يقوـ بو المعمموف
بغرض زيادة معارفيـ ،ومياراتيـ والقدرة عمى االىتماـ بتوجياتيـ وطرائقيـ التدريسية مف أجؿ تطوير
عممية التعميـ والتعمـ"(.(Early & Bubb, 2004

119

التدريب أثناء اخلدمة

الفصل الرابع:

وظير في تعريؼ معمار ( " 7)6030بأنو مجموىة مف األنشطة التي تسعمى إلى إكساب المتدرب
المعمومات والميارات واالتجاىات بناء عمى حاجاتو الممحة باستخداـ أساليب تدريب فردية أو جماعية"
(معمار ،6030 ،ص .)63
أما دينسي وجريفيف ) )6003فيعرفا التدريب أثناء الخدمة بأنو" 7محاوالت مخططة ومدروسة تقوـ بيا
المنظمة وذلؾ مف أجؿ التسييؿ عمى الموظفيف عممية تعمـ مختمؼ المعارؼ والميارات والسموكيات
الم تعمقة بالوظائؼ التي يقوموف بيا"(.(Denesi and Griffin, 2001
وقد عرفو الغامدي ( )6036عمى أنو تمؾ العم مية المستم ةر التي تتـ مف خالؿ تزويد المتدرب أيا كاف
بمعمومات وميارات الزمة لكي يكوف قاد ار عمى أداء مياـ محددة بشكؿ أفضؿ" (الغامدي،6036 ،
ص .)61
وفي إطار تدريب المعمميف ،يعرؼ كيس ) )3663التدريب أثناء الخدمة بانو كؿ الحمقات الدراسية
واألنشطة التي يشترؾ فييا المعمـ .بيدؼ زيادة معموماتو المينية وميولو ومياراتو ،ويدخؿ في ىذا
جميع الدراسات التي تؤىؿ لشيادات أعمى مف شيادتو األصمية التي أىمتو لدخوؿ المينة" ( (Case,
.1991, p136

 .2أهمية تدريب المعمم ين أثناء الخدمة:
لما كاف االىتماـ بتطوير أداء المعمـ أثناء الخدمة أم ار ضروريا وحتميا لمواكبة عممية التطوير
الشاممة لمتعميـ التي تمس العناصر البشرية والمادية ،ظيرت أىمية التدريب أثناء الخدمة استجابة
لمتحديات المتعاظمة التي تفرضيا المتغيرات المتسارعة التكنولوجية والعممية؛ فيو أىـ الوسائؿ العممية
في تطوير أداء المعمـ.
وحسب ما ذكره جاد ( ) 6005أف أغمب المؤتمرات والندوات التي تناولت أىمية التدريب أثناء الخدمة
أوصت بمايمي7
 -يجب أف يعتبر التدريب حقا لممربيف وواجبا عمييـ.
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الفصل الرابع:

 يجب أف يتـ التدريب أثناء الخدمة داخؿ المؤسسات التربوية وفي إطار الفريؽ والجماعة ،معالمشاركة النشطة مف جانب المتدربيف أنفسيـ.
 يجب إنشاء آليات تدريب تمنح المعمميف فرص اإللماـ بالمشكالت التي تعترضيـ والحموؿ المعتمدةفي إطار ميني (جاد ،6005 ،ص ص .)605- 604
سعيا لتحقيؽ أىداؼ السياسة التعميمية (اإلصالح) ،فإف المعمموف يحتاجوف إلى برامج تدريبية
أثناء الخدمة تتضمف نواحي معرفية ومينية لالرتقاء بمستواىـ وتمكينيـ مف القياـ بتدريس مناىج
العموـ المطورة ،وبالتالي يقع عمى المعمـ مسؤولية تنمية معارؼ وميارات وكفاءات التالميذ.
كما يرى عبد الكريـ ( ) 6030أف لمتدريب أثناء الخدمة أىمية كبي ةر ليس فقط لممؤسسة التعميمية
بؿ لممتدرب نفسو ،أما بالنسبة لممؤسسة فإنو يوفر الوقت والجيد والماؿ حيث أنو يرشد المتدربيف إلى
الطرؽ األكثر فاعمية ألداء العمؿ وتخميصيـ مف طريقة المحاولة والخطأ في سبيؿ التطوير.
كما تظير أىمية تدريب المعمميف أثناء الخدمة في النقاط التالية7
 - 3إكساب المعمميف المستجدات المعرفية والمياراتية ومختمؼ الكفايات الحديثة واتجاىات ايجابية
نحو التطوير الذي يحدث عمى مستوى المنياج وتطبيقو.
 - 6زيادة فاعمية المعمـ وتمكينو مف أفضؿ الطرؽ واالستراتيجيات التدريسية والنظريات الحديثة.
 - 1تحسيف أداء المعمميف ،وتأىيميـ؛ لتولي مسؤوليات أكبر في المستقبؿ.
 - 1إكساب المتدرب آفاقا جديدة في مجاؿ ممارستو المينة ،وذلؾ مف خالؿ تبصيره بتحديات المينة
وبمشكالتيا وأسبابيا وكيفية حميا والتقميؿ مف أثارىا عمى أدائو.
 - 2يسيـ في تسييؿ عممية اإلشراؼ ،فالتدريب الجيد لممعمـ يقمؿ نسبة أخطاءه.
 - 3إكساب المعمـ آفاقا جديدة في مجاؿ ممارستو مينتو مف خالؿ مساعدتو لمواكبة كؿ ما يستجد
لنموه الميني.
 - 4يساىـ في ضماف األداء المطموب مف العامميف.
 - 5رفع روح المعمـ المعنوية والشعور بالرضا واالحتراـ والتقدير مف قبؿ تالمذتو ومسئوليو.
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الفصل الرابع:

 - 6إكساب المعمميف اتجاىات إيجابية نحو المينة مما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية وتحقيؽ أىداؼ
المؤسسة.
 -30زيادة روح اإلنتماء عند المتدربيف اتجاه مؤسساتيـ لشعورىـ أنيـ العنصر األىـ في تطوير
مخرجاتيا.
)( ،(Bounds, 1995, p 327الزيادي ،3666 ،ص  )64و(المشيخي ،6003 ،ص  ،)31و(عبد
السميع وحوالة ،6002 ،ص ( )341عبيدات ،6004 ،ص.)334
وتتضح أهمية التدريب لمعممي عموم الطبيعة والحياة في أثناء الخدمة من خالل اآلتي :

 إعداد معمـ مادة عموـ الطبيعة والحياة أو عمـ األحياء لممستقبؿ في ضوء المستجدات الحاصمة. التدرب عمى استخداـ التكنولوجيا الحديثة في تدريس المادة . -تحديد المشكالت التي تواجو المعمـ في تدريس المادة .

 توجيو المعمـ لمتعمـ الذاتي مف مصادر المعرفة المتنوعة. -مساعدة المعمـ عمى تحديد احتياجاتو التدريبية.

 -تنمية الكفاءات المينية وتحسيف المعارؼ وتقميؿ األخطاء.

 -الكشؼ عف قدرات المعمميف المتدربيف وتنميتيا وتحفيزىـ عمى تحقيؽ أفضؿ نمو.

 تنمية معمـ العموـ الطبيعية مينيا وأكاديميا لمواكبة القضايا العممية المطروحة عمى الساحة العالمية،مثؿ االستنساخ واليندسة ا لوراثية وأنفمون از الطيور وأنفمون از الخنازير.

 -تشجيع دور معمـ مادة عموـ الطبيعة والحياة (األحياء )كباحث عممي.

 -تنمية االتجاىات اإليجابية نحو تدريس المادة ،واالنتماء الفعمي لمينة التدريس.

 رفػػع معػػدؿ الثقافػػة المينيػػة لمعممػػي مػػادة عم ػوـ الطبيعػػة والحيػػاة لمواجيػػة التحػػديات المتعػػددة لمم ػػادة،مثؿ العولمة والغزو الثقافي وثو ةر االتصاالت( .السيد ،6003 ،ص .)321

بناء عمى ما سبؽ ،فإف أىمية التدريب أثناء الخدمة تفرضو متطمبات العصر المتجددة ،ال سيما

أننا نعيش في زمف التغيرات واالنفجار المعرفي اليائؿ والتقدـ التقني والتطور العممي الذي يستدعي
سرعة مواكبة ذلؾ التغير .والذي يستدعي مف القائميف عمى العممية التعميمية مواكبتو لالرتقاء بيا،
وبأىـ أطرافيا وىو المعمـ .ولف يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ التدريب المستمر والمتجدد لتنمية قدراتو
ومياراتو؛ بإقامة برامج تدريبية تساعده عمى تطوير كفاءاتو عف طريؽ مواكبة كؿ جديد في العممية
التعميمية.
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 .3أهداف تدريب المعممين أثناء الخدمة:

يتـ الحكـ عمى جودة وفاعمية البرامج التدريبية في ضوء األىداؼ التي شكمت نقطة بدايتيا والتي
تعبر عف نتائج يتـ تصميميا واقرارىا قبؿ البدء في عممية التدريب .وييدؼ التدريب عموما إلى تشكيؿ
اتجاىات أو نمط أداء جديد؛ وذلؾ لسد الثغرة بيف األداء الحالي واألداء المرجو تحقيقو ،مف خالؿ
توجيو وتكامؿ كافة الجيود عند بناء البرامج لضماف فعاليتيا.
وفي السياؽ ذاتو ،ييدؼ التدريب أثناء الخدمة إلى تحسيف أداء المتدربيف مف المعمميف وتنمية مياراتيـ
العممية والعممية واكسابيـ الكفايات المينية الالزمة ،وفي ىذا الصدد يشير األحمد ( )6002إلى أف
أىداؼ التدريب أثناء الخدمة يمكف تصنيفيا إلى7
- 3األىداؼ المعرفية 7وىي األ ىداؼ التعميمية والتي تتعمؽ بالقدر المكتسب مف المعمومات والحقائؽ
والمعارؼ مف قبؿ المتدربيف ،كإثراء ثقافتيـ العامة وتزويدىـ بمعارؼ وبخبرات جديدة ،وبكؿ ما يط أر
مف مستجدات في التخطيط لمتددريس وطرؽ واستراتيجيات التدريس وأساليب وطرؽ التقويـ وتوعيتيـ
باألىداؼ التعميمية التعممية وسبؿ تحقيقيا ،وبمشكالت النظاـ التعميمي ودورىـ في حميا.
- 6األىداؼ الميارية 7وىي األ ىداؼ التي تتعمؽ بأداء المتدربيف العممي مف أجؿ الوصوؿ إلى
مستويات أداء مرغوبة لمختمؼ األعماؿ والمياـ التربوية ومنيا7
تنمية قد ةر المعمميف عمى تنمية ميارات التواصؿ واالتصاؿ.تنمية قد ةر المعمميف عمى تخطيط النشاطات التعميمية الصفية.تمكيف المعمميف مف تعمـ الميارات الحاسوبية والمعموماتية وتوظيفيا في العممية التعميمية.تنمية القد ةر المعمميف عمى تحديد األىداؼ الخاصة لمدرس عمى شكؿ كفاءات.- 1األىداؼ المينية 7وىي األىداؼ التي تعكس مستويات النمو الميني في مختمؼ الجوانب ومنيا7
تطوير قدرات وكفاءات المعمميف مف أجؿ الترقية الوظيفية.مساعدة المعمميف عمى االنخراط في النشاطات المينية المختمفة.123
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- 1أىداؼ إنتاجية 7وىي األىداؼ التي تقاس بشكؿ مخرجات نيائية لمنظاـ التدريبي مثؿ نتائج
المعمميف ،مستوياتيـ التحصيمية والميارية.
- 2األىداؼ الوجدانية 7كؿ األىداؼ السابقة ال بد أف توضع في خدمة وتحقيؽ القيـ والمواقؼ
واالتجاىات التالية لدى المتدربيف.
التفكير الموضوعي السميـ.فمسفة التربية ودورىا في التنمية االقتصادية واالجتماعية.االتجاه االيجابي نحو المينة.شرؼ المينية التي يمارسيا المعمـ وقدسيتيا وأخالقياتيا.كما يمكف تحديد أىداؼ تدريب المعمميف أثناء الخدمة فيما يمي7
 - 3النمو المستمر لممعمميف لصقؿ مياراتيـ التعميمية وزيادة معارفيـ ومقدرتيـ عمى اإلبداع والتجديد،
ومف ثـ رفع مستوى أدائيـ الميني ،وتحسيف اتجاىاتيـ ،واالرتقاء بالمستواىـ العممي والميني
والثقافي بما يحقؽ طموحيـ واستقرارىـ النفسي ورضاىـ الميني اتجاه عمميـ.
 - 6زيادة فاعمية المعمـ ورفع كفاءتو االنتاجية إلى حدىا األقصى.
 - 1تجديد معمومات المعمميف وتنميتيا ،واطالعيـ عمى المستجدات التطويرية في تقنيات التعميـ
الحديثة وطرؽ التدريس الفعالة ،وتنفيذ المنياج الدراسي.
 - 1مساعدة المعمميف الجدد عمى التأقمـ مع المينة والتوافؽ مع األجواء المحيطة بيا.
 - 2اإلطالع عمى مستجدات وأحدث النظريات التربوية والنفسية.
 - 3تدريب المعمميف وفؽ استراتيجية التعمـ الذاتي.
 - 4تالفي أوجو النقص والقصور في تكويف المعمميف قبؿ التحاقيـ بالخدمة ،بدراسة األداء الواقعي
لمخرجيف ،وبتزويد م ؤسسات اإلعداد عف نوعية وكفاءة المعمميف المتخرجيف منيا ،حتى يتسنى ليـ
مراجعة خطط وبرامج اإلعداد عمى أساس إجرائي اختياري.
 - 5تفعيؿ وحدات التدريب والتقويـ المدرسية بيدؼ الوصوؿ إلى المدرسة القائمة عمى التنمية المينية.
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 - 6االعتماد عمى التكنولوجيا الحديثة في عمميات النمو الميني الذاتي في التعامؿ مع مصادر
المعرفة المتعددة والمتنوعة.
 -30مساعدة المعمميف عمى تقي يـ أدائيـ بشكؿ مستمر ،لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعؼ في أدائيـ
وتحسينو.
(( ،(Sally, 2001, p 09( .)Richard Kina, 2000, 79أحمد ،6003 ،ص ص - 22
( ،)25السميـ ،6006 ،ص ص ( ،)55- 51عوض وآخروف ،6001 ،ص ص،)304- 303
(حسيف ،6001 ،ص ص(Wilson, 2007, ،(Hofstein.A, 2005,pp 66-68) ،)36- 30
)35

 .4دواعي تدريب المعممين أثناء الخدمة:
مف أىـ دواعي تدريب المعمميف أثناء الخدمة مايمي7
التنامي السريع في نظـ المعرفة وفروعيا المتنوعة.تطور التكنولوجيا ووسائؿ االتصاؿ.تطور النظريات التربوية.تطور العموـ وطرؽ تدريسيا.تأىيؿ معممي العموـ بما يواكب التطورات التي تشيدىا مناىج العموـ.قمة الدورات التدريبية الخاصة بمشروع تطوير مناىج العموـ والرياضيات.تحسيف أداء المعمـ وسد النقص الحاصؿ وأوجو القصور في فت ةر االعداد والتي نتجت في بعضالظروؼ في تعييف معمميف غير مؤىميف تربويا ،وكذلؾ التغيرات الحادثة في المناىج وطبيعة
العصر.
تجويد أداء المعمـ ،ومعالجة التدريب لثغرات حائمة دوف تحسيف األداء والتنمية المينية.تمكيف المعمـ مف مالحقة الجديد في ميداف العمؿ ورفع كفاءتو اإلنتاجية.التدريب أصبح مطمبا عالميا كآلية لمواجية تحديات العولمة الثقافية ومواكبة التطورات المختمفةواكتساب المعارؼ والخبرات الجديدة.
 تييئة المدرسة لالعتماد التربوي ،إذ تسيـ برامج التدريب في زيادة تحقيؽ المعمميف المستوياتالمعيارية لجودة التعميـ ،ومف ّثـ النيوض بأداء المؤسسة التعميمية.
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دور التد ريب في تمكيف المعمـ مف مالحقة الجديد في ميداف العمؿ ،وذلؾ لتأىيمو ولرفع كفايتواالنتاجية ،ألف تأىيؿ المعمـ عممية مستمرة مدى الحياة.
(أحمد ،6002 ،ص ( ،)64رضواف ،6005 ،ص  )143و(أحالـ الباز ومحمود ،6005 ،ص
ص ( ) 623- 621المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية ،6006 ،ص  )651و(معمار،
 ،6030ص )64
أما دواعي ومبررات تدريب معممي العموم في أثناء الخدمة ،فهي كاآلتي:

 وجود فجوة واسعة بيف ما درسو المعمـ أثناء مرحمة اإلعداد في كمية العموـ وبيف الواقع. -الغزو الثقافي لممجتمع.

 -ضعؼ الثقافة المينية لمعممي مادة عموـ الطبيعة والحياة (األحياء).

 تعزيز التنمية المينية في تكويف معمـ مادة عموـ الطبيعة والحياة (األحياء). -مواكبة عصر الثورات واالنفجار المعرفي و التكنولوجي اليائؿ.

 ضعؼ البرامج التدريبية في تحقيؽ األىداؼ المنشودة لدى معممي مادة عموـ الطبيعة والحياة(األحياء).

 تنمية القدرة القيادية لمعمـ مادة عموـ الطبيعة والحياة (األحياء) والقدرة عمى اتخاذ الق اررات. -استحداث إستراتيجيات التعميـ والتعمـ غياب واىماؿ دور القيـ المينية وأخالقيات المينة.

 تمسؾ معممي مادة عموـ الطبيعة والحياة (األحياء) باستخداـ طرؽ تقميدية في تدريس المادة.( -السيد ،6003 ،ص ص ( )321- 321فضؿ ،3665 ،ص .)132

وىذه الدواعي تؤكد ضرورة تدريب معممي العموـ بصفة دورية مستمرة لمواجية متطمبات
التطوير وتحديات العولمة والحاجات المستقبمية والمستجدات التكنولوجية.
 .5مبادئ التدريب أثناء الخدمة:
عمى اعتبار أف عممية تدريب المعمميف أثناء الخدمة عممية منظمة وليست عشوائية؛ ولكي
تتميز بالجودة وتحقؽ أىدافيا 7ال بد ليا مف أف تقوـ عمى ركائز ومبادئ أساسية يجب مراعاتيا والعمؿ
بيا أثناء الخدمة تعكس فمسفة المجتمع وخصوصيتو ،وقيمو ،والبد ليا أف تأخذ بفمسفة تربوية تيتـ
بالنمو المتكامؿ لمفرد في حدود قدراتو وطاقتو.
وفيما يمي بعض المبادئ التي يقوـ عمييا التدريب أثناء الخدمة7
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اعتماد إطار أو نموذج نظري لمتدريب.تحديد ووضوح أىداؼ برنامج التدريب.إشراؾ جميع األطراؼ المعنية بالتدريب أثناء الخدمة.التركيز عمى االحتياجات المينية لممعمميف واىتماميـ وقدراتيـ.المرونة وتعدد االختيارات في برنامج التدريب.-استمرارية برامج تدريب المعمميف.

وجوب االندماج مع المشكالت الواقعية وضرو ةر التنوع في أساليب وطرائؽ التدريب.اعتماد منيج التدريب المتعدد الوسائط.استثمار تكنولوجيا التربية ومواكبة التطورات الجديدة.تسييؿ عممية االتصاؿ وتبادؿ الخبرات بيف المتدربيف.القدرة في التأثير عمى المستيدفيف بالتدريب.إشراؾ المشاركيف في العممية التربوية مف مختمؼ الفئات؛ لتقديـ مساىماتيـ.التحفيز واثارة الدافعية لدى المشاركيف في التدريب.مساعدة المتدربيف عمى الوصوؿ إلى تحقيؽ اإلنجاز المطموب.(الخطيب والخطيب ،6005 ،ص( ،)36الطعاني ،6004 ،ص( ،)34األحمد،6002 ،
ص( ،)600ىالؿ ،6001 ،ص .)63
وتأسيسا عمى ما سبؽ يتبيف أف تدريب معممي العموـ أثناء الخدمة يقوـ عمى أسس ومبادئ
يجب مراعاتيا مف قبؿ المدربيف أو القائميف عمى التدريب ،حيث يجب التركيز عمى حاجات المعمميف
المتنوعة والعمؿ عمى تمبيتيا وأىميا االحتراـ والتقدير ليـ ولخبراتيـ ،وتييئة البيئة التدريبية والمناخ
المناسب لجعؿ التدريب مصدر متعة وعامؿ تحفيز ،ومراعاة المشكالت الواقعية التي يعيشيا المعمـ
(المتدرب) في مدرستو (مثؿ ضغط الحصص ،تسمط اإلدارة ،كثافة التالميذ داخؿ الصؼ الدراسي)،
وما يتبع ذلؾ مف أعباء كبيرة تحوؿ دوف التحاقو بالبرامج التدريبية واالستفادة منيا .وما تـ استعراضو
مف مبادئ تكوف مراعاتيا مف الضرورة بمكاف لضماف جودة تدريب المعمميف وتفاعميـ مع البرامج
التدريبية المنفذة ليـ لمحصوؿ عمى الفائدة المأمولة وتحقيؽ األىداؼ المرجوة.
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 .6أنواع وأساليب التدريب أثناء الخدمة
 1.6أنواع التدريب أثناء الخدمة:

التدريب أثناء الخدمة ذا جوانب وأنواع متعددة تمكف المعمـ مف تنمية قدراتو وامكاناتو ،ورفع
مستواه األكاديمي والثقافي واالجتماعي والشخصي ،بؿ ومياراتو اإلدارية والفنية لمقياـ بالمياـ الموكمة
إليو ،فمف ىذه التصنيفات تصنيؼ معمار ( )6030حيث صنؼ التدريب7
 مف حيث التطبيؽ إلى7
نظري بعتمد عمى النظريات والمعمومات والمعارؼ بشكؿ أكبر مف الميارات.عممي يعتمد عمى الميارات والتطبيقات بشكؿ أكثر مف المعارؼ والنظريات. مف حيث المكاف7
داخؿ المؤسسة 7يتـ التدريب داخؿ المنظمة او مكاف عمؿ تدريب.خارج المؤسسة 7يتـ التدريب خارج المنظمة أو مكاف عمؿ المتدرب. مف حيث التوقيت7
قبؿ بداية العمؿ 7وىي برامج اإلعداد الخاص أو العاـ لما قبؿ المينة.التدريب المستمر لكؿ العامميف 7ويعرؼ بالتدريب أثناء الخدمة في خالة انخفاض األداء أو ظيورالمستجدات أو لتجديد النشاط ومراجعة المعمومات.
 مف حيث التفرغ.
 مف حيث المدة والفئة المستيدفة.
 مف حيث التخصص 7كأف يكوف فني ،أو نوعي ،مياري ،متخصص وظيفي متعمؽ بأنشطة
اإلدارة.
ونجد الطعاني ( )6004صنؼ التدريب وفقا لما يأتي7
• التدريب مف حيث األىداؼ 7والذي صنؼ بدو هر إلى7
 -التدريب لتزود المعمومات

 -التدريب عمى ميارات.

 -تكويف اتجاىات

 -التدريب لمترقية.

• التدريب مف حيث المكاف والموقع إلى 7داخؿ المنظمة وخارج المنظمة.
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• التدريب مف حيث التوقيت 7إلى قبؿ الخدمة وأثناء الخدمة ويتفؽ مع الطعاني في ىذا النوع مف
التدريب (ىالؿ ،6001 ،ص)31
 2.6أساليب التدريب أثناء الخدمة:
تتنوع أساليب التدريب وتتعدد  ،حيث يتـ اختيارىا حسب أىداؼ المحتوى العممي لمبرنامج
التدريبي ،ومكاف ووقت القياـ بالتدريب ،وطبيعة المتدربيف ،فاألسموب ىو الطريقة التي يتـ بيا تنفيذ
العممية التدريبية باستخداـ الوسائؿ واإلمكانات المتاحة تبعا األىداؼ المراد تحقيقيا .وأشار عبد اليادي
( )6001إلى أف "المدربوف يستخدموف في العممية التدريبية أساليب متعددة ،فمنيا مف ال يحتاج إلى
جيد كبير ،وبعضيا معقد يحتاج إلى بذؿ جيود مكثفة وتحضير جيد مف قبؿ المدرب ،وبعض
األساليب التدريبية أساليب تقميدية تركز عمى جانب المعمومات وبعضيا اآلخر أساليب حديثة وتبنى
عمى خبراتو ،وتستيدؼ تغيير اتجاىاتو وسموكو وقيمو ،وينبغي أف يستعاف دائما بأكثر مف وسيمة أو
طريقة ألف تنوع الوسائؿ يساعد عمى جودة التدريب واالرتقاء بمستواه"(ص .)362ويضيؼ موسى
( " 7)3664أف أساليب التدريب التربوي متعددة ،حيث صنفيا بقولو" 7ىناؾ مف صنفيا وفؽ نظريات
التعمـ ،وىناؾ مف صنفيا وفؽ وظائؼ التدريب وأىدافو ،وىناؾ مف صنفيا بأنيا جماعية وفردية ،ومف
صنفيا حسب الوقت أو المدة" (ص  ،)24ويستخدـ القائـ عمى عممية التدريب األسموب األمثؿ
واألنجع في تحقيؽ األىداؼ )(Graham, 1986, p 25
ويمكف تمخيص أىـ أساليب التدريب أ ثناء الخدمة التي ذكرتيا الفتالوي ( ،6001ص  )303وسعادة
( ،3661ص )21فيمايمي7
 - 3أساليب ذاتية 7وتتضمف القراءة المينية ،التدريب بالتعميـ المبرمج ،الحقائب التدريبية ،والمنحى
التكاممي متعدد األساليب ،البحوث اإلجرائية.
 - 6أساليب تطبيقية عممية 7ونجد منيا 7الزيارات الميدانية والرحالت ،الزيارات الصفية ،الزيارات
التبادلية ،الدروس التوضيحية ،التعم يـ المصغر ،التدريب المتنقؿ ،والورش التعميمية.
 - 1التدري ب عمى رأس العمؿ 7ويتضمف أسموب التدوير الوظيفي وأسموب التوسيع الوظيفي
والتدريب الوظيفي المبرمج ،والتدريب باألقراف ،والتدريب اإلشرافي أثناء التدريس.
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 - 1التدريب خارج العمؿ 7يتضمف كؿ مف المحاض ةر والندوات ،وحمقات وورش العمؿ ،،والتنمية
الذاتية ،ودراسة الحاالت والوسائؿ السمعية والبصرية ،والمحاكاة.
كما يمكف تقسيـ برامج التدريب أثناء الخدمة مف الناحية التطبيقية إلى نوعيف7
 - 3تدريب نظري 7يتـ فيو تزويد المعمميف بمجموعة مف المعارؼ مف خالؿ المحاضرات والندوات
والنشرات التربوية والمؤتمرات التربوية وحمقات النقاش واالجتماعات.
 - 6تدريب عممي 7يتـ فيو تحويؿ التدريب النظري إلى ميارات فنية وممارسات عممية مف خالؿ
الدروس التوضيحية والدروس التعميمية والزيارات التبادلية والتعميـ المصغر.
إف نجاح أي برنامج تدريبي في تحقيؽ أىدافو ليس مرىوف بجودة المحتوى والوسائؿ التدريبية
المستخدمة فحسب ،بؿ عمى بجودة أساليب التدريب وتنوعيا .فمنيا أساليب تدريب تقميدية كالمحاض ةر
وورش العمؿ ،والندوات ،والمناظرات ومنيا أساليب تدريب حدبثة تعتمد عمى استخداـ مستمزمات بيئة
التعميـ االلكتروني.
كما يمكف تصن يؼ األساليب التدريبية وفؽ اآلتي7
 - 1التدريب القائم عمى الحاسب اآللي )(Computy Assisted Training
ال شؾ أف ىذا النوع مف التدريب يعتمد عمى استخداـ الحاسب اآللي في شرح المقررات
الدراسية وفي تدريب وتقويـ المتدربيف والدورات التدريبية .كما أنو يفيد في التنمية المينية لعضو ىيئة
التدريس عندما يستطيع أف يستخدمو في التعمـ الذاتي بحيث يمكنو مف اكتشاؼ معارؼ ومعمومات
جديدة وتنمية ميارات معينة لديو.
 - 2التدريب القائم عمى التدريس المصغر )(Training Based Micro-Teaching
التدريس المصغر ىو موقؼ تعميمي تدريبي يتـ في وقت محدد وقصير (حوالي  30دقائؽ في
المتوسط) ويشترؾ فيو عدد قميؿ مف المتدربيف (يتراوح عادة ما بيف  ،)30- 02وجمسة التدريس
المصغر تماثؿ حصة الفصؿ العادية ،يقوـ المدرب خالليا باطالع المتدرب عمى قائمة باألداءات
الميارية المتوقعة منو ،وذلؾ قبؿ تنفيذ الدرس ،ثـ بعد ذلؾ يسجميا؛ بيدؼ إعطاء المدرب فرصة
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لمحصوؿ عمى تغذية راجعة حوؿ مناطؽ القوة والضعؼ بشأف ىذا الموقؼ التدريسي ،وفي العادة يتـ
أف ىذا التسجيؿ ال يعتبر شرطا أساسيا إلتماـ التعميـ أو
تسجيمو لتسييؿ عممية التغذية الراجعة ،إالّ ّ

التدريس المصغر (العمر ،6004 ،ص .)54

 - 3التدريب المبني عمى الكفايات )(Cempetency Based Training
تعتمد البرامج المبنية عمى الكفايات عمى تحديد الكفايات األساسية والالزمة ألعضاء ىيئة
التدريس مثؿ كفايات تدريس مادة التخصص ،وكفايات التخطيط والتقويـ ،مع ترتيب ىذه الكفايات تبعا
ألىمية الحاجة إلييا؛ ليتـ التخطيط لمبرامج التدريبية المناسبة لتحقيؽ الكفايات .كما يعتمد ىذا التدريب
عمى التخطيط لتنفيذه وتطبيؽ الخطة ثـ المتابعة والتقويـ والتغذية الراجعة مع االستمرارية التدريب حتى
تبنى الكفاية لدى المتدرب (الفتالوي ،6001 ،ص .)331
 - 4التدريب المبني عمى األداء )(Performance Based-Training
تعتمد برامج ىذا النمط مف التدريب عمى مفيوـ األداء الذي يعني الفعؿ والعمؿ االيجابي
النشط الكتساب الميارة أو القدرة والتمكف الجيد مف أدائيا تبعا لممعايير الموضوعية .وتحتوي ىذه
البرامج المعارؼ والقدرات والميارات والمياـ المطموب أدائيا مف المتدرب ،كما تحتوي عمى معايير
األداء المنشودة والتي يطمع عمييا العضو قبؿ بدء التدريب .ويفيد ىذا النوع مف التدريب في التدريب
العممي عمى الميارات ويساعد عمى إظيار الفروؽ بيف المتدربيف (حجازي ،6002 ،ص)10
معايير األسموب التدريبي:
واختيار األسموب التدريبي المناسب يحكمو شروط ومعايير منيا7
 - 1المالءمة 7ويعني مالءمة األسموب التدريبي لموضوعات التدريب وحاجات المتدربيف.
 - 2احتياجات المتدربيف 7ينبغي أف تنبع البرامج التدريبية مف احتياجات المتدربيف ومشكالتيـ
الميدانية.
 - 3حجـ المتدربيف 7حيث أف عدد المتدربيف يتحكـ في تحديد األسموب التدريبي المناسب.
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 - 4أماكف تواجد المتدربيف 7فإذا يسيؿ عمى المتدربيف الوصوؿ إلى مكاف مركزي متوفر فإف
األساليب الجماعية في التدريب تكوف مناسبة ،بينما يتـ استخداـ الطرؽ الفردية إذا كاف المتدربيف في
أماكف نائية.
 - 5توفر اإلمكانات البشرية والكوادر الفنية المؤىمة لمتدريب.
 - 6توفر التسييالت المادية لمتدريب.
 - 7الزمف المخصص والوقت المناسب لمتدريب.
 - 8االتجاىات السائدة لدى المتدربيف (الوىابة ،6031 ،ص )64
 .7البرنامج التدريبي:
 1.7مفهوم البرنامج التدريبي:
يرى المالكي ( ،6030ص  ) 16بأنو" 7عممية ليست جامدة بؿ قابمة لمتغيير والتطوير
واستعاب المستجدات ،واالستمرار في التطوير والتغيير"
عرفتو نجاة بوقس ( ،6006ص  ) 51البرنامج التدريبي بأنو" 7مخطط مصمـ لغرض التعميـ
أو التدريب بطريقة مترابطة ،وذلؾ لتطوير أداء المعمـ بما يناسب مجالو ودوره في التدريس ،وتتكوف
عناصر البرنامج مف األىداؼ والمحتوى واألنشطة التعميمية التعممية ،واألدوات والمواد والوسائؿ
المستخدمة ،والتقويـ بصو ةر منظمة".
كما تعرؼ أماني عبد العزيز ( ،6030ص  ) 64بأنيا" 7برامج التدريب أثناء الخدمة لمعممي العموـ
بأنيا" 7مجموعة مف الخبرات التعميمية المنظمة ،ليتـ تقديميا لمعممي العموـ الممارسيف لممينة بمراحؿ
التعميـ العاـ بيدؼ تنمية بعض الجوانب المعرفية والميارية لدييـ وتحسيف أدائيـ ومواجية بعض
المتطمبات المستحدثة في تعميـ العموـ".
 2.7تصميم البرامج التدريبية:
تعد عممية تصميـ البرامج التدريبية أىـ العمميات الرئيسية التي تحدد معالـ العممية التدريبية
وخطواتيا ،فوضوح ونجاح عممية التصميـ مؤشر ميـ مف مؤشارات نجاح اإلجراءات التدريبية األخرى.
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ونظ ار األىمية ىذه المرحمة التي يعتمد عمييا نجاح مراحؿ التدريب كافة ،فإنيا قد القت اىتماما كبي ار
مف قبؿ الباحثيف والميتميف بالتدريب.
تشمؿ خطوات تصميـ البرامج التدريبية ،كما ذكر العبيدي ( ،6030ص  )54المراحؿ التالية7
.1المرحمة التخطيطية :تقوـ عمى تحديد االحتياجات التدريبية ،صياغة أىداؼ البرنامج ،تحديد
المنيج والمادة العممية ،تحديد أساليب التدريب ،وضع أسس البرنامج.
فالتخطيط كما يصفو ىالؿ ( ) 6001أىـ العمميات التدريبية في بداية بناء منيج تدريبي سميـ،
حيث أنو يعتبر خالصة لفكر المسؤوليف أو القائميف عمى التدريب .ولعؿ أبرز الخطوات التي تتطمبيا
عممية تخطيط برامج المعمميف أثناء الخدمة ،ىي كالتالي7
 - 3بياف دواعي أو مبررات إقامة البرنامج التدريبي.
 - 6تحديد المستيدفيف مف البرنامج التدريبي.
 - 1تحديد أىداؼ البرنامج التدريبي وفؽ المعايير المتبعة.
 - 1تحديد المادة التدريبية أو محتوى البرنامج التدريبي وصياغتو في صو ةر مالئمة لممتدرب.
 - 2تحديد المدربيف الذيف سيتولوف تنفيذ البرنامج التدريبي.
 - 3إعداد وتحديد ميزانية البرنامج التدريبي.
 - 4تحديد مكاف التدريب وفترة تنفيذ البرنامج التدريبي (تحديد الفترة الزمنية المخصصة لمبرنامج
وتوزيعيا عمى الموضوعات).
 - 5تحديد أساليب ووسائؿ تنفيذ البرنامج التدريبي.
 - 6تحديد أساليب ووسائؿ التقويـ لمراحؿ البرنامج التدريبي.
(موسى ،3664 ،ص( ،)14ىالؿ ،6001 ،ص( ،)36رضا ،6030 ،ص )64
 .2المرحمة التنفيذية :وتقوـ عمى تحديد األنشطة والفعاليات قبؿ بداية البرنامج ،تحديد األنشطة
والفعاليات أثناء البرنامج ،تحديد األنشطة والفعاليات مع نياية البرنامج.
 .3مرحمة التقويم 7وضع استراتيجيات التقويـ المستيدؼ ،وضع استراتيجيات لتقويـ البرنامج مف
خالؿ تصميـ حقيبة تدريبية لموضوع الدورة.
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مف خالؿ العرض السابؽ لمعناصر أو الخطوات التي ينبغي أف يتضمنياالبرنامج التدريبي عند كتابتو
يتضح أنيا دقيقة وتعكس لنا احتواء البرنامج عمى جميع الجوانب التي تساعد عمى تنفيذه بصو ةر
واض حة ،وعمى نحو يجعمو فعاال في تحقيؽ أىدافو عمى أكمؿ وجو.
ويمكف تمخيص العناصر التي ينبغي أف يتضمنيا البرنامج التدريبي في النقاط التالية7
 - 3عنواف البرنامج.
 - 3الفئة المستيدفة مف البرنامج.
 - 6األىداؼ العامة مف البرنامج.
 - 1األىداؼ الخاصة مف البرنامج.
 - 1موضوعات البرنامج التدريبية.
 - 2أساليب تنفيذ البرنامج.
 - 3الوسائؿ واألساليب المساعدة في تنفيذ البرنامج.
 - 4المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج.
 - 5مكاف انعقاد البرنامج التدريبي.
ىناؾ مراحؿ لتصميـ العممية التدريبية يجب اتباعيا عند بناء الب ارمج التدريبية إلى أنيا تتكوف مف
أربعة مراحؿ 7تحديد اال حتاجات التدريبية ،وضع خطة التدريب ،ثـ مرحمة تنفيذ التدريب ،وتقويـ
البرنامج التدريبي.
إضافة إلى ماسبؽ ،تتم عممية تصميم البرامج التدريبية من خالل تحديد مراحل وعناصر
أساسية مكونة لمبرنامج التدريبي ،وىي كما أشار الحسني ( ،6033ص  ،)30وذكر موسى (،3664
ص  )13أربعة عناصر أساسية تتمخص في اآلتي 7األىداؼ ،والمحتوى ،أساليب التنفيذ ،والتقويـ.
 - 1تحديد أهداف البرنامج التدريبي:
يعرؼ األحمد ( ،6002ص ) 603اليدؼ التدريبي بأنو مقدار التغيير الذي يتوقع حدوثو في سموؾ
المتدربيف ،وانتاجية المنظمة.
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ويشير موسى ( ،3664ص ) 16إلى أف أىداؼ البرنامج التدريبي تحدد عمى شكؿ أىداؼ عامة
وأخرى خاصة في ضوء االحتياجات والمتطمبات التدريبية لممتدربيف ،فاألىداؼ العامة تعبر عف إشارة
لمجاالت التغيير المتوقعة في أداء المتدربيف ،ليشتؽ مف اليدؼ العاـ أىدافا خاصة تعتبر وسيمة
لتحقيؽ اليدؼ العاـ لمبرنامج التدريبي.
وتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ معايير يجب مراعاتيا عند صياغة األىداؼ الخاصة ،تتمخص في
اآلتي"7أف تكوف صياغة اليدؼ الخاص دقيقة ،واقعية ،ذات لغة واضحة ومفيومة ،ذات عبارات
مختصرة وبسيطة ،قابمة لمقياس والمالحظة ،ومرحمية التحقيؽ ،إضافة إلى أنيا ينبغي أف تنبثؽ مف
احتياجات ومتطمبات المتدربيف ،وأف تعتمد فمسفة واضحة وأسسا ميمة مف أجؿ تحقيؽ نتائج مستيدفة.
 - 2محتوى البرنامج التدريبي:
يعتبر المحتوى التدريبي ترجمة ألىداؼ البرنامج التدريبي ومسعى لتحقيقيا ،إذ عرفو الخطيب
والخطيب ( ،6003ص )114بأنو ذلؾ السرد الموضوعي لممعارؼ والحقائؽ والمفاىيـ التي تساعد
عمى اكتساب الميارات واالتجاىات وبناء ذلؾ عمى أسس تربوية وفمسفية.
كما يقصد بمحتوى البرنامج التدريبي كؿ ما يقدـ لممتدربيف مف موضوعات وأنشطة تـ اختيارىا في
ضوء أىداؼ البرنامج التدريبي ،ويؤكد فابر ( )3661إلزامية توفر المي ةز الوظيفية لممعرفة والمعمومات
التي يتضمنيا المحتوى ،وتطبيقاتو العممية في الواقع العممي ومشكالتو؛ حتى يكوف ذو معنى ويساعد
في إيجاد الحموؿ والعالج ).(Fabre.M, 1994, p 32كما يعبر المحتوى عف ترجمة األىداؼ إلى
موضوعات تدريبية وسمسمة مف الدروس التي يضمف تحقيقيا ،وبالتالي فإف نوعا واحدا مف
الموضوعات التدريبية قد ال يمبي أىداؼ البرنامج ،بؿ ال بد ىناؾ مف تنوع محتوى البرنامج التدريبي
بما يحقؽ جميع أىداؼ محتوى البرنامج التدريبي .والبد أف تكوف مفردات (مواضيع) البرنامج ومحتواه
ذات عالقة مباشرة بطبيعة عمؿ المترشحيف لمتدريب وأف يتحقؽ في المحتوى التتابع والتدرج المنطقي
والترابط بيف مفردات وموضوعات المحتوى لتكويف نسيج واحد مف الموضوعات (المالكي،6030 ،
ص )11
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قد ذكر الصائـ ( ) 6003عدد مف المعايير والشروط التي ينبغي مراعاتيا في تحديد المحتوى منيا7
 قدرة المحتوى عمى إحداث تغييرات في سموؾ المتدربيف.أف يكوف المحتوى واقعيا ال دخيال وال مستوردا ينبع مف بيئة المتدرب.أف يأخذ المحتوى بالمستجدات التربوية والتطور االجتماعي. أف يتـ تقويـ المحتوى بيف الحيف واآلخر. شموؿ المحتوى لجميع المعارؼ والميارات والحقائؽ والقيـ التي يحتاجيا المتدرب.وتجدر اإلشارة إلى أف درجة القبوؿ والتفاعؿ لدى المتدربيف تتوقؼ عمى درجة وضوح وضبط وواقعية
المحتوى ،كما أف المتدربيف أنفسيـ يرغبوف في محتوى ينصرؼ لحؿ مشكالت واقعية ،ليتمكنوا مف
تكويف اتجاىات ايجابية تساعدىـ في تنمية مياراتيـ  ،وبالتالي تحقيؽ أىداؼ البرنامج التدريبي عمى
أرض الواقع.
ويشير الحمامي ( ،3666ص )36اإلى أف اختيار المحتوى التدريبي يجب أف يشمؿ7
 - 3الموضوعات التدريبية التي سيشمميا المحتوى كتحديد طبيعة المعمومات والمعارؼ المرتبطة
بالعمؿ وبيئتو ،والميارات واألساليب التي يمكف استخداميا لتطوير األداء.
 - 6تحديد مدى العمؽ والشموؿ في عرض الموضوعات ،وذلؾ مف خالؿ تحديد المدى الذي يجب
أف يصؿ إليو البرنامج في عرض موضوعاتو وكذلؾ تحديد التنوع المطموب في عرض العناصر
المختمفة لمموضوع حتى يتحقؽ لو الشموؿ.
 - 1تحديد تتابع الموضوعات في البرنامج التدريبي ،وذلؾ بغرض تحقيؽ التكامؿ بيف الوحدات
التدريبية التي يتضمنيا أو يتكوف منيا البرنامج التدريبي.
 - 3أساليب تنفيذ البرنامج التدريبي:
تتعدد وتتنوع أساليب المستخدمة في تنفيذ البرنامج التدريبي ،فيي تأخذ صو ار وأشكاال مختمفة
لتنشط فعاليات العممية التدريبية ،إال أف األىـ ىو معرفة ضوابط اختيار األسموب المناسب التدريب،
حيث يتـ اختيارىا حسب أىداؼ المحتوى العممي لمبرنامج التدريبي ،ومكاف ووقت حدوث التدريب
ونوعية المتدربيف ،وىي تمثؿ الطريقة التي ينفذ بيا البرنامج التدريبي .إذ يرى تريسي ( ،6001
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ص ) 150أف أساليب التنفيذ ال بد أف تكوف خميط مف طرؽ وأساليب التدريب التي تصمـ إلنجاز ميمة
تدريبية معينة.
وقد وضع حمداف ( ،6006ص  )313معايير عامة الختيار وطرؽ وأساليب التدريب منيا7
 - 3نوع المتدربيف وخمفياتيـ المعرفية والوظيفية وأعمارىـ وثقافاتيـ االجتماعية الخاصة.
 - 6عدد المتدربيف ،فعدد المتدربيف مف  2- 3يساعد في اختيار الطرؽ الفردية ،وفي حاالت
األعداد الكبي ةر تستخدـ الطريقة الجماعية.
 - 1قدرات وميارات المدربيف عمى تنفيذ التدريب.
 - 1طبيعة أىداؼ التدريب ،ىؿ ىي معرفية أـ سموكية أـ وجدانية.
 - 2الوقت المتوفر لمتدريب مف حيث طولو وقصره.
 - 3الكفاية النوعية والكمية لمواد ووسائؿ وأجي ةز التدريب.
 - 4الميزانية المتوف ةر لمتدريب ومدى سماحيا بشراء أجي ةز وتسييالت ومواد يحتاجيا التدريب.
وقد ذكر عبيدات ( ،6004ص  ) 340العديد مف األساليب التدريبية التي تيدؼ إلى تزويد المتدرب
بالميارات والمعارؼ والخبرات الجديدة والدافعية ،وتتنوع ىذه األساليب وتأخذ صو ار متعددة منيا ما
يختص بالتدريب الفردي ومنيا ما يختص ما يختص بالتدريب الجماعي .وىناؾ بعض األساليب
لتحقيؽ أىداؼ التدريب أثناء الخدمة ومف تمؾ األساليب 7أسموب المحاضرة ،طريقة تمثيؿ األدوار ،
المشاغؿ التربوية ،تبادؿ الزيارات ،الدروس النموذجية ،الحصص المتمفزة ،المؤتمرات ،أسموب دراسة
حالة ،أسموب التدريب المبرمج ،أسموب البحث العممي ،أسموب العصؼ الذىني ،المناقشة.
إف ما يمكف استنتاجو ىو أف تحديد وتنويع األساليب المناسبة في الموقؼ التدريبي سيضمف فعالية
المحتوى وسيحقؽ أىداؼ التدريب ،فيي عناصر واجراءات متكاممة.
 - 1تقويم البرنامج التدريبي (تم التطرق إليه في العنصر )3.7

 2.7تنفيذ البرنامج
تعتبر عممية تنفيذ البرنامج التدريبي مرحمة ىامة مف مراحؿ البرنامج التدريبي ،فيي المرحمة
التي سيتـ فييا إدارة البرنامج باستخداـ سمسمة مف اإلجراءات التنفيذية والتي تعنى بتوفير االمكانات
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والوسائؿ الالزمة وضبط الظروؼ وتييئة المستمزمات التقنية والفيزيقية ،وبالتالي ال بد أف تكوف ىذه
العممية محددة الخطوات واإلجراءات حتى ينجح منفذو البرنامج في أداء ميمتيـ لتحقيؽ األىداؼ
المتوخاة مف البرنامج التدريبي.
ويحدد كؿ مف الطعاني ( ،6004ص ص ،)30- 26األحمد ( ،6002ص )633ثالث مراحؿ لتنفيذ
البرنامج التدريبي7
 مرحمة قبل التنفيذ :وت تضمف الخطوات التالية7
 - 3تحديد مكاف تنفيذ البرنامج.
 - 6اختيار المدربيف والمحاضريف.
 - 1تييئة المواد التدريبية.
 - 1إعداد البرنامج التنفيذي واليومي لمدو ةر التدريبية.
 - 2التأكد مف تقنيات التعميـ والوسائؿ التعميمية واستعدادىا لمعمؿ.
 - 3الحصوؿ عمى الموافقات لمزيارات الميدانية.
 - 4حجز قاعة تدريبية وتييئة المستمزمات التدريبية.
 - 5إعداد كراس البرنامج ويتضمف (ىدؼ البرنامج ،مدتو ،تاريخ بدئو ،المشاركيف فيو ،وجدوؿ
الجمسات التدريبية)
 مرحمة أثناء التنفيذ :وتتضمف الخطوات التالية7
 - 3استقباؿ المشاركيف والمدربيف.
 - 6افتتاح البرنامج وعرض موضوعاتو عمى المشاركيف ومناقشتو.
 - 1تعريؼ المشاركيف بالمدربيف.
 - 1متابعة دواـ المشاركيف.
 - 2تييئة مستمزمات الزيارات الميدانية إف وجدت.
 - 3توزيع استمارات التقويـ اليومي والنيائي وجمعيا.
 - 4إعداد شيادات بأسماء المشاركيف وتوزيعيا في اليوـ األخير مف البرنامج.
 مرحمة ما بعد التنفيذ 7وتتضمف الخطوات التالية7
 - 3إجراء التسويات الحسابيو الخاصة بالبرنامج.
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 - 6إعداد التقرير النيائي لمبرنامج وكتابتو.
 - 1حفظ الوسائؿ الخاصة بالبرنامج التدريبي.
 - 4توزيع وثائؽ النجاح أو الحضور عمى المشاركيف في الحفؿ الختامي.
 3.7تقويم البرنامج التدريبي:

يعد التقويـ إجراء ضروريا ومحوريا وعممية مرحمية متواصمة تنطمؽ مع بداية تصميـ البرنامج
التدريبي وخالؿ ،وبعد تنفيذه ،وذلؾ لموقوؼ عمى سالمة سيرورة الموقؼ التدريبي مف خالؿ تطبيؽ
إجراءات ونشاطات تقويمية إلجراءات التدريب ،بيدؼ تحديد التغيرات التي يقصد تحقيقيا ،ومدى
انسجاميا مع األىداؼ المخطط ليا؛ وتقديـ معطيات تمكف مف اتخاذ الق اررات العالجية ،وتوجيو
المسار وتصويبو باعتماد استراتيجيات لمتقويـ المستيدؼ ،واستراتيجيات لتقويـ البرنامج .وتتخمؿ عممية
تقويـ البرامج التدريبية المراحؿ التالية7
 - 1تقويم البرنامج التدريبي قبل التنفيذ7
يمثؿ تقويـ البرنامج التدريبي إجراء حاسما قبؿ التنفيذ مف أجؿ الوقوؼ عمى سالمة ودقة
إجراءات البرنامج ومدى مناسبة األساليب والوسائؿ واألنشطة ووسائؿ التقويـ؛ بيدؼ إلى إدخاؿ
التحسينات الالزمة عمى اإلجراءات التدريبية ،وتقويـ مدى تسمسؿ موضوعات البرنامج مف أجؿ تحقيؽ
التوقعات واألىداؼ المسطرة.
 - 2تقويم البرنامج التدريبي أثناء التنفيذ:
ويستخدـ لتحديد مدى كفاية محتوى التدريب ومناسبتو لمستويات المتدربيف ،حيث يزود المتدرب
بأساليب وأدوات تمكنو مف التقويـ الذاتي ،وتقدـ لو تغذية راجعة بعد كؿ مرحمة لمتأكد مف أنو يسير
وفؽ ما خطط لو مف أجؿ تعزيز الجوانب االيجابية وتالفي الجوانب السمبية لتحف هز لممواصمة والتقدـ،
وتعديؿ المسار نحو تحديد األىداؼ المخططة.
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 - 3تقويم البرنامج التدريبي بعد التنفيذ:

تأتي ىذه العممية بعد اال نتياء مف تنفيذ البرنامج مباشرة؛ لمكشؼ عف نواحي اليوة والخمؿ بيف
تصميـ البرنامج واليدؼ المنتظر تحقيقو ،وتحديد التعديالت المطموبة في مفردات المادة العممية
والعممية ،وكذلؾ تعديؿ الزمف المقرر في تنفيذ البرنامج ،والتأكد مف تحقيؽ األىداؼ التي تـ تخطيطيا،
ومدى إسيامو في تمبية االحتياجات التدريبية ،وفائدتو لممتدرب واكسابو لممعارؼ والميارات
واالتجاىات( .األحمد ،6002 ،ص )132و(الطعاني ،6004 ،ص )321
ويحدد الخطيب والخطيب ( ،6003ص  )112وموسى( ،3664ص  )63مجاالت تقويـ البرنامج
التدريبي بأربعة مجاالت ىي7
 - 3تقويـ البرنامج التدريبي 7ويتـ في مراحؿ ثالث قبؿ وأثناء وبعد التنفيذ.
 - 6تقويـ المتدربيف 7ويتـ قبؿ وأثناء تنفيذ البرنامج التدريبي مف خالؿ االختبارات أو مالحظة
المتدربيف ،وبعد التدريب مف خالؿ قياس اآلثار التدريبية الموجودة في أدائيـ.
 - 1تقويـ أداء المدربيف 7ويتـ ذلؾ مف خالؿ أدوا ت قياس تيدؼ إلى متابعة المدرب مف كفاياتو
التعميمية والتدريبية ،ودرجة ممارستو لميارات التدريب والقدرات الشخصية والمينية.
 - 1تقويـ أثر التدريب 7ويتـ ذلؾ باستخداـ تقويـ المتابعة ،ومف خالؿ استخداـ أسموب المالحظة
العممية ،أو مف خالؿ مقارنة نتائج تحصيؿ تالميذ المتدربيف قبؿ التدريب وبعده.
وتتفؽ الدراسة مع األدبيات التي ترى أىمية التقويـ كركي ةز أساسية في تصميـ البرامج التدريبية.
ولكي تزود عممية التقويـ المدرب معمومات كافية ودقيقة عف عناصر البرنامج التدريبي ومكوناتو؛
يتطمب األمر وجود وسائؿ وأساليب عديدة لجمع تمؾ المعمومات ،والتي تختمؼ وتتنوع باختالؼ طبيعة
البرنامج وأىدافو.
ومف تمؾ األساليب كما يذكر الخطيب والخطيب ( ،6003ص  7)623المقابمة ،االستبياف،
واالختبارات وتحمبؿ المشكالت ،وبطاقة مالحظة األداء ،ودراسة التقارير والسجالت ،وأضاؼ عبد
السميع والحوالة ( ،6002ص )354تقدير الفرؽ بيف مجموعتيف إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية.
وتتبنى الدراسة أسموب المالحظة العممية المباشرة كأفضؿ أسموب لقياس أثر التدريب عمى
المتدربيف ،وذلؾ بتطبيؽ قياس قبمي قبؿ بدء عممية التدريب وتنفيذ البرنامج ،ثـ قياس بعدي بعد عممية
التدريب ،ثـ قياس الفارؽ بيف التطبيقيف القبمي والبعدي والذي مف خاللو يمكف التعرؼ عمى وجود أثر
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لمتدريب ودرجة ىذا األثر مف عدمو .وال يعتبر تقويـ البرنامج التدريبي مرحمة ختامية في عممية
التدريب ،بقدر ما تعبر عف خطوة استكشافية تبرز نقاط ضعؼ والقوة في مراحؿ اإلعداد والتنفيذ ،لتقدـ
تغذية راجعة لتحسيف وتطوير البرنامج وعناص هر األساسية.

 .8معايير جودة التدريب أثناء الخدمة:
يستوجب إنجاز التدري ب أثناء الخدمة بالطريقة الصحيحة وجود معايير يسعى جميع أطرؼ
العممية التدريبية لتحقيقيا ،مع إدراؾ أف المعيار المثالي ىو المناسب اليدؼ .وتحدد (راوس،6004 ،
ص  )30وابراىيـ ( ،6004ص  )3مجموعة معايير أساسية لضبط جودة التدريب في المؤسسات
التدريبية ،ىي كاآلتي7
 - 3مسؤولية اإلدارة.
 - 6جودة إدارة التدريب مف خالؿ إيجاد قيادات تدريبية قادرة وممتزمة بعممية التحسيف المستمر
لمتدريب مف خالؿ التركيز عمى السموكيات.
 - 1تطوير الموارد البشرية مف خالؿ وضع استراتيجية تتكامؿ فييا عمميات التدريب وتربط بيف
األىداؼ والفعاليات وبيف استراتيجية المنظمة وأىدافيا.
 - 1جودة مؤسسة التدريب.
 - 2التخمص مف مشكالت وتجاوز معوقات التدريب اإلدارية والفنية والمالية مثؿ المباني،
والتجييزات ،والتقنيات المعاص ةر واالتصاالت.
 - 3تحقيؽ اإلرشاد والتوجيو ،والعمؿ ما أمكف عمى ترشيد اإلنفاؽ عمى التدريب في إطار تحقيؽ
األىداؼ المرسومة لو.
 - 4جودة التجييزات واإلمكانات المادية.
 - 5جودة إجراءات التدريب.
 - 6مراقبة المخرج غير المكابؽ لممواصفات (تقويـ العممية التعميمية)
 -30تصميـ البرامج التدريبية والمناىج.
 -33اعتماد االختبارات والتقييـ واجراءات التصحيح ،وتقدير وتثميف الجيود المبذولة لالرتقاء
بمستوى التدريب.
 -36المتابعة المستم ةر لجودة العممية التعميمية.
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لقد ركزت معظـ األدبيات الخاصة بتقويـ البرامج التدريبية في مختمؼ موضوعاتيا عمى تقويـ برامج
تدريب المعمميف عمى أساس (الكفاءة – الفعالية  -مدخؿ النظـ  -األداء – اإلنتاجية) ،في حيف
أىممت اعتماد المعايير وال سيما معايير الجودة لضماف جودة التدريب.
خالصة:
نظ ار لما تعرفو المنظومة التربوية في الجزائر مف إصالحات متوالية خاصة منذ  6001بعد
تبنييا بيداغوجيا الكفاءات ،والتي تقتضي تنمية الكفاءات المعرفية والمنيجية والقيمية لمفاعميف
والمستفيديف الداخمييف ،عمى غرار المعمميف المطالبيف بتطبيؽ المناىج الجديدة؛ لذا برزت الحاجة
الممحة لتدريبيـ التي ال يمكف إغفاليا أو التراخي في االىتماـ بيا ،خاصة الذيف تـ توظيفيـ حديثا؛ ال
سيما وأف النظاـ التعميمي يعرؼ توظيؼ أعداد ىائمة فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،تـ توظيؼ
 12000معمما دفعة واحدة .ما يؤكد أف عممية التدريب أثناء الخدمة ىو وسيمة ل تحييف معارؼ المعمـ
وتطوير أداءه لتحقيؽ كفاءات مؤىمة لمواكبة والمستجدات الحديثة في العموـ .مما يستوجب إنجاز
عممية التدريب في وجود معايير مناسبة لألىداؼ تشارؾ جميع أطرؼ العممية التدريبية لتحقيقيا.
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تمهيد

يحاوؿ ىذا الفصؿ اإلجابة عمى السؤاؿ – القديـ الجديد  -بماذا ندرس؟ ال سيما وأف العموـ
التربوية قد عرفت تطو ار كبي ار في مجاؿ التيارات الفكرية خالؿ القرف العشروف لتفسير وشرح عممية
التعمـ وذلؾ مف خالؿ ماعرؼ باختيار االستراتيجيات التدريسية التي توجو وترشد أداء المعمـ،
وتعمؿ عمى تحسينو وتطوي هر باستمرار.
مف ىذا المنطمؽ ،تـ توضيح أىداؼ استراتيجيات التدريس ،ومبررات األخذ بيا ،حتى يتسنى
تصنيفيا وتحديد العناصر ال تي تحمميا كؿ استراتيجية تدريسية ،ال سيما وأف اإلجراءات التي يتـ
اختيارىا ترتبط ارتباطا وثيقا بالعناصر التي يتـ إدراجيا في مضمونيا.
وادراكا بأف التراث النظري ومختمؼ النظريات التعميمية التعممية ،تتضح أىمية إيالئيا لمسألة
تحديد استراتيجيات التدريس محورىا المتعمـ وكيفية تحصيمو المعرفي والمياري والقيمي والوجداني
باستخداـ مختمؼ النماذج ،إالّ أف االىتماـ بتحسيف أداء المعمـ أغفمو الكثير ،خاصة بعد التغيرات
والتحوالت التي طرأت عمى دوره في ظؿ اإلصالحات التي تبنتيا المنظومة التربوية في الجزائر،
والتي تستدعي التفكير إجرائيا وعمميا في تبني استراتيجيات تجعؿ مف تحسيف وتطوير أداء المعمـ
محور عممية التدريس .وىو ما حممتو المنطمقات الفكرية والتيارات المختمفة لبموغ الجودة عمى غرار
فمسفة ديمنغ ومبادئو ونموذجو المرف والتطوري واسقاطو كاستراتيجية تدريسية لتحسيف أداء معممي
عموـ الطبيعة والحياة الذي تسعى الدراسة الراىنة تطبيقو والوقوؼ عمى أثره.
وىو ما حاولنا إب ارزه مف خالؿ تسميط الضوء عمى مفيوـ اإلستراتيجية ،أىدافيا ،تصنيفيا
وعناصرىا ،ومزاياىا مع إبراز معايير اختيار إجراءات اإلستراتيجية التدريسية ومبررات األخذ بيا؛
لبموغ الجودة في التدريس ،مف خالؿ جودة استراتيجيات التدريس المعتمدة ،التي تعتبر مؤش ار عمى
جودة أداء المعمـ.
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 .1مفهوم اإلستراتيجية التدريسية:
 1.1مفهوم االستراتيجية

إف التنقيب في مفيوـ اإلستراتيجية ،وتفكيكو أدى إلى تنوع وتعدد المفيوـ وذلؾ بتعدد وتنوع
المدارس ومرجعياتيا الفكرية.
يعود مصطمح "اإلستراتيجية" إلى كممة "إستراتجوس" في المغة اليونانية التي تعني القائد .وقد
استخدـ مصطمح اإلستراتيجية في العموـ العسكرية بمعنى الخطة العامة التي يضعيا القائد
العسكري لتحقيؽ ىدؼ معيف ،لذلؾ فإف المصطمح كاف يعني"فف القيادة" ،وقد يعني الخطة التي
يضعيا القائد لمعركة ،أو حممة عسكرية شاممة.
ناىيؾ عمى أف اإلستراتيجية ىي مجموعة مف األفكار والمبادئ التي تتناوؿ مجاال مف مجاالت
المعرفة اإلنسانية بصورة شاممة ومتكاممة ،بغية تحقيؽ أىداؼ ،وتتبع بوضع أساليب التقويـ
المناسبة ،لموقوؼ عمى مدى نجاحيا وتحقيقيا لألىداؼ التي حددتيا سمفا(.عبد الياشمي وآخر،
 ،8002ص.)91
 1.1مفهوم االستراتيجية التدريسية:
أما في المجاؿ التربوي ،وفي مجاؿ التعميمية ،فقد عرفت إستراتيجية التدريس بأنيا مجموعة
الق اررات الميمة التي يؤدييا المعمـ في تنظيـ الوقت الصفي ،وادارتو بفعالية عالية" (الخوالدة ويحي،
 ،8002ص)090
كما أف إستراتيجية التدريس تتصؿ بجميع الجوانب التي تساعد عمى حدوث التعمـ بما في ذلؾ
طرائؽ التدريس ،وأساليب إثارة الدافعية لدى المتعمميف وكيفية توظيفيا واستثمارىا بطريقة تراعي
ميوؿ المتعمميف ،واستعداداتيـ وتوفير مستمزمات التعميـ واألساليب المالئمة ،وقد عرفيا عطية
(" )8001ب مجموعة اإلجراءات ،والوسائؿ التي يستخدميا المعمـ لتمكيف المتعمميف مف الخبرات
التعميمية المخطط ليا ،وتحقيؽ األىداؼ التربوية التي تـ تحديدىا" (عطية ،8001 ،ص.)22
في حيف يعرفيا حميدة ( )8002بأنيا" :كافة اإلجراءات التي يقوـ بيا المعمـ داخؿ قاعة الدرس
بغرض مساعدة المتعمـ عمى تحقيؽ أىداؼ التعميـ ،والوصوؿ إلى مستوى اإلتقاف في تنفيذ
الميارات وممارستيا" (حميدة وآخروف ،8002 ،ص .)850
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ويعرفو زممماف  Zemelmanوآخروف ( )9112اإلس تراتيجيات التدريسية عمى أنيا" :ىي كؿ
استراتيجية يكوف المتعمـ فييا محور اىتماميا بمشاركتو الفعالة في تعممو المرتبط بحؿ المشكالت
والتفكير الناقد"
)( Zemelman,S., Daniels, H.& Hyde.A , 1993 , p73
في ضوء التعاريؼ السابقة ،وبال نظر لتمثالت الباحثيف والمختصيف لالستراتيجية التدريسية،
ومكوناتيا التي تـ رصدىا؛ يمكف القوؿ أف اإلستراتيجية التدريسية ىي تمؾ الخطط التي توضع
كإجراءات ىادفة تتضمف أنشطة تدريسية متوعة ووظائؼ وأدوار يطبقيا المعمـ تتمظير في
مؤشرات ألداء مضبوط ومحدد بغرض مساعدة المتعمـ محور العممية التعميمية التعممية.

 .1أهداف استراتيجيات التدريس:
 تيدؼ االستراتيجيات التدريسية إلى أداء دو ار ميما في تفعيؿ عممية التدريس؛ عمى اعتبار أنياممرات مترابطة ومتسمسمة يتبعيا المعمميف لمساعدة المتعمميف في تطوير قدراتيـ العقمية والوجدانية
التي تمس كؿ جوانب شخصية المتعمـ ،وتطور مياراتيـ وكفاءاتيـ ليكونوا أفرادا فاعميف ،ومبدعيف.
 كما تيدؼ اإلستراتيجية التدريسية إلى تحقيؽ أىداؼ طويمة األمد وأخرى قصي ةر األمد ،أو يمكفتمخيصيا في توجيو أداء المعمـ لتطوير قدرات وميارات ورص كفاءات المتعمميف.
)(Protor, 1979, p 37).(Killen, 2010, p 63
تيدؼ االستراتيجيات التدريسية إلى تطوير مختمؼ القيـ واالتجاىات.تزود االستراتيجية التدريسية وتتيح الفرص لممتعمميف لبموغ ىذه األىداؼ لتحقيؽ الميارات،والكفايات بفعالية ،وذلؾ بتوظيؼ أساليب وطرؽ عممية.
كذلؾ المعمـ يجب أف يعرؼ المياـ واألدوار التي ينبغي أف يؤد ييا ،وتوقيت تأديتيا ،وما ىي
المقاربات اإلستراتيجية لمتدريس التي يوظفيا بكفاءة لتتوافؽ مع محددات تممي عميو ذلؾ كالفروؽ
الفردية لممتعمميف في مختمؼ القدرات والعمميات العقمية.
وتنجح اإلستراتيجية في تحقيؽ األىداؼ ،وفؽ مايمي:
 - 9توفر وسائؿ وأدوات تدريسية كافية مع تحديد التوقيت والمكاف المناسبيف.
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- 2جودة إدارة الوقت ،وقد تتمظير في طريقة تنظيـ وتوزيع الطاوالت لتفادي ىدر الوقت في
الصؼ والتحرؾ في القسـ (طريقة الحركة).

 .3تصنيف استراتيجيات التدريس:
لقد انصب االىتماـ عمى أساليب التعمـ واستراتيجياتو التي تتعدد وتتنوع باستمرار ال سيما الحديثة
منيا ،وىي تعكس طرائؽ التدريس واستراتيجياتو.كؿ مف ييتـ عمميا باستراتيجيات التدريس تمكنو
مف تطوير استراتيجيات جديدة تتنوع فييا األنشطة واألدوار ،وتتعدد فييا األساليب حسب أطراؼ
العممية التدريسية (المتعمـ ،والمعمـ) المستخدـ ليا.
وينظر كؿ مف ) ( ، ((Donald C Orlich& al, 2017, p 43العبيدي ،والدليمي وآخروف،
 )52 :8002أف أنواع اإلستراتيجيات التدريسية تقوـ عمى محور متصؿ قطباه:
 استراتيجيات م تمرك ةز حوؿ المتعمـ. استراتيجيات متمرك ةز حوؿ المعمـ. استراتيجيات متمرك ةز حوؿ المتعمـ والمعمـ.وينظر ألنواع وتعدد االستراتيجيات كذلؾ ،وفقا ألغراض التعمـ ،فنجد مف بينيا عمى سبيؿ المثاؿ
استراتيجيات التدريس اإلبداعي ،ومنيا:
- 9إستراتيجية التدريس بالمجاز والتشبييات.
 - 8إستراتيجية التدريس باإلثا ةر العشوائية.
 - 2إستراتيجية التدريس باستخداـ التعمـ المدمج.
 - 0إستراتيجية التدريس باستخداـ التخيؿ.
 - 5إستراتيجية التدريس البصري.
 - 2إستراتيجية التدريس باستخداـ الخرائط المعرفية والخرائط الذىنية( .عبيدات وأبو السمف،
 ،8002ص.)020
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كما نجد مف أىـ اإلستراتيجيات التدريسية المستخدمة تأتي إستراتيجية التعمـ البنائي ،ونجد منيا
إستراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة ،إستراتيجية حؿ المشكالت ،إستراتيجية التعمـ التعاوني،
نموذج أيمتوف البنائي) ،(AMCونموذج التغير المفيومي لبوسنر ( Posnerزيتوف،8002 ،
ص.)915
واستراتيجيات تدريسية صفية ،ونجد منيا دورة التعمـ (مقاربة المتعمـ) المناقشة ،المحاضرة ،تدريس
المفيوـ ،المقاربة اإلدماجية ،التدريس الجماعي ،القراءة ،إستراتيجية استعماؿ الوسائط اإلعالمية،
مقاربة (Salamdanan, Gloria G, 2008, p07) STS.
إف التعدد واالختالؼ والتنوع في استراتيجيات التدريس يرجع إلى طبيعة المتعمـ وطبيعة المنياج
والمادة الدراسية ،واإلمكانيات المادية والزمانية والفيزيقية المتاحة لمتدريس ،وعمى األىداؼ المتوخاة
منو كذلؾ ،كميا عوامؿ تؤخذ بعيف االعتبار.
طبيعة األىداؼ المتوخاة (المنتظر تحقيقيا).طبيعة الموضوع محؿ التدريس والتعمـ يممي نوع اإلستراتيجية ،وبالتالي األدوات والوسائؿالديداكتيكية المناسبة.
قدرات واىتمامات المتعمميف ومكتسباتيـ القبمية.سياؽ الموقؼ الدراسي(Salamdanan , p 08) .طبيعة المشاركة المتوقعة مف المتعمميف.معرفة وقدرة المعمـ.وعميو يمكف القوؿ أنو ليس ثمة إسترات يجية تدريسية األكثر فاعمية في التدريس ،ولكؿ
المواقؼ التعميمية -التعممية ،واألكثر فاعمية في تحقيؽ األىداؼ ،فأنجع االستراتيجيات ىي التي
يحقؽ بيا المعمـ مردودا فاعال دوف ىد ار إلمكانيات التدريس وال لموقت وال لمتكاليؼ ،بؿ التفعيؿ
السميـ والشامؿ لقدرات وميارات المتعمـ في حياتو المجتمع ية ،وىي االستراتيجية المرنة المتطو ةر
باستمرار.
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 .4عناصر اإلستراتيجية التدريسية:

بعد عرض التصنيفات المتعمقة باالستراتيجية التدريسية ،تـ تسميط الضوء عمى عناصرىا
والتي حددىا حسف زيتوف ويتقاطع فييا مع الكثير مف الباحثيف والمختصيف عمى غرار Lovit
و  Harwoodوغيرىـ ،ويمكف رصدىا في العناصر التالية:
- 9األىداؼ التدريسية.
 - 8اإلجراءات التي يقوـ بيا المعمـ ،وينظميا ليسير وفقا ليا في تدريسو.
- 2األمثمة ،التدريبات ،المسائؿ ،المستخدمة لموصوؿ إلى األىداؼ.
- 0البيئة التعميمية والتنظيـ الصفي (السياؽ التعميمي والتنظيـ الصفي).
- 5استجابات المتعمميف الناتجة عف المثيرات التي ينظميا المعمـ ويخطط ليا.
كما تؤكد الدراسات أف معرفة المعمـ لمعناصر المختمفة لطرؽ توظيؼ اإلستراتيجيات
التدريسية ليا أىمية بالغة في نجاح العممية التعميمية التعممية ،أىميا عمى اإلطالؽ:
أسموب الشرح الذي يعتمده المعمـ.طرؽ إدا ةر وضبط الصؼ.تييئة بيئة فيزيقية مريحة داخؿ قاعة الدرس.ترتيب األثاث وتوزيع المتعمميف.وسائؿ اإليضاح التعميمية وطرؽ توظيفيا(Harwood, 2000, p35). (Lovit, 1995, p93.ويمكف تحديد مكونات اإلستراتيجية عمى أنيا:
- 9اإلجراءات التي يتخذىا المعمـ مسبقا ليسير وفقيا الدرس.
- 8األمثمة والتدريبات واألسئمة والوسائؿ والتقنيات المستخدمة في تحقيؽ األىداؼ المرسومة مسبقا.
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- 2البيئة التعميمية لحج ةر الدراسة وما يتصؿ بيا مف تجييزات وتنظيـ.

- 0استجابات المتعمميف وكيفية التعامؿ معيا في التدريس(.عطية ،8001 ،ص )22
مما سبؽ ،يتضح أف مكونات التدريسية تعتمد عمى قواعد وأسس ميمة ىي :وضع األىداؼ،
والتخطيط لألنشطة التعممية  ،واإلجراءات التنفيذية التي يقوـ بيا المعمـ التي تؤسس لتفاعؿ صفي
نشط  ،وتطبيؽ طرؽ وأساليب تقويمية لتعزيز األىداؼ المحققة وتقديـ تغذية واستدراؾ النقائص
واألخطاء واليفوات.
 .5معايير اختيار إجراءات إستراتيجية التدريس:
استنباطا ليذه اإلجراءات؛ حددت معايير اختيار إجراءات إستراتيجية التدريس فيمايمي:
- 9اختيار اليدؼ المراد تحقيقو والوصوؿ إليو أو المخرجات التعميمية المرغوبة.
- 8األخذ بعيف االعتبار المصادر والوسائؿ التكنولوجية المتاحة التي تمكف مف نجاح وتحقيؽ
اإلستراتيجية.
 - 2األخذ بعيف االعتبار قدرات ومختمؼ خصائص التالميذ في تنفيذ اإلجراءات لزيادة دافعيتيـ
وتفاعميـ.
 - 0األخذ بعيف االعتبار طريقة التعمـ األكثر فاعمية التي تتناسب مع اىتمامات المتعمميف( ،مثؿ
ذ لؾ :أف يستفيد التمميذ أكثر مف الوسائؿ البصرية).
 - 5التنويع في استخداـ اإلستراتيجيات التعميمية التعممية مف حيف آلخر؛ كي ال يمؿ المتعمـ.
- 2إمكانية تطبيقيا في ضوء مؤشر الوقت والمكاف المتاحيف وتفعيميا لتحقيؽ أىداؼ التعمـ(.الوقت
والمكاف يرتبط :حجـ القسـ وعدد المتعمميف الذي يؤثر في التفاعؿ بيف المتعمـ والمعمـ)( .زيتوف،
 ،8009ص.)292
وحتى تتصؼ استراتيجيات التدريس بالجودة يجب أف تتوافر فييا معايير ،نذكر منيا:
- 9أف تنسجـ مع أىداؼ الجودة وتؤدي إلى تحقيقيا.
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- 8أف تثير دافعية المتعمميف ،وتؤدي إلى تفاعميـ مع المادة.
- 2أف تحظى برضا المتعمميف وميوليـ.
- 0أف توفر الجيد وتختزؿ الوقت الالزـ لمتعمـ.
- 5أف توظؼ التقنيات الحديثة في التعميـ توظيفا جيدا.

- 2أف تتسـ بالتنوع ومراعاة طبيعة األىداؼ والمادة والمتعمميف ،ومتغيرات الموقؼ التعميمي.
- 2أف توفر تغذية راجعة مستمرة لممعمـ والمتعمـ( .عطية ،8002 ،ص ص .)921- 922
)(Graham Gibbs, 1992
 .6اعتبارات تحديد إستراتيجية التدريس:
ىنالؾ اعتبارات وجب مرعاتيا عند تحديد إستراتيجية التدريس المناسبة؛ حتى تكوف فاعمة في
الموقؼ الصفي ،ويمكف إيجازىا فيما يمي:
األىداؼ ،وبالتالي اإلجابة عمى السؤاؿ ،لماذا؟ إف تحديد اإلستراتيجية وضبطيا وفقا لألىداؼالمتوخاة ينـ عمى جوىرية عالقتيا باألىداؼ.
البرنامج الدراسي(المادة) وبالتالي اإلجابة عمى السؤاؿ ،ماذا؟ تشخيص الوضع القائـ ،وتحديد سمبياتو وايجابياتو.طبيعة المتعمـ ،وبالتالي اإلجابة عمى السؤاؿ لمف؟ضبط ما تستدعيو اإلستراتيجية مف توفر وسائؿ ،وأدوات وأجيزة لتحقيؽ األىداؼ في مواقؼووضعيات يكوف تفعيؿ وتوظيفيا إيجابيا ،حيث يتـ التفاعؿ بيف مختمؼ عناصر اإلستراتيجية.
إف اإلستراتيجية التي يختارىا المعمـ لتوصيؿ المعارؼ والخبرات والميارات ىي بالغة األىمية كونيا
السبيؿ إلكسابيا بطريقة سمسة ومرنة لممتعمـ؛ فمنيا ما يتعمؽ باألىداؼ ،ومنيا ما يتعمؽ بالمادة
التعميمية ،ومنيا ما يتعمؽ بالمتعمميف.
 - 9اعتبارات متعمقة باألىداؼ :عند التخطيط لمدرس ،ينطمؽ المعمـ مف غاية وىدؼ يحدد مسار
وسيرورة األنشطة التي سيقوـ بيا ،فيتساءؿ إذا ،ما عساي تحقيقو؟ والتي ىي أىداؼ تعممية ،يمكف
ترتيبيا وفؽ مايمي:
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أ  -تعميـ المعرفة ،أحداث أو معمومات .عرض معرفة ومعمومات وأحداث.
ب  -تحقيؽ ميارات أو كفاءة في التوظيؼ العممي لمختمؼ األساليب والعمميات.
جػ  -تطوير قيـ واتجاىات.
)(Gloria G.& Salandanan, pp07-08
(O’Keeffe, Anne & Michael McCarthy & Ronald Carter, 2007, p 67).
وعميو ،يكوف لزاما عمى المعمـ أف يدرؾ أف تحقيؽ ىذه األىداؼ أو كميا ،يتـ أيضا بإتاحة
الفرصة لممتعمـ لبموغيا.
 - 8اعتبارات ت تعمؽ بالمادة التعميمية :إف طبيعة اليدؼ والمادة الدراسية تممي وبإلحاح طبيعة
اإلستراتيجية التدريسية التي ستستخدـ وتطبؽ  ،فيناؾ مواضيع تستدعي تطبيؽ إستراتيجية المناقشة،
وأخرى إستراتيجية االستكشاؼ خارج الصؼ الدراسي.
 - 2اعتبارات ت تعمؽ بالمتعمميف :تختمؼ الصفات الفردية بيف المتعمميف مف قدرات واىتمامات
وخبرات ومكتسبات قبمية ،وبالتال ي يختمؼ أسموب تعمميـ واستقباليـ لممعمومة .وعمى ىذا األساس
تصنؼ االستراتيجيات التدريسية وفقا ليذه الفروؽ؛ فيناؾ ميزات مرتبطة بأنواع المثيرات
والمحفزات ،وقنوات االستيعاب عبر قدرات الطالب عمى التفكير ،مثؿ :المعمومات المحسوسة
والمجردة وغيرىا.
)(Mastropieri,M.A & Scruggs,T.E, 2005, p181

 .7مزايا استراتيجيات التدريس:
لإلستراتيجيات التدريسية التي ينفذىا المعمـ عدة مزايا ىامة ،حيث تعمؿ عمى:
 - 9تقري ب المتعمـ مف المادة التعميمية وتسيؿ عميو فيميا وتفعيميا في مختمؼ المواقؼ الحياتية.
 - 8أنيا تخدـ المعمـ في أغراض تربوية حيوية ،حيث تساعده عمى تنويع األدوار والمياـ،
وتبسيطيا وما يتوافؽ مع تبايف قدرات المتعمميف.
 - 2توصيؿ أكبر قدر ممكف مف المعمومات لممتعمميف.
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 - 0إتاحة الفرصة لممتعمـ ل ممشاركة الفعالة مف خالؿ األسئمة والمناقشات"طريقة مباشرة".
 - 5خمؽ بيئة تعممية أكثر جاذبية وأكثر لفتا لالنتباه ،بعيدة عف الروتيف ،وذلؾ بتنويع الخبرات
والمثيرات والوسائؿ ،واألدوات واألنشطة التعميمية التعممية.
 - 2تنويع األدوار بالنسبة لممعمـ والمتعمـ واالستفادة منيا لتحقيؽ األىداؼ التربوية.
 - 2زيادة حيوية التفاعؿ والنشاط بيف المعمـ والمتعمـ(.قالدة ،9112 ،ص)12
 - 2زيادة قد ةر المتعمـ عمى تحمؿ المسؤولية (مسؤولية التعمـ) ،وتحفي هز عمى تنويع مصادر المعرفة
غير المعمـ والكتاب.
 - 1تنمية االتجاىات العممية والبحثية وحب االستطالع والمواظبة عمى العمؿ.
 - 90تنمية ميارات التفكير العميا لدى المتعمـ ،خاصة ميارات حؿ المشكالت واتخاذ الق اررات،
والتفكير الناقد.
 - 99تنمية قد ةر المتعمـ عمى توظيؼ المعمومات في مواقؼ حياتية خارج المدرسة.
)(Roy Killen, 0202, p 41
وىذا ما سعى إليو اإلصالح التربوي في الجزائر؛ حيث تـ تبني امتداد تطوري لبيداغوجيا
األىداؼ واعتماد بيداغوجيا بالكفاءات ،وىو ما يتقاطع مع جممة مف األىداؼ التي تبرزىا مزايا
تبني ىذه االستراتيجية تدريسية كما ىي محددة في المي ةز السابعة المتعمقة بإكساب المتعمـ ميارات
حؿ المشكالت واتخاذ الق اررات؛ ناىيؾ عمى حث المتعمـ ،وتحفي هز عمى تنويع مصادر المعرفة غير
المعم ـ والكتاب؛ وبعبارة أخرى يجب تبني استراتيجية تقوـ عمى تنويع األدوار بالنسبة لألطراؼ في
العممية التعميمية -التعممية.

 .8مبررات األخذ باإلستراتيجية التدريسية:
إف األخذ ب االستراتيجية التدريسية وربطيا باألىداؼ وجودة التدريس والوسائط المستعممة؛ تقوـ
عمى جممة مف المبررات يمكف حصرىا فيما يمي:
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 - 9تحقيؽ اليدؼ الرئيسي ليذه اإلستراتيجية ،وىو التوصؿ إلى تجوبد األداء التدريسي ألساتذة
مادة عموـ الطبيعة والحياة في التعميـ المتوسط مف خالؿ تدريبيـ عمييا.
 - 8أثبتت العديد مف الدراسات أف تدريس عموـ الطبيعة والحياة "مادة األحياء" يحتاج إلى اعتماد
خطوات إجرائية ،وسريعة لتطوير وتنمية أداء المعمـ ومواكبة اإلصالحات التربوية الحاصمة.
 - 2ضرورة تجويد ع ناصر العممية التعميمية التعممية ،لتحقيؽ مخرجات ذات جودة ،ومف بيف أىـ
ىذه العناصر المعمـ الذي تغير دوره ليصبح أكثر أىمية بعدما أصبح المتعمـ محور العممية
التعممية ،وأصبح التدريس يرتكز عمى ما يسمى بالتدريس اإلستراتيجي.
فعمى حد تعبير جايمس سترونغ " :James Strongeإف المعمـ ىو الدعامة األساسية لصوت
المجتمع وتطوره ،لكونو يتحمؿ ثقؿ مسؤولية التعميـ ،وىو مفتاح استثمار مدخالت العممية التعميمية
التعممية ،وليتـ ذلؾ ،ولتحقيؽ ذلؾ توجب اختيار معمـ ذو فعالية ،وىو مف يساعد اآلخريف عمى
التعمـ والتطور بأساليب مختمؼ(Stronge.J, 2010, p 47) .

 .9الجودة في التدريس:
تسيـ جودة التدريس وفاعميتو في تحقيؽ الجودة في التعميـ ،كما تسيـ استراتيجيات
التدريس في تحقيؽ ىدؼ مزدوج :جودة التدريس ،وجودة المخرجات .فتحسيف جودة التدريس تكمف
في أىمية البحث عف الكيفية التي نجعؿ بيا كؿ تعمـ جديد يندمج في البيئة المعرفية لممتعمـ ،وما
ورثو مف خبرات قبمية ليصبح التعمـ الجديد متمي از ،ومف ثـ أمكف القوؿ أف جودة اإلستراتيجية
التدريسية ىي مدخال لمتغير التنظيمي في العممية التعميمية؛ التي ت بحث في وسائؿ التحسيف
المستمر ،والتعرؼ عمى جوانب اليدر في الوقت والطاقات العقمية ،والمادية؛ لمتخمص منيا ومف
المشكالت التي تعوؽ التقدـ والقد ةر عمى المنافسة.
(عطية ،8002 ،ص )22و(محمد ،8002 ،ص)12
البعد القيمي في جودة التدريس:بالرغـ مف غياب تصور واضح لمصطمحات وظيفية لجودة التدريس؛ إالّ أف معيار جودة
التدريس تتجمى في مقاربة كميانية ىوليستية في تعميـ الفرد ،يجسدىا المعمـ والمدرسة والمنظومة،
بواسطة تقنية واستراتيجية وميارة وكفاءة وعالقات نموذجية وايجابية بيف المعمـ والمتعمـ .وعميو
ظير مدخؿ الجودة الشاممة في التدريس حديثا وفؽ معايير الجودة العالمية التي تحدد خصائص
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التفكير الجيد عف طريؽ تعديؿ مسارات التفكير أو تغييرىا وتطويرىا بالشكؿ الذي يستجيب لمعايير
الجودة الالزمة في الموقؼ التعميمي؛ فيي استراتيجية تسعى إلى تحسيف جودة التفكير لدى
المتعمميف ،كما أنيا تمثؿ جانبا مف الجوانب التطبيقية لمفيوـ الجودة الشاممة في مجاؿ التربية
والتعميـ.
كما أف جودة في التدريس ىي إستراتيجية تقويـ وتخطيط وتنفيذ وتصحيح وابتكار؛ وعممية
مستمرة تطورية ال تقب ؿ الركود والتوقؼ عند مستوى معيف؛ إذ تنظر إلى العقؿ اإلنساني عمى أنو
مصدر معرفي ،ولكف عممية اإلنتاج ىذه تقتضي ضماف الجودة ومراقبتيا وادارتيا بالشكؿ الذي
يؤدي إلى مخرجات فكرية عالية الجودة تمبي حاجات الفرد والمجتمع معا في عصر يغمب عميو
الطابع التنافسي عمى جميع المستويات( .عطية ،8001 ،ص ص )890- 801
 مفهوم الجودة في التدريس:وعمى غرار البعد القيمي لمجودة في التدريس والتي اتخذت أبعادا منحت معاني عديدة ،فإف
مفيوـ الجودة في التدريس لـ يكف بمنأى عف ىذه التصورات؛ حيث عرؼ الببالوي وآخروف أف
جودة التدريس " :أف يكوف التعميـ عف الجودة (المعمومات) ممزوجا بالتعميـ مف بيئة الجودة
(الميارات) وبالتعميـ مف أجؿ الجودة (المواقؼ والقيـ)" (.الحريري ،8099 ،ص )290
وفي سياؽ متصؿ؛ عرفت الجودة الشاممة في التدريس مف منظور ىوليستي" :أنيا الطريقة الواسعة
التي يمكنيا تحقيؽ كفاءات في التفسير واالتصاؿ ،وفي ردود األفعاؿ ،وفي التفكير ،وكؿ ىذه
الكفاءات تتحقؽ عف طريؽ اإلدا ةر الذاتية(Lovat & Toomey, 2009, p03).
في حيف عرفيا عثماف وآخروف أف جودة التدريس" :تنظيـ وعرض ميمة التعمـ ومواد التعمـ مف قبؿ
المعمـ ،ومدى مالئمتيا لممتعمـ ،أي كؿ ما يرتبط بالتخطيط واإلدا ةر مف قبؿ المعمـ ،وتتضمف طرؽ
واستراتيجيات متنوعة" (عثماف وآخروف ،8002 ،ص.)522
يبرز مف خالؿ التعاريؼ السالفة الذكر ،أف مفيوـ الجودة في التدريس ترتبط في مفيوميا
مع استرتاتيجيات التدريس ،كما تتفؽ معيا عمى المبدأ واألسس التي تقوـ عمى جممة مف المؤشرات
تكاد أف تشكؿ شبو إجماع بيف الباحثيف ،ولعؿ أىميا عمى اإلطالؽ ىي :جودة التخطيط والتنفيذ،
جودة المادة التعميمية؛ أىمية توظيؼ الميارات في البيئة لتجسيد الجودة وتحسينيا؛ ومراعاة
المواقؼ والقيـ.
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 -األبعاد الثالثة لجودة التدريس:

تشمؿ جودة التدريس ثالثة أبعاد أساسية؛ يمكف تمخيصيا فيما يمي:
 الجودة الفكرية :تقوـ الجودة الفكرية عمى النوعية الفكرية التي يكوف منطمقيا بيداغوجي طالماأنيا تركز عمى إنتاج وفيـ األفكار الموضوعية اليامة ،عمى غرار الميارات ،والنوعية الفكرية
تعالج المعرفة بوصفيا الشيء الذي يتطمب متعمميف قادريف عمى الخوض في موضوعات
تفكير عالي المستوى ويمكنيـ مف التحاور واالتصاؿ ومناقشة ما تمقوه خالؿ تعمميـ.
ا
تستمزـ
 جودة بيئة التعمم :يراد بيا تمؾ البيداغوجيا التي تيتـ بما يحيط بالوظيفة التعميمية مف معمميفوتالميذ وأقساـ يتفاعموف في عمؿ إنتاجي وسط بيئة؛ ينصب اىتماميـ عمى وظيفة التعمـ .كما
أنيا أيضا البيداغوجيا التي ينصب اىتماميا عمى شرح التوقعات ،وتعزيز العالقة اإليجابية بيف
المعمميف والتالميذ مف ناحية وتفعيؿ العالقة بيف المتعمميف أنفسيـ مف ناحية أخرى.
 الداللة واألهمية  :Significanceويقصد بيا تمؾ البيداغوجيا التي تغرس قيمة التعمـ فينفوس وعقوؿ المتعمميف ،وتجعميـ يدركوف أىميتو ومغزاه .كما أنيا تسيـ في بمورة اآلفاؽ وادراج
أولويات التعمـ لدى التالميذ حتى خارج األقساـ التعميمية مع األخذ بعيف االعتبار تعدد آفاقيـ
المعرفية والثقافية.
وميما تعددت محاوالت التفكير ،واقامة "تكسنوميا" لتحديد وتحميؿ أبعاد جودة التدريس؛ إال
أنو وفي ضوء ما ىو متاح نظريا وامبريقيا؛ يمكف القوؿ أنيا تستمزـ أف تقوـ عمى أبعاد تتداخؿ
وتتالقى إلضفاء جودة التدريس وىي التراكـ المعرفي والمياري ،وكذا التفاعؿ بيف األطراؼ في بيئة
تراعي اآلفاؽ الفردية والجماعية مستغمة كؿ المعرفة دوف التقيد بالمعارؼ التعميمية فحسب؛ بؿ
تتعداىا إلى المعرفة المجتمعية .وبناء عمى البحوث األخيرة لنموذج  NSWلجودة التدريس ،فقد
حددت ثالث  02أبعاد تربوية متداخمة تعمؿ عمى تحسيف مخرجات التالميذ:
عمـ أصوؿ التدريس) (Pedagogyالذي تقوـ أساسا عمى ترقية ) (Promotingمستويات عاليةمف الجودة الفكرية.
 عمـ أصوؿ التدريس الذي يعتمد أساسا عمى تعزيز بيئة تعميمية عالية الجودة. عمـ أصوؿ التدريس الذي يطور ويوضح لمتالميذ داللة(أىمية) عمميـ.156
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رغـ أف الجودة الفكرية ىي البعد المركزي ،إال أف كؿ مف األبعاد الثالثة ضرورية لتحسيف نتائج
التالميذ.

 .11أهمية الجودة في التدريس:
بم ػػا أف العصػ ػػر الػ ػػذي نعيشػ ػػو يعػ ػػرؼ العديػ ػػد مػ ػػف التغي ػ ػرات ،والتطػ ػػورات المسػ ػػتمرة فػ ػػي كػ ػػؿ
المجػاالت االجتماعيػة والحياتيػػة؛ فػإف المجػاؿ التربػػوي الػذي يعػػد أىػـ الركػائز لتسػػير ىػذه التغي ػرات؛
بػات مضػط ار لمواكبتيػػا ،وألف يعيػد النظػر فػػي نظمػو التعميميػة ،وىػػي الفكػ ةر ذاتيػا التػػي رصػدىا عبػػد
الجواد ( )8002والتي تؤكد عمى ضرو ةر اىتماـ ال نظـ التربوية بإعداد معمـ يتمتع بالجودة الشػاممة،
ال لإلبػداع ،والتعامػؿ البنػاء
والقدرة عمى تيسػير التعمػيـ والتفاعػؿ اإليجػابي ،والتحميػؿ ،والتركيػب وصػو ً
مع النظـ البيئية ،والظروؼ المجتمعية الجديدة" (عبد الجواد ،8002 ،ص .)222
طالمػا أف عمميػة تػدريس الجيػدة والفعالػة تتطمػب بػرامج إعػداد وتػدريب وتكػويف قويػة -وعمػى
مسػػتويات عالي ػػة ،وابػ ػراز ذل ػػؾ ع ػػف طري ػػؽ الػػدعـ اإلداري الجي ػػد ال ػػذي ي ػػوفر فرصػ ػاً لمتنمي ػػة الميني ػػة
المس ػػتمرة ،بم ػػا يق ػػوي مين ػػة الت ػػدريس ،ولم ػػا ل ػػو م ػػف دور مح ػػوري ف ػػي تحقي ػػؽ كف ػػاءة وفاعمي ػػة النظ ػػاـ
التعميمػػي عمػػى اعتبػػار أن ػػو الركي ػ ةز األولػػى ل تحقي ػػؽ الجػػودة فػػي النظػػاـ التعميم ػػي ،وألنػػو القػػادر عم ػػى
االرتق ػػاء المس ػػتمر بمس ػػتوى أداء المتعمم ػػيف  ... -يؤك ػػد ذل ػػؾ االرتب ػػاط الق ػػوي ب ػػيف نوعي ػػة األداء ف ػػي
النظػػاـ التعميمػػي ،ونوعيػػة أداء المعممػػيف الع ػػامميف فيػػو ،ىكػػذا يظػػؿ ال ػػدور المتوقػػع مػػف المعمػػـ عم ػػى
درجػة كبيػ ةر مػف األىميػة بمكػاف ،إذ ىػذه األىميػة جعمػت الػنظـ التعميميػة تيػتـ بتطػوير بػرامج تػػدريب
المعممػيف أثنػػاء الخدمػػة ،وتػوفير الفػػرص الكافيػػة لمتنميػة المينيػػة المسػػتديمة؛ كونػو أحػػد أىػػـ الػػدعائـ
التي يمكف االعتماد عمييا في تحقيؽ الجودة الشاممة في النظـ التعميمية في ظؿ التحديات التربوية
التي تممييا المقتضيات التربوية لمصيغة الحضارية كمجتمع المعرفة الذي تعيشػو البشػرية (محمػود،
 ،8000ص ( )28البيالوي وآخروف ،8090 ،ص ص .)989 – 991

 .11جودة استراتيجيات التدريس:
في ضوء ما فرضو مجتمع المعرفة مف تحديات لتكييؼ المقتضيات التربوية؛ تركزت
استراتيجيات التدريس -بحثا عف جودة عالية  -عمى مايمي:
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عدـ االقتصار عمى ثقافة الذاكرة ،وثنائية (اإللقاء ،والتمقيف) ألنيما يتعامالف مع أدنى مستوى مفمستويات اإلدراؾ العقمي وال يوفراف تعمما جيدا بالمعنى الذي ينشده نظاـ الجودة الشاممة.
إثارتيا دافعية المتعمميف نحو التعمـ ،وذلؾ لمتأسيس إلى مشاركة فعالة بيف أطراؼ العمميةالتعميمية.
اىتماميا بالتفاعؿ اإليجابي بيف المعمـ والمتعمـ ،وبيف المتعمـ والمنيج وبيف المتعمميف أنفسيـبحيث يكوف المتعمـ المحور فييا ،ولو مقومات التعمـ الذاتي.
اىتماميا بتطبيؽ المعارؼ والميارات ،واإلبداع مف خالؿ االستفادة منيا في مواقؼ جديدة.تشجيعيا ل متعمـ الذاتي وتنمية الميؿ لدى المتعمميف لالعتماد عمى أنفسيـ في التعمـ.حسف استثمارىا لموقت وتوفير الجيد المبذوؿ والكمفة.توظيؼ التقنيات الحديثة واستثمارىا في التعميـ بطريقة تتسـ بالجودة.ولف يتحقؽ ذلؾ إال مف خالؿ إعداد معمـ متميز تتوفر فيو كافة الكفاءات ،والمواصفات ،والمعايير
المنشودة.
 .11جودة المعمم:
بالنظر إلى التحديات العديدة التي تقؼ في وجو التعمػيـ فػي عالمنػا اليػوـ والمتمثمػة فػي الثػو ةر
التقنية ،وثو ةر االتصاالت ،واالنفجار المعرفي والعولمػة ،واتسػاع نطػاؽ التعمػيـ عػف بعػد ،وغيرىػا مػف
التحديات المتوقعة مستقبالً؛ فيي تتطمب فك اًر جديداً في التعامػؿ معيػا ،ومعممػاً لػو القػدرة عمػى إمػداد
المتعممػيف بكػػؿ مػػا يػػؤىميـ لمتوافػػؽ مػػع سػرعة المتغي ػرات ،واالسػػتعداد لمواجيتيػػا ،وامػػدادىـ بمقومػػات
القػد ةر عمػػى الػتعمـ الػػذاتي ،وكيفيػػة الػتعمـ ،واالىتمػػاـ باإل بػداع ،والقػػدرات العالميػػة مػع عػػدـ االقتصػػار
عمى ثقافة الذاكرة .وىو األمر الذي لف يتحقؽ إال مف خػالؿ تكػويف وتػدريب معمػـ متميػز تتػوفر فيػو
كافة الكفايات ،والمواصفات أو الصفات ،والمعايير المنشودة (عبد الجواد ،8002 ،ص .)221
فطالمػا أف جػودة النظػػاـ التعميمػي تعتمػد بشػػكؿ أساسػي عمػى جػػودة المعمػـ الػذي يقػػوـ بتنفيػذ الخطػػط
التربوية؛ فإف ذلؾ يتطمب العناية بنوعيتو  ،واالىتماـ برفع مستواه؛ كونو األساس في تنفيذ األىداؼ،
والسياسػات التربويػػة ،ونجػاح مخططاتيػػا .وعميػو ،فمػػف الضػروري النظػػر إلػى ب ػرامج تكػويف وتػػدريب
المعمـ نظ ةر جديدة ومغايرة؛ لضماف تحقيؽ الجودة وىو ما تسعى إليػو الػدوؿ فػي عالمنػا اليػوـ( .ميػا
عبد الباقي جويمي ،8009 ،ص ص (Stronge, 2010, p 71-73). )22- 82
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ويبق ػػى ىػ ػػذا اليػ ػػدؼ مػ ػػف أىػ ػػـ التوصػ ػػيات بػ ػػالنظر لم ػػا تثي ػ ػ هر الد ارسػ ػػات التػ ػػي تناولػ ػػت إعػ ػػداد المعمػ ػػـ
وتطػويره ،والتػي أكػدت نتائجيػػا وجػود قصػور فػػي مػدى وعػي واتقػاف المعمػػـ لػبعض الميػارات الالزمػػة
لمقياـ بأدوا هر وميامو عمػى أكمػؿ وجػو ،ومػرد ذلػؾ ضػعؼ بػرامج اإلعػداد والتكػويف ،فجػودة المعمػـ ليػا
كبير عمى جودة العممية التعميمية بشكؿ عاـ وعمى جودة المتعمميف بشػكؿ خػاص ،وتسػيـ فػي
تأثير ا
ا
تحسػيف أداء المعمػـ داخػؿ الصػػؼ ونجػاح المعمػـ فػي مينتػػو( .نجػوى نػور الػديف مصػػطفى،8005 ،
ص )901
وىػو مػػا خم ػص إليػػو أحمػد مػػدكور ( )8005حينمػػا أكػػد أف المعمػـ الكػػؼء ىػػو المػػدخؿ األساسػػي
ػإف
لبنػػاء وتط ػػوير المجتمػػع ،والوق ػػوؼ ض ػػد محػػاوالت تيميش ػػو (مػػدكور ،8005 ،ص )902؛ ل ػػذا ف ػ ّ
الحديث عف جػودة العمميػة التعميميػة باتػت ىػي الشػغؿ الشػاغؿ لمميتمػيف بإصػالح وتطػوير التعمػيـ؛

لػػذلؾ تيػػتـ ىيئػػات تربوي ػػة مختصػػة بتطػػوير بػ ػرامج إعػػداد وتكػػويف المعم ػػـ ،لتتوافػػؽ مػػع المس ػػتجدات
الحاصمة في الميداف التربوي قصد بموغ مخرجات تعميمية عمى قدر كبير مف الجودة.
ولمػا كانػت الجػودة تسػتمزـ منطمقػات ،ومصػادر واضػحة المعػالـ فػي األصػؿ؛ والتػي تشػير فػػي
مجاالت التعميـ إلى مؤسسات تدريب وتكويف المعمـ" (ضياء الديف زاىر ،8005 ،ص )858؛ فقد
تمت االستفادة مف بعض مبادئ ديمنغ  Demingالتي تتوافؽ مع دائرتو  Deming Cycleأو ما
يعرؼ بدائ ةر التحسيف المستمر الممكف تطبيقيا في التدريس؛ كونيا مف المداخؿ المعروفة في مجاؿ
تصميـ مراحؿ عممية التحسيف المستمر ،وىي محاولة لإلسقاط نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة لتحقيؽ
الجودة في التدريس ،وكيفية االستفادة منو فػي الوصػوؿ إلييػا .وتحسػيف عمميػات التػدريس باسػتمرار
بغية الوصوؿ إلى اإلتقاف؛ عمى الرغـ مف أف اإلتقاف المطمؽ ىدؼ صعب تحقيقو ،ولكف ينبغي أف
تبذؿ جيودا قصوى لموصوؿ إليو .بمعنى آخر ىو عممية شاممة تتضمف كافة األنشطة في المنظمة
أو المؤسسة التعميمية  ..أو الصؼ الد ارسػي ،والموقؼ التعميمي المدرسي (جودة ،8000 ،ص ص
.)928 - 929
ومػف ىػذه المنطمقػات الفكريػة والبحثيػة فػي مجػاؿ الجػودة ونماذجيػا المختمفػة ،يمكػف أف تتحػدد
جودة المعمـ مف منظور الجودة الشاممة كاآلتي:
جودة تأىيمو العممي والميني وفؽ مفيوـ الجودة الشاممة.159
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جودة تأىيمو الثقافي وتزويده بثقافة الجودة الشاممة. -جودة الخبرات التي يمتمكيا.

إيمانو بالفمسفة التي يتبناىا المنيج ،والقائمة عمى مفيوـ الجودة الشاممة.ومف ثـ ،يمكف القوؿ أف المعمـ الجيد ىو الذي يتميز بالجودة النوعية في أدائو وشخصيتو
ومعتقداتو ،وأساليبو في التعمـ ،فضال عف تمي هز باآلتي:
الحيوية والنشاط والتفاؤؿ والمرونة.التعاوف والرغبة في العمؿ مع الفريؽ.المعرفة الواسعة الدقيقة بالمادة التي يدرسيا.المعرفة التامة بالمواصفات التي تسعى إلييا المؤسسة التعميمية والعمؿ عمى تحقيقيا.اإللماـ بثقافة الجودة واإلطالع عمى كؿ ما ىو جديد في مجاؿ عممو.ا لقدرة العالية عمى التعامؿ مع تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ ،وما ىو جديد في مجاؿ االقتصادالمعرفي.
التفاعؿ اإليجابي مع المتعمميف.المرونة في التعامؿ مع المتعمميف وجميع العامميف في المؤسسة التعميمية.التجديد في األداء والمباد ةر في المقترحات.الموضوعية والدقة في العمؿ.الحرص عمى استثمار الوقت واختصار الكمفة.التحمس واالندفاع لمعمؿ.العدؿ في أحكامو عمى جيود المتعمميف.القدرة عمى تنظيـ نشاط المتعمميف وتوجيييـ.القدرة عمى تشخيص احتياجات المتعمميف ورغباتيـ ،وحؿ مشكالتيـ.القدرة عمى التخطيط لمعمؿ ،وحؿ المشكالت.اإليماف بمبدأ التعميـ والتعمـ العميؽ.االىتماـ بتطوير نفسو ألف مفيوـ الجودة يقتضي أف يكوف جميع العامميف في المؤسسة التعميميةفي حالة تطور وتحسف مستمريف.
 رحابة الصدر في تقبؿ النقد البناء ،والعمؿ عمى تطوير قدراتو ومياراتو وتحسينيا.160
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(عطية ،8001 ،ص ص  )922- 922و(حمادات ،8002 ،ص.)21
ومف ىذا المنطمؽ ،جاءت فكرة ىذه الدراسة والمتمثمة في محاولة الوقوؼ عمى آليات
لتجويد أداء أستاذ العموـ ،وذلؾ مف خالؿ تدريبو عمى استراتيجية تدريسية تطبيقية ألحد نماذج
الجودة الشاممة في التدريس واالرتقاء بمستوى أداءه؛ نظ ار لبروز بعض مظاىر المشكالت في
تكويف وتدريب المعمميف لتحسيف أدائيـ وتنميتيـ مينيا خاصة في ضوء موجة اإلصالحات التربوية
المتوالية وغير المستقرة التي تبنتيا الجزائر منذ  8002إلى يومنا ىذا والتي مست المناىج
وبيداغوجيا تطبيقيا في أقساـ تتميز باكتظاظيا واكتظاظ مناىجيا ،مما أدى إلى اختالؿ أداء
المعمميف عامة ومعممي عموـ الطبيعية والحياة عمى وجو الخصوص ،مع الشكوى حوؿ صعوبة
ال مساعدًا في
تطبيقيا .ولعؿ استراتيجيات التدريس وفؽ نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة يعتبر عام ً
تحقيؽ الجودة في التدريس ،ومف ثـ الحصوؿ عمى المنتج التعميمي القادر عمى األداء بكفاءة وجودة
عالية.

 .13مزايا تطبيق الجودة في التدريس
بعدما تـ تقديـ جممة أفكار التي تتضمنيا جودة المعمـ ،وعالقتيا بمعايير جودة استراتيجيات
التدريس؛ يصبح مف األىمية بمكاف إبراز مزايا تطبيؽ الجودة في التدريس ،والتي يمكف إيجازىا فيما
يمي:
 – 9الوفاء بمتطمبات المتعمميف ،وتقديـ خدمة تعميمية عممية تناسب احتياجاتيـ.
 – 8مشاركة المتعمميف في العمؿ بحيث يكوف لكؿ منيـ دو هر الواضح ومسؤوليتو المحددة.
 – 2تط ػػوير إدا ةر الموق ػػؼ التعميمػ ػػي التعمم ػػي فػ ػػي الص ػػؼ ،وال ػػتخمص مػ ػػف اإلجػ ػراءات المتكػ ػػر ةر أو
المتناقضة.
 – 0تحديػػد نظ ػػاـ شػػامؿ وم ػػدروس ل ػػو قواعػػده وأسس ػػو ،يج ػػب أف يمتػػزـ ب ػػو ك ػػؿ طػػرؼ م ػػف أطػ ػراؼ
العممية التعميمية التعممية؛ لينعكس إيجاباً عمى سموؾ المتعمميف
 – 5ضماف تقميؿ اليدر التعميمي في المواقؼ التعميمية.
 – 2تحقيؽ التنافس الرياضي بيف المتعمميف.
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 – 2تأكيد أىمية ،وضرو ةر العمؿ كفريؽ.

 – 2تفعيؿ التدريس بما يحقؽ المخرجات التربوية المأمولة (إبراىيـ ،8000 ،ص .)202

خالصة
ولعػػؿ مػػا يؤكػػد الحاجػػة ليػػذه الد ارسػػة فػػي سػػياؽ واقػػع النظػػاـ التربػػوي فػػي الج ازئػػر؛ ىػػو جممػػة
المظػاىر لممشػكالت التربويػػة التػي زادت حػػدتيا ،ولػـ تػػتمكف مػف بمػػوغ الجػودة المرجػػوة؛ جػراء غيػػاب
معػايير تحقيقيػا فػي النظػػاـ التعميمػي فػي الج ازئػػر كعػدـ م ارعػاة احتياجػػات المعممػيف والمتعممػيف عم ػى
ح ػ ػػد السػ ػ ػواء ،واحتياجػ ػ ػػات س ػ ػػوؽ العمػ ػ ػػؿ ،م ػ ػػع س ػ ػػوء تخطػ ػ ػػيط وبن ػ ػػاء المنػ ػ ػػاىج ،وتك ػ ػػريس اسػ ػ ػػتعماؿ
استراتيجيات تدريسية نمطية ال تتوافؽ وتحقيؽ الكفاءات المستيدفة .إذ أف اإلسػتراتيجية الجيػدة فػي
تخطيطيا ،وتنظيميا ،وطريقة تنفيذىا وتحقيقيا ألىدافيا تؤدي إلى تحقيؽ الجودة في التدريس؛ كوف
ىذا األخير مبني كذلؾ عمى التخطيط الجيد والتنفيذ والفحص والمتابعة والعمؿ عمى التحسيف ،ممػا
يؤدي ذلؾ إلى التحسيف والتطوير المستمر لألداء؛ ليكوف أكثر فاعمية في تجويد مخرجات التعميـ.
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الفصل السادس:
تمهيد:

إن بناء نظام تعميمي قوامو التعاون وسيولة تطبيق الممارسات لكل العمميات االنتاجية والخدمية
جسدتيا فمسفة إدوارد ديمنغ لمجودة الشاممة في بعدىا واطارىا االنساني ،كونو ظل يعتقد أن االلتزام
اإلرادي لمقوى العاممة في اتقان عمميا وتنفيذ مياميا؛ سيجعل من الجودة نتيجة طبيعية طالما أنو ثمة
اىتمام وادارة مسؤولة وفمسفة تشكل مرجعية ومنطمقا ألي نظام عمى غرار التعميمي .ىذه المبادئ
وأخرى شكمت عمى الدوام فمسفة ديمينغ في وضعو ومنحو لمفيوم الجودة األبعاد االنسانية ،وىو ما
تسعى الدراسة الراىنة األخذ بو.
ليتم خالل ىذا الفصل إبراز نموذج ديمنغ لمجودة ،حيث بعدما تم تقديم لمحة بيبميوغرافية حول
صاحبيا تم إبراز منطمقاتو الفمسفية واسياماتو والمبادئ التي بنيت عمييا مبرزين في ذات السياق
المبادئ التي حددت من قب مو .كما تم التطرق لألخطاء التنظيمية والتي حدد عددىا في سبعة أخطاء.
كما تم التعريف بدائ ةر ديمنغ لمجودة الشاممة مع شرح خظوات النموذج الذي صاغو والذي شمل مرحمة
التخطيط والتنفيذ ،المراجعة والفحص والذي يعرفو بعض الباحثون بمرحمة المتابعة التي تسمح
باالستمرار في تقويم العمل بعدىا يتم تحسينو .وفي نياية الفصل تم حصر إيجابيات تطبيق نموذج
الجودة الشاممة في التدريس عمى وجو التحديد والمعوقات التي تعترضو عند التطبيق.
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الفصل السادس:

 .1لمحة بيوغرافية حول إدواردز ديمنيغEdwards Deming :
يعتبر وليام ادواردز ديمنغ المولود سنة  0011والمتوفى سنة  0001من أشير الباحثين
األمريكين في مجال الجودة ،وقد تحصل عمى دكتوراه تخصص "إحصائيات" من الجامعة األمريكية
يال  YALEسنة  .0091ولقد اعتبر ديمنغ مؤسسا لمضبط اإلحصائي لمعمميات بعد أن توصل إليو،
إذ استطاع بقدرتو العالية من توظيف عموم مختمفة بما فييا اليندسة وعموم اإلحصاء ودمجيا في إطار
واحد (سعيد ،9112 ،ص ،)744كما عمل أستاذا في الجامعة نيويورك عام  .0010تأثر ديمنغ
بالباحث اإلحصائي أستاذه والتر شيوارت  Shewhart Walterالذي قام بالعديد من األبحاث؛ لذا
عمل عمى تطوير أفكاره  ،مكتشفا أن نموذج الذي وضعو أستاذه شيوارت كدورة لمتحسين المستمر
لمجودة ىو ذات مراحل ثالث تكمن في (المواصفة ،اإلنتاج ،المراقبة) ،والتي تسمح بتوفر قوة ىائمة
لزيادة القدرات اإلنتاجية لمعاممين.
وبنياية الحرب العالمية الثانية ،تنقل ديمنغ إلى اليابان سنة  0071بناء عمى دعوة منيا إلعداد دراسة
اقتصادية قصد إعادة تشغيل دواليب الصناعة اليابانية المحطمة جراء ىذه الحرب ،حيث قدم خبراتو،
فكان مستشا ار لميابانيين لتطوير الرقابة عمى اإلنتاج؛ فبتطبيق المراقبة اإلحصائية كان تحسين الجودة
إحدى أسباب تفوق المنتج الياباني ،واعترافا بفضمو وتقدير المجيوداتو ومساىماتو ،كما كان لو الفضل
مكنو من الحصول عمى اعتراف االمبراطور
في إرساء قواعد الجودة الشاممة عمى المنتج الياباني مما ّ
 Hirottitoالذي سممو رفقة أحد الميندسين المعروفين  Joseph Juranوسام الخزينة المقدسة أو ما
يسمى "وسام االمبراطور ىيروىيتو" ،فضال عمى إطالق العمماء والميندسين اليابانيين جائزة تحمل
اسمو "جائزة ديمنغ" ألحسن منتوج صناعي ياباني ،والذي لو مواصفات الجودة الشاممة ولكل الذين
يساىمون في نشر مبادئيا ،ولقد أصبحت جائزة ديمنغ تمنح لممنظمات الناجحة في تطبيق إدا ةر الجودة
الشاممة ولمذين يساىموا في نشر مبادئيا (المطاعني ،9112 ،ص( )94أحمد ،9111 ،ص )024
(عبوي ،9111 ،ص.)11
وكانت لو مجموعة من النظريات واألساليب في اإلدارة الحديثة ولم تجد جيوده وأبحاثو في الواليات
المتحدة األمريكية أذانا صاغية من رجال التعميم أو الصناعة ،بينما اكتشفتو اليابان وأدركت حينيا أنيا
امتمكت كن از ثمينا؛ لذا أقام باليابان ثالثين عاما من عم هر يخرج أجياال من أكفأ رجال اإلدارة الحديثة
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الفصل السادس:

في أىم المؤسسات التي صنعت نيـضة اليابان العـظيمة ،مثل :المؤسسات التعميمية والصناعية (أحمد،
 ،9111ص .)049 - 040
والغريب في األمر أنو طوال تمك الفترات لم يكن معروفا حتى في بمده األصمي ،رغم أن العديد من
اليابانيين أجزموا سنة  0042أن المنتجات اليابانية فاقت بكثير في جودتيا المنتوج الغربي األوروبي
واألمريكي؛ إلى غاية  0011أين تم اكتشافو من قبل الجميور األمريكي في حصة تمفزيونية بعنوان
"إذا استطاعت اليابان فمما ال نحن! حيث اكتسب بعدىا شيرة وذاع صيتو إلى أن أصدر مؤلفو
المعروف "خارج األزمة" "  "Out Of Crisisسنة .0019
 .2المنطمقات الفمسفية لمجودة الشاممة عند ديمنغ:
قامت منطمقات فمسفة ديمنغ عمى وضع أبعادا إنسانية لمفيوم الجودة ،باستحداث نظام تنظيمي
يعزز التعاون ويسيل تطبيق الممارسات لجميع عمميات اإلدارة تحت لواء فمسفتو القائمة عمى وضع
مفيوم "الجودة" في إطارىا اإلنساني معتقدا باإلل تزام اإلرادي لمقوى العاممة في إ تقان عمميا وتنفيذ
مياميا ،مشددا عمى سالمة اإلدارة المسؤولة فإن الجودة ىي حتما نتيجة طبيعية (البيالوي،9111 ،
ص ص (Sallis, 2004, p 57).)91- 92
تركزت فمسفة ديمنغ في الجودة الشاممة حول خمسة مجاالت رئيسية ىي:
0ـ مبادئ إدارة الجودة (المبادئ األربعة عشر).
9ـ محاذير ديمنغ (األمراض القاتمة).
1ـ معيقات الجودة (المعوقات الست عشر).
7ـ المناخ أو البيئة الجديدة.
2ـ نظام المعرفة العميقة (المطاعني ،9112 ،ص.)91
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الفصل السادس:
 .3إسهامات المنطمقات الفمسفية لديمنغ في الجودة الشاممة
 1.3مبادئ ديمنغ وجوهر الجودة في التعميم:

عشر ركي ةز أساسية
ة
يجمع العديد من الباحثين والدارسين عمى أن ديمنغ يتخذ من مبادئو األربعة
لنموذجو ،ىذا ما اتفق عميو جل من تناولوا نموذجو مثل زغمول وعبد العزيز ( ،9114ص ،)900تمك
المبادئ التي نقحيا ديمنغ من مبادئ أستاذه شيوارت وصاغيا في أربعة عشر مبدأ لتعرف بقائمة
ديمنغ لمجودة الشاممة ،لتتخذ شكل برنامج متكامل تعتمده كل مؤسسة أو منظمة لتغيير ثقافتيا
التنظيمية يسيم في تحقيق التميز في جودة المخرج في القطاع الصناعي أو الخدمي؛ مع العمم أنو تم
تطويعيا لتناسب طبيعة النظام التربوي ومؤسسات التعميم والبيئة التعميمية ككل ،وىي المبادئ األكثر
تطبيقا في الميدان التربوي عمى اعتبار أنيا أساسيات الجودة في التعميم )،(Sallis, 2004, p 63
ولقد تم تطوير ىذه النقاط األربع عشرة بواسطة مدرسة أمرست  Amherstونيوىامشير New
 Hampshireولقد استمدت ىاتان المدرستان أىدافيما من ىذه النقاط لتحسين العمل اإلداري
والتحصيل الدراسي لمتالميذ أطمق عمى تمك النقاط جوىر الجودة في التعميم Essence of quality
( in Education.الحريري ،9100 ،ص.)19
تتمثل في النقاط التالية:
 - 0إيجاد التناسق بين األىداف :Create a Constancy of Purposes :إن وجود التناسق بين
األىداف ألجل تحسين جودة الطمبة والخدمات أمر ال بد منو ألجل دخول التنافس مع النظم التعميمية
في العالم ولتحسين إعداد المتعمم ،ولتزويده بخبرات تعميمية ممتعة.
 - 9تبني فمسفة الجودة الشاممة :Adopt Total Quality Philosophy :يجب تبني اإلدا ةر
التعميمية لفمسفة جديدة قائمة عمى التحدي ،ويجب أن يكون لدى األفراد االستعداد لقبول تحديات
الجودة؛ بتعمم الميارات الجديدة التي تدعم التحول نحو الجودة ،وأن يتحمموا مسؤولية تحسين المنتجات
والخدمات.
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الفصل السادس:

 - 11تقميل الحاجة لمتفتيش :Reduce The Need For Inspection:يستند تقميل الحاجة لمتفتيش
عمى قاعدة عريضة من خالل تبني نظام الجودة داخل الخدمات التعميمية وتدعيم بيئة التعميم التي قد
تساعد في تحقيق جودة أداء الطالب.
 - 17إنجاز األعمال المدرسية بطرق حديثة :Achieve School Bussiness in New Ways :إن
إنجاز األعمال المدرسية بطرق حديثة يقود إلى تقميل الحد األدنى لمتكاليف الكمية في التعميم.
 - 12تحسين الجودة اإلنتاجية وخفض التكاليفImprove Quality of Productivity & :
 : Reduce Costsيقود تحسين الجودة إلى خفض التكاليف بواسطة استخدام مبدأ (طبق ،افحص،
غير العمميات) أو صف العممية بعد تحسينيا وحدد جودة العميل واشبع حاجات العاممين ،وطبق
التغييرات ثم ّقوم النتائج.
 - 11التعميم مدى الحياة Life Long Learning :يدعم التدريب المستمر لألفراد في مجال تحسين
جودة األداء لكل من اإلدارة المدرسية والمعممين ،والمتعممين ،وبعض فئات المجتمع الميتمين بالعممية
التعميمية؛ عادة بالوسائل واألدوات وأساليب التقويم الضرورية (عدم االعتماد عمى نظام الدرجات فقط
كأساس لتحديد مستوى أداء المتعمم) ،مما يتطمب منيم التعمم مدى الحياة.
 - 14القيادة في التعميم Leadership in Education :يجب عمى اإلدارة أن يعمل عمى توجيو
وتنفيذ العمل وممارسة مبادئ الجودة من خالل توفير القيادة الرشيدة؛ ذلك بتشجيع السموك القيادي
الفعال النابع من الدوافع الذاتية لألفراد لتحسين األداء.
- 11التخمص من الخوف  :Eliminate Fearإن إزالة المخاوف وتجنب الشعور بالخوف داخل
المؤسسة التعميمية يشجع األفراد عمى أداء أعماليم في بيئة تربوية نفسية مناسبة بكفاءة وفاعمية
ألجل تحسين وضع المؤسسة والعمل بحرية تامة بعيدا عن الصراعات والمشاحنات داخل المؤسسة.
- 10إزالة معوقات النجاح  :Eliminate the Barries to Successإن إدا ةر المؤسسة ىي المسؤولة
األولى عن التخمي عن ترديد الشعارات مع استبداليا بالتحضير واإلنجاز ،والحث بمختمف أساليبو
والقضاء عمى الحواجز التي تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق النجاح في العمل ،والعمل عمى تحسين
وتفعيل العالقات بين إدارة المؤسسة التعميمية والمعممين والمتعممين بما يساعدىم عمى االستمتاع
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الفصل السادس:

بعمميم وزمالتيم لبعضيم البعض ،وذلك من خالل العمل بروح الفريق الواحد والتعاون الدائم
والمشاركة الفعالة والتحول نحو التغيير والتجديد الدائمين.
 - 01خمق ثقافة الجودة  :Create a Quality Cultureمن الضروري خمق ثقافة الجودة وذلك
لتطبيقيا عمى الجميع دون استثناء.
 - 00تحسين العمميات  : Process Improvementإن ايجاد الحمول األولية عن كشف األخطاء،
والتعرف عمى األفراد والجماعات يساعد عمى التحسين المستمر.
 - 09مساعدة الطمبة عمى النجاح  :Help Student to Successيجب أن تتغير مسؤولية كل
اإلدارات التعميمية من الجودة إلى تحسينيا ،وذلك عن طريق تحسين األداء وازالة المعوقات التي تقف
في طريق الطمبة ومساعدتيم وارشادىم لتحقيق النجاح.
 - 01اإللتزام  :Commitmentعمى اإلدارة أن تسعى جاىدة إلنجاز الميام في نظم الجودة داخل
نظام تعميم ،والعمل بطريقة سميمة مع ضرورة توفير الوسائل المالئمة لتحقيق األىداف المنشودة من
خالل إنشاء برنامج متكامل لالىتمام بالتدريب والتعميم الذاتي من قبل كل فرد.
 - 07المسؤولية  :Responsibilityإن مسألة التغيير ىي مسؤولية كل فرد لتحسين الجودة ،وذلك
بتدريب األفراد عمى االىتمام بإحداث عمميات التغيير الالزمة لتحقيق الجودة في مجاالت العمل
المختمفة باعتبار التغيير نحو الجودة مسؤولية كل فرد داخل المؤسسة (Deming, 2000, p 31).
(الورثان ،9111 ،ص .)191 - 192
ولعل من ضمن ما يمكن استخالصو من خالل ىذه المبادئ األربعة العشر ،أنو يمكن االعتياد
بالبعض منيا واألخرى يجب تفادييا وتجنبيا ،ويمكن تصنيفيا عمى النحو التالي:
أوال :مبادئ ينبغي تالفييا.
ثانيا :مبادئ ينبغي التقيد بيا.
أما المبادئ التي ينبغي اإلقالع عنيا فيي كاآلتي:
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الفصل السادس:

0ـ عدم االعتماد عمى التفتيش الجماعي ،ويتطمب القناعة بأنيا عممية مكمفة وغير فعالة ،فالجودة
تتحقق من خالل التطوير وليس التفتيش.
9ـ ال تسند األعمال إالّ عمى أساس معيار "الجودة".
1ـ استبعاد الخوف من التعبير عن االفكار.
7ـ الحواجز بين األقسام المختمفة واستبداليا من خالل العمل بفريق.
2ـ تالفي الشعارات والتحذيرات كونيا ال تساعد في إنجاز عمل جيد ،ولكن قد تولد اإلحباط واالستياء.
1ـ تالفي أسموب الحصص العددية.
4ـ رفع الحواجز بيدف تعزيز قيمة العمالة (الياللي ،0001 ،ص.)021- 029
أما ما حث عمى إتباعو وتنفيذه من تمك المبادئ األربعة عشر ،ىي التالي:
0ـ إيجاد وتكريس االستقرار بيدف تطوير المخرجات والخدمات التي تتطمب اإلبداع ،البحث والتعميم،
التطوير المستمر لممخرج.
9ـ تبني فمسفة جديدة تعتمد عمى تغيير أساليب إدارة اإلدارة.
1ـ االستمرارية في تطوير اإلنتاج والخدمات تحت إشراف فريق عمل رئيسي يخضع لمتوجيو ولإلرشاد
من اإلدارة.
7ـ االىتمام بالتدريب المستمر عمى الوظيفة من قبل أفراد أكفاء لالستثمار في المورد البشري.
2ـ إرساء وتعميم الممارسات الحديثة لمقيادة عمى اعتبار أنيا عمال ووظيفة لإلدارة.
 1ـ وضع برنامج نشط لمتدريب والتعميم ،ينصب ذلك في تركيز اإلدارة عمى تطوير المستمر لممنتج،
تقديم المعارف والميارات الجديدة  ،التعميم والتدريب من أجل التخطيط طويل المدى.
4ـ اتخاذ قرار إنجاز التغيير والتحول بإتباع منظومة شيوارت ( التخطيط ،العمل ،المراجعة ،التنفيذ)
وبإشراك كل الفاعمين في ىذه العممية.
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من خالل التراث النظري المتاح الذي تناول مبادئ ديمنغ لمجودة الشاممة يتجمى توافقيا مع
الجوانب التدريسية التربوية ،وىو ما تسعى إليو الدراسة الراىنة من خالل األخذ باالستراتيجية
التدريسية التي اعتمدتيا ،لتفعيل العممية التعممية في الموقف الصفي ،ويمكن رصدىا فيما يمي:
 – 0ثبات اليدف نحو التحسين المستمر لمتعميم ،وذلك قصد تزويد المتعممين بالموارد المعرفية
المطموبة.
 – 9إلغاء االعتماد عمى الدرجات ،والتركيز عمى التعميم الفعال.
 – 1تنويع أساليب التقويم ،والتوقف عن جعل االمتحانات ىي الوسيمة الوحيدة لتحديد مستوى
المتعممين ،واستبداليا بالتطبيق العممي واالىتمام بالجوانب اإلبداعية لدييم لمتعرف عمى الكفاءات
لدييم ،بدال من التركيز عمى كم المعمومات في أذىانيم.
 – 7االىتمام بالتدريب.
 – 2االىتمام بالقيادة؛ حتى يتحقق اليدف األساسي من خالل الوسائل المتوفرة ،والمواد المعينة أو
المؤدية إليو.
 – 1التخمص من الخوف حتى يتمكن الفرد من تأدية عممو عمى أكمل وجو.
 – 4إزالة الفواصل والحواجز بين المعمم والمتعمين ،واألثر السمبي لتنافسيم.
 – 1العمل عمى زيادة التعاون بين المجموعات واألفراد مما يساعد عمى حسن إدا ةر الوقت وأداء الميام
بكـفـاءة وفعالية عالية ( زاىر ،9112 ،ص .)924- 922
وعميو ،يمكن القول أن مبادئ ديمنغ تعد مؤشرات لتوجيو التدريس وتوظيفيا فيو؛ لتحقيق
الفعال ،وحسن إدارة
األىداف المنشودة من خالل تحديد األىداف والطرق المالئمة لمتنفيذ ،والتواصل ّ

الوقت وأساليب التقويم ،والوسائل المعينة .ولعل ما يؤكد فاعمية تطبيق ىذه المبادئ في الميدان التربوي
ما تطمعنا بو النجاحات المحققة في تجويد المجال التعميمي في الواليات المتحدة األمريكية من خالل
االىتمام بالتدريب المستمر لجميع الفاعمين وتوفير قيادات واعية قادرة عمى اإلضافة واإلبداع في
العمل ،وايجاد البيئة المناسبة لمعمل ،والتخمص من الخوف لدى تمك القيادات عند اتخاذ القرار،
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والتخـمي عن الشعارات الرنانة ،والتركيز عمى العمل واإلنجـاز( .البيالوي وآخرون ،2010 ،ص ص
.)00 - 01
وإلبراز ما سبق؛ تمت صياغة جدوال يوازي بين تفعيل وتوظيف ىذه المبادئ األربعة عشر
لديمنغ في الصناعة وما يقابميا في المجال التربوي لخدمتو العممية التعميمية وتحسينيا بكل جزيئاتيا
)(Sallis ,2004, pp44-45.
جدول رقم ( )0يوضح مقارنة في توظيف مبادئ ديمنغ في المجالين الصناعي والتربوي:
توظيفيا في المجال التربوي

مبادئ ديمنغ في الصناعة
0ـ وضع ىدف مستقر وثابت

 -تحديد رسالة تحمل قيما إنسانية لممؤسسة التعميمية

لتحسين اإلنتاج والخدمات.

والتأكد من وعي الموظفين واستيعابيم الكامل ليا.
 تقييم حاجات الطمبة والحصول عمى التغذية الراجعةمن خريجي المؤسسة فيما يتعمق بخبراتيم التعميمية بغرض
التحسين.
 -استخدام الموارد بصورة فاعمة لتحقيق األىداف السابقة.

9ـ اإلعتماد عمى انتياج فمسفة -التركيز عمى ما ينبغي تغيي هر داخل المؤسسة التعميمية من
جديدة لمتطوير ولمواكبة تحديات خالل اعتماد الفمسفة الجديدة.
العصر

 حث األفراد (معممين وموظفين) بضرورة تطبيق مبادئالجودة بفاعمية.
 حشد الموارد الالزمة لتدريب وتكوين المعممين لحيازة مفاىيمالفمسفة الجديدة ومبادئيا ،وكيفية توظيفيا داخل المؤسسة
التعميمية.

1ـ إلغاء أساليب التفتيش والفحص  -التركيز عمى تحسين سيرورة عمميات التعميم والتعمم بدال من
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التركيز عمى مخرجات التعمم فقط.

الشامل لتحقيق الجودة.

 فحص عمميات التعميم والتعمم من خالل تقديم التغذيةالراجعة لمطمبة ،وليس تقييم أداء المعمم من خالل نتائج الطالب
لممعمم.
7ـ إلغاء عممية ممارسة تقويم  -التوقف عن تعيين موظفين لمجرد قبوليم بأجور أقل من
األعمال بناء عمى السعر فقط.

المستحق.
 التخمص من قبول أرخص العروض لشراء المعداتالضرورية لممؤسسة.

2ـ إدخال التحسين المستمر عمى كل
العمميات

واألنشطة

والخدمات

المساعدة.

 الحرص عمى إدخال الحاسوب وتقنية التعميم المتطو ةرفي الصف لتحسين عمميات التعميم والتعمم وحث الطمبة عمى
استخداميا بعناية واتقان.
 إدخال المقررات والبرامج الجديدة التي تمبي حاجات مختمفشرائح المجتمع.

1ـ إنشاء برامج تدريبية في مكان -تحديد الحاجات التدريبية لممعممين واإلداريين وموظفي
العمل

المؤسسة ووضع برامج التدريب المناسبة لتمبيتيا برؤية مستقبمية
واضحة المعالم

 - 4استحداث أساليب جديدة في -اختيار قادة تربويين يمتمكون الكفاءة في إحداث التغيير
اإلشراف والقيادة الفعالة

المطموب في المؤسسة التعميمية.

 - 1إزالة الخوف عن المرؤوسين

ابتكار أساليب جديدة لتقييم الطمبة وعدم جعل مصير الطالبمرىونا بنجاحو في اإلمتحان.
-التنويع في أساليب تقويم أداء المعممين.
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الحرص عمى كشف نواحي القوة والضعف في األداء منخالل التزود بالتغذية الراجعة.
-0

إزالة

التنظيمية -خمق فرص اإلتصال والتعاون المستمر بين أقسام المؤسسة

العوائق

والخالفات داخل المؤسسة.

التعميمية.
نبذ المنافسة بين األقسام لما تتركو من أضرار عمى المنظمةوزبائنيا.

- 01

التخمص من

والشعارات الرنانة.

التحذيرات -توفير كل مستمزمات تحقيق الجودة لمعاممين والعمل عمى
تحقيق رضاىم الوظيفي.

 - 00االبتعاد عن وضع أرقام -عدم تقييم إنجازات المعممين عمى أساس الكم فقط بل عمى
قياسية لإلنتاج دون ربط ذلك أساس مضمونيا ،ومدى آثارىا في تحسين جودة المخرجات
بالجودة.

والخدمات في المؤسسة التعميمية.

 - 09إلغاء نظام التقويم السنوي -تقديم مكافآت لمموظف المتميز في ضوء إنجازاتو الفردية في
وازاحة العوائق التي تعترض حق ميدان العمل ،وليس بمقارنتو بأقرانو في المؤسسة التعميمية.
العامل في التفاخر بعممو.

اتباع نظام لتقييم عمل الموظف برؤية مستقبمية ترتكز عمىتحسين جودة اإلنتاج والخدمات في المؤسسة وليس عمى المدى
القصير.

 - 01إنشاء برامج متماسكة لتعميم -الحرص عمى التنظيم المستمر لمدورات التدريبية المجانية
والتطوير الذاتي.

لموظفي المؤسسة.
تشجيع الموظف باستمرار عمى تطوير أدائو الميني ،وتحسينمياراتو وقدراتو في العمل.

 - 07التحسين الدائم لكل العمميات- .التركيز عمى أىمية إحداث التغيير في المؤسسة التعميمية
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لجميع المرؤوسين.

تنوير الموظفين بأن الجودة الشاممة ليست نزوة إدارية ،بلالتزام مستمر بتحسين مخرجات التعميم في المؤسسة واإلرتقاء
بخدماتيا إلى األفضل.

 2.3األخطاء التنظيمية السبعة حسب ديمنغ:
مثمما اىتم ديمنغ بعدة جوانب إيجابية لمتحسين ولمتطوير ،ركز عمى ضرو ةر تفادي أخطاء تعيق
ذلك؛ رصدىا فيما يمي:
 – 0افتقاد االتساق في اليدف.
 – 9التركيز عمى المنافع قصي ةر األجل.
 – 1إدارة المؤسسة عمى أساس من األمور الظاىرية فقط ،واستخدام المعمومات المتاحة دون االىتمام
بما ىو مطموب لتحسين العممية.
 – 7التقويم من خالل المراجعة السنوية لألداء.
 – 2األعباء والتكاليف الكبيرة.
 – 1الفشل في توفيرموارد بشرية ومالية تدعم اليدف في تحسين الجودة.
 – 4التكاليف الكبي ةر في الضمانات (الياللي ،0001 ،ص .)027
وطالما أن عممية تطوير وتحسين الجودة عممية كمية متكاممة مستم ةر ومتواصمة محور األداء
فييا العنصر البشري؛ تبدأ بالتخطيط وتنتيي بالرقابة لتعيد ترجمة ناتج العممية في شكل معايير جديدة
لألداء المستقبمي؛ بوصفيا عممية تصحيحية وتطويرية صاغيا ديم نغ في شكل "أنموذج" عرفت بدائ ةر
الجودة الشاممة لديمنغ( .زغمول وعبد العزيز ،9114 ،ص ص .)099 - 090
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 3.3عجلة ديمنغ للتحسين المستمر والجودة الشاملة:


إدراك المفهومRealize the concept :
 من طريقة شيوارت إلى دورة ديمنغ:لقد أبرز ديمنغ وركز كثي ار عمى ضرورة وأىمية إنجاز األفعال أو القيام بالنشاطات بمنيجية،

حيث يشير في ىذا السياق إلى أن ذلك يعد من أحسن ما استنتجو وما استخمصو من طريقة شيوارت
في إدارة وادارة التحسين المستمر ،وذلك عبر كل المراحل عن طريق اإلجراء الذي استخدمو ىذا
األخير عند تدريسو اإلحصاء التطبيقي.
ويتمثل ىذا اإلجراء فيما يمي:
- 0التخطيطPlan :
- 9إعداد وانجاز الفحص

Do

- 1دراسة وتدقيق النتائج

Study

- 7االستنتاج واستخالص النتائج Act
إن اإلجراء المذكور يظل من األمور الضرورية الواجب اتباعيا ويعد السبيل الوحيد إلى معرفة
وتحديد السبب حتى وان كان سببا خاصا لمتغيير الذي يمكن اكتشافو .ولقد استند ديمنغ منيجيا عمى
طريقة شيوارت لشرح أطوار ومراحل التحسين المستمر خالل المحاضرات التي ألقاىا عمى مسامع
المسيرين اليابانيين ،طريقة ألقى عمييا تسمية.Plan-do-check-act :
ولدى عرضو لنظريتو األساسية المتمثمة في التحكم االحصائي لمنوعية ،كان ديمنغ ُي ًذ ّكر عمى الدوام

اليابانيين بمفيوم شيوارت إلى أن أطمق عمى ىذا المبدأ األساسي لمتحسين المستمر التسميات التالية:

دورة ديمنغ cycle PDCA؛ عجمة ديمنغ  roue Deming؛ عجمة التطور ،roue du progrès
دورة : (plan, do, check , act) PDCA
واذا ما تناولنا بالشرح المرحمة ال ثالثة من إجراء شيوارت المتعمقة "الدراسة  ، "studyفإن ديمنغ يرى
بأنيا مرحمة لم تكن عمى األرجح كافية ،بل تتطمب وتستوجب حسبو التأكد واإلثبات من خالل عناصر
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يراىا حيوية كالتأكد والتدقيق  .فإن تأكيد المطابقة التي تكتسي طابعا تعاقديا فال يمكن التخمي عنيا ،بل
يراىا ديمنغ أساسية وتسبق أ ي تحسين ،أي أنو يفضل التأكد من أسباب التغيرات قبل كل شيء ،لذا
فإنو يشير إلى أفضمية التأكد عمى مرحمة "الدراسة" ،وقد يكون ذلك ناجما عن سبب ذي طابع ثقافي
دفعو إلى ىذا التفضيل وىذه األسبقية.
وفي نفس اإلطار  ،وجب اإلشارة إلى أن التحقق أو (التأكد) يظل عنص ار ىاما في بمد كاليابان أين ال
يغتفر الخطأ دون مبرر بل يعتبر عيبا أو عار.
وعند تحديده لمراحل التأكد والتحقق واتباعيا أو تكممتيا بدراسة نقدية ،فإن ديمنغ أراد إبراز العقل
الياباني بينما في تخميو عن الشروط المسبقة لمتحقق والتأكد ،إنما أراد التعبير عن البراغماتية
األمريكية.
وخالصة القول ،أن ديمنغ قام فعال بإدماج وادراج نوع من الثقافة اليابانية.
 قراءة تنظيمية لممراحل األربعة:لقد وصف ديمنغ ىذا الطور بالطريقة الفعالة في اإلدارة أو ما أسماىا بالحمقة المغمقة لدى
مخاطبتو اإلطارات المسيرة ،حيث أشار إلى أن تطبيق األساسي ليذه المرحمة ىو ذلك المفيوم الذي
أطمق عميو تسمية "مرحمة التطور".
ويبرز ديمنغ بالشرح مزايا ومحاسن ىذا النموذج ،وذلك عمى النحو التالي - :تمثل األدوار " "Pو ""D
المراحل الكالسيكية إلنماء الفعل أو النشاط ،أما األدوار " " Cو " " Aفيي تخص التشغيل أو اإلدارة
بالحمقة المغمقة.
وما تجدر اإلشارة إليو أن المسيرين يقومون خالل ىذه المرحمة بقياس ما يترتب أو ما ينجم عن تطبيق
الق اررات إلى غاية الفيم الشامل لما قد يحدث .وفضال عمى ذلك ،ينبغي عمى المسيرين محاولة فيم
إلى أي مدى كانت ق ارراتيم فعالة ،كما يستوجب عمييم إما توحيد الحمول الصائبة ،أو إعادة النظر في
الطرق التي تشكو نقائص أو بعث دورة أو (طور) جديدة .ويبدو ىذا الطور أو الدورة أداة بسيطة
بالنسبة لمعمال ولكنو بالمقابل ذي فعالية عالية لمن يحسن استعمالو بيسر وبسيولة تامة.
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وفي الواقع ،ىي أداة تمكن من رسم االتجاىات الصحيحة وارساء مبادئ نشاط سميم دون ثغرة كما
يساىم في ترسيخ مبادئ التعمم الذاتي.
وبالنظر ألىمية عجمة ديم نغ لمتابعة التحسين عمى مستوى كل المراحل وفي كل العمميات ،وفي
كل القطاعات؛ فإن ىذه المبادئ يمكن إسقاطيا عمى المجال التعميمي عمى النحو التالي:
 – 0التخطيط لمعممية التعميمية؛ سواء كان طويل أو قصير األجل.
 – 9تطبيق الخطة (التنفيذ).
 – 1متابعة التطوير الحادث مقارنة باألىداف الموضوعة (المتابعة والفحص).
 – 7تنفيذ خطة عمل في حالة وجود مؤشرات لنجاح الطرق المستخدمة وتجديد لمدورة من أجل تحسين
آخر (التحسين والتفاعل) ((Scherkenbach, 1986, p 73

حسن

خـطـط

ACT

PLAN

CHECK

DO

افحص

نـفــذ

الشكل رقم ( )0يبين دو ةر ديمنغ لمجودة الشاممة ،المصدر ( :جودة ،9117 ،ص )019
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وعميو؛ ولنجاح تطبيق دورة ديمنغ ذات الخطوات األربع جدير بكل منظمة إذا ما أرادت تحقيق
أىدافيا التأكد من انتشار مسعى التحسين ومشاركة الجميع في عممية التغيير ،ذلك باالعتماد عمى
جياز يوجو ويحمي المنظمة ويقييا من مخاطر األمراض "األخطاء السبعة" التي غالبا ما تيدد كيانيا،
وذلك من خالل منع األسباب الخاصة بخفض مستوى الجودة ،والقضاء عمى كل العوامل المؤدية
لممشكالت وخاصة في جانب التخطيط والعمميات ،وظروف العمل والتي يمكن عزليا.
ولـعـل مـن أىـم ما قدمو ديمنغ في ىذه الدائرة لمتحسين المستمر ،ىو التخطيط لمتحسين بعد تقييم
الوضع الحالي ،والعمل عمى تنفيذ الخطة الموضوعة لذات اليدف؛ مع المراجعة والفحص لما ّتم تنفيذه
بناء عمى المعايير المحددة لمنتائج المتوقعة والوقوف عمى أوجو الخمل والقصور في األداء؛ وىو ما
ً
يسمح بالتعديل في خطة التحسين بناء عمى التقييم السابق المرتبط برسالة ورؤية المؤسسة التعميمية؛

لتحقيق الجودة الشاممة( .السموم ،9112 ،ص .)119

 .4شرح خطوات النموذج
 1.4مرحمة (التخطيط) :PLAN
تمت ترجمة كممة  planإلى تخطيط قصد تعزيز الطابع أو الجانب الرسمي التعاقدي الذي
يمكن إضفاؤه عمى عممية جمع المعطيات التحضيرية التي تسبق عمم ية الشروع في النشاط أو القيام
بالفعل.
وبالرجوع إلى البعد المغوي لكممة تخطيط ،فإنيا تتوافق مع العديد من المرادفات التي تبتدئ بنفس
الحرف " " pعمى غرار .préparer, projeter, programmer, prévoir, prévenir :عند الشروع
في أي عممية تخص تحسين أداء أو مخرج أو أي إجراء؛ ينبغي التخطيط لبرنامج مييكل قصد
اختبار ،ومقارنة ،وتجريب وتدقيق النتائج.
إذ تستمزم مرحمة التخطيط األخذ بعين االعتبار التطمعات ،وكذا تحديد األىداف العممياتية والبيداغوجية
وفقا لالحتياجات ،وكذا إيجاد األجوبة لكل األسئمة المطروحة (من؟ ماذا؟ أين؟ كيف؟ متى؟ لماذا؟)؛
مع تقييم مدى الدقة والتناسق لتحقيق األىداف إلدخال التعديالت المحتممة في شكل اقتراحات عممياتية
(تقارب األىداف) لكل جزء في العمل المطموب؛ بمعنى تحديد ما ينبغي الوصول إليو والخطوات
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المتبعة في التنفيذ ،وأين تؤدي ىذه العممية أو الخطوة ،ومن الذي يقوم بيا المعمم أو المتعمم ،وكيفية
أدائيا ،وما ىي الوسائل المساعدة في تنفيذىا بشكل مميز .كما ويـتـم في ىذه المرحمة تحديد األىداف
والعمميات ،واألدوار ،والمسئوليات ،والـمـوارد وكذلك األسالـيـب قبل البـدء في أي نشاط آخر أو مرحمة
تالية(.العويسات )11 :9111 ،و( أركارو.)011 :9119 ،
أما األخطار المحدقة (الكامنة) ليذه المرحمة فيمكن أن تتمثل في التسرع عند االنطالق ،ونقص
التحضير (نقص في التخطيط ،غياب نشاط الوقاية واالحتياط من الصعوبات والعراقيل) أو تمك
المنغمقة بالتوجو أو إغفال أو إىمال مرحمة ما بحجة الدخول بسرعة في النشاط.
 2.4مرحمة التنفيذ أو اإلنجاز Do
إن كممة " " Doغالبا ما تتم ترجمتيا إلى األفعال التالية ،agir, faire, réaliser :وذلك ما يمنحيا
مدلوال تقييديا ،وقد تم ترجمتيا واعطاءىا المرادف "إ نجاز وتنفيذ " قصد إضفاء وابراز معنى اإلدارة
المرتبط بقوة بالفعل وبالنشاط الممموس .إن تفضيل ىذه المرادفات كونيا ت نبع من تمك الروابط بين
األفراد واألشخاص واألنظمة واإلجراءات وذلك ما يقربنا بشكل كبير من فكر وروح ديمنغ.
وفي األخير ،يتبين أن ىذا المرادف أو الفعل يترجم بشكل أفضل الطابع الجماعي الديناميكي
المنظم لمنشاط أو الفعل .ىي مرحمة القيام بالعمل وفق ما خطط لو من حيث اختيار واستخدام أدوات
معينة ،وطرق وأساليب فنية مناسبة .وذلك من خالل الحث عمى االتصال والمرافقة ومتابعة النشاطات
(أركارو ،9119 ،ص .)011
ويمكن تمخيصيا في النقاط اآلتية:
 التحكم في إجراءات اإلنجاز وضمان تتبع أو متابعة جيدة لألحداث. إجراء او القيام بالمحاوالت واالختبارات طبقا لمبروتوكوالت. إلتزام الصرامة كمما تعمق األمر بالخبرة. -معالم التقويم والمراقبة الواجب إنجازىا.
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 3.4مرحمة الفحص والمراجعة (المتابعة) Check

ولمبقاء دائما في روح وفكر ديمنغ التي أراد إضفاءىا عمى كممة " " checkوكي ال تُ ْفيم عمى

أنيا مجرد التأكد أو التحقق أو حتى مراقبة بسيطة ،فتمت ترجمتيا إلى فحص ومتابعة وفيم ،وذلك
إدراكا أنيا أشمل من المراقبة ،إذ ال يمكن اختصاره أو تمخيصو في مراقبة بسيطة ،بل ينبغي أن
ُنضفي عميو ازدواجية التحقق والتحميل.
تتم في ىذه المرحمة مراقبة ومتابعة اإلجراءات وسالمة مدى تنفيذىا من خالل مراجعة األىداف
وطرق ووسائل التنفيذ وأساليب التقييم  ،وذلك من خالل نظام مراجعة محدد ليا مسبقا يشارك فييا كل
الفاعمين أين تكون المرافقة الميدانية المستم ةر في الوقت المناسب ووفق نقاط تمخيصية مرحمية منتظمة
تعبر عن مؤشرات سير العمل ،بمعنى المراجعة الدورية لتوجيو وتثمين النشاطات الجيدة وبمو ةر
الق اررات قصد تحقيق النجاعة والفاعمية.
ويمكن تمخيصيا في النقاط اآلتية:
 التأكد والتحقق والتحميل وفيم النتائج. ىل ىي عناصر الحد المطموب أو المنتظر؟ ىل ىي مطابقة لمخصوصيات الموضوعية؟ ما الشيء الذي سار عمى ما يرام؟ ما الشيء الذي تعطل أو خمق مشكمة ما؟ ىل يجب عمينا إعادة االنطالق من جديد؟ 4.4مرحمة االستمرار في العمل بعد التحسين :Act
المعنيين المذين يحتوييما فعل المغة االنجميزية "  " actفإننا نستطيع ترجمتو إلى تحسين.
لو نفيم جيدا ْ

وقد بين  Jean Marie Figueأن العديد من المقاالت والمؤلفات والمراجع الفرنسية تترجم كممة
»  «Actإلى  ، réagirفإذا كانت "رد الفعل" فإنيا غير مطابقة لفمسفة ديمنغ كونيا تجعمك تفكر
بالعودة إلى األمر المعتاد بينما في مفيوم التطور المستمر فميست ىناك وضعية جمود.
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إن ىذه الترجمة تعني في الواقع اإلطالع أو اإلحاطة عمما بالنتائج المحققة وتوقعات المستفيدين ،ومن
ثمة ال تحرك من جديد لمتثمين عن دراية باألمر تأىبا وتحسبا لممرحمة القادمة.
تعنى ىذه المرحمة بإحداث التغييرات والتمييد لمتطورات المطموبة وتنفيذ التعديل والمراجعة المستم ةر
لعممية التنفيذ تحسبا لمدورة القادمة لمتطبيقات قصد ترشيد التخطيط ،وذلك من خالل إدخال قيم
تنظيمية جديدة تراعي تطورات واحتياجات السوق ( أركارو ،9119 ،ص .)017 – 011
كما تعبر ىذه المرحمة عن اتخاذ الق اررات عن دراية وعمى الضوء النتائج المعروضة "الموافقة عمى
التحسين أو التعديل المقترح" ،واذا اقتضى األمر إدخال طور جديد لمحصول عمى تطور إضافي ،كما
أن اإلجراء الجديد ينبغي أن يحدد االختالفات أو الفوارق عمى مستوى القواعد وشروط االختبار (أو
التجريب) المعدلة إلطالق طور التحسين الجديد.
وقد تم ترجمة دورة اإلجراء  PDCAإلى مقاربة :تخطيط ،تنفيذ ،فحص ومتابعة  -فيم وتحسين.
 .5المستند أو المرجع لجائزة ديمنغ في اليابان:
ماذا استخمصنا من ديمنغ في ىذا الجزء من مساره؟
 استنتاجاتو من جياز المعرفة المعمق لمتنظيم.
 تذكيراتو الخاصة بنظرية التغيرات.
 مالحظاتو حول نظرية المعرفة في المؤسسة.
 ايضاحاتو لفيم النشاط كجياز وعمم النفس عند العمال.
 فمسفتو في التسيير وتطبيقيا عن طريق النقاط األربعة المقترحة.
 أنماطو أو نماذجو المشيورة:

 -االنتاج كجياز (المقاربة أو العممية).

 نموذج أو استراتيجية  PDCAالمتعمقة بالتحسين المستمر.وقد يقول قائل أن كل ىذا ال يغدو أن يكون سوى نظريات!
أال يمكن ذكر تطبيقات ممموسة الستنتاجات ديمنغ العديدة ؟
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ولإلجابة والتوضيح ،فإن اليابان يبقى أحسن مثال لما يحممو من أدلة ممموسة تبرز أىمية إجراء ديمنغ
واىتمام ىذا البمد بمفاىيمو ،كونو البمد الذ ي سبق حتى الواليات المتحدة في تجسيد وتطبيق أفكار
ومبادئ ديمنغ ،ونظرياتو المطبقة بصفة منيجية ،التي بفضميا شيدت الصناعة اليابانية انتعاشا وتم ّكن
ىذا البمد من تدارك التأخر المسجل عقب الحرب العالمية الثانية.
وألجل تطبيق مفيوم ديمنغ بشكل ممموس ،ينبغي عمى الراغب ين في ذلك العودة أو االستعانة بمرجع
"جائزة ديمنغ" في اليابان المرتك ةز أساسا عمى التحسين المستمر والمتواصل وعمى دو ةر . PDCA
كما تجدر اإلشارة إلى أن مقاييس الجودة المعروفة  ISO 9000سنة  9111ال تختمف عن جائ ةز
يت عمى نموذج أو نمط
ديمنغ رغم الفاصل الزمني المقدر بخمسين  21سنة كون ىذه المقاييس قد ُبنِ ْ

مشابو لمجائزة المذكورة .إن فكر ديمنغ أضفى ديناميكية التطور بطابعو المرحمي أو الدوري عن طريق
إجرائو أو نموذجو المشيور . PDCA
مما سبق ،تبرز أىمية وضرورة التقيد بجممة من الخصائص التي تعد متطمبات يقتضييا
تطبيق نموذج ديمنغ في التطوير والتحسين لتحقيق أفضل المخرجات ،ويمكن إيجازىا فيمايمي:
 – 0القيادة الفعالة واالنضباط وخمق البيئة أو المناخ اإليجابي.
 – 9االتصال الفعال بين جميع األطراف.
 – 1تنمية الميارات وادارة الوقت بطريقة فاعمة.
 – 7نظام تحفيز فعال ووضوح الرؤية( ،العويسات ،9111 ،ص .)91
وبالنظر إلى إمكانية تطبيقيا في مختمف مجاالت المؤسسة ،فإن دورة ديمنغ يمكن وصفيا أو
النظر إلييا عمى أنيا قاعدة إدارة األداء واإلنداز ومفتاح نجاح العمميات أو بكل بساطة ذلك السموك
اليومي الجيد الذي يساىم ولموىمة األولى في اكتساب حكمة مقننة نسبيا ،يمكن تمخيصيا وفق اآلتي:
 نخطط ماذا نفعل«plan what we do» dire ce qu’on fait :
 ننفذ ما خططنا«do what we say» .faire ce qu’on dit :
 نفحص أو نتابع ما أنجزنا«check what we did».vérifier ce qu’on a fait :
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 نفعل أحسن«act and do the best ». faire mieux :
الضبط عمى هذا النموذج األكثر مثالية:
 .1مرحمة االنطالق:

قبل الخوض في تحديد مرحمة االنطالق ،وجب عمينا التساؤل :ىل من معنى ليذا السؤال :من
أين يتم االنطالق؟
فإذا كان باإلمكان اإلجابة سمبا بما أن مفيوم  PDCAعبارة عن دورة ،فإن من المنطق يفرض عمينا
في كل األحوال البداية ب "plan" :مما يجرنا إلى الجدلية المعروفة أو ما يصطمح عميو بقصة أسبقية
البيضة أم الدجاجة؟
وعمى كل حال ،ينبغي الرجوع إلى ما تمميو التجربة ،وذلك من خالل تطبيق دو ةر ديمنغ مع اعتماد كل
ون ِ
ورد أدناه أفكارنا المتعمقة بمختمف نقاط االنطالق:
مرحمة عمى أساس أنيا نقطة انطالقُ ،
 القرارات الكبرىA :وتبقى مرحمة " Actحس ْن" نقطة انطالق التخاذ الق اررات الكبرى كون ىذه األخيرة تتعمق في

مجمميا بالتسيير ،وترد عن توقعات المستفيدين (الداخميين والخارجيين) ،وعن االستراتيجية المنتيجة
أو عن االستشراف أو (االستباق) .وعمى ىذا األساس ،فإن أحسن نقطة انطالق لألىداف الكبرى
لمتغيير ىي أيضا مرحمة .Act
 مخططات العمل أو (النشاطات):ّأما فيما تعمق بمخططات العمل أو النشاطات ،فإن أحسن انطالق ىي  planكما اقترحو ديمنغ.
إن األ ىداف أو تحوليا إلى مخططات عمل أو نشاطات قد تم توضيحيا في مرحمة  planكونيا
نابعة من مراحل التفكير (تثمين أو تحسين) التي تم القيام بيا في مرحمتي ". "check & act
وعمى ىذا األساس ،فإن كل مخططات العمل أو النشاطات تصحيحية أو تحسينية كانت بما في
ذلك تخطيط الموارد تنطمق كميا في مرحمة " ."planوحسب رأينا ،فإن المرحمة  Pتبقى أحسن نقطة
انطالق كمصدر تحسين لمعمميات واإلجراءات.
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 -مصادر التحسينD :

وتعتبر ىذه المرحمة ،مرحمة الممموس أو اإلجراء العممياتي لقيادة مختمف النشاطات والعمميات
الموجية لممخرجات ،وفي ىذه المرحمة نستطيع التعرف عمى مايمي:
 ما إذا كانت العمميات محل رضا أو إعجاب. ما إذا كانت العمميات ال تفرز كثي ار من الالنوعيةعمى كل األشياء.وعمى ىذا األساس أيضا يتم تحديد ما ىو الئق بالتقويم في مرحمة " "Doقصد تسييل التحميل
والبرىنة (باألدلة) في مرحمة " "Checkوالتحسين في مرحمة "."Act
 إبراز المشاكلC :قصد تحديد طبيعة ونوعية المشاكل الواجب حميا؛ تبقى مرحمة "  "checkأحسن نقطة انطالق،
والكل يدرك أن الفارق يعتبر مشكال ،غير أن المتعارف عميو ىو أن المشكل المطروح بصفة جيدة ىو
مشكل قد ُح َّل نصفو أو بمعنى آخر" :الطرح الجيد لممشكل نصف الحل" كما يقول أسالفنا.
بالعودة إلى ىذه المرحمة ،فإنو يجب القيام بعمميات قياس وتقييم الفوارق وتحميميا .ويسمح ىذا النمط أو
األسموب في تصفح ( PDCAبشكل مقموب) عمى الشكل الذي يتم بو أو من خاللو تحديد أسباب
الفوارق الجاري تدقيقيا بإجراء تقويم دقيق .وقصد حل المشكل ينبغي العودة إلى االتجاه اآلخر انطالقا
من "."chek
 .2واجهات االنتقاالت بين المراحل :واشكالية الثنائية (إلتقاء ،تقاطع)
عمى غرار ما تم طرحو حول النموذج ،يتبين أن ىناك واجية إلتقاء ىامة والتي تعتبر حدا بين
"الشق النظري " و"الشق الميداني " ،ولكن ال ينبغي أن ينسينا ذلك بأن االنتقال من مرحمة ألخرى ال
يعني تمك الخطوط َّ
المنقطة التي نعبرىا أو نتجاوزىا دون تفكير .ولئن اكتست ىذه الواجيات بعض
الخصوصيات ذات المغزى فإنيا باألحرى تكتسب تتقاطع في عالقات تخص مجال االتصال
والمعمومات والمعطيات ،وذلك ما يستعرض بالشرح أدناه:
 :Act/ Plan واجية بصفة "عقد".
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 استعراض أو إعادة واطالع رسمية وضرورية لتحديد التوقعات ،واالحتياجات واألىداف.
 يجب إضفاء الطابع الرسمي.
 تبميغ المعطيات.
:Plan/ Do -

 واجية صنف "تكوين".
 اجتماع تحسيسي لمتكوين.
 البد من الشرح.
 المعطيات موجودة في الوسائل.
 وباألحرى فإن الشرح يتم حدوثو عن طريق االتصال المباشر.
 تبميغ المعمومات.

 :Do/ Check واجية صنف تقدير الفعالية والمطابقة.
 واجية تقييم مدى تحقيق األىداف.
 استعراض صريح لمنتائج قصد القيام بالتغذية الراجعة.
 إثبات وتبرير اإليجابيات وتحري الواقعية في السمبيات وكذا تحري الدقة.
 المعطيات المتعمقة بتقديم المخرج.
 اإللتزام الرسمي بتحقيق النتائج أو (تحقيق نتائج ممموسة).
 تبميغ المعطيات.
 :Check/ Act واجية ذات صنف تفاوضي.
 االنتقال لشرح نتائج اإلجراءات والمعطيات.
 المشاركة بطابع تحميمي (تخميص) قصد تحضير الق اررات المتعمقة بالتحسينات
والتصحيحات أو التعديالت الواجب إدراجيا.
 واجب أو إلزامية اإلصغاء والفيم والقدرة عمى تقديم الشروحات الخاصة بالظروف.
 وتحدث ىذه الواجية بصفة أخص وأحسن في المرحمة الشفوية.
 تبميغ المعمومات.
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الفصل السادس:
 . 6ايجابيات تطبيق نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة في التدريس:

بعد عرض دائرة ديمنغ لمجودة الشاممة؛ يتعين في سياق الدراسة الراىنة إبراز العديد من
المضامين التي يحتوييا ىذا النموذج في حالة توظيفو في إنجاز أي عمل تربوي ،وباألخص في
مجال التدريس؛ والتي يمكن حصر إيجابياتيا فيمايمي:
 - 1التحول من "اكتشاف الخطأ في نياية العمل" إلى "الرقابة منذ بدء العمل" وذلك تجنبا لموقوع
في الخطأ ،ألداء العمل بصورة صحيحة منذ البداية .وىو ما يمكن من التركيز عمى التطوير
المستمر.
 - 2تنمية مينية أعضاء ىيئة التدريس المطبقين لمنموذج في أداء أعماليم ومياميم التدريسية،
وتطويرىم ذاتيا.
 - 3متابعة النشاطات والعمميات ،وتحسينيا باالىتمام بعممية التقويم الذاتي ،ومراجعة والتأمل في
األداء الذي ّتم تنفيذه بصفة مستمرة بدالً من التركيز عمى النتائج.

 - 4البحث عن طرق تدريس حديثة مثي ةر لمتفكير والعقل وبعيدة عن التمقين والطرق التقميدية.
 - 5يمكن استخدام نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة من رصد مواقع الخمل والقصور والعمل عمى

تالفييا.
 - 6اتخاذ ق اررات صحيحة بناء عمى معمومات ،وبيانات حقيقية واقعية يمكن تحميميا واالستدالل
منيا ،بمشاركة أطراف العممية التعميمية.
 - 7العمل عمى تحـسيـن المخـرجـات مـن خـالل التركـيز عمى المدخالت ،والعمميات ،وأىمية
التفاعل بينيا بشكل سميم.
 - 8الحصول عمى مخرجات تحوز القد ةر عمى االبداع.
 - 9االستفادة من التقنيات العممية في التدريس ،والوسائل المساعدة عمى التنفيذ بشكل صحيح.
 - 11تسمسل مراحل نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة بشكل دائري يساىم في تحسين األداء باستمرار.
 - 11يعتمد نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة عمى أسموب النظم بحيث نجد فيو (المدخالت المتمثمة
في التخطيط السميم لمتدريس الجيد ،والعمميات التي تتمثل في اختيار الطريقة المناسبة لمموضوع
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الفصل السادس:

واألنشطة المصاحبة ،والمخرجات ،والتي تتمثل في أداء واستيعاب المتعممين لموضوع ما ،ونتائج
تقويميم المستم ةر والنيائية ،وبالتالي تأىيميم بشكل مناسب متوافق مع األىداف المطموبة.
 - 12التغذية الراجعة التي تتم من خالل المراجعة والمتابعة والفحص لطريقة التنفيذ وما يصاحبيا
من مشكالت أو أخطاء وقصور والتأكد من مدى إنجاز التدريس بالشكل المرغوب ،ومن ثم
التخطيط م ةر أخرى لتالفي األخطاء في المرات التالية.
 - 13االىتمام بالتقويم المستمر خالل كل لقاء تدريسي ،والتقويم النيائي باستخدام أساليب تقويم
متعددة ،دون اختزاليا في طريقة واحدة؛ طالما التدريس يتم باستخدام العديد من األساليب.
(عميمات ،9117 ،ص  )91و( عبد النبي ،9110 ،ص ( ،)071 - 074المولد ،9111 ،ص
)019

 . 7معوقات تطبيق نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة في مجال التدريس:
استنادا لمختمف المرجعيات النظرية لنموذج ديمنغ ولجممة التوصيات عند تطبيقو؛ ىنالك جممة من
المعوقات تعترضو في المجال التدريسي ،التي يمكن حصرىا فيما يمي:
 - 0غياب معايير محددة مسبقاً تتفق وحاجات المستفيدين.
 - 9توفر بيئة تعميمية تعممية غير مالئمة تعرقل التنفيذ السميم لمتخطيط بالشكل المطموب.
جيدا في مسعاه.
 - 1لو من البساطة والييكمة ما يحتم أحيانا الحفر والتعمق ّ

 - 7لو توجو إلغاء ورفض كونو سيمزم إجباريا مرحمة " "Actلالسترداد .ونفضل أحيانا التوقف دون
تثمين مباش ةر بعد التحقق (لماذا نصف أشياء زائدة).
 - 2اليدف لم يكن واضحا ،مما يؤدي إلى عدم فيمو بصفة حسنة (أو تم فيمو بطريقة سيئة) مما
يؤول إلى نفس الشيء ،أي أنو أسيء فيمو من قبل المنفذين.
 - 1قصور في التتخطيط ،مع عدم توافق الطريقة والوسائل.
 - 4وقد يكون لو مفيوما فمسفيا ،كما يترك االنطباع عمى أنو "إرادة حسنة" أكثر منو "طريقة
حقيقية" من وجية وأولوية النقد ،فالجميع ال يحبذ وال يفضل وضع األفكار والنشاطات فوق
الدائرة !  ...وىذا بطبيعة الحال قد يجرنا إلى القول بأنو عمال ذا فكر ىندسي جد ديكارتي
وتقابمو روح الجودة لباسكال ،وتمك مفارقات الفكر المحمي التي ىي أكيد عتبر مكبحا.
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الفصل السادس:

 - 1سوء استيعاب النموذج وعدم فيم حيثيات تطبيقو قد يؤدي إلى خطأ تنفيذ؛ لذا فال بد من
تجنب ذلك مع التخطيط السميم.
 - 0التركيز عمى جانب واىمال جوانب أخرى :كالتركيز عمى المنياج ،واىمال ظروف ومتطمبات
تطبيقو (مدخالت بشرية ومادية مؤىمة وبيئة فيزيقية مناسبة).

خالصة:
يتضح استنادا لما تقدم في متن ىذا الفصل أن نموذج ديمنغ لمجودة يعد مقاربة نظرية ومنيجية
عممية في بناء استراتيجية تدريسية قواميا التداخل والتالقي في خطواتيا طالما أنو يساعد عمى تطبيق
الممارسات لكل العمميات المرتبطة باألداء التدريسي

لتجويده وتحسينو باستمرار ،سواء أكانت

تخطيطية أو تنفيذية أو تقويمية وتحسينية من خالل إعادة التخطيط وىو ما جعمو يعكس في فمسفتو
تحمل في طياتيا معايير الجودة الشاممة.
إذ يتضح أنو ال يمكن العمل إال وفق تنظيم وخطوات ومبادئ يتعين التقيد بيا وفق مرحمية محصمتيا
وغاياتيا المراجعة الدائمة والتقويم لمتحسين ،حتى يتمكن الميتمين بتصحيح مختمف إجراءات العممية
التعممية التعميمية وبالتالي تجاوز المعوقات التي يمكن أن تعترض تحقيق غاياتيم في أي عممية أو
ممارسة تعميمية .
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تمهيد
 .1منهج الدراسة.
 .2مجتمع وعينة الدراسة
 .3حدود الدراسة
 .4أدوات الدراسة.
 .5األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.

ا لإطار املهنجي والتطبيقي لدلراسة

الفصل السابع:

سنتناوؿ في ىذا الفصؿ تفصيؿ في إجراءات الدراسة ،مف حيث تحديد المنيج المستخدـ
والتصميـ المتبع ،وتحديد المجتمع والعينة وخصائصيا وطريقة اختيارىا ،كما سيعمد توضيح أدوات
الدراسة المستخدمة وخطوات إعدادىا ،وأساليب المعالجة اإلحصائية التي سيتـ بيا تحميؿ البيانات.
وفيما يمي توضيح ىذه الجوانب تباعا.

 .1منهج الدراسة:
بػناء عػمى طبػيعػة الد ارسػة تـ استػخػداـ المػنيج الوصفي في وصؼ البحوث والدراسات السابقة
وتحميميا ،وفي اشتقاؽ معايير الجودة الشاممة الواجب توافرىا في أداء أساتذة مادة عموـ الطبيعة
والحياة ،والمنيج الشبو التجريبي ( )Quasi Experimental Approachوىو الذي ييدؼ إلى
دراسة تأثير متغير مستقؿ يتـ ضبطو والتحكـ فيو عمى مجموعة تجريبية يتـ اختيارىا عشوائيا،
وتوضع في بيئة ال تسمح بتأثير ،أي متغيرات أخرى عمييا" (القحطاني وآخروف ،2004 ،ص
)177؛ وبالتالي ىو المنيج المالئـ لدراسة أثر االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ عمى
الجودة الشاممة عمى األداء التدريسي ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة لمتعميـ المتوسط.
 تصميم الدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية تصميـ المجموعة الواحدة ذات القياس القبمي والبعدي ،حسب ما ذكر
ذلؾ العساؼ (العساؼ ،2003 ،ص .)315
والشكؿ رقـ ( )2يبيف التصميـ التجريبي لعينة الدراسة 'األساتذة المتربصيف"
اختيار عينة
األساتذة

-1

تطبيق قبلي

تنفيذ

لبطاقة

البرنامج

المالحظة

التدريبي

تطبيق بعدي
لبطاقة
المالحظة

 .2مجتمع الدراسة وعينتها:
تمثؿ مجتمع البحث في األساتذة "المتربصيف" لمادة عموـ الطبيعة والحياة لمتعميـ المتوسط عمى
مستوى المقاطعات الثالت لوالية برج بوعريرج ،والذي بمغ عددىـ  47أستاذا متربصا الذيف تـ
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الفصل السابع:

التحاقيـ بالتعميـ في العاـ الدراسي  .2018- 2017وقد تـ استبعاد األساتذة الذيف تخرجوا مف
المدارس العميا لتكويف األساتذة وذلؾ الستبعاد أية عوامؿ مشوشة ليا أف تؤثر عمى نتائج الدراسة.
أما عينة الدراسة ،والتي ىي حسب عودة والخميمي" :أي مجموعة جزئية مف المجتمع اإلحصائي؛ يتـ
جمع البيانات مف خالليا بصورة مباشرة ،وتكوف ىذه العينة في الغالب محدودة في عدد أفرادىا"
(عودة والخميمي ،2000 ،ص )171؛ وقد تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية ،وذلؾ لألسباب
التالية:
 تعاوف مفتشي التعميـ المتوسط لمادة عموـ الطبيعة والحياة مع الطالبة وتقديـ تسييالت تتعمؽبالتطبيؽ خاصة مع األساتذة المتربصيف.
 تقبؿ األساتذة المتربصيف لمتدريب والتكويف والتعمـ خالؿ فت ةر تربصيـ.وقد تكونت عينة الدراسة مف جميع األساتذة المتربصيف؛ ليبمغ العدد النيائي ألفراد العينة  32أستاذا
متربصا ،في حيف شكؿ الخمسة عشر أستاذا مف مجتمع الدراسة "العينة االستطالعية" عند التأكد مف
صالحية (حساب الشروط السيكومترية) بطاقة المالحظة (وقد تـ اختيار العينة االستطالعية بطريقة
عشوائية مف مجتمع الدراسة) ،وقد تـ ضبط عدد أفراد العينة إلى  28أستاذا متدربا نظ ار لعدـ انتظاـ
األربعة البقية في الحضور عند تنفيذ البرنامج التدريبي حوؿ االستراتيجية التدريسية.
جدوؿ رقـ ( )2يبيف أفراد العينة االستطالعية.

اسـ المتوسطة والبمدية التابعة

عدد األساتذة أفراد

الرقـ

ليا

العينة النيائية

01

محمد بونقاب (الممحقة )

01

02

ىرقمة السعيد

01

03

عزيب لخضر

01

04

عثماني عبد القادر

01

05

مونة مسعود

01
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الفصل السابع:
06

بف معي ةز عبد الرحماف

01

07

عابد الحواس  -سيدي مبارؾ

01

08

بمحاج بعبوش  -زمورة

01

09

مباركي اعمر  -الشفا

01

10

خالد بف مني

01

11

عالوة زيواؿ

01

12

خميفي الزبير

02

13
14

متوسطة المايف

01

15

بف ضياؼ الحواس -أوالد

01

دحماف
جدوؿ رقـ ( )3يبيف عينة الدراسة النيائية الذيف خضعوا لمتدريب وتوزيعيـ عمى مؤسسات التعميـ
المتوسط
اسـ المتوسطة والبمدية التابعة

عدد األساتذة أفراد

الرقـ

ليا

العينة النيائية

01

الخثير بمعايب  -عيف تاغروت

01

02

بف ضياؼ الحواس -أوالد

01

دحماف
03

أحمد ىكاس  -بولحاؼ

01

04

بميؿ المسعود –سيدي مبارؾ

01
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الفصل السابع:
05

مونة مسعود  -اليشير

01

06

محمد عيساوي  -العش

01

07

كوشيت عبد المجيد  -اليشير

01

08

الشيداء العشر  -الحمادية

01

09

جندي السعدي – الحمادية

01

10

مباركي اعمر -الشفاء

01
01

 11العيداني ابراىيـ – الواد لخضر
12

بمحاج بعبوش  -برج زمورة

01

13

خالد بف مني  -ثنية النصر

01

14

محمد بونقاب  -بف داود

01

 15الشييد ىرقمة السعيد  -الميير –

01

 16مباركي اعمر  -الشفاء

01

17

بمحاج بعبوش  -برج زمورة

01

18

عابد الحواس  -سيدي مبارؾ

01

19

فالفمة عمار  -اوالد بمحاج

01

20

عمي بونداوي  -برج زمورة

01

21

الحاج بوقرة  -تسامرت

01

22

بف معي ةز عبد الرحماف -

01

اليشير
23

01

ثميجاف عبد الرحماف  -رأس
الوادي

24

02

مخموفي عبد القادر  -تكستار
191

ا لإطار املهنجي والتطبيقي لدلراسة

الفصل السابع:
25
26

حاج العربي البشير  -الرابطة

01

27

عابد الحواس سيدي مبارؾ

01

28

عثماني عبد القادر  -اليشير

01

 وقد تـ حساب معامؿ االختالؼ(ؼ) ) (Coefficient of Varianceبيف أفراد العينة
التجريبية ،وفؽ المعادلة التالية:
معامل االختالف= (االنحراف المعياري لألداءالقبمي /المتوسط الحسابي لألدء القبمي)× 100
ف= (ع÷س) × 100
حيث أف:
(ؼ) :معامؿ االختالؼ.
(ع) :االنحراؼ المعياري لمعينة.
(س) :المتوسط الحسابي لنفس العينة.
أما العدد ( )100فيو بغرض تحويؿ النتائج إلى نسبة مئوية.
وبالتطبيؽ العددي ،نجد نسبة االختالف= ( %22.53 =100 ×)139.39/31.415وىي أقؿ مف
النسبة المعيارية  ،%30ما يدؿ عمى تجانس أفراد العينة.

 .3حدود الدراسة:
تمثمت حدود الدراسة في اآلتي:
 - 1الحدود البشرية :اقتصر تطبيؽ ىذه الدراسة عمى أساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة
(المتربصيف) -بالتعميـ المتوسط  -خالؿ السنة الدراسية  2018- 2017في والية برج بوعريريج.
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الفصل السابع:
 - 2الحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة عمى التالي:

 قائمة المعايير المقترحة ألداء أساتذة عموـ الطبيعة والحياة (مف إعداد الطالبة).


االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة مف اقتراح حميمة عبد

القادر.


تـ بناء برنامج تدريبي حوؿ االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة

الشاممة لألساتذة المتربصيف في مادة عموـ الطبيعة والحياة خالؿ الفصؿ األوؿ لمسنة الدراسية
( 2018 - 2017مف إعداد الطالبة).
 بطاقة مالحظة األداء التدريػسي ألساتذة عموـ الطبيعة والحياة ،ويشمؿ (التخطيط
لمتدريس ،تنفيذ التدريس ،والتقويـ) (مف إعداد الطالبة).
 - 3الحدود المكانية والزمانية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى مؤسسات التعميـ المتوسط بوالية برج
بوعريريج  -الجزائر  -خالؿ السنوات الدراسية.2018- 2017- 2016 :
 .4إعداد أدوات الدراسة:
تمثمت أدوات الدراسة في اآلتي:
 قائمة معايير الجودة الشاممة الواجب توفرىا في أداء أستاذ عموـ الطبيعة والحياة. برنامج تدريبي عمى االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة. االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة مف إعداد حميمة عبد القادر. بطاقة مالحظة األداء التدريسي لألساتذة المتربصيف في مادة عموـ الطبيعة والحياة.وفيما يمي عرض لتمؾ الخطوات التي اتبعت في بناء تمؾ األدوات:
1.4

قائمة معايير الجودة الشاممة الواجب توفرها في أداء أستاذ عموم الطبيعة والحياة:

تيػػدؼ الد ارسػػة إلػػى معرفػػة أثػػر االسػػتراتيجية القائمػػة عمػػى نمػػوذج ديمنػػغ لمجػػودة الشػػاممة عم ػػى

األداء التدريسي ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة ،بحيث يحب أف يتوفر في ىذا األداء المواصفات
والمعػايير التػي يحققيػا األسػاتذة فػػي دورىػـ التعميمػي المنػوط بيػـ فػػي العمميػة التعميميػة التعمميػة؛ لبمػػوغ
األىػداؼ المسػػط ةر والمرجػػوة  .فػالحكـ عمػػى جػػودة األداء التدريسػي ألسػػاتذة مػػادة عمػوـ الطبيعػػة والحيػػاة
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يتـ وفؽ معايير تتصؼ بالشمولية ،بحيث تشمؿ مدخالت الميمة (األداء) وعممياتيا ومخرجاتيا .وقد
تـ التناوؿ في أدبيات الدراسة المعايير الواجب توافرىػا فػي األداء التدريسػي الجيػد ،ولعػؿ مػف مبػررات
بناء قائمة معايير جودة األداء التدريسي ألستاذ مادة عموـ الطبيعة والحياة ،مايمي:
 – 1اإلصالحات التي تقوـ بيا و ازرة التربية الوطنية الجزائرية عمى مستوى المناىج عامة
ومنياج مادة عموـ الطبيعة والحياة خاصة بيدؼ مواكبة التطورات العممية والتكنولوجية والتي تتطمب
أف يواكبيا أساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة بتحقيؽ أداء تتوافر فيو معايير الجودة.
 - 2تطور المعارؼ العممية والتكنولوجية في كؿ مف اليندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية.
 – 3إف تطػوير المنػػاىج التعميميػة لمػػادة عمػػوـ الطبيعػة والحيػػاة يسػتدعي اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات
تدريسية ذات فاعمية.
 – 4ضرورة تطور مستوى األداء التدريسي ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة بطريقة مرنة في
التغيير ومستم ةر في التحسيف ال تقبؿ الركود.
 تحديد معايير جودة األداء التدريسي أل ستاذ مادة عموم الطبيعة والحياة:
تستدعي الدراسة صياغة معايير التي لو أنيا توافرت في األداء التدريسي ألستاذ عموـ الطبيعة
والحي ػػاة لصػ ػػار عم ػػى درجػ ػػة جيػ ػػدة م ػػف األداء ،كمػ ػػا تمكنػ ػػو م ػػف الػ ػػتحكـ بمينػ ػػة الت ػػدريس بمػ ػػا يتناسػ ػػب
واالتجاىات الحديثة؛ لتكوف بمثابة المواصفات المطموب توفرىا لدى األستاذ والتي تسعى الدراسة إلى
إكسػابيا ألسػاتذة مػادة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة فػي ضػوء اسػتراتيجية تدريسػية قائمػة عمػى نمػوذج ديمنػغ
لمجودة الشاممة؛ حيث يوجد ارتباط بيف المعايير والجودة ،فتحقيؽ الجودة يتطمب وجود معايير تتحقؽ
فػي المخػرج .وبػالرجوع كػذلؾ إلػى مسػتخمص األدبيػات التربويػة ،تػـ التوصػؿ إلػى تحديػد معػايير جػودة
األداء التدريسي ألستاذ مادة عموـ الطبيعة والحياة ،والتي مر إعدادىا بالمراحؿ التالية:
 الهددف مددن إعدداد قائمددة المعدايير :إف اليػػدؼ مػف إعػداد قائمػة المعػػايير ،ىػو لتكػوف بمثابػػة
مواصفات يجب أف تتوفر في أسػتاذ مػادة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة ،واالسترشػاد بيػا فػي إعػداد بطاقػة
مالحظة األداء التدريسي لألستاذ.



مصدادر اشددتقال المعدايير :تػـ االعتمػػاد فػي تحديػد المعػايير المقترحػػة ألداء أسػتاذ مػادة عمػػوـ
الطبيعة والحياة عمى التالي:
 مشكمة الدراسة وأىدافيا.
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 تـ اإلطالع عمى مستخمص األدبيات العمميػة التربويػة المتعمقػة بموضػوع معػايير جػودة األداء
التدريسي لممعمـ (المراجع العممية واألدب النظري ،واألبحاث أو الدراسات ،وأوراؽ العمؿ ،وتوصيات
المؤتمرات) ،وتحميميا والتي أوحت بعدد مف المعايير.
 اإلطالع عمى المعايير القوميػة لمتربيػة العلمية NSES) National Science Education
 )Standardsالتػي وضػعتيا األكاديميػة القوميػة لمعمػوـ ) (NASسػنة  ،1996ومعػايير الرابطػة
Teachers

الوطنيػػة لمعمم ػػي العمػػوـ

Science

National

)2003

(NSTA,

 )NCTM(Associationلمرياض ػػيات ،والمع ػػايير المص ػػرية - ،مع ػػايير والي ػػة كنت ػػاكي ،ومعػ ػػايير
معمـ العموـ في والية كولورادو ،والمعايير المينية لمتدريس لممجمػس الػوطني National Board
)for Professional Teaching Standards (NBPTS, 2006
 إضافة إلى االطالع عمى أىـ الصفات الواجب توافرىا في أستاذ مادة عموـ الطبيعػة والحيػاة،
وطبيعػة المػادة فػي حػػد ذاتيػا وأىػداؼ تعميميػػا (دليػؿ األسػتاذ لمػادة عمػػوـ الطبيعػة والحيػاة ،ومنيػػاج
م ػػادة عم ػػوـ الطبيع ػػة والحي ػػاة ،والوثيق ػػة المرافق ػػة لممني ػػاج ،والكت ػػب الخاص ػػة بسياس ػػة تك ػػويف المعم ػػـ
والم ػوائح والقػ ػوانيف الخاص ػػة بتحدي ػػد ميام ػػو ،والمق ػػابالت مػ ػع مفتش ػػي التعم ػػيـ المتوس ػػط لم ػػادة عم ػػوـ
الطبيعة والحياة)
 كمػا تػػـ اإلطػػالع عمػػى بعػض البحػػوث ،والد ارسػػات السػػابقة التػي تناولػػت معػػايير جػػودة األداء
التدريسي لممعمـ عامة ولمعمـ األحياء "عموـ الطبيعة والحياة" عمى وجو الخصوص.
 الصورة المبدئية لممعايير:
مف خالؿ ما تـ التوصؿ إليو في األدبيات؛ تـ إعػداد واقتػراح قائمػة معػايير جػودة األداء التدريسػي
لمعمػػـ عمػػوـ الطبيعػػة والحيػػاة فػػي التعمػػيـ المتوسػػط ،واالسترشػػاد واالسػػتفادة منيػػا فػػي بطاقػػة المالحظػػة
لػألداء التدريسػػي لممعمػػـ ،مػف خػػالؿ تحديػػد مجػػاالت المعػايير ثػػـ تحديػػد المعػايير ومؤش ػراتيا ،وفػػؽ مػػا
يمي:
المجاالت

المؤشرات األدائية.

المعايير

قسم ت قائمة المعايير -التي جاءت في شكؿ استبانة  -إلى ثالثة مجاالت رئيسية ،ىي كاآلتي:
المجددددال األول :التخط ػػيط لمتػ ػػدريس( .صػ ػػياغة األى ػػداؼ (رصػ ػػد الكفػ ػػاءات) /وض ػػع وتحديػ ػػد الخطػ ػػة
البيداغوجية /المعرفة العممية)
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المجدددال اليددداني :تنفيػػذ الت ػػدريس واس ػػتراتيجياتو (ط ػػرؽ واسػػتراتيجيات الت ػػدريس /إدا ةر البيئ ػػة الص ػػفية/
استخداـ الوسائؿ البيداغوجية)
المجال اليالث :التقويـ.
ت ػػـ االنط ػػالؽ ف ػػي إع ػػداد قائمػ ػػة المع ػػايير وص ػػياغتيا عم ػػى شػ ػػكؿ فقػ ػرات تعب ػػر ع ػػف مواصػ ػػفات
ومؤش ػ ػرات ألداء يجػ ػػب أف يحققيػ ػ ػا أسػ ػػاتذة عمػ ػػوـ االطبيع ػ ػػة والحيػ ػػاة مػ ػػف مع ػ ػػارؼ وميػ ػػارات وكف ػ ػػاءات
تخطيطيػة ،وتنفيذيػػة وتقويميػة ،ولقػػد روعػي فػػي إعػدادىا تحقيػػؽ أىػـ الخصػػائص الواجػب توافرىػػا فػػي
المعػايير ،مػػف حيػػث المرونػػة والموضػوعية والشػػمولية ،واإلجرائيػػة .كمػػا تػـ اشػػتقاؽ المؤش ػرات األدائيػػة
وصياغتيا بدقة ووضػوح ،والتػي يمكػف اعتبارىػا معػايير ظػاى ةر يمكػف الحكػـ مػف خالليػا عمػى مػا تعبػر
عنو مف تحقيؽ معايير كامنة.
ويدرج الجدوؿ رقـ ( )4موضحا توزع المعايير ومؤشراتيا ضمف كؿ مجاؿ مف مجاالت قائمػة معػايير
أستاذ عموـ الطبيعة والحياة.
الجدول رقم ( ) 4يوضح توزع المعايير ومؤشراتها ضمن كل مجال (في صورتها األولية)
ـ

المجاؿ

تخطيط
1

التدريس

المعيار

األدائية
-صياغة األىداؼ "ورصد الكفاءات".

05

-تحديد الخطة البيداغوجية.

11

-المعرفة العممية

13

مجموع المؤشرات في المجاؿ

2

تنفيذ التدريس
واستراتيجاتو

عدد المؤشرات

29

-استخداـ طرؽ واستراتيجيات التدريس.

14

-إدارة البيئة الصفية

11

-استخداـ الوسائؿ البيداغوجية.

08
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مجموع المؤشرات في المجاؿ

3

33

التقويـ

التقويـ

18

مجموع المؤشرات في المجاؿ

18

مجموع المؤشرات في كؿ المجاالت

80

بذلؾ يكوف قد بمغ العدد اإلجمالي لممعايير ومؤشراتيا عمى النحو التالي كما ىو مبيف في الجدوؿ
رقـ (:)5
الجدول رقم ( )5يوضح العدد اإلجمالي لممعايير ومؤشراتها
المجال األول
عدد

عدد المؤشرات

المعايير
3

المجال الياني
عدد

عدد المؤشرات

المعايير
29

3

المجال اليالث
عدد

عدد المؤشرات

المعايير
1

33

عدد المعايير اإلجمالي

عدد المؤشرات اإلجمالي

07

80

18

 صدل معايير األداء التدريسي ألساتذة عموم الطبيعة والحياة :التحقل من صدل المعايير:
 .1صدل المحكمين:
إف ضبط جودة أداة أي دراسة يعكس توافر فييا خصائص تجعؿ منيا أداة جيدة ،ونجد أىـ
ىذه الخصائص الصدؽ والثبات .إذ تعد خاصة الصدؽ مف أىـ خصائص المقاييس التربوية،
ويقصد بصدؽ األداة "التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت مف أجؿ قياسو" (العساؼ ،2007 ،ص
.)369
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وقد تـ التأكد مف صدؽ األداة عند االنتيػاء مػف إعػداد قائمػة معػايير الجػودة الشػاممة المقترحػة
ألسػتاذ مػادة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة ،إذ تػـ عرضػػيا عمػى األسػتاذ المشػرؼ عمػى الرسػالة والػذي أوصػػى
بػججراء بعػض التعػػديالت ،ثػـ تػـ عرضػػيا فػي صػورتيا األوليػػة عمػى مجموعػة مػػف المحكمػيف مػػف ذوي
االختصاص والخب ةر مف خبراء في المجاؿ التربوي ،وأعضاء ىيئة التدريس ،حيث بمغ عددىـ ()10
كمػا ىػػو مبػيف فػػي الممحػؽ رقػػـ ( ،)04تصػػدر القائمػة (قائمػػة المعػايير) خطابػػا موجيػا إلػػى المحكمػػيف
يوضح مشكمة وأىداؼ الدراسة ،وطمب مف المحكميف إبػداء أرائيػـ ومالحظػاتيـ حػوؿ "القائمػة" ،وذلػؾ
مف حيث مدى ارتباط كؿ معيار بالمجاؿ الذي ينتمي إليو وكؿ عبا ةر مف اإلجراءات األدائية بالمعيار
الذي تنتمي إليو ،ومدى وضوحيا وسالمة الصػياغة المغويػة ووضػوح مػدلوؿ العبػارات ،ومػدى مناسػبة
المعػ ػػايير ومؤش ػ ػراتيا لألس ػ ػػاتذة ،وكػ ػػذا تقػ ػػديـ مالحظ ػ ػػاتيـ المتعمقػ ػػة بالتعػ ػػديؿ أو الح ػ ػػذؼ ،وغيرىػ ػػا م ػ ػػف
المالحظػػات مم ػػا يروني ػػا مناس ػػبة ،وبع ػػد اس ػػتعادة النس ػ المحكم ػػة ،اس ػػتفادت القائم ػػة اتف ػػاؽ أكث ػػر م ػػف
 %85حسػػب أراء المحكمػػيف ،كم ػػا تػػـ التعػػديؿ ف ػػي بعػػض المؤشػ ػرات مػػف قائمػػة المع ػػايير ،وذلػػؾ ف ػػي
ضوء ما أبدوه مف مالحظات ،والتي نمخصيا في التالي:
 - 1حذؼ بعض المؤشرات المكر ةر واضافة أخرى.
 - 2نقؿ بعض المؤشرات مف معيار إلى آخر لعدـ انتمائيا ليذا المعيار.
 - 3تصويب األخطاء المطبعية.
الجدول رقم ( ) 6يوضح توزع المعايير ومؤشراتها ضمن كل مجال (في صورتها النهائية)
ـ

اسـ المجاؿ

اسـ المعيار

األدائية
-صياغة األىداؼ ورصد الكفاءات.

تخطيط
1

التدريس

عدد المؤشرات

04

-تحديد خطة بيداغوجية.

09

-المعرفة العممية.

11

مجموع المؤشرات في المجاؿ

121
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-استخداـ طرؽ واستراتيجيات التدريس

13

-إدارة البيئة الصفية

13

-استخداـ الوسائؿ البيداغوجية.

07

تنفيذ التدريس
2

واستراتيجياتو

مجموع المؤشرات في المجاؿ
3

التقويـ

33
15

التقويـ
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 2.4تصميم البرنامج التدريبي حول االسدتراتيجية التدريسدية القائمدة عمدو نمدوذج ديمندد لمجدودة
الشاممة:
يقصد بالبرنامج التدريبي لممعمميف :مجموع الجيود المنظمة والمخططة ،لتطوير معارؼ
وخبرات واتجاىات المتدربيف ،وذلؾ لجعميـ أكثر فاعمية في أداء مياميـ(Good, 2002, p 67) .
 1.2.4وصف البرنامج التدريبي حول االستراتيجية التدريسية في صورته األولية:
في ضوء ما تـ التوصؿ إليو في اإلطار النطري والدراسات السابقة ،مر إعػداد البرنػامج التػدريبي
حوؿ االستراتيجية التدريسية وفؽ الخطوات التالية:
 تحديد اليدؼ العاـ لمبرنامج التدريبي المقترح. صياغة األىداؼ الخاصة لمبرنامج التدريبي المقترح. محتوى البرنامج التدريبي المقترح. طرؽ وأساليب تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح. األنشطة التدريبية. الوسائؿ المساعدة. تقويـ البرنامج التدريبي المقترح. ضبط البرنامج التدريبي المقترح. الهدف العام من البرنامج التدريبي المقترح:
ييػػدؼ ىػػذا البرن ػػامج إلػػى تػػدريب أس ػػاتذة "المتربصػػيف" م ػػادة عمػػوـ الطبيعػػة والحي ػػاة فػػي التعم ػػيـ
المتوسط بوالية برج بوعربربج عمى االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة،
وذلؾ عف طريؽ استخداـ وسائؿ وأساليب وأنشطة مساعدة وميس ةر لعممية التدريب عمى االستراتيجية،
وتوظيؼ ذلؾ في تدريس العموـ الطبيعية؛ بما ينعكس عمى أدائيـ التدريسي بيدؼ تحسينو.
 األهداف الخاصة لمبرنامج:
لتحقيؽ ىدؼ البرنامج العػاـ؛ تمػت ترجمتػو إلػى أىػداؼ خاصػة تنوعػت ىػذه األىػداؼ حسػب
تنػوع األدبيػػات النظريػػة لالسػػتراتيجية التدريسػػية ومراحميػػا التػي يسػػعى البرنػػامج إلػػى تفعيػػؿ األسػػاتذة
السػتخداميا فػي تدريسػيـ لعمػوـ الطبيعػػة والحيػاة ،ومػف ثػـ فمػػف المتوقػع بنيايػة البرنػامج التػػدريبي أف
يصبح المتدرب (األستاذ) قاد ار عمى:
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 أف يطمع المتدرب عمى األىداؼ العامة لمبرنامج.

 أف يتعرؼ المتدرب عمى ميامو في البرنامج التدريبي.
- أف يطبؽ المتدرب االتقييـ الذاتي حوؿ تمثالتو لممارساتو التدريسية المنوطة بو.
 أف يتعرؼ المتدرب عمى ممارساتو التدريسية المنوطة بو.
 توجيو وترشيد التمثالت الجماعية لممتدربيف حوؿ معايير الممارسات التدريسية المنوطة بيـ
في ضوء المناىج المستحدثة
 أف يتوصؿ المتدرب ماىية معايير الجودة الشاممة ومؤشراتيا.
 تعريؼ المتدربيف بمعايير األداء التدريسي في ضوء الجودة الشاممة.
 أف يصؿ المتدربيف إلى صياغة تعريؼ إجرائي لمعايير ومؤشرات األداء التدريسي
 أف يضبط تعريؼ المعايير والمؤشرات بعد مناقشتيا.
 تعريؼ المتدربيف بالخصوصية الثقافية واالجتماعية لممعايير وتطورىا المستمر.
 الوصوؿ بالمتدربيف إلدراؾ واستنتاج معايير أدائيـ التدريسي.
 ترسي أىمية حيا ةز المعايير وتطبيقيا مف خالؿ األداء التدريسي لممتدربيف.
 جعؿ المتدربيف يقفوف عمى تشخيص صعوبات تحسيف األداء التدريسي في ضوء المعايير
المق ترحة حسب تمثالت المتدربيف ومناقشتيا ،واقتراح الحموؿ الممكنة.
 تعريػػؼ المت ػػدربيف بص ػػاحب النم ػػوذج المعتم ػػد فػػي االس ػػتراتيجية التدريس ػػية ج ػػوىر موض ػػوع
التدريب.
 تعريؼ المتدربيف بشمولية مبادئ "ديمنغ" لمجودة الشاممة في التعميـ.
 الوصػػوؿ بالمت ػػدربيف إل ػػى الفػػرز ب ػػيف المب ػػادئ الػػذي يؤك ػػد ديمن ػػغ التقيػػد بي ػػا والت ػػي يتوج ػػب
تالفييا.
 أف يعدد ويحمؿ المتدربيف المبادئ.
 تعريؼ المتدربيف بنموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.
 إدراؾ المتدربيف ألىمية دو ةر ديمنغ لمتحسيف المستمر
 تعريؼ المتدربيف بمراحؿ (التخطيط ،التنفيذ الفحص والمتابعة ،التحسيف والتفاعؿ) في دورة
ديمنغ ومنطمقاتيا في ضوء الجودة الشاممة.
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 أف يػدرؾ المتػػدرب أىميػة وشػػمولية م ارحػؿ التخطػػيط ،التنفيػذ ،الفحػػص والمتابعػة ،التحسػػيف
والتفاعؿ) وفؽ حمقة ديمنغ لمجودة الشاممة
 ترسي أىمية دائ ةر (نموذج) ديمنغ لمجودة الشاممة مف خالؿ تبياف ايجابيات تطبيقو.
 التعرؼ عمى تمثالت ا لمتدربيف حوؿ الصعوبات التي يمكف أف تحػوؿ دوف تطبيػؽ نمػوذج
ديمنغ.
 توصػيؿ المتػدربيف إلػى إمكانيػة إيجػاد منافػذ حمػوؿ لتجػاوز الصػعوبات المتوقعػة التػي تحػوؿ
دوف تطبيؽ النموذج
 التعرؼ عمى تمثؿ المتدرب لالستراتيجية التدريسية الفعالة.
 الوصوؿ بالمتدربيف إلعطاء مفيوما إجرائيا لالستراتيجية التدريسية الفعالة.
 توضيح قطبي التي يتمحور عميو مفيوـ االستراتيجية التدريسية (المعمـ ،المتعمـ) لممتدربيف.
 التأكيد عمى ىدؼ المادة العممية ( )1/1/3مف خالؿ عرض بعض تصنيفات
االستراتيجيات التدريسية.
 تحديد دور المتدرب في كؿ استراتيجية تعميمية تعممية.
 تعريؼ المتدربيف باالستراتيجية التدريسية القائمة وفؽ نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.
 إدراؾ المتدربيف بأىمية وشمولية مراحؿ االستراتيجية التدريسية القائمة وفؽ نموذج ديمنغ
لمجودة الشاممة وضرورة تبنييا في ممارستيـ التدريسية لتحسيف أدائيـ.
 الوصوؿ بالمدربيف إلى صورة واضحة عممية في تطبيؽ االستراتيجية التدريسية القائمة وفؽ
نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.
 تطبيؽ خطوات االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.
• تحديد محتوى البرنامج:
يعد اختيار محتوى البرنامج التدريبي مف أىـ مراحؿ تخطيطو ،ويتـ تحديده في ضوء
األىداؼ الخاصة بو  ،ويعرؼ المحتوى بأنو المعارؼ والميارات والمعمومات التي تتضمنيا المادة
التعميمية (التدريبية) ،وتيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ تعميمية (تدريبية) منشودة (الحيمة ،2006 ،ص
)173 - 172
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يتضمف محتوى البرنامج التدريبي المقترح نوعية المعارؼ والميارات واألنشطة المخططة واليادفة
والتي تتصمنيا االستراتيجية التدريسية ،والتي تسيـ في القدرات األدائية لممتدربيف مف خالؿ خطة
معدة في ضوء األىداؼ التي تـ تحديدىا ،وقد روعي في اختيار محتوى البرنامج التدريبي واعداده ما
يمي:
 - 1مالءمة محتوى البرنامج لألىداؼ العامة والخاصة لمبرنامج التدريبي (السابؽ ذكرىا) ،والقد ةر
عمى تحقيقيا لدى المتدرب.
 - 2التدرج مف السيؿ إلى الصعب.
 - 3شمولية محتوى البرنامج عمى جميع جوانب الخب ةر والميا ةر المطموب تنميتيا مينيا ،وأكاديميا.
 - 4ا لتنوع والمرونة بحيث يسمح بالتعديؿ والتطوير.
 - 5إمكانية توافر األجيزة والوسائؿ التقنية التعميمية ،التي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ البرنامج
التدريبي.
 - 6القابمية لمتحسيف المستمر.
 - 7وقد تضمف المحتوى التعميمي لمبرنامج كافة المعمومات والمعارؼ التي تتعمؽ بالجانبيف
النظري والعممي ،تـ تنظيمو في عدد مف الوحدات التدريبية بمغ عددىا (  )3وحدات تدريبية ،عمى
أساس أف يتـ التدريب بواقع ( )5ساعات تقريبا في اليوـ وبذلؾ بمغ عدد ساعات البرنامج التدريبي
المقترح ( 15ساعة) ساعة تدريبية.
محتوى البرنامج التدريبي المقترح:
جدوؿ رقـ ( )8يبيف محتوى البرنامج التدريبي حوؿ االسترتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ
لمجودة الشاممة
المجاالت

الوحدة

الزمن

المحتوى

التدريبية
معدددددددددددددددددايير .1التعريف

بالدقائل
بأهداف

البرنامج

300 .2

جودة األداء اتفاقيات البرنامج وتوزيع المهام.3 .
التدريسددددددددي تعريف

معايير
121

الجودة

الشاممة

ا لإطار املهنجي والتطبيقي لدلراسة

الفصل السابع:
لمعمددم مددادة ومؤشراتها

عمدددددددددددددددددددددوم  .4نماذج معايير الجودة الشاممة لمعمم
الطبيعددددددددددددددة العموم  .5معايير جودة األداء التدريسي
والحياة.

لمعمم مادة عموم الطبيعة والحياة
المقترحة من الباحية.

حمقددددددددددددة أو  .1لمحددة بيوغرافيددة حددول ادوارد ديمنددد 300
نمددددددددددددددددوذج  .2مبددادئ ديمنددد لمجددودة الشدداممة فددي
ديمنددددددددددددددددددد التعمددديم .3عدددرض حمقدددة /دائدددرة ديمندددد
لمجدددددددددددددددودة لمجددودة الشدداممة .4 .التخطدديط المرحمددة
الشاممة

األولو في نموذج (حمقة) ديمند لمجودة
الشدداممة  .5التنفيددذ المرحمددة اليانيددة فددي
نمددوذج (حمقددة) ديمنددد لمجددودة الشدداممة
 .6الفحص والمتابعة المرحمة اليالية في
نمددوذج (حمقددة) ديمنددد لمجددودة الشدداممة
 .7التحسددين والتفاعدددل المرحمدددة الرابعدددة
فددددي نمدددددوذج (حمقددددة) ديمندددددد لمجدددددودة
الشاممة  .8أهمية مراحل نموذج (حمقة)
ديمنددددد لمجددددودة الشدددداممة  .9إيجابيددددات
والمعوقددددات المحتممددددة لتطبيددددل نمددددوذج
ديمينج لمجودة الشاممة في التدريس

االستراتيجية  .1مفهددوم االسددتراتيجية التدريسدددية 300 .2
التدريسدددددددية تصددددنيف االسددددتراتيجيات التدريسددددية .3
القائمددددددددددددددددة تعريددف االسددتراتيجية التدريسددية القائمددة
عمو نموذج عمو نموذج ديمندد لمجدودة الشداممة .4
ديمنددددددددددددددددددد عدددددرض نمددددددوذج نظدددددري لالسددددددتراتيجية
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لمجدددددددددددددددودة التدريسددية القائمددة عمددو نمددوذج ديمنددد
الشاممة

لمجددددودة الشدددداممة .5 .عددددرض نمددددوذج
عممددي لالسدددتراتيجية التدريسددية القائمدددة
عمو نموذج ديمند لمجودة الشاممة.6 .
تطبيددددددل مددددددا تعممدددددده المتدددددددرب حددددددول
االسددددتراتيجية التدريسددددية فددددي تحضددددير
نمددوذج عممددي حصددة تعميميددة تعمميدددة
وفدددل االسددددتراتيجية التدريسدددية القائمددددة
عمو نموذج ديمند.

 طرل تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح:
في ضوء أىداؼ البرنامج التدريبي والمحتوى ،تـ اختيار طرؽ التنفيذ التي تتناسب مع المحتوى
وتؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ الخاصة والعامة لمبرنامج ،مع مراعاة طبيعة المتدربيف (وقدرات المدربة)،
ومدى تنوع وتوفر المعينات البصرية والسمعية ،وطبيعة المكاف المتاح لمتدريب.
لتنفيذ الجانب النظري تـ استخداـ المحاضرة ،والمناقشة الموجية ،والحوار والنقاش المفتوح ،والعصؼ
الذىني ،والتعمـ التعاوني ،وحؿ المشكالت.
لتدريب األساتذة عمى اعتماد االستراتيجية في تقديـ نموذج عممي؛ ورشة عمؿ ،واستخداـ العمؿ
التعاوني ،والعصؼ الذىني وذلؾ لتحضير درس وفؽ االستراتيجية التدريسية المتدرب عمييا.
 األنشطة التدريبية:
مف أشكاؿ النشاط التي وجيت لممتدربيف:
 - 1األنشطة الفردية (التقويـ الفردي ،التأممي)
 - 2أنشطة جماعية (أوراؽ عمؿ ،نقاش وحوار ،حمقة مناقشة ،عصؼ ذىني ،تعمـ تعاوني)
 - 3نموذج عممي يتدرب عميو المتدربوف في تحضير حصة تعميمية وفؽ استراتيجية التدريسية
القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.
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 - 4تطبيؽ خطوات االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة لدرس
نموذجي وعرضو ومناقشتو مع باقي المجموعات.
 الوسائل المساعدة:
 - 1مادة عممية
 - 2أوراؽ عمؿ /نشاط.
 - 3أوراؽ ممونة وأقالـ
 - 4سبورة ثابتة.
 - 5جياز حاسب آلي.
 - 6جياز عرض البيانات ()Data show
 صالحية البرنامج التدريبي حول االستراتيجية التدريسية القائمة عمو نموذج ديمند لمجودة
الشاممة:
 حسددددداب الصددددددل :اعتم ػ ػػدت الد ارس ػ ػػة حس ػ ػػاب الص ػ ػػدؽ الظ ػ ػػاىري لمبرن ػ ػػامج الت ػ ػػدريبي عمػ ػ ػػىاالسػػتراتيجية التدريس ػػية ،حيػػث ت ػػـ عرضػػو عم ػػى مجموعػػة م ػػف المحكمػػيف الخبػ ػراء فػػي بن ػػاء البػ ػرامج
التدريبية والتكوينية لممعمميف عامة وأساتذة عموـ الطبيعة والحياة أو األحياء عمػى وجػو الخصػوص،
وقد بمغ عددىـ  6خبراء باإلضافة إلى األستاذ المشػرؼ ،كمػا ىمػو مبػيف فػي الممحػؽ رقػـ ()4؛ وقػد
أبػ ػػدا المحكم ػ ػػوف آرائيػ ػػـ ح ػ ػػوؿ ص ػ ػػالحية موضػ ػػوعات وح ػ ػػدات البرن ػ ػػامج ،ومػ ػػدى ارتباطي ػ ػػا بأى ػ ػػداؼ
البرنامج ،لبتـ بعد ذلؾ حساب معامؿ الوشي لالتفاؽ ) ،(LAWSHIوالجدوؿ اآلتي يبيف ذلؾ:
جدوؿ رقـ ( )9يبيف حساب صدؽ البرنامج التدريبي عف طريؽ حساب معامؿ ) (CVRلواشي
محتوى البرنامج

وح ػ ػػدة معػ ػ ػػايير جػ ػ ػػودة وحػ ػػدة نمػ ػػوذج ديمن ػ ػػغ وحػ ػ ػ ػ ػػدة االسػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية
األداء التدريسي

لمجودة الشاممة

التدريسية وفؽ نموذج
ديمنغ

CVR

0.83

0.79
0.81 =cvr
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الفصل السابع:

يتضػػح مػػف خػػالؿ الج ػػدوؿ ( )9أف معامػػؿ اتفػػاؽ المحكمػػيف عم ػػى صػػالحية موضػػوعات وح ػػدات
البرنػامج التػدريبي تراوحػت مػػا بػيف ( ،)0.83 - 0.79وىػي معػامالت مقبولػػة ،كمػا ىػو كػذلؾ بالنسػػبة
لمبرنػامج التػدريبي الػػذي حصػؿ عمػػى معامػؿ اتفػػاؽ  ،0.81إال أنيػا نسػػبية عمػى اعتبػػار أف مثػؿ ىػػذه
األدوات والمواضيع التدريبية والتكوي نية ،يبقى الشؽ االمبريقي التطبيقػي اإلج ارئػي ىػو العامػؿ المحػدد
في زيادة نسبة الصدؽ.
 كما أف أسموب التقويـ القبمي (التشخيصي) إحدى اإلجراءات األولية التي تـ اعتمادىا لقياسفعالية البرنامج ،إذ تـ استخداـ "أداة قياس" تيدؼ إلى قياس األداء التدريسي لممتدربيف قبؿ البدء
بتطبيؽ البرنامج التدريبي ،وىذه األداة تمثمت في " بطاقة مالحظة األداء التدريسي".
ىدؼ بطاقة المالحظة :تيدؼ ىذه البطاقة إلى تقويـ أداء التدريسي لممعمميف المتدربيف (عينة
الدراسة) في مختمؼ المجاالت الثالث ومعاييرىا األدائية السبعة التي تحتوييا ،قبؿ وبعد تنفيذ
" البرنامج التدريبي حوؿ االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة"؛ حتى
نتمكف مف الحكـ عمى تقدير حجـ أثر االستراتيجية التدريسية عمى األداء التدريسي لممتدربيف.
 أسموب التقويم التكويني (البنائي) :وذلؾ لتحديد مستوى تقدـ واستيعاب المعمميف المتدربيفنحو األىداؼ التدريبية ،وتحديد مواطف القوة والضعؼ واصالح مواطف الضعؼ الموجود ،حيث
كاف التقويـ البنائي في كؿ لقاء تدريبي عمى ىيئة أسئمة ونقاشات وأنشطة وتماريف ،وال يتـ االنتقاؿ
مف موضوع إلى آخر إال بعد التأكد مف وصوؿ المتدربيف إلى الفيـ واالستيعاب.
 أسموب التقويم النهائي :وىو عبارة عف أدوات قياس تيدؼ إلى قياس أثر البرنامج التدريبيلالستراتيجية التدريسية عمى األدء التدريسي لممعمميف ،وذلؾ بعد االن تياء مف التطبيؽ (البرنامج
التدريبي) .وتمثمت أداة التقويـ النيائي في:
• بطاقة المالحظة لألداء التدريسي في تطبيقيا البعدي.
• حساب فعالية البرنامج التدريبي حوؿ االستراتيجية التدريسية.
• حساب أثر البرنامج التدريبي حوؿ االستراتيجية التدريسية.
• حساب معدؿ الكسب.
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الفصل السابع:
 2.2.4ضبط صالحية البرنامج التدريبي المقترح:

بعد االنتياء مف تصميـ البرنامج التدريبي المقترح بصورتو األولية تـ عرضو عمى كؿ مف

المشرؼ ومجموعة مف الخبراء والمختصيف في مجاؿ تدريس مادة العموـ الطبيعة ،حيث تـ تزويدىـ
باستبانة تقويـ الستطالع أرائيـ ومقترحاتيـ حوؿ البرنامج مف حيث:
 سالمة األىداؼ المصاغة لغويا ،وامكانية تحقيقيا وشموليا لكؿ العناصر. شمولية المحتوى ومالئمة وحداتو لألىداؼ. مالءمة األساليب التدريبية لتحقيؽ أىداؼ البرنامج التدريبي المقترح. مناسبة أدوات التقويـ وارتباطيا باألىداؼ.وقد أشار المحكموف إلى مناسبة البرنامج المقترح مف حيث خطوات البناء واألىداؼ والمحتوى
والتقويـ .وتـ األخذ بعيف االعتبار جميع المالحظات والمقترحات التي أبداىا المحكموف ،وأجريت
التعديالت المطموبة ،وتـ إخراج البرنامج بالصورة المعدلة المطموبة ،بحيث أصبح جاى از لمتطبيؽ،
والجدوؿ رقـ " "10يبيف البرنامج التدريبي في صورتو النيائية:
مكان إجراء التدريب :يانوية أول نوفمبر بمدينة برج بوعريريج
1

مقدمة

2

الهدف العام من البرنامج

3

الفئة المستهدفة من البرنامج

4

مدة البرنامج التدريبي

5

أدوات التقويم واجراءاته

6

خطة البرنامج

 900د

اإلجراءات التدريبية لأليام التدريبية اليالث
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الفصل السابع:
م

االجراءات التدريبية لميوم التدريبي األول

الزمن
بالدقائل
( )300

الجمسة األولو ( :)1/1التعريف بمعايير جودة األداء التدريسي لألستاذ

180

عموم الطبيعة والحياة
4

15

 جمسة تعارف

5

التعريف بأهداف البرنامج العامة

20

6

اتفاقيات البرنامج وتوزيع المهام

15

7

نشاط ( )1/1/1التميل الفردي لممتدرب حول معايير جودة األداء

15

التدريسي ألستاذ مادة عموم الطبيعة والحياة.
8

نشاط ( )2/1/1التميالت الجماعية لممتدربين حول معايير جودة األداء

15

التدريسي ألستاذ مادة عموم الطبيعة والحياة.
9

نشاط ( )3/1/1حمقة نقاش النشاطين ( )1/1/1و( )2/1/1مع

20

المجموعات( حمقة نقاش حول التميالت الجماعية لممتدربين حول معايير
جودة األداء التدريسي ألستاذ مادة عموم الطبيعة والحياة)
10

المادة العممية ( )1/1/1تعريف معايير الجودة الشاممة ومؤشراتها

20

11

نشاط ( )4/1/1استنتاجات المتدربين وتحديدهم لمفهوم معايير جودة

15

الشاممة ومؤشراتها
12

نشاط ( )5/1/1حمقة نقاش المجموعات في النشاط ()4/1/1
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الفصل السابع:
13

مادة عممية ( )2/1/1نماذج معايير الجودة الشاممة ألستاذ العموم

15

14

نشاط ( )6/1/1اقتراح المتدربين لنموذج معايير الجودة الشاممة ألستاذ

15

العموم الطبيعة والحياة في ضوء النماذج السابقة.
الجمسة اليانية ( :)2/1معايير جودة األداء التدريسي ألستاذ مادة عموم

120

الطبيعة والحياة المقترحة من طرف الباحية
15

مادة عممية ( )1/2/1معايير جودة األداء التدريسي ألستاذ مادة عموم

60

الطبيعة والحياة المقترحة من الطالبة الباحية
16

نشاط ( )1/2/1حمقة نقاش حول قائمة المعايير المقترحة ،وتشخيص

60

صعوبات تحسين األداء التدريسي في ضوئها حسب تميالت المتدربين،
مع اقتراح الحمول الممكنة.
اليوم التدريبي الياني :حمقة أو نموذج ديمند لمجودة الشاممة
17

أهداف اليوم التدريبي

18

أساليب التدريب واألجهزة التدريبية

19

اإلجراءات التدريبية

20

الجمسة األولو ( )1/2حمقة(نموذج) ديمند لمجودة الشاممة.

 300د

230

21

 مادة عممية ( )1/1/2لمحة بيوغرافية حول ادواردز ديمند

15

22

 مادة عممية ( )2/1/2مبادئ ديمند لمجودة الشاممة في التعميم.

30

23

 نشاط ( )1/1/2مبادئ ديمند لمجودة الشاممة في التعميم بين

20

التقيد والتالفي
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الفصل السابع:
24

 نشاط ( )2/1/2يعدد ويحمل المتدربين المبادئ

15

25

 مادة عممية ( )3/1/2حمقة ديمند لمجودة الشاممة PDCA

15

26

 نشاط ( )3/1/2صياغة تعريف حول عممية التحسين المستمر

15

في ضوء حمقة ديمند لمجودة الشاممة/do /check /act( .
)plan
27

 مادة عممية ( :)4/1/2التخطيط المرحمة األولو في نموذج

15

(حمقة) ديمند لمجودة الشاممة
28

 نشاط ( :)4/1/2إدراك المتدرب ألهمية مرحمة التخطيط وفل

15

حمقة ديمند لمتحسين المستمر في ضوء الجودة الشاممة.
29

 مادة عممية ( :)5/1/2أهمية مرحمة التنفيذ في نموذج (حمقة)

15

ديمند لمتحسين المستمر الجودة الشاممة.
30

 نشاط ( :)5/1/2إدراك المتدرب ألهمية مرحمة التنفيذ وفل حمقة

15

ديمند لمتحسين المستمر في ضوء الجودة الشاممة.
31

 مادة عممية ( :)6/1/2التعريف بمرحمة الفحص والمتابعة وفل

15

ح مقة ديمند لمتحسين المستمر في ضوء الجودة الشاممة.
32

 نشاط ( :)6/1/2إدراك المتدرب أهمية مرحمة الفحص والتدقيل

15

والمتابعة في نموذج (حمقة) ديمند لمتحسين المستمر في ضوء الجودة
الشاممة.
33

 مادة عممية ( )7/1/2التحسين والتفاعل المرحمة الرابعة في
نموذج (حمقة) ديمند لمتحسين المستمر في ضوء الجودة
الشاممة.

111

15

ا لإطار املهنجي والتطبيقي لدلراسة

الفصل السابع:
34

 نشاط ( )7/1/2أهمية حمقة ديمند لمتحسين المستمر لمجودة

15

الشاممة وأهمية تطبيقها عمو األداء التدريسي في ضوء
التحديات المعاصرة.
35

 نشاط ( )8/1/2نشاط تأممي (تقويم بنائي ذاتي لممتدرب حول ما

10

تعممه وكيفية توظيفه)
36

الجمسة اليانية ( :)2/2إيجابيات تطبيل نموذج ديمند لمجودة

60

الشاممة وصعوبة ذلك.
37



مادة عممية ( )1/2/2ايجابيات تطبيل نموذج (حمقة) ديمند

30

لمجودة الشاممة في التدريس
38

 نشاط ( )1/2/2الصعوبات المحتممة (المتوقعة) عند تطبيل

15

نموذج ديمند لمجودة الشاممة في التدريس من خالل وجهة نظر
المتدربين.
39

 نشاط ( )1/2/2اقتراح سبل تجاوز الصعوبات المحتممة عند

15

تطبيل نموذج ديمند لمجودة الشاممة .
اليوم التدريبي اليالث :االستراتيجية التدريسية القائمة عمو

300

نموذج ديمند لمجودة الشاممة
40

أهداف اليوم التدريبي اليالث

41

أساليب التدريب واألجهزة التدريبية

42

اإلجراءات التدريبية

43

الجمسة األولو ( :)1/3االستراتيجية التدريسية القائمة عمو نموذج ديمند
لمجودة الشاممة 'نموذج نظري'
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الفصل السابع:
44
45

 نشاط ( )1/1/3تعريف المتدرب لالستراتيجية التدريسية الفعالة
 نشاط ()2/1/3

المتدربين

تميالت

لمفهوم

االستراتيجية

15
15

التدريسية الفعالة.
46

 مادة عممية ( )1/1/3مفهوم االستراتيجية التدريسية الفعالة

15

47

 مادة عممية ( )2/1/3تصنيف االستراتيجيات التدريسية

15

48

 نشاط ( )3/1/3تصنيف االستراتيجيات التدريسية حسب الحاجة

15

لتطبيقها في مادة التخصص ودور المتدرب فيها.
49

 مادة عممية ( )3/1/3تعريف االستراتيجية التدريسية القائمة

15

عمو نموذج ديمند لمجودة الشاممة.
50

 مادة عممية ( )4/1/3عرض نموذج نظري لالستراتيجية

45

التدريسية القائمة عمو نموذج ديمند لمجودة الشاممة.
51

 مادة عممية ( )5/1/3عرض نموذج درس عممي لالستراتيجية

45

التدريسية القائمة عمو نموذج ديمند لمجودة الشاممة.
52

 الجمسة اليانية ( :)2/3تحضير درس وفل الخطوات التي تمت
في الدرس النموذجي وفقا

120

لالستراتيجية التدريسية القائمة عمو

نموذج ديمند
53

 نشاط ()1/2/3

تحضير درس وفل الخطوات التي تمت في

الدرس النموذجي وفقا

60

لالستراتيجية التدريسية القائمة عمو

نموذج ديمند .
54

 نشاط ( )2/2/3حمقة نقاش حول النشاط ()1/2/3
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الفصل السابع:

 3.2.4مرحمدة تنفيددذ البرنددامج التدددريبي حددول االسدتراتيجية التدريسددية القائمددة عمددو نمددوذج
ديمند لمجودة الشاممة:
مرت الدراسة بعدة إجراءت لتنفيذ البرنامج التدريبي ،نختصرىا في النقاط التالية:
 بعد أخذ موافقة مديرية التربية لواليػة بػرج بػوعريريج لمقيػاـ بػالتطبيؽ الميػداني لمد ارسػة ،وتحػت
إشراؼ مفتشية التربية لمتعميـ المتوسط ،التي عممت عمى تنسيؽ العمؿ مع السادة المفتشيف لمتعميـ
المتوسػػط لم ػػادة عم ػػوـ الطبيع ػػة والحيػػاة ،وذل ػػؾ ابت ػػداء م ػػف شػػير س ػػبتمبر  ،2017وبع ػػد عق ػػد ع ػػدة
جمسػػات مػػع السػػادة المفتشػػيف لشػػرح وتوض ػػيح ىػػدؼ الد ارسػػة ،وكانػػت الفرصػػة لالطػػالع ومناقش ػػة
مسػتجدات منػػاىج الجيػػؿ الثػاني ،وب ػرامج تكػػويف األسػاتذة المتربصػػيف؛ نػػـ عػرض بطاقػػة مالحظػػة
األداء التدريسػػي عمػػييـ -والتػػي تػػـ إخضػػاعيا لمشػػروط السػػيكومترية خػػالؿ بدايػػة الموسػػـ الد ارس ػػي
(مف  24سبتمبر  2017إلى  05أكتوبر  ،- )2017وإلبػداء مالحظػاتيـ حوليػا؛ ليػتـ برمجػة نػدوة
"نصػػؼ ي ػػوـ ت ػػدريبي المواف ػػؽ لمثال ػػث عش ػػر ديس ػػمبر  2017بمتوس ػػطة محم ػػد غرب ػػي بمدين ػػة ب ػػرج
بوعريريج" ،لممالحظيف ( المالحظ :ىو األستاذ المرافؽ لألستاذ المتربص خالؿ فت ةر التربص ،وىو
بدرجو أستاذ مكوف في نفس المادة ،قد يكوف مف نفس مؤسسة العمؿ أو مف مؤسسة أخػرى) ،وقػد
تػػـ ى ػػذا اإلج ػراء بع ػػد مناقشػػتو والموافق ػػة عميػػو م ػػف طػػرؼ الس ػػادة المفتشػػيف) لت ػػوجيييـ عمػػى كيفي ػػة
تطبيػؽ بطاقػة المالحظػػة لػألداء التدريسػي قبػػؿ تطبيػؽ البرنػػامج التػدريبي ،وقػد تػػـ التطبيػؽ القبمػػي
لبطاقة المالحظة مف  13ديسمبر  2018إلى غاية  21ديسمبر .2017
 تػ ػػـ تطبيػ ػػؽ البرنػ ػػامج التػ ػػدريبي حػ ػػوؿ االستراتيجيةالتدريسػ ػػية فػ ػػي فت ػ ػ ةر العطمػ ػػة الشػ ػػتوية أيػ ػػاـ
الخمػيس ،والسػػبت واألحػد ( )31 /30/ 28ديسػػمبر مػف سػػنة  2017بثانويػة أوؿ نػػوفمبر بمدينػػة
برج بوعريريج.
 أمػػا التطبي ػػؽ البع ػػدي لبطاق ػػة مالحظ ػػة األداء التدريسػػي فتم ػػت خ ػػالؿ الفتػ ػ ةر الممت ػػدة م ػػف 28
جانفي إلى  01فيفري .2018
 4.2.4االستراتيجية التدريسية القائمة عمو نموذج ديمند لمجودة الشاممة:
يقصد بذلؾ تمؾ االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة والتي تـ
اقتراحيا في دراسة حميمة المولد في الدراسة المشابية التي تـ تناوليا كأىـ الدراسات السابقة لمدراسة
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الحالية ،والتي تـ االنطالؽ في ىذه الدراسة بناء عمى توصيات دراستيا ،وكذا اعتمادىا كمرجع
نظري وأدبي ىاـ لمتغيرات الدراسة؛ حيث أف النتائج االيجابية التي حققتيا الدراسة والتوصيات التي
قدمتيا كانت حاف از لخوض تجربة التطبيؽ مع معمـ مادة عممية تجريبية "مادة عموـ الطبيعة والحياة"
عمى خالؼ ما تطرقت إليو دراسة حميمة المولد والتي طبقت االستراتيجية عمى الطالبات المعممات
في تخصص المواد االجتماعية في السعودية .إذ تسعى ىذه الدراسة لتقديـ خدمة تعميمية تحقؽ رضا
المستفيديف الداخمييف (األساتذة) والمستفيديف الخارجييف (التمميذ ومفتش المرحمة التعميمية أو
المشرؼ) ،والتي لف تتـ إالّ مف خالؿ تييئة ظروؼ عممية تمبي متطمبات الجودة (الموارد المطموبة
والعمميات واإلجراءات) ،وترابط العناصر وتفاعميا فيما بينيا؛ حيث يعكس نظاما قائما بذاتو يجمع
بيف أساليب التقويـ والتصحيح والتي تعبر عف ضبط الجودة وتوكيدىا.
إف ما تسعى إليو الدراسة ىو تحقيؽ ىدؼ ميـ ،وىو الوقوؼ عمى المعيار الذي سيحكـ مف خاللو
عمى نجاح االستراتيجية التدريسية أو عدـ نجاحيا.
كما أف محتوى مراحؿ استراتيجية تدريسية يعكس معايير جودة األداء التدريسي الواجب توافرىا لدى
المعمـ ،تتمثؿ في التالي:
 مجاؿ التخطيط لمتدريس.
 مجاؿ تنفيذ التدريس واستراتجياتو.
 مجاؿ التقويـ.
 دواعي اعتماد االستراتيجية التدريسية القائمة عمو نموذج ديمند لمجودة الشاممة وتددريبألساتذة مادة عموم الطبيعة والحياة عميها:
 – 1اإلصالحات المتوالية التي مست المناىج الدراسية بصفة عامة ومناىج عموـ الطبيعة والحياة
بصفة خاصة ،والتي تيدؼ إلى تجويد أىـ المدخالت (المعمـ) ،وبالتالي تستدعي استخداـ
استراتيجيات تدريسية مرنة ال تقبؿ الركود ،متطورة باستمرار؛ لتجويد أداء أساتذة عموـ الطبيعة
والحياة خالؿ تطبيؽ المناىج التعميمية.
 - 2اىماؿ تكويف وتدريب األستاذ في ضوء اإلصالحات عمى استراتيجيات تعمـ ذاتي أىـ مواصفاتيا
المرونة والتحسيف المستمر لألدائي التدريسي لممعمـ عامة خاصة معمـ العموـ.
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 - 3التطورات المتسارعة والمستمرة عمى المستوى المعرفي والتكنولوجي والبيولوجي والدور الحيوي
الذي تؤديو وتفرضو عمى أستاذ عموـ الطبيعة والحياة أف يواكبيا.
 – 4االتجاه نحو معايير الجودة الشاممة في تدريب المعمـ.
 أسس يجب مراعاتها في اعتماد االستراتيجية التدريسية :تـ اعتماد االستراتيجية التدريسيةالقائمة عمى نموذج ديمنغ (  )Demingلمجودة الشاممة وفؽ األسس التالية:
 - 1مراعاة طبيعة المادة الدراسية واستجابة لمتطمبات العصر ومتغيراتو مف تطورات عممية وتربوية
وتكنولوجية.
 - 2مراعاة خصائص األساتذة المتدربيف في مرحمة "التربص" ،وما قد نجده مف فروؽ فردية.
 - 3طبيعة وأىمية مادة عموـ الطبيعة والحياة التي تتميز بترابطيا وتفاعميا والعموـ التربوية وغيرىا
مف العموـ والمشكالت المعاصرة ،ما تمزـ معممي مادة عموـ الطبيعة والحياة بضرورة اإللماـ بيذا
التكامؿ واستغالليا في الممارسات التدريسية؛ تشجيعا بذلؾ تحدي استراتيجية التعمـ الذاتي ،والتعمـ
المستمر ،والتنمية المينية.
 - 4تصميـ االستراتيجية يتماشى مع أحدث مداخؿ اإلتقاف والتطوير المعاصرة في برامج تدريب
المعمـ أال وىو مدخؿ الجودة الشاممة.
 - 5تسميط الضوء عمى واقع ضعؼ قدرة مخرجات التدريب عمى مواكبة ما يحتاجو المجتمع مف
مواصفات ذات جودة ،لتقترح الدراسة معايير بيدؼ معالجة بعض جوانب القصور ىذه.
 – 6ضرو ةر االىتماـ بتنويع طرؽ وأساليب التدريس وبالنشاطات التعميمية مع التطبيؽ العممي ليا.
كمػا سػبؽ الشػروع فػي اعتمػاد االسػتراتيجية التدريسػػية؛ الرجػوع باألسػاس إلػى د ارسػة حميمػة عبػػد
القادر وىي الدراسة الوحيدة –في حدود عمـ الطالبة  -التي اعتمدت ىذه االستراتيجية ،كما تػـ اعتمػاد
األدبيات التي تطرقت إلى فمسػفة ديمنػغ ونموذجػو التػي تبنتػو الد ارسػة ،إلػى جانػب عػدد مػف الد ارسػات
والبحػػوث التػػي تناولػػت معػػا يير جػػودة األداء التدريسػػي لممعمػػـ ،وكػػذا اسػػتراتيجيات تدريبيػػة أو تعميميػػة
والتػػي تػػـ اقتراحيػػا أو التػػدريب عميي ػػا مػػف خػػالؿ ب ػرامج تدريبي ػػة فػػي مختمػػؼ التخصصػػات التعميمي ػػة؛
كدراسة المالكي ( )2010حػوؿ الرياضػيات ،ود ارسػة حميمػة ()2008؛ لإلسػتفادة مػف منيجيػة تصػميـ
البػرامج التدريبيػػة ،ىػػذه األخيػ ةر التػػي تعػػد –فػػي حػدود عمػػـ الطالبػػة  -نػػاد ةر جػدا  ،-فوجػػدت أف مػػف ىػػذه
الد ارسػػات مػػف اعتم ػػدت مػػدخؿ الجػػودة الش ػػاممة كنظػػاـ لتص ػػميـ البرنػػامج وتنفيػػذه ،وى ػػو المػػدخؿ الت ػػي
119

ا لإطار املهنجي والتطبيقي لدلراسة

الفصل السابع:

اعتمدتو الدراسة الحالية ،لتقوـ االستراتيجية التدريسية عمى نموذج ديمنػغ لمجػودة الشػاممة وىػو مػدخؿ
استراتيجي ألبي الجودة "ديمنغ ،والتي تعرؼ بعجمة أو دائرة ديمنغ ( .)PDCAوتتمخص في المراحؿ
األربعة التالية:
 - 1المرحمة األولى :مرحمة التخطيط ( Planningخطط)Plan /
 - 2المرحمة الثانية :مرحمة التنفيذ ( Doingخطط)Do ،
 - 3المرحمة الثالثة :مرحمة الفحص والتدقيؽ ( Checkingافحص)Check ،
 - 4المرحمة الرابعة :مرحمة التحسيف والتفاعؿ ( Actingحسف)Act ،
صياغة األهداف العامة لالستراتيجية:
األىداؼ ىي جمؿ إخبارية؛ يعد تحديدىا أولى الخطوات الرئيسة في عممية تصميـ أي برنامج
تكػويني أو تػدريبي ،لمػػا ليػا تػأثير عمػػى بػاقي المكونػات األخػػرى ،وعمػى اعتبػار أنيػػا تسػيـ فػي توجيػػو
الجيػود نحػو تحقيقيػا ،وفػي تحديػد معػايير تتصػؼ بالموضػوعية واالجرائيػة فػي تحقيػؽ ىػذه األىػػداؼ.
وفي الدراسة الحالية تحدد األىػداؼ لتسػيـ فػي توجيػو اإلمكانػات نحػو تحقيػؽ الجيػود التػي باسػتطاعة
األ ستاذ (أستاذ عموـ الطبيعة والحياة) أف يظيرىا في أدائو التدريسي بعد تمقيو التدريب.
الهدف العام اإلستراتيجية:
يتمخص اليدؼ العاـ لالستراتيجية في مساعدة األساتذة عمى تحقيؽ المعايير المقترحة ألستاذ
عموـ الطبيعة والحياة مف خالؿ تطوير أدائيـ التدريسي ،كما تيدؼ إلى تطوير الموقؼ التعميمي -
التعممي حتى يكوف مردوده ذا نجاعة عمى المخرجات التعميمية -التعممية.
وألف االسػػتراتيجية التدريس ػػية تيػػدؼ إل ػػى مسػػاعدة األس ػػاتذة عمػػى تحس ػػيف أدائيػػـ التدريس ػػي فػػي ض ػػوء
المعػػايير المقترح ػػة ألس ػػتاذ عمػػوـ الطبيع ػػة والحي ػػاة التػػي تتمظي ػػر وف ػػؽ مؤش ػرات األداء الت ػػي ستقيسػ ػيا
بطاقة مالحظة األداء التدريسي ،يمكف تمخيص األىداؼ العامة لالستراتيجية التدريسية المقترحة وفؽ
نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة؛ كما يمي:
 اكتساب بعض المفاىيـ التي تقتضييا الجودة الشاممة في التدريس ،بوصفيا مقاربػة حديثػة فػي
الجانب التربوي (المعايير ،الجودة الشاممة ،االستراتيجية التدريسية الفعالة والمرنة).
 تعريؼ األساتذة بماىية المعايير الخاصة بأستاذ عموـ الطبيعة والحياة.
 تطوير الموقؼ التعميمي ليكوف مردوده إيجابيا عمى المعمـ والمتعمـ.
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 تطوير ميارات وكفايات أساتذة عموـ الطبيعة والحياة التدريسية عمى مستوى مختمؼ المجاالت
(التخطيط والتتنفيذ والتقويـ).
 إتاحة الفرصة لألساتذة لتقديـ نموذج درس باستخداـ االستراتيجية التدريسية وفؽ نموذج ديمنغ.
 تطوير األداء التدريسي لألسػاتذة فػي ضػوء معػايير الجػودة الشػاممة فػي محتمػؼ مجػاالت األداء
والتي تمس التخطيط ،وما يتضمنو مف جودة صياغة األىداؼ ،ووضع خطة بيداغوجيػة ،والمعرفػة
العممية لمادة التخصص.
 تطػػوير األداء التدريسػػي لألسػػاتذة فػػي ضػػوء مع ػػايير الجػػودة الشػػاممة فػػي محتمػػؼ م ارح ػػؿ األدء
والتي تمس التنفيػذ ومػا يتضػمنو مػف فعاليػة اسػتخداـ الطػرؽ واالسػتراتيجيات التدريسػية ،وجػودة إدا ةر
البيئة الصفية ،والميا ةر في تفعيؿ الوسائؿ البيداغوجية المتاحة.
 تطػوير األداء التدريسػػي لألسػػاتذة فػػي ضػػوء معػايير الجػػودة الشػػاممة فػػي مختمػػؼ م ارحػػؿ األداء
والتػي تمػػس التقػػويـ ومػػا يتضػػمنو مػػف تقػػويـ ذاتػػي ،وتقػػويـ المػػتعمـ ،وتقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة ومرافقػػة
بيداغوجية.
إضافة إلى تحقيؽ أىداؼ أخرى ىي عمى النحو اآلتي:
• تقديـ نموذج لحصة تدريبية وفؽ االستراتيجية تدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة
الشاممة لمعممي العموـ يمكف أف يحتذى بيا في مواد أخرى.
• إبراز أىمية التعمـ الذاتي والتعمـ المستمر "مدى الحياة" ،ودوره في تنمية المعارؼ والكفايات
الالزمة ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة.
• تعويد أساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة عمى المشاركة الفعمية في تطوير أدائيـ التدريسي.
 3.4خطوات بناء أداة الدراسة :بطاقة مالحظة األداء التدريسي ألساتذة عموم الطبيعة والحياة في
ضوء معايير الجودة الشاممة:
- 1.3.4أهداف تقويم أداء المعمم:
إ ف تحسيف أداء المعمـ ىو اليدؼ األىـ مف عممية التقويـ وقد ذكر الدوسري " :أف أي تقويما ال ينتج
عنو تحسيف ألداء المعمـ يعد ناقصاً إف لـ يكف بال ىدؼ" (الدوسري ،2000 ،ص )487
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ويذكر الزىراني أف مف أىداؼ عممية التقويـ " تحسيف التدريس مف خالؿ تنقيح أو تعديؿ أو تجديد
الطرؽ التعميمية والمعرفة واألنشطة المنيجية ،واعداد البرامج التدريبية لمف تحتاج مف المعمميف ذلؾ "
(الزىراني ،1994 ،ص .)389
ويرى السامرائي أف مف الوظائؼ التنظيمية لمتقويـ" :الحصوؿ عمى بيا نات عف مدى كفاية المعمـ في
وظيفتو ما يجدد أخي ار تعديؿ مناىج إعداد المعمميف  ,ووضع برامج التدريب أثناء الخدمة لتالفي
النقص في اإلعداد" (السامرائي ،1983 ،ص )132
وقد أجمع ماؾ ريؿ إلى جانب دنياـ ،ىاريز ،وغيرىـ عمى بعض األىداؼ الرئيسية لتقويـ المعمـ،
نذكرمنيا(McGreal, 1988, P26) :
 .1تزويد المشرفيف التربوييف؛ والمعمميف بطريقة تسمح ليـ وتشجعيـ عمى العمؿ متعاونيف؛ لتطوير
وتجويد التطبيقات التعميمية.
 .2تأميف استراتيجية؛ لتقديـ مساعدة فاعمة لممعمميف ذوي األداء المحدود.
 .3تأميف معمومات مف أجؿ تحديد مدى تطبيؽ المعارؼ والميارات التي اكتسبت مف خالؿ تطور
أنشطة العامميف ،مف أجؿ تقدـ مستوى واستمرارية استخداـ ىذه المعارؼ والميارات.
 .4تأميف قاعدة محكمة مف أجؿ إصدار أحكاـ موضوعية حوؿ قضايا اختالؼ مستويات األداء في
البرامج التعويضية مثؿ مخصصات الرواتب أو السمـ الوظيفي.
 .5تأميف قاعدة محكمة مف أجؿ اتخاذ ق اررات موضوعية حوؿ قضايا االحتفاظ بالمعمميف أو
تحويميـ أو فصميـ.
تـ االعتماد عمى المالحظة كوسيمة أساسية لجمع البيانات والمعمومات؛ لما ليا أىمية بالغة
في تقييـ المجاالت السموكية لممؤشرات المتعمقة باألداء التدريسي؛ ليتـ بذلؾ رصد مظاىر المعايير
بقصد تفسيره وتحديد طبيعة عالقتو بمتغيرات أخرى وحتى يمكف التنبؤ بسموكات (معايير) مستقبمية
أخرى.
وتمثمت "بطاقة مالحظة األداء التدريسي ألستاذ عموـ الطبيعة والحياة في ضوء معايير الجودة
الشاممة" .أداة الدراسة في تسييؿ إجراءات عممية المالحظة؛ وقد تـ إعدادىا وفؽ الخطوات اآلتية:
 تحديد الهدف من بطاقة مالحظة األداء التدريسي:
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تيدؼ بطاقة المالحظة في الدراسة الحالية إلى قياس جانب األداء التدريسي ألساتذة مادة
عموـ الطبيعة والحياة بعد خضوعيـ لمتدريب عمى "االستراتيجية التدريسية"؛ بيدؼ الوقوؼ عمى أثر
االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة عمى األداء التدريسي ألفراد العينة
قبؿ وبعد خضوعيـ لمبرنامج التدريبي .
 الصورة المبدئية لبطاقة مالحظة األداء التدريسي:
لما كاف اليدؼ مف استخداـ بطاقة المالحظة ىو قياس أثر االستراتيجية التدريسية القائمة
عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة عمى األداء التدريسي ألساتذة عموـ الطبيعة والحياة ،فقد تـ بناء
البطاقة في صورتيا األولية في ضوء قائمة معايير أداء أستاذ عموـ الطبيعة والحياة ،وقد روعي في
الصياغة "اإلجرائية لمعبارات" ،وفؽ مايمي:
 - 1شموؿ بطاقة المالحظة المجاالت المراد قياسيا.
 - 2أف تصؼ كؿ عبا ةر أداء واحدا.
 - 3سالمة صياغة العبارات ووضوحيا.
 - 4ارتباط كؿ عبا ةر بالمجاؿ المراد قياسو.
 - 5أف تبدأ كؿ عبا ةر بفعؿ سموكي مضارع.
 - 6مناسبة أسموب تقدير الدرجات لمبطاقة.


في ضوء تقدير الدرجات (التقدير الكمي) لبطاقة مالحظة األداء التدريسي لمعممي مادة عموـ

الطبيعة والحياة ،تـ اختيار مقياس تقدير خماسي وفؽ الترتيب اآلتي:
 درجة عالية جدًا ( 4درجات) ،درجة عالية ( 3درجات) ،ودرجة متوسطة ( 2درجتاف) ،ودرجةضعيفة (درجة واحدة) ،و "ال يؤد " (صفر درجة) ،وكؿ درجة تعبر عف درجة السرعة في األداء،
ودرجة االتقاف في الميارة والدقة ،والزمف المستغرؽ في األداء.


أما مفتاح التقد ير الكمي لبطاقة المالحظة ،فتـ تحديده كاآلتي:
 درجة عالية جدا :يقوـ باألداء بسرعة واتقاف ودقة ولمرة واحدة في زمف قصير جدا (4درجات).
 درجة عالية :يقوـ باألداء بسرعة ودقة وبأقؿ زمف ( 3درجات). درجة متوسطة :يقوـ باألداء ببطء ،وبدقة وبزمف طويؿ (درجتاف).111
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الفصل السابع:

 درجة ضعيفة :يقوـ باألداء بأقؿ دقة ،وال يصؿ إلى إتقاف الميارة ،وبزمف طويؿ (درجةواحدة)
 لـ يقـ باألداء :لـ ِيؤد األداء(صفر).
 والجدوؿ ( ) 11يبيف أسموب تقدير درجات بطاقة المالحظة لمستوى األداء التدريسي.أسموب تقدير
درجات مؤشر
األداء

درجة األداء
عالية جدا

عالية

متوسطة

 4درجات

 3درجات

 2درجتاف

ضعيفة

ال يؤد

 1درجة

 0صفر

واحدة

درجة

الجدوؿ رقـ ( )11يبيف أسموب تقدير درجات بطاقة المالحظة لمستوى األداء التدريسي
وقد احتوت بطاقة مالحظة األداء التدريسي المجاالت المحددة التالية:
المجاؿ األوؿ – التخطيط لمتدريس :ويتضمف المحاور التالية:
 صياغة األىداؼ ورصد الكفاءات.تحديد الخطة البيداغوجية.المعرفة العممية.المجاؿ الثاني – تنفيذ التدريس واستراتيجياتو :ويتضمف المحاور التالية:
 استخداـ طرؽ واستراتيجيات التدريس. إدارة البيئة الصفية. استخداـ الوسائؿ البيداغوجية.المجاؿ الثالث – التقويـ :ويحتوي ضمنيا (تقويـ المتعمـ ،التقويـ الذاتي(األستاذ) ،تقديـ المعالجة
البيداغوجية والتغذية الراجعة).
 2.3.4الخصائص السيكومترية لبطاقة مالحظة األداء التدريسي ألساتذة مادة عموم الطبيعة
والحياة:
 .1صدل محتوى بطاقة المالحظة:
 1.1صدل المحكمين:
111
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الفصل السابع:

الستخراج صدؽ بطاقة مالحظة األداء التدريسي ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في ضوء
معايير الجودة الشاممة ،وامكانية تطبيقيا عمى أساتذة المادة ،تـ عرض بطاقة مالحظة األداء
التدريسي ألستاذ مادة عموـ الطبيعة والحياة عمى مجموعة مف السادة المحكميف -االختصاصييف -
في صورتيا األولية بيدؼ التأكد مف صالحيتيا لمتطبيؽ النيائي وفؽ بدائؿ التقويـ المرفقة ،وقد تـ
األخذ بأرائيـ والعمؿ بيا حوؿ ما أدلوا بو حوؿ سالمة صياغة العبارات ومدى وضوح مدلوليا ،وقد
تـ إجراء التعديالت المطموبة والمناسبة ،أذكر منيا اآلتي:
وضع إرشادات لممالحظ.تصويب األخطاء المطبعية.وفي ضوء ىذه التعديالت صارت بطاقة مالحظة األداء التدريسي ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة
مؤلفة مف ( ) 72مؤش ار أدائيا ضمف المعايير السبعة المكونة لألداء التدريسي.

ـ

المجاؿ

المعيار

األدائية
-صياغة األىداؼ ورصد الكفاءات.

تخطيط
1

التدريس

تحديد الخطة بيداغوجية.-المعرفة العممية.

11

استخداـ طرؽ واستراتيجيات التدريس.2

واستراتيجياتو

04
09

مجموع المؤشرات في المجاؿ

تنفيذ التدريس

عدد المؤشرات

24
13

-إدارة البيئة الصفية

13

-استخداـ الوسائؿ البيداغوجية.

07

مجموع المؤشرات في المجاؿ
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الفصل السابع:
3

التقويـ

التقويـ

15

مجموع المؤشرات في المجاؿ

15

مجموع المؤشرات في كؿ المجاالت

72

الجدوؿ ( )12يبيف عدد المؤشرات بطاقة مالحظة األداء التدريسي في صورتو النيائية
2.1

الصدل اإلحصائي:

 االتسال الدداخمي :يشػير صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي إلػى مػدى اتسػاؽ كػؿ فقػ ةر مػف فقػرات األداة
مػع المجػػاؿ الػػذي تنتمػػي إليػو ،والػػذي تػػـ حسػػابو مػف خػػالؿ معػػامالت االرتبػػاط لكػؿ فق ػ ةر مػػف فق ػرات
مجاالت األداة والدرجة الكمية لممجاؿ ذاتو.
لي تـ تبياف درجة االتساؽ الداخمي لعبارات األداة؛ تـ حساب درجة االرتباط لكؿ فق ةر مع الدرجة الكمية
لمم جاؿ الذي يتضمنو ،وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط "بيرسوف" .وبعد التطبيؽ االستطالعي لممقياس
عمػى عينػػة عش ػوائية مػػف أسػػاتذة مػػادة عمػػوـ الطبيعػة والحيػػاة لمتعمػػيـ المتوسػػط والػػذي بمػػغ عػػددىـ 15
أسػتاذا خػػالؿ الفتػ ةر الممتػػدة مػػف  24سػبتمبر  2017إلػػى  05أكتػػوبر 2017؛ دلػت النتػػائج عمػػى أف
معػػامالت ارتب ػػاط ك ػػؿ الفقػ ػرات ف ػػي المج ػػاالت ال ػػثالث والمع ػػايير الس ػػبعة مرتفع ػػة ودال ػػة إحص ػػائيا كم ػػا
سيتضػ ػػح بالتفص ػ ػػيؿ .ف ػ ػػي الجػ ػػداوؿ رق ػ ػػـ ( )13ورق ػ ػػـ ( )14و( )15و( )16و( )17و( )18و()19
و( )20و( ، )21وتبيف أف المقياس يحوز مػف الصػدؽ والثبػات مػا يجعمػو جػاى از لمتطبيػؽ عمػى العينػة
األساسية الدراسة.
المحور األول:
يبيف الجدوؿ ( ) 13معامؿ ارتباط بيف كؿ فق ةر مف فقرات المحور األوؿ "صياغة األىداؼ ورصػد
الكفػاءات" والدرجػة الكميػة لممحػػور ،إذ تتضػح أف معػامالت االرتبػاط دالػػة عنػد مسػتوى الداللػػة ،0.01
وبالتالي نستنتج أف المحور صادقا في قياس ما وضع لقياسو.
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المعيار

الداللة

مؤشر األداء التدريسي

معامل
بيرسون

 - 1يص ػ ػ ػػوغ أى ػ ػ ػػدافا تعممي ػ ػ ػػة ألفع ػ ػ ػػاؿ قابم ػ ػ ػػة لممالحظػ ػ ػ ػػة

0.71

**

والتقويـ لبناء التعممات.
صياغة

 - 2يصوغ أىدافا تعميمية مناسبة ومتدرجة تنمي قدرات

األهداف ورصد المالحظة والتحميؿ واالستنتاج عند المتعمـ.
الكفاءات
 - 3يصوغ أىدافا تعممية لنشاطات يقترحيا؛ تشجع

0.69

**

0.64

**

عمى العمؿ التعاوني بالقسـ ،وتنمي ميارة حؿ
المشكالت لدى المتعمـ.
 - 4يشرؾ المتعمميف في بناء التعممات بأنفسيـ

0.82

**

والوصوؿ إلى الموارد المطموبة.
**االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة 0.01
جدوؿ ( )13يبيف معامؿ ارتباط بيف كؿ فق ةر مف فقرات المحور األوؿ "صياغة األىداؼ ورصد
الكفاءات" والدرجة الكمية لو
المحور الياني:
يبيف الجدوؿ ( ) 14معامؿ ارتباط بيف كؿ فق ةر مف فقرات المحور الثاني "تحديد خطة بيداغوجيػة"
والدرجة الكمية لممحور ،إذ تتضح أف معامالت االرتباط دالة عنػد مسػتوى الداللػة  ،0.01وبالتػالي
نستنتج أف المحور صادقا في قياس ما وضع لقياسو.
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الفصل السابع:

**االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة 0.01
مؤشر األداء التدريسي

المعيار

معامل

الداللة

بيرسون
- 1يضع خطة تدريسػية آخػذا بعػيف االعتبػار المكتسػبات القبميػة

0.69

**

لممتعمـ.
تحديد الخطة
البيداغوجية

- 2يقترح وضعية انطالؽ مشوقة ومزعزعة لتصورات المتعمـ.

0.71

**

 - 3يعتمد خطة مناسبة لمػتعمـ فػي ضػوء اإلمكانػات المتاحػة فػي

0.63

**

البيئة المدرسية.
 - 4يقترح أنشطة تعممية مالئمة تسيـ في تنمية الكفاءات.

0.64

**

 - 5يحدد طرائؽ التدريس المناسبة.

0.73

**

 – 6يوظػ ػػؼ وضػ ػػعيات -مشػ ػػكمة تتضػ ػػمف صػ ػػعوبات تػ ػػدعو إلػ ػػى

0.58

**

التحدي لتنمي مختمؼ القدرات العقمية لدى المتعمميف.
- 7يح ػػدد الوس ػػائؿ البيداغوجي ػػة (السػ ػندات) الت ػػي س ػػتخدـ ى ػػدؼ

0.70

**

النشاط.
 - 8يحدد أساليب وأدوات التقويـ بكؿ مراحمو ،والمناسػبة لميػدؼ

0.60

**

التعممي.
 – 9يخطط وينوع أنماط التعميـ إلعطاء فرص تعممية متساوية.

0.58

**

جدوؿ ( )14يبيف معامؿ ارتباط بيف كؿ فق ةر مف فقرات المحور الثاني "تحديد الخطة البيداغوجية"
والدرجة الكمية لو
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الفصل السابع:
المحور اليالث:

يبيف الجدوؿ ( )15معامؿ ارتباط بيف كؿ فق ةر مف فقرات المحور الثالث "المعرفة العممية" والدرجة
الكمية لممحور ،إذ تتضح أف معامالت االرتباط دالة عند مستوى الداللة  ،0.01وبالتالي نستنتج
أف المحور صادقا في قياس ما وضع لقياسو.
المعيار

مؤشر األداء التدريسي

المعرفة العممية

 - 1يحمؿ موضوع الدرس المقرر إلى مؤشرات.

معامل

الداللة

بيرسون
0.59

**

- 2يػ ػػتمكف م ػ ػػف المع ػ ػػايير الميني ػ ػػة الالزم ػ ػػة ل ػ ػػألداء 0.66

**

التدريسي لمادة التخصص.
- 3يتمكف مف اختيار وضعيات مشكمة تتوفر فييػا 0.62

**

مع ػػايير (السػ ػػياؽ ،الس ػ ػند ،الميمػ ػػة ،التعميمػ ػػة)... ،
وفؽ الكفاءة المرصودة.
 - 4يظيػ ػػر درجػ ػػة عاليػ ػػة مػ ػػف الكفػ ػػاءة فػ ػػي تحقيػ ػػؽ 0.64

**

أىداؼ تعميـ مادة عموـ الطبيعة والحياة (معرفية،
منيجية وقيمية).
 - 5يمـ بطرؽ تدريس مادة عمػوـ الطبيعيػة والحيػاة 0.60

**

لغرض تمكيف التالميذ مف تجنيد الموارد المعرفية،
والمنيجية ،الكتساب كفاءة شاممة.
 - 6يظيػػر درج ػػة عاليػػة م ػػف االحترافيػػة ف ػػي كيفي ػػة 0.59
إدا ةر القسػـ ،واختيػار التعميمػات المناسػبة؛ إلكسػاب
القػ ػػد ةر عمػ ػػى تجني ػ ػػد الم ػ ػوارد ف ػ ػػي وضػ ػػعيات ال ػ ػػتعمـ
المرتبطة بالواقع.
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الفصل السابع:

- 7يظي ػػر تحكم ػػا ف ػػي تحمي ػػؿ محت ػػوى ال ػػدرس إل ػػى 0.71

**

موارد مختمفة.
 – 8يعػػرؼ ط ارئ ػػؽ إكس ػػاب كف ػػاءات عرض ػػية ب ػػيف 0.79

**

مادة التخصص ومواد التخصصات األخرى.
 - 9يػػدرؾ دور منيػػاج عمػػوـ الطبيعيػػة والحيػػاة ف ػػي 0.61

**

مواكبػة التطػػور العممػػي مػػف خػػالؿ تجنيػػد المعػػارؼ
وتقديـ الجديد لممتعمـ.
 - 10يمػ ػ ػ ػػـ بمفػ ػ ػ ػػاىيـ وأس ػ ػ ػ ػػاليب التقػ ػ ػ ػػويـ المناس ػ ػ ػ ػػبة 0.67

**

لألىداؼ التعممية.
 - 11يع ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ معػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايير ومؤش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات تقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ أداء 0.71

**

المتعمميف.
**االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة 0.01
جدوؿ ( )15يبيف معامؿ ارتباط بيف كؿ فق ةر مف فقرات المحور الثالث "المعرفة العممية" والدرجة
الكمية لو
المحور الرابع:
يبيف الجدوؿ ( ) 16معامؿ ارتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور الرابع "استخداـ طرؽ
واستراتيجيات التدريس" والدرجة الكمية لممحور ،إذ تتضح أف معامالت االرتباط دالة عند مستوى
الداللة  ،0.01وبالتالي نستنتج أف المحور صادقا في قياس ما وضع لقياسو.
المعيار

مؤشرات األداء التدريسي

معامل

الداللة

بيرسون
- 1يعرض المادة العممية بتسمسؿ منطقي (مراعيا في
ذلؾ مبدأ التدرج ،وبتسمسؿ :مف السيؿ إلى الصعب،
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ومف المحسوس إلى المجرد ،ومف البسيط إلى
المركب).
استخدام طرل
واستراتيجيات
التدريس

 - 2يستخدـ استراتيجيات تعميمية متنوعة توافؽ

0.73

**

البيداغوجيا الفارقية وتُ ّمبى متطمبات المتعمميف مثؿ

(التعمـ التعاوني ،الفردي ،واالستقصاء ،العصؼ
الذىني ،حؿ المشكالت ،تمثيؿ األدوار ،االكتشاؼ،
الحوار ،المناقشة).
 - 3يوظؼ الوسائؿ والتقنيات التعميمية المتنوعة

0.69

**

والحديثة في تقديـ الدرس ليحقؽ فاعمية التعمـ.
 - 4يستخداـ قنوات اتصاؿ لفظية وغير لفظية فعالة

0.56

**

بيف عناصر العممية التعميمية التعممية في بناء مختمؼ
الكفاءات.
 - 5يربط الدرس بواقع حياة المتعمـ ومكتسباتو القبمية

0.71

**

ما أمكف.
 - 6يقترح وضعية مشكمة لزعزعة التوازف المعرفي لدى

0.57

**

المتعمـ؛ حتى يبحث عمى إعادة التوازف مف خالؿ
البحث
 - 7يبسط الموارد لممتعمـ بطرؽ مختمفة ويربطيا

0.65

**

بالموارد السابقة لدى المتعمميف (موارد جديدة).
 - 8يقدـ الدرس بأسموب مشوؽ يجذب انتباه المتعمميف.

0.71

**

 - 9يوظؼ وضعيات -مشكمة انطالقية تستيدؼ تقويـ

0.61

**

المكتسبات القبمية ،وتحديد احتياجات المتعمـ (موارد
جديدة) لحؿ مشكمة الوضعية االنطالقية.
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ا لإطار املهنجي والتطبيقي لدلراسة

الفصل السابع:
 - 10يناقش القيـ المستيدفة.

0.57

**

 - 11يشجع المتعمميف عمى التعمـ الذاتي ياستمرار.

0.69

**

 - 12يشرؾ المتعمميف في اختيار مسعى البحث

0.57

**

الكتشاؼ الموارد المستيدفة.
 - 13يشرؾ المتعمميف في وضع ممخصا لمدرس بشكؿ

0.71

**

منظـ ومييكؿ.
(**)االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة 0.01
جدوؿ ( )16يبيف معامؿ ارتباط بيف كؿ فق ةر مف فقرات المحور الرابع "استخداـ طرؽ
واستراتيجيات التدريس" والدرجة الكمية لو
المحور الخامس:
يبيف الجدوؿ ( ) 17معامؿ ارتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور الخامس "إدارة البيئة الصفية"
والدرجة الكمية لممحور ،إذ تتضح أف معامالت االرتباط دالة عند مستوى الداللة  ،0.01وبالتالي
نستنتج أف المحور صادقا في قياس ما وضع لقياسو.
المعيار

مؤشر األ داء التدريسي

معامل

الداللة

بيرسون
 – 1يوفر بيئة صفية تعممية تُمبي احتياجات المتعمميف

0.67

**

وتعزز التعمـ لدييـ.

إدارة البيئة
الصفية

 – 2ينوع في مناخ الب يئة الصفية مف أجؿ التحفيز واثارة

0.73

**

الدافعية لدى المتعمـ ،والتفاعؿ والمشاركة الفعالة.
 - 3يػ ػػدير وقػ ػػت الػ ػػتعمُـ بفعاليػ ػػة وويسػ ػػتثمره بشػ ػػكؿ جي ػ ػػد
ومرف حسب أىمية التعممات وبما يخدـ المتعمميف.
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0.68

**

ا لإطار املهنجي والتطبيقي لدلراسة

الفصل السابع:

 - 4يق ػػدـ التعزي ػػز لممػ ػػتعمـ بمختم ػػؼ أنواعػ ػػو ف ػػي الوقػ ػػت

0.68

**

المناسب.
 - 5يقدر قوة التعزيز ومػا يتناسػب ومسػتوى اإلبػداع فػي

0.63

**

أداء المتعمـ.
 - 6ينػ ّػوع ص ػػيغ التعزي ػػز المفظيػػة وغي ػػر المفظي ػػة بش ػػكؿ
غبر مبالغ فيو.

0.61

**

 - 7يشػ ػػجع عمػ ػػى التفاعػ ػػؿ المفظػ ػػي باسػ ػػتعماؿ المفػ ػػاىيـ

0.59

**

العممية الدقيقة.
 - 8ي ػ ػػوزع األدوار والمي ػ ػػاـ بدق ػ ػػة عم ػ ػػى المتعمم ػ ػػيف وف ػ ػػؽ

0.61

**

الخطة الزمنية المحددة لمدرس تحقيقا ألىداؼ الدرس.
 - 9يػػدرب المػػتعمـ عم ػػى المشػػاركة ف ػػي إنجػػاز التراكي ػػب

0.57

**

التجريبية والنماذج التفسيرية والوظيفية. ...
 - 10يوجػ ػػو أس ػ ػػئمة وواجبػ ػػات منزلي ػ ػػة تقػ ػػيس مس ػ ػػتويات

0.65

**

معرفية ومنيجية وقيمية مختمفة لدى المتعمميف.
 - 11ي ارقػ ػ ػ ػػب ويقػ ػ ػ ػػوـ المتعممػ ػ ػ ػػيف أثنػ ػ ػ ػػاء أداء األنشػ ػ ػ ػػطة

0.79

**

الصفية.
 - 12يتأك ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف اس ػ ػ ػػتيعاب المتعمم ػ ػ ػػيف لمبع ػ ػ ػػد القيم ػ ػ ػػي

0.66

**

لموضوع الدرس المقدـ.
 - 13يوج ػػو المتعمم ػػيف الكتشػ ػػاؼ الخط ػػأ ويح ػػثيـ عمػ ػػى

0.57

**

تصحيحو.
(**)االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة 0.01
جدوؿ ( )17يبيف معامؿ ارتباط بيف كؿ فق ةر مف فقرات المحور الخامس "إدا ةر البيئة الصفية"
والدرجة الكمية لو
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ا لإطار املهنجي والتطبيقي لدلراسة

الفصل السابع:
المحور السادس:

يبيف الجدوؿ ( ) 18معامؿ ارتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور االسادس "استخداـ الوسائؿ
البيداغوجية " والدرجة الكمية لممحور ،إذ تتضح أف معامالت االرتباط دالة عند مستوى الداللة ،0.01
وبالتالي نستنتج أف المحور صادقا في قياس ما وضع لقياسو.
مؤشر األداء التدريسي

المعيار

معامل

الداللة

بيرسون
 - 1يستخدـ المختبر وينجز التجارب بميارة.
استخدام الوسائل – 2يسػ ػػتخدـ جي ػ ػػاز الع ػ ػػرض والوس ػ ػػائؿ الس ػ ػػمعية
البيداغوجية
والبصػ ػ ػ ػػرية كوسػ ػ ػ ػػائؿ تعميمي ػ ػ ػ ػػة تجعػ ػ ػ ػػؿ الموق ػ ػ ػ ػػؼ

0.59

**

0.67

**

التعممي أكثر تشويقا واثارة.
– 3يستخدـ الوسائؿ التعممية الالزمة انطالقا مف

0.77

**

اإلمكانػ ػػات الماديػ ػػة المتاح ػ ػػة مػ ػػف خامػ ػػات البيئ ػ ػػة
المدرسية.
 - 4يمم ػ ػ ػػؾ ميػ ػ ػ ػػارات مخبريػ ػ ػ ػػة عاليػ ػ ػ ػػة كتشػ ػ ػ ػػريح

0.66

**

الحيوانػػات أو تحض ػػير منتش ػػات نباتي ػػة وغيرى ػػا
...
 - 5يسػتخدـ الوسػائؿ التعميميػة المناسػبة لتحقيػؽ

0.61

**

ال.
أىداؼ الدرس استخدامًا سميما وفعا ً
- 6يظيػ ػػر كفػ ػػاءة ف ػ ػػي تطػ ػػوير التجػ ػػارب العممي ػ ػػة

0.67

**

مراعي ػ ػػا خصػ ػ ػػائص عناصػ ػ ػػر البيئػ ػ ػػة التعميميػ ػ ػػة -
التعممية.
- 7يسػػتخداـ وس ػػائؿ تسػػيؿ عم ػػى المػػتعمـ تج ػػاوز
العوائؽ والوصوؿ إلى الموارد المستيدفة.
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0.70

**

ا لإطار املهنجي والتطبيقي لدلراسة

الفصل السابع:

(**)االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة 0.01
جدوؿ ( )18يبيف معامؿ ارتباط بيف كؿ فق ةر مف فقرات المحور السادس "استخداـ الوسائؿ
البيداغوجية" والدرجة الكمية لو
المحور السابع:
يبيف الجدوؿ ( ) 19معامؿ ارتباط بيف كؿ فق ةر مف فقرات المحور االسابع "التقويـ" والدرجة الكمية
لممحور ،إذ تتضح أف معامالت االرتباط دالة عند مستوى الداللة  ،0.01وبالتالي نستنتج أف المحور
صادقا في قياس ما وضع لقياسو.
مؤشر األداء التدريسي

المعيار

معامل

الداللة

بيرسون
- 1يسػػتخداـ أس ػػاليب متنوع ػػة وفعال ػػة لتق ػػويـ ق ػػد ةر

0.71

**

الم ػ ػ ػػتعمـ عم ػ ػ ػػى إدمػ ػ ػ ػػاج التعمم ػ ػ ػػات بكف ػ ػ ػػاءة ،مثػ ػ ػ ػػؿ
(المالحظة ،االختبارات .... ،ال ).
التقويم

- 2يص ػ ػ ػػوغ مش ػ ػ ػػكمة وتعميم ػ ػ ػػات تثي ػ ػ ػػر مسػ ػ ػ ػػتويات

0.63

**

التفكير المختمفة عند االنطالؽ في الدرس (تقويـ
تشخيصي).
 - 3يح ػػرص عمػ ػػى تصػ ػػحيح الخط ػػأ فػ ػػور حدوثػ ػػو

0.66

**

(تقويـ تكويني).
 - 4يشػجع المتعممػػيف عمػى تقػػويـ أدائيػـ (التقػػويـ

0.62

**

الذاتي وبيف األقراف).
 - 5يقػوـ أثػر األنشػطة الصػفية بيػدؼ التأكػد مػػف

0.57

**

اكتساب الموارد لمموارد.
 - 6يقػػوـ الجػوانب (المعرفية ،المنيجية ،واالقيمية
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0.55

**

ا لإطار املهنجي والتطبيقي لدلراسة

الفصل السابع:
) لممتعمـ بمشاركة كؿ المتعمميف.

- 7يوظػؼ إجػراءات التقػػويـ التشخيصػي لتخطػػي

0.63

**

الصعوبات التي يمكف أف تعترض المتعمـ.
 - 8يقوـ درجة اكتساب المتعمـ لمكفاءة.

0.59

**

 - 9يعدؿ استراتيجيات التػدريس فػي ضػوء نتػائج

0.65

**

التقويـ.
 - 10يقػوـ أدائػػو عمػػى مسػتوى التخطػػيط ،التنفيػػذ

0.57

**

والتقويـ.
 - 11ينػػوع مصػػادر وأس ػػاليب التقػػويـ بمػػا يتواف ػػؽ

0.66

**

مع األىداؼ المتوخاة.
 - 12يسػ ػػتخدـ التغذيػ ػػة الراجعػ ػػة والػ ػػدعـ المعنػ ػػوي

0.69

**

لتعزيز مواطف القوة واألداء الصحيح.
 - 13يسػ ػ ػ ػػتخدـ التغذي ػ ػ ػ ػػة الراجع ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي معالج ػ ػ ػ ػػة

0.79

**

المشاريع الفردية والجماعية لممتعمميف.
- 14يعػػدؿ الخط ػػط وفق ػػا الس ػػتراتيجيات الت ػػدريس

0.71

**

المناس ػػبة لض ػػماف نج ػػاح ال ػػتعمـ ف ػػي ض ػػوء نتػ ػػائج
التقويـ.
- 15ينػػوع ف ػػي ط ػػرؽ الع ػػالج والت ػػي تختم ػػؼ ع ػػف

0.63

**

طرؽ التدريس.
(**)االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة 0.01
جدوؿ ( )19يبيف معامؿ ارتباط بيف كؿ فق ةر مف فقرات المحور السابع "التقويـ " والدرجة الكمية
لو.
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ا لإطار املهنجي والتطبيقي لدلراسة

الفصل السابع:
 1الصدل البنائي:

بالرجوع إلى بيانات الدراسة الميدانية؛ يتبيف أف معامالت االرتباط المستخرجة في جميع محاور
المقياس دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  0.01؛ مما يؤكد أف نسبة االتساؽ الداخمي لممقياس
مرتفعة .ويتبيف مف خالؿ نتائج الجدوؿ ( )20أف قيـ معامالت االرتباط تتقارب ومرتفعة لكؿ
المجاالت وكذا الدرجة الكمية لممقياس ،لنجدىا تنحصر ما بيف القيمتيف ( )0.88 ،0.73وىي ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ،0.01وأف محاور المقياس صادقة لما وضعت لقياسو.
الرقم

الفقرة

01

صياغة األهداف ورصد

معامل

الداللة

بيرسون
0.88

**

الكفاءات
02

تحديد الخطة البيداغوجية

0.79

**

03

المعرفة العممية

0.77

**

04

إدارة البيئة الصفية

0.87

**

05

طرل واستراتيجيات التدريس

0.78

**

06

استخدام الوسائل البيداغوجية

0.81

**

07

التقويم

0.73

**

(**)االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة 0.01
جدوؿ ( )20يبيف معامالت االرتباط بيف درجة كؿ محور "معيار" والدرجة الكمية لممقياس
وتشير النتائج مف خالؿ الجدوؿ ( )20أف محور " صياغة األىداؼ ورصد الكفاءات" حاز
أعمى معامؿ ارتباط ،والذي بمغت قيمتو  0.88؛ مما يدؿ عمى أىميتو ضمف المؤشرات األدائية
المحتواة في بطاقة مالحظة األداء التدريسي أستاذ مادة عموـ الطبيعة والحياة ،ليميو بعد ذلؾ محور "
إدارة البيئة الصفية " بمعامؿ ارتباط بمغت قيمتو  ،0.87وكال القيمتاف دالتاف عند مستوى الداللة
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ا لإطار املهنجي والتطبيقي لدلراسة

الفصل السابع:

 .0.01لتتمظير أىمية األداءات المرتبطة بالمحوريف مقارنة بباقي المحاور (المعايير)؛ إذ يمثالف
النسبة األكبر مف األدوار المنوطة باألستاذ بصورة عامة وأستاذ مادة عموـ الطبيعة والحياة بصفة
خاصة.
وبقيمة معامؿ ارتباط مقاربة لممحور السابؽ؛ احتؿ معيار "استخداـ الوسائؿ البيداغوجية" المرتبة
الثالثة؛ إذ بمغت قيمتو  0.81وىي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ،0.01لتعتبر مؤش ار واضحا
عمى أىمية المعيار والمؤشرات الدالة عميو؛ كما يمثؿ المعيار "تحديد الخطة البيداغوجية " ومعيار
"طرؽ واستراتيجيات ال تدريس" محط المقاربات الحديثة لمعممية التعميمية -التعممية بشكؿ عاـ والفعؿ
التدريسي بشكؿ خاص أىمية بمعاممي ارتباط  0.79و  0.78عمى التوالي ،لتكف أىمية المحوريف
ليست بمنأى عف أىمية المحاور أو المعايير السابقة ،وىما قيمتاف دالتاف إحصائيا عند مستوى
الداللة  ،0.01أما محور "االمعرفة العممية " و محور "التقويـ" فحققا معامال ارتباط مقدراف بقيمة
 0.77و 0.73عمى التوالي.
مما سبؽ ،تبيف تقارب معامالت ارتباط المحاور بالدرجة الكمية لبطاقة المالحظة،كما أنيا دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة  0.01ليؤكد صدؽ المقياس في استخدامو لتحقيؽ اليدؼ منو.
- 2يبات بطاقة المالحظة:
يقصد بثبات األداة درجة موثوقية ىذه األداة في إعطاء إجابات ثابتة نسبيا في حاؿ إعادة
تطبيقيا عمى نفس العينة ،ولغرض إيجاد معامؿ ثبات المقياس مف منطمؽ االتساؽ الداخمي؛ تـ
حسابو عف طريؽ حساب معامؿ ألفا كرونباخ.
(TWYCROSS, A. & SHIELDS, L, 2004, p. 36). & (Gay, L.R., Mills, G.E.,
Airsaian, P, 2009, p 489).
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ا لإطار املهنجي والتطبيقي لدلراسة

الفصل السابع:

تـ حساب معامؿ الثبات لكؿ محور مف محاور المقياس ،ثـ معامؿ الثبات الكمي لػو ،والجػدوؿ ()21
يبيف ذلؾ:
قيمة معامل ألفا

رقم المحور

المحور

01

صياغة األهداف ورصد الكفاءات

0.86

02

تحديد الخطة البيداغوجية

0.79

03

المعرفة العممية

0.79

04

إدارة البيئة الصفية

0.89

05

استخدام طرل واستراتيجيات التدريس

0.86

06

استخدام الوسائل البيداغوجية

0.86

07

التقويم

0.86

كرونباخ

معامل اليبات الكمي لممقياس

0.83

الصدل الذاتي

0.91

الجدول رقم ( ) 21يوضح قيم معامالت ألفا كرونباخ اليبات لبطاقة مالحظة األداء
التدريسي ألساتذة عموم الطبيعة والحياة
يتبػيف مػف الجػدوؿ ( )21أف قػيـ معامػؿ الثبػات لمحػاور البطاقػة قػد تراوحػت مػا بػيف ()0.79
و( ،)0.89أم ػػا معام ػػؿ ثب ػػات الكم ػػي لي ػػا فق ػػد بم ػػغ ( ،)0.83والق ػػيـ الس ػػابقة كمي ػػا ى ػػي ق ػػيـ ت ػػدؿ عم ػػى
االتساؽ الداخمي لمبطاقة ما يسمح بجمكانية الوثوؽ بصالحية تفسير النتائج ،وقد بمغت قيمػة الصػدؽ
الذاتي ( ،) 0.91وىي قيمة مرتفعة ،ومف ثـ فجف األداة أصبحت صالحة لمتطبيؽ النيائي.
تكوف بطاقة تقويـ األداء التدريسي قد صارت في صورتيا النيائ ية ،حيث تكونت مف ثالث مجاالت،
تضمنت ( )07معايير (محاور رئيسية) ،تحتوي ( )72مؤش ار أدائيا ،كما بينيا الجدوؿ رقـ (.)12
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ا لإطار املهنجي والتطبيقي لدلراسة

الفصل السابع:
 .5األساليب المعالجة اإلحصائية:

بعد استرجاع أداة الدراسة (بطاقات المالحظة) ،تـ تفريغ البيانات وترميزىا تمييدا إلدخاليا
بالحاسب اآللي ،لتصبح لدينا متغيرات رقمية وقد تـ استخداـ الرزنامة اإلحصائية لمعموـ اإلحصائية
)(SPSS.22
 - 1معامؿ االرتباط لبيرسوف  ،Pearsonلتحديد مدى االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة وصدقيا.
- 2معامؿ الثبات :أللفا كرونباخ  Alpha Cronbachلتحديد درجة الثبات .
 - 3معامؿ لواشي لالتفاؽ ) (LAWSHIلحساب صدؽ البرنامج التدريبي لالستراتيجية التدريسية
حسب آراء المحكميف.
 - 3اختبار ''ت''  T testلتحديد الفروؽ بيف األداء القبمي والبعدي.
 - 4ولتحديد حجـ األثر تـ االعتماد عمى قيمة النسبة التائية ودرجات الحرية ،حيث تـ استخداـ
المعادلة التالية( :عفانة ،2000 ،ص )43

حيث:

= حجـ األثر
= مربع قيمة "  "tالمحسوبة.
= درجة الحرية

وقد قدـ كوىيف ( )1988بعض االقتراحات المقبولة عمى نطاؽ واسع لتقدير حجـ األثر ،ما يمكف أف
يشكؿ أث ًار كبي ًار أو متوسطًا أو صغي ًار ،كما بالجدوؿ التالي (( (22نصار ،2006 ،ص )56
حجم التأيير

االختبار
صغير
≥ 0.20

متوسط
≤ η2 ≥0.50

≤

0.79

0.49
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كبير
≥ 0.80

ا لإطار املهنجي والتطبيقي لدلراسة

الفصل السابع:

الجدوؿ رقـ ( )23يبيف بعض االقتراحات المقبولة عمى نطاؽ واسع لتقدير حجـ األثر ،حسب كوىيف
()1988
-5

حساب نسبة فعالية البرنامج "لماؾ جوجياف" ،وذلؾ باستخداـ المعادلة التالية:
س

س

س

ص

ـج

حيث:
س = متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في بطاقة مالحظة األداء التدريسي القبمي.
س= متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في بطاقة مالحظة األداء التدريسي البعدي.
ص= النياية العظمى لبطاقة المالحظة لألداء التدريسي القبمي والبعدي (ص = .)288
وقد ذكر روبؾ أف البرنامج التدريبي يكوف فعاال بدرجة مقبولة إذا لـ تقؿ نسبة الكسب عف ()0.60
)(Roebuck, 1973, p 472
-6

معدؿ الكسب "بالؾ" لتقدير أثر التدريب (مقدار االستفادة) (العائد)
ص

س

س

)س

ص(

)س

س(

المعدؿ الكسب

س  :متوسط درجات القياس القبمي .
س  :متوسط درجات القياس البعدي.
ص :الدرجة العظمى عمى المقياس (بطاقة المالحظة).
ويرى (بالؾ) :أف ىذه النسبة يجب أال تقؿ عف ( )1.2حتى تكوف فاعمية التعميـ والتعمـ
مرضية ومقبولة (بميمي ،1993 ،ص ص .)185- 184
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تمهيد
 .1عرض ومناقشة نتائج السؤال البحثي األول
 .2عرض نتائج فرضيات السؤال العام الثاني وأسئلته الجزئية
 1.2عرض نتائج الفرضية العامة
 2.2عرض نتائج الفرضيات الجزئية
 1.2.2عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى.
 2.2.2عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية.
 3.2.2عرض نتائج الفرضية االجزئية الثالثة.
 .3مناقشة وتفسير نتائج الفرضيات الجزئية والفرضية العامة في ضوء الدراسات
السابقة
 1.3مناقشة وتفسير نتائج الفرضيات الجزئية:
 1.1.3مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى.
 2.1.3مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية.
 3.1.3مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة.
 2.3مناقشة وتفسير نتائج الفرضية العامة.

عرض ومناقشة وحتليل نتاجئ ادلراسة

الفصل الثامن:

سنتناوؿ خالؿ ىذا الفصؿ ،النتائج التي توصلت إلييا الدراسة الميدانية بالتحليؿ والتفسير في
ضوء التراث النظري وأىداؼ الدراسة والتي اتضحت مف خالؿ إجراءات ما بعد التجريب والتي
رصدت درجات بطاقة المالحظة .ومف ثـ معالجة البيانات إحصائيا ،ومناقشتيا ،وتفسيرىا
واستخالص النتائج ،مع تقديـ جملة مف التوصػيات.
 .1عرض ومناقشة نتائج السؤال البحثي األول.
ما معايير الجودة الشاممة الواجب توافرها في األداء التدريسي ألساتذة مادة عموم الطبيعة والحياة
في التعميم المتوسط ببرج بوعريريج؟
لقد تمت اإلجابػة نػف التسػاؤؿ ا وؿ بتحديػد قائمػة المعػايير الالزمػة داء أسػتاذ مػادة نلػوـ
الطبيعػة والحيػاة بعػد تحديػد مصػادر اشػتقاؽ المعػػايير مػف خػالؿ اإلطػالع نلػ مسػتخلص ا دبيػػات
العلميػػة التربويػػة المتعلقػػة بموض ػػوع معػػايير جػػودة ا داء التدريس ػػي للمعلػػـ االم ارجػػع العلمي ػػة وا دب
النظري ،وا بحاث أو الدراسات ،وأوراؽ العمؿ ،وتوصيات المؤتمرات) ،وتحليليا والتي أوحػت بعػدد
مف المعايير ،باإلضافة إل اإلطالع نل معايير ا ،)NCATEومعػايير ا )NCTMللرياضػيات،
والمعػايير المصػرية ،والمعػايير ا مري يػػة لتعلػيـ العلػوـ  -معػايير وييػػة نتػا ي ،ومعػايير معلػـ العلػػوـ
في ويية ولػورادو ،و ػذا مراجعػة وايطػالع نلػ أىػـ الصػفات الواجػب توافرىػا فػي أسػتاذ مػادة نلػوـ
الطبيعػػة والحيػػاة ،وطبيع ػػة مػػادة فػػي ح ػػد ذاتيػػا وأىػػداؼ تعليمي ػػا ادليػػؿ ا سػػتاذ لم ػػادة نلػػوـ الطبيع ػػة
والحيػػاة ،ومنيػػاج مػػادة نل ػػوـ الطبيعػػة والحيػػاة ،والوثيقػػة المرافق ػػة للمنيػػاج ،وال تػػب الخاصػػة بسياس ػػة
ت ويف المعلـ واللوائح والقوانيف الخاصة بتحديد ميامػو ،والمقػابالت مػع مفتشػي الت ػويف فػي المػادة)،
ما تـ اإلطالع نل بعض البحوث  ،والدراسات السابقة التي تناولت معايير جودة ا داء التدريسي
للمعلـ نامة ولمعلـ "نلـ ا حياء" نل وجو الخصوص أو ما يصطلح نليو في المنظومة التعليمية
الجزائري ػة " أسػػتاذ نلػػوـ الطبيعػػة والحيػػاة" ليػ ػ تـ إنػػداد واقت ػراح قائمػػة معػػايير جػػودة ا داء التدريس ػػي
لمعلـ نلوـ الطبيعة والحياة  ،وايسترشاد وايسػتفادة منيػا فػي بنػاء بطاقػة المالحظػة لػتداء التدريسػي
للمعلـ ،مف خالؿ تحديد مجايت المعايير ثـ تحديد المعايير ومؤشراتيا ،وفؽ ما يلي:
المجػاؿ ا وؿ :التخطػيط للتػدريس .اصػياةة ا ىػداؼ ورصػد ال فاءات /تحديػد الخطػة البيداةوجيػة/
المعرفػة العلميػػة) أمػػا المجػاؿ الثػػاني :تنفيػػذ التػػدريس واسػتراتيجياتو ااسػػتخداـ طػػرؽ واسػػتراتيجيات
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عرض ومناقشة وحتليل نتاجئ ادلراسة

الفصل الثامن:

الت ػػدريس /إدا ةر البيئ ػػة الص ػػفية /اس ػػتخداـ الوس ػػائؿ البيداةوجيػ ػػة) ،ف ػػي ح ػػيف جس ػػد المج ػػاؿ الثالػ ػػث:
التقويـ.
 قائمة معايير الجودة الشاممة الواجب توافرها في األداء التدريسي ألساتذة مادة عموم

الطبيعة والحياة في التعميم المتوسط

المجال األول :التخطيط  :قدرة أستاذ نلوـ الطبيعة والحياة نل
و تصميـ ووضع خطة تعليمية تعلمية فعالة مبنية نل

تحديد أىداؼ ورصد فاءات

فيـ واختيار وت امؿ أىداؼ المنياج

واستراتيجيات تعلمية التعلـ النشط وأنشطة التعلـ والوسائؿ البيداةوجية وأساليب التقويـ في ضوء
احتياجات التالميذ وم تسباتيـ القبلية وأنماط تعلميـ.
المعيار األول :تحديد األهداف
المؤشرات:
 - 1يصوغ أىدافا تعلمية فعاؿ قابلة للمالحظة والتقويـ لبناء التعلمات.
 - 2يصوغ أىدافا تعلمية مناسبة ومتدرجة تنمي قدرات المالحظة والتحليؿ وايستنتاج نند
المتعلـ.
 - 3يصوغ أىدافا تعليمية لنشاطات يقترحيا تشجع نل العمؿ التعاوني بالقسـ ،وتنمي
ميارة حؿ المش الت لدى المتعلـ.
 - 4يشرؾ المتعلميف في بناء التعلمات بأنفسيـ والوصوؿ إل الموارد المطلوبة.
المعيار الثاني :وضع وتحديد خطة بيداغوجية
المؤشرات
- 1يضع خطة تدريسية آخذا بعيف اينتبار الم تسبات القبلية للمتعلـ.
- 2يقترح وضعية انطالؽ مشوقة ومزنزنة لتصورات المتعلـ.
 - 3يعتمد خطة مناسبة للتعلـ في ضوء اإلم انات المتاحة في البيئة المدرسية.
722

عرض ومناقشة وحتليل نتاجئ ادلراسة

الفصل الثامن:

 - 4يفترح أنشطة تعلمية مالئمة تسيـ في تنمية ال فاءات.
 - 5يحدد طرائؽ التدريس المناسبة.
 – 6يوظؼ وضعيات -مش لة تتضمف صعوبات تدنو إل

التحدي لتنمي مختلؼ القدرات

العقلية لدى المتعلميف.
- 7يحدد الوسائؿ البيداةوجية االمستندات) التي ستخدـ ىدؼ النشاط.
 - 8يحدد أساليب وأدوات التقويـ ب ؿ مراحلو ،والمناسبة لليدؼ التعلمي.
 – 9يخطط وينوع أنماط التعليـ إلنطاء فرص تعلمية متساوية.
المعيار الثالث :المعرفة العممية
المؤشرات:
 - 1يحلؿ موضوع الدرس المقرر إل مؤشرات.
- 2يتم ف مف ال فاءات المينية الالزمة لتداء التدريسي لمادة التخصص.
 - 3يتم ف مف اختيار وضعيات مش لة تتوفر فييا معايير االسباؽ ،االسند ،الميمة،
التعليمة )....،وفؽ ال فاءة المرصودة.
 - 4يظير درجة نالية مف ال فاءة في تحقيؽ أىداؼ تعليـ مادة نلوـ الطبيعة والحياة
امعرفية ،منيجية وقيمية).
 - 5يلـ بطرؽ تدريس مادة نلوـ الطبيعية والحياة لغرض تم يف التالميذ مف تجنيد المعرفة،
والميارات ،ي تساب فاءة شاملة.
 - 6يظير درجة نالية مف ايحترافية في يفية إدارة القسـ ،اختيار التعليمات المناسبة،
إل ساب القدرة نل تجنيد الموارد في وضعيات التعلـ المرتبطة بالواقع .-
- 7يظير تح ما في تحليؿ محتوى الدرس إل موارد.
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عرض ومناقشة وحتليل نتاجئ ادلراسة

الفصل الثامن:

 – 8يعرؼ طرائؽ ا ساب فاءات نرضية بيف مادة التخصص ومواد التخصصات
ا خرى.
 - 09يدرؾ دور منياج نلوـ الطبيعية والحياة في موا بة التطور العلمي مف خالؿ تجنيد
المعارؼ وتقديـ الجديد للمتعلـ.
 - 10يلـ بمفاىيـ وأساليب التقويـ المناسبة لتىداؼ التعليمية.
 - 11يعرؼ معايير ومؤشرات تقييـ أداء المتعلميف.
المجال الثاني :التنفيذ تم ف أستاذ نلوـ الطبيعة والحياة مف مادتو العلم ية ،وفيـ طبيعتيا وت امليا
مع المواد ا خرى ا فاءات نرضية) ،وقدرتو نل استخداـ استراتيجيات تعليمية تعلمية متنونة
وفعالة ،واقتراح وضعيات مش لة مزنزنة للموارد القبلية للتالميذ ،وتوظيؼ ا نشطة والت نولوجيا
المناسبة ،وادارة جيدة لبيئة الصؼ بما يحفز ويشجع التالميذ نل ايستقصاء العلمي ،والتف ير
الناقد ،وايبت اري وحؿ المش الت ،وجعؿ جوانب تعلميـ ذات معن  ،ويراني مستوياتيـ وقدراتيـ
المختلفة.
المعيار األول :طرق واستراتيجيات التدريس:
المؤشرات:
 -1يعرض المادة العلمية بتسلسؿ منطقي امرانيا في ذلؾ مبدأ التدرج ،وبتسلسؿ مف السيؿ
إل الصعب ومف المحسوس إل المجرد ومف البسيط إل المر ب).
- 2يستخدـ استراتيجيات تعليمية متنونة توافؽ البيداةوجيا الفارقية وتُلب

متطلبات

المتعلميف مثؿ االتعلـ التعاوني،الفردي ،وايستقصاء ،العصؼ الذىني ،حؿ المش الت ،تمثيؿ
ا دوار ،اي تشاؼ ،الحوار ،المناقشة)
 - 3يوظؼ الوسائؿ والتقنيات التعليمية المتنونة والحديثة في تقديـ الدرس ليحقؽ فانلية
التعلـ.
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عرض ومناقشة وحتليل نتاجئ ادلراسة

الفصل الثامن:

 - 4يستخداـ قنوات اتصاؿ لفظية وةير لفظية فعالة أثناء العملية التعليمية التعلمية في
بناء مختلؼ ال فاءات.
 - 5يربط الدرس بواقع حياة المتعلـ وم تسباتو القبلية ما أم ف.
 - 6يقترح وضعية مش لة لزنزنة التوازف المعرفي لدى المتعلـ حت

يبحث نل إنادة

التوازف مف خالؿ البحث.
 - 7يبسط الموارد للمتعلـ بطرؽ مختلفة ويربطيا بالموارد السابقة لدى المتعلميف اموارد
جديدة).
 - 8يقدـ الدرس بأسلوب مشوؽ يجذب انتباه المتعلميف.
 - 9يوظؼ وضعيات -مش لة انطالقية تستيدؼ تقويـ الم تسبات القبلية وتحديد احتياجات
المتعلـ اموارد جديدة) لحؿ مش لة الوضعية اينطالقية.
 - 10يناقش اآلداب والقيـ الموجودة والمستيدفة.
 - 11يشجع المتعلميف نل التعلـ الذاتي باستمرار.
 - 12يشرؾ المتعلميف في اختيار مسع البحث ي تشاؼ الموارد المستيدفة.
 - 13يشرؾ المتعلميف في وضع ملخصا للدرس بش ؿ منظـ وميي ؿ .
المعيار الثاني :إدارة البيئة الصفية
المؤشرات
 - 1يوفر بيئة صفية تعلمية تُلبي احتياجات المتعلميف وتعزز التعلـ لدييـ.
 - 2ينوع في مناخ البيئة الصفية مف أجؿ التحفيز واثارة الدافعية لدى المتعلـ والتفانؿ
والمشار ة الفعالة.
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الفصل الثامن:

 - 3يدير وقت التعلُـ بفعالية ويستثمره بش ؿ جيد ومرف حسب أىمية التعلمات وبما يخدـ
المتعلميف.
 - 4يقدـ التعزيز للمتعلـ بمختلؼ أنوانو في الوقت المناسب.
 - 5يقدر قوة التعزيز وما ينتاسب ومستوى اإلبداع في أداء المتعلـ.
 - 6ينوع صيغ التعزيز اللفظية وةير اللفظية بش ؿ ةبر مبالغ فيو .
 - 7يشجع نل التفانؿ اللفظي باستعماؿ المفاىيـ العلمية الدقيقة.
 - 8يوزع ا دوار والمياـ بدقة نل المتعلميف وفؽ الخطة الزمنية المحددة للدرس تحقيقا
ىداؼ الدرس.
 - 9يدرب المتعلـ نل

المشار ة في إنجاز الت ار يب التجريبية والنماذج التفسيرية

والوظيفية... .
 - 10يوجو أسئلة وواجبات منزلية تقيس مستويات معرفية ومنيجية وقيمية مختلفة لدى
المتعلميف .
 - 11يراقب ويقوـ المتعلميف أثناء أداء ا نشطة الصفية.
 - 12يتأ د مف استيعاب المتعلميف للبعد القيمي لموضوع الدرس المقدـ.
 - 13يوجو المتعلميف ي تشاؼ الخطأ وتصحيحو.
المعيار الثالث :استخدام األدوات والوسائل التعميمية
المؤشرات:
 - 1يستخدـ المختبر وينجز التجارب بميارة.
- 2يستخدـ جياز العرض والوسائؿ السمعية والبصرية وسائؿ تعليمية تجعؿ الموقؼ
التعلمي أ ثر تشويقا واثارة.
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الفصل الثامن:

- 3يستخدـ الوسائؿ التعلمية الالزمة انطالقا مف اإلم انات المادية المتاحة في مف خامات
البيئة المدرسية .
 - 4يملؾ ميارات مخبرية نالية

تشريح الحيوانات أو تحضير منتشات نباتية..وةيرىا.

ي.
 - 5يستخدـ الوسائؿ التعليمة المناسبة لتحقيؽ أىداؼ الدرس استخدامًا سليما وفعا ً
- 6يظير فاءة في تطوير التجارب العلمية مرانيا خصائص نناصر البيئة التعليمية -
التعلمية.
 - 7يستخدـ وسائؿ تسيؿ نل المتعلـ تجاوز العوائؽ والوصوؿ إل الموارد المستيدفة.
المجال الثالث :التقويم قد ةر أستاذ نلوـ الطبيعة والحياة نل جمع وتحليؿ وتفسير المعلومات نف
أدائو االتقويـ الذاتي) ،وأداء تالميذه باستخداـ أساليب وأدوات متنونة للتعرؼ نل مدى تحقؽ
ا ىداؼ التعليمية التعلمية ،وتقديـ التغذية الراجعة لتالفي ا خطاء وتعزيز وتحسيف النقاط
اإليجابية و ؿ ما يساند نل تطوير أداء ؿ مف ا ستاذ والتالميذ.
المعيار :التقويم (المتعمم ،المعمم ،التغذية الراجعة)
المؤشرات
 -1يستخدـ أساليب متنونة وفعالة لتقويـ قدرة المتعلـ نل إدماج التعلمات ب فاءة ،مثؿ
االمالحظة ،بروفيؿ "سجالت ا داء" ،ايختبارات .... ،الخ).
- 2يصوغ مش لة وتعليمات تثير مستويات التف ير المختلفة نند اينطالؽ في الدرس.
 - 3يحرص نل تصحيح الخطأ فور حدوثو.
 - 4يشجع المتعلميف نل تقويـ أدائيـ االتقويـ الذاتي وبيف ا قراف).
 - 5يقوـ أثر ا نشطة الصفية بيدؼ التأ د مف ا تساب المتعلميف للموارد.
 - 6يقػػوـ الجػوانب االمعرفية ،المنيجية ،واالقيمية ) للمتعلـ بمشار ة ؿ المتعلميف.
 - 7يوظؼ إجراءات التقويـ التشخيصي لتخطي الصعوبات التي يم ف أف تعترض المتعلـ.
 - 8يقوـ درجة ا تساب المتعلـ لل فاءة.
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الفصل الثامن:

 - 9يعدؿ استراتيجيات التدريس في ضوء نتائج التقويـ.
 - 10يقوـ أدائو نل مستوى التخطيط ،التنفيذ والتقويـ.
 - 11ينوع مصادر وأساليب التقويـ بما يتوافؽ مع ا ىداؼ المتوخاة.
 - 12يستخدـ التغذية الراجعة والدنـ المعنوي لتعزيز مواطف القوة وا داء الصحيح.
 - 13يستخدـ التغذية الراجعة في معالجة المشاريع الفردية والجمانية للمتعلميف.
 - 14يعدؿ الخطط وفقا يستراتيجيات التدريس المناسبة لضماف نجاح التعلـ في ضوء
نتائج التقويـ.
 - 15ينوع في طرؽ العالج والتي تختلؼ نف طرؽ التدريس.
 .2عرض نتائج فرضيات السؤال العام الثاني وأسئمته الجزئية:
1.2

عرض نتائج الفرضية العامة:

والتػي نصػت نلػ أف :لإلسػتراتيجية التدريسػية القائمػة نلػ نمػوذج ديمنػغ للجػودة الشػاملة أثػػر

نل ا داء التدريسي ساتذة مادة نلوـ الطبيعة والحياة في التعليـ المتوسط ببرج بونريريج.

وللتحق ػػؽ م ػػف ى ػػذا الف ػػرض ت ػػـ حس ػػاب مرب ػػع إيت ػػا بحس ػػاب المتوس ػػطات الحس ػػابية واينح ارف ػػات

المعياريػػة للقياسػػيف االقبلػػي والبع ػػدي) ،وللوقػػوؼ نل ػ ديلػػة الف ػػروؽ بػػيف ا داء القبلػػي والبعػػدي ت ػػـ

استخداـ اختبار ات) ،والجدوؿ رقـ ا )23يوضح ذلؾ.
مصدر

المتوسط

الحسابي

المعياري

القياس

139.39

31.415

27

القياس

195.25

37.727

27

التبايف
القبلي

البعدي

اينحراؼ

درجات

قيمة ات)

مستوى

مربع إيتا

13.248

*0.000

0.8667

الحرية

الديلة

ا*) دالة نند مستوى 0.000
جدوؿ رقـ ا )23يوضح نتائج حساب مربع إيتا واختبار ات) ) (T.testلديلة الفروؽ
بيف متوسطي ا داء التدريسي القبلي والبعدي ساتذة نلوـ الطبيعة والحياة.
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الفصل الثامن:

أظيػػرت نتػػائج الجػػدوؿ ا )23وج ػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا نن ػػد مسػػتوى الديلػػة  0.01ب ػػيف
متوسػ ػػطات أداء أسػ ػػاتذة نلػ ػػوـ الطبيعػ ػػة والحيػ ػػاة نل ػ ػ بطاقػ ػػة مالحظػ ػػة ا داء التدريسػ ػػي

ػ ػػؿ قبػ ػػؿ

تعرضيـ للتدري ب نلػ ايسػتراتيجية التدريسػية وبعػده ،و انػت الفػروؽ لصػالح ا داء البعػدي ،حيػث
بلغت قيمة المتوسط الحسابي في المالحظة البعدية لتداء التدريسػي سػاتذة نلػوـ الطبيعػة والحيػاة
ا- )37.72وفقػا للبرنػامج التػدريبي حػػوؿ ايسػتراتيجية التدريسػية القائمػة نل ػ نمػوذج ديمنػغ للجػػودة
الشاملة  -وىو بذلؾ أنلػ مػف المتوسػط الحسػابي فػي المالحظػة القبليػة لػتداء والػذي بلػغ ،31.41
مػػا بلغػػت قيمػػة ات) ا )13.248بمسػػتوى ديلػػة ا ،)0.01وتعػػزى الفػػروؽ إل ػ المتغيػػر التجريبػػي
المتمثؿ في ايستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ.
وقد بلغ حجـ أثر البرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية نل ا داء التدريسي ساتذة نلوـ
الطبيعة والحياة ا ،)0.866وىي قيمة نالية تدؿ نل ا ثر اييجابي لالستراتيجية التدريسية في
تحسيف ا داء التدريسي ،وبمعن
التدريسي ) يرجع إل

آخر أف  % 86.66مف التبايف ال لي للمتغير التابع اا داء

تأثير المتغير المستقؿ ) البرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية وفؽ

نموذج ديمنغ للجودة الشاملة) ،ومنو يم ف القوؿ أف الفرضية العامة تحققت.
لذلؾ يم ف قبوؿ الفرضية ،التي تنص نل اآلتي:
لإلستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ للجودة الشاملة أثر نل ا داء التدريسي سػاتذة
مادة نلوـ الطبيعة والحياة في التعليـ المتوسط ببرج بػونريريج .ومػف ثػـ ي ػوف اليػدؼ العػاـ للد ارسػة
قد تحقؽ.
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الفصل الثامن:

 حساب معدل الكسب في األداء وفعالية البرنامج التدريبي حول االستراتيجية التدريسية:

يبيف الجدوؿ رقـ ا ) 24نسب ال سب المعدؿ ال لي فراد العينة في ا داء نتيجة تطبيؽ

بطاقة مالحظة ا داء التدريسي لمعلمي مادة نلوـ الطبيعة والحياة ،وفعالية البرنامج التدريبي حوؿ

ايستراتيجية التدريسية.
البيانات

الدرجة

المتوسط

معدل الكسب

قيمة ثابت

نسبة الفعالية

العظمى

الحسابي

الكمي

بالك المعيارية

(≥ 0.60

لالختبار

الكمي

القياس

288

139.39

القياس

288

195.25

القبمي

البعدي

معامل ماك
جوجيان)

0.56

0.375

1.2

الجدوؿ رقـ ا ) 24يبيف نسب ال سب المعدؿ فراد العينة في ا داء التدريسي
الفعالية للبرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية

يتضح مف الجدوؿ رقـ ا )24أف مقدار ال سب في ا داء التدريسي

ؿ ونسبة

ؿ قد بلغ ا،)0.56

وىذه القيمة ةير دالة إحصائيا نيا أصغر مف قيمة بالؾ المعيارية ا ،)1.2في حيف وىو متوقع
أف نسبة الفعالية بلغت ا )0.375وىي ةير دالة إحصائيا نل فانلية البرنامج التدريبي حوؿ
ايستراتيجية التدريسية القائمة نل

نموذج ديمنغ للجودة الشاملة نيا أصغر مف معامؿ ماؾ

جوجياف ا ،)0.60وىي تتفؽ مع ما توصلت إليو دراسة بياف ا.)2010

إي أف ما يتضح مف الجدوؿ رقـ ا )23أف قيمة حجـ ا ثر قد بلغت ا ،)0,86وىي أ بر مف
القيمة المعيارية ا ،)0.80مما يدؿ نل

أف للبرنامج أث ار مرتفعا في تحسيف ا داء التدريسي

لمعلمي االمتربصيف) مادة نلوـ الطبيعة والحياة اأفراد العينة) ،وىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج التحليؿ
اإلحصائي ايستديلي بوجود فروؽ جوىرية ذات ديلة إحصائية بيف التطبيقيف القبلي والبعدي

المباشر لبطاقة المالحظة لتداء التدريسي لصالح التطبيؽ البعدي ،ول نيا تخالؼ نتيجة قياس
فانلية البرنامج التدريبي نف طريؽ حساب نسبة ال سب المعدؿ .مما يد ؿ نل
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عرض ومناقشة وحتليل نتاجئ ادلراسة

الفصل الثامن:

التدريبي أث ار جيدا  ،ل نو لـ يبلغ الحد ا دن للمستوى المعياري للفانلية حسب معامؿ ال سب بالؾ

وبالتالي وبطريقة آلية معامؿ الفانلية لماؾ جوجياف.

الشكل رقم ( ) 3رسـ بياني يوضح الفرؽ في متوسطات ا داء نل مستوى مجاؿ التقويـ بيف
التطبيقيف ا وؿ والثاني لبطاقة مالحظة ا داء ا داء التدريسي فراد نينة الدراسة اأساتذة مادة
نلوـ الطبيعة والحياة).

)حيث :م( 1هو المتوسط القبمي)  ،م( 2المتوسط اليعدي)(

200
180
160
140
120

متوسط 1

100

متوسط2

80
60
40
20
0
التقويم

التخطيط

التنفيذ

األداء اإلجمالي

40
30
االنحراف المعياري 1

20

االنحراف المعياري2

10
0
التقويم

التنفيذ

التخطيط

األداء
اإلجمالي

الشكل رقم ( ) 4رسـ بياني يوضح الفرؽ في اينحرافات المعيارية بيف التطبيقيف ا وؿ والثاني
لبطاقة مالحظة ا داء ا داء التدريسي فراد نينة الدراسة اأساتذة مادة نلوـ الطبيعة والحياة).

حيث 1) :االنحراف القبمي) ( 2 ،االنحراف اليعدي)
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الفصل الثامن:
2.2

عرض ومناقشة وحتليل نتاجئ ادلراسة

عرض نتائج الفرضيات الجزئية:

 1.2.2عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى:
والتي نصت نل أنػو :لإلسػتراتيجية التدريسػية القائمػة نلػ نمػوذج ديمنػغ للجػودة الشػاملة أثػر

نل ا داء التدريسي ساتذة مادة نلوـ الطبيعة والحياة في مجاؿ التخطيط للتدريس.

وللتحق ػػؽ م ػػف ى ػػذا الف ػػرض ت ػػـ حس ػػاب مرب ػػع إيت ػػا بحس ػػاب المتوس ػػطات الحس ػػابية واينح ارف ػػات

المعياريػة للقياسػيف االقبلػػي والبعػدي) ،وللوقػوؼ نل ػ ديلػة الفػروؽ بػػيف ا داء القبلػي والبعػدي فػػي
مجاؿ التخطيط ،وقد تـ استخداـ اختبار ات) ،والجدوؿ رقـ ا )25يوضح ذلؾ.
مصدر

المتوسط

الحسابي

المعياري

القياس

44.821

9.668

27

القياس

67.428

13.155

27

التبايف
القبلي

البعدي

اينحراؼ

درجات

قيمة ات)

مستوى

مربع إيتا

18.029

*0.000

0.923

الحرية

الديلة

ا*) دالة نند مستوى 0.000
جدوؿ رقـ ا )25يوضح نتائج حساب مربع إيتا واختبار ات) ) (T.testلديلة الفروؽ بيف
متوسطي ا داء التدريسي القبلي والبعدي ساتذة نلوـ الطبيعة والحياة في مجاؿ التخطيط للتدريس
أظيػػرت نتػػائج الجػػدوؿ ا )25وج ػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا نن ػػد مسػػتوى الديلػػة  0.01ب ػػيف
متوس ػػطات أداء أسػ ػػاتذة نلػ ػػوـ الطبيع ػػة والحيػ ػػاة نل ػ ػ بطاقػ ػػة مالحظ ػػة ا داء التدريسػ ػػي فػ ػػي مجػ ػػاؿ
التخطيط قبؿ تعرضيـ للتدريب نل ايستراتيجية التدريسػية وبعػده ،و انػت الفػروؽ لصػالح القيػاس
البعدي ،حيث جاء المتوسط الحسابي في المالحظة البعدية لتداء التدريسي ساتذة نلوـ الطبيعػة
والحيػػاة فػػي مجػػاؿ التخطػػيط -وفقػػا للبرن ػػامج التػػدريبي لالسػػتراتيجية التدريسػػية القائمػػة نل ػ نم ػػوذج
ديمنغ للجودة الشاملة  -أنل مف المتوسط الحسابي في المالحظة القبلية لتداء ،حيث بلغت قيمة
ػ ػػؿ منيمػ ػػا نل ػ ػ الت ػ ػوالي ا ،)44.821 ،67.428م ػ ػػا بلغػ ػػت قيمػ ػػة ات) ا )18.029وىػ ػػي دال ػ ػػة

722

عرض ومناقشة وحتليل نتاجئ ادلراسة

الفصل الثامن:

إحص ػػائيا بمسػ ػػتوى ديلػ ػػة ا ،)0.01وتعػ ػػزى الفػ ػػروؽ إل ػ ػ المتغيػ ػػر التجريبػ ػػي المتمثػ ػػؿ ايسػ ػػتراتيجية
التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ.
ولقد بلغ حجـ تأثير البرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية نل ا داء التدريسي فراد
العينة في مجاؿ التخطيط  ،0.923وىي قيمة نالية تدؿ نل

تحسيف ا داء ،وىذا يعني أف

 % 92.30مف التبايف ال لي للمتغير التابع اا داء التدريسي في مجاؿ التخطيط) يرجع إل تأثير
المتغير المستقؿ ) البرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية وفؽ نموذج ديمنغ للجودة الشاملة).
لذلؾ يم ف اتخاذ القرار اآلتي :قبوؿ الفرضية ،التي تنص نل اآلتي:
لإلستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ للجودة الشاملة أثر نل ا داء التدريسي سػاتذة
مػػادة نلػػوـ الطبيعػػة والحيػػاة فػػي مجػػاؿ التخط ػػيط .ومػػف ثػػـ ي ػػوف اليػػدؼ الجزئػػي ا وؿ للد ارسػػة ق ػػد
تحقؽ.
 حساب معدل الكسب في األداء في مجال التخطيط وفعالية البرنامج التدريبي حول
االستراتيجية التدريسية:

يبيف الجدوؿ رقـ ا ) 26نسب ال سب المعدؿ ال لي فراد العينة في ا داء في مجاؿ

التخطيط نتيجة تطبيؽ بطاقة مالحظة ا داء التدريسي لمعلمي مادة نلوـ الطبيعة والحياة ،وفعالية

البرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية.
البيانات

الدرجة

العظمى

المتوسط

الحسابي

لالختبار

الكمي

القياس

96

44.821

القياس

96

67.428

القبمي

البعدي

معدل الكسب
الكمي

0.63

قيمة ثابت

نسبة الفعالية

المعيارية

معامل ماك

بالك

1.2

(≥ 0.60
جوجيان)
0.44

الجدوؿ رقـ ا ) 26يبيف نسب ال سب المعدؿ فراد العينة في في مجاؿ التخطيط لتداء
التدريسي

ؿ ونسبة الفعالية للبرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية
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الفصل الثامن:

يتضح مف الجدوؿ رقـ ا )26أف مقدار ال سب في مجاؿ التخطيط لتداء التدريسي قد بلغ

ا ،)0.63وىذه القيمة ةير دالة إحصائيا نيا أصغر مف قيمة بالؾ المعيارية ا ،)1.2في حيف -

وىو متوقع  -أف نسبة الفعالية بلغت ا ) 0.44وىي ةير دالة إحصائيا نل

فانلية البرنامج

التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ للجودة الشاملة نيا أصغر مف

معامؿ ماؾ جوجياف ا.)0.60

إي أف ما يتضح مف الجدوؿ رقـ ا )25أف قيمة حجـ ا ثر قد بلغت ا ،)0,923وىي أ بر مف
القيمة المعيارية ا ،)0.80مما يدؿ نل

أف للبرنامج أث ًار إيجابيا في مجاؿ التخطيط لتداء

التدريسي لمعلمي االمتربصيف) مادة نلوـ الطبيعة والحياة اأفراد العينة) ،وىذه النتيجة تتفؽ مع

نتائج التحليؿ اإلحصائي ايستديلي بوجود فروؽ جوىرية ذات ديلة إحصائية بيف التطبيقيف القبلي
والبعدي المباشر لبطاقة المالحظة لتداء التدريسي في مجاؿ التخطيط لصالح التطبيؽ البعدي،
ول نيا تخالؼ نتيجة قياس فانلية البرنامج التدريبي نف طريؽ حساب نسبة ال سب المعدؿ .مما
يدؿ نل

أف للبرنامج التدريبي أث ار جيدا ،ل نو لـ يبلغ الحد ا دن للمستوى المعياري للفانلية

حسب معامؿ ال سب بالؾ وبالتالي وبطريقة آلية معامؿ الفانلية لماؾ جوجياف.

ما تـ حساب المتوسػطات الحسػابية واينح ارفػات المعياريػة للقياسػيف االقبلػي والبعػدي) لمعػايير

مجػاؿ التخطػػيط للوقػػوؼ نل ػ ديلػػة الف ػروؽ بػػيف ا داء القبلػػي والبعػػدي ،مػػا تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار
ات) ،والجدوؿ رقـ ا )27يوضح ذلؾ.
معايير مجال

مصدر

التباين

الحسابي

صياغة

القياس

7.750

الكفاءات

القياس 2.055 11.678

التخطيط

األهدف ورصد القبمي

المتوسط

االنحراف
1.481

المعياري

درجات قيمة (ت)

الحرية
27

مستوى
الداللة

مربع
إيتا

0.939 *0.000 20.466

البعدي

تحديد الخطة القياس
البيداغوجية

القبمي

7.750

1.481

القياس 4.929 25.678
البعدي
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0.960 *0.000 25.495
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المعرفة
العممية
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القياس 5.305 20.678
القبمي

27

0.834 *0.000 11.667

القياس 6.674 29.785
البعدي

ا*) دالة نند مستوى 0.000
جدوؿ رقـ ا )27يوضح نتائج حساب مربع إيتا واختبار ات) ) (T.testلديلة الفروؽ بيف
متوسطي ا داء التدريسي القبلي والبعدي ساتذة نلوـ الطبيعة والحياة في المعايير الثالث
لمجاؿ التخطيط للتدريس
يوضح الجدوؿ ا )27وجود فروؽ دالة إحصائيا ن ند مستوى الديلة  0.01بيف متوسطي

القياسيف القبلي والبعدي دء ا ساتذة في معيار صياةة ا ىداؼ ورصد ال فاءات في مجاؿ

التخطيط ،قبؿ تعرضيـ للتدريب نل ايستراتيجية التدريسية وبعده ،و انت الفروؽ لصالح القياس
البعدي ،حيث جاء المتوسط الحسابي في المالحظة البعدية لتداء التدريسي ساتذة نلوـ الطبيعة

والحياة في مع يار صياةة ا ىداؼ ورصد ال فاءات -وفقا للبرنامج التدريبي لالستراتيجية التدريسية
القائمة نل نموذج ديمنغ للجودة الشاملة  -أنل مف المتوسط الحسابي في المالحظة القبلية لتداء

في ىذا المعيار ،وقد بلغت قيمة المتوسطيف نل

التوالي ا )7.750 ،11.678وبانحرافيف

معيارييف ا ،)1.481 ،2.055ما بلغت قيمة ات) ا )20.466وىي دالة إحصائيا بمستوى
الديلة ا.)0.01

ما يوضح الجدوؿ وجود فروؽ دالة إحصائيا نند مستوى الديلة  0.01بيف متوسطي القياسيف

القبلي والبعدي

دء ا ساتذة في معيار تحديد الخطة البيداةوجية في مجاؿ التخطيط ،قبؿ

تعرضيـ للتدريب نل ايستراتيجية التدريسية وبعده ،و انت الفروؽ لصالح القياس البعدي ،حيث

جاء المتوسط الحسابي في المالحظة البعدية لتداء التدريسي ساتذة نلوـ الطبيعة والحياة في

معيار تحديد خطة بيداةوجية -وفقا للبرنامج التدريبي لالستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج
ديمنغ للجودة الشاملة  -أنل مف المتوسط الحسابي في المالحظة القبلية لتداء في ىذا المعيار ،إذ
بلغت قيمة المتوسطيف نل

التوالي ا )7.750 ،25.678وبانحرافيف معيارييف ا،4.929

 ،)1.481ما بلغت قيمة ات) ا )25.495وىي دالة إحصائيا بمستوى الديلة ا.)0.01

أما بالنسبة لمعيار المعرفة العلمية ،فيتبيف مف خالؿ الجدوؿ وجود فروؽ دالة إحصائيا نند مستوى

الديلة  0.01بيف متوسطي القياسيف القبلي والبعدي دء ا ساتذة في معيار المعرفة العلمية في

مجاؿ التخطيط ،قبؿ تعرضيـ للتدريب نل ايستراتيجية التدريسية وبعده ،و انت الفروؽ لصالح
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الفصل الثامن:

القياس البعدي ،حيث جاء المتوسط الحسابي في المالحظة البعدية لتداء التدريسي ساتذة نلوـ

الطبيعة والحياة في معيار المعرفة العلمية -وفقا للبرنامج التدريبي لالستراتيجية التدريسية القائمة

نل

نموذج ديمنغ للجودة الشاملة  -أنل مف المتوسط الحسابي في المالحظة القبلية لتداء في

ىذا المعيار ،وقد بلغت قيمة المتوسطيف نل التوالي ا )20.678 ،29.785وبانحرافيف معيارييف

ا ،)5.305 ،6.674ما بلغت قيمة ات) ا )11.667وىي دالة إحصائيا بمستوى الديلة
ا.)0.01

ونند ا لقراءة ا ولية لقيـ مربع إيتا ل ؿ معيار في الجدوؿ ا )25يتبيف أف حجـ تأثير البرنامج
التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية مرتفع نل ا داء التدريسي فراد العينة في ؿ المعايير
الم ونة لمجاؿ التخطيط ،حيث بلغت قيـ إيتا نل

التوالي ،ونل

الترتيب :اتحديد خطة

بيداةوجية ،وصياةة ا ىداؼ ورصد ال فاءات ،والمعرفة العلمية) ا،)0.834 ،0.939 ،0.960
وىي ليا قيـ نالية ،وىذا يعني أف  ،%93.90 ،%96.30و % 83.40مف التباينات ال لية
لمعايير إحدى مجايت ال متغير التابع اا داء التدريسي في مجاؿ التخطيط) يرجع إل

تأثير

المتغير المستقؿ ) البرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية وفؽ نموذج ديمنغ للجودة الشاملة).
الشكل رقم ( ) 5رسـ بياني يوضح الفرؽ في المتوسطات الحسابية بيف التطبيقيف ا وؿ والثاني

لبطاقة مالحظة ا داء ا داء التدريسي افي مجاؿ التخطيط ومعاييره) فراد نينة الدراسة اأساتذة

مادة نلوـ الطبيعة والحياة)

حيث 1) :المتوسط الحسابي القبمي)  2( ،المتوسط الحسابي اليعدي)

مجال التخطيط
70
60
50
40
30
20
10
0

متوسط 1
متوسط2

المعرفة العلمية

تحديد خطة
بيداغوجية

تحديد وصياغة
األهداف
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الفصل الثامن:
جمال التخطيط

14
12
10
8
6
4
2
0

االنحراف المعياري1
االنحراف المعياري2

المعرفة
العلمية

تحديد
وصياغة
األهداف

تحديد خطة
بيداغوجية

التخطيط

الش ؿ رقـ ا ) 6رسـ بياني يوضح الفرؽ في اينحرافات المعيارية بيف التطبيقيف ا وؿ والثاني
لبطاقة مالحظة ا داء ا داء التدريسي افي مجاؿ التخطيط ومعاييره) فراد نينة الدراسة اأساتذة

مادة نلوـ الطبيعة والحياة)

 2.2.2عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية:
والتي نصت نل أنو :لإلستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ للجودة الشاملة أثر
نل ا داء التدريسي ساتذة مادة نلوـ الطبيعة والحياة في مجاؿ تنفيذ التدريس واستراتيجياتو.
وللتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب مربع إيتا بحساب المتوسطات الحسابية واينحرافات المعيارية
للقياسػػيف االقبل ػػي والبع ػػدي) ،وللوق ػػوؼ نلػ ػ ديل ػػة الفػػروؽ ب ػػيف ا داء القبل ػػي والبع ػػدي ف ػػي مج ػػاؿ
التنفيذ ،وقد تـ استخداـ اختبار ات) ،والجدوؿ رقـ ا )28يوضح ذلؾ.
مصدر

المتوسط

الحسابي

المعياري

القياس

69.892

14.433

27

القياس

92.250

17.806

27

التبايف
القبلي

البعدي

اينحراؼ

درجات

قيمة ات)

مستوى

مربع إيتا

9.326

*0.000

0.763

الحرية

ا*) دالة نند مستوى 0.000
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الفصل الثامن:

جدوؿ رقـ ا )28يوضح نتائج حساب مربع إيتا واختبار ات) ) (T .testلديلة الفروؽ بيف
متوسطي ا داء التدريسي القبلي والبعدي ساتذة نلوـ الطبيعة والحياة في مجاؿ تنفيذ التدريس
أظيػػرت نتػػائج الجػػدوؿ ا )28وج ػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا نن ػػد مسػػتوى الديلػػة  0.01ب ػػيف
متوسطات أداء أساتذة نلوـ الطبيعة والحياة نل بطاقة مالحظة ا داء التدريسي في مجاؿ التنفيذ
قبػؿ تعرضػيـ للتػدريب نلػ ايسػتراتيجية التدريسػية وبعػده ،و انػت الفػروؽ لصػالح القيػاس البعػػدي،
حيث جاء المتوسط الحسابي في المالحظػة البعديػة لػتداء التدريسػي سػاتذة نلػوـ الطبيعػة والحيػاة
في مجاؿ التنفيذ -وفقا للبرنامج التدريبي لالستراتيجية التدريسية القائمة نلػ نمػوذج ديمنػغ للجػودة
الشػاملة  -أنلػ مػف المتوسػط الحسػابي فػي ا لمالحظػة القبليػة لػتداء ،حيػث بلغػت قيمػة المتوسػػطيف
نل التوالي ا )69.892 ،92.250وبانحرافيف معيارييف ا ،)14.433 ،17.806ما بلغت قيمة
ات) ا ،)9.326وىي دالة إحصائيا بمستوى ديلة ا ،)0.01وتعزى الفروؽ إل المتغير التجريبػي
المتمثؿ ايستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ ،وتدؿ ىذه النتيجة نل نل ندـ تحقؽ
الفرضية الجزئية الثانية.
ولقد بلغ حجـ تأثير البرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية نل ا داء التدريسي فراد
العينة في مجاؿ التنفيذ  ،0.763وىي قيمة متوسطة رةـ أنيا تقترب مف  .0.80لذلؾ يم ف اتخاذ
القرار اآلتي :تحققت الفرضية الجزئية الثانية نسبيا حيث تبيف ىناؾ أثر لإلستراتيجية التدريسية
القائمة نل نموذج ديمنغ للجودة الشاملة نل ا داء التدريسي ساتذة مادة نلوـ الطبيعة والحياة
في مجاؿ التنفيذ ل ف بدرجة متوسطة ،ومف ثـ ي وف اليدؼ الجزئي الثاني للدراسة تحقؽ نسبيا.
 حساب معدل الكسب في األداء في مجال التنفيذ وفعالية البرنامج التدريبي حول
االستراتيجية التدريسية:

يبيف الجدوؿ رقـ ا ) 29نسب ال سب المعدؿ ال لي فراد العينة في ا داء في مجاؿ التنفيذ

نتيجة تطبيؽ بطاقة مالحظة ا داء التدريسي لمعلمي مادة نلوـ الطبيعة والحياة ،وفعالية البرنامج

التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية.
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البيانات
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الدرجة

العظمى

المتوسط

الحسابي

لالختبار

الكمي

التطبيق

132

69.892

التطبيق

132

92.250

القبمي

البعدي

معدل الكسب
الكمي

0.57

قيمة ثابت

نسبة الفعالية

المعيارية

معامل ماك

بالك

1.2

(≥ 0.60
جوجيان)
0.38

الجدوؿ رقـ ا )29يبيف نسب ال سب المعدؿ فراد العينة في في مجاؿ التنفيذ لتداء التدريسي
ؿ ونسبة الفعالية للبرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية

يتضح مف الجدوؿ رقـ ا )29أف مقدار ال سب في مجاؿ التنفيذ لتداء التدريسي قد بلغ

ا ،)0.57وىذه القيمة ةير دالة إحصائيا نيا أصغر مف قيمة بالؾ المعيارية ا ،)1.2في حيف
أف نسبة الفعالية بلغت ا ) 0.38وىي ةير دالة إحصائيا نل فانلية البرنامج التدريبي حوؿ
ايستراتيجية التدريسية القائمة نل

جوجياف ا.)0.60

نموذج ديمنغ للجودة الشاملة نيا أصغر مف معامؿ ماؾ

إي أف ما يتضح مف الجدوؿ رقـ ا )27أف قيمة حجـ ا ثر قد بلغت ا ،)0.763وىي تقترب مف

القيمة المعيارية ا ،)0.80مما يدؿ نل أف للبرنامج أث ًار إيجابيا متوسطا في مجاؿ التنفيذ لتداء
التدريسي لمعلمي االمتربصيف) مادة نلوـ الطبيعة والحياة اأفراد العينة) ،وىذه النتيجة تتفؽ مع

نتائج التحليؿ اإلحصائي ايستديلي بوجود فروؽ جوىرية ذات ديلة إحصائية بيف التطبيقيف القبلي

والبعدي المباشر لبطاقة المالحظة في مجاؿ التنفيذ لتداء التدريسي لصالح التطبيؽ البعدي،
ول نيا تخالؼ نتيجة قياس فانلية البرنامج التدريبي نف طريؽ حساب نسبة ال سب المعدؿ .مما
يدؿ نل أف للبرنامج التدريبي أث ار متوسطا ،ل ن و لـ يبلغ الحد ا دن للمستوى المعياري للفانلية

حسب معامؿ ال سب بالؾ وبالتالي وبطريقة آلية معامؿ الفانلية لماؾ جوجياف.

ما تـ حساب حساب مربع إيتا والمتوسطات الحسابية واينحرافات المعيارية للقياسيف االقبلي

والبعدي) لمعايير مجاؿ التنفيذ وللوقوؼ نل ديلة الفروؽ بيف ا داء القبلي والبعدي ليذه معاييره
المعتمدة ،وقد تـ استخداـ اختبار ات) ،والجدوؿ رقـ ا )30يوضح ذلؾ.
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الفصل الثامن:
معايير مجاؿ مصدر

المتوسط

التنفيذ

الحسابي

المعياري

الحرية

استخداـ طرؽ القياس

28.750

6.071

27

التدريس

القياس

38.214

7.041

إدارة البيئة

القياس

28.250

5.461

القياس

36.000

7.318

12.892

3.154

القياس 18.0357

3.882

واستراتيجيات

التبايف

اينحراؼ درجات قيمة ات)

القبلي

البعدي
الصفية

القبلي

البعدي
استخداـ
الوسائؿ

البيداةوجية

القياس
القبلي

البعدي

مستوى
الديلة

مربع
إيتا

0.800 *0.000 10.426

27

27

7.566

9.177

0.679 *0.000

0.757 *0.000

ا*) دالة نند مستوى 0.000
جدوؿ رقـ ا )30يوضح نتائج حساب مربع إيتا واختبار ات) ) (T.testلديلة الفروؽ
بيف متوسطي ا داء التدريسي القبلي والبعدي ساتذة نلوـ الطبيعة والحياة في معايير
مجاؿ تنفيذ التدريس
ويوضح الجدوؿ ا )30وجود فروؽ دالة إحصائيا نند مستوى الديلة  0.01بيف متوسطات

القياسيف القبلي والبعدي دء ا ساتذة في معيار استخداـ طرؽ واستراتيجيات التدريس في مجاؿ

التنفيذ ،قبؿ تعرضيـ للتدريب نل ايستراتيجية التدريسية وبعده ،و انت الفروؽ لصالح القياس

البع دي ،حيث جاء المتوسط الحسابي في المالحظة البعدية لتداء التدريسي ساتذة نلوـ الطبيعة

والحياة في معيار استخداـ طرؽ واستراتيجيات التدريس- ،وفقا للبرنامج التدريبي لالستراتيجية
التدريسية القائمة نل

نموذج ديمنغ للجودة الشاملة  -أنل مف المتوسط الحسابي في المالحظة

القبلية لتداء في ىذا المعيار ،حيث بلغت قيمة المتوسطيف نل التوالي ا)28.750 ،38.214

وبانحرافيف معيارييف ا ،)6.071 ،7.041ما بلغت قيمة ات) ا )10.426وىي دالة إحصائيا
بمستوى الديلة ا.)0.01
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الفصل الثامن:

ما يوضح الجدوؿ وجود فروؽ دالة إحصائيا نند مستوى الديلة  0.01بيف متوسطي القياسيف

القبلي والبعدي دء ا ساتذة في معيار إدارة البيئة الصفية في مجاؿ التنفيذ ،قبؿ تعرضيـ للتدريب

نل

ايستراتيجية التدريسية وبعده ،و انت الفروؽ لصالح القياس البعدي ،حيث جاء المتوسط

الحسابي في المالحظة البعدية لتداء التدريسي ساتذة نلوـ الطبيعة والحياة في معيار إدا ةر البيئة

الصفية -وفقا للبرنامج التدريبي لالستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ للجودة الشاملة -
أنل

مف المتوسط الحسابي في المالحظة القبلية لتداء في ىذا المعيار،حيث بلغت قيمة

المتوسطيف نل التوالي ا )28.250 ،36.000وبانحرافيف معيارييف ا ،)5.461 ،7.318ما
بلغت قيمة ات) ا )7.566وىي دالة إحصائيا بمستوى الديلة ا.)0.01

أما بالنسبة لمعيار استخداـ الوسائؿ البيداةوجية ،فيتبيف مف خالؿ الجدوؿ وجود فروؽ دالة

إحصائيا نند مستوى الديلة  0.01بيف متوسطي القياسيف القبلي والبعدي دء ا ساتذة في معيار
استخداـ الوسائؿ البيداةوجية ،قبؿ تعرضيـ للتدريب نل ايستراتيجية التدريسية وبعده ،و انت
الفروؽ لصالح القياس البعدي ،حيث جاء المتوسط الحسابي في المالحظة البعدية لتداء التدريسي
سا تذة نلوـ الطبيعة والحياة في معيار استخداـ الوسائؿ البيداةوجية -وفقا للبرنامج التدريبي

لالستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ للجودة الشاملة  -أنل مف المتوسط الحسابي في

المالحظة القبلية لتداء في ىذا المعيار ،حيث بلغت قيمة المتوسطيف نل التوالي ا،18.035

 )12.892وبانحرافيف معيارييف ا ،)3.154 ،3.882ما بلغت قيمة ات) ا )9.177وىي دالة
إحصائيا بمستوى الديلة ا.)0.01

ويتضح مف قراءة قيـ مربع إيتا ل ؿ معيار في الجدوؿ ا )31يتبيف أف حجـ تأثير البرنامج التدريبي
حوؿ ايستراتيجية التدريسية نل
متوسطة ،إذ بلغت قيـ إيتا نل

ا داء التدريسي
التوالي ،ونل

فراد العينة في ؿ معايير مجاؿ التنفيذ

الترتيب :امعيار اس تخداـ طرؽ واستراتيجيات

التدريس ،معيار استخداـ الوسائؿ التعليمية ،ومعيار إدارة البيئة الصفية) ا،0.757 ،0.800
 ،)0.679حيث أف قيمة مربع إيتا الوحيدة التي انت نالية ىي التي تخص المعيار ا وؿ في ىذا
المجاؿ وىو "استخداـ طرؽ واستراتيجيات التدريس" ،إي أف باقي المعيارييف حصلت قيـ متوسطة
مثلما ىو مبيف سالفا.
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الفصل الثامن:

الش ؿ رقـ ا )7رسـ بياني يوضح الفرؽ في المتوسطات الحسابية بيف التطبيقيف ا وؿ والثاني
لبطاقة مالحظة ا داء ا داء التدريسي افي مجاؿ التنفيذ ومعاييره) فراد نينة الدراسة اأساتذة

مادة نلوـ الطبيعة والحياة)

)حيث 1 :المتوسط الحسابي القبمي) ( 2 ،المتوسط الحسابي البعدي)(

جمال التنفيذ
100

80
المتوسط الحسابي 1

60

المتوسط الحسابي2

40
20
الوسائل
البيداغوجيا

إدارة البيئة
الصفية

الطرق
واالستراتيجيات

التنفيذ

0

الش ؿ رقـ ا )8رسـ بياني يوضح الفرؽ في اينحرافات المعيارية بيف التطبيقيف ا وؿ والثاني
لبطاقة مالحظة ا داء ا داء التدريسي افي مجاؿ التنفيذ ومعاييره) فراد نينة الدراسة اأساتذة

مادة نلوـ الطبيعة والحياة)

)حيث 1 :االنحراف القبمي) ( 2 ،االنحراف اليعدي)(

جمال التنفيذ
20
15
االنحراف المعياري 1

10

االنحراف المعياري2

5
الوسائل
البيداغوجيا

إدارة البيئة
الصفية
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الطرق
واالستراتيجيات

التنفيذ

0

عرض ومناقشة وحتليل نتاجئ ادلراسة

الفصل الثامن:
 3.2.2عرض نتائج الفرضية الجزئية الثالثة:

والتي نصت نل أنو :لإلستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ للجودة الشاملة أثر
نل ا داء التدريسي ساتذة مادة نلوـ الطبيعة والحياة في مجاؿ التقويـ.
وللتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب مربع إيتػا بحسػاب المتوسػطات الحسػابية واينح ارفػات المعياريػة
للقياسػػيف االقبل ػػي والبع ػػدي) ،وللوق ػػوؼ نلػ ػ ديل ػػة الفػػروؽ ب ػػيف ا داء القبل ػػي والبع ػػدي ف ػػي مج ػػاؿ
التقويـ ،وقد تـ استخداـ اختبار ات) ،والجدوؿ رقـ ا )31يوضح ذلؾ.
مصدر

المتوسط

الحسابي

المعياري

القياس

24.678

8.419

27

القياس

35.571

7.284

27

التبايف
القبلي

البعدي

اينحراؼ

درجات

قيمة ات)

مستوى

مربع إيتا

10.706

*0.000

0.809

الحرية

الديلة

ا*) دالة نند مستوى 0.000
جدوؿ رقـ ا )31يوضح نتائج حساب مربع إيتا واختبار ات) ) (T.testلديلة الفروؽ
بيف متوسطي ا داء التدريسي القبلي والبعدي ساتذة نلوـ الطبيعة والحياة في مجاؿ
التقويـ
أظيػػرت نتػػائج الجػػدوؿ ا )31وج ػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا نن ػػد مسػػتوى الديلػػة  0.01ب ػػيف
متوسطات أداء أساتذة نلوـ الطبيعة والحياة نل بطاقة مالحظة ا داء التدريسي في مجاؿ التقويـ
قبػؿ تعرضػيـ للتػدريب نلػ ايسػتراتيجية التدريسػية وبعػده ،و انػت الفػروؽ لصػالح القيػاس البعػػدي،
حيث جاء المتوسط الحسابي في المالحظػة البعديػة لػتداء التدريسػي سػاتذة نلػوـ الطبيعػة والحيػاة
في مجاؿ التقويـ -وفقا للبرنامج التدريبي لالستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنػغ للجػودة
الش ػػاملة  -أنل ػ ػ مػ ػػف المتوسػ ػػط الحس ػػابي فػ ػػي المالحظػ ػػة القبليػ ػػة ل ػػتداء ،حيػ ػػث بلغػ ػػا نل ػ ػ الت ػ ػوالي
ا ،)24.678 ،35.571م ػػا بلغػ ػػت قيم ػػة ات) ا ،)10.706وىػ ػػي دال ػػة إحصػ ػػائيا بمس ػػتوى ديلػ ػػة
ا ،) 0.01وتعزى الفروؽ إل المتغير التجريبي المتمثؿ ايستراتيجية التدريسية القائمة نلػ نمػوذج
ديمنغ.
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الفصل الثامن:

ولقد بلغ حجـ تأثير البرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية نل ا داء التدريسي فراد
العينة في مجاؿ التقويـ  ،0.809وىي قيمة نالية مما يدؿ أف لالستراتيجية التدريسية أث ار ناليا
إيجابيا في تحسيف ا داء التدريسي ساتذة نلوـ الطبيعة والحياة ،وىذا يعني أف  % 80.90مف
التبايف ال لي للمتغير التابع اا داء التدريسي في مجاؿ التقويـ) يرجع إل تأثير المتغير المستقؿ
) البرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية وفؽ نموذج ديمنغ للجودة الشاملة).
لذلؾ يم ف اتخاذ القرار اآلتي :قبوؿ الفرضية ،التي تنص نل اآلتي:
لإلستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ للجودة الشاملة أثر نل ا داء التدريسي سػاتذة
مادة نلوـ الطبيعة والحياة في مجاؿ التقويـ .ومف ثـ ي وف اليدؼ الجزئي الثالث للدراسة قد تحقؽ.
 حساب معدل الكسب في األداء في مجال التقويم وفعالية البرنامج التدريبي حول
االستراتيجية التدريسية:

يبيف الجدوؿ رقـ ا ) 32نسب ال سب المعدؿ ال لي فراد العينة في ا داء في مجاؿ التقويـ

نتيجة تطبيؽ بطاقة مالحظة ا داء التدريسي لمعلمي مادة نلوـ الطبيعة والحياة ،وفعالية البرنامج

التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية.
البيانات

الدرجة

العظمى

المتوسط

الحسابي

لالختبار

الكمي

التطبيق

60

24.678

التطبيق

60

35.571

القبمي

البعدي

معدل الكسب
الكمي

قيمة ثابت

بالك المعيارية

نسبة الفعالية
(≥ 0.60

معامل ماك
جوجيان)

0.49

1.2

0.308

الجدوؿ رقـ ا ) 32يبيف نسب ال سب المعدؿ فراد العينة في في مجاؿ التقويـ لتداء التدريسي
ؿ ونسبة الفعالية للبرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية

يتضح مف الجدوؿ رقـ ا )32أف مقدار ال سب في مجاؿ التقويـ لتداء التدريسي قد بلغت

ا ،)0.49وىذه القيمة ةير دالة إحصائيا نيا أصغر مف قيمة بالؾ المعيارية ا ،)1.2في حيف

222

عرض ومناقشة وحتليل نتاجئ ادلراسة

الفصل الثامن:

وىو متوقع أف نسبة الفعالية بلغت ا ) 0.308وىي ةير دالة إحصائيا نل

فانلية البرنامج

التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ للجودة الشاملة نيا أصغر مف

معامؿ ماؾ جوجياف ا.)0.60

إي أف ما يتضح مف الجدوؿ رقـ ا )30أف قيمة حجـ ا ثر قد بلغت ا ،)0,809وىي تساوي القيمة

المعيارية ا ،)0.80مما يدؿ نل أف للبرنامج أث اًر إيجابيا في مجاؿ التقويـ لتداء التدريسي لمعلمي
االمتربصيف) مادة نلوـ الطبيعة والحياة اأفراد العينة) ،وىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج التحليؿ
اإلحصائي ايستديلي بوجود فروؽ جوىرية ذات ديلة إحصائية بيف التطبيقيف القبلي والبعدي

المباشر لبطاقة المالحظة لتداء التدريسي في مجاؿ التقويـ لصالح التطبيؽ البعدي ،ول نيا تخالؼ
نتيجة قياس فانلية البرنامج التدريبي نف طريؽ حساب نسبة ال سب المعدؿ .مما يدؿ نل أف
للبرنامج التدريبي أث ار جيدا ،ل نو لـ يبلغ الحد ا دن للمستوى المعياري للفانلية حسب معامؿ

ال سب بالؾ وبالتالي وبطريقة آلية معامؿ الفانلية لماؾ جوجياف.

باختبػػار صػػدؽ الفرض ػػيات الجزئيػػة اا ول ػ والثاني ػػة والثالثػػة) ت ػػوف الد ارس ػػة قػػد أجابػػت ن ػػف

السػؤاؿ الثػاني مػػف أسػئلة الد ارسػػة  ،وىػوا مػػا أثػر ايسػتراتيجية التدريسػػية القائمػة نل ػ نمػوذج ديمنػػغ
للجودة الشاملة نل ا داء التدريسي ساتذة مادة نلوـ الطبيعػة والحيػاة فػي التعلػيـ المتوسػط بوييػة
البرج ؟) ،ومف ثـ ت وف أىداؼ الدراسة قد تحققت نسبيا.

التقويـــــــــــــم
40
30

القياس القبلي

20

القياس البعدي

10
0

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

الش ؿ رقـ ا )9رسـ بياني يوضح الفرؽ في ا داء نل مستوى مجاؿ التقويـ بيف التطبيقيف ا وؿ
والثاني لبطاقة مالحظة ا داء ا داء التدريسي فراد نينة الدراسة اأساتذة مادة نلوـ الطبيعة
والحياة).
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الفصل الثامن:

 .3مناقشة وتفسير نتائج الفرضية العامة و الفرضيات الجزئية في ضوء الدراسات
السابقة
1.3

مناقشة وتفسير نتائج الفرضيات الجزئية
1.1.3

مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى:

حيث أثبػتػت النػتائػج ارتفاع متوسط درجات ا داء التدريسي البعدي فراد العينة مقارنة بمتوسط
درجػات ا داء التدريسي القبلي في مجاؿ االتخطيط لمتدريس) بعد خضونيـ للتدريب ،و انت
الفروؽ دالة إحصائيا نند مستوى ديلة ا .)0.01
إذ بلغػت قيمػػة ات) ا )18.029وىػػي دالػػة إحصػػائيا بمسػػتوى ديلػػة ا ،)0.01وتعػػزى الفػػروؽ إل ػ
المتغير التجريبي المتمثؿ ايسػتراتيجية التدريسػية القائمػة نلػ نمػوذج ديمنػغ ،ف انػت وجػود الفػروؽ
بػيف متوسػطات أداء أسػاتذة نلػػوـ الطبيعػة والحيػاة نلػ بطاقػػة مالحظػة ا داء التدريسػي فػي مجػػاؿ
التخطيط قبؿ تعرضيـ للتدريب نل ايستراتيجية التدريسية وبعده لصالح القياس البعدي ،حيث بلغ
المتوسػط الحسػابي فػي المالحظػة البعديػة لػتداء التدريسػي سػاتذة نلػوـ الطبيعػة والحيػاة فػي مجػاؿ
التخطيط -وفقا للبرنامج التدريبي لالستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ للجودة الشاملة -
قيمػػة ا )67.428وىػػو أنل ػ مػػف المتوسػػط الحسػػابي ل ػػتداء فػػي المالحظػػة القبليػػة الػػذي بلػػغ قيم ػػة
ا.)44.821
ورةـ ما يتضح مف الجدوؿ رقـ ا )26يتبيف أف مقدار ال سب في مجاؿ التخطيط لتداء

التدريسي قد بلغت ا ،)0.63وىذه القيمة ةير دالة إحصائيا نيا أصغر مف قيمة بالؾ المعيارية

ا ،)1.2في حيف بلغت نسبة الفعالية بلغت ا )0.44وىي ةير دالة إحصائيا نل فانلية البرنامج
التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ للجودة الشاملة نيا أصغر مف

معامؿ ماؾ جوجياف ا .)0.60إي أف الجدوؿ رقـ ا )25بيف أف قيمة حجـ ا ثر قد بلغت

ا ،)0,923وىي أ بر مف القيمة المعيارية ا ،)0.80مما يؤ د وجود أث اًر إيجابيا للبرنامج التدريبي

حوؿ ايستراتيجية التدريسية في مجاؿ التخطيط لتداء التدريسي فراد العينة ،وىي قيمة نالية.

وبالتالي يم ف القوؿ أف ىدؼ الدراسة نل مستوى مجاؿ التخطيط قد تحقؽ.

وتتفؽ ىذه النت يجة مع ما توصلت إليو حليمة نبد القادر ا )2008والحبالني ا)2012

حيث أف حجـ تأثير البرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية نل ا داء التدريسي فراد
العينة في ؿ المعايير الم ونة لمجاؿ التخطيط ،والذي اف مرتفعا ،إذ بلغت قيـ إيتا لمعايير
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التوالي :اتحديد خطة بيداةوجية ،صياةة ا ىداؼ ورصد ال فاءات،

المعرفة العلمية) ا ،)0.834 ،0.939 ،0.960وىي ليا قيـ نالية ،وىذا يعني أف ،%96.30

و ،%93.90و % 83.40مف التباينات ال لية لمعايير إحدى مجايت المتغير التابع اا داء
التدريسي في مجاؿ التخطيط) يرجع إل

تأثير المتغير المستقؿ )البرنامج التدريبي حوؿ

ايستراتيجية التدريسية وفؽ نموذج ديمنغ للجودة الشاملة).

ويم ف إرجاع تفسير ذلؾ إل ما تفردت بو ايستراتيجية بقدرتيا نل التأثير في إقناع أفراد العينة
بأىمية التخطيط واإللماـ بمعاييره الخاصة :بتحديد وصياةة ا ىداؼ وال فاءات المتوخاة ،خاصة
وأنو في ضوء اإلصالحات ا خيرة أصبحت ا ىداؼ تحدد لبناء الموارد وادماجيا لحؿ وضعيات
مش لة ورصد ال فاءات مف خالؿ تنمية نمليات التعلـ والبحث العلمي وايتجاه اإليجابي نحو
المادة الدراسية .ما أف تحديد الخطة البيداةوجية في ضوء اإلم انات المدرسية المتاحة ،وبمراناة
الم تسبات القبلية للمتعلميف ،واقتراح أنشطة تعلمية ووضعيات مشوقة ومزنزنة لتصورات التالميذ
ليا صلة مباشرة قدر اإلم اف بواقع التلميذ وحياتو اليومية ،والتنويع في طرؽ التدريس ،وتقدير زمف
اإلجراءات التنفيذية للدرس ،نل الرةـ أف ما تعتمده بيداةوجيا ال فاءات في التدريس ىي النظرية
البنائية ،وأيف يعد زمف التدريس -وفؽ ىذه الطريقة  -مفتوحا إل حد بير ،إي أف الضرورة تلح
نل ا ستاذ أف يجتيد في تقدير زمف التنفيذ خالؿ تحديد الخطة البيداةوجية ،وتحديد أساليب
ومعايير التقويـ بما يوافؽ اليدؼ المتوخ  ،نل ةرار إحاطتو العلمية بالمنياج الدراسي وأىدافو
ومحتوياتو وطرؽ تطبيقو

ؿ ذلؾ لو مف ا ىمية ال برى في تيسير التدريس بش ؿ منظـ دوف

نقبات ،أوثغرات ،مما ي نع س نل تفعيؿ نناصر الموقؼ الصفي ،ونل التم ف مف ا داء.
ايسترتيجية المقترحة -
ا
ولعؿ ما نزز ىذه النتيجة ،ىو ما تـ التطرؽ إليو في مرحلة التخطيط –في
والتي أ دت نل ا خذ بعيف اينتبار التطلعات ،و ذا إيجاد ا جوبة ل ؿ ا سئلة المطروحة امف؟
ماذا؟ أيف؟ يؼ؟ مت ؟ لماذا؟) بمعن

تحديد ما ينبغي الوصوؿ إليو والخطوات المتبعة في

التنفيذ ،مع نرض قائمة معايير جودة ا داء التدريسي في مختلؼ المجايت ومناقشتيا مع
المتدربيف وتبياف أىمية حيازتيا وتطبيقيا لتجويد ا داء والمخرجات المنتظرة .وطالما أف التخيطط
الجيد للتدريس يعد أحد أىـ سمات الجودة في ا داء ،والمؤدي بدوره إل

اإلتقاف ليػتػـ في ىذه

المرحلة تحديد ا ىداؼ والعمليات ،وا دوار ،والمسئوليات ،والػمػوارد و ذلؾ ا سالػيػب قبؿ اينطالؽ
في التنفيذ ،وىو ما تـ السعي للوصوؿ إليو .ما أف التحديد ا ىداؼ وصياةتيا جيدا لت وف مرنة،
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ستترجـ إل نسؽ مف التعليمات والنشاطات والوضعيات التعلمية واإلدماجية والتقويمية إلنادة ضبط
الخطة البيداةوجية .باإلضافة إل التأ يد نل ضرو ةر حيا ةز ا ستاذ لخلفية معرفة نلمية بموضوع
الدرس وب ؿ ما يقوـ بتدريسو -خاصة وأف النظرة الحديثة للعلـ تؤ د نل أف البناء معرفي يعتمد
مصادر تعلـ متنونة ومتعددة  -تم ف االمعلـ) مف بناء ثقافة نلمية لدى متعلميو بعيدا نف نقؿ
المعرفة وس تيسر نملية تنفيذ التدريس ،إذ تعتمد استراتيجية ديمنغ أثناء التخطيط نل

تجويد

المدخالت ،واينطالؽ مف فلسفة الخطأ "صفر" ،لتبعد نف العشوائية في ا داء وتجعؿ العمؿ نسقا
مف الخطوات المترابطة المت املة ،ويعزز الثقة بالذات ،وتجنب المواقؼ الحرجة ،وتم ف مف
ا تشاؼ نقائص المنياج ونيوبو ،وتصحيح ا خطاء ،بما يسد الفجوات المفرزة.
وتػأتػي ىػذه النػتػيجة متػوافػقة مع ما تػوصلت إليو دراسات ؿ مف سعيد الغامدي ا )2010وحليمة
المولد ا )2008وسليماف ا )2000ومعمر الفراء ا )2006ودراسة نلي نزت ا )2006وأماؿ
أحمد ا )2008وتخػتلؼ مع نتائج د ارسػة ريمة الخطيب ا.)2012
 2.1.3مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية:
أثبػتػت النػتائػج في ىذا الصدد :ارتفاع متوسط درجات ا داء التدريسي البعدي فراد العينة
مقارنة بمتوسط درجػات ا داء التدريسي القبلي في مجاؿ اتنفيذ لمتدريس) بعد خضونيـ للتدريب،
و انت الفروؽ دالة إحصائيا نند مستوى ديلة ا .)0.01
إذ بلغت قيمة ات) ا ،)9.326وىي دالة إحصائيا بمستوى ديلة ا ،)0.01وتعزى الفروؽ

إل المتغير التجريبي المتمثؿ ايستراتيجية التدريسية القائمة نل

نموذج ديمنغ .إذ أف وجود

فروؽ بيف متوسطات أداء أساتذة نلوـ الطبيعة والحياة نل بطاقة مالحظة ا داء التدريسي في

مجاؿ التنفيذ قبؿ تعرضيـ للتدريب نل

ايستراتيجية التدريسية وبعده ،و انت الفروؽ لصالح

القياس البعدي ،حيث بلغ المتوسط الحسابي في المالحظة البعدية لتداء التدريسي ساتذة نلوـ
الطبيعة والحياة في مجاؿ التنفيذ  -قيمة ا )92.250وىو أنل

مف المتوسط الحسابي في

المالحظة القبلية لتداء الذي بلغ قيمة ا .)69.892وتدؿ ىذه النتيجة تأ د وجود فروؽ دالة

إحصائيا بيف متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيقيف القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة في
مجاؿ التنفيذ لصالح التطبيؽ البعدي لبطاقة مالحظة ا داء التدريسي ،تعزى إل المتغير التجريبي

اايستراتيجية التدريسية).
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ما يتضح مف الجدوؿ رقـ ا )29أف مقدار ال سب في مجاؿ التنفيذ لتداء التدريسي قد

بلغ ا ،) 0.57وىذه القيمة ةير دالة إحصائيا نيا أصغر مف قيمة بالؾ المعيارية ا ،)1.2في

حيف بلغت نسبة الفعالية ا ) 0.38وىي ةير دالة إحصائيا نل فانلية البرنامج التدريبي حوؿ
ايستراتيجية التدريسية القائمة نل

جوجياف ا.)0.60

نموذج ديمن غ للجودة الشاملة نيا أصغر مف معامؿ ماؾ

إي أنو يم ف القوؿ أف ىدؼ الدراسة نل مستوى ىذا المجاؿ تحقؽ نسبيا حيث بلغت قيمة مربع

إيتا لحجـ أثر البرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية نل ا داء التدريسي فراد العينة في

مجاؿ التنفيذ  ،0.763وىي قيمة أنل مف المتوسط ول ف ليست مرتفعة نل

الرةـ مف أنيا

تقترب مف  ،0.80مما يدؿ نل أف للبرنامج أث اًر إيجابيا متوسطا في مجاؿ التنفيذ لتداء التدريسي
لمعلمي االمتربصيف) مادة نلوـ الطبيعة والحياة اأفراد العينة) ،وىي تتفؽ مع ما توصؿ إليو بياف

ا )2010في دراستو ،إذ لـ يحقؽ البرنامج التدريبي الذي اقترحو بياف ا ثر المرةوب في تحسيف
ا داء التدريسي في مجاؿ التنفيذ وأورده بياف إل أف استعماؿ استراتيجية التعلـ الذاتي االتدرب
الذاتي) فراد العينة نل البرنامج التدريبي حاؿ دوف تحقيؽ ا ثر اإليجابي المنتظر .وتختلؼ ىذه

النتائج مع ما توصلت إليو دراسة المولد ا .)2008ما يتضح مف قراءة قيـ مربع إيتا ل ؿ معيار

مثلما ىو مبيف في الجدوؿ ا ،)30تقارب حجـ تأثير البرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية
نل ا داء التدريسي فراد العينة في ؿ معايير مجاؿ التنفيذ ،إذ بلغت قيـ إيتا مربع نل مسوى

المعايير :امعيار استخداـ طرؽ واستراتيجيات التدريس ،معيار استخداـ الوسائؿ التعليمية ،ومعيار
إدارة البيئة الصفية) ونل التوالي القيـ التالية ا ،)0.679 ،0.757 ،0.80إذ ُيالحظ أف قيمة
مربع إيتا الوحيدة التي انت نالية ىي التي تخص المعيار ا وؿ في ىذا المجاؿ وىو "استخداـ

طرؽ واستراتيجيات التدريس" لتتوافؽ ىذه النتيجة التي توصلت إلييا دراسة الحميري ا ،)2009إي

أف المعيارييف اآلخريف حققا قيمتيف متوسطتيف مثلما ىو مبيف سالفا.

وقد تػعزى ىذه النػتػيجة إل تأثػير المتغير المستقؿ ،حيث انتمد البرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية
التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ نددا مف الطرؽ ،وايستراتيجيات التدريػسػية الحديثة التي تشرؾ
المتدرب االمتعلـ) في الموقؼ الصفي التعلمي مثؿ االعصؼ الذىني ،التعلـ التعاوني ...،الخ)،
و ف ا ساتذة المتربصيف تعرفوا نل مرونة ايسترتيجية التدريسية مف خالؿ المحاض ةر والمناقشة
الموجية أ سبيـ ذلؾ القد ةر نل تنفيذ التدريس وفؽ المعايير والمؤشرات المنوط حيازتيا في أدائيـ
التدريسي ،إضافة إل وجود رةبة لدييـ في اإللماـ ب ؿ ما ىو حديث في طرؽ واستراتيجيات تنفيذ
التدريس ،والبحث نف أف ار جديدة فيو ،وىو ما بدا واضحا في أسئلة ا ساتذة نػبر مناقػشػتيـ
222

عرض ومناقشة وحتليل نتاجئ ادلراسة

الفصل الثامن:

للمستجدا ت في المجاؿ التعليمي التعلمي و يفية تنفيذه ،ومناقشة نموذجا نظريا وآخر نمليا أثناء
التدريب ،ما يم ف إنزاء ىذه النتيجة إل ايستديؿ بالنموذج العملي لالستراتيجية التدريسية التي
تـ نرضو حوؿ "موضوع التقويـ" ،ووقعو اإليجابي في التوضيح لتساتذة وتبييف أىمية تفعيؿ
ايستراتيجية الفانلة في الموقؼ التعليمي التعلمي.
وتعزى النتيجة المتعلقة بحجـ أثر البرنامج التدريبي حوؿ ايس تراتيجية التدريسية نل معياري "إدا ةر
البيئة الصفية ،واستخداـ الوسائؿ التعليمية" والتي انت متوسطة والمقد ةر بقيمتيف بلغتا نل التوالي

ا )0.757 ،0.679إل

أف جودة إدارة البيئة الصفية تتوقؼ نل

جودة ومالئمة الظروؼ

الفيزيقية والنفسية للبيئة الصفية أو بمفيوـ واسع للبيئة التعلمية وبالتالي تنمية مستوى الدافعية

للتعلـ ،وتوجيو التعامؿ والتفانؿ في المواقؼ الصفية المختلفة ،والوصوؿ بالمتعلميف إل

نواتج

التعلـ .فالوق ت المتاح للتعلـ والم اف واإلم انات الفيزيقية ليا مف ا ىمية بم اف في نجاح تنفيذ
الدرس ،ولعؿ ىذه النتيجة تعزى ذلؾ إل ةياب أو قصور إدارة الوقت بسبب ثافة المنياج مع
ضرورة تطبيقو ،وا تظاظ ا قساـ الذي يتناف مع متطلبات تطبيؽ بيداةوجيا ال فاءات المتبناة في
المدرسة الجزائرية ،والتي حددت دور المعلـ في توجيو المتعلـ للتعلـ الذاتي وفؽ مقاربة فارقية .ما

أنو وفي الوقت ذاتو ،تعاني مؤسسات التعليـ المتوسط مف ضعؼ اإلم انيات المادية ،وقلة

التجييزات المخبرية والعلمية ،إضافة لحاجة المباني والغرؼ الصفية للصيانة ،و ذا التخفيؼ مف
أنداد التالميذ في القسـ الواحد  ،وفي ىذا الصدد يتأ د ا ثر الواضح والدور الميـ للوقت وللم اف،
وللموارد المادية م ونات ميمة لبيئة تعلـ مناسبة وجيدة لتدريس ىذه المادة العلمية الحيوية ،والتي
يشترؾ فييا المعلـ مع اإلدارة المدرسية والتعليمية

ؿ.

واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصلت إليو دراسة الرمحي ا )2007في أف ظروؼ البيئة الصفية التي
يتعامؿ معيا ا ستاذ مف ا تظاظ في الغرؼ الصفية وا تظاظ أنداد التالميذ فييا ،و ذلؾ مف

الضغط ،ومف زخـ المنياج لو أف يؤثر سلبا نل تنفيذ الدرس ،وىذا ما يتعارض مع تعليـ العلوـ
بناء نل معايير إدارة الجودة الشاملة ،والذي يستلزـ واقعا يمتاز بحرص اإلدارة المدرسية نل

تييئة متطلبات الجودة في التعليـ ،ومتابعتيا للعملية التعليمية– التعلمية وتطويرىا ،والعمؿ نل

خدمة المجتمع ومشار تو في إتخاذ ق اررات خاصة بالمدرسة ،و ذلؾ وجود معلميف مؤىليف أ اديميا
ونلميا ومينيا ،وأساليب تقييـ مناسبة .وما يؤ د ذلؾ ىو أف ضعؼ ايم انيات المادية ىي مف
أبرز معوقات تطبيؽ إدا ةر الجودة الشاملة.

ما اتفقت مع ما توصلت إليو دراسة بياف ا ) 2010والتي شخصت نقبات تجويد إدارة البيئة

الصفية واستخداـ الوسائؿ البيداةوجية ،ولخصيا في:
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الفصل الثامن:

 ندـ وجود وسائؿ تعليمية حديثة في المدارس افية ومناسبة.
 ثرة ندد المتعلميف في الصفوؼ.

الدرسية.
 ضيؽ الزمف المحدد للحصة ا
الثاني.

 ثافة المنياج وضرورة اينتياء منو قبؿ تسرب الطالب في الفصؿ الدراسي

وتوصلت الدراسة إل أف أىـ متطلبات التي تؤدي إل تيسير وتحسيف تنفيذ التدريس وتطوير تعليـ
العلوـ بناء نل معايير الجودة الشاملة ،ىي :تحسيف التجييزات المخبرية ،وتخفيؼ اي تظاظ في
الصفوؼ ،وانادة النظر في الدورات التدريبيبة ،ونل انتبار أف مادة نلوـ الطبيعة والحياة تعتمد
نل إجراء ا نشطة والتجارب التي تأخذ جزء ي بأس بو مف وقت الحصة ،فإنو مف الضروري
زيادة ندد حصص التدريسية للصؼ الواحد ،ىذا باإلضافة إل تزويد معلـ العلوـ بأسماء ال تب
والمواقع العلمية التي تفيده في تنميتو مينيا.
ما تحتاج بعض المدارس إل

تحسينات وتجديدات نظ ار لضعؼ ايم انيات المادية فييا ،وقدـ

التجييزات سواء الصفية منيا أو المخبرية وةيرىا ،ما توجد في الوقت نفسو مدارس قديمة ،تعاني
مف اي تظاظ وتحتاج إل الترميـ والصلح والتجديد ،وتزويدىا بالمقاند الحديثة ،وتحسيف اإلضاءة
وةيرىا مف اإلصالحات.
وفي ىذا الصدد اتفقت نتائج الدراسة الراىنة أيضا مع نتائج دراسة بو رمة ا )2004ونتائج دراسة
الغامدي ا )2010الذي توصلت إل أف ممارسة معلمي العلوـ بالمرحلة المتوسطة لمجاؿ التنفيذ
في ضوء المعايير العالمية "للتربية العلمية" انت بدرجة ضعيفة ،ما أ دت ىذه النتيجة دراسة
محمد ا )2010التي توصلت إل

أف مستوى ا داء التدريسي لمعلمي العلوـ في ضوء بعض

مؤشرات ا داء الدولية المعاصرة لـ تبلغ حد التم ف المحدد بنسبة أ بر مف  ،%70وتتفؽ مع ما
أ ده ؿ مف الحميري ا )2009في والحبالني ا )2012نل ضرورة نمؿ حلقات للجودة سواء في
تحسيف محتوى البرامج والمقررات الدراسية ،أو تحسيف طرؽ التدريس والتقنيات التعليمية ،مع تلبية
حاجة المعلميف للتدريب المستمر ،وال إرشادات تتعلؽ بالتنويع في ا ساليب والطرؽ المستخدمة.
في حيف يم ف تفسير تفوؽ ا ساتذة في ا داء البعدي إل

يفية التعامؿ والتفانؿ

معيـ،أثناء التدريب واإلجابة نف استفساراتيـ في المادة العلمية ،التي أ دت أف تم ف المعلـ مف
المادة العلمية لتخصصو بدرجة بيرة يساىـ في أف ي وف ايلتزاـ بإدارة الصؼ بش ؿ مقبوؿ حد
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إثارة اىتماـ ا ساتذة المتدربيف وتشويقيـ للمادة العلمية ،وايستعماؿ للنبرات

الصوتية ،واإلشارات ،والمتابعة الجيدة ل ؿ المتدربيف لما يدور خالؿ الدورة ،والحر ة المناسبة،
واحتراميـ ،والتفانؿ الجيد معيـ أثناء النقاشات بعيدا نف الثنائية املقف ،متلقي) ،إضافة إل إنياء
ؿ وحدة تدريبية في الوقت المناسب وف التدريب موقؼ مخطط ،لو أىداؼ ،ا مر الذي يلزـ
المدرب بمراناة نامؿ الزمف ،لتحريؾ مجريات الموقؼ التدريبي وي وف إنياء ؿ نقطة بنظاـ معيف
مح ـ .إضافة إل أنو نند نرض المعايير أو المواصفات المقترحة ،اف ىناؾ اىتماـ وتر يز مف
المتدربيف نلييا ،وب يفية التم ف منيا ونيا مف ايتجاىات الحديثة في الميداف التربوي.
ما قد ي وف مرد تحسيف ا داء التدريسي في مجاؿ "التنفيذ " ىو ما تـ مراناتو أثناء
التدريب نل ايستراتيجية مف تطورات جارية في العلوـ التربوية حيث تمت اإلشا ةر إلييا االجودة
الشاملة ،ومعايير ا داء التدريسي للمعلـ في ضوء معايير الجودة الشاملة ،)... ،ىذا وقد انت
ىناؾ إشارة إل العديد مف المش الت التي تعترض تجويد المخرجات التعليمية ،وبالتالي التأ يد
نل أىمية تجويد أداء المعلـ  -أىـ المدخالت التعليمية – لتحقيؽ المخرجات التعليمية والتربوية
المتوخاة .ناىيؾ أيضا نل

إدراؾ ا ساتذة ىمية التنفيذ الصحيح للتدريس الذي يعد مف أىـ

معايير ا داء ،دوف إىماؿ التأ يد نل ضرو ةر استخداـ الوسائؿ البيداةوجية المناسبة والمتاحة في
البيئة المدرسية ،وتفعيؿ التجارب المخبرية ،والدروس التطبيقية ،والبرامج المنونة الموجودة في
ا قراص المدمجة التي يم ف ايستفادة منيا في نملية التدريس .وقد أتت ىذه النتيجة متوافقة مع
ما توصلت إليو دراسة لميب وآخروف ا ،)2010ودراسة سعيد الغامدي ا )2010وراشد ا)2007
ورفيؽ محسف ا ،)2010واختلفت مع ما توصلت إليو دراسة الحبالني ا )2012وجميلة الوىابة
ا ،)2013ودراسة توسا ومارتف ا )2010وحليمة المولد ا )2008ودراسة ا برط ا ،)2011ودراسة
دوراف وآخروف ا )2009إي أف ىناؾ إجمانا حاصال حوؿ أىمية جودة إدارة البيئة الصفية
والوقت وتفعيؿ استخداـ الوسائؿ البيداةوجية ،وطرؽ واستراتيجيات التدريس التي تر ز نل تفعيؿ
دور المتعلـ في بناء المعرفة وتوظيفيا وتطويرىا.
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الفصل الثامن:

 3.1.3مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة:
أثبػتػت النػتائػج ارتفاع متوسط درجات ا داء التدريسي البعدي فراد العينة مقارنة بمتوسط درجػات
ا داء التدريسي القبلي في مجاؿ االتقويم ) بعد خضونيـ للتدريب ،و انت الفروؽ دالة إحصائيا
نند مستوى ديلة ا.)0.01
ورةـ ما يتضح مف الجدوؿ رقـ ا- )32يتبيف أف مقدار ال سب في مجاؿ التقويـ لتداء التدريسي
قد بلغت ا ،)0.49وىذه القيمة ةير دالة إحصائيا نيا أصغر مف قيمة بالؾ المعيارية ا،)1.2
في حيف بلغت نسبة الفعالية بلغت ا ) 0.308وىي ةير دالة إحصائيا نل

فانلية البرنامج

التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ للجودة الشاملة نيا أصغر مف
معامؿ ماؾ جوجياف ا - )0.60إي أف الجدوؿ رقـ ا )30بيف أف قيمة حجـ ا ثر قد بلغت
ا ،)0,806وىي أ بر مف القيمة المعيارية ا ،)0.80مما يؤ د وجود أث اًر إيجابيا للبرنامج التدريبي
حوؿ ايستراتيجية التدريسية في مجاؿ التقويـ لتداء التدريسي فراد العينة ،وىي قيمة نالية،
وبالتالي يم ف القوؿ أف ىدؼ الدراسة نل مستوى مجاؿ التقويـ قد تحقؽ.
ومرد ىذه النتيجة ىو تأثير "البرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية" ،حيث تبيف أىمية
التقويـ في تصحيح ا خطاء وتجاوز النقائص والسلبيات في المردود التعليمي للتالميذ مع تقديـ
المرافقة البيداةوجية والتغذية الراجعة ،وتعزيز وتثميف اييجابيات في إنجاز ا نشطة التعلمية
للتالميذ ،وتقويـ المعلـ أدائو لتحسينو ولتطوي هر قصد تجويد مدخالت ونمليات ومخرجات التعليـ.
ولإلشارة فإف التقويـ عملية يمثؿ المرحلة الثالثة في نجلة ديمنغ والمعروفة بمرحلة التدقيؽ
والفحص والمتابعة" للتأ د مف سالمة التخطيط التنفيذ وأساليب التقويـ وفؽ الخطة المعدة ،والتي تعد
بمثابة تغذية راجعة يتـ مف خالليا تدريب ا ساتذة نل التقويـ ،واصدار ا ح اـ ،وابداء المبررات
ليذا الح ـ أو القرار .إذ أ دت مؤشرات تقييـ أداء أستاذ نلوـ الطبيعة والحياة في مجاؿ التقويـ
تقدـ وتطور أدائو نل مستوى ىذا المعيار ،والذي يم ف ترجمتو باستيعاب ا ستاذ المتدرب لما
تدرب نليو ،وقدرتو نل

توظيفو وتفعيلو ،دوف إةفاؿ أف التقويـ ضرورة تتـ في نياية ؿ لقاء

تعليمي والذي ي تم ف مف خاللو المعلـ التأمؿ فيما تـ تنفيذه ،والمراجعة المستمرة إلجراءات التنفيذ،
وبلورة الق اررات والعمؿ نل

دنـ الجيد منيا في صياةة ا ىداؼ وتحديد الخطة البيداةوجية
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والمعرفة العلمية وطرؽ واستراتيجيات تنفيذ الدرس واستخدامات الوسائؿ التعليمية المتاحة وادارة
البيئة الصفية ،وأدوات وأساليب وفنيات التقويـ المالئمة الرسمية وةير الرسمية ،وتالفي ما قد يؤثر
سلبا مف خالؿ نملية التحسيف "  "actingوالتي تتمظير يحقا في إنادة التخطيط للنشاطات
والدروس المقبلة وى ذا تستمر نملية تحسيف ا داء و ؿ ما يرتبط بو لت وف ايستفادة مف نتائج
التقويـ قصد تحقيؽ الفانلية والنجانة.
وتأتي ىػذه النػتػيجة متوافػقة مع ما توصلػت إلػيو د ارسػة حامد الغامدي ا )2013ودراسة الحبالني
ا )2012ودراسة فتحية بطيخ ا )2005ودراسة نبيؿ حداد ا ،)2008ودراسة أماؿ محمود
تحسف أداء معلمي العلوـ في التقويـ،

ا )2003ودراسة ا برط ا )2011التي توصلت إل

وتخػتػلؼ مع ما توصلت إليو د ارسػة معمر الف ار ا )2006ودراسة راشد ا ،)2007ودراسة سعيد
الغامدي ا.)2010

 2.3مناقشة وتفسير نتائج الفرضية العامة:
يتضح مف الجدوؿ رقـ ا )24أف مقدار ال سب في ا داء التدريسي
القيمة ةير دالة إحصائيا

ؿ قد بلغ ا ،)0.56وىذه

نيا أصغر مف قيمة بالؾ المعيارية ا ،)1.2في حيف يلغت نسبة

الفعالية ا ) 0.375وىي ةير دالة إحصائيا نل

فانلية البرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية

التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ للجودة الشاملة نيا أصغر مف معامؿ ماؾ جوجياف ا،)0.60
إي أف ما نستدؿ بو مف الجدوؿ رقـ ا )23قيمة حجـ ا ثر قد بلغت ا ،)0,86وىي قسمة نالية
وأ بر مف القيمة المعيارية ا ،) 0.80مما يدؿ نل

أف للبرنامج أث ار مرتفعا في تحسيف ا داء

التدريسي لمعلمي االمتربصيف) مادة نلوـ الطبيعة والحياة اأفراد العينة) ،ما تعززه نتيجة ارتفاع
متوسط درجات ا داء التدريسي البعدي فراد العينة مقارنة بمتوسط أدائيـ القبلي في المقياس

ؿ

ارتفانا داي إحصائيا ،نند مستوى ديلة ا . )0.01حيث يم ننا القوؿ أف اليدؼ العاـ للدراسة قد
تحقؽ :بوجود أث ار لالستراتيجية التدريسية القائمة نل

نموذج ديمنغ للجودة الشاملة نل ا داء

التدريسي فراد العينة ،و اف أث ار مرتفعا.
ويم ف تفسير ذلؾ في رةبة أفراد العينة في التطور وتحسيف ا دء ،ما يم ف ردىا إل إجرءات
التدريب نل ايستراتيجية أيف تزامف العرض النظري لمحاور محتوى ايستراتيجية مع الجوانب
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العملية التطبيقية في آف واحد مع الحرص نل الترابط ،والتسلسؿ في أثناء العرض ،نل حد سواء
مما ساند ا ستاذ المتدرب نل

فيـ العالقة بيف الجوانب النظرية والجوانب العملية التطبيقية

للعملية التدريس ،وىو ما تنادي بو ايتجاىات الحػديثػة في التدريس .ما يعود السبب إل اشتماؿ
ايستراتيجية التدريسية الخبرات العلمية والتربوية المتنونة ،فقد تضمنت معظـ معايير ا داء
التدريسي في مجايت التخطيط والتنفيذ والتقويـ ،التي يحتاج إلييا معلمو مادة نلوـ الطبيعة والحياة
ل ي يصبح تعليميـ وأدائيـ ذو جودة ،وىذه النتيجة توافؽ ما توصلت إلييا أةلب الدراسات التي
تناولت ا داء التدريسي ونملت نل تطوي هر وتحسينو مف خالؿ برامج تدريبية استيدفت ذلؾ.
وتتداخؿ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الحباشنة ا )2013والتي أ دت أف المعلـ ال ؼء ىو
الذي يترجـ أداءه ترجمة إجرائية فعالة لما يقوـ بو مف أفعاؿ ،وما يحدده مف خطط بيداةوجية ،وما
يعتمده مف استراتيجيات تدريسية ومايستثمره مف وسائؿ تعليمية ،وأساليب تقويمية لتحقيؽ أىداؼ
التعلـ.
إضافة إل أف ايستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ ىي فرصة حقيقية للمعلميف

لالسػػتزادة بمػػا ي ػػنفعيـ فػػي مجػػاؿ نملي ػػـ ،ني ػا تشػػتمؿ م ارح ػػؿ ومجػػايت ا داء التدريسػػي الرئيس ػػة،

إضافة إل نرض وتقديـ محتػوى التػدريب نلييػا بطريقػة واضػحة وبسػيطة ،حيػث نجػدىا تخلػو مػف
التعقيػػدات ،والت ػػي تر ػػت أثػ ػ ار إيجابيػػا بع ػػد إب ػراز ال ػػدور القيػػادي والفع ػػاؿ سػػتاذ م ػػادة نلػػوـ الطبيع ػػة

والحيػاة ممػا يثيػر دافعيػػة ا سػاتذة المتػدربيف نحػػو ايسػتفادة ،و سػب لمػا لمسػػوه مػف أىميػة توجيييػػة
وجػودة ومرونػة نمليػة لالسػتراتيجية ،خاصػة أف نصػرنا الحػالي ىػو نصػر التطػورات السػريعة التػي
تفرض تحدي موا بتيا بالمرونة.

وقد يم ف إنزاء ىذه النتيجة إل

التنوع في طرؽ تدريب بما يتالءـ مع المحتوى التعليمي

المناقشة ،والعصؼ الذىني ،والتعلـ التعاوني مما يعمؿ نل زيادة فرص الممارسة خاصة مع
تنوع موضونات منياج الجيؿ الثاني والمقاربة بال فاءات ،ذلؾ ايىتماـ بتعريؼ المدربة بالطريقة
المتبعة في التدريب في ؿ لقاء ومناقشتيا ساند نل استيعاب ىذه الطرائؽ ،و يفية تطبيقيا مما
أدى التحسيف في ا داء.
إضافة إل ما سبؽ ،إف استخداـ التغذية الراجعة خالؿ مناقشة ا نشطة التدريبية ،يم نو أف
ي وف قد أسيـ في تعديؿ أداء ا ساتذة المتدربيف مع التأ يد نل تصحيح ا خطاء التي توجد في
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أوراؽ العمؿ ،وا نشطة المستخدمة في اللقاء ،فالتغذية الراجعة تساند المتعلـ نل نحو صحيح
ودقيؽ إل تماـ المياـ الضرورية بنجاح.
تػأتي ىػذه النػتيػجة متوافقة مع ما توصلت إليو دراسة حليمة ا )2008في أف ايستراتيجية التدريسية
القائمة نل نموذج ديمنغ ليا أث ار إيجابيا في تحسيف ا داء التدريسي للطالبات المعلمات وتطويره.
طالما أف ما يميز ايستراتيجية التدريسية القائمة نل نموذج ديمنغ ابتعادىا نف النمطية ،وتميزىا
بالمرونة والتحسيف المستمر بيدؼ تحقيؽ مخرج تعليمي ؼء قادر نل اإلبداع والتميز.
ما تتفؽ نتيجة الدراسة نسبيا مع ما توصلت إليو دراسات ؿ مف الحبالني ا  )2012والوىابة
ا )2013والمال ي ا )2010وا برط ا )2011والحباشنة ا )2013وحامد الغامدي ا)2013
ودراسة فتحية بطيخ ا )2005ونبيؿ حداد ا ،)2008وأماؿ محمود ا )2003وا برط ا)2011
التي توصلت أثر البرامج التدريبية في تحسف أداء معلمي العلوـ ،وتخػتػلؼ مع ما توصلت إليو
د ارسػة بياف ا )2010ودراسة راشد ا ،)2007ودراسة سعيد الغامدي ا.)2010
إف نتيجة مقدار ال سب في ا داء التدريسي ا )0.56ونسبة الفعالية ا )0.37المنخفضيف

وةير الداليف ،تتفؽ مع ما توصلت إليو دراسة بياف ا ،)2010وقد تعود ىذه النتيجة إل أسباب
ندة تتداخؿ مع تلؾ التي ذ رىا بياف ،وىي نل النحو اآلتي:

 -أبدى أفراد العينة صعوبات يم ف قد تحوؿ دوف تجويد تنفيذ ما يخططوف لو ،وما استفادوا منو

خالؿ التدريب نل ايستراتيجية التدريسية ،مثؿ ا تظاظ ا قساـ بالتالميذ وبالتالي صعوبة إدا ةر

البيئة الصفية ،وقصر المدة الزمنية لتطبيؽ المنياج الدراسي مقارنة ب ثافتو.

 ربما ا نت ىناؾ حاجة إلإضافية لإلفادة أ ثر.

-

تدنيـ النموذج العملي في البرنامج التدريبي بدروس نموذجية

ما قد يعود السبب إل جدة المفاىيـ والطروحات ،أو أف بعض أفراد العينة لـ يلتزموا بقواند

التعلـ وتعليماتو المحددة ،مما انع س نل

ايستراتيجية.

أدائيـ ،وانخفضت فانلية البرنامج التدريبي حوؿ

مف خالؿ ؿ ماسبؽ ،ونظ ار ف اليدؼ العاـ للدراسة قد تحقؽ يم ف ايستنتاج أف

البرنامج التدريبي حوؿ ايستراتيجية التدريسية ساىـ في تنظيـ وضبط مرحلة التخطيط ،واختيار

الطرؽ التدريبية ،والوسائؿ وا نشطة المناسبة ،والتقويـ ،فضالً نف تفانؿ ا ساتذة ومشار تيـ
الفعالة ،ومف ثـ استثمار رةبتيـ في التدريب والتعرؼ نل
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التدريب مف خالؿ ورش العمؿ وندـ اي تفاء بالجانب النظري ،اف لو أىميتو وانع اسو نل

ا داء التدريسي ،إذ أ سبيـ الميارات بطريقة وظيفية نملية أقرب إل الفيـ وايستيعاب نػف طريػؽ

تػ امؿ المعرفة ،فيو ىمزة وصؿ بيف الجانب المعرفي وا دائي االمياري) .ونليو فإف ما حق ػقػتو

ايستراتي جية مف نتائج جيدة حسب ما توصلت إليو الدراسة يرجع إل ندة نوامؿ منيا:

 - 1تقاطعت الدراسة الراىنة مع ما تيدؼ إليو ايتجاىات المعاصرة "الجودة الشاملة" في العالـ
حوؿ إصالح التعليـ ،إذ حظيت الجودة الشاملة بجانب بير مف ايىتماـ

نيا إحدى الر ائز

ا ساسػية التي تولدت لمػسايرة التطػورات ،والمتغيرات الدولية والمحلية نل حد سواء ،ويرى البعض
أنيا التحػدي الحقيقي الذي يواجو ا مػـ.
 - 2شمولية ايستراتيجية ل ؿ نناصر التدريس ،وتقسيميا إل ندة مراحؿ ساند نل نملية التح ـ
في الضبط والتخطيط -رةـ ا ثر الذي اف متوسطا في مجاؿ التنفيذ في ا داء التدريسي فراد
العينة  ،-مما يؤدي إل

ترابط الموضونات مع بعضيا ،بحيث تصبح نسيج واحد متناسؽ

ومترابط ،وتحقيؽ مبدأ ايستمرار والتتابع في ا تساب وتنظيـ الخبرات التعليمية ،بؿ إنو المدخؿ
لحدوث التعلـ الجيد وا تساب الخبرات الجديدة ،وىذا البناء المعرفي للمعلومات يتـ مف خالؿ تنمية
ا ستاذ لنفسو ،وىو مايؤدي إل جعؿ التعلـ ذا معن  ،واندماج الخبرات القديمة مع الجديدة في
نسؽ واحد.
 - 3ا سلوب المشوؽ في نرض ايستراتيجية التدريسية ،وطريقة التدريب نلييا والتي تـ
استخداميا في تنفيذ البرنامج التدريبي حوليا مما ساند في وجود جو مف الحماس والتحفيز للتعلـ،
واإلثارة والتشويؽ ،حيث لـ يعيد المعلميف ىذا ا سلوب مف قبؿ مما أدى إل إثارة دافعيتيـ نحو
التعلـ ورةبة في التطور ،رةـ الصعوبات -التي أبداىا أفراد العينة  -التي قد تحوؿ دوف جودة تنفيذ
ما يخططوف لو ،وما استفادوا منو خالؿ التدريب نل ايستراتيجية التدريسية ،مثؿ ا تظاظ ا قساـ
الفتر الزمنية لتطبيؽ المنياج الدراسي مقارنة
بالتالميذ وبالتالي صعوبة إدا ةر البيئة الصفية ،وقصر ة
ب ثافتو.
 - 4أنو قد ي وف ىناؾ تصور بير لدى المتدربيف بأىمية تنمية ذواتيـ وا تساب ميارات جديدة -
خاصة في مرحلة التربص والت ويف ا ولي أثناء الخدمة وقبؿ ترسيميـ  -مما اف لو ا ثر اإليجابي
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أدائيـ ،وىذا ما تـ مالحظتو نل

ا ساتذة المتدربيف مف السؤاؿ والحرص نل

الفائدة

والتطبيؽ الجيد لما تعلموه.
 - 5تم يف ايستراتيجية التدريسية لتساتذة المتدربيف مف التر يز نل

نمط ا داء التعاوني

وتشجيع العمؿ الفريقي قصد التطوير والتحسيف المستمريف ،بعد تحقيؽ معنويات أفضؿ ،حيث
يم ف المتدرب يف مف تبادؿ ا ف ار مع زمالئيـ ،مما جعليـ يعيشوف حالة مف التحدي مع أنفسيـ
ومع زمالئيـ في تعلـ وتطبيؽ ايستراتيجية التدريسية ،والعمؿ نل زيادة فرص الممارسة ي تساب
ال فاءات التدريسية ،بدء مف تعدد الوسائؿ التعليمية وا نشطة والت ليفات المالئمة إل أساليب
التقويـ.
 - 6أتت الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية دالة لصالح ا داء البعدي فراد العينة ،نتيجة لمراناة
الفروؽ الفردية فيما بيف ا ساتذة ،والقضاء نل الملؿ وتوفر ننصر التشويؽ ،والجاذبية مف خالؿ
وجود ا نشطة التعلـ التعاوني ،وممارسة التحليؿ والتر يب والتقويـ أثناء التدريب في شقيو النظري
والعملي في مجمونات العمؿ الجماني.
 - 7ما قد ي وف جدة المفاىيـ والطروحات سيفا ذي حديف مما يخلؽ ندـ ايلتزاـ التاـ بقواند
التعلـ وتعليماتو المحددة ،مما انع س نل انخفاض معدؿ ال سب ونسبة فانلية البرنامج التدريبي
حوؿ ايستراتيجية.
 - 8وقد يعود ذلؾ إل ضعؼ ا ساتذة في ترجمة بعض مؤشرات ا داء أثناء التطبيؽ الميداني
خاصة ما تعلؽ بمعياري إدارة البيئة الصفية ،واستخداـ الوسائؿ البيداةوجية ف ثافة القسـ بعدد
التالميذ الذي يتجاوز ا ربعيف تلميذا قد يعيؽ ا ستاذ في حسف إدا ةر بيئة القسـ التي استراتيجات
التعلـ النشط  ،ناىيؾ نل

ثافة المنياج وضرو ةر تطبيقو في اآلجاؿ المحددة والتي ي تتوافؽ مع

الحجـ الساني المخصص لذلؾ.
مما سبؽ وفي ضوء ما أفرزتو نتائج الدراسة الراىنة حوؿ الجودة الشاملة مدخؿ حديث
ومعاصر في ميداف التربية والتعليـ ىو التطلع إل ا فضؿ ،ولف ي وف ذلؾ إي مف خالؿ تجويد
العملية التعليمية التعلمية ،ووجود الدنائـ والمرت زات التي يم ف أف تقود المعلميف والمتعلميف نل
حد السواء للوصوؿ ا ىداؼ والغايات والمنشودة ،ولف ي وف ذلؾ إي بتوفر المعلـ ال ؼء القادر
المتم ف مف أدائو مف خالؿ برامج تدريب وت ويف قوية تساىـ في تحقيؽ ا ىداؼ ،وما تصبو إليو
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المجتمعات ا مر الذي دفع إلجراء دراسة بيدؼ معرفة أثر استراتيجية تدريسية قائمة نل نموذج
ديمنغ  Demingللجودة الشاملة نل ا داء التدريػسػي ساتذة مادة نلوـ الطبيعة والحياة في
التعل يـ المتوسط بويية برج بونريريج.
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شيدت المجتمعات في السنوات األخيرة تحوالت وتغيرات متسارعة مست العديد مف المجاالت
ال سيما في ضوء التدفؽ المعرفي والثورة التكنولوجية واالتصاالتية ،إذ أصبحت الحصيمة المعرفية
ألي مجتمع ىي القوة التي تصوغ حاضره وتؤمف مستقبمو .األمر الذي أكد عمى الحاجة لمواكبة
ومسايرة ومواجية تمؾ التحديات المترتبة عف ىذه التغيرات المتالحقة والمتسارعة ،وباتت المسؤولية
مشتركة بيف كؿ الفاعميف في محتمؼ المياديف.
ففي سياؽ الميداف التربوي ،صار مف غير المنطقي العمؿ بالبرامج الكالسيكية التي تركز
عمى تمقيف المعرفة لذات يا؛ ليتحوؿ االىتماـ والتركيز عمى بناءىا (المعرفة) ،وىو ما سعت إليو
اإلصالحات في المنظومة التربوية في الجزائر التي انطمقت منذ سنة  ،3004محاولة مف خالؿ
مناىج العموـ  -في تناوليا لممعرفة العممية  -االىتماـ ببناء المعرفة إلى جانب توظيفيا؛ وذلؾ
باستخداـ المنيج ا لتجريبي مف خالؿ االستقصاء والبحث في الظواىر التي تواجو المتعمـ في حياتو
اليومية.
وحتى يضطمع التعميـ الجيد بدوره الجوىري في تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية التعممية؛
يتطمب -إلى جانب المناىج والمستمزمات التعميمية التعممية وغيرىا مف المدخالت  -معمميف أكفاء
يحوزوف عمى معايير الجودة الشاممة في أدائيـ التعميمي .لذلؾ كاف لزاما عمى الييئات الوصية
اختيار وتوظيؼ أكؼء األفراد في مينة التدريس بما يتوافؽ ومتطمبات العممية التعميمية التعممية
الفعالة ،وخمؽ الفرص ليـ لمنيوض بمعارفيـ ورسكمة مياراتيـ خالؿ حياتيـ المينية ،والتي تعد مف
أولوية إصالح العممية التعميمية مف خالؿ إعداد المعمـ وتدريبو وتكوينو والعمؿ عمى حؿ مشكالتو
بغرض االرتقاء بمستواه العممي واالجتماعي ،طالما أف نجاحو في أداء دو هر يتوقؼ عمى قدرتو في
توظيؼ مياراتو ،وكفاياتو في المواقؼ الصفية بمقدار ،ونوع التكويف الذي تمقاه.
فضال عف ذلؾ ،أصبح تدريب المعمـ ضرو ةر لتطوير وتحسيف أدائو مف خالؿ تضييؽ الفجوة بيف
التنظير والممارسة التربوية؛ بغرض بموغ أداء قائـ عمى المعايير المينية ،مما جعؿ الكثير مف
الدوؿ تسارع إلى وضع معايير لألداء .وفي ذات السياؽ أكد المؤتمر الثالث لممنظمة العربية لمتربية
والثقافية لمعموـ المنعقد في الجزائر خالؿ الفت ةر  24- 23أفريؿ عاـ ( 3003المنظمة العربية لمتربية
والثقافية لمعموـ - )3003 ،عمى أىمية "الجودة في التعميـ"؛ ولمإلشارة فإف مفيوـ الجودة الشاممة
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كاتجاه تطوري معاصر في العممية التعميمية قد ظير مع بداية التسعينيات مف القرف العشريف نتيجة
تزايد االىتماـ العالمي نحو تجويد العممية التربوية مف أجؿ تحسيف أداء المعمميف مما ينعكس عمى
المخرجات التعميمية.
وبالرغـ مف وعي المشرفيف عمى النظاـ التربوي في الجزائر بأىمية الموضوع "الجودة في التعميـ"،
إال أنو في الواقع وبع يدا عما إذا كانت نماذج الجودة الشاممة المعموؿ بيا في النظـ العالمية قد
طبقت في النظاـ التعميمي في الجزائر وفي إصالحاتو المستمرة؛ يتمظير جميا إىماؿ تجويد أحد
أىـ مدخالت العممية التعميمية أال وىو المعمـ ،رغـ ما تحاوؿ و از ةر التربية تداركو مؤخ ار مف خالؿ
نظاـ ا لندوات التكوينية التي تخص المعمميف الناجحيف الجدد "المتربصيف" وىي فترة توازي بداية
ممارستيـ لمفعؿ التعميمي الفعمي في الصؼ.
ولذات السياؽ ،وازاء ما يموج بو العالـ مف تغييرات جذرية في المفاىيـ والرؤى والمضاميف يجد
المعمموف أنفسيـ مضطريف إلى االعتراؼ بأف إعدادىـ األولي غير ِ
كاؼ ،بؿ عمييـ تطوير
معارفيـ ومياراتيـ تطوي ار مستمرا ،و َّ
أف ما تمقوه مف إعداد قبؿ الخدمة ليس إال مقدمة لسمسمة
متالحقة مف فعاليات النمو وأنشطتو التي ال بد أف تستمر مع المعمـ مدى الحياة.
فالسبيؿ إلى تطوير والتحديث المستمر لممعمـ وتزويده بكؿ ما ىو جديد في التعميـ ىو االستمرار
في نموه الميني مف خالؿ إعادة النظر في األىداؼ الخاصة بتدريبو ،وأىـ أدواره؛ التي تجعمو
ينتقؿ مف الدور التقميدي النمطي إلى أدوار أخرى أكثر تنوعا وابداعا في تدريسو مف خالؿ برامج
تدريب -أثناء الخدمة  -تكوف وثيقة الصمة بأىداؼ التعميـ العاـ وبأىداؼ المؤسسات التربوية
المنوطة بذلؾ التدريب والتي البد مف الوفاء بيا.
فضال عف ذلؾ ،أصبح تدريب المعمـ ضرو ةر لتطوي هر وتنميتو مينيا؛ لتحسيف أدائو ،وفي ذات
الوقت يمكف مف تضييؽ الفجوة بيف التنظير والممارسة التربوية بغرض تحقيؽ معايير الجودة
الشاممة في أدائو التدريسي لمقياـ بالميمات والتكيؼ مع المتسجدات التي أممتيا التغيرات العممية
والتقنية المتسارعة.
ولما كانت الجودة الشاممة ىي معايير ومبادئ يجب توفيرىا وتجسيدىا في الدور الذي يقوـ بو
المعمـ في تعميـ العموـ في ظؿ التحوؿ نحو مجتمع المعرفة؛ تبقى الحاجة ممحة إلى تطويره مف
خالؿ إعداده وتدريبو وتكوينو؛ ليتمكف مف تحقيؽ األىداؼ المنشودة في تدريس العموـ ،وتطوير
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تعميميا ،وتحضير الباحثيف والمفكريف .ليس ىذا فحسب ،بؿ يجب أف يكوف المعمـ كأىـ فاعؿ
تربوي عمى وعي بمعايير األداء ،وكيفية اإليفاء بيا خالؿ عمميات التدريس.
وبػػالرغـ مػػف س ػػعي و از ةر التربيػػة الوطنيػػة ،خ ػػالؿ اإلصػػالحات التػػي نف ػػذتيا منػػذ سػػنة  3004لرص ػػد
اليفػوات المسػجمة فػي بنػاء المنػػاىج؛ ومػف خػالؿ اسػتقراء واقػػع حيثيػات وظػروؼ ىػذه اإلصػػالحات،
وكمثاؿ عمى ذلؾ ما تناولتو بالتحميؿ فاطمة بوكرمة ( )3006حيث توصمت إالّ أف ىناؾ إىماؿ قد
س جؿ في رسكمة المعمـ وتدريبو ،وتيميش ىذا المعطى (المدخؿ) في اإلصالح عموما .وفي غيػاب
منطؽ تكويف متكونيف وتػدريبيـ (منفذيػو) لتنفيػذ المنػاىج الجديػدة ،كػاف يسػتمزـ تػدريب المعممػيف فػي
ض ػػوء ب ػ ػرامج تي ػػدؼ إلػ ػػى إكس ػػاب معػ ػػايير ج ػػودة التػ ػػدريس ف ػػي ضػ ػػوء المقارب ػػة الجديػ ػػدة (بيػ ػػداغوجيا
الكفاءات) ،وىذا لف يتأتى إالّ تأسيس رؤية تقوـ عمى استقراء طبيعة المتعمـ وطبيعة المنياج والمادة
الد ارس ػػية ،واإلمكانيػ ػػات الماديػ ػػة والزماني ػػة والفيزيقيػ ػػة المتاحػ ػػة لمت ػػدريس ،وعمػ ػػى األىػ ػػداؼ والكفػ ػػاءات
المرصػودة والمتوخػاة منػو ،والتػي تممػي ضػرو ةر التعػدد والتنػوع فػي االسػتراتيجيات التدريسػية .إذ لػػيس
ثمة استراتيجية تدريسية فضمى لمتدريس أو أكثر فاعمية وصالحة لكػؿ المواقػؼ التعميميػة -التعمميػة،
أو أكثػر فاعميػة فػػي تحقيػؽ األىػداؼ؛ ألف أنجػػع االسػتراتيجيات ىػػي التػي يحقػؽ بيػػا المعمػـ مػػردودا
فاعال دوف ىدر المكانيات التدريس ولموقت ولمتكاليؼ ،بؿ التفعيؿ السميـ والشامؿ لقدرات وميارات
المتعمـ في حياتو المجتمعية.
وتؤكد الدراسات أف معرفة المعمـ لطرؽ توظيؼ االستراتيجيات التدريسية؛ ليا أىمية بالغة في نجاح
العممية التعميمية التعممية ،وتتجمى في تحقيؽ ما تـ التخطيط لو وصياغة األىداؼ والمعرفة العممية
وتحديد خطة الدرس ،وطرؽ التنفيذ التي يعتمدىا المعمـ ،باإلضافة إلى طرؽ إدا ةر وضبط الصؼ،
وطػرؽ توظيػؼ وسػػائؿ اإليضػاح التعميميػة وتوزيػػع المتعممػيف ،وأسػاليب التقػػويـ .إذ يمكػف القػػوؿ أف
تحدي ػػد وض ػػبط االس ػػتراتيجية التدريس ػػية تعتم ػػد عم ػػى قواع ػػد وأس ػػس ميم ػػة ى ػػي األى ػػداؼ المتوخ ػػاة،
واألنشػطة واإلجػ ارءات التنفيذيػة ،وأسػاليب التقػويـ مػف أجػؿ الػتعمـ التػي يقػوـ بيػا المعمػـ ،التػي تخمػؽ
تفاعال نشطا بينو وبيف المتعمـ ،ويتعيف عمى المعمـ إتاحة الفرصة لممتعمـ لبموغ تمؾ األىداؼ.
إف استراتيجية التدريس الجيدة ليا مف المواصفات والمعايير التػي تؤىميػا إلػى تحسػيف جػودة التفكيػر
لػدى المتعممػػيف عػػف طريػػؽ تعػػديؿ مسػػارات التفكيػػر أو تغييرىػػا أو تطويرىػػا بالشػػكؿ الػػذي يسػػتجيب
لمعايير الجودة الالزمة في الموقؼ التعممي.
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ولعؿ مبررات األخذ باالستراتيجية التدريسية التي اقترحتيا حميمة عبد القادر ( )3009في دراستيا،
والتػي طبقتيػا عمػى الطالبػات المعممػات ،ىػو مػا يتقػاطع مػع جممػة األىػداؼ التػي تبػرز م ازيػا تبنييػا،
وعمػى غػرار اعتمادىػا أىػػـ مػداخؿ التطػوير والتحسػػيف فػي ضػوء الجػودة الشػػاممة وىػو نمػوذج ديمن ػ
لمجػودة الشػاممة ،كػػذلؾ جػودة المخرجػات التػػي حققيػا نمػػوذج ديمنػ المتميػز بالمرونػػة ،ناىيػؾ عمػػى
أنيا استراتيجية "تقويـ وتخطيط وت نفيذ وتصحيح وتحسيف ،وابداع" ال تقبؿ الركود ،وتنظر إلى العقؿ
اإلنساني عمى أنو مصدر معرفي لضماف الجودة ومراقبتيا وادارتيا بشكؿ يؤدي إلى مخرجات عالية
الجودة تمبي حاجات الفرد والمجتمع معا .ولعؿ ما يجعؿ استراتيجية التدريس ليػا مواصػفات الجػودة
عمػى غػرار المرونػػة؛ ىػي أف تتػوافر ليػػا معػايير تػتمخص فػػي التالي كػأف تنسػجـ مػػع أىػداؼ الجػػودة
وتعمػؿ عمػػى تحقيقيػػا ،وأف تثيػػر دافعيػػة المتعممػػيف ،وأف تػؤدي إلػػى تفػػاعميـ مػػع المػػادة ،وأف تحظػػى
برضػػى المتعمم ػػيف ومي ػػوليـ ،وأف ت ػػوفر الجي ػػد وتخت ػػزؿ الوق ػػت ال ػػالزـ لم ػػتعمـ ،وأف توظ ػػؼ التقني ػػات
الحديث ػػة فػ ػػي التعمػ ػػيـ توظيفػ ػػا جيػ ػػدا ،وأف تتسػ ػػـ ب ػػالتنوع وم ارعػ ػػاة طبيعػ ػػة األىػ ػػداؼ والمػ ػػادة التعميميػ ػػة
والمتعمميف ،ومتغيرات الموقؼ التعميمي ،وأف توفر تغذية راجعة مستم ةر لممعمـ والمتعمـ.
وبالنظر ألىمية دائرة (نموذج) ديمن ) (Deming Wheelبالنسبة لمتابعة التحسيف عمى مستوى
كؿ المراحؿ وفي كؿ ا لعمميات ،وفي كؿ القطاعات؛ فإف ىذه الم ارحػؿ يمكػف إسػقاطيا عمػى المجػاؿ
التعميمي عمى النحو التالي:
 - 2التخطيط لمعممية التعميمية؛ سواء كاف طويؿ أو قصير األجؿ.
 - 3تطبيؽ الخطة (التنفيذ).
 - 4متابعة التطوير الحادث مقارنة باألىداؼ الموضوعة (المتابعة والفحص).
 - 5تنفيذ خطة عمؿ في حالة وجود مؤشرات لنجػاح الطػرؽ المسػتخدمة وتجديػد لمػدو ةر مػف
أجؿ تحسيف آخر
ومف الممكف تطبيؽ نموذج ديمن ذي الخطوات األربع عمى أي نشاط أو عممية في
المنظمة سواء كانت خاصة أو عامة ،صناعية أو خدمية (جودة ،3005 ،ص  ،)294وىػو األمر
الذي أكد وشجع األخذ بو -عمى غرار دراسة حميمة عبد القادر  -في الدراسة الحالية وتكويف أساتذة
مادة عموـ الطبيعة والحياة في التعميـ المتوسط عمييا ومحاولة التعرؼ عمى أثرىا عمى أدائيـ
التدريسي.
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فضال عف ذلؾ ،وعمى غرار ما يشغؿ الفكر التربوي مف قضايا لتحسيف األداء التدريسي لممعمـ
والمعمميف ،في كافة المراحؿ الدراسية ،وتحسيف خدمات التعميـ ونتائجو ونقؿ التدريس مف التمقيف
إلى تعميـ التعمـ بما يحقؽ الجودة الشاممة ،ومف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة والبحوث في
مجاؿ تدريس عموـ الطبيعة والحياة (األحياء) والتي تناولت موضوعات متعددة منيا (الميارات
التدريسية والكفايات وتقويـ أداء معممي العموـ كما في دراسة الحبالني والوىابة تبيف ما يمي
 أنو ال توجد معايير – في حدود عمـ الطالبة الباحثة  -تحدد مدى جودة األداء التدريسي لمعمـ(أستاذ) مادة عموـ الطبيعة والحياة لمتعميـ المتوسط ال قبؿ وال بعد االصالحات التي مست
المنظومة التربوية عندنا في الجزائر.
 أداء معمـ (أستاذ) مادة عموـ الطبيعة والحياة ال يتـ في ضوء معايير الجودة الشاممة. أنو ال توجد دراسة -عمى حد عمـ الطالبة الباحثة  -تناولت التدريب عمى استراتيجية تدريسيةقائمة عمى نموذج ديمن لمجودة الشاممة لتحسيف األداء التدريسي لمعمـ مادة عموـ الطبيعة والحياة
وتحقيؽ معايير الجودة الشاممة في البيئة الجزائرية المحمية عمى وجو التحديد.
مف ىنا تبمورت مشكمة ىذه الدراسة ،والذي عزز اإلحساس بيا (المشكمة)؛ أف معمـ مادة عموـ
الطبيعة والحياة مف المفترض أف يكوف لو دور فيما يجري مف حولو وأف يكوف لو إسيامات ممي ةز
في ميداف التربية بحكـ طبيعة تخصصو واعداده التربوي واألكاديمي .كما مف المفترض أف يعمد
إلى تطوير وتحسيف وتجويد أدائو بما يساير االتجاىات التربوية الحديثة ،وبحكـ ارتباط تطوير
األداء بتقويمو وارتباط تقويمو بوجود معايير لمحكـ عمى جودتو كاف البد مف اقتراح معايير لجودة
أداءه التدريسي ،وحاجة المعمـ ال تقتصر عمى التعرؼ عمى معايير الجودة الشاممة فحسب ولكف
الحاجة قائمة أيضاً إلى توظيفيا وبموغيا بشكؿ عاـ في إجراء تدريسي يتـ القياـ بو مف التخطيط
إلى التنفيذ ،ثـ التقويـ في مجاؿ تدريس ىذه المادة الحيوية مف خالؿ اعتماد استراتيجية تدريسية
مرنة تتميز بمواصفات الجودة الشاممة.
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وبالتالي تحددت مشكمة الدراسة في قياس أثر إستراتيجية تدريسية قائمة عمى نموذج أو دائ ةر ديمن
 Demingلمجػ ػػودة الشػ ػػاممة عمػ ػػى األداء التدريس ػ ػػي ألسػ ػػاتذة مػ ػػادة عم ػ ػػوـ الطبيعػ ػػة والحيػ ػػاة -لمتعم ػ ػػيـ
المتوسط  -وذلؾ مف خالؿ محاولة اإلجابة عف التساؤالت البحثية التالية:
ما معايير الجودة الشاممة المقترحة الواجب توافرىا في األداء التدريسي ألساتذة مادة عموـ الطبيعةوالحياة لمتعميـ المتوسط ببرج بوعريريج؟
مػا أثػػر اإلسػػتراتيجية التدريسػػية القائمػػة عمػػى نمػػوذج ديمن ػ لمجػػودة الشػػاممة عمػػى األداء التدريسػػيألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في التعميـ المتوسط ببرج بوعريريج؟
ويندرج تحت ىذا التساؤؿ الرئيس تساؤالت فرعية ىي كالتالي
مػا أثػػر اإلسػػتراتيجية التدريسػػية القائمػػة عمػػى نمػػوذج ديمن ػ لمجػػودة الشػػاممة عمػػى األداء التدريسػػيألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في مجاؿ التخطيط لمتدريس؟
مػا أثػػر اإلسػػتراتيجية التدريسػػية القائمػػة عمػػى نمػػوذج ديمن ػ لمجػػودة الشػػاممة عمػػى األداء التدريسػػيألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في مجاؿ تنفيذ التدريس واستراتيجياتو؟
 م ػػا أثػ ػػر اإلسػ ػػتراتيجية التدريسػ ػػية القائمػ ػػة عم ػػى نمػ ػػوذج ديمن ػ ػ لمجػ ػػودة الشػ ػػاممة عمػ ػػى األداءالتدريسي ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في مجاؿ التقويـ؟
وقد هدفت الدراسة الحالية إلى مايلي:
-

إعداد قائمة مقترحة بمعايير الجودة الشاممة الواجب توافرىا في األداء التدريسي ألساتذة

مادة عموـ الطبيعة والحياة في التعميـ المتوسط.
 التعرؼ عمى أثر االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمن لمجودة الشاممة عمى األداءالتدريسي ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في التعميـ المتوسط.
 التعرؼ عمى أثػر اإلستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمن لمجودة الشاممة عمى األداءالتدريسي ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في مجاؿ التخطيط لمتدريس.
 التعرؼ عمى أثػر اإلستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمن لمجودة الشاممة عمى األداءا لتدريسي ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في مجاؿ تنفيذ التدريس واستراتيجياتو.
التعػرؼ عمػى أث ػػر اإلسػتراتيجية التدريسػػية القائمػة عمػى نمػػوذج ديمنػ لمجػػودة الشػاممة عمػػى األداءالتدريسي ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة في مجاؿ التقويـ.
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أما فرضيات الدراسة؛ فجاءت وفق الصياغة اآلتية:
 توجد فروؽ دالة إحصػائيا بػيف متوسػطي درجػات أفػراد العينػة فػي التطبيقػيف القبمػي والبعػدي
لبطاقة مالحظة األداء التدريسي لصالح التطبيؽ البعػدي لبطاقػة مالحظػة األداء التدريسػي ،تعػزى
إلى المتغير التجريبي (االستراتيجية التدريسية).
 توجد فروؽ دالة إحصػائيا بػيف متوسػطي درجػات أفػراد العينػة فػي التطبيقػيف القبمػي والبعػدي
في مجاؿ التخطيط لصالح التطبيؽ البعػدي لبطاقػة مالحظػة األداء التدريسػي ،تعػزى إلػى المتغيػر
التجريبي (االستراتيجية التدريسية).
 توجد فروؽ دالة إحصػائيا بػيف متوسػطي درجػات أفػراد العينػة فػي التطبيقػيف القبمػي والبعػدي
فػػي مجػػاؿ التتفيػػذ لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدي لبطاقػػة مالحظػػة األداء التدريسػػي ،تعػػزى إلػػى المتغيػػر
التجريبي (االستراتيجية التدريسية).
 توجد فروؽ دالة إحصػائيا بػيف متوسػطي درجػات أفػراد العينػة فػي التطبيقػيف القبمػي والبعػدي
فػي مجػػاؿ التقػػويـ لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدي لبطاقػة مالحظػػة األداء التدريسػػي ،تعػػزى إلػػى المتغيػػر
التجريبي (االستراتيجية التدريسية).
ولتحقيػػؽ أى ػػداؼ الد ارسػػة؛ و بػ ػػناء ع ػػمى طبػيعػ ػػة الد ارس ػػة ت ػػـ استػخ ػػداـ المػ ػػنيج الوصػػفي ف ػػي وص ػػؼ
البحػوث والد ارسػات السػابقة وتحميميػػا ،وفػي اشػتقاؽ معػايير الجػػودة الشػاممة الواجػب توافرىػا فػػي أداء
أسػ ػ ػػاتذة مػ ػ ػػادة عمػ ػ ػػوـ الطبيع ػ ػ ػػة والحيػ ػ ػػاة ،والمػ ػ ػػنيج الش ػ ػ ػػبو التجريبػ ػ ػػي ( Approach

Quasi

 ) Experimentalوىػو الػذي ييػدؼ إلػى د ارسػة تػأثير متغيػر مسػتقؿ يػتـ ضػبطو والػتحكـ فيػو عمػى
مجموعػػة تجريبي ػػة ي ػػتـ اختيارى ػػا عشػ ػوائيا ،وتوض ػػع فػػي بيئ ػػة ال تس ػػمح بت ػػأثير ،أي متغيػ ػرات أخ ػػرى
عمييا".
أما أدوات الدراسة فتمثمت في اآلتي
 قائمة معايير الجودة الشاممة الواجب توفرىا في أداء أستاذ عموـ الطبيعة والحياة. برنامج تدريبي عمى االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمن لمجودة الشاممة. االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمن لمجودة الشاممة مف إعداد الدكتورة حميمةعبد القادر.
 -بطاقة مالحظة األداء التدريسي لألساتذة المتربصيف في مادة عموـ الطبيعة والحياة.
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أما عينة الدراسة فتكونت مف جميع األساتذة المتربصيف دوف "العينة االستطالعي الذيف بم
عددىـ  26أستاذ"؛ وقد تـ ضبط عدد أفراد العينة إلى  39أستاذا متدربا نظ ار لعدـ انتظاـ األربعة
البقية في الحضور عند تنفيذ البرنامج التدريبي عمى االستراتيجية التدريسية.
في حين تمثلت حدود الدراسة في اآلتي:

-2

الحدود البشرية اقتصر تطبيؽ ىذه الدراسة عمى أساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة
(المتربصيف) -بالتعميـ المتوسط  -خالؿ السنة الدراسية  2018- 2017في والية برج
بوعريريج.

-3

الحدود الموضوعية تقتصر عمى التالي:
 قائمة المعايير المقترحة ألداء أساتذة عموـ الطبيعة والحياة (مف إعداد الطالبة).
 االستراتيجية التدريسية مف إعداد الدكتو ةر حميمة عبد القادر.


تـ بناء برنامج تدريبي حوؿ االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمن لمجودة

الشاممة لألساتذة المتربصيف في مادة عموـ الطبيعة والحياة خالؿ الفصؿ األوؿ لمسنة الدراسية
( 3029 - 3028مف إعداد الطالبة).
 بطاقة مالحظة األداء التدريػسي ألساتذة عموـ الطبيعة والحياة ،ويشمؿ (التخطيط
لمتدريس ،تنفيذ التدريس ،والتقويـ) (مف إعداد الطالبة).
- 4الحدود المكانية والزمانية اقتصرت ىذه الدراسة عمى مؤسسات التعميـ المتوسط بوالية برج
بوعريريج  -الجزائر  -خالؿ السنوات الدراسية .3029- 3028- 3027
وقد سارت الدراسة في خطوات عدة لإلجابة عن أسئلتها ،وفيما يلي عرض ل هذه الخطوات:
أوال :تـ مراجعة نتائج الدراسات والبحوث السابقة ذات الصمة بالدراسة الحالية ،وقد قسمت إلى
دراسات حسب متغيرات الدراسة بمراعاة الترتيب الزمني.
ثانيا :تطرقت الدراسة إلى إطار نظري توضح مف خاللو المنطمقات النظرية والخمفية العممية
المرجعية لمدراسة ،وقد تضمف ىذا اإلطار ستة فصوؿ ،إضافة إلى الفصؿ األوؿ حوؿ اإلطار
المفاىيمي لمدراسة ،وتناوؿ الفصؿ الثاني الحديث عف الجودة الشاممة في التعميـ مف حيث
مفاىيميا ،أىميتيا ومرتكزاتيا ،محاورىا ،معاييرىا ومتطمبات تطبيقيا مع عرض لبعض التجارب
الدولية في مجاؿ تطوير برامج تدريب المعمـ في ضوء معايير الجودة الشاممة ،مع اإلشا ةر لمعوقات
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تطبيقيا .في حيف خصص الفصؿ الثاني لمحديث عف معايير مكونات العممية التربوية ،وأىمية
استخداميا ،باإل ضافة إلى مواصفات أو شروط المعايير ،ومعايير الجودة الشاممة ،ومعايير الجودة
في برامج دريب المعمـ ،ومعايير الجودة في التدريس .كما خصص الفصؿ الثالث إلبراز أىمية
التدريب أثناء الخدمة مف حيث فمسفتو ،أىميتو وأىدافو ومستوياتو ،وفعاليات العممية التدريبية
وخطوات ونماذج وبعض استراتيجيات تصميـ البرامج التدريبية .أما الفصؿ الرابع فكاف حوؿ
االستراتيجيات التدريسية أىدافيا ومزاياىا ومبررات بناءىا .في حيف تطرؽ الفصؿ الخامس إلى
نموذج ديمن

لمجودة الشاممة فبعد تقديـ لمحة بيوغرافية حوؿ ادوارد ديمن  ،تمت اإلشا ةر

لممنطمقات الفمسفية لمجودة الشاممة عنده ،واسياماتو الفكرية في الجودة الشاممة ،والى مبادئو األربعة
عشر ،مع تسميط الضوء عمى نموذجو ،وشرح مختمؼ خطواتو.
في حيف يشمؿ الجانب الميداني عمى فصميف ،األوؿ يتعمؽ باإلجراءات المنيجية لمدراسة والتي
تضمنت المنيج ،مجتمع الدراسة ،عين ة الدراسة وأخي ار أدوات الدراسة وطرؽ بنائيا وتطبيقيا ،ثـ
األساليب اإلحصائية المستعممة .أما الفصؿ الثاني فتضمف تبويب وعرض ومناقشة وتحميؿ نتائج
الدراسة في ضوء تساؤالت الدراسة والدراسات السابقة والتراث النظري ،مع تقديـ جممة مف مقترحات
والتوصيات.
ثالثا :وتوجت ىذه الداسة ببناء أدوات الدراسة المختمفة ،وقد تضمنت ىذه الخطوة اآلتي
 .2إعداد قائمة مقترحة لمعايير الجودة الشاممة الواجب توافرىا في األداء التدريسي لمعممي
مادة عموـ الطبيعة والحياة ،وقد روعي في إعدادىا أصوؿ البحث العممي ،باتباع الخطوات
اآلتية
 تحديد مصادر اشتقاؽ المعايير.
 إعداد المعايير بصورتيا األولية.
 ضبط جودة المعايير.
 إعداد المعايير بصورتيا النيائية.
 .3تصميـ البرنامج التدريبي حوؿ االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمين لمجودة
الشاممة
 تحديد المحتوى العممي لمبرنامج وأىدافو العامة.
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 تحديد األىداؼ الخاصة لمبرنامج.
 محتوى البرنامج التدريبي المقترح.
 طرؽ وأساليب تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح.
 األنشطة التدريبية.
 الوسائؿ المساعدة.
 تقويـ البرنامج التدريبي المقترح.
 ضبط البرنامج التدريبي المقترح.
 دواعي اعتماد االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمن لمجودة الشاممة وتدريب
ألساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة عمييا
 .4بناء بطاقة مالحظة األداء التدريسي.
مرحمة التطبيؽ النيائي :قد شممت اآلتي:
التصميـ التجريبي تـ عرض منيج الدراسة ،وتحديد المتغيرات ،وضبطيا ،وتحديد الخطة الزمنية
لمتدريب عمى البرنامج ،وتحديد المجتمع األصمي لمبحث ،واختيار عينتو ،وقد تألفت مف مجموعة
واحدة ( ) 39أستاذ مادة عموـ الطبيعة والحياة في التعميـ المتوسط بوالية برج بوعريريج.
تطبيؽ أدوات الدراسة :طبقت أدوات الدراسة وفؽ الخطوات اآلتية
 التطبيؽ القبمي ألداة الدراسة.
 التطبيؽ النيائي لمتعمـ بالبرنامج التدريبي المقترح.
 التطبيؽ البعدي ألداة الدراسة.
المعالجة اإلحصائية شممت أساليب اإلحصاء الوصفي واالستداللي الستخراج النتائج.رابعا :تضمنت مرحمة مخرجات الدراسة ،وتضمنت نتائج الدراسة وتفسيرىا:
مف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الدراسة ىي اإلجابة عف األسئمة التي سبؽ إثارتيا حوؿ تأثير
المتغير التجريبي المستقؿ (البرنامج التدريبي حوؿ االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج دين
لمجودة الشاممة) في المتغير التابع (األداء التدريسي).
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ويمكف عرض ممخص ليذه النتائج عمى النحو اآلتي
 .2صياغة قائمة بمعايير الجودة الشاممة الواجب توافرىا في األداء التدريسي ألساتذة مادة
عموـ الطبيعة والحياة في التعميـ المتوسط ببرج بوعريريج ،وتضمنت مجاؿ التخطيط ،ومجاؿ
التنفيذ ومجاؿ التقويـ).
 .3يتألؼ البرنامج التدريبي حوؿ االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمت لمجودة
الشاممة مف ثال ث وحدات تدريبية ،مست مكونات األداء التدريسي كميا ،وتمثمت ىذه الوحدات
في
 معايير األداء التدريسي ألستاذ عموـ الطبيعة والحياة في ضوء الجودة الشاممة.
 نموذج (حمقة) ديمن لمجودة الشاممة )ِ (PDCA
وقِوـَ ،حسِّف).
(خططَْ ،نِفذ ،تابِع َ

 االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمن لمجودة الشاممة (التخطيط لمتدريس ،تنفيذ
التدريس ،متابعة وتقويـ مدخالت وعمميات ومخرجات التدريس ،التحسيف).
 .4عمى مستوى األداء التدريسي أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي مايمي
بالنظر إلى النتائج المتوصؿ إلييا التي تأكد تحقيؽ أىداؼ االدراسة نسبيا ،قد أثبتت أف
لإلستراتيجية التدريسية -القائمة عمى نموذج ديمن لمجودة الشاممة – ليا أث ار إيجابيا في األداء
التدريسي ،وىو ما أكدتو الفروؽ الدالة إحصائيا بيف متوسطي األداء القبمي والبعدي لألداء
التدريسي ألساتذة عموـ الطبيعة والحياة في التعميـ المتوسط مثمما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ (.)34
كما أكدت تحقيؽ أىداؼ التدريب مثؿ عرض بعض االتجاىات المعاصرة في التنمية المينية،
ومف ثـ التدريب عمى ممارسة التطبيقات الخاصة بالتدريس (المعايير والجودة الشاممة) .في مجاؿ
التخطيط والتقويـ مرتفعا وبالتالي تحقؽ اليدفيف اإلجرائييف الجزئييف األوؿ والثالث ،مقارنة باليدؼ
اإلجرائي الجزئي الثالث الذي تحقؽ نسبيا في مجاؿ التنفيذ؛ فرغـ أف األثر اقترب مف الدرجة
العالية؛ إالّ أنو كاف متوسطا ،وقد يعود ذلؾ إلى ضعؼ األساتذة في ترجمة بعض مؤشرات األداء
أثناء التطبيؽ الميداني خاصة ما تعمؽ بمعياري إدارة البيئة الصفية ،واستخداـ الوسائؿ البيداغوجية؛
فكثافة القسـ بعدد التالميذ الذي يتجاوز األربعيف تمميذا قد يعيؽ األستاذ في حسف إدا ةر بيئة القسـ،
ناىيؾ عمى كثافة المنياج وضرورة تطبيقو في اآلجاؿ المحددة والتي ال تتوافؽ مع الحجـ الساعي
المخصص لذلؾ.

287

ملخص عام لدلراسة
وقد بينت نتائج التحميؿ اإلحصائي مايمي
 وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيقيف القبمي
والبعدي لبطاقة مالحظة األداء التدريسي لصالح التطبيؽ البعدي ،تعزى إلى متغير البرنامج
التدريبي حوؿ االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمن لمجودة الشاممة ،لذا يمكف قبوؿ
الفرضية األولى.
 أشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي إلى وجود أثر مرتفع لمبرنامج التدريبي حوؿ االستراتيجية
التدريسية في تحسيف الجانب األدائي ألفراد العينة (أساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة) ،فقد بمغت
نسبة حجـ األثر  ،%97.70ونسبة الكسب ( ،)0567نسبة الفعالية (.)0.48
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توصيات الدراسة:
في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يمي :
 – 1ضرو ةر االىتمام باستخدام استراتيجيات تدريس فاعمة في مواضيع التدريب في مختمف التخصصات
تعتمد عمى مفاىيم ومبادئ الجودة الشاممة ومن ثم تطبيقيا في التربية والتعميم.
 – 2ضرورة تعريف األساتذة لمختمف المواد الدراسية واألطوار التعميمية بمعايير ومواصفات المعمم
الممتين لمتدريس ليكون عمى وعي بأدوارىم ومسئولياتيم المتطو ةر باستمرار.
– 3تعريف األساتذة بضرورة استخدام معايير الجودة الشاممة في التدريس من خالل توظيف نماذج أخرى
لمجودة الشاممة .
 – 4عقد دورات تدريبية لممفتشين المكونيين (المشرفين التربويين) وتعريفيم بمزايا وأىمية الجودة الشاممة،
وكيفية توظيفيا في التكوين من خالل ورش العمل التكوينية.
 - 5إدخال مواضيع جديدة في برامج التدريب تتضمن استراتيجيات مرنة لإلعداد ولمتدريب ولمتعمم الذاتي
لتنمية األستاذ مينيا.
 - 6التخمص من األساليب التقميدية في التدريب التي تركز عمى تمقين المعارف والمعمومات لذاتيا ،ومن
ّثم التركيز عمى الطرق واألساليب النشطة القائمة عمى المشاركة والتفاعل وااليجابية بين المدرب

والمتدرب كالعصف الذىني ،والمناقشة الموجية والمفتوحة ،إضافة إلى ورش العمل (التي تم االستغناء
عنيا بعد تقميص ساعات التكوين في الندوات التكوينية إلى نصف يوم بسبب غياب التغطية المالية
لأليام التكوينية) وتشجيع التعمم الذاتي ،مع االستعانة بالتقنيات وأجي ةز الحاسب اآللي ،والشبكة العالمية
لممعمومات ،والوعي باألىداف المستقبمية لبرامج تكوين األستاذ.
 – 7ضرورة إعادة النظر في برامج تدريب األستاذ والمعمم بصفة عامة ،لكي تكون بشكل تتناسب وتراع ي
وجود معايير الجودة الشاممة.
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 - 8اعتماد أساليب تقويم جديدة لبرامج تدريب المعمم وخاصة في ضوء مستجدات العصر؛ لموصول إلى
دراسات تقويمية بشكل دوري بيدف تطوير الكفاءات واألداء التدريسي؛ لتحقيق األىداف المرجوة من
ىذا التدريب.
 - 9إقامة دورات تدريبية خاصة بمعايير األداء التدريسي لألساتذة المتربصين في مختمف األطوار
التعميمية وكل األساتذة في ضوء الجودة الشاممة والتطورات والتحديات الحاصمة.
مقترحات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة تقدم الدراسة المقترحات التالية:
 – 1تطوير خطة برنامج التكوين؛ بإضافة محور ي تعمق بالجودة الشاممة وطرق تطبيقيا بصو ةر عممية.
 – 2تطوير مفردات تكوين وتدريب األستاذ حتى تتوافق مع متطمبات ومعايير ومستحدثات العصر
ومتطمبات الجودة الشاممة .
كما تقترح الباحثة إجراء دراسات مستقبمية تيدف إلى:
 - 1الوقوف عمى واقع جودة أساتذة مادة عموم الطبيعة والحياة ،وأث هر عمى التحصيل العممي لممتعممين.
 – 2مقارنة المعايير المقترحة ألداء أستاذ مادة عموم الطبيعة والحياة ،وما يماثميا من معايير ألساتذة
المواد الدراسية المختمفة.
 - 3تقويم محتوى البرنامج التكويني لألساتذة في تخصص عموم الطبيعة والحياة في ضوء معايير األداء
الالزمة ليم.
 – 4الكشف عن كفايات التدريس الالزمة في ضوء معايير الجودة الشاممة.
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المتوسطة لممفاىيم الكيميائية الواردة في منياج العموم .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة النجاح
الوطنية ،نابمس -فمسطين.

 - 5ابراىيم ،عاصم محمد .)2012( .برنامج مقترح لتنمية لتنمية كفايات استخدام أدوات الجيل
الثاني لمتعميم االلكتروني في تعميم العموم وتعمميا لدى الطالب المعممين .مجمة التربية العممية،

مصر ،مج  ،15ع ،1ص ص .134- 65

- 6إبراىيم ،مجدي عزيز .)2004( .موسوعة التدريس .الجزء الرابع .عمان :دار المسيرة لمنشر
والتوزيع والطباعة.

 - 7إبراىيم ،ياسين .)1985( .المعجم الوسيط ،مجمدان(ط .)2القاىرة :مجمع المغة العربية.

 - 8األبرط ،نايف عمي صالح .)2011( .برنامج تدريبي مقترح قائم عمى الكفايات في تقنيات
التعميم ودراسة فاعميتو في أداء معممي العموم في مرحمة التعميم المتوسط باليمن .أطروحة دكتوراه

منشورة .قسم المناىج وطرق التدريس ،كمية التربية ،جامعة دمشق.

- 9ابن منظور ،محمد بن مكرم" :) 1987( .لسان العرب المحيط" .بيروت  -لبنان :دار الرسالة.

- 10أحمد ،أحمد إبراىيم .) 2001( .اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة .اإلسكندرية :مكتبة
المعارف الحديثة.

 - 11أحمد ،أحمد إبراىيم .)2003( .الجودة الشاممة في اإلدارة التعميمية والمدرسية .اإلسكندرية:
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

 - 12أحمد ،أمال محمد .) 2008( .برنامج تدريبي مقترح باستخدام استراتيجيات ماوراء المعرفة
لتنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدى معممات العموم وأثره في تنمية التفكير التباعدي لدى
تمميذاتين بمرحمة التعميم األساسي .المؤتمر العممي الثاني عشر" ،التربية العممية والواقع المجتمعي

التأثير والتأثر" .الجمعية المصرية لمتربية العممية ،جامعة عين شمس ،مصر ،ص ص - 229
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 - 13أحمد ،حافـظ فـرج .)2007( .الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية .القاىرة :عالم الكتب
لمنشر والتوزيع والطباعة.

 - 14أخضر ،فوزية محمد حسن .)2007( .الوضع القائم في الميدان التربوي .المقاء السنوي

الرابع عشر لمجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية "جستن" الجودة في التعميم العام".بريدة ،ص

ص .405:431

 - 15أركارو ،جانيس .)2002(.إصالح التعميم :الجودة الشاممة في حجرة الدراسة ،ترجمة سيير
بسيوني .القاىرة ،مصر :دار الحمدي لمنشر.

 - 16األزرق ،عبد الرحمن صالح .) 2000( .عمم النفس التربوي لممعممين (ط .)1بيروت :دار
الفكر العربي.

 - 17إسماعيل ،مجدي رجب .)2005 ( .فعالية وحدة دراسية مقترحة في ضوء معايير الجودة
لتعميم العموم في تنمية الثقافة العممية .المـؤتمر العممي السابع عشر ،مناىج التعميم والمستويات

المعيارية )27 – 26( ،يوليو .القاىرة ،المجمد الثاني ،ص ص .498 – 469

 - 18أيوب ،عمي محمد عبد اهلل .) 2000( .تقدير مدى فعالية استخدام نظام إدا ةر الجودة الشاممة

في تطوير أداء الجامعات األردنية .رسالة ماجستير م نشورة .كمية التربية والفنون ،جامعة اليرموك،

األردن.

 - 19الباز ،أحالم والفرحاتي ،محمود .)2008( .االعتماد الميني لممعمم :مدخل تطوير التعميم.
اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة.

 - 20الباز  ،خالد صالح".) 2005 ( .تطوير منيج العموم بالمرحمة اإلعدادية في ضوء معايير
تعمم العموم" .المؤتمر العممي التاسع" معوقات التربية العممية في الوطن العربي :التشخيص

والحمول" .الجمعية المصرية لمتربية العممية ،جامعة عين شمس ،المجمد األول ،ص ص - 111
.135

 - 21بدوي ،محمود فوزي أحمد .)2010( .إدارة التعميم والجودة الشاممة (دط) .اإلسكندرية ،دار
التعميم الجامعي.

 - 22بطيخ ،فتيحة أحمد .)2005( .أثر استراتيجية تدريبية مقترحة لبعض الموضوعات والمفاىيم
الرياضية المرتبطة بمعايير(المستويات المعيارية) الرياضيات المدرسية العالمية  NCTMعمى

جانبي المعرفة والتطبيق العممي ليا في التدريس لدى الطالب المعممين شعبة الرياضيات  .مناىج

التعميم والمستويات المعيارية .المـؤتمر العممي السابع عشر ،مناىج التعميم والمستويات المعيارية،

( )27– 26يوليو .القاىرة ،المجمد الثاني ،ص ص .466 :435

335

قائمة المراجع
- 23بمجون ،كوثر جميل .) 2010( .تصورات المعممات والطالبات المعممات لسمات معمم العموم
في ضوء معايير الجودة الشاممة ،المقاء السنوي الرابع عشر.مجمة الجمعية السعودية لمعموم التربوية

والنفسية (جستن) .جامعة الممك سعود.

- 24بميمي ،أحمد .)1993( .فاعمية الحقيبة التعميمية في تدريس موضوعات الجغرافية االقتصادية
لطالب الصف األول اإلعدادي .دراسة تجريبية في مدارس مدينة دمشق .رسالة ماجستير غير

منشورة .كمية التربية ،جامعة دمشق ،دمشق ،سورية.

 - 25البيواشي ،السيد عبد العزيز .)2007( .معجم مصطمحات االعتماد وضمان الجودة في
التعميم العالي .القاىرة :عالم الكتب.

- 26بوقس ،نجاة عبد اهلل .) 2002( .نموذج لبرنامج تدريبي في تنمية تدريس المفاىيم العممية
بكميات التربية .جدة :الدار السعودية لمنشر والتوزيع.

- 27بوكرمة ،فاطمة الزىرة .) 2004( .قدرة المعمم الجزائري لمعموم الطبيعية عمى التحكم في

كفاءات العموم" .أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في عموم التربية حول تعميمية مادة العموم
الطبيعية" .أطروحة دكتوراه منشورة .كمية العموم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة الجزائر.

- 28بيان ،محمد سعد الدين .) 2010( .أثر برنامج تدريبي مقترح لتحسين األداء التدريسي
لممعممين أثناء الخدمة في ضوء معايير الجودة الشاممة .أطروحة دكتوراه غي منشورة .قسم مناىج

وطرائق التدريس،كمية التربية ،جامعة دمشق.

 - 29البيالوي ،حسن حسين .)1996( .إدا ةر الجودة الشاممة في التعميم العالي بمصر .ورقة عمل
مقدمة إلى مؤتمر التعميم العالي في المصر وتحديات القرن الواحد والعشرين 21- 20 .ماي،
جامعة المنوفية بالتعاون مع مركز إعداد القاعدة بالجياز المركزي لمتنظيم واإلدارة.

 - 30البيالوي ،حسن حسين .)2006( .الجودة الشاممة والمعايير القومية لمتعميم قبل الجامعي.
عمان ،األردن :دار المسيرة.

- 31البيالوي ،حسن حسين وآخرون .)2010( .الجودة الشاممة في التعميم بين مؤشرات التميز

ومعايير االعتماد(ط .)3عمان :دار المسيرة.

- 32تريسي ،وليام .)2004( .تصميم نظم التدريب والتطوير(ط ،)3ترجمة سعد الجبالي .الرياض:

معيد اإلدارة العامة.

 - 33الجويبر ،عبد الرحمن إبراىيم .)2006( .إدا ةر الجودة الشاممة " اإلتقان " في الفكر اإلسالمي

والمعاصر(ط  .)2المدينة المنورة :مطابع الرشيد.

 - 34جودة ،محفوظ أحمد .)2004( .إدارة الجودة الشاممة مفاىيم وتطبيقات .عمان :دار وائل
لمنشر والتوزيع.
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 - 35جويمي ،ميا عبد الباقي .)2001( .دراسات تربوية في القرن الحادي والعشرين .اإلسكندرية:
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

 - 36الحبالني ،مرزوق حمود .)2012( .أثر برنامج تدريبي مقترح في ضوء معايير الجودة عمى
أداء معممي العموم في المرحمة المتوسطة .رسالة دكتوراه غير منشورة .قسم المناىج وطرق

التدريس ،كمية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

 - 37حجازي ،مصطفى .) 2005( .االتصال الفعال في العالقات اإلنسانية واإلدارة (ط .)3
بيروت :المؤسسة الجامعية لمدارسات.

 - 38حداد ،نبيل عارف .)2008( .فاعمية برنامج تدريبي لتطوير الكفايات التعميمية لمعممي
األحياء في المرحمة الثانوية في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعممين مينيا في األردن .رسالة

دكتوراه غير منشورة ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن.

- 39الحريري ،رافدة .)2007( .إعداد القيادات اإلدارية لمدارس المستقبل في ضوء الجودة
الشاممة .األردن :دارالفكر.

 - 40الحريري ،رافدة .) 2011( .الجودة الشاممة في المناىج وطرق التدريس(ط .)1األردن :دار
المسيرة.

 - 41حسن ،أحالم الباز ومحمود الفرحاتي .)2008( .االعتماد الميني لممعمم مدخل تطوير
التعميم (ط .)1القاىرة :دار الفكر العربي.

 - 42الحصين ،عبد اهلل .)2002( .تطوير إستراتيجية إعداد المعمم في دول مجمس التعاون
الخميجي في القرن الحادي والعشرين .الندوة التربوية األولى (تجارب دول مجمس التعاون الخميجي

في إعداد المعمم).كمية التربية ،جامعة قطر.

 - 43حميدة ،إمام مختار وآخرون .)2003( .ميارات التدريس( ط .)2القاىرة :مكتبة الزىراء
الشرق.

 - 44الحميري ،عبد القادر عبيد اهلل .)2009( .أثر برنامج إلكتروني مقترح لتدريب معممي العموم
عمى بعض استراتيجيات التدريس الحديثة .أطروحة دكتوراه غير منشورة.كمية التربية ،جامعة أم

القرى.

 - 45الحيمة ،محمد محمود .)2006( .تصميم التعميم (ط  .)2األردن :دار المسيرة.

 - 46الخالدي ،عادي كريم عادي .)2013( .فاعمية برنامج تدريبي مقترح في إكساب معممي
العموم الطبيعية ميارات التحفيز اإلبداع العممي لدى طالب مرحمة المتوسط .أطروحة دكتوراه غير

منشورة .قسم مناىج وطرق التدريس ،كمية التربية  ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

 - 47الخطيب ،كمال والخطيب ،رداح .)2006( .التدريب الفعال .إربد ،األردن :عالم الكتب.
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 - 48الخطيب ،أحمد والخطيب ،رداح .) 2008( .اتجاىات حديثة في التدريب .األردن :عالم
الكتب الحديثة.

 - 49الخوالدة ،ناصر أحمد ،واسماعيل يحي .)2003( .طرائق تدريس التربية اإلسالمية .عمان:

دار جنين.

 - 50الدوسري ،ابراىيم .)2000( .اإلطار المرجعي لمتقويم التربوي (ط .)2الرياض :مكتب التربية
العربي لدول الخميج.

 - 51دياب ،إسماعيل محمد وعادل السعيد البنا .)2001( .تقويم جودة األداء الجامعي .مصر:
المكتبة المصرية.

 - 52ديمور ،جاك وآخرون .)1997( .التعميم ذلك الكنز الكامن .تقرير المجنة الدولية لمتربية لمقرن
الواحد والعشرين ،تعريب جابر عبد الحميد .القاىرة :دار النيضة العربية.

 - 53راشد ،عمي .) 1996( .اختيار المعمم واعداده ودليل التربية العممية .القاىرة :دار الفكر
العربي.

 - 54راشد ،محمد راشد .) 2007( .معايير جودة األداء التدريسي لمعممي العموم بالتعميم العام في
ضوء أبعاد التعمم .المؤتمر العممي التاسع عشر ،تطوير مناىج التعميم في ضوء معايير

الجودة.الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس 26- 25 .يوليو ،جامعة عين شمس :دار

الضيافة ،المجمد الثاني ،ص ص.667- 623

 - 55راوس ،فائزة أحمد .) 2007( .مواصفات جودة التدريب أثناء الخدمة في التعميم العام ،مقدم

لمقاء السنوي الرابع عشر لمجودة "الجودة في التعميم العام" .خالل الفترة  16- 15ماي ،2007

ص.10

 - 56رجب ،مصطفى .)2007( .المسكوت عنو في دراسات الجودة التعميمية .المؤتمر العممي
التاسع عشر ،تطوير مناىج التعميم في ضوء معايير الجودة 26- 25 .يوليو ،القاىـرة ،المجمد

األول ،ص ص .111- 101

 - 57الرمحي ،روال .)2007( .واقع تعميم العموم بناء عمى معايير إدا ةر الجودة الشاممة من وجية
نظر معممي العموم لممرحمة األساسية العميا في المدارس الفمسطينية .رسالة ماجيستير منشورة .كمية

التربية ،جامعة بير زيت ،فمسطين.

 - 58زاىر ،ضياء الدين .)2005( .إدارة النظم التعميمية لمجودة الشاممة .القاىرة :دار السحاب
لمنشر والتوزيع.
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 - 59زغمول ،برىامي عبد الحميد و عبد العزيز ،حمدي أحمد .)2007( .نموذج مقترح لتكوين
معمم العموم التجارية في مصر في ضوء معايير ضبط الجودة .المؤتمر العممي التاسع عشر،
تطوير مناىج التعميم في ضوء معايير الجودة 26/25 .يوليو ،القاىرة ،المجمد الثالث.

 - 60الزىراني ،حسن ( .)1999المعمم السعودي  -إعداده وتدريبو وتقويمو .جدة :دار البالد
لمطباعة والنشر.

 - 61الزىراني ،عبد الناصر ووايت .)2005( .االستراتيجيات(ط .)1لبنان :دار ابن حزم.

 - 62الزواوي ،خالد محمد .)2003 ( .الجودة الشاممة في التعميم" وأسواق العمل في الوطن العربي
" .القاىرة :مجموعة النيل العربية.

 - 63زيتون ،حسن حسين .)2001) .ميارات التدريس -رؤية في تنفيذ التدريس(ط .)1القاىرة:
عالم الكتب.

 - 64زيتون ،حسن حسين .)2003( .استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعميم

والتعمم(ط .)2القاىرة :عالم الكتب.

 - 65زيتون ،كمال عبد الحميد .)2004( .تحميل نقدي لمعايير إعداد المعمم المتضمنة في

المعايير القومية لمتعميم بمصر ،بحث مقدم إلى المؤتمر العممي السادس عشر (تكوين المعمم).

( )22- 21يوليو .الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس .جامعة عين شمس ،م( ،)1ص ص
.142 - 113

 - 66السامرائي ،ميدي .)1983( .تدريب المعممين أثناء الخدمة في دول الخميج ،دراسة تحميمية

مقارنة منشورة .الرياض :مكتب التربية العربي لدول الخميج.

- 67سعادة ،يوسف جعفر .) 1994( .التدريب أىميتو والحاجة إليو ،أنماطو ،تحديد احتياجاتو ،بناء
برامجو والتقويم المناسب لو .القاىرة :دار الشرقية.

 - 68سالمة ،عبد العظيم حسين .)2005 (.االعتماد وضمان الجودة في التعميم .القاىرة :دار
النيضة العربية لمنشر والتوزيع.

 - 69السموم ،حمد إبراىيم .)2005( .أحاديث عن التعميم أداء وجودة .بيروت :دار الوراق لمطباعة

والنشر والتوزيع.

 - 70سميمان ،خميل رضوان .) 2000( .برنامج تدريبي لتنمية الميارات التدريسية واالتجاىات نحو
مينة التدريس لمعممي العموم غير المؤىمين تربويا وأثره عمى تحصيل تالميذىم واتجاىاتيم نحو

مادة العموم .المؤتمر العممي الرابع التربية العممية لمجميع ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،من

 - 7/31إلى  .8/3اإلسماعيمية ،المجمد األول ،ص ص .288- 255
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 - 71السنبل ،عبد العزيزي عبد اهلل .)2001( .مبادئ واجراءات ضبط النوعية في أنظمة التعميم
عن بعد .المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ،مجمة تعميم الجماىير ،تونس ،العدد .48

 - 72السيد ،سوزان محمد حسن .) 2006( .برنامج تدريبي مقترح قائم عمى االحترافية المينية
لممعمم ،وأثره عمى تنمية الثقافة المينية لمعممي العموم بالمرحمة اإلعدادية أثناء الخدمة واتجاىاتيم

نحوىا .مجمة التربية العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،جامعة عين شمس ،م ،)2(9ص

ص .203- 139

 - 73سيد مصطفى ،أحمد ومحمد مصيمحي األنصاري .)2002( .برنامج إدارة الجودة الشاممة
وتطبيقاتيا في المجال التربوي .الدوحة :المركز العربي لمتعميم والتنمية.

 - 74شحاتة ،حسن .)2005( .ثقافة المعايير والتعميم الجامعي .المؤتمر العممي السابع عشر،

( )27/26يوليو ،مناىج التعميم والمستويات المعيارية ،القاىرة ،المجمد األول.

- 75شحاتو ،حسن والنجار ،زينب  .) 2003(.معجم المصطمحات التربوية والنفسية .القاىرة :الدار
المصرية المبنانية .

 - 76صالح ،نجوى ولينا صبيح .)2010( .دراسة تقويمية لمحتوى منيج العموم لمصف الخامس
األساسي في ضوء المعايير العالمية .مجمة القراءة والمعرفة ،ع  ،108ص ص .115 - 94

 - 77طرابمسية ،شيراز محمد عشير .)2003( .إدارة الجودة الشاممة وامكانية تطبيقيا في مجال
التعميم العالي .رسالة ماجستير غير منشورة .كمية االقتصاد ،جامعة تشرين.

 - 78طعيمو ،رشدي أحمد .) 2006( .معايير جودة األصالة والمعاصرة في التعميم العام لمعالم
اإلسالمي .المؤتمر العممي الثامن عشر" مناىج التعـميـم وبـناء اإلنـسان العربي" ) 26/25 ( .يوليو،

القاىرة ،المجمد األول.

- 79الطيطي ،محمد عيسى جاد اهلل؛ و العياصرة ،أحمد حسن عمي .)2009( .مدى تضمن كتب
العموم لمصفوف الثالثة األولى في األردن لممعايير العالمية لمتربية العممية المتعمقة بمحتوى العموم

ومدى التزام المعممين بمعايير تدريس العموم .مجمة كمية التربية بالمنصورة،ع  ،69ص ص - 340

.363

- 80عبد الجواد ،عبد اهلل السيد .) 2003( .المنظومية في إعداد المعمم مطمب رئيس لمواجية

التحديات المتجددة ،المؤتمر العربي الثالث حول المدخل المنظومي في التدريس والتعمم ،في الفت ةر

ما بين ( )6- 5أفريل .القاىرة :جامعة عين الشمس .ص ص .340 - 328

 - 81عبد الجواد ،نور الدين ومصطفى محمد متولي .)1993( .مينة التعميم في دول الخميج
العربي .الرياض :مكتب التربية العربي.
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 - 82عبد السميع ،الجميل .)2000( .التقويم التربوي لممنظومة التعميمية ،اتجاىات وتطمعات

(ط .)2القاىرة :دار الفكر العربي.

 - 83عبد السميع ،مصطفى وحوالة ،سيير محمد .)2005 ( .إعداد المعمم تنميتو وتدريبو .عمان:

دار الفكر.

 - 84عبد العزيز ،أماني .) 2010( .فاعمية برنامج تدريبي أثناء الخدمة قائم عمى مدخل المعمم
كعالم في تنمية المفاىيم العممية وبعض متطمبات الكفاءة الذاتية لدى معممي العموم بالحمقة

االبتدائية وأثره عمى أداء تالميذىم .رسالة دكتوراه غير منشورة .معيد الدراسات التربوية ،جامعة

القاىرة ،مصر.

 - 85عبد العظيم ،سالمة .)2004( .اتجاىات حديثة في االدارة المدرسية (دط) .دار الفكر:

عمان.

 - 86عبد المنعم ،نادية محمد .)1998(.تطوير أساليب مراقبة الجودة في العممية التعميمية بالتعميم
الثانوي العام في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة .القاىرة :المركز القومي لمبحوث التربوية

والتنمية.

 - 87عبد النبي ،سعاد بسيوني .)2001( .بحوث ودراسات في نظم التعميم .القاىرة :مكتبة زىراء
الشرق.

 - 88عبد الموجود ،محمد عزت وآخرون .)2003( .أدوار جديدة في ظل مفاىيم جديدة في الجودة
النوعية في التعميم :دراسة في المفاىيم والقضايا والمؤشرات .القاىرة :المركز القومي لمبحوث

التربوية والتنمية.

 - 89عبد الياشمي ،عبد الرحمن وآخر .)2008( .استراتيجيات حديثة في فن التدريس (ط.)1
عمان :دار الشروق.

 - 90عبد الكريم ،راشد بن حسين .)2010( .التدريب أسسو ومياراتو .الرياض :مركز التطوير
الدولي.

 - 91عبوي ،زيد منير .)2006( .إدا ةر الجودة الشاممة .عمان :دار كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع.

 - 92عبيد ،وليام .)2004( .تعميم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطمبات المعايير وثقافة
التفكير .األردن:دار المسيرة.

 - 93عبيدات ،ذوقان ،سييمة أبو السمن .)2007( .استراتيجيات التدريس في القرن الواحد

والعشرين(21ط .)1عمان :دار الفكر.

 - 94العتيبي ،مشاعل كميخ عبد اهلل .)2011( .فعالية برنامج تدريبي في تنمية الممارسات
التدريسية المرتبطة بنظرية الذكاءات المتعددة لدى معممات العموم بالمرحمة المتوسطة .أطروحة
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دكتوراه غير منشورة ،إشراف :مالك بنت محمد بن حمد السميم ،جامعة األميرة نورة بنت عبد

الرحمن ،الرياض.

 - 95العتيبي ،وضحى حباب عبد اهلل .)2011( .تصور مقترح لكفايات معممة العموم لممرحمة
المتوسط وقياسيا في ضوء معايير الجودة الشاممة .مجمة رسالة الخميج العربي .العدد  ،120ص

ص .137- 81

 - 96عثمان ،السعيد جمال ،وعبد اهلل عمي محمد .)2001( .تقويم برامج إعداد معممي العموم
بكميات التربية في ضوء المعايير العالمية وآراء المتخصصين والطالب المعممين .مجمة كمية

التربية ،)37( ،بنيا ،ص ص .182- 157

 - 97عثمان ،سموى عثمان .) 2007 ( .مدى التزام الطالب المعمم في كل من مصر والسعودية
بإدارة الوقت الصفي في ضوء معايير الجودة الشاممة ،وعالقتو بإدارة الذات واالتجاه نحو مينة

التدريس .المؤتمر العممي التاسع عشر ،تطوير مناىج التعـميم فـي ضوء معايير الجودة25:26 .
يوليو ،القاىرة ،المجمد الثاني ،ص ص .619 :575

 - 98العجمي ،محمد حسنين .)2007( .اإلعتماد وضمان الجودة الشاممة في المدارس التعميم
الثانوي العام .اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة.

 - 99العساف ،صالح بن حمد .)2003( .المدخل إلى البحث في العموم السموكية(ط .)3الرياض:

مكتبة العبيكان.

 - 100العساف ،صالح بن حمد .)2007( .المدخل إلى البحث في العموم السموكية(ط.)4
الرياض :مكتبة العبيكان.

 - 101عشيبة ،فتحي درويش .)1999( .الجودة الشاممة وامكانية تطبيقيا في التعميم الجامعي
المصري  -دراسة تحميمية .المؤتمر العممي السنوي السابع :تطوير نظم إعداد المعمم العربي وتدريبو

مع مطمع األلفية الثالث 27- 26 .ماي .كمية التربية ،جامعة حموان.

 - 102عطية ،محسن عمي .)2008( .الجودة الشاممة والمنيج(دط) .عمان :دار المناىج.

 - 103عطية ،محسن عمى .)2009( .الجودة الشاممة والجديد في التدريس(ط .)1عمان ،األردن:

دار صفاء لمنشر والتوزيع.

 - 104عقيمي ،عثمان عمي ابراىيم .)2008( .فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى التدريس المصغر
في تنمية الميارات العممية الالزمة لمتدريس لدى معممي العموم لممرحمة االبتدائية .رسالة ماجيستير

منشورة .كمية التربية ،جامعة الممك خالد.

 - 105عالم ،صالح الدين محمود .)2003( .التقويم التربوي المؤسسي :أسسو ومنيجياتو
وتطبيقاتو في تقويم المدراس .القاىرة :دار الفكر العربي.
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 - 106عمي ،عزت عبد الرؤوف .)2006( .فاعمية برنامج لتدريب معممي العموم في إعداد خطة
تدريس باستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات في تنمية مياراتيم واتجاىاتيم وخفض القمق

لدييم .المؤتمر العممي العاشر "تحديات الحاضر ورؤى المستقبل" .الجمعية المصرية لمتربية

العممية ،جامعة عين شمس ،مج ( ،)1ص ص . 160- 137

 - 107عمي ،نادية حسن .)2002( .تصور مقترح لتطوير نظام تعميم البنات بالمممكة العربية
السعودية في ضوء معايير الجودة الشاممة " مدخل تطبيقي" .مجمة مستقبل التربية العربية،

اإلسكندرية :المركز العربي لمتعميم والتنمية ،المجمد  ،8العدد .27

 - 108عميمات ،صالح ناصر .)2004( .إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية" التطبيق

ومقترحات التطوير .عمان :دار الشروق لمنشر والتوزيع.

 - 109العمايرة ،محمد حسن .)2006( .تقدير أعضاء ىيئة التدريس بجامعة إسراء الخاصة
باألردن لمميام التعميمية المنوطة بيم من وجية نظر طمبتيم .كمية التربية ،مجمة العموم التربوية

والنفسية ،البحرين ،المجمد  ،7العدد ( ،)3ص ص .129 - 97

 - 110العمر ،عبد العزيز بن سعود .) 2007( .لغة التربويين .الرياض :مكتب التربية العربي
لدول الخميج العربي.

 - 111عودة ،أحمد سميمان ،وخميل يوسف الخميمي .)2000( .اإلحصاء لمباحث في التربية
والعموم اإلنسانية(ط .)2األردن :دار األمل.

 - 112العويسات ،جمال الدين .)2003( .إدارة الجودة الشاممة .الجزائر :دار ىومة لمطباعة

والنشر والتوزيع.

 - 113عيسى ،حازم زكي ،ومحسن؛ رفيق عبد الرحمان .)2010( .تصور مقترح لتطوير األداء
التدريسي لمعممي العموم وفق معايير الجودة الشاممة في المرحمة األساسية في محافظة غزة .مجمة

الجامعة اإلسالمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) ،المجمد  ،18العدد  ،1ص ص .189- 147

 - 114الغامدي ،حامد جماح حامد .)2013( .برنامج تدريبي مقترح لمنمو الميني لمعممي العموم
بالمرحمة المتوسطة في ضوء المعايير العالمية ومتطمبات مناىج العموم المطورة .أطروحة دكتوراه،

إشراف الدكتور :عبد المطيف حميد الرائقي .جامعة أم القرى ،السعودية.

 - 115الغامدي ،سعيد عبد اهلل .)2010( .تقويم أداء معممي العموم الطبيعية بالمرحمة المتوسطة
في ضوء المعايير العالمية لمتربية العممية .رسالة دكتوراه منشورة ،قسم المناىج وطرق التدريس.كمية

التربية .جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

 - 116فتحي ،شاكر .) 2000( .منظومة أداء المعمم ونماذج تقويميا ،تحميل ميام الفصل ووضع
نموذج موضوعي لتقويمو .القاىرة :المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية.
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 - 117الفتالوي ،سييمة محسن .)2003( .كفايات التدريس"المفيوم  -التدريب  -األداء .عمان،
األردن :دار الشروق.

 - 118الفتالوي ،سييمة محسن .)2008( .الجودة في التعميم .عمان ،األردن :دار الشروق.

 - 119الفراء ،معمر .) 2006( .فعالية برنامج تدريبي مقترح بأُسموب التدريس المصغر لتطوير
كفايات معممي العموم في توظيف استراتيجية الخرائط المفاىيمية خالل التدريس .المؤتمر العممي

األول .التجربة الفمسطينية في إعداد المناىج  -الواقع والتطمعات 20- 19.ديسمبر  .2006كمية
التربية ،جامعة األقصى ،غزة.

 - 120فريق المعايير الوظيفية .) 2008( .المعايير الوظيفية لممعممين .التقرير الختامي لممؤتمر
الوطني لتطوير التعميم ،قطر.

 - 121فضل اهلل ،محمد رجب .)2005 ( .متطمبات التقويم المغوي في ظل حركة المعايير

التربوية "مقالة تفكرية" .المـؤتمر العممي السابع عشر ،مناىج التعميم والمستويات المعيارية27/26 .
يوليو ،القاىرة ،المجمد األول.

 - 122فضل ،نبيل عبد الواحد .) 1998( .التطور الميني لبرامج اإلعداد التخصصي لمعمم العموم
– دراسة حالة البحرين .ورقة عمل مقدمة لممؤتمر العممي الثاني(إعداد معمم العموم لمقرن الحادي

والعشرين)لمقرن الحادي والعشرين/ 5 – 2 /آب ،أبو سمطان ،الجمعية المصرية لمتربية العممية،

جامعة عين شمس ،م( ،)1ص ص .419 - 379

 - 123القحطاني ،سالم بن سعيد وآخرون .)2004( .منيج البحث في العموم السموكية(ط .)2
الرياض.

 - 124القحطاني ،محمد ىادي .) 2012( .تقويم األداء التدريسي لمعممي التربية اإلسالمية في
مادة التوحيد لطالب المرحمة المتوسطة في ضوء معايير الجودة .رسالة ماجستير منشورة .كمية

التربية ،جامعة أم القرى.

 - 125قالدة ،فؤاد سميمان .) 1997 (.استراتيجيات طرائق التدريس والنماذج التدريسية .دون دار
نشر.
- 126كمال ،أمينة وعبد العزيزي الحر .)2003( .أولويات الكفايات التدريسية واالحتياجات

التدريبية لمعممي مرحمة اإلعدادية في التعمم العام بدولة قطر من وجية نظر المعممين والموجيين.

مجمة كمية التربية ،جامعة اإلمارات العربية ،السنة الثامنة عشر ،العدد ( ،)20ص ص .101- 35
 - 127المقاني ،أحمد حسين وعمي أحمد الجمل .)1999( .معجم المصطمحات – التربوية المعروفة
في المناىج وطرق التدريس(ط  .)2القاىرة :عالم الكتب.
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المعرفة
 - 128المقاني ،أحمد حسين وعمي أحمد الجمل .)2003( .معجم المصطمحات التربوية ُ
في المناىج وطرق التدريس(ط .)3القاىرة :عالم الكتب.

 - 129مازن ،حسام محمد .)2002( .نموذج مقترح لتضمين بعض الميارات الحياتية في منظومة
المنيج التعميمي في إطار مفاىيم األداء والجودة الشاممة " رؤية مستقبمية " .المـؤتمر العممي الرابع

عشر ،مناىج التعميم في ضوء مفيوم األداء )25 – 24( .يوليو .القاى ـرة :جامعـة عين شمس،

المجمد األول ،ص ص .72- 25

 - 130المالكي ،عبد اهلل المسفر .)2010( .فاعمية برنامج تدريبي مقترح عمى إكساب معممي
الرياضيات بعض ميارات التعمم النشط وعمى تحصيل واتجاىات طالبيم نحو الرياضيات .رسالة

دكتوراه غير منشورة .مكة المكرمة :جامعة أم القرى.

 - 131مجاىد ،محمد عطوة .)2008( .ثقافة المعايير والجودة في التعميم .القاىرة :دار الفكر
العربي.

 - 132مجمع المغة العربية( .د.ت) :المعجم الوسط .القاىرة :دار الفكر.

 - 133محمد ،خالد جودة .) 2007( .تطوير مناىج التعميم الثانوي الصناعي بمصر في ضوء
معايير الجودة الشاممة .المؤتمر العممي التاسع عشر ،تطوير مناىج التعميم في ضوء معايير

الجودة )26/ 25( ،يوليو .القاىرة ،المجمد الثالث ،ص ص .993- 929

 - 134محمد ،المعتز باهلل زين الدين .)2010( .تقويم األداء التدريسي لمعممي العموم بالمرحمة

اإلعدادية في ضوء بعض المعايير الدولية المعاصرة .مجمة التربية العممية ،مج  ،14ع  ،3ص

ص .254- 213

 - 135محمود ،آمال محمد .)2003( .فعالية برنامج مقترح قائم عمى التعمم الذاتي لتنمية فيم
وممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى معممات العموم بمرحمة التعميم األساسي وعالقتو بتنمية

ميارات التفكير العميا لدى تمميذاتين .كـمية التربـية ،جـامعة عـين شمس :مجمة التربية العممية،
المجمد السادس ،العدد  ،4ص ص .63- 1

 - 136محمود ،حسين بشير .)2004( .اتجاىات معاصرة في إعداد المعمم وتنميتو مينيًا.
المؤتمر العممي السادس عشر "تكوين المعمم " 22 – 21 .يوليو .جامعة عين شمس ،المجمد

األول.

 - 137محمود ،صالح الدين عرفة .)2005( .آفاق التعميم الجيد في مجتمع المعرفة .القاىرة :عالم
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قامئة املالحق

الملحق رقم ( :)1قائمة معايير الجودة الشاملة الواجب
توافرها في األداء التدريسي ألساتذة مادة علوم الطبيعة
والحياة في التعليم المتوسط في صورتها النهائية
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المجال األول :التخطيط :قدرة أستاذ عموـ الطبيعة والحياة عمى تحديد أىداؼ ورصد كفاءات وتصميـ
ووضع خطة تعميمية تعممية فعالة مبنية عمى فيـ واختيار وتكامؿ أىداؼ المنياج واستراتيجيات
تعممية كالتعمـ النشط وأنشطة التعمـ والوسائؿ البيداغوجية وأساليب التقويـ في ضوء احتياجات
التالميذ ومكتس باتيـ القبمية وأنماط تعمميـ.
المعيار األول :تحديد األهداف
المؤشرات:
 - 1يصوغ أىدافا تعممية ألفعاؿ قابمة لممالحظة والتقويـ لبناء التعممات.
 - 2يصوغ أىدافا تعممية مناسبة ومتدرجة تنمي قدرات المالحظة والتحميؿ واالستنتاج عند
المتعمـ.
 - 3يصوغ أىدافا تعميمية لنشاطات يقترحيا تشجع عمى العمؿ التعاوني بالقسـ ،وتنمي ميا ةر
حؿ المشكالت لدى المتعمـ.
 - 4يشرؾ المتعمميف في بناء التعممات بأنفسيـ والوصوؿ إلى الموارد المطموبة.
المعيار الثاني :وضع وتحديد خطة بيداغوجية
المؤشرات
- 1يضع خطة تدريسية آخذا بعيف االعتبار المكتسبات القبمية لممتعمـ.
- 2يقترح وضعية انطالؽ مشوقة ومزعزعة لتصورات المتعمـ.
 - 3يعتمد خطة مناسبة لمتعمـ في ضوء اإلمكانات المتاحة في البيئة المدرسية.
 - 4يفترح أنشطة تعممية مالئمة تسيـ في تنمية الكفاءات.
 - 5يحدد طرائؽ التدريس المناسبة.
 – 6يوظؼ وضعيات -مشكمة تتضمف صعوبات تدعو إلى التحدي لتنمي مختمؼ القدرات
العقمية لدى المتعمميف.
- 7يحدد الوسائؿ البيداغوجية (المستندات) التي ستخدـ ىدؼ النشاط.
 - 8يحدد أساليب وأدوات التقويـ بكؿ مراحمو ،والمناسبة لميدؼ التعممي.
 – 9يخطط وينوع أنماط التعميـ إلعطاء فرص تعممية متساوية.
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المعيار الثالث :المعرفة العلمية
المؤشرات:
 - 1يحمؿ موضوع الدرس المقرر إلى مؤشرات.
- 2يتمكف مف الكفاءات المينية الالزمة لألداء التدريسي لمادة التخصص.
- 3يتمكف مف اختيار وضعيات مشكمة تتوفر فييا معايير (السباؽ ،االسند ،الميمة،
التعميمة )....،وفؽ الكفاءة المرصودة.
 - 4يظير درجة عالية مف الكفاءة في تحقيؽ أىداؼ تعميـ مادة عموـ الطبيعة والحياة (معرفية،
منيجية وقيمية).
 - 5يمـ بطرؽ تدريس مادة عموـ الطبيعية والحياة لغرض تمكيف التالميذ مف تجنيد المعرفة،
والميارات ،الكتساب كفاءة شاممة.
 - 6يظير درجة عالية مف االحترافية في كيفية إدا ةر القسـ ،اختيار التعميمات المناسبة ،إلكساب
القدرة عمى تجنيد الموارد في وضعيات التعمـ المرتبطة بالواقع .-
- 7يظير تحكما في تحميؿ محتوى الدرس إلى موارد.
 – 8يعرؼ طرائؽ اكساب كفاءات عرضية بيف مادة التخصص ومواد التخصصات األخرى.
 - 99يدرؾ دور منياج عموـ الطبيعية والحياة في مواكبة التطور العممي مف خالؿ تجنيد
المعارؼ وتقديـ الجديد لممتعمـ.
 - 19يمـ بمفاىيـ وأساليب التقويـ المناسبة لألىداؼ التعميمية.
 - 11يعرؼ معايير ومؤشرات تقييـ أداء المتعمميف.
المجال الثاني :التنفيذ :تمكف أستاذ عموـ الطبيعة والحياة مف مادتو العممية ،وفيـ طبيعتيا وتكامميا
مع المواد األخرى (كفاءات عرضية) ،وقدرتو عمى استخداـ استراتيجيات تعميمية تعممية متنوعة
وفعالة ،واقتراح وضعيات مشكمة مزعزعة لمموارد القبمية لمتالميذ ،وتوظيؼ األنشطة والتكنولوجيا
المناسبة ،وادارة جيدة لبيئة الصؼ بما يحفز ويشجع التالميذ عمى االستقصاء العممي ،والتفكير
الناقد ،واالبتكاري وحؿ المشكالت ،وجعؿ جوانب تعمميـ ذات معنى ،ويراعي مستوياتيـ وقدراتيـ
المختمفة.
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المعيار األول :طرق واستراتيجيات التدريس:
المؤشرات:
 -1يعرض المادة العممية بتسمسؿ منطقي (مراعيا في ذلؾ مبدأ التدرج ،وبتسمسؿ مف السيؿ
إلى الصعب ومف المحسوس إلى المجرد ومف البسيط إلى المركب).
- 2يستخدـ استراتيجيات تعميمية متنوعة توافؽ البيداغوجيا الفارقية وتُ ّمبى متطمبات المتعمميف

مثؿ (التعمـ التعاوني،الفردي ،واالستقصاء ،العصؼ الذىني ،حؿ المشكالت ،تمثيؿ األدوار،
االكتشاؼ ،الحوار ،المناقشة)
 - 3يوظؼ الوسائؿ والتقنيات التعميمية المتنوعة والحديثة في تقديـ الدرس ليحقؽ فاعمية
التعمـ.
 - 4يستخداـ قنوات اتصاؿ لفظية وغير لفظية فعالة أثناء العممية التعميمية التعممية في بناء
مختمؼ الكفاءات.
 - 5يربط الدرس بواقع حياة المتعمـ ومكتسباتو القبمية ما أمكف.
 - 6يقترح وضعية مشكمة لزعزعة التوازف المعرفي لدى المتعمـ حتى يبحث عمى إعادة
التوازف مف خالؿ البحث.
 - 7يبسط الموارد لممتعمـ بطرؽ مختمفة ويربطيا بالموارد السابقة لدى المتعمميف (موارد
جديدة).
 - 8يقدـ الدرس بأسموب مشوؽ يجذب انتباه المتعمميف.
 - 9يوظؼ وضعيات -مشكمة انطالقية تستيدؼ تقويـ المكتسبات القبمية وتحديد احتياجات
المتعمـ (موارد جديدة) لحؿ مشكمة الوضعية االنطالقية.
 - 19يناقش اآلداب والقيـ الموجودة والمستيدفة.
 - 11يشجع المتعمميف عمى التعمـ الذاتي باستمرار.
 - 12يشرؾ المتعمميف في اختيار مسعى البحث الكتشاؼ الموارد المستيدفة.
 - 13يشرؾ المتعمميف في وضع ممخصا لمدرس بشكؿ منظـ ومييكؿ .
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المعيار الثاني :إدارة البيئة الصفية
المؤشرات
 - 1يوفر بيئة صفية تعممية تُمبي احتياجات المتعمميف وتعزز التعمـ لدييـ.

 - 2ينوع في مناخ البيئة الصفية مف أجؿ التحفيز واثارة الدافعية لدى المتعمـ والتفاعؿ
والمشاركة الفعالة.
 - 3يدير وقت التعمُـ بفعالية ويستثمره بشكؿ جيد ومرف حسب أىمية التعممات وبما يخدـ
المتعمميف.
 - 4يقدـ التعزيز لمم تعمـ بمختمؼ أنواعو في الوقت المناسب.
 - 5يقدر قوة التعزيز وما ينتاسب ومستوى اإلبداع في أداء المتعمـ.
ينوع صيغ التعزيز المفظية وغير المفظية بشكؿ غبر مبالغ فيو .
ّ -6
 - 7يشجع عمى التفاعؿ المفظي باستعماؿ المفاىيـ العممية الدقيقة.
 - 8يوزع األدوار والمياـ بدقة عمى المتعمميف وفؽ الخطة الزمنية المحددة لمدرس تحقيقا
ألىداؼ الدرس.
 - 9يدرب المتعمـ عمى المشاركة في إنجاز التراكيب التجريبية والنماذج التفسيرية والوظيفية ...
.
 - 19يوجو أسئمة وواجبات منزلية تقيس مستويات معرفية ومنيجية وقيمية مختمفة لدى
المتعمميف .
 - 11يراقب ويقوـ المتعمميف أثناء أداء األنشطة الصفية.
 - 12يتأكد مف استيعاب المتعمميف لمبعد القيمي لموضوع الدرس المقدـ.
 - 13يوجو المتعمميف الكتشاؼ الخطأ وتصحيحو.
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المعيار الثالث :استخدام األدوات والوسائل التعليمية
المؤشرات:
 - 1يستخدـ المختبر وينجز التجارب بميارة.
- 2يستخدـ جياز العرض والوسائؿ السمعية والبصرية كوسائؿ تعميمية تجعؿ الموقؼ
التعممي أكثر تشويقا واثارة.
 - 3يستخدـ الوسائؿ التعممية الالزمة انطالقا مف اإلمكانات المادية المتاحة في مف خامات
البيئة المدرسية .
 - 4يممؾ ميارات مخبرية عالية كتشريح الحيوانات أو تحضير منتشات نباتية..وغيرىا.
 - 5يستخدـ الوسائؿ التعميمة المناسبة لتحقيؽ أىداؼ الدرس استخداماً سميما وفعاالً .
- 6يظير كفاءة في تطوير التجارب العممية مراعيا خصائص عناصر البيئة التعميمية -
التعممية.
 - 7يستخدـ وسائؿ تسيؿ عمى المتعمـ تجاوز العوائؽ والوصوؿ إلى الموارد المستيدفة.
المجال الثالث :التقويم قدرة أستاذ عموـ الطبيعة والحياة عمى جمع وتحميؿ وتفسير المعمومات عف
أدائو (التقويـ الذاتي) ،وأداء تالميذه باستخداـ أساليب وأدوات متنوعة لمتعرؼ عمى مدى تحقؽ
األىداؼ التعميمية التعممية ،وتقديـ التغذية الراجعة ؛ لتالفي األخطاء وتعزيز وتحسيف النقاط اإليجابية
وكؿ ما يساعد عمى تطوير أداء كؿ مف األستاذ والتالميذ.
المعيار :التقويم (المتعلم ،المعلم ،التغذية الراجعة)
المؤشرات
 -1يستخدـ أساليب متنوعة وفعالة لتقويـ قدرة المتعمـ عمى إدماج التعممات بكفاءة ،مثؿ
(المالحظة ،بروفيؿ "سجالت األداء" ،االختبارات .... ،الخ).
- 2يصوغ مشكمة وتعميمات تثير مستويات التفكير المختمفة عند االنطالؽ في الدرس.
 - 3يحرص عمى تصحيح الخطأ فور حدوثو.
 - 4يشجع المتعمميف عمى تقويـ أدائيـ (التقويـ الذاتي وبيف األقراف).
 - 5يقوـ أثر األنشطة الصفية بيدؼ التأكد مف اكتساب المتعمميف لمموارد.
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 - 6يق ػػوـ الجػوانب (المعرفية ،المنيجية ،واالقيمية ) لممتعمـ بمشاركة كؿ المتعمميف.
 - 7يوظؼ إجراءات التقويـ التشخيصي لتخطي الصعوبات التي يمكف أف تعترض المتعمـ.
 - 8يقوـ درجة اكتساب المتعمـ لمكفاءة.
 - 9يعدؿ استراتيجيات التدريس في ضوء نتائج التقويـ.
 - 19يقوـ أدائو عمى مستوى التخطيط ،التنفيذ والتقويـ.
 - 11ينوع مصادر وأساليب التقويـ بما يتوافؽ مع األىداؼ المتوخاة.
 - 12يستخدـ التغذية الراجعة والدعـ المعنوي لتعزيز مواطف القوة واألداء الصحيح.
 - 13يستخدـ التغذية الراجعة في معالجة المشاريع الفردية والجماعية لممتعمميف.
 - 14يعدؿ الخطط وفقا الستراتيجيات التدريس المناسبة لضماف نجاح التعمـ في ضوء نتائج
التقويـ.
 - 15ينوع في طرؽ العالج والتي تختمؼ عف طرؽ التدريس.
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البرنامج التدريبي المقترح حول االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ

محتويات البرنامج
التدريبي
العنوان

م

الصفحة

1

مقدمة

369

2

الهدف العام من البرنامج

372

3

الفئة المستهدفة من البرنامج

372

4

مدة البرنامج التدريبي

372

5

أدوات التقويم واجراءاته

373

اليوم األول :معايير جودة األداء التدريسي ألستاذ مادة عموم

374

الطبيعة والحياة.
أهداف اليوم التدريبي

375

6

أساليب التدريب واألجهزة التدريبية

375

7

اإلجراءات التدريبية

377

8

الجمسة األولى ( :)1/1التعريف بمعايير جودة األداء التدريسي

379

لألستاذ عموم الطبيعة والحياة
9

380

 جمسة تعارف

10

التعريف بأهداف البرنامج العامة

381

11

اتفاقيات البرنامج وتوزيع المهام

382
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12

نشاط ( )1/1/1التمثل الفردي لممتدرب حول معايير جودة األداء

383

التدريسي ألستاذ مادة عموم الطبيعة والحياة.
13

نشاط ( )2/1/1التمثالت الجماعية لممتدربين حول معايير جودة

384

األداء التدريسي ألستاذ مادة عموم الطبيعة والحياة.
14

نشاط ( )3/1/1حمقة نقاش النشاطين ( )1/1/1و( )2/1/1مع

385

المجموعات( حمقة نقاش حول التمثالت الجماعية لممتدربين
حول معايير جودة األداء التدريسي ألستاذ مادة عموم الطبيعة
والحياة)
15

المادة العممية ( )1/1/1تعريف معايير الجودة الشاممة

386

ومؤشراتها
16

نشاط ( )4/1/1استنتاجات المتدربين وتحديدهم لمفهوم معايير

387

جودة الشاممة ومؤشراتها
17
18

نشاط ( )5/1/1حمقة نقاش المجموعات في النشاط ()4/1/1
مادة عممية ()2/1/1

نماذج معايير الجودة الشاممة ألستاذ

388
388

العموم
19

نشاط ( )6/1/1اقتراح المتدربين لنموذج معايير الجودة الشاممة

390

ألستاذ العموم الطبيعة والحياة في ضوء النماذج السابقة.
الجمسة الثانية ( :)2/1معايير جودة األداء التدريسي ألستاذ

391

مادة عموم الطبيعة والحياة المقترحة من طرف الباحثة

20

مادة عممية ()1/2/1

معايير جودة األداء التدريسي ألستاذ

392

مادة عموم الطبيعة والحياة المقترحة من الطالبة الباحثة
21

نشاط ( )1/2/1حمقة نقاش حول قائمة المعايير المقترحة،
وتشخيص صعوبات تحسين األداء التدريسي في ضوئها حسب
تمثالت المتدربين ،مع اقتراح الحمول الممكنة.
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اليوم الثاني :حمقة أو نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة

394

22

أهداف اليوم التدريبي

395

23

أساليب التدريب واألجهزة التدريبية

395

24

اإلجراءات التدريبية

397

25

الجمسة األولى ( )1/2حمقة(نموذج) ديمنغ لمجودة الشاممة.

399

26

 مادة عممية ( )1/1/2لمحة بيوغرافية حول ادواردز

400

ديمنغ
27

 مادة عممية ( )2/1/2مبادئ ديمنغ لمجودة الشاممة في

400

التعميم.
28

 نشاط ( )1/1/2مبادئ ديمنغ لمجودة الشاممة في

401

التعميم بين التقيد والتالفي
29

 نشاط ( )2/1/2يعدد ويحمل المتدربين المبادئ

403

30

 مادة عممية ( )3/1/2حمقة ديمنغ لمجودة الشاممة

404

PDCA
31

 نشاط ( )3/1/2صياغة تعريف حول عممية التحسين

405

المستمر في ضوء حمقة ديمنغ لمجودة الشاممة/act( .
)plan /do /check
32

 مادة عممية ( :)4/1/2التخطيط المرحمة األولى في

406

نموذج (حمقة) ديمنغ لمجودة الشاممة
33

 نشاط ( :)4/1/2إدراك المتدرب ألهمية مرحمة التخطيط

406

وفق حمقة ديمنغ لمتحسين المستمر في ضوء الجودة
الشاممة.
34

 مادة عممية ( :)5/1/2أهمية مرحمة التنفيذ في نموذج
(حمقة) ديمنغ لمتحسين المستمر الجودة الشاممة.
364
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35

 نشاط ( :)5/1/2إدراك المتدرب ألهمية مرحمة التنفيذ

408

وفق حمقة ديمنغ لمتحسين المستمر في ضوء الجودة الشاممة.
36

 مادة عممية ( :)6/1/2التعريف بمرحمة الفحص

409

والمتاب عة وفق حمقة ديمنغ لمتحسين المستمر في ضوء الجودة
الشاممة.
37

 نشاط ( :)6/1/2إدراك المتدرب أهمية مرحمة الفحص

410

والتدقيق والمتابعة في نموذج (حمقة) ديمنغ لمتحسين المستمر
في ضوء الجودة الشاممة.
38

 مادة عممية ( )7/1/2التحسين والتفاعل المرحمة الرابعة

411

في نموذج (حمقة) ديمنغ لمتحسين المستمر في ضوء
الجودة الشاممة.
39

 نشاط ( )7/1/2أهمية حمقة ديمنغ لمتحسين المستمر

411

لمجودة الشاممة وأهمية تطبيقها عمى األداء التدريسي
في ضوء التحديات المعاصرة.
40

 نشاط ( )8/1/2نشاط تأممي (تقويم بنائي ذاتي لممتدرب

412

حول ما تعممه وكيفية توظيفه)
الجمسة الثانية ( :)2/2إيجابيات تطبيق نموذج ديمنغ

413

لمجودة الشاممة وصعوبة ذلك.
41



مادة عممية ( )1/2/2ايجابيات تطبيق نموذج (حمقة)

414

ديمنغ لمجودة الشاممة في التدريس
42

 نشاط ( )1/2/2الصعوبات المحتممة (المتوقعة) عند

414

تطبيق نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة في التدريس من خالل
وجهة نظر المتدربين.
43

 نشاط ( )2/2/2اقتراح سبل تجاوز الصعوبات المحتممة
عند تطبيق نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة .
365
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اليوم التدريبي الثالث :االستراتيجية التدريسية القائمة

416

عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة
44

أهداف اليوم التدريبي الثالث

417

45

أساليب التدريب واألجهزة التدريبية

417

46

اإلجراءات التدريبية

419

47

الجمسة األولى ( :)1/3االستراتيجية التدريسية القائمة عمى

420

نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة 'نموذج نظري'
48

 نشاط ( )1/1/3تعريف المتدرب لالستراتيجية التدريسية

421

الفعالة
49

 نشاط ( )2/1/3تمثالت المتدربين لمفهوم االستراتيجية

422

التدريسية الفعالة.
50

 مادة عممية ( )1/1/3مفهوم االستراتيجية التدريسية

423

الفعالة
51

 مادة عممية ( )2/1/3تصنيف االستراتيجيات التدريسية

424

52

 نشاط ( )3/1/3تصنيف االستراتيجيات التدريسية حسب

424

الحاجة لتطبيقها في مادة التخصص ودور المتدرب
فيها.
53

 مادة عممية ( )3/1/3تعريف االستراتيجية التدريسية

425

القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.
54

 مادة عممية ( )4/1/3عرض نموذج نظري لالستراتيجية

426

التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.
55

 مادة عممية ( )5/1/3عرض نموذج درس عممي
لالستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة
الشاممة.
366
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 الجمسة الثانية ( :)2/3تحضير درس وفق الخطوات
التي تمت في الدرس النموذجي وفقا

434

لالستراتيجية

التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ
 نشاط ( )1/2/3تحضير درس وفق الخطوات التي تمت

56

في الدرس النموذجي وفقا

435

لالستراتيجية التدريسية

القائمة عمى نموذج ديمنغ .
 نشاط ( )2/2/3حمقة نقاش حول النشاط ()1/2/3

57

عنوان الوحدة

اليوم

الوحدة

األول

األولى

اليوم

الوحدة

الثاني

الثانية

435

موضوعات الجمسة

من

موضوعات

األولى

الساعة

الجمسة الثانية

11.00 – 08:00

11.00

13:15- 11:15

(3سا)

إلى

(2سا)

11:15
معايير جودة
األداء التدريسي

جمسة تعارؼ ،التعريؼ
بأىداؼ البرنامج،

ألستاذ مادة عموـ

-اتفاقيات البرنامج

الطبيعة والحياة.

وتوزيع المياـ

 5سا

استراحة

معايير جودة

قيوة

األداء التدريسي

ألستاذ مادة عموـ
الطبيعة والحياة
المقترحة مف

-تعريؼ معايير الجودة

الباحثة

الشاممة ومؤشراتيا

 نماذج معايير الجودةالشاممة ألستاذ العموـ
عنوان الوحدة

موضوعات الجمسة

من

موضوعات

األولى

الساعة

الجمسة الثانية

12.00 – 08:00

12.00

13:20- 12:20

( 4ساعات)

إلى

(1سا)

12:20
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نموذج ديمنغ

-لمحة بيوغرافية حوؿ

لمجودة الشاممة

ادواردز ديمنغ.

 5سا

استراحة

إيجابيات ومعوقات

قيوة

تطبيؽ نموذج

-مبادئ ديمنغ لمجودة

ديمنغ لمجودة

 -حمقة ديمنغ لمجودة

التدريس

الشاممة في

الشاممة في التعميـ
الشاممة.

-أىمية مراحؿ نموذج

(حمقة) ديمنغ لمجودة
الشاممة.
عنوان الوحدة

موضوعات الجمسة

من

موضوعات

األولى

الساعة

الجمسة الثانية

11:00 – 08:00سا

11:00

13:20- 11:20

(3سا)

إلى

(2سا)

11:20
اليوم

الثالث

الوحدة
الثالثة

االستراتيجية

 -مفيوـ االستراتيجية

استراحة

تحضير المتدربيف

التدريسية القائمة

التدريسية الفعالة،

قيوة

لنموذج عممي

عمى نموذج ديمنغ

تصنيفاتيا

-االستراتيجية التدريسية

التدريسية القائمة

 5سا

القائمة عمى نموذج

عمى نموذج ديمنغ

ديمنغ لمجودة الشاممة

لمجودة الشاممة،

 -عرض نموذج نظري

ومناقشتو.

لمجودة الشاممة

وآخر عممي

لالستراتيجية التدريسية
القائمة عمى نموذج
ديمنغ لمجودة الشاممة.
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لالستراتيجية

قائمة المالحق
برنامج تدريبي على االستراتيجية التدريسية القائمة على نموذج ديمنغ
للجودة الشاملة
مقدمة:
إف العنصر البشري الفاعؿ في مختمؼ النخب ،حينما يبحث في مميزات العصر -بمتغيراتو
المتطورة والمتنامية بتسارع كبير  -الذي نعيشو ،يجده يستحدث جممة مف المسميات يسعى مف خالليا
إبراز مالمحو :إنو مجتمع المعرفة ،والعولمة وثورة االتصاالت والتواصؿ اإلفتراضي ،والمجتمعات
الشبكية .ذلؾ المفيوـ الذي يحيؿ لتأثر وتأثير المجتمعات في بعضيا ،كؿ ىذه التوصيفات أفضت
لنقاشات عممية وأكاديمية ال متناىية تسعى لمشكمة أثر ىذه التحوالت عمى حياة الفرد.
لكف ولئف تعددت التساؤالت في ىذا الصدد ،إال أف أىميا عمى اإلطالؽ يظؿ يرتبط بما فرضتو
ىذه ا لتحوالت كتحديات جديدة ،تستمزـ مواكبتيا وتطويع الواقع لكي ال يحدث خمخالت في تنمية
العنصر البشري؛ عمى ىذا باتت المجتمعات عمى إختالؼ ثقافاتيا ودرجة تطورىا تطرح االستراتيجيات
الكفيمة لتبني التحديات التي تفرضيا التكنولوجيات الجديدة والمعارؼ المتنوعة ،وذلؾ بمواكبتيا ،ونشرىا
وتطويعيا؛ الكتساب المناسب ودحض ما ىو غير ذلؾ.
بعبارة أشمؿ إننا إزاء تنمية مستدامة ،تستند لمورد بشرى يجب تنمية قدراتو ومؤىالتو مف خالؿ
االىتماـ بالتربية والتعميـ .فنظرية رأس الماؿ البشرى باتت مرجعية المجتمع العالمي في مجاؿ التربية
منذ مؤتمر دكار بالسينغاؿ عاـ  2000حوؿ التربية والتعميـ ،وفي التفكير في ردـ الفوارؽ في التعميـ في
كونو استثمار يتعيف عمى المنظومات التربوية االىتماـ بو أكثر.
وبغض النظر عما يحققو التعميـ في البعد االقتصادي مف عائدات عمى األمد الطويؿ ،برزت مف منظور
عموـ التربية تساؤالت أخرى :أماـ التطور التكنولوجي وطبيعة الميف المطموبة والكفاءات التي يتعيف
تكوينيا ،كيؼ يتـ عممية مواكبة التعميـ التطورات السالفة الذكر (الجودة ،المعرفة ،التكنولوجيا،
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اإلقتصاد) .ولعؿ أىـ ما يممي ضرورة المواكبة؛ حاجة ممحة عمى كؿ نظاـ تعميمي وىي ضرو ةر تجويد
مجاؿ تكويف األستاذ لبموغو األىداؼ والمرامي.
فنجاح العممية التعميمية –التعممية في كؿ أبعادىا ومكوناتيا ،وبمدخالتيا وعممياتيا ومخرجاتيا؛ يتوقؼ
عمى األستاذ أحد أىـ عنصر بشري -إلى جانب المتعمـ أىـ مخرج تعميمي وعناصر أخرى ميمة  -ومف
مؤشرات كفاءاتو ما ي تمظير في مدى قدرتو عمى استثا ةر استعدادات المتعمميف وتحفيزىـ نحو الريادة في
مختمؼ مجاالت العمـ والتقنية المعاصرة ،ومساعدتيـ لتطوير قدراتيـ ،ورصد كفاءتيـ المختمفة وغرس
األخالؽ والقيـ المثم ةر فييـ.
ولكؿ ما سبؽ؛ يكوف لزاما عمى األستاذ أف يستمر في تطوير كؿ ما يحممو مف مؤىالت
وكفاءات عمى مدار مساره الميني مف خالؿ التدريب والتدريب التربوى المعرفي والبيداغوجي واألدائي
والعممي اليادؼ؛ ليجعؿ مف مسار العممية التعميمية -التعممية ذات فعالية ونجاعة.
ولتجسيد ىذا الغرض برز إجماع بيف كؿ المؤسسات البحثية ،والمشرفيف الميتميف بالتعميـ في العالـ
حوؿ ضرورة وضع برامج لمتكويف والتدريب األكاديمي والثقافي والميني كأولوية في اإلصالح والتطوير
لمنظـ التعميمية.
مف ىذا المنطمؽ ،تحظى عممية تدريب األستاذ اىتماما بالغا مف قبؿ الباحثيف والمختصيف بميداف
عموـ التربية والتعميـ ،ومف مختمؼ المؤسسات والمنظمات والحكومات .فقد انخرط الباحثيف والمختصيف
في المسعى نظ ار لما لمتدريب مف أىمية ،وعمى اعتبار أنيا عممية معقدة وصعبة في ضوء التحديات
والتطورات المتسارعة .لذا صار النقاش ينصب باألساس حوؿ األستاذ بوصفو فاعؿ أساسي في العممية
التعميمية -التعممية .فقد تعددت التصورات لتكوينو وتدريبو قبؿ االلتحاؽ بمينتو ،لتتفؽ حوؿ قضية
جوىرية ىي التدريب المستمر أثناء خدمتو وأدائو لمينة التعميـ وفؽ ما تتطمبو التغيرات وحاجات
المنظومة التعميمية وفمسفة التربية ،وتطورات مجاالتيا  ،بغية الوصوؿ إلى تشكيؿ ىوية مينية لدو هر
وأدائو التدريسي .وما يؤكد ىذا المسعى ىو تعدد الدراسات في أبعادىا التخصصية المختمفة وفي تعاونيا
فيما بينيا إلبراز أف مينة التعميـ لـ تعد رغبة بؿ مينة كباقي الميف تستمزـ خبرات وكفاءات؛ ولبموغيا
يتعيف إعداد برامج تدريبي ة تحقؽ أىداؼ التعميـ بما يتماشى ومختمؼ تحوالت ،وتطورات العصر
المتسارعة والمستمرة التي تعرفيا المجتمعات.
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وعميو ،وفي ضوء ما تقدـ ،وفي سياؽ واقع النظاـ التعميمي في الجزائر ،وما يعرفو مف نقاش
كبير حوؿ االصالح التعميمي ومعوقاتو ،وفي ضوء اإلصالحات المتوالية التي مست المناىج التربوية
عامة ومناىج مادة عموـ الطبيعة والحياة "في التعميـ المتوسط" عمى وجو الخصوص؛ عمى اعتبار أنيا
تعنى "بفيـ الذات البيولوجية والحفاظ عمى سالمتيا وعمى المحيط والبيئة ،فيي تزود المتعمميف في ىذه
المرحمة التعميمية بأدوات مفتاحية لموصوؿ التدريجي إلى مستوى مف الفيـ والتفسير لظواىر طبيعية،
واكتساب مبادرة في حؿ المشكالت اليومية ،وترقية ميارات التفكير العممي (الموضوعية والواقعية في
حمقة نقاش األفكار ،وروح النقد البناء والوعي والمسؤولية)" (و از ةر التربية الوطنية ،2016 ،ص.)3
تسعى الدراسة الراىنة إلى األخذ باالستراتيجية التدريسية -القائمة وفؽ نموذج ديمنغ
(  ) Demingلمجودة الشاممة الذي يعد أحد المداخؿ العالمية الحديثة التي تيتـ بتطوير برامج إعداد
وتكويف وتدريب األستاذ  -وتطبيقيا بيدؼ تمكيف األستاذ مف أداء تدريسي تجعمو يتطابؽ والمواصفات
المطموبة عالميا وفؽ معايير الجودة الشاممة التي البد أف تتوفر في أداء كؿ أستاذ .وبالنظر لما تمسيا
مف تطورات متسارعة ومستمرة ،جاء االىتماـ بموضوعات تدريبية تعمؿ عمى إكساب معايير مينية ذات
جودة لتحسيف األداء التدريسي أل ساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة عمى وجو الخصوص .وفيما يمي
توصيؼ لمبرنامج التدريبي عمى اإلستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة ،والذي
تضمف الجوانب التالية:
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الهدف العام من البرنامج التدريبي:
ييدؼ ىذا لمبرنامج إلى تكويف أساتذة مادة عموـ الطبيعة والحياة عمى االستراتيجية التدريسية القائمة عمى
نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة ،وبالتالي مساعدتيـ عمى تحسيف أدائيـ التدريسي في ضوء المعايير المقترحة ألستاذ
عموـ الطبيعة والحياة ،بما ينعكس عمى تطوير الموقؼ التعميمي -التعممي وتجويد مخرجاتو وتحقيؽ الكفاءات
المرصودة.

الفئة المستهدفة بالبرنامج
عينة مف األساتذة المتربصيف لمادة عموـ الطبيعة والحياة في التعميـ المتوسط بوالية برج بوعريريج لمسنة
الدراسية .2018- 2017

مـ ـ ــدة البرنـ ــام ــج
15سا ( 900د) مقسمة عمى ثالثة أيام عمى النحو التالي:
أيام البرنامج

م

الزمن
بالدقائق

1

اليوم األول :معايير جودة األداء التدريسي ألستاذ مادة عموم الطبيعة والحياة.

300

2

اليوم الثاني :حمقة أو نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة

300

3

اليوم الثالث :االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة

300

الشاممة
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أدوات التقويم واجراءاته
 يقوـ كؿ متدرب بتعبئة نموذج خاص بالتقويـ الفردي وضمف مجموعة المتدربيف ككؿ،بعد نياية كؿ جمسة نموذج ()1
 تتـ عممية التقويـ مف خالؿ تقويـ المتدرب ألداء كؿ المدرب مف خالؿ نموذج معد سمفالذلؾ ،نموذج ()2
 يقوـ المتدربيف بتقويـ البرنامج التدريبي بعد نياية كؿ جمسة وفؽ نموذج (.)3 يتـ تقويـ أداء المتدربيف أثناء البرنامج التدريبي مف خالؿ التفاعؿ داخؿ قاعة التدريب،والقياـ بالنشاطات وورش العمؿ الفردية والجماعية التي تقوـ الباحثة بمناقشتيا مع المتدربيف
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اليوم التدريبي األول :معايير
جودة األداء التدريسي ألستاذ
مادة علوم الطبيعة والحياة
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اليوم التدريبي األول :معايير جودة األداء التدريسي ألستاذ عموم الطبيعة والحياة
موضوعها
الزمن المحدد
أهداف اليوم التدريبي األول:

التعريف بمعايير جودة األداء التدريسي لألستاذ عموم الطبيعة

والحياة

 5ساعات ( 300دقيقة)
 -أف يطمع المتدرب عمى األىداؼ العامة لمبرنامج. -أف يتعرؼ المتدرب عمى ميامو في البرنامج التدريبي. -أف يطبؽ المتدرب االتقييـ الذاتي حوؿ تمثالتو لممارساتوالتدريسية المنوطة بو.

  -أف يتعرؼ المتدرب عمى ممارساتو التدريسية المنوطة بو. - -توجيو وترشيد التمثالت الجماعية لممتدربيف حوؿ معايير

الممارسات التدريسية المنوطة بيـ في ضوء المناىج المستحدثة

 أف يتوصؿ المتدرب ماىية معايير الجودة الشاممة ومؤشراتيا.  -تعريؼ المتدربيف بمعايير األداء التدريسي في ضوء الجودةالشاممة.

  -أف يصؿ المتدربيف إلى صياغة تعريؼ إجرائي لمعاييرومؤشرات األداء التدريسي
  -ضبط تعريؼ المعايير والمؤشرات بعد مناقشتيا.  -تعريؼ المتدربيف بالخصوصية الثقافية واالجتماعية لممعاييروتطورىا المستمر.

  -الوصوؿ بالمتدربيف إلدراؾ واستنتاج معايير أدائيـالتدريسي.
 ترسيخ أىمية حيازة المعايير وتطبيقيا مف خالؿ األداءالتدريسي لممتدربيف.

  -جعؿ المتدربيف يقفوف عمى تشخيص صعوبات تحسيف األداءالتدريسي في ضوء المعايير المقترحة حسب تمثالت المتدربيف

ومناقشتيا ،واقتراح الحموؿ الممكنة.
أساليب التدريب:

 -التعمـ الفردي
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 التعمـ التعاوني. المحاضرة العصؼ الذىني -حمقة نقاش الموجية.

 الحوار والنقاش المفتوح.المواد واألجهزة التدريبية

 مادة عممية. سبورة ثابتة. أوراؽ ممونة وورقة نشاط ،وأقالـ. -جياز حاسب اآللي.

 -جياز عرض البيانات ).(Data show
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اإلجراءات التدريبية
االجراءات التدريبية لميوم التدريبي األول

م

الزمن
بالدقائق
()300

الجمسة األولى ( :)1/1التعريف بمعايير جودة األداء التدريسي لألستاذ

180

عموم الطبيعة والحياة
1

جمسة تعارف

15

2

التعريف بأهداف البرنامج العامة

20

3

اتفاقيات البرنامج وتوزيع المهام

15

4

نشاط ( )1/1/1التمثل الفردي لممتدرب حول معايير جودة األداء

15

التدريسي ألستاذ مادة عموم الطبيعة والحياة.
5

نشاط ( )2/1/1التمثالت الجماعية لممتدربين حول معايير جودة األداء

15

التدريسي ألستاذ مادة عموم الطبيعة والحياة.
6

نشاط ( )3/1/1حمقة نقاش النشاطين ( )1/1/1و( )2/1/1مع

20

المجموعات( حمقة نقاش حول التمثالت الجماعية لممتدربين حول
معايير جودة األداء التدريسي ألستاذ مادة عموم الطبيعة والحياة)
7

المادة العممية ( )1/1/1تعريف معايير الجودة الشاممة ومؤشراتها

20

8

نشاط ( )4/1/1استنتاجات المتدربين وتحديدهم لمفهوم معايير جودة

15

الشاممة ومؤشراتها
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9

نشاط ( )5/1/1حمقة نقاش المجموعات في النشاط ()4/1/1

15

10

مادة عممية ( )2/1/1نماذج معايير الجودة الشاممة ألستاذ العموم

15

11

نشاط ( )6/1/1اقتراح المتدربين لنموذج معايير الجودة الشاممة ألستاذ

15

العموم الطبيعة والحياة في ضوء النماذج السابقة.
الجمسة الثانية ( :)2/1معايير جودة األداء التدريسي ألستاذ مادة عموم

120

الطبيعة والحياة المقترحة من طرف الباحثة
12

مادة عممية ( )1/2/1معايير جودة األداء التدريسي ألستاذ مادة عموم

60

الطبيعة والحياة المقترحة من الطالبة الباحثة
13

نشاط ( )1/2/1حمقة نقاش حول قائمة المعايير المقترحة ،وتشخيص
صعوبات تحسين األداء التدريسي في ضوئها حسب تمثالت المتدربين،
مع اقتراح الحمول الممكنة.
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الجمسة التدريبية األولى ( :)1/1التعريف بمعايير جودة األداء التدريسي لألستاذ عموم الطبيعة
والحياة
التعريف بمعايير جودة األداء التدريسي لألستاذ عموم الطبيعة

موضوعها

والحياة
الزمن المحدد
أهداف

األولى:

الجمسة

 180دقيقة
التدريبية - -أف يطمع المتدرب عمى األىداؼ العامة لمبرنامج.

 -أف يتعرؼ المتدرب عمى ميامو في البرنامج التدريبي. -أف يطبؽ المتدرب االتقييـ الذاتي حوؿ تمثالتو لممارساتوالتدريسية المنوطة بو.
  -أف يتعرؼ المتدرب عمى ممارساتو التدريسية المنوطةبو.

  -توجيو وترشيد التمثالت الجماعية لممتدربيف حوؿ معاييرالممارسات التدريسية المنوطة بيـ في ضوء المناىج
المستحدثة

 أف يتوصؿ المتدرب ماىية معايير الجودة الشاممةومؤشراتيا.
  -تعريؼ المتدربيف بمعايير األداء التدريسي في ضوءالجودة الشاممة.

  -أف يصؿ المتدربيف إلى صياغة تعريؼ إجرائي لمعاييرومؤشرات األداء التدريسي
 - -ضبط تعريؼ المعايير والمؤشرات بعد مناقشتيا.

  -تعريؼ المتدربيف بالخصوصية الثقافية واالجتماعيةلممعايير وتطورىا المستمر.
  -الوصوؿ بالمتدربيف إلدراؾالتدريسي.
أساليب التدريب:

 التعمـ الفردي التعمـ التعاوني. المحاضرة العصؼ الذىني379

واستنتاج معايير أدائيـ

قائمة المالحق
 حمقة نقاش الموجية. الحوار والنقاش المفتوح.المواد واألجهزة التدريبية

 مادة عممية. -سبورة ثابتة.

 أوراؽ ممونة وورقة نشاط ،وأقالـ. جياز حاسب اآللي. -جياز عرض البيانات ).(Data show

الزمن 15 :دقيقة

جمسة تعارف

أهداف جمسة التعارف:
- 1كسر حاجز التواصؿ وتبايف المستوى والبيئة التعميمية بيف المدرب والمتدربيف.
 - 2بناء جسور لمتواصؿ والتقبؿ والتفاىـ بيف المدرب والمتدربيف.
 - 3خمؽ الدينامية بيف المتدربيف والمدرب لمتفاعؿ والعمؿ بروح الفريؽ لتحقيؽ أىداؼ البرنامج.

اإلجراءات المتبعة لتحقيق أهداف الجمسة:
- 1الترحيب بالمتدربيف مع االمتناف لمشاركتيـ في األياـ التدريبية.
 - 2تعريؼ المتدربيف بأنفسيـ ،وعمميـ واألطوار التي يدرسونيا ،بغرض تيسير بناء جسور التواصؿ مع
بعضيـ ،ومع المدرب.
 - 3تعريؼ المدرب بنفسو ،ومكاف عممو ،بغرض ربط وتقوية العالقة مع المتدربيف.
 - 4فتح المجاؿ أماـ المتدربيف إللقاء األسئمة واالستفسارات حوؿ ىذه الجمسة.
 - 5إنياء الجمسة بعبارات الشكر عمى التفاعؿ واالىتماـ والعمؿ الجاد في البرنامج.
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الزمن 20 :دقائق

التعريف بأهداف البرنامج

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تدريب أساتذة عموم الطبيعة والحياة عمى استراتيجية تدريسية قائمة
الزمن 20 :دقيقة

عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.
وسيتم تحقيق هذا الهدف من خالل:
 استنتاج معايير الجودة الشاممة ومؤشراتيا.

 معرفة معايير الجودة الشاممة كمدخؿ لتطوير أداء أستاذ عموـ الطبيعة والحياة.
 التمييز بيف بعض نماذج معايير األداء التدريسي لؤلستاذ.
 التعريؼ بقائمة معايير جودة األداء التدريسي ألستاذ مادة عموـ الطبيعة والحياة المقترحة.
 التعرؼ عمى أبي الجودة وليامز ادواردز ديمنغ
 تحميؿ مبادئ ديمنغ لمجودة الشاممة في التعميـ.
 التعريؼ والتعرؼ عمى حمقة ديمنغ لمجودة الشاممة.
 معرفة خطوات نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.
 إدراؾ أىمية مرحمة التخطيط في نموذج (حمقة) ديمنغ لمجودة الشاممة.
 إدراؾ أىمية مرحمة التنفيذ في نموذج (حمقة) ديمنغ لمجودة الشاممة.
 إدراؾ أىمية مرحمة الفحص والمتابعة في نموذج (حمقة) ديمنغ لمجودة الشاممة.
 إدراؾ أىمية مرحم ة التحسيف والتفاعؿ في نموذج (حمقة) ديمنغ لمجودة الشاممة.
 إدراؾ إيجابيات تطبيؽ نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.
 تشخيص صعوبات تطبيؽ نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.
 تعريؼ االستراتيجية التدريسية ومزاياىا.
 تصنيؼ لبعض االستراتيجيات التدريسية.
 تعريؼ االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.
 التعرؼ عمى النموذج النظري لالستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة
الشاممة.
 التعرؼ عمى نموذج عممي لالستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة
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 تحضير درس وفؽ الخطوات االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ.
الزمن 15 :دقيقة

اتفاقيات البرنامج وتوزيع المهام والمسؤوليات
أوال :مطموب من كل متدرب
 -التواجد قبيؿ انطالؽ البرنامج التدريبي وحتى نيايتو.

 حتى يحقؽ المدرب أىداؼ البرنامج التدريبي؛ يتعيف عميو حسف معاممة المتدربيف ،والشكرخالؿ التفاعؿ ،واظيار االىتماـ والتقدير لآلخريف.
 الحرص عمى توفير جو عمؿ مناسب داخؿ قاعة التدريب؛ مف اجؿ االستثمار األمثؿ لموقت،والخروج بالفائدة المرجوة.
ثانيا :توزيع المسؤوليات والمهام:
 - 1تقسيـ المجموعات بالتساوي ( )4متدربيف.
 - 2مشاركة أعضاء المجموعة في أداء المياـ المحددة في البرنامج التدريبي مف أجؿ التفاعؿ
األمثؿ وتحقيؽ األىداؼ المرجوة.
 - 3حتى نحقؽ مكاسب شخصية وجماعية ،يستحسف لنا ترقية حسف اإلصغاء ،وعدـ فرض الرأي.
 - 4االلتزاـ بمبادئ وقواعد الحوار اليادؼ ،والنقد البناء ،عمال بالمقولة الشائعة " كالمي صح
يحتمؿ الخطأ ،وكالـ غيري خطأ يحتمؿ الصواب".
 - 5التفاعؿ اإليجابي عامؿ مطموب في المتدرب وىدؼ مرغوب فيو ،فمنكف كذلؾ.
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اليوم التدريبي الثاني :نموذج
ديمنغ للجودة الشاملة.

الزمن 033 :د
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الزمن 300 :دقيقة

اليوم التدريبي الثاني :نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.
أهداف اليوم التدريبي:
موضوعها

نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.

الزمن المحدد

 300دقيقة

أهداف اليوم التدريبي الثاني:

-

تعريؼ

المتدربيف

بصاحب

النموذج

المعتمد

في

االستراتيجية التدريسية جوىر موضوع التدريب.
 -تعريؼ المتدربيف بشمولية مبادئ "ديمنغ" لمجودة الشاممة

في التعميـ.
-

الوصوؿ بالمتدربيف إلى الفرز بيف المبادئ الذي يؤكد

ديمنغ التقيد بيا والتي يتوجب تالفييا.
-

أف يعدد ويحمؿ المتدربيف المبادئ.

تعريؼ المتدربيف بنموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.

-

إدراؾ المتدربيف ألىمية دورة ديمنغ لمتحسيف المستمر

-

تعريؼ المتدربيف بمراحؿ (التخطيط ،التنفيذ الفحص

والمتابعة ،التحسيف والتفاعؿ) في دورة ديمنغ ومنطمقاتيا في ضوء
الجودة الشاممة.

 أف يدرؾ المتدرب أىمية وشمولية مراحؿ التخطيط ،التنفيذ،الفحص والمتابعة ،التحسيف والتفاعؿ) وفؽ حمقة ديمنغ لمجودة
الشاممة
 ترسيخ أىمية دائرة (نموذج) ديمنغ لمجودة الشاممة مفخالؿ تبياف ايجابيات تطبيقو.
 التعرؼ عمى تمثالت المتدربيف حوؿ الصعوبات التي يمكفأف تحوؿ دوف تطبيؽ نموذج ديمنغ.
 توصيؿ المتدربيف إلى إمكانية إيجاد منافذ حموؿ لتجاوزالصعوبات المتوقعة التي تحوؿ دوف تطبيؽ النموذج.
 إجراء تقويـ بنائي (تكويني) ذاتي لما تعممو المتدرب.أساليب التدريب:

-

المحاضرة

-

التعمـ التعاوني
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المواد واألجهزة التدريبية

-

العصؼ الذىني

-

حمقة نقاش الموجية.

-

الحوار والنقاش المفتوح.

-

المادة العممية.

-

أوراؽ ممونة وورقة نشاط ،وأقالـ.

-

جياز حاسب اآللي.

-

جياز عرض البيانات ).(Data show

 -سبورة ثابتة.

385

قائمة المالحق
اإلجراءات التدريبية
االجراءات التدريبية لميوم التدريبي الثاني

م

الزمن
بالدقائق
300د

الجمسة األولى ( )1/2حمقة(نموذج) ديمنغ لمجودة الشاممة.

230

1

 مادة عممية ( )1/1/2لمحة بيوغرافية حول ادواردز ديمنغ

15

2

 مادة عممية ( )2/1/2مبادئ ديمنغ لمجودة الشاممة في التعميم.

30

3

 نشاط ( )1/1/2مبادئ ديمنغ لمجودة الشاممة في التعميم بين التقيد

20

والتالفي
4

 نشاط ( )2/1/2يعدد ويحمل المتدربين المبادئ

15

5

 مادة عممية ( )3/1/2حمقة ديمنغ لمجودة الشاممة PDCA

15

6

 نشاط ( )3/1/2صياغة تعريف حول عممية التحسين المستمر في

15

ضوء حمقة ديمنغ لمجودة الشاممة)plan /do /check /act( .
7

 مادة عممية ( :)4/1/2التخطيط المرحمة األولى في نموذج (حمقة)

15

ديمنغ لمجودة الشاممة
8

 نشاط ( :)4/1/2إدراك المتدرب ألهمية مرحمة التخطيط وفق حمقة

15

ديمنغ لمتحسين المستمر في ضوء الجودة الشاممة.
9

 مادة عممية ( :)5/1/2أهمية مرحمة التنفيذ في نموذج (حمقة)
ديمنغ لمتحسين المستمر الجودة الشاممة.
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10

 نشاط ( :)5/1/2إدراك المتدرب ألهمية مرحمة التنفيذ وفق حمقة

15

ديمنغ لمتحسين المستمر في ضوء الجودة الشاممة.
11

 مادة عممية ( :)6/1/2التعريف بمرحمة الفحص والمتابعة وفق حمقة

15

ديمنغ لمتحسين المستمر في ضوء الجودة الشاممة.
12

 نشاط ( :)6/1/2إدراك المتدرب أهمية مرحمة الفحص والتدقيق

15

والمتابعة في نموذج (حمقة) ديمنغ لمتحسين المستمر في ضوء الجودة
الشاممة.
13

 مادة عممية ( )7/1/2التحسين والتفاعل المرحمة الرابعة في نموذج

15

(حمقة) ديمنغ لمتحسين المستمر في ضوء الجودة الشاممة.
14

 نشاط ( )7/1/2أهمية حمقة ديمنغ لمتحسين المستمر لمجودة

15

الشاممة وأهمية تطبيقها عمى األداء التدريسي في ضوء التحديات
المعاصرة.
 نشاط ( )8/1/2نشاط تأممي (تقويم بنائي ذاتي لممتدرب حول ما

10

تعممه وكيفية توظيفه)
الجمسة الثانية ( :)2/2إيجابيات تطبيق نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة

60

وصعوبة ذلك.
15



مادة عممية ( )1/2/2ايجابيات تطبيق نموذج (حمقة) ديمنغ لمجودة

30

الشاممة في التدريس
16

 نشاط ( )1/2/2الصعوبات المحتممة (المتوقعة) عند تطبيق نموذج

15

ديمنغ لمجودة الشاممة في التدريس من خالل وجهة نظر المتدربين.
17

 نشاط ( )1/2/2اقتراح سبل تجاوز الصعوبات المحتممة عند تطبيق
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نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة .

حمقة (نموذج) ديمنغ لمجودة الشاممة

الجمسة التدريبية األولى (:)1/2
موضوعها

حمقة(نموذج) ديمنغ لمجودة الشاممة

الزمن المحدد

 230دقيقة

أهداف

الجمسة

التدريبية

األولى:

-

تعريؼ المتدربيف بصاحب النموذج المعتمد في

االستراتيجية التدريسية جوىر موضوع التدريب.
-

تعريؼ المتدربيف بشمولية مبادئ "ديمنغ" لمجودة

الشاممة في التعميـ.
-

الوصوؿ بالمتدربيف إلى الفرز بيف المبادئ الذي يؤكد

-

أف يعدد ويحمؿ المتدربيف المبادئ.

-

تعريؼ المتدربيف بنموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.

-

إدراؾ المتدربيف ألىمية دورة ديمنغ لمتحسيف المستمر

ديمنغ التقيد بيا والتي يتوجب تالفييا.

-

تعريؼ المتدربيف بمراحؿ (التخطيط ،التنفيذ الفحص

والمتابعة ،التحسيف والتفاعؿ) في دورة ديمنغ ومنطمقاتيا في
ضوء الجودة الشاممة.
-

أف يدرؾ المتدرب أىمية وشمولية مراحؿ التخطيط،

التنفيذ ،الفحص والمتابعة ،التحسيف والتفاعؿ) وفؽ حمقة

ديمنغ لمجودة الشاممة
أساليب التدريب:

 التعمـ التعاوني. المحاضرة العصؼ الذىني -حمقة نقاش الموجية.

 الحوار والنقاش المفتوح.المواد واألجهزة التدريبية

 المادة العممية388
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 سبورة ثابتة. أوراؽ ممونة وورقة نشاط ،وأقالـ. جياز حاسب اآللي. -جياز عرض البيانات ).(Data show
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اليوم الثالث :االستراتيجية
التدريسية القائمة على نموذج
ديمنغ للجودة الشاملة
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اليوم التدريبي الثالث :االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة
الزمن 300 :دقيقة
موضوعها

االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة

الزمن المحدد

 300دقيقة

أهداف

الثالث:

الشاممة
اليوم

التدريبي  -التعرؼ عمى تمثؿ المتدرب لالستراتيجية التدريسية الفعالة.
 الوصوؿ بالمتدربيف إلعطاء مفيوـ إجرائي لالستراتيجيةالتدريسية الفعالة.

 توضيح القطبيف الذيف تتمحور عمييما مفيوـ االستراتيجيةالتدريسية (المعمـ ،المتعمـ) لممتدربيف.

 التأكيد عمى ىدؼ المادة العممية ( )1/1/3مف خالؿعرض بعض تصنيفات االستراتيجيات التدريسية.

 -تحديد دور المتدرب في كؿ استراتيجية تعميمية تعممية.

 تعريؼ المتدربيف باالستراتيجية التدريسية القائمة وفؽنموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.

 إدراؾ المتدربيف بأىمية وشمولية مراحؿ االستراتيجيةالتدريسية القائمة وفؽ نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة

وضرورة تبنييا في ممارستيـ التدريسية لتحسيف أدائيـ.

 الوصوؿ بالمدربيف إلى صورة واضحة عممية في تطبيؽاالستراتيجية التدريسية القائمة وفؽ نموذج ديمنغ لمجودة

الشاممة.

 تطبيؽ خطوات االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذجديمنغ لمجودة الشاممة.

أساليب التدريب:

 -المحاضرة

 -التعمـ التعاوني

 -العصؼ الذىني

 حمقة نقاش موجية.391
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 -الحوار والنقاش المفتوح.

المواد
التدريبية

واألجهزة

 المادة العممية. -سبورة ثابتة.

 أوراؽ ممونة وورقة نشاط ،وأقالـ. -جياز حاسب اآللي.

 -جياز عرض البيانات ).(Data show
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اإلجراءات التدريبية
م

االجراءات التدريبية لميوم الثالث

1

الجمسة األولى ( :) 1/3االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة

الزمن
بالدقائق
()300
180

الشاممة 'نموذج نظري'
2

 نشاط ( )1/1/3تعريف المتدرب لالستراتيجية التدريسية الفعالة

15

3

 نشاط ( )2/1/3تمثالت المتدربين لمفهوم االستراتيجية التدريسية الفعالة.

15

4

 مادة عممية ( )1/1/3مفهوم االستراتيجية التدريسية الفعالة

15

5

 مادة عممية ( )2/1/3تصنيف االستراتيجيات التدريسية

15

6

 نشاط ( ) 3/1/3تصنيف االستراتيجيات التدريسية حسب الحاجة لتطبيقها في

15

مادة التخصص ودور المتدرب فيها.
7

 مادة عممية ( )3/1/3تعريف االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج

15

ديمنغ لمجودة الشاممة.
8

 مادة عممية ( )4/1/3عرض نموذج نظري لالستراتيجية التدريسية القائمة

45

عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.
9

 مادة عممية ( )5/1/3عرض نموذج درس عممي لالستراتيجية التدريسية

45

القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.
 الجمسة الثانية ( :)2/3تحضير درس وفق الخطوات التي تمت في الدرس

120

النموذجي وفقا لالستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ
10

 نشاط ()1/2/3

تحضير درس وفق الخطوات التي تمت في الدرس
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قائمة المالحق
النموذجي وفقا لالستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ .
11

60

 نشاط ( )2/2/3حمقة نقاش النشاط ( )1/2/3مع المجموعات

الجمسة األولى ( :)1/3االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة 'نموذج
الزمن 180 :دقيقة

نظري'
موضوعها

االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة

الزمن المحدد

 180دقيقة

الشاممة 'نموذج نظري'

أهداف الجمسة التدريبية  -التعرؼ عمى تمثؿ المتدرب لالستراتيجية التدريسية

األولى:

الفعالة.

 -الوصوؿ

بالمتدربيف

إلعطاء

لالستراتيجية التدريسية الفعالة.

مفيوـ

إجرائي

 توضيح القطبيف الذيف يتمحور عمييما مفيوـاالستراتيجية التدريسية (المعمـ ،المتعمـ) لممتدربيف.

 التأكيد عمى ىدؼ المادة العممية ( )1/1/3مف خالؿعرض بعض تصنيفات االستراتيجيات التدريسية.

 تحديد دور المتدرب في كؿ استراتيجية تعميمية تعممية. تعريؼ المتدربيف باالستراتيجية التدريسية القائمة وفؽنموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.

 إدراؾ المتدربيف بأىمية وشمولية مراحؿ االستراتيجيةالتدريسية القائمة وفؽ نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة

وضرورة تبنييا في ممارستيـ التدريسية لتحسيف
أدائيـ.

 الوصوؿ بالمدربيف إلى صورة واضحة عممية فيتطبيؽ االستراتيجية التدريسية القائمة وفؽ نموذج
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ديمنغ لمجودة الشاممة
أساليب التدريب:

 التعمـ التعاوني. -المحاضرة

 -العصؼ الذىني

 -حمقة نقاش الموجية.

 الحوار والنقاش المفتوح.المواد واألجهزة التدريبية

 المادة العممية -سبورة ثابتة.

 أوراؽ ممونة وورقة نشاط ،وأقالـ. -جياز حاسب اآللي.

 -جياز عرض البيانات ).(Data show
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الجمسة الثانية ( :)2/3تحضيردرس وفق الخطوات التي تمت في الدرس النموذجي وفقا لالستراتيجية
التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ
موضوعها

الزمن 120 :دقيقة

تحضيردرس وفق الخطوات التي تمت في الدرس
النموذجي وفقا

نموذج ديمنغ
الزمن المحدد
أهداف الجمسة التدريبية
الثانية:

لالستراتيجية التدريسية القائمة عمى

 120دقيقة
 -تطبيؽ خطوات االستراتيجية التدريسية القائمة عمى

نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.

 تقييـ درجة استعاب المتدربيف لخطوات االستراتيجيةالتدريسية

أساليب التدريب:

 -ورشة عمؿ

 التعمـ التعاوني. -عصؼ ذىني.

 حمقة نقاش الموجية. نقاش مفتوحالمواد واألجهزة التدريبية

 -المادة العممية.

 -ورقة نشاط ،وأقالـ.

 -جياز حاسب اآللي.

 -جياز عرض البيانات ).(Data show
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النشاط (:)1/2//3تحضير درس وفق الخطوات التي تمت في الدرس النموذجي وفقا لالستراتيجية
الزمن 60 :دقيقة

التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ
رقـ النشاط

نوع النشاط

أسموب تنفيذه

الزمف الفعمي

متطمبات

الوسائؿ

1/2/3

مجموعات

ورشة عمؿ

 60د

جموس عمى

أوراؽ نشاط

النشاط
شكؿ

مجموعات مف
4

اليدؼ مف النشاط :تطبيؽ خطوات االستراتيجية التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة
تعميمة :أخي المتدرب قـ بتحضير الدرس الخامس مف كتاب السنة أولى متوسط( عنواف الدرس:
مظاىر النمو والتطور عند النبات) وفؽ الخطوات التي تمت في الدرس النموذجي وفقا لالستراتيجية
التدريسية القائمة عمى نموذج ديمنغ لمجودة.

النشاط ( )2/2/3مناقشة النشاط ( )1/2/3تحضير درس وفق لالستراتيجية التدريسية القائمة
المدة الزمنية 60 :دقيقة

عمى نموذج ديمنغ لمجودة الشاممة.
رقـ النشاط

نوع النشاط

أسموب تنفيذه

الزمف الفعمي

متطمبات

الوسائؿ

2/2/3

جماعي

ورشة عمؿ

 60د

جموس عمى

أوراؽ نشاط+

ومناقشة مفتوحة
وعصؼ ذىني

النشاط

شكؿ حرؼU

سبورة

اليدؼ مف النشاط :تقييـ درجة استعاب المتدربيف لخطوات االستراتيجية التدريسية

397

قائمة المالحق
نماذج التقويم المستخدمة أثناء تنفيذ البرنامج:
نموذج ( )1تقويم المتدرب لنفسه في المج موعة التعاونية بعد نهاية كل جمسة
دائما

م

النشاط

1

لقد أسيمت بأفكاري ومعموماتي

2

طمبت مف اآلخريف اإلسياـ بأفكارىـ ومعموماتيـ

3

قمت بتمخيص األفكار والمعمومات

4

طمبت المساعدة عندما كنت بحاجة لذلؾ

5

ساعدت اآلخريف في مجموعتي أو غيرىا عمى التعمـ

6

تأكدت أف زميمي في مجموعتي قد فيـ كيفية أداء

7

ساعدت في استمرار مجموعتي في الدراسة

8

أشركت زميمي في العمؿ الذي نقوـ بو

العمؿ أو الميمة المدرسية التي نقوـ بدراستيا

398

أحيانا

أبدا

قائمة المالحق
نموذج ( ) 2تقويم المدرب بعد نهاية كل جمسة من قبل المتدربين
ممتاز

م

العبارة

1

إلماـ المدرب بمواضيع البرنامج

2

قدرة المدرب عمى توصيؿ المعمومات

3

طريقة تنظيـ العرض (مف حيث الوضوح

4

قدرتو عمى شرح محتوى الدورة

5

مدى تعاونو مع المتدربيف

6

تنوع األنشطة والتماريف والوسائؿ المستخدمة

7

قدرة المدرب عمى تحفيز المشاركيف عمى

8

قدرة المدرب عمى إدا ةر المداخالت

9

يمتزـ المدرب بتغطية الموضوعات المحددة

10

يستثمر المدرب وقت المحاض ةر في التعميـ

11

يبدو المدرب مستعداً لمحاضرتو

12

يزود المدرب المتدربيف بالتطورات أو وجيات

13

يثير المدرب اىتماـ المتدربيف بالبرنامج

14

يمتزـ المدرب بالمواعيد الرسمية لبدء وانتياء

15

يعالج المدرب موضوعات البرنامج بتعمؽ

16

يشرح المدرب بأسموب متسمسؿ ومتماثؿ

والكفاية)

التفاعؿ.

والمناقشات
في الخطة
والتدريب

النظر الجديدة

المحاضرات
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جيد جدا

جيد

مقبول

ضعيف

قائمة المالحق
17

يشجع المدرب المتدربيف عمى حمقة نقاش في

18

يشجع المدرب المتدربيف عمى بذؿ قصارى

19

يحسف المدرب استخداـ الوسائؿ التعميمية

20

يربط المدرب بيف الموضوعات ذات العالقة

21

يجعؿ المدرب التعميـ والتدريب سيال ومشوقا

22

يعطي المدرب المتدربيف الحرية في طرح

23

يبسط المدرب موضوعات البرنامج

24

يشجع المدرب عمى االطالع الخارجي

قاعة التدريب

جيدىـ في البرنامج

مثؿ الرسوـ واألمثمة التوضيحية

األسئمة

نموذج ( ) 3تقويم البرنامج التدريبي من قبل المتدربين بعد نهاية كل جمسة
م

العبارة

1

محتوى البرنامج التدريبي

2

المادة التدريبية التي وزعت في البرنامج

3

تنظيـ وسيولة محتوى المادة العممية

4

تحقيؽ أىداؼ البرنامج

5

مستوى تنظيـ البرنامج

6

التجييزات والوسائؿ المستخدمة

7

مدة البرنامج

8

مكاف البرنامج

9

توقيت تنفيذ البرنامج

ممتاز
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جيد جدا

جيد

مقبول

ضعيف

قائمة المالحق
10
11

تشعرني ىذه االستراتيجية بالتحدي والرغبة
في التطور

يساعد ىذا المقرر عمى تنمية أدائي

التدريسي

12

يعتبر ىذا البرنامج مف أحسف البرامج التي

13

األساليب المستخدمة في تقويـ أىداؼ

حضرىا بدرجة ...
البرنامج

-المصدر ( :المالكي)2010 ،
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قائمة المالحق
كمية العموم االنسانية واالجتماعية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

قسم عمم النفس وعموم التربية واالرطوفونيا

جامعة سطيف 02

تخصص :عموم التربية
بطاقة مالحظة األداء التدريسي ألساتذة مادة عموم الطبيعة والحياة في التعميم المتوسط
بوالية برج بوعريريج
أستاذي (تي) الفاضل (ة) المالحظ (ة)
السالم عميكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته وبعد:
في إطار القياـ ببحث ييدؼ إلى معرفة أثر استراتيجية تدريسية عمى األداء التدريسي ألساتذة
عموـ الطبيعة والحياة في التعميـ المتوسط في ضوء معايير لمجودة الشاممة" .نضع بيف أيديؾ "بطاقة
مالحظة األداء التدريسي لؤلساتذة المتربصيف لمادة عموـ الطبيعة والحياة والذي (التي) تقوـ (ي)
بمرافقتو (ىا) لتقيس أدائو (ىا) التدريسي مف خالؿ ىذه البطاقة ،وذلؾ في ضوء مؤشرات لمعايير
متضمنة في المجاالت التالية :التخطيط ،التنفيذ والتقويـ.
شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم.
الباحثة :صاهد فتيحة
بيانات شخصية لألستاذ المتربص:
التخصص األكاديمي لألستاذ المتربص في الجامعة:
الجنس:

ذكر

أنثى

عد د الندوات التكوينية التي تمقاها األستاذ المتدرب:
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المجال

المعيار

يؤدي التدريس بدرجة

مؤشر األداء التدريسي
مرتفعة

مرتقعة

متوسطة

ضعيفة

ال يؤد

جدا
التخطيط

صياغة

 - 1يصػ ػ ػػوغ أى ػ ػ ػػدافا تعممي ػ ػ ػػة

لمتدريس

األهداف

ألفع ػ ػ ػ ػػاؿ قابمػ ػ ػ ػ ػػة لممالحظػ ػ ػ ػ ػػة

ورصد

الكفاءات

والتقويـ لبناء التعممات.

 - 2يصػ ػ ػػوغ أى ػ ػ ػػدافا تعممي ػ ػ ػػة
مناس ػ ػ ػ ػ ػػبة ومتدرج ػ ػ ػ ػ ػػة تنمػ ػ ػ ػ ػ ػػي
قػ ػػدرات المالحظػ ػػة والتحميػ ػػؿ

واالستنتاج عند المتعمـ.

 - 3يصوغ أىدافا تعميمية
لنشاطات يقترحيا تشجع
عمى

العمؿ التعاوني

بالقسـ ،وتنمي ميارة حؿ
المشكالت لدى المتعمـ.
 - 4يشرؾ المتعمميف في
بناء

التعممات

والوصوؿ

إلى

بأنفسيـ
الموارد

المطموبة.
التخطيط

تحديد

لمتدريس

الخطة

مؤشر األداء التدريسي

مرتفعة
جدا

ال بيداغوجية
- 5يض ػ ػ ػ ػػع خطػ ػ ػ ػ ػػة تدريسػ ػ ػ ػ ػػية
آخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف االعتبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار
المكتسبات القبمية لممتعمـ.
- 6يقت ػ ػػرح وضػ ػ ػػعية انطػ ػ ػػالؽ
مش ػػوقة ومزعزعػ ػػة لتصػ ػػورات
المتعمـ.
 - 7يعتمػ ػ ػ ػػد خط ػ ػ ػ ػػة مناس ػ ػ ػ ػػبة
406

مرتفعة

متوسطة

ضعيفة

ال يؤد
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لمػػتعمـ ف ػػي ضػػوء اإلمكان ػػات
المتاح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي البيئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المدرسية.
 - 8يفت ػ ػ ػػرح أنش ػ ػ ػػطة تعمميػ ػ ػ ػػة
مالئمػػة تسػػيـ فػػي تنمي ػػة
الكفاءات.
 - 9يح ػ ػػدد طرائ ػ ػػؽ الت ػ ػػدريس
المناسبة.
 – 10يوظػ ػ ػ ػ ػػؼ وضػ ػ ػ ػ ػػعيات -
مشػ ػ ػػكمة تتضػ ػ ػػمف صػ ػ ػػعوبات
ت ػػدعو إلػ ػػى التحػ ػػدي لتنمػ ػػي
مختمؼ القدرات العقمية لػدى

المتعمميف.

- 11يحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد الوس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائؿ
البيداغوجية (السندات) التػي

ستخدـ ىدؼ النشاط.

 - 12يح ػػدد أس ػػاليب وأدوات
التق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػويـ بك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مراحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو،
والمناسبة لميدؼ التعممي.
 – 13يخط ػ ػػط وين ػ ػػوع أنمػ ػ ػػاط
التعم ػ ػ ػ ػ ػػيـ إلعطػ ػ ػ ػ ػ ػػاء فػ ػ ػ ػ ػ ػػرص
تعممية متساوية.
التخطيط

لمتدريس

المعرفة
العممية

مرتفعة

مؤشر األداء

جدا

 - 14يحمػػؿ موضػػوع الػػدرس
المقرر إلى مؤشرات.
- 15يػ ػ ػػتمكف م ػ ػ ػػف المع ػ ػ ػػايير
الميني ػ ػ ػ ػ ػػة الالزم ػ ػ ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػ ػ ػػؤلداء
التدريسي لمادة التخصص.
- 16ي ػ ػ ػ ػػتمكف مػ ػ ػ ػ ػػف اختيػ ػ ػ ػ ػػار
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متوسطة

ضعيفة

ال يؤد
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وضػعيات مشػكمة تتػوفر فييػا
مع ػ ػ ػػايير (الس ػ ػ ػػياؽ ،االس ػ ػ ػػند،
الميمػة ،التعميمػػة )....،وفػػؽ
الكفاءة المرصودة.
 - 17يظي ػ ػ ػػر درج ػ ػ ػػة عاليػ ػ ػ ػػة
مػ ػ ػ ػػف الكف ػ ػ ػ ػػاءة فػ ػ ػ ػػي تحقي ػ ػ ػ ػػؽ
أىػ ػ ػػداؼ تعمػ ػ ػػيـ مػ ػ ػػادة عمػ ػ ػػوـ
الطبيعػة والحيػػاة (معرفيػة،

منيجية وقيمية).

 - 18يم ػ ػ ػ ػػـ بط ػ ػ ػ ػػرؽ تػ ػ ػ ػ ػػدريس
مػادة عمػػوـ الطبيعيػة والحيػػاة
لغػػرض تمك ػػيف التالميػػذ م ػػف

تجنيػ ػ ػ ػ ػػد المػ ػ ػ ػ ػػوار المعرفي ػ ػ ػ ػ ػة،
والمنيجي ػػة ،الكتس ػػاب كف ػػاءة
شاممة.
 - 19يظي ػ ػ ػػر درج ػ ػ ػػة عاليػ ػ ػ ػػة
مػ ػ ػػف االحترافي ػ ػ ػػة فػ ػ ػػي كيفي ػ ػ ػػة
إدارة القس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ،واختيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار
التعميمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات المناسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة؛

إلكس ػػاب الق ػػدرة عم ػػى تجنيػ ػػد
المػوارد فػي وضػعيات الػػتعمـ
المرتبطة بالواقع.
- 20يظي ػ ػ ػ ػ ػػر تحكم ػ ػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػ ػ ػػي
تحمي ػػؿ محتػ ػػوى الػ ػػدرس إلػ ػػى
موارد مختمفة.
 – 21يعػػرؼ طرائػػؽ اكس ػػاب
كفػ ػػاءات عرضػ ػػية بػ ػػيف مػ ػػادة

التخص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػص ومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػواد
التخصصات األخرى.
 - 22يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرؾ دور منيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاج
عم ػػوـ الطبيعي ػػة والحي ػػاة فػ ػػي
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مواكبػػة التط ػػور العمم ػػي م ػػف
خػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ تجنيػ ػ ػ ػ ػ ػػد المع ػ ػ ػ ػ ػ ػػارؼ
وتقديـ الجديد لممتعمـ.
 - 23يم ػػـ بمفػ ػػاىيـ وأسػ ػػاليب
التق ػ ػػويـ المناسػ ػ ػػبة لؤلىػ ػ ػػداؼ

التعممية.
 - 24يع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ مع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايير
ومؤش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات تقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ أداء
المتعمميف.
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المجال

المعيار

مرتفعة

مؤشر األداء

جدا
تنفيذ التدريس
واستراتيجياته

استخدام طرق - 25يعرض
واستراتيجيات
التدريس

المادة

العممية بتسمسؿ منطقي

(مراعيا في ذلؾ مبدأ
التدرج ،وبتسمسؿ مف
السيؿ
ومف

الصعب

إلى

المحسوس

إلى

المجرد ومف البسيط إلى

المركب).
- 26

يستخدـ

استراتيجيات

تعميمية

البيداغوجيا

الفارقية

توافؽ

متنوعة

متطمبات

وتُ ّمبى

المتعمميف مثؿ (التعمـ

التعاوني،الفردي،

العصؼ

واالستقصاء،

حؿ

الذىني،

المشكالت،
األدوار،

تمثيؿ
االكتشاؼ،

الحوار ،حمقة نقاش).
 - 27يوظؼ الوسائؿ

والتقنيات

التعميمية

المتنوعة والحديثة في
تقديـ

الدرس

ليحقؽ

فاعمية التعمـ.
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مرتفعة

متوسطة

ضعيفة

ال يؤد
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 - 28يستخداـ قنوات
اتصاؿ

لفظية

وغير

لفظية

فعالة

أثناء

العممية

في

التعممية

التعميمية
بناء

مختمؼ الكفاءات.
 - 29يربط الدرس بواقع
حياة المتعمـ ومكتسباتو
القبمية ما أمكف.

- 30

وضعية

يقترح

مشكمة لزعزعة التوازف
المعرفي لدى المتعمـ؛

حتى يبحث عمى إعادة
التوازف

خالؿ

مف

البحث.
- 31

الموارد

يبسط

لممتعمـ بطرؽ مختمفة
ويربطيا بالموارد السابقة
لدى المتعمميف (موارد

جديدة).
- 32

الدرس

يقدـ

بأسموب مشوؽ يجذب
انتباه المتعمميف.
يوظؼ

- 33
وضعيات -مشكمة

انطالقية تستيدؼ تقويـ
المكتسبات

وتحديد

القبمية

احتياجات

المتعمـ (موارد جديدة)
لحؿ مشكمة الوضعية

االنطالقية.
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- 34

القيـ

يناقش

المستيدفة.
- 35يشجع
عمى

المتعمميف
الذاتي

التعمـ

باستمرار.

 - 36يشرؾ المتعمميف
اختيار

في

مسعى

البحث الكتشاؼ الموارد

المستيدفة.

 - 37يشرؾ المتعمميف
وضع

في
لمدرس

ومييكؿ.
إدارة البيئة

ممخصا

بشكؿ

منظـ
مرتفعة

مؤشر األداء

جدا

الصفية
 – 38ي ػ ػػوفر بيئ ػ ػػة صػ ػ ػػفية

تعمميػ ػػة تُمبػ ػػي احتياج ػ ػػات

المتعممػػيف وتعػػزز ال ػػتعمـ

لدييـ.
 – 39ينػ ػ ػ ػػوع فػ ػ ػ ػػي من ػ ػ ػ ػػاخ
البيئ ػػة الص ػػفية م ػػف أج ػػؿ
التحفيػ ػػز واث ػ ػػارة الدافعي ػ ػػة
ل ػ ػػدى المػ ػ ػػتعمـ والتفاعػ ػ ػػؿ
والمشاركة الفعالة.
 - 40ي ػػدير وقػ ػػت الػ ػػتعُمـ

بفعاليػ ػػة ويسػ ػػتثمره بشػ ػػكؿ
جيػد ومػػرف حسػػب أىميػػة
التعممػ ػ ػ ػػات وبمػ ػ ػ ػػا يخ ػ ػ ػ ػػدـ

المتعمميف.
 - 41يق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ التعزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
لممػػتعمـ بمختم ػػؼ أنواع ػػو
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مرتفعة

متوسطة

ضعيفة

ال يؤد

قائمة المالحق
في الوقت المناسب.
 - 42يقػ ػػدر قػ ػػوة التعزيػ ػػز
وم ػ ػ ػػا ينتاس ػ ػ ػػب ومسػ ػ ػ ػػتوى
اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أداء

المتعمـ.

 - 43ينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّػوع صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيغ

التعزيػ ػ ػػز المفظيػ ػ ػػة وغي ػ ػ ػػر

المفظيػ ػ ػ ػ ػػة بشػ ػ ػ ػ ػػكؿ غب ػ ػ ػ ػ ػػر

مبالغ فيو.

 - 44يشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجع عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
التفاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المفظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
باسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعماؿ المف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىيـ
العممية الدقيقة.

 - 45ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوزع األدوار
والميػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ بدقػ ػ ػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى
المتعممػ ػػيف وفػ ػػؽ الخط ػ ػػة
الزمني ػػة المح ػػددة لم ػػدرس
تحقيقا ألىداؼ الدرس.
 - 46ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرب المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعمـ
عم ػ ػ ػ ػ ػػى المش ػ ػ ػ ػ ػػاركة ف ػ ػ ػ ػ ػػي
إنج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاز التراكي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب
التجريبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والنم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذج
التفسيرية والوظيفية. ...
 - 47يوج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو أسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػئمة
وواجبػ ػ ػػات منزليػ ػ ػػة تقػ ػ ػػيس
مس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتويات معرفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ومنيجيػػة وقيمي ػػة مختمف ػػة
لدى المتعمميف.

 - 48يراق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ويقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ
المتعمم ػ ػ ػ ػ ػػيف أثنػ ػ ػ ػ ػ ػػاء أداء

األنشطة الصفية.
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 - 49يتأكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتيعاب المتعممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف
لمبع ػ ػػد القيم ػ ػػي لموضػ ػ ػػوع
الدرس المقدـ.
 - 50يوجػ ػ ػ ػػو المتعممػ ػ ػ ػػيف
الكتش ػ ػػاؼ الخطػ ػ ػػأ عمػ ػ ػػى
تصحيحو.
تنفيذ التدريس
واستراتيجياته

استخدام
الوسائل

مرتفعة

مؤشر األداء

جدا

البيداغوجية
 - 51يسػ ػ ػػتخدـ المختبػ ػ ػػر
وينجز التجارب بميارة.
– 52يسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخدـ جي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاز
الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرض والوس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائؿ

الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمعية والبص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرية
كوسػ ػػائؿ تعميميػ ػػة تجع ػ ػػؿ
الموق ػ ػػؼ التعمم ػ ػػي أكث ػ ػػر

تشويقا واثارة.
– 53يسػ ػ ػ ػػتخدـ الوس ػ ػ ػ ػػائؿ
التعمميػة الالزمػة انطالقػػا

م ػ ػػف اإلمكان ػ ػػات المادي ػ ػػة
المتاحػة فػػي مػػف خامػػات
البيئة المدرسية.
 - 54يمم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ ميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات
مخبريػ ػػة عاليػ ػػة كتش ػ ػريح
الحيوانػ ػ ػػات أو تحضػ ػ ػػير
منتش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات نباتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،
وغيرىا...
 - 55يسػ ػ ػػتخدـ الوسػ ػ ػػائؿ
التعميمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المناسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة
لتحقيػ ػػؽ أى ػ ػػداؼ ال ػ ػػدرس
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مرتفعة

متوسط

ضعيفة

ال يؤد

قائمة المالحق
ال.
استخدام ًا سميما وفعا ً
- 56يظيػ ػ ػػر كفػ ػ ػػاءة ف ػ ػ ػػي
تطػػوير التجػػارب العممي ػػة
مراعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا خصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائص

عناصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر البيئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
التعميمية -التعممية.
- 57يسػ ػ ػ ػ ػ ػػتخدـ وس ػ ػ ػ ػ ػ ػػائؿ
تس ػ ػ ػ ػػيؿ عمػ ػ ػ ػ ػػى المػ ػ ػ ػ ػػتعمـ

تج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاوز العوائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ
والوص ػ ػػوؿ إل ػ ػػى المػ ػ ػػوارد
المستيدفة.
المجال

المعيار

مؤشر األداء

التقويم

التقويم

- 58يسػ ػ ػ ػ ػػتخدـ أسػ ػ ػ ػ ػػاليب

(المتعمم،

متنوع ػ ػ ػػة وفعال ػ ػ ػػة لتقػ ػ ػ ػػويـ

األستاذ،

قدرة المتعمـ عمى إدمػاج

والمعالجة
البيداغوجية)

مرتفعة
جدا

التعمم ػ ػػات بكف ػ ػػاءة ،مث ػ ػػؿ
(المالحظػة ،االختبػػارات،
 ....الخ).
- 59يصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوغ مشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكمة

وتعميم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات تثي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتويات التفكي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
المختمف ػػة عن ػػد االنط ػػالؽ
ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرس (تقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػويـ

تشخيصي).

 - 60يح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرص عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
تص ػ ػ ػ ػػحيح الخط ػ ػ ػ ػػأ فػ ػ ػ ػ ػػور
حدوثو (تقويـ تكويني).
 - 61يش ػ ػػجع المتعمم ػ ػػيف
عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى تق ػ ػ ػ ػ ػ ػػويـ أدائي ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ
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مرتفعة

متوسطة

ضعيفة

ال يؤد

قائمة المالحق
(التقػ ػ ػ ػػويـ الػ ػ ػ ػػذاتي وب ػ ػ ػ ػػيف
األقراف).
 - 62يقػػوـ أثػػر األنش ػػطة
الص ػ ػ ػػفية بي ػ ػ ػػدؼ التأكػ ػ ػ ػػد

مػػف اكتسػػاب المتعممػػيف
لمموارد.
 - 63يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوانب
(المعرفيػ ػ ػ ػ ػػة ،المنيجيػ ػ ػ ػ ػػة،
واالقيمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ) لمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعمـ
بمشاركة كؿ المتعمميف.
- 64يوظ ػ ػ ػ ػػؼ إجػ ػ ػ ػ ػراءات
التقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػويـ التشخيصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
لتخطػي الصػعوبات التػي

يمك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أف تعت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرض
المتعمـ.
 - 65يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ درجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
اكتساب المتعمـ لمكفاءة.
 - 66يعػدؿ اسػتراتيجيات
التػدريس فػي ضػوء نتػػائج

التقويـ.

 - 67يقػ ػػوـ أدائػ ػػو عم ػ ػػى
مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتوى التخط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيط،
التنفيذ والتقويـ.
- 68ينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع مصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادر
وأس ػ ػ ػ ػػاليب التق ػ ػ ػ ػػويـ بمػ ػ ػ ػ ػػا
يتوافػ ػ ػ ػػؽ م ػ ػ ػ ػػع األى ػ ػ ػ ػػداؼ
المتوخاة.
 - 69يسػ ػ ػ ػػتخدـ التغذي ػ ػ ػ ػػة
الراجعػة والػدعـ المعنػػوي
لتعزي ػ ػ ػ ػػز م ػ ػ ػ ػػواطف القػ ػ ػ ػ ػػوة

واألداء الصحيح.
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 - 70يسػ ػ ػ ػػتخدـ التغذي ػ ػ ػ ػػة
الراجع ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي معالج ػ ػ ػ ػػة
المشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريع الفرديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
والجماعية لممتعمميف.
 - 71يعػدؿ الخطػط وفقػا
الس ػ ػ ػػتراتيجيات الت ػ ػ ػػدريس
المناس ػػبة لض ػػماف نجػ ػػاح
الػ ػػتعمـ فػ ػػي ضػ ػػوء نت ػ ػػائج

التقويـ.

- 72ينػ ػ ػ ػ ػػوع فػ ػ ػ ػ ػػي طػ ػ ػ ػ ػػرؽ
الع ػ ػ ػػالج والت ػ ػ ػػي تختم ػ ػ ػػؼ
عف طرؽ التدريس.
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الملحق رقم ( :) 4قائمة بأسماء ووظائف السادة المحكمين ألدوات الدراسة
الرقم

اإلسم الكامل

10

أ.د نوالدين بوعلي

12

د .اعمر ناصر باي

10

د .سامية ابراهيمي

14

د .حدة ميمون

10

أ .الحسين فايدي

10

أ .ناصر الدين روابح

10

أ .السعيد بن مشتة

الوظيفة ومكان العمل

قائمة معايير

البرنامج

األداء

التدريبي

التدريسي
وبطاقة

المالحظة
أستاذ التعليم العالي بقسم علم النفس





وعلوم التربية واالرطوفونيا  -جامعة
سطيف - 2الجزائر.
أستاذ محاضر "أ" بقسم علم النفس



وعلوم التربية  -جامعة محمد
بوضياف -المسيلة  -الجزائر.
أستاذ محاضر "أ" بقسم علم النفس





وعلوم التربية  -جامعة محمد

بوضياف -المسيلة  -الجزائر.

أستاذ محاضر "أ" بقسم علم النفس



وعلوم التربية  -جامعة محمد

بوضياف -المسيلة  -الجزائر.
أستاذ تعليم ثانوي سابق ومفتش التعليم



المتوسط في مادة علوم الطبيعة والحياة
بوالية برج بوعريريج.
مفتش التعليم المتوسط في مادة علوم





الطبيعة والحياة بوالية برج بوعريريج.
مفتش التربية والتعليم في مادة علوم
418





قائمة المالحق
الطبيعة والحياة  -واضع مناهج
بيداغوجيا الكفاءات (الجيل األول -
الجيل الثاني)
10

أ .عبد العزيز بلقاضي مفتش التعليم المتوسط في مادة علوم



الطبيعة والحياة بوالية برج بوعريريج.
9

01

أ.د محمد سعد الدين أستاذ دكتور مناهج وطرق تدريس "علم
بيان

األحياء"  -بجامعة دمشق  -الجمهورية

أ .د محمد بن عبد

بروفيسور مناهج وتعليم الرياضيات -

اهلل النذير





السورية



كلية التربية  -جامعة الملك سعود -
السعودية

00

أ.د .مبدوعة زوليخة

أستاذة التعليم العالي  -علم النفس

طوطاوي

التربوي  -المدرسة الوطنية التحضيرية



لدراسات المهندس رويبة الجزائر
02

أ .عيسى النوي

00

أ.مختار طهرات

مفتش التعليم المتوسط لمادة علوم



الطبيعة والحياة  -سطيف.
مفتش التعليم المتوسط في مادة علوم
الطبيعة والحياة بوالية برج بوعريريج.
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قائمة المالحق

420

قائمة بأسماء ووظائف السادة المحكمين
الرقم

اإلسم الكامل

10

أ.د نوالدين بوعلي

12

د .اعمر ناصر باي

10

د .سامية ابراهيمي

10

د .حدة ميمون

10

أ .الحسين فايدي

10

أ .ناصر الدين روابح

10

أ .السعيد بن مشتة

الوظيفة ومكان العمل

قائمة معايير

البرنامج

األداء

التدريبي

التدريسي
أستاذ التعليم العالي بقسم علم النفس





وعلوم التربية واالرطوفونيا  -جامعة

سطيف - 2الجزائر.

أستاذ محاضر "أ" بقسم علم النفس



وعلوم التربية  -جامعة محمد

بوضياف -المسيلة  -الجزائر.
أستاذ محاضر "أ" بقسم علم النفس





وعلوم التربية  -جامعة محمد

بوضياف -المسيلة  -الجزائر.
أستاذ محاضر "أ" بقسم علم النفس



وعلوم التربية  -جامعة محمد
بوضياف -المسيلة  -الجزائر.
أستاذ تعليم ثانوي سابق ومفتش التعليم



المتوسط في مادة علوم الطبيعة والحياة

بوالية برج بوعريريج.

مفتش التعليم المتوسط في مادة علوم





الطبيعة والحياة بوالية برج بوعريريج.
مفتش التربية والتعليم في مادة علوم
الطبيعة والحياة  -واضع مناهج

بيداغوجيا الكفاءات (الجيل األول -

الجيل الثاني)





10

أ .عبد العزيز بلقاضي مفتش التعليم المتوسط في مادة علوم



الطبيعة والحياة بوالية برج بوعريريج.
9

أ.د محمد سعد الدين أستاذ دكتور مناهج وطرق تدريس "علم
بيان





األحياء"  -بجامعة دمشق  -الجمهورية
السورية

01

أ .د محمد بن عبد
اهلل النذير

بروفيسور مناهج وتعليم الرياضيات -



كلية التربية  -جامعة الملك سعود -
السعودية

00

أ.د .طوطاوي

خبير دولي في التدريب

02

أ .عيسى النوي

مفتش التعليم المتوسط لمادة علوم

00

أ.مختار طهرات




الطبيعة والحياة  -سطيف.
مفتش التعليم المتوسط في مادة علوم
الطبيعة والحياة بوالية برج بوعريريج.
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ملخص الدراسة:
هددت الدرت دس ددحلدرة رلددحلتر د لدر أددسالست د لجيددسلدد د دس لقلحلدر تسل ددلحلدرم غ ددحلست د ل د
رتق د تالدرم د تحلست د لدلتدرلدر تسل د لل د ال د تالست د ملدرطيلأددحل درةل د ال د لدر أتددلملدر

لتل د ل

ددط.ل ر ةمل د ل

جه ددتدالدرت دس ددح ل لي د د رلسد ددت لطيدلأ د د ـ ل ددملد دجد ددتدملدر د د ـ لدر ة ددا ل د د لدمد د م ل غ ددحل أد د للسلدلتدرل
در تسل د د لل د د ال د د تالست د د ملدرطيلأد ددحل درةل د د ا ل در د د ـ لدرمد ددي لدر قسلي د د لApproachل
Experimentalل نلجالللطسحلدر

Quasi

ؤدالدر رلحلست لدر س لب :ل

 د ل أ د للسلدرق د تالدرم د تحلدر م سةددحلدر دقددبل د سه د ل د لدلتدرلدر تسل د لل د ال د تالست د ملدرطيلأددحلدرةل الرت أتلملدر

طلييس لي سسلسل ؟ ل

 د لجيددسلدا د دس لقلحلدر تسل ددلحلدرم غ ددحلستد ل دتالست ملدرطيلأحل درةل ال لدر أتلملدر

لتل د لرتقد تالدرمد تحلستد لدلتدرلدر تسل د لل د ال

طلييس لي سسلسل ؟

تل سالدرت دس حل لجط دالستالرإلق يحلسنلج غت ـ ل ل للت لسسضلرـ هلدرجط دا :ل
أوال:ل مل سدقأحل غ لدرت دس ال درية ثلدر يمحل دالدرةتحلي رت دس حلدرة رلح.
ثانيا :ل طس ا لدرت دس ح لتر لتط س ل ظسيل ضح ل ن لجالر لدر طتم الدر ظسلح ل درجتالح لدرأت لحلدر سقألحل
رتت دس ح.
ثالثا :ل قا له ه لدرتد ح ليي ر لجت دا لدرت دس ح لدر ج تاح ل م لدر أكت ل ن لةالةل ـ ل( ل س درجة غصل
در لك سلح) ل تل ض اله هلدرجط الدآل  :ل
 .1تستدتل غ حل أ للسلدلتدرلدر تسل

لر أت

ل تالست ملدرطيلأحل درةل ال لض رلدرق تالدرم تح ل

ض ا ليالث ل ق دا ل(در جطلط در ال لدر م لم) ل يأح ل أ للس ل يتغا لستت ل ؤم دس ـ ل27ل

ؤمسدل ملدس تهمل لتستدتليط حل الةظحلدلتدرلدر تسل

ست لسل حلسم دغلحليتغال 11لج

ةالةل ـ .

 .7ة لملدريس

دل سية ل( ل سةتحلدر ك لنلدل ر لجي رلدرجت ح) رت أكتل نل

لدر تسلي لة للدد دس لقلحلدر تسل لحلدرم غ حلست ل

در يل مل طيلم لست لسم دغلحل ةلح ل 72لج
ال لدريس

ليأتل طيلمـ ل لدرت دس حلدد طالسلحل

لتل ل لرتق تالدرم تح ل

دل ظسدلرأتملد ظ ملدلسيأحلدريملحل لدرةض سلس تل

لدر تسلي لست لدد دس لقلح لدر تسل لح ل ك ن ل رك لجالل لدراةل لدل ل لرت ح لدرت دس لحل

-7112ل.7112
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لدرجط دالدآل لح :ل

تلطيمالجتدالدرت دس حل

 در طيل لدرميت للتدالدرت دس ح .ل


طيل لدريس

لدر تسلي لة ل دد دس لقلحلدر تسل لح .ل

 لدر طيل لدريأتيللتدالدرت دس ح.

ل يأتلدر أ رقحلداةة غلح ل ةتالدرت دس حلتر لدر غ لدر رلح :ل
 .1ةل غح ل غ ح لي أ للس لدلتدر لدر تسل

درةل ال لدر أتلملدر
 .7ل أرالدريس

ل

ا ل تا لست م لدرطيلأحل

لض ر لدرق تا لدرم تح لل

طلييس لي سسلسل ل ل ض ال( ق للدر جطلط ل ق للدر ال ل ق للدر م لم).

لدر تسلي لة للدد دس لقلحلدر تسل لحلدرم غ حلست ل

يالثل ةتدال تسليلح ل ال ك الدلتدرلدر تسل

لكتـ ل

لتل

لرتق تالدرم تحل نل

يتاله هلدر ةتدال :

 أ للسلدلتدرلدر تسل لل لست ملدرطيلأحل درةل ال لض رلدرق تالدرم تح.
(جط ْ ِ
ل(ةتمح)لتل لرتق تالدرم تحل)(PDCAل ِ
لة ِّن).

ط ل َا ل يِعل َ ِ م َ
لتل لرتق تا لدرم تح :ل(در جطلط لرت تسلس ل ال ل
 دد دس لقلح لدر تسل لح لدرم غ ح لست ل

در تسلس ل يأحل م لمل تجالال س تل ال جسق الدر تسلس لدر ة لن).
 -3لجيي الدا دس لقلحلدر تسل لحل-درم غ حلست ل
دلتدر لدر تسل

لتل

جيسه لدالق ي ل ل
لرتق تالدرم تحل– ل

ل مت ليت ل أ ل لدل ل سيع ل "η2ل 1.200ل ه ل لجكت لدراس لدرتدرح لتةة غل ليلنل

ط لدلتدرلدرميت ل دريأتيلرألتدرلدر تسل

لل

الست ملدرطيلأحل درةل ال لدر أتلملدر

ك لجظـسا لدد دس لقلح لدر تسل لح لجيسه لدالق ي لست لدلتدر لدر تسل

ط .ل

ل ل ق ر لدر جطلط ل در م لم ل

در يلك نل س اأ ل ي ر ر ل ةم لدرـت لنلدرقزغللنلدل لل دري رث ل متليتغال ل حلتل ل سيعلست لدر س لبل
( 1.973ل )1.219ل ه ل لجكت لدراس لدرتدرح لتةة غل ليلن ل
در تسل

ط لدلتدر لدرميت ل دريأتي لرألتدرل

لل سدتلدرأل ح ل لدر ق رلن .ل م س حلي رـتالدرقزغ لدري رثلدر يل ةم ل يل ل ل ق للدر ال ل

سغملجنل أ للدليسلد سبل نلدرمل ح در أل سلح ل( )1.21لتدّ لج لك نل
لأ تل ركلتر لضأالدل

ال ل سق حليأضل ؤمسدالدلتدرلجي رلدر طيل لدر لتد لج ةحل ل أت ل

ي أل سي لتتدسا لدريلغح لدرةالح ل د جتدم لدر
دلسيألنل ت ل دل تللأل لدل

ط ليمل حل( )1.200ل تل

غل لدريلتدغ قلح ل كي ح لدرم م ليأتت لدر ال ل لدر ي لل ق زل

ل لة نلتتدساليلغحلدرم م لتض حلست لكي حلدر ـ ل ضس سال طيلم ل ل

دآلق للدر ةتتال در لدل د ل علدرةقملدر س لدر جةصلر رك .ل
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لجم سال غ لدر ةتلللداةة غ لتر ل ق تلجيسل س اعلرتيس
ة لن لدرق ب لدلتدغ لل سدت لدرأل ح ل(ج

لدر تسلي لة للدد دس لقلحلدر تسل لحل ل

ا ل تا لست م لدرطيلأح ل درةل ا) ل مت ليتغا ل يح لةقم لدليسلل

 %20.01ل لدرك بلدر أتللل( )1510ل يحلدراأ رلحل.1.32ل ل
ججلسدلج ةالدرط ريحلدري ةيح لي ر ر  :ل
 لضس سالدده م لي جتدملد دس لقل ا ل تسلسل ستحل ل دضلع لدر تسلبل ل ج تا لدر جةة الأ تلست ل ا هلمل ي تئلدرق تالدرم تحل نليمل طيلمـ ل ل درمط علدر أتل  .ل
 ت ح لت سدا ل تسليلح لج ةح لي أ للس لدلتدر لدر تسلدر أتل لحل كللدل

لرأل

ا لدر سيةلن ل ل ج تا لدلط دسل

ال لض رلدرق تالدرم تحل در ط سدال در ةتل الدرة ةتح.لل

 در جتصل نلدل رلبلدر متلتلحل لدر تسلبلدر ل سكزلست ل تملنلدر أ سال در أت الر د ـ لنليم لدر سكلزلست لدرطس ل دل رلبلدر مطحلدرم غ حلست لدر م سكحل در ا سل ل ددلق يلحليلنلدر تسبل
ّ

در تسب ج لدر أتمل در أتمل(ك رأةالدر ه
مقلعلدر أتملدر د

ل در

محلدر قـحل در ا ةح لتض حلتر ل سشلدرأ لل

ل علدد أ حلي ر م ل ال جقـزالدرة بلدآلر ل درميكحلدرأ ر لحلرت أت ا.

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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THE ABSTRACT OF THE STUDY:
The present study aimed at identifying the impact of the Deming’s model
on the teaching performance of the teachers of biology in the middle school. To
achieve the objectives of the study it has used descriptive method in the
derivation of the standards lists of teaching performance for the biology
teachers, and thequasi experimental approach by asking the following questions
respectively:
- What are the total proposed quality standards that must be found in the
teaching performance of Biology teachers at middle schools in Bordj Bou
Arreridj?
-What is the impact of the teaching strategy, based on the Deming’s Model, on
the teaching performance of the biology teachers in Bordj Bou Arreridj?
The study took several steps to answer these questions, which are:
First, the results of the previous studies and research related to the current study
were reviewed. Secondly, the study dealt with a theoretical framework
(literature review) in which the theoretical and scientific background of the
study are explained. Thirdly, this study reached to the construction of various
study tools, which had controlled their criteria quality (validity and reliability)
(measuring their psychometric characteristics). This step included the following:
1. The preparation of the list of teaching performance standards for the
biology teachers in the light of the total quality. It included three fields (planning
for teaching, implementing teaching and evaluating teaching) and their seven
standards,and the number of indicators was 72 indicators that were adopted in
the preparation of the teaching performance observation checklist.
2. The design of the training program on the Deming model of the total quality,
which was applied on a survey random sample of 28 teachers during the first
semester of 2017-2018.
The study tool was applied according to the following steps:
-Pre-application of the study tool.
• The implementation of the training program on teaching strategy.
-Post- application of the study tool.
After the statistical treatment, the study reached the following results:
1. A list of teaching performance standards is formulated in the light of the total
quality for the teachers of biology at the middle schools in Bordj Bou Arreridj.
2. The training program on teaching strategy based on the Deming model of
total quality consists of three training units which are:
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Teaching performance standards for the biology teachers in light of the
total quality.
 Deming’s model of Total Quality (PDCA) (Plan, Do, Check,Act).
 The teaching strategy based on the Deming model: (planning for teaching,
implementing teaching, checking and evaluating inputs, processes and
outputs of teaching, improvement).
3. The teaching strategy has shown its positive impact on teaching performance
of biology teachers (the value of ETA square η2 is 0.866) which confirmed by
the statistically significant differences between the mean degree in biology
teachers performance (research sample).
The teaching strategy also showed a positive impact on the teaching
performance of the sample of the study among its tow fields (planning for
teaching and evaluating teaching), where the value of ETA square was reached
in the order (0.926, 0.809), and which confirmed by the statistically significant
differences between the mean degree in biology teachers performance (research
sample) in the both precedents fields; and thus achieved the first and third
objectives of the study, while the third objective is relatively achievable,
Although the value of ETA square in the field of “implementing teaching” was
close to the Standard value, it was average (0.766).This can be due to the
weakness of the translation of some performance indicators by the teachers
during empirical implementation especially the classroom management standard
and the use of pedagogical tools; The intensity of the classroom by the number
of forty students or more may constitute an obstacle for the teacher to perform
the lesson ,in addition to the intensity of the curriculum which must apply it in
deadlines, that do not correspond to the size allocated for this.
The results of the statistical analysis indicate that there is a high impact of
the training program on the teaching strategy in improving the performance of
the sample member. The effect size was 86.60%, the gain rate (0.56), the
efficiency ratio 0.37.
Finally, in the light of the findings of the study, the student researcher concluded
to set some recommendations including:
- Paying attention to the use of effective teaching strategies in the subjects of
training in various disciplines based on the concepts and principles of total
quality.
- Conducting training courses on teaching performance standards for a new
teachers engaged in different educational stages and all teachers, in the light of
the total quality, and new challenges.


468

- Eliminating the traditional methods of training that focus on indoctrination
process of the knowledge and information to themselves, but focus on the active
strategies and methods of participation, positive interaction between the teacher
and learner, or the trainer and the trainee, such as: brainstorming, open
discussion and workshops, and encourage self-learning, using the technological
tools and computers, and be aware of the future objectives of the programs of
teacher formation.
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Résume de l’étude:
L’objectif principal visé derrière cette étude est de déterminer les effets
et l’impact de la stratégie d'enseignement basée sur le modèle de la qualité totale
de Deming sur les performances pédagogiques des enseignants de la matière
sciences de la nature et de la vie du cycle moyen, ainsi que la manière avec
laquelle ils s’acquittent de leur mission.
Pour atteindre cet objectif, nous avons pris en considération la nature et
les différents aspects de cette étude et nous avons fait recours à deux approches,
celle descriptive, en définissant les normes de les normes de performance de
l'enseignement et celle approche quasi expérimentale, tout en procédant à un
classement, par ordre, des questions suivantes (questionnements suivants) :
- Quelles normes de la qualité totale et quelles conditions doivent remplir les
enseignants de la matière sciences de la nature et de la vie au niveau des
établissements du cycle moyen à Bordj Bou-Arreridj.
- Quel impact a-t-elle la stratégie d'enseignement basée sur le modèle de la
qualité totale de Deming sur les performances pédagogiques des enseignants de
la matière sciences de la nature et de la vie.
Aussi, il faut rappeler que la réalisation d’une telle étude à nécessité
plusieurs étapes :
- Lors de la première étape, nous avons procédé à une étude minutieuse des
résultats et conclusions relatives à des recherches antérieurs ayant relation avec
l’étude actuelle .
-L’étude a traité, dans un cadre théorique, le référentiel scientifique.
- L’étude a permis de réunir les outils nécessaires et de calculer leurs normes
psychométriques en procédant à :
1.Etablissement d’un listing des différentes normes de performance
pédagogique relevées auprès des enseignants de la matière sciences de la nature
et de la vie basée sur la qualité totale par référence à quelques domaines tels , la
planification, l’exécution et l’évaluation en tenant compte d’un total de sept
normes.
Il est à noter qu’un total de 72 indices ont été pris en considération dans
l’établissement de la carte d’observation des performances pédagogiques après
une expérimentation sur un échantillon aléatoire touchant 15 enseignants
stagiaires en phase de formation Primaire (initiale).
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2. Conception et Projection, durant le premier semestre de l’année scolaire
2017/2018, d’un programme de formation sur la stratégie pédagogique basée
sur la stratégie de la qualité totale de Deming au profit de 28 enseignants.
Etapes relatives à l’application des outils de l’étude :
L’application des différents outils s’est déroulée sur trois étapes :
- l’application antérieure de l’outil de l’étude
- l’application du programme de formation proposé.
- L’application à postériori de l’outil de l’étude.
Après une analyse statistique, l’étude nous a permis de relever les
conclusions suivantes :
1/ Conception d’un listing de normes relative aux performances pédagogiques
en relation avec la méthode de qualité totale destiné aux enseignants de la
matière sciences de la nature et de la vie du cycle moyen au niveau de la wilaya
de Bordj Bou-Arréridj .
Ce listing a trait à des domaines relevant de la stratégie de Deming
notamment dans les domaines relatifs à la planification, l’exécution et le
redressement.
2/ le programme de formation de la stratégie d’enseignement relatif à la stratégie
de Deming de la qualité totale englobe trois unités de formation touchant tous
les composants des performances éducatives représentés comme suit :
- Normes des performances pédagogiques de l’enseignant de la matière science
de la nature et de la vie.
- Modèle (circuit) de Deming qualité totale (P.D.C.A).
- La stratégie d’enseignement basée sur la modèle de Deming de la qualité totale
(planification, enseignement, exécution, suivi et redressement des inputs
éducatives (pédagogiques), opérations et outputs éducatives (pédagogiques),
amélioration).
3/La stratégie d’enseignement basée sur le modèle de Deming de qualité totale a
prouvé ses avantages et son impact positife sur les performances pédagogique au
vu du coefficient ETA carré qui a atteint : η2 = 0.866, un résultat confirmé suite
aux moyenne arithmétique qu’on a enregistré entre les enseignants aux
performances pédagogiques antérieures et ceux aux performances postérieure.
Aussi, il est à signaler que la stratégie d’enseignement a donné des résultats
positifs eu égard à un niveau de performance pédagogique élevé, plus
particulièrement dans les domaines de la planification et de l’évaluation, chose
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qui nous a permis d’atteindre les objectifs partiels 1 et 3, au vu du coefficient
ETA carré qui a atteint respectivement : 0.923 et 0.809 et confirmé par les
moyenne arithmétique entre les enseignants aux performances pédagogiques
antérieures et ceux des performances postérieures concernés par l’échantillon en
comparaison avec l’objectif partiel 3 réalisé relativement en domaine
d’exécution.
Dans le même ordre d’idées, et même si le coefficient d’impact, a presque
atteint la valeur normative (0.80), il n’en demeure qu’il était moyen (0.766) et
cela est peut-être dû à l’incapacité des enseignants de tirer profit des indices de
performances lors des séances de classe notamment en ce qui concerne les
normes de gestion des classes et l’utilisation des outils pédagogiques ,à tel point
qu’un enseignant ne peut gérer une classe de 40 élèves et se trouve en face d’un
programme surchargé surtout qu’il est tenu par des délais, et à tout cela s’ajoute
un volume horaire inadéquat.
Les résultats de l’analyse statistique ont démontré l’existence d’un impact élevé
du programme de formation sur la stratégie d’enseignement concernant
d’amélioration des performances des enseignants de l’échantillon puisque le
pourcentage du taux d’effet a atteint 86.60%; malgré le faible du taux de gain :
0.56, et du taux d’efficience 0.37.
Pour résumer, l’étudiante chercheuse a recommandé ce qui suit:
- La nécessité d’accorder une importance capitale à l’adoption des stratégies
pédagogiques efficientes des thèmes de la formation dans les différentes
spécialités en se basant sur les concepts et les principes de la qualité totale et
veiller à son application dans le secteur de l’éducation.
- Organiser des cours de formation sur les normes de performance pour les
enseignants stagiaires dans différents cycles de l'éducation et tous les
professeurs en raison de la qualité globale, des développements et des défis.
- Elimination des méthodes traditionnelles de formation qui mettent l'accent sur
l'enseignement des connaissances et des informations pour elles-mêmes, et en
adoptant des nouvelles méthodes actives et des techniques fondées sur la
participation et l'interaction et la positivité entre (le formateur / le stagiaire) ou
(l’enseignant /l’apprenant par brainstorming, discussion orientée et ouverte, des
ateliers et d'encourager l'auto-apprentissage, en faisant appel aux nouvelles
technologies d’informatique et des mass media.
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