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ر   شكر وتقد

ٔقطاره، ویمت منوه،  رتبط  ٔجزاؤه، و كمتل  ٔن  كن لهذا البحث املتواضع  مل 

ىل ٕاجنازه و  اننا  ٔ ٔول من  ُسد ٕالینا ید العون، و ٔفاكره، لو مل  وتصقل 

ه  ِّ لینا وم فض  ، ف ا وموال ا ورازق الق ىل ٕامتامه  ا  ورمه ملا وصل وقف

اراكً  حمده تعاىل محًدا كثًريا طیًبا م هتاه، ف   .البحث ٕاىل م

لّ و وقوفا عند قول  مك  ﴿ هللا عّز و سوا الفضل ب داًءا، ﴾وال ت رسو الكرمي بقول  واق

سلمي ٔزىك الصالة وال شكر الناس "  لیه  شكر هللا من ال  لشكر اجلزیل "ال  ، نتقدم 

كتور والثناء العاطر ٕاىل ٔستاذ ا ٔستاذ املرشف؛ ا ٔرشف "  الطاهر بلعیور"  ا ي  ا

رتنا بصدر رحب   .ىل مذ

ع  ج مل  ٔساتذة الزمالء بقسم  ٔصدقاء وا ٔشكر مجیع ا ٔن  وال یفوتنا يف هذا املقام ٕاال 

ل– دة والنصح حىت ٕامتام هذه الرسا - امعة ج ن قّدموا يل املسا   .وا

ّي  ٔشكر وا لصة كام  لشكر اجلزیل ٕاىل زوجيت ا ه  ٔتو اء، و ني رمز العطاء وا احلبی

ٔشكر إالخوة  ذي والزتامايت، كام  ٓ ىل لك م اليت قّدمت يل العون دون ملل، وصربت 

م ه دة و ىل املسا   .الكرام 

راسة،  اقشة هذه ا ىل م ملوافقة  ٔعضاء جلنة املناقشة، لتفضلهم  وشكري املوصول 

ٔهنا ، وسهم يف رفع ش ٔن تغين مالحظاهتم السدیدة الرسا ٔمل وثقة ب ىل  نين   .وإ
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  :ملخص الدراسة

تمع وانطالقا من حقيقة أن  املدرس اجلامعي يعترب الفاعل تبعا للدور الكبري الذي تلعبه اجلامعة يف تنمية ا
الرئيسي يف املنظومة اجلامعية وهو حمور أساس العملية التعليمية يف اجلامعة، تناولنا هذا املوضوع واملوسوم 

، "- منوذجاأ-طلبة جامعة جيجل–الكفايات املهنية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي من وجهة نظر الطلبة"ب
دف الكشف عن مدى مم ارسة أعضاء هيئة التدريس اجلامعي جبامعة جيجل للكفايات املهنية املرتبطة وذلك 

مبهنة التدريس، ومعرفة مواطن الضعف يف اجلوانب املمارساتية واألدائية لألساتذة اجلامعيني فيما خيص الكفايات 
  .املهنية

  :وقد حاولت الدراسة اإلجابة على التساؤالت اآلتية
 للكفايات املهنية من وجهة نظر الطلبة؟ جبامعة جيجل التدريس اجلامعي ما درجة ممارسة أعضاء هيئة )1
للكفايات التدريسية من وجهة نظر  جبامعة جيجل ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس اجلامعي )2

  الطلبة؟
للكفايات التكنولوجية من وجهة نظر  جبامعة جيجل ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس اجلامعي )3

  الطلبة؟
للكفايات اإلنسانية من وجهة نظر  جبامعة جيجل درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس اجلامعي ما )4

  الطلبة؟
  للكفايات التقوميية من وجهة نظر الطلبة؟ جبامعة جيجل ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس اجلامعي )5

طالب مت اختيارهم بطريقة العينة  218ولإلجابة على هذه األسئلة مت تطبيق الدراسة على عينة مكونة من 
من جمموع أفراد جمتمع الدراسة، وقد استعمل الباحث املنهج % 1العشوائية الطبقية واملتعددة املراحل بنسبة 

  .الوصفي التحليلي املالئم هلذه الدراسة

ومن أجل كل هذا قمنا بتقسيم هذا البحث إىل جانبني؛ جانب نظري يتضمن مخسة فصول، وجانب 
ميداين يتضمن ثالثة فصول، نقف من خالهلا للتحقق من فرضيات الدراسة نظريا وميدانيا باستخدام جمموعة من 
األدوات البحثية واملتمثلة يف املالحظة واملقابلة واالستبيان والسجالت والوثائق، وأساليب التحليل الكمي 

  .والكيفي

  :تلخيصها فيما يلي واعتمدت الدراسة امليدانية على جمموعة إجراءات ميكن

 ).الثبات والصدق ( قياس اخلصائص السيكومرتية لالستبيان  -



 ح 
 

 ).احلزمة اإلحصائية للربامج االجتماعية (  SPSS 20استخدام برنامج  -
ا -  .توزيع االستبيان على عينة الدراسة ومقابلة بعض مفردا

  :ات، توصلنا إىل النتائج التاليةوبعد معاجلة النتائج وحتليل البيانات املتحصل عليها ومناقشة الفرضي
 للكفايات املهنية من وجهة نظر الطلبة بدرجة عالية جبامعة جيجل ميارس أعضاء هيئة التدريس اجلامعي. 
 للكفايات التدريسية من وجهة نظر الطلبة بدرجة عالية جبامعة جيجل ميارس أعضاء هيئة التدريس اجلامعي.  
 للكفايات التكنولوجية من وجهة نظر الطلبة بدرجة  جبامعة جيجل ميارس أعضاء هيئة التدريس اجلامعي

  .متوسطة
 للكفايات اإلنسانية من وجهة نظر الطلبة بدرجة عالية جبامعة جيجل ميارس أعضاء هيئة التدريس اجلامعي.  
 ةللكفايات التقوميية من وجهة نظر الطلبة بدرجة متوسط جبامعة جيجل ميارس أعضاء هيئة التدريس اجلامعي. 

ا الدراسة واليت تدفعنا إىل طرح املزيد من التساؤالت والقضايا ويف األ خري قمنا بعرض بعض القضايا اليت أثار
 .اليت ال تزال حتتاج إىل اختبارها إمبرييقيا
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Abstract: 

according to the major role played by the University in the development of the society 

and from the fact that the main factor is the university teacher in the University system who is 

considered as the basic element of the educational process in the University, we have dealt 

with the topic which is entitled of "Professional Competencies Needed for University Faculty 

Members from the Students’ point of view – students of the University of Jijel-sample -". This 

work is conducted in order to detect the practice of faculty members of University of Jijel to 

professional competencies associated with teaching profession, and to find out weaknesses in 

aspects of performance of university teachers for Professional competencies. 

The study attempted to answer the following questions: 

1) To what extent do university faculty members of the University of Jijel practice 

professional competencies from the students’ point of view? 

2) To what extent do university faculty members of the University of Jijel practice 

teaching competencies from the students’ point of view? 

3) To what extent do university faculty members of the University of Jijel practice 

technological competencies from the students’ point of view? 

4) To what extent do university faculty members of the University of Jijel practice 

human competencies from the students’ point of view? 

5) To what extent do university faculty members of the University of Jijel practice the 

competencies of the evaluation from the students’ point of view? 

To answer these questions, this study was applied on a sample of 218 students were 

selected in a random sample stratified and multi-stage by 1% of the total population of the 

study, the researcher used the appropriate descriptive analytical study. 

To all this we split this research into two parts sides. The theoretical part which contains 

five chapters, and the practical part which contains three chapters, in order to investigate the 

research theories theoretically and practically using a set of research tools of observation, 

interview, questionnaire and the records and documents, and quantitative and qualitative 

analysis methods. 



 ي 
 

The field study adopted a package of measures can be summarized as follows: 

 Measure the psychometric properties of the questionnaire (reliability and validity). 

 Using SPSS.20 (Statistical Package for the Social Sciences). 

 Distribution of the questionnaire to the study sample and interview some of the 

samples population. 

After processing the results and analysis of the data obtained and discuss the 

hypotheses, we came to the following results: 

- The university faculty members of the University of Jijel highly practice the 

professional competencies from students’ perspective. 

- The university faculty members of the University of Jijel highly practice the 

teaching competencies from students’ perspective. 

- The university faculty members of the University of Jijel moderately practice the 

technological competencies from students’ perspective. 

- The university faculty members of the University of Jijel highly practice the 

human competencies from students’ perspective. 

- The university faculty members of the University of Jijel moderately practice the 

evaluative competencies from students’ perspective. 

And in the end we display some of the issues raised by the study which pushes us to ask 
more questions and issues still need to be tested empirically. 
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  :مقدمة

حاسم يف إخراج أفراد  حيظى التعليم اجلامعي باهتمام معظم دول العامل، ملا هلذا النوع من التعليم من دور
أكفاء يسامهون يف دعم التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية، ويف دفع عجلة التقدم حنو الرقي واالزدهار 

تمعي   .جبميع نواحي احلياة االجتماعية على اعتبار أن املنظومة التعليمية اجلامعية نسق فرعي من النسق ا

التكنولوجية تغريات مذهلة يف مجيع نواحي احلياة، وكان هلا تأثري كبري على كافة وقد أحدثت الثورة العلمية 
تمع ومنها املؤسسة التعليمية اجلامعية، واليت سعت إىل تطوير املعارف والعلوم يف مجيع التخصصات  مؤسسات ا

النوعي هلا، وتنمية رأس املال من خالل الرقي بالدور التعليمي والرتبوي املنوط إليها، وحتقيق الكفاءة يف األداء 
املعريف للبشر، إضافة إىل أن هذا التغري ساهم يف تغيري فلسفات التعليم اجلامعي، فتحولت أدوار مجيع الفاعلني يف 
هذه املنظومة، فأدوار األستاذ اجلامعي مثال تغريت من مقدم للمعلومات إىل موّجه يرشد الطالب إىل سبل 

يلها وتطويرها، وابتكار سياقات معرفية ومهارية جديدة ميكن توظيفها يف املواقف احلصول عليها، وكيفية حتل
  .الصفية

ولقد جاء االهتمام مبوضوع التعليم اجلامعي خاصة يف البلدان العربية بعد اخنفاض مستوى هذا التعليم، 
ر التعليم اجلامعي وجعله حيث أشارت معظم التقارير والتوصيات من خمتلف املؤمترات واملنتديات على ضرورة تطوي

مشروعا استثمارا وطنيا من خالل التمويل الكايف والرتكيز على نوعية املدخالت واملخرجات وكل الفاعلني يف هذه 
  .املنظومة

وعليه فإن التعليم اجلامعي غري قادر على مواجهة التحديات اليت تواجهه دون االعتماد على أعضاء اهليئة 
م ألنه األساس يف منظومة التعليم والتكوين، فاملدرس التدريسية، لذا بات اال م وكفايا هتمام كبريا بتطوير مهارا

اجلامعي يوجد يف صلب الرهانات والوظائف اليت تعمل اجلامعة على حتقيقها على اعتبار العالقة املباشرة واليومية 
رهون جبودة عمل املدرسني والتزامهم، بالطلبة، وما جتديد هذه املؤسسة واالرتقاء مبردودها وبلوغ أهدافها م

وبالتكوين الرفيع واملستمر واملستدمي والذي يسهم يف امتالك العديد من الكفايات واملقومات الكفيلة بالرفع من 
  .جودة العملية التدريسية

ريسية ويف نفس السياق فإن جناح عملية التعليم والتعلم يف اجلامعة متوقف على مدى توفر أعضاء اهليئة التد
يف اجلامعة على الكفايات واملهارات والقدرات الالزمة ملهنة التدريس اجلامعي، حيث أثبتت الكثري من الدراسات 
على ضرورة إعداد األساتذة على برامج وقوائم متعلقة بالكفايات املتطلبة هلذه املهنة خاصة بعد املالحظة امليدانية 

ة التدريسية لألساتذة، وغياب فلسفة واضحة ملسؤويل قطاع التعليم لنقاط الضعف والقصور يف املمارسات اليومي
  .العايل تسعى إىل تغطية النقص احلاصل يف هذه اجلوانب
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لذا أصبح لزاما علينا إجراء املزيد من الدراسات حول موضوع الكفايات املتطلبة ملهنة التدريس اجلامعي بغية 
واقع التدريسي، وحتسس هذه املسألة والوقوف على أبعادها وأنواعها معرفة الكفايات املهنية املمارسة فعليا يف ال

األكثر أمهية، ومعرفة مواطن الضعف والقصور غي جوانب املمارساتية واألدائية لألساتذة باالعتماد على تقديرات 
عي يف نفس الوقت وآراء الطلبة، وأخريا إعداد منوذج أو قائمة للكفايات الغري حمققة والالزمة ملهنة التدريس اجلام

م األقرب واألكثر صلة مبدرسيهم أثناء املوقف  بالرجوع دائما إىل وجهات نظر وأحكام الطلبة على اعتبار أ
  .التدريسي

ولتحقيق هذا املسعى قسمنا هذه الدراسة إىل بابني، ضم األول واملعنون باإلطار النظري مخسة فصول، أما 
  :ضمن ثالثة فصول، وفيما يلي مكونات كل فصلالثاين واملعنون باإلطار امليداين فت

، وتناولنا فيه املربرات الذاتية واملوضوعية الختيار "اإلطار املوضوعي للدراسة  " ب الفصل األول واملعنون 
املوضوع، وأهداف الدراسة وأمهيتها، إىل جانب إبراز اإلشكالية البحثية للدراسة، مث فرضيات الدراسة وأخريا 

  .هيمي للدراسة وإعطاء كل مفهوم مفهومه اإلجرائياإلطار املفا

ا باجتاهات التنظري حول اجلامعة   ً أما الفصل الثاين فتطرقنا فيه إىل اجتاهات التنظري حول موضوع الدراسة بدء
نظرية ( ، واالجتاه املعاصر )النظرية البنائية الوظيفية، املاركسية، البريوقراطية ( كنسق ومشلت االجتاه الكالسيكي 

، وصوال إىل اجتاهات التنظري حول التعليم والتدريس يف )التحديث، الرأمسال البشري، األنساق االجتماعية 
اجلامعة والذي تضمن االجتاه النظري النفسي، واالجتاه النظري االجتماعي، االجتاه النظري النفعي، االجتاه النظري 

  .وأخريا املدخل النظري ملوضوع الدراسة األكادميي

ويف الفصل الثالث تعرضنا فيه إىل ماهية الكفايات وتطورها وخصائصها وأسسها ومصادر اشتقاقها، 
وأبعادها وأنواعها وحركتها، وأمهية الكفايات املهنية عند املعلم وأساليب تقومي الكفايات واخلصائص العامة 

لالزم توفرها يف عضو هيئة التدريس لتطويرها، وأساليب تنمية كفايات األستاذ اجلامعي، وأخربا الكفايات ا
  .اجلامعي

ا ومهامها "املنظومة اجلامعية وطبيعتها " ب أما الفصل الرابع واملعنون  ، فقد اهتم بالتعريف أوال باجلامعة ونشأ
وعناصرها، ومفهوم التعليم اجلامعي ومبادئه وأهدافه، وبالتعريف ثانيا بعضو هيئة التدريس اجلامعي من خالل 

وخصائصه، و وظائفه ومهامه، و واجباته وحقوقه، مث التطرق لسوسيولوجية هذا العضو، وأخريا دوره يف  مفهومه
بنائه جامعة املستقبل، وثالثا بالطالب اجلامعي بالتطرق ملفهومه وأدواره وخصائصه وسوسيولوجيته وأخريا تقويه 

  .لعضو هيئة التدريس اجلامعي
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ور اإلمبرييقي ملوضوع الدراسة بذكر الدراسات السابقة اليت تناولت بينما أشار الفصل اخلامس إىل املنظ
الفرضية العامة والفرضية اجلزئية األوىل، والفرضية اجلزئية الثانية، والفرضية اجلزئية الثالثة، و أخريا الفرضية اجلزئية 

  .الرابعة، مث التعليق على الدراسات السابقة واهلدف من عرضها وتوظيفها

، ومتحور هذا "اإلجراءات املنهجية للدراسة " ب الثاين للدراسة ينطوي الفصل السادس واملعنون ويف الباب 
الفصل على حتديد جماالت الدراسة واملنهج املتبع، وأدوات مجع البيانات من مالحظة ومقابلة واستبيان تطرقنا فيه 

يارها، وأخريا أساليب التحليل املتبعة للخصائص السيكومرتية، وصوال إىل عينة الدراسة وخصائصها وكيفية اخت
  ).أسلوب التحليل الكمي والكيفي(

ا    ).حماور االستبيان ( كما تضمن الفصل السابع عرض وتفسري وحتليل البيانات امليدانية حسب فرضيا
ويف ضوء  أما الفصل الثامن واألخري فقد اهتم مبناقشة نتائج الدراسة يف ضوء فروضها، ويف ضوء اجتاهات التنظري،

ا الدراسة، وقد أمتمنا حبثنا بالتعرض إىل  الدراسات السابقة، وصوال إىل النتيجة العامة للدراسة والقضايا اليت أثار
  .اخلامتة تليها قائمة املراجع وقائمة املالحق اليت مت االعتماد عليها

  



 
 

 

 
  األول بـابال

ريـار النظـاإلط



 
 

  
  الفصل األول

  اإلطار املوضوعي للدراسة



 
 

  
  :فصل األولال

  اإلطار املوضوعي للدراسة
  
  متهيــد -

 .أسباب ومربرات اختيار موضوع الدراسة :أوال
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  :تمهيــد -

حظيت مسالة الكفايات املهنية الالزم توفرها عند أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة باالهتمام البالغ، وبدراسة  
العملية التعليمية  كبرية من طرف أصحاب االختصاص حماولة منهم فك وفهم عالقتها  وارتباطها مبخرجات

ا  داخل هذه املنظمة التعليمية واليت بات العمل على تطويرها وحتديث أنظمتها وحتسني نوعية التعليم والتعلم 
مطلبا ضروريا، إذا ما حتقق أصبح هذا املطلب مؤشر جلودة التعليم العايل ومن مثة جودة مجيع الفاعلني داخل 

  .املنظومة اجلامعية

وضوع يف السنوات األخرية موضوع الساعة لدى الدارسني يف خمتلف التخصصات كما أضحى هذا امل
وخاصة علم النفس وعلم االجتماع وعلوم الرتبية، األمر الذي أسهم يف بروز الكثري والعديد من املقاربات النظرية 

خيص والتقصي والبحوث امليدانية اليت عاجلت هذا املتغري وفق سياقات ومساقات متعددة اهلدف منها التش
املوضوعي ألبعاد هذا املتغري وتصوراته وتطبيقاته وتأثرياته داخل املؤسسة التعليمية عامة واملؤسسة التعليمية اجلامعية 

  .خاصة

ستعراض وجتسيد تصوراتنا لإلطار املوضوعي للدراسة املتمحور إ من هذا املنطلق سوف حناول يف هذا الفصل
ا مبربرات وأسباب "ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي من وجهة نظر الطلبة  الكفايات املهنية الالزمة" حول  ً ، بدء

اختيار موضوع الدراسة وأهداف وأمهية الدراسة، وصوال لإلشكالية البحثية املتبناة يف الدراسة وأخريا اإلطار 
  .املفاهيمي لدراسة، وهذه جمملها تشكل منهج انطالق هذه الدراسة
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  :بررات اختيار موضوع الدراسةأسباب وم: أوال

يعد موضوع الكفايات املهنية الالزمة ملهنة التعليم عموما ومهنة التعليم اجلامعي خصوصا واحد من املواضيع 
ا تشغل مكانا بارزا ضمن جمموعة من النظريات  اهلامة اليت مازالت تستدعي البحث والتنقيب فيها، كما أ

ضافة إىل أنه من املسائل اليت تندرج ضمن مجلة اهتمام العديد من الباحثني االجتماعية والرتبوية والنفسية، إ
  .واملختصني يف علم االجتماع الرتبية وعلم النفس الرتبوي وعلوم الرتبية

وعملية اختيار موضوع حبث علمي ال خيضع ملنطق العشوائية والعفوية، بل خيضع جلملة من املربرات والعوامل 
واخلارجية، إضافة إىل أن موضوع حبثنا البد أن يكون نابعا من إهلامنا اخلاص وجتاربنا وقراءاتنا النفسية والذاتية 

ورغبتنا الشديدة يف دراسة هذا املوضوع، وذلك دائما ضمن جمال ختصصنا العلمي أي أن دراسة مسألة الكفايات 
  .املهنية هو جزء من ال يتجزأ من الواقع أعيشه يوميا

  :ت اختيار موضوع حبثنا جندومن أسباب ومربرا

 :المبررات الذاتية - 1
هتمامي الكبري مبوضوع الكفايات املهنية عند أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة على اعتبار أين جزء إ -

 .من واقع هؤالء األعضاء الفاعلني يف هذه املنظومة
ذه املسألة و  - واالسرتاتيجيات اليت ستخالص كل الفلسفات إرغبيت الشخصية يف توسيع دائرة معاريف 

ال  .ظهرت يف هذا ا
 .كتسبته من خربيت يف مهنة التدريس اجلامعيإحماولة توظيف رصيدي املعريف واملهين الذي  -
 .إمتام حبثي املتعلق بأطروحة الدكتوراه يف ختصص علم اجتماع الرتبية -

 :المبررات الموضوعية - 2

ا  حتسس مسألة الكفايات املهنية الالزمة ملهنة التدريس - اجلامعي والوقوف على أهم أبعادها ومؤشرا
 .وأنواعها األكثر أمهية يف الواقع التعليمي اجلامعي

نتيجة للدور اهلام الذي يلعبه أعضاء هيئة التدريس اجلامعي يف جودة العملية التعليمية يف اجلامعة، لذا  -
لكفايات واليت البد من ممارستها يف وجب علينا لفت انتباه األساتذة اجلامعيني ألجنع الوصفات املتعلقة با

 .مهنة التدريس اجلامعي

حماولة رسم خريطة طريق حنو أجود األساليب واالجتاهات التدريسية املمارسة يف املواقف التعليمية  -
 .عامة واجلامعية خاصة أمام أعضاء هيئة التدريس اجلامعي ومن وجهة نظر طلبتهم
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ضيع القابلة للمعاجلة العلمية مبعىن إمكانية جتسيدها إمبرييقيا موضوع الكفايات املهنية واحد من املوا -
والتحكم فيها من خالل تطبيق بعض اإلجراءات املنهجية وأدوات البحث يف علم االجتماع للوصول إىل 

 ).إخل..أساتذة، إداريني، طلبة،(نتائج تفيد مجيع الفاعلني يف املنظومة اجلامعية 

ذه املسألة سعينا إىل حماولة تغطية النقص يف الرتاث النظري، ومن نظرا لقلة الدراسات اليت اعتن - ت 
 .مثة إثراء املكتبة اجلزائرية مبثل هذه املواضيع

عدم التزام اجلامعات بتوفري اإلمكانيات املادية الالزمة وخاصة التكنولوجية اليت تسهم يف رفع مستوى  -
 .لتأثري سلبا على جودة العملية التعليمية اجلامعيةالكفاءة عند أعضاء هيئة التدريس اجلامعي ومن مثة ا

يعترب هذا املوضوع من املواضيع اليت تؤثر بشكل مباشر على الطالب اجلامعي الذي يعترب حمور  -
ذه الكفايات، هذا التحكم من شأنه  وعصب العملية الرتبوية، وعليه البد من حتكم األستاذ اجلامعي 

 .الطالب أن يؤثر بشكل إجيايب على مستوى

وجود فروقات واختالفات متباينة بني املشرفني األكادمييني وبني الطلبة أنفسهم حول أهم وأجنع  -
 .الكفايات املهنية الالزمة ملمارسة مهنة التعليم اجلامعي

الوقوف على أهم الكفايات املمارسة فعليا من طرف أساتذة جامعة جيجل، ومدى توافقها مع  -
ا على حتقيق األهداف املسطر هلا أثناء العملية  تصورات ومتثالت طلبة هذه اجلامعة إضافة إىل مدى قدر

  .التعليمية

  :أهداف الدراسة: ثانيا

تتجلى قيمة أي حبث أو دراسة يف قيمة األهداف اليت يسعى الباحثون إىل حتقيقها يف أي جمال علمي، وهي 
موضوعه أمهية أكثر وموضوعية أكرب وذلك بإتباع  النقطة اليت يرجو أي باحث بلوغها من خالل حبثه بغية إعطاء

  .مسار أو منوذج معني يسهل الوصول إىل اهلدف بأكرب كفاءة وأقل جهد ممكن

ويف ضوء قراءاتنا للرتاث النظري والدراسات اإلمبرييقية املتوفرة حول هذه املسألة البحثية وباالستناد إىل 
لك معايشتنا للواقع االجتماعي والرتبوي مبا حيمله من اختالفات يف املربرات واألسباب اليت أشرنا هلا آنفا، وكذ

الرؤى بني الفاعلني املرتبطني مبوضوع الدراسة، فإن الدراسة الراهنة تسعى إىل حتقيق نوعني من األهداف؛ مها 
 .األهداف النظرية واألهداف امليدانية
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 :األهداف النظرية - 1
عامل أساسي ومهم يف عملية تقومي الكفايات عند أعضاء هيئة معرفة اجتاهات وآراء الطلبة واعتبارها  -

 .التدريس اجلامعي
اقرتاح منوذج للكفايات املهنية الالزمة لعملية التدريس اجلامعي بغرض تنميتها لدى املدرس اجلامعي  -

 .بشكل يسهم فيما بعد يف جودة العملية التدريسية
 .فعليا جبامعة جيجلصياغة منوذج للكفايات املهنية الغري حمققة  -
دف  - إطالع مجيع الفاعلني يف املنظومة اجلامعية على التعاريف واملفاهيم املرتبطة مبوضوع الدراسة 

 ).الصفي(تقدمي رؤية واضحة عن كل ما يتعلق باملوقف التعليمي 

 ):اإلجرائية(األهداف الميدانية  - 2

ل توعيتهم بأهم الكفايات وطرائق حتسني اجلانب األدائي والرتبوي ألعضاء هيئة التدريس من خال -
 .التدريس والتقنيات الرتبوية وأنواع التقومي املستعملة أثناء العملية التعليمية

تقدير درجة ممارسة األساتذة اجلامعيني للكفايات املهنية املرتبطة مبهنة التدريس اجلامعي من وجهة  -
 .نظر طلبتهم

لتقوميية والتكنولوجية واإلنسانية يف عملية التعليم لدى التعرف على مدى توافر الكفايات التدريسية وا -
 .تذة جامعة جيجلاأس
تنمية قدرات ومهارات الطلبة على التقومي من خالل منحهم حرية إبداء الرأي وإعطاء أحكام ختص  -

م  .كفايات أساتذ
ا عن طريق معرفة مواطن الضعف والقصور يف اجلوانب األدائية لألساتذة اجلامعيني وحماولة تغطيته -

م وفهمهم للكفايات اليت البد من توافرها يف مهنة التدريس اجلامعي  .تدعيم إدراكا
حماولة الكشف عن مدى مقدرة الطلبة يف إعطاء أحكامهم وإبداء آرائهم حول اجلوانب املعرفية  -

م  .واألدائية ألساتذ
 .ة ملهنة التعليمالكشف عن مدى ممارسة األساتذة اجلامعيني للكفايات املهنية الالزم -
معرفة واقع أكثر الكفايات املهنية ممارسةً وتفضيال عند عضو هيئة التدريس جبامعة جيجل حسب  -

 .آراء الطالب
م  - ا على مقرتحا ً التعرف على أهم احتياجات العملية التدريسية لدى طلبة جامعة جيجل بناء

 .وآرائهم
مالتعرف على مدى موضوعية وجوهات النظر اليت أطلقها  -  .الطالب اجتاه أساتذ



 الفصل األول                                                                         اإلطار الموضوعي للدراسة

12 
 

حماولة تشخيص الواقع الفعلي ملوضوع الدراسة بإتباع اخلطوات واإلجراءات املنهجية والعملية الالزمة  -
 .لذلك

إثارة بعض القضايا والتساؤالت املرتبطة بالظاهرة حمل الدراسة واليت ميكن أن الواقع والتحديات اليت  -
 .تواجه املنظومة اجلامعية

  :الدراسةأهمية : ثالثا
إن كل حبث أو دراسة علمية حتوز على أمهية قصوى ملا تقدمه من توصيف وحتليل وملا خترج به من رؤية 

ويسعى الباحثون يف أي جمال علمي حتديد األمهية يف موضوع . تستند إىل معطيات الواقع االجتماعي والرتبوي
  .ء سند موضوعي وعلمي ملوضوع حبثهدراستهم، وأي باحث يشري لتلك األمهية يف دراسته من أجل إعطا

وموضوع الكفايات املهنية عند أعضاء هيئة التدريس اجلامعي يعد من أهم املواضيع اليت أولتها كل الدول 
أمهية خاصة، واستثمرت فيها حىت أصبح حتكم األستاذ اجلامعي يف الكفايات املهنية الالزمة ملهنة التعليم اجلامعي 

  .ا النوع من التعليممؤشرا هاما على جودة هذ

 النظريةومن مث فإن الدراسة احلالية تنطوي على عدد من الدالالت ذات األمهية البالغة سواء من الناحية 
  :ما يليالعملية، وعلى هذا األساس ميكن إمجال هذه الدالالت في اإلجرائيةالعلمية أو من الناحية 

  :األهمية النظرية العلمية - 1

األساتذة وفئة الطلبة، وضرورة إجياد التالزم والتوافق املتطلب بينهما لتحقيق تركز على فئتني مها فئة  -
 .جو أمثل ملمارسة العملية التدريسية ومن مثة حتقيق جودة يف التعليم اجلامعي

ا من العملية التعليمية وهو الكفايات املهنية الالزمة واملتطلبة لألستاذ  - ً تعاجل موضوعا مهما وجزء
نظر طالبه خاصة وأنه موضوع مل يأخذ حبقه من الدراسة والبحث يف اجلزائر إضافة اجلامعي من وجهة 

باالستقاللية الفكرية  الكثري من احلساسيات منها املساسإىل أن العملية التدريسية يف اجلامعة تتسم ب
 .واملنهجية لألستاذ اجلامعي

ية لتحسني وتطوير التعليم اجلامعي تقدمي إضافة علمية للدراسات املرتبطة مبهنة التعليم وإضافة نظر  -
 .يف ضوء التغريات العاملية املعاصرة

االستجابة لالجتاهات احلديثة اليت تدعو إىل زيادة االهتمام مبوضوع جودة التعليم اجلامعي يف كل  -
ال التدريسي ا من حتقيق جودة يف ا ً  .املستويات بدء
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على اخلصائص واألدوار والكفايات اليت البد قد يسهم هذا البحث يف اطالع األساتذة اجلامعيني  -
من ممارستها داخل احلجرة الصفية وأثناء العملية التدريسية واالطالع على اجتاهات ورؤى الطلبة حنو 
م وذلك بغرض إحداث نوع من التوافق يف الكثري من املواقف التعليمية وبالتايل تصفيح العالقة  أساتذ

 .بني األستاذ اجلامعي والطالب

قد تسهم الدراسة احلالية يف تقدمي رؤية ملعاجلته مواطن الضعف والقصور املالحظ يف الكفايات  -
 .املهنية املمارسة من طرف األساتذة اجلامعيني يف اجلامعة اجلزائرية عامة وجامعة جيجل خاصة

ئة التدريس قد تفيد هذه الدراسة يف إعادة النظر يف الكفايات املهنية الالزم توافرها يف أعضاء هي -
ا للتطوير العلمي والتكنولوجي احلاصل يف جمال التعليم، إضافة إىل  اجلامعي، ومدى مالئمتها ومساير

 .مراجعة وتعديل بعضها يف حالة الضرورة

قد يسهم هذا البحث يف بناء خطط مستقبلية وتوصيفية لتسيري املوقف التعليمي يف اجلامعة من  -
 .إخل...تكنولوجيا التعليم، التدريس الفعال، أنسنة التعليم،  خالل االهتمام بعدة قضايا منها

قد تسهم هذه املسألة يف معرفة العوامل اليت تؤثر على مكانة األستاذ اجلامعي يف اجلامعة اليت يدرِّس  -
 .ا، وبالتايل تساعد يف احلد من العوامل السلبية من أجل إعادة املكانة االجتماعية املرموقة له

 :التطبيقية العمليةاألهمية  - 2

قد يتم تبين التصور املقرتح لقائمة الكفايات املهنية الالزمة للمدرس اجلامعي أثناء ممارسة مهمته من  -
وجهة نظر طلبته كنموذج اسرتاتيجي ُحيتذى به من طرف املهتمني أوال ومن طرف صانعي القرار 

م ا  .لفعليةالتعليمي اجلامعي يف املستقبل وذلك انطالقا من احتياجا

قد تلقي نتائج هذا البحث الضوء على أهم األمور واخلبايا والوسائل اليت تسهم يف تطوير العمل يف  -
 ..جمال التدريس اجلامعي عامة ويف تطوير األداء التدريسي خاصة

دف إحداث التواصل اإلجيايب بني  - يئة املناخ التدريسي العام يف اجلامعة  قد تفيد هذه الدراسة يف 
الفاعلني فيه وخاصة بني األساتذة والطالب ألن الطالب هم الشرحية األساسية لتحقيق التماسك  مجيع

والتكامل االجتماعي الرتبوي الذي يدفع باألمة حنو حتقيق التقدم والرقي احلضاري للمجتمع واملؤسسة 
 .اجلامعية، إضافة إىل االرتقاء مبستوى هؤالء الطلبة يف مجيع اجلوانب
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ا على نتائج الدراسة أن تساعد يتوقع للتو  - ً دارة اجلامعة على برجمة إصيات اليت ميكن اقرتاحها بناء
م األمر الذي  دورات تكوينية وتدريبية لألساتذة اجلامعيني حول هذا املوضوع وعلى اختالف ختصصا

 .يسهم يف حتسني أدائهم التدريسي وممارسة مجيع الكفايات الالزمة ملهنة التعليم اجلامعي

د تسهم هذه الدراسة يف خدمة دراسات أخرى ترتبط مبجال التعليم والتعليم العايل، وقد تكون ق -
ال ا ونتائجها منطلقا للقيام بدراسات أخرى يف هذا ا   .توصيا

  :إشكالية الدراسة: رابعا

أو تقنياته،  لقد شهد القرن احلايل تطورات كثرية يف أنظمة التعليم اجلامعي سواء من حيث أهدافه أو حمتواه
تمع باجلامعة ودورها يف عمليات التنمية،  ات خاصة الغربيةإذ زاد اإلقبال على التعليم العايل وزاد اهتمام ا

فاجلامعات اآلن أصبحت تواجه مسؤولية القيام بدور جديد يف عامل اليوم، كما أصبحت مصدر التقدم والتطور 
يف توجيه األحداث، فالتقدم املادي من صناعتها ورجال الفكر التكنولوجي املعاصر، فهي قيمة حضارية تساهم 

من نتاجها، ولعل هذا ما يفسر اهتمام العامل بالتعليم بعد احلرب العاملية الثانية نتيجة متغريات عدة سامهت يف 
للتعلم  ارتفاع عدد الطالب وزيادة املعلومات، وكذلك منو نظريات التعليم والتعلم والتقنية وظهور طرائق جديدة

وأساليب حديثة يف التدريس مما دعى هذه املؤسسات التعليمية إىل سرعة التكيف مع الواقع، والعمل على إعداد 
حىت يواجهوا االنفجار املعريف  ، وعلى رأسهم األساتذة اجلامعيني،وتكوين مجيع الفاعلني يف املنظومة اجلامعية

تمع فالدور التقليدي ويواكبوا سرعة نقل التكنولوجيا واخلربات لإلفاد ة من كل ذلك يف تلبية حاجات ا
ا عليه وظائف  ً للجامعات يف بث املعرفة مل يعد هو املوجه ألهدافها بل انضمت إليه أهداف أخرى وحددت بناء

  .هذه اجلامعات

ا ليكون خليفته " فرسالة اجلامعة يف عاملنا هي  يف األرض يف حقيقتها رسالة اإلنسان الذي كلفه اهللا تعاىل 
سعيا وراء العلم واملعرفة، واستكشافا ألسرار الطبيعة، واستثمارا للطاقات اليت سخرها اهللا تعاىل له، للنهوض بعمارة 
الكون، وليضع املوازين بالقسط، ويدعم القيم الروحية األصلية أو يعمق مفاهيمها، ويبثها على أوسع نطاق، 

ا من كل اعتبار وضالل، ويرفع كلمة  احلق، ويقضي على الباطل والفساد، ويبين العقل والضمري اإلنساين ويصو
  1." وينمي اخلربات واملهارات ويثريها

التحديات اليت جتابه املؤسسات التعليمية اجلامعية حتتل موقعا مهما على سلم األولويات املطروحة " كما أن 
على املختصني واملنشغلني بالعلم التعليمي والرتبوي سواء كان هؤالء املختصني يف علم النفس الرتبوي أو علوم 

تمع ومناقشتها، فاملؤسسات الرتبية أو علم االجتماع الرتبوي، وذلك عند دراسة القضاي ا املتعلقة مبستقبل ا
                                                   

، ندوة تنميـة أعضـاء هيئـة التـدريس يف مؤسسـات التعلـيم تنمية وتطوير كفايات وفعالية أعضاء هيئة التدريس مبؤسسات التعليم العايل: علي محود علي -1
  .2004، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، السعودية، )التحديات والتطوير(العايل 
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ا بناءات تضم أساتذة وطلبة  التعليمية اجلامعية منظومة واسعة من العالقات واإلجراءات، أبعد وأمشل من كو
تمع الذي ينتمي إليه املواطن، لذا ت، حيث أن هذه املنظومة يف واقع األمر تع 1" إخل ...وإداريني تم با ىن و

ا، فعند تمعات املتقدمة بأمنها وكفايا ا تضطر إىل التعليم العايل على أنه البداية حلل مشاكلها، إما تفكر ا
فرتكز على تطويره لتصبح هذه املؤسسات التعليمية وسيلة للتغيري االجتماعي مبفهومه الشامل سواء على الصعيد 

  .االقتصادي، السياسي، االجتماعي، والرتبوي يف العامل

تمعات من خالل إعداد القوى البشرية املدربة  ،ومن هذا املنظور فإن التعليم العايل له أمهية بالغة يف بناء ا
ا تأيت استكماال ملا مت  ا الفرد تعترب من أهم املراحل التعليمية يف حياته أل فمراحل التعليم اجلامعي اليت مير 

يساعد على بناء الفرد املتعلم القادر على حتقيق التنمية الشاملة يف حتقيقه يف مراحل التعليم السابقة، فهو الذي 
تمعات وفق التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعة اليت تؤثر تأثريا مباشرا على هؤالء األفراد،  أي جمتمع من ا

لتدريس اجلامعي لذا وجب على مؤسسات التعليم العايل تطوير التعليم اجلامعي من خالل تطوير ورفع كفاءة ا
الذي يعترب علم تطبيقي مبين على خطة تعليمية، تنظم مبوجبها املادة العلمية وحتول إىل مقياس تيسري فهم حمتواه، 
وهو عملية معايشة يومية متفاعلة وديناميكية بني األستاذ والطالب يهدف إىل بث روح البحث والتمحيص 

وتأهيل القيم واملبادئ اليت حتكم العمل يف مؤسسات التعليم  وأساليب العلم ونشر أخالقيات العلم والعلماء
  .العايل

ويعتمد تطوير وجناح أي تعليم أو تدريس جامعي على مدى ما يتوفر عليه من عناصر جيدة من أعضاء 
 هيئة التدريس، فاهليئة التدريسية ممثلة يف املدرس اجلامعي هي الركن األساسي يف النظام التعليمي اجلامعي وهي

حلقة الوصل بني املدخالت التعليمية مبا متثله من فلسفة وأهداف وبرامج، وبني املخرجات التعليمية املتمثلة يف 
الطالب، حيث أقرت الكثري من اجتاهات التنظري املهتمة مبوضوع التعليم يف املؤسسة اجلامعية بضرورة تطوير  

م هم ا وعية يف التعليم نملسؤولون املباشرون عن حتقيق جودة الكفايات ومهارات أعضاء هيئة التدريس اجلامعي أل
العايل بالنظر إىل األدوار واملسؤوليات امللقاة على عاتقهم اجتاه التطورات اليت حتدث يف جمال العلم واملعرفة، إضافة 

اء هيئة إىل أن مستوى التعليم العايل ونوعيته وجناح املؤسسة اجلامعية يف حتقيق أهدافها مرهون بنوعية أعض
م  م وشعو التدريس، باعتبارهم قادة التعليم، وهلم وظائف متعددة اجلوانب يف نقل املعارف والتكنولوجيا إىل بلدا
ليلتحقوا بالتقدم املعريف والعليم السريع، كما أن زيادة فعالية العملية التدريسية مرتبط بقدرة األستاذ اجلامعي على 

تدريس وإتباع وسائل تكنولوجية حديثة تساعد على الربط بني املستوى النظري توظيف مفاهيم جديدة يف ميدان ال
  .واملستوى اإلجرائي التنفيذي للممارسات التعليمية

                                                   
زمـة يف ضـوء املعـايري الفعالية تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم باجلامعة اإلسالمية إلكساب الطالب املعلمـني الكفايـات ال: الرنتيسي حممد حممود درويش -1

  .3، ص2009، رسالة دكتوراه يف الدراسات الرتبوية، قسم البحوث والدراسات الرتبية، جامعة الدول العربية، مصر، املعاصرة
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ونظرا ألمهية الدور الذي يلعبه عضو هيئة التدريس يف العملية التعليمية باجلامعة، ولكي يتمكن من القيام 
موعة من الكفايات املهنية مثل الكفايات التقوميية،  بدوره الرتبوي والتعليمي بشكل فعال، البد من امتالكه 

والكفايات التدريسية، والكفايات اإلنسانية، والكفايات التكنولوجية، واليت ستنعكس إجيابا على مستوى أدائه 
  .املهين، فتؤثر بالتايل على نواتج العملية التعليمية والرتبوية

 على أمهية الكفايات املهنية ألعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات حيث أكد الكثري من الرتبويني" وعليه 
يقوم عضو اهليئة التدريسية بدور مهم وفعال يف حتقيق أهداف وبرامج اجلامعة املوضوعة وتوظيفها بطريقة تساعد 

اجلهد الالزم  الطلبة على التعرف على خصوصيات براجمهم الدراسية، لذلك البد أن يبذل املدرسون يف اجلامعة
م املهنية    .1" لصقل كفايا

ال انعكاسا لتلك االجتاهات النظرية، حيث  ذا ا وقد جاءت الكثري من الدراسات امليدانية املتعلقة 
أشارت إىل أن وظائف املدرس اجلامعي تعددت وتغريت بتغري متطلبات احلياة العصرية ويف ظل املتغريات العاملية 

 املاضي هو نقل املعلومات واملعارف إىل أذهان املتعلمني، أما اآلن فهو بناء الشخصية السوية املتسارعة، فدوره يف
يئتها، وترقية املناخ األكادميي، ومساندة الرغبات التعليمية، ودفع الكفاءات العلمية  املتكاملة يف مجيع اجلوانب و

تمع ات بالنفع، إضافة إىل ضرورة توظيف كل ما أويت من  إىل درجات اإلبداع واإلتقان واالبتكار مبا يعود على ا
كفايات وإمكانيات معرفية عامة ومتخصصة مهارة عالية من التخاطب اإلنساين مع طالبه ومعرفة علمية بطرائق 
التدريس و وسائل التقومي، والتدريس اإلبداعي القائم على االستكشاف، كل ذلك يف ظل دراية كافية وصحيحة 

م العقلية و وظائفهم الدماغية وأساليب تعلمهم وتفكريهم، وكذا طبيعة خبصائص الطلبة  م وقدرا واحتياجا
م املرتبطة باملادة   .توقعا

تسعى الكثري من اجلامعات ومعاهد التعليم العايل اليوم إىل بذل الكثري من اجلهود الالزمة لتأهيل عليه و 
ُساعدهم على القيام بعملهم على أكمل وجه وتطوير وتنمية مستوى أدائهم  وتدريب أعضاء هذه الفئة بشكل ي

يف مهنتهم اليت تشرتط توافر الكثري من اخلصائص والقدرات واملهارات والكفايات لدى القائمني عليها وذلك من 
خالل إعدادهم وتدريبهم على املقومات واخلصائص املعرفية واملهنية اليت تؤدي دورا أكثر فعالية وكفاءة يف العملية 
م وفق معايري موضوعية  م االجتماعية مع طال م التدريسية وتفاعال التعليمية، إضافة إىل متابعة وتقومي ممارسا
م املهنية، والكشف أيضا على  واحلكم على املواءمة بني متطلبات مهنة التدريس ومؤهالت األساتذة وكفايا

إتباع أساليب شائعة يف متابعة وتقومي أداء أعضاء " ل مواطن القوة والقصور يف أداء الكادر األكادميي، ومن خال
إخل وتقوميه ...هيئة التدريس باجلامعة مثل تقوميه عن طريق رؤساء األقسام وعمداء الكليات ومسؤويل التخصص

عن طريق حث األستاذ نفسه على أن يقيم نفسه بنفسه وذلك بتوفري بعض األدوات العلمية والرتبوية الالزمة 
                                                   

، جملــة رســالة اخللــيج العــريب، الكفــاءات املهنيــة املتطلبــة لألســتاذ اجلــامعي مــن وجهــة نظــر طالبــه وعالقتهــا بــبعض املتغــريات: حلكمــي إبــراهيم حســنا -1
  16، ص2004، 90مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، الرياض، السعودية، العدد 
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م لذلك، وتق ، حيث أن احلكم عليهم يكون  1" ومي أداء األستاذ اجلامعي عن طريق تقومي الطالب ألساتذ
ا كمقياس وحمك يف تقومي أهم الكفايات واملهارات اليت ميتلكها أعضاء هيئة  بإعطاء وجوهات نظر ميكن األخذ 

  .التدريس اجلامعي

و وجوهات نظر حول املمارسات املتبعة يف  ختاذ أحكامإويف هذا السياق فإن تقومي الطالب ألستاذه و 
العملية التدريسية هو أسلوب من أصدق احملكات وأكثرها ثباتا، والذي يساعد على تشخيص جوانب الضعف 

واستجالء الكفايات املهنية الغري ممارسة فعليا، هذا من شأنه تنمية  عند األساتذة اجلامعيني وعملية التدريس
رس اجلامعي خاصة ومن مثة تطوير ورفع مستوى التدريس اجلامعي عامة، كما أن منح وتطوير وحتسني أداء املد

شأنه حتقيق أهداف اجلامعة يف إعداد جيل متحرر من اجلهل " الطالب فرصة إبداء رأيه وتقييم أستاذه من 
العصر العلمية  واخلوف، قوي بإميانه باله، قوي يف بنيته وشخصيته وأخالقه، معتز بوطنه وشعبه، متسلح مبنجزات

، وقادرا على فهم املعرفة والتعامل معها واالستفادة منها،  2" والفنية والتكنولوجية، ويعرف كيف يستخدمها 
والبحث عنها بالطرق السليمة، واعيا مبشكالت جمتمعه ومستعدا حللها، فضال على عن األحكام اليت يصدرها 

يف الوقت احلاضر، حيث أصبحت تستخدم استفتاءات الرأي  الطالب على أعضاء هيئة التدريس اجلامعي تزايدت
م من خالل أسئلة واستمارات مهيأة  تطلب منهم إبداء رأيهم حول مدى توافر صفات وكفايات معينة يف أساتذ

  .لذلك

وقد سعت اجلزائر بعد اخلروج من احلقبة االستعمارية إىل الرفع من نسبة انتشار التعليم اجلامعي من خالل 
العديد من اجلامعات واملراكز اجلامعية وتكوين أساتذة ومؤطرين جزائريني بالعديد من بلدان العامل، يسهرون  بناء

ذه املؤسسات اجلامعية، كما  عرفت املنظومة اجلامعية فيما بعد على تسيري وتنظيم وتكوين أفراد أكفاء 
ومة تستجيب للمستجدات الرتبوية والعلمية إصالحات ترمي أساسا إىل جعل العالقة بني مجيع عناصر هذه املنظ

ا العالقة بني أعضاء هيئة التدريس والطلبة، ومع تزايد أعداد الطلبة بشكل كبري أصبحت هوالعاملية احلديثة ومن
امات طالب اجلامعة اجلزائرية حنو  هذه العالقة تتصف باجلفاء والتوتر نتيجة التواصل اهلش، وكثرت شكاوى وا

م ال يكيفون طرائق األساتذة  م معاملة حسنة ويتسمون بالتكرب والغرور باإلضافة إىل أ م ال يعاملو اجلامعيني بأ
تدريسهم مبا يالءم املستويات الفكرية عندهم ويتبعون اسرتاتيجيات تدريس تقليدية منطية غري فعالة وأساليب تقومي 

ومستوى التعليم اجلامعي، وبالتتايل أصبحت احلاجة غري عادلة، كلها أمور انعكست سلبا على مستوى الطلبة، 
امات املتبادلة بينهم من خالل حتديد منوذج  ملحة لتبديد هذه الفوارق بني املدرس اجلامعي وطلبته، وتقليص اال

اليت  كل هذا من األمور  ألهم الكفايات املهنية الالزمة لألستاذ اجلامعي وبشكل خاص من وجهة نظر طالبه،
 دراستنا الراهنة إىل حماولة تقصي وتعرية ورصد الواقع الفعلي هلذه املسألة للوقوف على أهم املقومات دفعتنا يف

                                                   
أعضـاء اهليئـة التدريسـية يف كليـة العلـوم الرتبويـة جبامعــة مؤتـة مـن وجهـة نظـر طلبـة الدراســات تقـومي الكفـاءات التدريسـية لــدى : الغزيـوات إبـراهيم حممـد -1

  .142ص 141، ص2005، 22، جملة كلية الرتبية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، السنة العشرون، العدد االجتماعية
  .18مرجع سابق، ص : احلكمي إبراهيم حسن -2
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ا األستاذ اجلامعي ، كي حيقق أفضل درجة من جبامعة جيجل واملهارات والكفايات املهنية اليت البد أن يتحلى 
  :رئيسي مفاده لتفاهم واالتساق بينه وبني طالبه، وذلك باالعتماد على تساؤلا

  من وجهة نظر الطلبة؟ الالزمة للكفايات املهنية جبامعة جيجل اجلامعيما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس  

 :ويندرج ضمن هذا التساؤل جمموعة من التساؤالت الفرعية؛ من ضمنها

 ؟نظر الطلبةات التدريسية من وجهة للكفاي جبامعة جيجل ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس اجلامعي  
 للكفايات التكنولوجية من وجهة نظر الطلبة؟ جبامعة جيجل ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس اجلامعي  
 ؟ات اإلنسانية من وجهة نظر الطلبةللكفاي جبامعة جيجل ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس اجلامعي  
 للكفايات التقوميية من وجهة نظر الطلبة ؟ جبامعة جيجل ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس اجلامعي  

  :الدراسة ياتفرض: خامسا

بعد حتديدنا ملربرات الدراسة وأهدافها واألطروحات الواردة يف اإلشكالية البحثية، وبعد اإلطالع على األدب 
اجلامعي النظري حول موضوع الدراسة الذي يدور يف جممله حول الكفايات املهنية ألعضاء هيئة التدريس 

ا من كفايات تدريسية وتكنولوجية وإنسانية وتقوميية   .ومتغريا

ويف ضوء دراستنا ملختلف املشارب واملقاربات النظرية والدراسات السابقة، ومن خالل اطالعنا على الواقع 
غة وذلك املعاش يف جمتمع الدراسة، حاولنا يف هذه الدراسة التحقق من مدى الصدق اإلمبرييقي للفرضيات املصا

  .جبامعة حممد الصديق بن حيي جبيجل

ا احملور الذي  عرف بأن أي حبث علمي يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود فروض للدراسة، هذه الفروض تعترب بأ ُ وي
ا الباحث وأكثرها تأثريا  يدور حوله أي حبث، فصياغتها واختبارها من أهم وأصعب العمليات املنهجية اليت يقوم 

  .ث من عدمهعلى جناح البح

ا  ا حبيث أن هناك من يرى بأ تصرح يتنبأ بعالقة بني عنصرين أو " وعليه تعددت التعاريف الواردة بشأ
  1. " أكثر و يتضمن حتقيق إمبرييقي

                                                   
  .150، ص2006، 2، ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر، اجلزائر، طبحث العلمي يف العلوم اإلنسانيةمنهجية ال: موريس أجنرس - 1
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ا  صورة دقيقة للمشكلة بعد حتقيقها، فهو مبثابة ختمينات مل تثبت صحتها، " كما ميكن اعتبار الفروض بأ
  1. " التحقق من صحتها من خالل خطوات منهجية حمددة ومتقنة يقوم بإجرائها ويبحث هذا الباحث يف

وعليه فالفرضية عموما هي مجلة ختمينية ينطلق منها الباحث ويضعها كحل مؤقت النشغال طرحه يف 
إشكالية حبثه، وهي النظرية بعد أن يتم التحقق من صحتها، وعلى هذا األساس فإن فرضيات الدراسة هي العمود 

  .الفقري ألي حبث ميداين، لذا البد من مراعاة الدقة العلمية عند صياغتها وحتريرها

من كل هذا صاغت الدراسة الراهنة فرضية عامة يف ضوء ما جاءت به اإلشكالية واألهداف والدراسات 
وجهة نظر هنية الالزمة من الكفايات امل جبامعة جيجل ميارس أعضاء هيئة التدريس اجلامعي"السابقة مفادها 

  :والختبارها إمبرييقيا استنبطنا جمموعة من الفرضيات اجلزئية اإلجرائية واليت مفادها. "الطلبة

  :الفرضية اجلزئية األوىل
  الطلبةميارس أعضاء هيئة التدريس اجلامعي جبامعة جيجل الكفايات التدريسية من وجهة نظر.  

  :املؤشرات هيوالختبارها وفحصها إمبرييقيا مت اختيار مجلة من 
  .حتليل حمتوى الدرس وشرحه - .                    التمكن من مادة التخصص -
           .اإلملام بأساليب وطرق التدريس املناسبة -          .توظيف اخلربة ومساعدة الطلبة -
  .تشويق وحتميس الطلبة أثناء الدرس -

  :الفرضية اجلزئية الثانية
  الطلبةيس اجلامعي جبامعة جيجل الكفايات التكنولوجية من وجهة نظر ميارس أعضاء هيئة التدر.  

  :والختبارها وفحصها إمبرييقيا مت اختيار مجلة من املؤشرات هي
  حوسبة العملية التعليمية -                  .  يف عملية التعليم اإللكرتوين توظيف التعليم -
  . راجع اإللكرتونيةتشجيع الطلبة على الثقافة الكمبيوترية وامل -
  .إتقان تطبيقات وبرجميات الوسائط التكنولوجية لتحضري الدروس -
  

                                                   
، 2007، 2املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، ط ديوان، حماضرات يف املنهج والبحث العلمي: سالطنية بلقاسم، اجليالين حسان - 1
  .157ص
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  :الفرضية اجلزئية الثالثة
  الطلبةميارس أعضاء هيئة التدريس اجلامعي جبامعة جيجل الكفايات اإلنسانية من وجهة نظر.  

  :والختبارها وفحصها إمبرييقيا مت اختيار مجلة من املؤشرات هي
  .  التعامل باحرتام ومساواة مع الطلبة -                  اجلو الدميقراطي يف املوقف الصفيإشاعة  -
م -        .لعب دور املستشار واملتواضع والبشوش مع الطلبة -   .   جتنب السخرية بالطلبة وامتداح إجنازا
  .توفري البيئة االجتماعية واإلنسانية املناسبة للعملية التعليمية -

  :رضية اجلزئية الرابعةالف
  الطلبةميارس أعضاء هيئة التدريس اجلامعي جبامعة جيجل الكفايات التقوميية من وجهة نظر.  

  :والختبارها وفحصها إمبرييقيا مت اختيار مجلة من املؤشرات هي

  ).االمتحان(حتري الدقة والعدل يف التقييم  - .             مراعاة الفروق الفردية أثناء التقومي -
  .يف التقومي والنشاطاتانب و اجلكل   مراعاة –.                 استخدام أنواع متعددة للتقومي -
  .يئة الطلبة نفسيا ومعرفيا لالمتحان -

  :لدراسةل يمفاهيمال اإلطار: سادسا

حبثه عن يشكل اإلطار املفاهيمي اإلطار أو اخللفية اليت ينطلق منها الباحث والتصور الذي يوجهه يف إجناز 
املراحل املختلفة، وتعترب املفاهيم من األدوات البحثية اليت تنقل من خالهلا أفكارنا النظرية إىل واقع ملموس، فهي 
إذن أدوات منهجية ونظرية ال ميكن االستغناء عنها، وعلى الباحث عند صياغة للمشكلة تدقيق وحتديد املفاهيم 

ون البحث إدراك املعاين واألفكار اليت يريد الباحث التعبري عنها دون بالشكل الذي يسهل على القراء الذين يتابع
  .اختالف

ومن املعلوم أن حتديد املفاهيم االرتكازية واحملورية يف هذه الدراسة، إضافة إىل حتديد املفاهيم املتعلقة مبتغريات 
، لذا يتطلب منا حتديد هذه موضوع الدراسة جينبنا اللبس وسوء الفهم، والوقوع يف متاهات حنن يف غىن عنها

ا  ا من حتديد املشكلة البحثية ذا ً املفاهيم حتديدا دقيقا خاصة مفهومي الكفاية والكفايات املهنية، باعتباره جزء
  .وآلية عمله جلمع املعطيات امليدانية حول الفروض والتساؤالت املطروحة
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الرتاث السوسيولوجي والرتبوي العام  من هذا املنطلق سنحاول صياغة وحتديد مفاهيم الدراسة يف ضوء
وتوضيح معىن وداللة هذه املفاهيم ألن املختصني يف البحث العلمي يدعون إىل التعمق يف مسألة املفاهيم 

ا  أساسيا من اجلانب املنهجي ألية دراسة، وهذا يتطلب بطبيعة احلال ربط املفهوم  ً بالتعاريف واعتبارها جزء
متهيدا إلعطاء تعاريف إجرائية هلا ) اخلصائص املشرتكة بني هذه التعاريف(البنائية  السابقة له وإجياد اخلصائص
  .ارتباط بواقع موضوع الدراسة

مفاهيم حمورية وأساسية يف الدراسة باعتبارها احملرك الرئيسي للبحث وأي تقصري  وقد اعتمدنا يف ذلك على
هيم ثانوية أي مفاهيم ثانوية أي مفاهيم مرتبطة وهلا يف ذلك يعترب البحث ناقصا، إضافة إىل االعتماد على مفا

عالقة مبتغريات موضوع الدراسة حىت نوضح بعض الفواصل ومواطن االختالف بني هذه املفاهيم واملفاهيم 
  .االرتكازية يف هذه الدراسة

إن اإلشارة للمفاهيم احملورية يف أي حبث هو مطلب منهجي  :المفاهيم االرتكازية في الدراسة .1
ضروري على اعتبار أن هذه املفاهيم هي املنرب احلقيق يف توجيه سياقات حبثنا حنو املساقات الالزمة 

 :لتشخيص املشكلة البحثية املراد دراستها، ومن بني هذه املفاهيم جند

ديثة اليت أُدخلت إىل القاموس الرتبوي، وبالتايل يعترب مصطلح الكفاية من املصطلحات احل: الكفاية  .أ 
إخل، والكفايات هي مجع كفاية، ...مازال مستعصيا على األغلبية من رجال اإلدارة والتعليمفمفهومها 

ا للكفاية، وللوصول  وقد تعددت التعاريف اليت تناولت مفهوم الكفاية، لكن تقاربت معظمها يف نظر
 .د أوال من إيضاح املعىن املعجميإىل املفهوم االصطالحي الب

إن الكفاية لغة هلا جمموعة من الدالالت ختتلف باختالف السياقات اليت ترد  :الكفاية لغة )1
، والكفاية يف اللغة  1فيها، فهي تعين النظري واملثيل كما يف قوله تعاىل ﴿ ومل يكن له كفؤ أحد ﴾ 

يكفي كفاية، أي سد احلاجة، وكاف ال ينقصه شيء، وكفاية مقدرة هو " كفى"مشتقة من فعل 
االستغناء عن الغري، فكفى الشيء يكفيه كفاية فهو كاف، إذا " ذو مقدرة يف عمله، وهي أيضا 

ويقصد  2" حصل به االستغناء عن غريه والكفاف مقدر حاجته عن حاجاته زيادة أو نقصانا 
 3. " ذلك الشيء الذي ال غىن عنه ويكفي ما سواه، وكلمة كفاية تعين االستغناء" بالكفاية لغة 

                                                   
  .4اإلخالص، اآلية سورة : القرآن الكرمي - 1
  .538، ص 2000، وزارة الرتبية والتعليم، مجهورية مصر العربية، معجم اللغة العربية: املعجم الوجيز - 2

، 1، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، طمفاهيم ومصطلحات يف العلوم الرتبوية: مسارة كواف أمحد، العديلي عبد السالم موسى -  3
  .135، س 2007
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املالحظ أن مصلح الكفاية يصعب إعطاؤه تعريفا اصطالحيا دقيقا، نظرا  :الكفاية اصطالحا )2
غرس فيها هذا للتنويعات املفاهيمية املختلفة واليت تعود إىل اختالف السياقات واملشارب اليت ين

املصلح، ومع ذلك أطلق الكثريون من الباحثني االجتماعيني والرتبويني عدة تعريفات تعكس 
م، حيث عرفها جود  م ومعتقدا م ومنطلقا ا القدرة على إجناز النتائج املرغوبة مع " فلسفا بأ

 1. " اقتصاد يف اجلهد والوقت والنفقات

ا    2. " القدرة على عمل شيء بكفاية ومبستوى معني من األداء" وعرّف توفيق مرعي الكفاية بأ

نسق من : "الكفاية كاآليت) EPEC(ويعرّف مركز الدراسات البيداغوجية للتجريب واإلرشاد 
، واليت تنتظم على شكل خطاطات إجرائية متكن داخل فئة  )العملية(املعارف املفاهيمية واملهارية 

  3." أداء مالئم-مشكلة وحلها بإجناز-من التعرف على مهمة) املواقف(من الوضعيات 

ول متعلق بأن الكفاية وعليه تتفق هذه التعاريف حول أمرين ميكن اإلشارة إليهما، فاألمر األ
يف ذهنية وشخصية الفرد، أما األمر  هي جمموعة من املهارات واملعارف والقدرات مستنبطة وموجودة

الثاين فهو قدرة هذا الفرد على تأدية هذه املهارات واملعارف يف شكل جمموعة السلوكات قابلة 
وظيف جمموعة مرتبة من املعارف قدرة املعلم على ت" للمالحظة والقياس والكفاية أيضا عبارة عن 

وأمناط السلوك واملهارات أثناء أدائه ألدواره التعليمية داخل الفصل نتيجة ملروره يف برنامج تعليمي 
  4." حمدد، حبيث ترتقي بأدائه إىل مستوى معني من اإلتقان ميكن مالحظته وتقوميه

ا  ا أن  جمموع االجتاهات وأشكال الفهم" وقد عرفها طعيمة رشدي بأ واملهارات اليت من شأ
  5. " تيسر للعملية التعليمية حتقيق أهدافها العقلية والوجدانية والنفس حركية

                                                   
، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، )النموذج يف القياس والتقومي الرتبوي(تفريد التعليم يف إعداد وتأهيل املعلم : الفتالوي سهيلة حمسن كاظم -  1

  .21، ص2004، 1األردن، ط
  .269، ص 2008، 1، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، طنظام الرتبية والتعليم: اخلالدي مرجم - 2
  .29، ص2004، 4، منشورات سلسلة املعرفة للجميع، الرباط، طمن أجل تأسيس علمي للمناهج املندمج: الكفايات يف التعليم:الدريج حممد -3

، االشرتاكية العظمىبرنامج مقرتح لتنمية بعض الكفايات الالزمة ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية باجلماهريية العربية الليبية : اهلرمة حممد سامل - 4
  .15، ص1996رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق، 

  .25، ص 1999، 1، دار الفكر العريب، القاهرة، طاملعلم كفاياته، إعداده، تدريبه: طعيمة أمحد رشدي - 5
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ا  جمموعة منظمة من القدرات واألنشطة اليت متارس على احملتويات يف " كما تُعرف الكفاية بأ
 1. " صنف معني من الوضعيات حلل املشاكل اليت تطرحها هذه الوضعيات

ا ويعر  جمموعة من املعارف واملهارات والقدرات واالجتاهات اليت ينبغي " فها عبد اهللا احلارثي بأ
ا من خالل  ا أثناء التدريس ويتم اكتسا أن ميتلكها العلم ويكون قادرا على تطبيقها بفعالية وإتقا

  2. " برامج اإلعداد قبل اخلدمة والتدريب والتوجيه أثناء اخلدمة

ا وتعرّف أيضا ا كل ما يتم تسخريه يف الفعل، وكل ما يسمح بتغيري تنظيم " لكفاية على أ
ا األفراد مواردهم املعرفية واالجتماعية أثناء قيامهم بفعل من  الفعل أي تلك الكفايات اليت يدير 

  3 " .األفعال يف وضعية ما

ا  Pierre Gilletويعرفها بيار جيالت  نظام من املعارف املفاهيمية الذهنية واملهارية " بأ
اليت تنظم يف خطاطات إجرائية ميكن يف إطار وضعيات من التعرف على املهمة اإلشكالية وحلها 

  4. " بنشاط وفعالية

الكفاية يف شكلها الكامن هي القدرة اليت تتضمن جمموعة من " كما عرفها الناقة بقوله 
ً مثاليا، وهذه القدرة تصاغ يف  املهارات واملفاهيم واالجتاهات اليت يتطلبها عمل ما، حبيث يؤدي أداء

الذي ينبغي أن  شكل أهداف تصف السلوك املطلوب، حبيث حتدد هذه األهداف مطالب األداء
يؤديها الفرد، أما يف شكلها الظاهر فهي األداء الذي ميكن مالحظته وحتليله وتفسريه وقياسه، أي 

ا مقدار   5 " .ما حيققه الفرد يف عمله أ

أن للكفاية جانبان؛ جانب ظاهر وهو السلوك املالحظ وجانب كامن وهو القدرة  ويالحظ
الناجتة عن اخلربة واملعرفة واالجتاه، والقدرة الكامنة وحدها ال تشكل كفاية وكذلك السلوك الظاهر 

بد من توافر اجلانبني معا، أداء اآليل الذي ينطلق من وعي مكونات السلوك ال يشكل كفاية، بل ال

                                                   
 www.ksast.com/showthread.php?+=15807: وقع، جملة الرتبية والتعليم، نقال عن ماملفاهيم األساسية للمقاربة بالكفاءات - 1

(12/09/2012 18 :00h) 
ف فعالية املشرف الرتبوي يف تطوير كفايات معلمي املواد االجتماعية باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمني مبنطقة الطائ: احلارثي عبد اهللا -  2

  .15، ص 1993، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، التعليمية
، رسالة دكتوراه يف علم النفس الرتبوي، قسم علم تقومي األداء التدريسي ألساتذة التعليم الثانوي يف ضوء أسلوب الكفايات الوظيفية: حديد يوسف - 3

  .162ص، 2009النفس، جامعة منتوري، قسنطينة، 
4 - http://geahist.3oloum.com/t1271-topic 

  .12، ص 1997، مطابع الطوجيي، القاهرة، الربنامج القائم على الكفايات، أسسه وإجراءاته: الناقة حممود كامل - 5
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أحد اجلانبني قد يطغى على اآلخر، فإذا طغى اجلانب " ظاهري مبين على قدرة كامنة إال أن 
  1. " السلوكي الظاهر فالكفاية أدائية، وإذا طغى اجلانب الكامن املعرب عن القدرة فالكفاية عقلية

أن كل أداء أو  "  McDonald Frederick وضمن هذا اإلطار بني فريديريك ماكدونالد
املكون املعريف واملكون السلوكي، فاملكون املعريف يتألف من : كفاية تتشكل من مكونني رئيسيني مها

جمموع اإلدراكات واملفاهيم واالجتهادات والقرارات املكتسبة اليت تتصل بالكفاية، أما املكون 
ُ ميكن مالحظته السلوكي فيتألف من جمموع األعمال اليت هما فعد إتقان هذين واملهارة يف توظيا، وي

  2. " أساسا إلنتاج املعلم الكفء الفعال

االت  ا أعطت املعىن العام للكفاية يف كل ا وإمجاال ملا مت ذكره يف هذه التعريفات ميكن القول أ
ا املستوى املناسب ألداء املهام امل ا واملهن واليت اتفقت على أن الكفاية هي املقدرة وأ نوطة، أي أ

عبارة عن قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل يف سياق معني ويتكون حمتواها من معارف ومهارات 
ا وجتنيدها وتوظيفها  وقدرات واجتاهات مندجمة بشكل مركب، كما يقوم الفرد الذي اكتسبها بإثبا

ئما بفئة وبصنف من قصد مراجعة مشكلة ما وحلها يف وضعية حمددة ويف مكان ما، وهي ترتبط دا
املواقف يوضع الفرد فيها وتتطلب منه إجنازات معينة تستنفر جمموع قدراته ومعارفه الضرورية ملواجهة 
تلك الوضعيات وحلها، تلك القدرات قادرة على استثمار جمموع املعارف والقدرات يف اختاذ القرار 

  .املناسب يف كل وضعية

فإن تعريف الكفاية إجرائيا هو التمكن من أداء عمل  ومنه وبعد اإلملام بكل هذه التعاريف
واملهارات واملعارف وتوظيفها بفعالية يف  مركب، يعتمد على استحضار واستعمال جمموعة من الطاقات

سياق معني ملواجهة وضعيات ومواقف ومشكالت ما، أي هي عبارة عن نشاط يرتبط بوضعية أو 
 .والقدرات املنظمة حلل املشكلة املراد حلهامشكلة معينة يتطلب جمموعة من املهارات 

إن املهنة هي العمل الذي يقوم به فرد يف جمال معني والذي يتقاضى من خالله أجرا  :المهنة  .ب 
 .ل وجهالقيام بعمله على أكم وحيتاج يف ممارسته إىل خربات ومعارف ومهارات تعينه على

ا  R.Pavalcoويعرّف رونالد بافالكو  عبارة عن أدوار اجتماعية ترتبط مبكانة األفراد " املهنة بأ
تمع احمللي  ، أي أن املهنة حسب بافالكو هي الرابطة بني الفرد والبناء االجتماعي، وذلك  3" يف ا

                                                   
، رسالة ماجستري غري اللغة العربية التعزيزيةالكفايات التعليمية اليت حيتاج معلمو املرحلة االبتدائية إىل إعادة التدريب عليها يف دورات : غازي مفلح - 1

  .60، ص 1998منشورة، كلية الرتبية، دمشق، 
  .23، ص 1983، 1، دار الفرقان للنشر والتوزيع، األردن، طالكفايات التعليمية يف ضوء النظم: مرعي توفيق - 2

3 - R.Pavalco: the sociology of occupations and professions, fepeacock pub, 1971, p3. 
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من خالل األدوار االجتماعية لألفراد اليت حتدد منط العالقات االجتماعية بني أعضاء اجلماعات 
  .املهنية

ا  A.Heyouzفها أفريث هيوز ويعر  ال الذي ميارس فيه الفرد نشاطا متخصصا داخل " بأ ا
، فاملهنة هنا ال تقتصر على األنشطة املتخصصة اليت يؤديها الفرد، بل متيز  1 "النسق االجتماعي العام 

  .أنشطة الفرد داخ البناء االجتماعي

دف إشباع احلاجات تلك النشاط الذي يرتب" تايلور أن املهنة هي  ويرى ط بسوق العمل، 
، فاملهنة هي أهم  2" األساسية لألفراد، وهذا النشاط املهين حيدد أيضا الوضع االجتماعي للفرد 

العوامل املميزة للحياة االجتماعية واالقتصادية، وجيمع بني أفراد املهنة الواحدة درجة معينة من التضامن 
  .والتعاون واالنسجام

تمع " هول أن ويرى ريتشارد    3" املهنة هي العنصر احملدد ملكانة الفرد يف ا

ا العمل األساسي املعتاد الذي يتقاضاه املرء وحيتاج يف ممارسته إىل  كما ميكن أن نعرف املهنة بأ
  .خربة ومهارة أي أن االلتحاق مبهنة معينة يتطلب من خالهلا مواصلة العمل يف إطار تلك املهنة

املهنة املراد منها يف حبثنا هذا هي مهنة التعليم عامة ومهنة التعليم اجلامعي خاصة، هذه وعليه فإن 
ا هي املهنة املسؤولة عن إمداد املهن يف باقي  املهنة تعترب هي املهنة األم اليت تسبق مجيع املهن أل

فمهنة التعليم هلا جتماعيا وفنيا وأخالقيا، إاملؤسسات األخرى بالعناصر والكوادر املؤهلة علميا و 
قدسيتها وهلا دستورها األخالقي، فهي مهنة سامية تتطلب من مؤديها العمل املتواصل املهارات اخلاصة 
ا علما ومهارة وكفاءة وشعورا باألمان والتزاما باملسؤولية جتاه الفرد  واخللق القومي وتتطلب من أصحا

تمع، إذن  املؤسسة التعليميةاملتعلم، وذلك لتحقيق أهداف العملية التعليمية يف  وأهداف وطموحات ا
فهي املهنة اليت تتسم بشموليتها ومسؤوليتها عن تنمية اجلوانب العقلية والنفسية للفرد مبا تتفق وصاحل 

تمع  .ا

ا  :الكفايات المهنية  .ج  ا جمموعة من القدرات واملهارات، كما يشار إليها بأ يشار إىل الكفايات بأ
سب تدريب أو تعليم وميكن مالحظتها أنتمل أن يصل إليه الفرد إذا حصل على أفضل مستوى حي

 .وقياسها عموما
                                                   

1 - E.Ucrete, Hughes: the sociological eye, alidine Atherton pub Chicago, 1971, p 183. 
، 2002، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، جامعة القاهرة، العمل وعلم االجتماع املهين، األسس النظرية واملنهجية: الزيات كمال عبد احلميد -2

  .144ص
  .143سابق، ص املرجع ال - 3
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لكن مفهوم الكفايات املهنية يتجسد يف حبثنا هذا يف الكفايات اليت البد من توفرها يف القائم 
  .مبهنة التعليم عامة ومهمة التعليم اجلامعي خاصة

ا  وقد عرفها مرعي وآخرون على عمل شيء مبستوى معني من الداء بتأثري وفعالية  القدرة" بأ
وتكون الكفاية يف صورة هدف عام ومصوغة سلوكيا على شكل نتائج تعليمية تعكس املهارة أو املهام 

  1. " اليت على املعلم أن يكون قادرا على أدائها

وعة من املهارات القدرة على اكتساب جمم" احلذيفي بقوله أن الكفاية املهنية للمعلم هي ويضيف 
واخلربات واملهارات وتكوين االجتاهات اليت جتعله متمكنا من أداء مهمته التعليمية مبستوى حمدد من 

  2. " اإلتقان

ا  قدرة املعلم اليت متكنه من أداء سلوك معني يرتبط مبا يقوم به من مهام " ويعرفها بنجر على أ
ف واملهارات واالجتاهات املرتبطة بالتدريس وتؤدي تربوية وتعليمية يف التدريس حبيث تشمل املعار 

  3. " مبستوى كامل ينعكس أثره على سلوك الطالب بشكل ميكن مالحظته يف سلوك وأداء املعلم

ا  أعلى مستوى حيققه املعلم باستخدام التعلم الذايت يف املعارف واملهارات " كما عرفها وزان بأ
ال ختصصه   4. " واالجتاهات يف جمال تدريسه 

وبعد استعراضنا لبعض مفاهيم الكفاية املهنية اليت وردت يف أعمال الباحثني الرتبويني ميكن أن 
  :نلخص أهم عناصرها فيما يلي

 .فاية عموما هي عبارة عن سلوكإن الك -
 .أن املعرفة تعترب درجة من درجات الكفاية -
 .الوصول إىل امتالك القدرة واملهارة تعين قابلية الكفاية للقياس واملالحظة -
 .أن الغاية من امتالك املهارة هي املمارسة الفعلية يف أداء املعلم -
وبالتايل على خمرجاته املتمثلة يف أن الصفات الشخصية للمعلم تنعكس على كفاياته املهنية  -

  .نواتج التعلم عند الطالب
                                                   

، دراسات تربوية، آراء املشرفون الرتبويون يف األردن يف مدى متكنهم من الكفايات األدائية األساسية ومدى استخدامهم هلا: مرعي توفيق وآخرون - 1
  .135، ص 1992رابطة الرتبية احلديثة، القاهرة، 

، جملة العلوم الرتبوية، جامعة امللك سعود، السعودية، وم للمرحلة املتوسطةتصور مقرتح للكفايات الالزمة إلعداد معلم العل: احلذيفي خالد - 2
  .8، ص 2003

  .20، ص مرجع سابق: احلكمي احلسن إبراهيم - 3
غري منشورة، كلية ، رسالة ماجستري الكفايات النوعية الالزمة ملعلم الرتبية اإلسالمية باملرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية: وزان سراج حممد - 4

  .22، ص 1983الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 
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  1: ويعرض زين الدين الكفاية املهنية والتعليمية يف أربعة مفاهيم؛ هي

 .وذلك بعمل أشياء حمددة قابلة للقياس: الكفاية كسلوك -
من خالل االستيعاب والفهم للمعلومات واملهارات فهما يتعدى : التمكن من املعلومات -

 .أشياء حمددة خاضعة للقياسعمل 
مبعىن أمهية الوصول إىل درجة معينة من املقدرة على العمل يف ضوء معايري متفق : درجة املقدرة -

 .عليها
  .وتعين اخلصائص والصفات الشخصية للفرد القابلة للقياس: نوعية الفرد -

ا  كما تعرف رف واملهارات جمموعة القدرات وما يسفر عنها من املعا" الكفاية املهنية بأ
واالجتاهات اليت ميتلكها األستاذ اجلامعي ومتكنه من أداء عمله وأدواره ومسؤولياته، ويالحظها ويقيمها 

ا كل ما  2" طالبه، وميكن أن يكون هلا تأثري مباشر أو غري مباشر على العملية التعليمية  ، أي أ
  .هداف العملية التعليميةميتلكه األستاذ من قدرات ومهارات تيسر له العمل لتحقيق أ

ا  M.Spectorويعرفها ميشيل سبيكتور  ألداء أنشطة ) املعلم(مقدار حمدد من تأهيل الفرد " بأ
ومهام عمله، ويكون الفرد كفئا عندما حيقق قدرا من الكفاية اليت ميكن إدراكها وقياسها يف جمتمع 

  3".ما

اليت  املعارف واملهارات واإلجراءات واالجتاهاتجمموعة " ويرى األمحد أن الكفاية املهنية هي 
ا أن يؤدي  حيتاجها املعلم للقيام بعمله، بأقل قدر من الكلفة واجلهد والوقت واليت ال يستطيع بدو

عد توافرها لديه شرطا إلجازته يف العمل ُ   4. " واجبه بالشكل املطلوب، ومن مث ي

خاصة تتضمن التعليم عامة والتعليم اجلامعي ويتضح مما سبق من تعريفات أن الكفاية يف مهنة 
املهارات واملعارف واالجتاهات وأمناط السلوك اليت البد على األستاذ أو املعلم أن يكتسبها ويكون قادرا 

أن تكون مبستوى معني من اإلتقان والتنفيذ اجليد من على إظهارها خالل األدوار اليت ميارسها، والبد 
دف حتقيق أهداف العملية التعليميةمجيع املواقف اليت تواجه   .ه سواء داخل الصف أو خارجه، ذلك 

ا املعلم يؤدي إىل  فالكفايات اآلن مرتبطة بدور املعلم و وظائفه، ألن حتديد األدوار اليت سيقوم 
واملهام مما  حتديد أدق للكفاية، حيث يعتمد حتديد قوائم الكفايات على ما سبق حتديده من األدوار

                                                   
  ، ص2007، 1، دار خوارزم للنشر، جدة، طكفايات التعليم اإللكرتوين: زين الدين حممد حممود - 1
 .21مرجع سابق، ص : احلكمي احلسن إبراهيم -2

3 - Spector, M: competencies for online teaching, Eric Clearinghouse on information Syracuse, 2001, p 15. 
  .242، ص 2005، دار الكتاب اجلامعي، العني، تكوين املعلمني من اإلعداد إىل التدريب: األمحد خاله طه -4
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، فاملعلم ال ميكن أن يؤدي الدور دون امتالك   1بدوره أيضا إىل تصنيف وتنظيم هذه األدوار يؤدي 
ذا الدور، وجناح األستاذ يف أدواره ومهامه يعتمد على ما ميتلكه من كفايات   .كفايات الزمة للقيام 

متالكه كما أن أستاذ اليوم مطالب مبسايرة التغري والتطور احلاصل يف عصرنا هذا من خالل ا
  .لكفايات متجددة ومتطورة تعينه على أداء مهنته على أكمل وجه

ا لتشخيص الواقع  وإملاما منا بكل هذا ميكن إعطاء الكفايات املهنية تعريفات إجرائية ننزل 
  :الفعلي هلذا املصطلح منها

ن اليت متكة هي عبارة عن جمموعة املعارف واالجتاهات واملهارات واإلجراءات يالكفاية املهن -
ا من خالل تدريسه  األستاذ اجلامعي من إجادة مهنة التدريس بفعالية واليت ميكن اكتسا

 .اليومي وتكوينه الدوري، ومن مثة ميكن حتديدها ومالحظتها وقياسها

األستاذ اجلامعي ويوظفها وجيندها يف  ميتلكها وميارسهاالكفاية املهنية هي كل الكفايات اليت  -
ا من كفايات تدريسية  تدريسه اجلامعي ً ، وصوال إىل  وكفايات إنسانية وكفايات تقومييةبدء

على أكمل وجه، وتوجهه  التدريسية هو وظائف هكفايات تكنولوجية تساعده على تأدية مهام
، أمال يف أثناء املوقف الصفي حنو حل ومعاجلة كل املشكالت والوضعيات اليت تعرتض طريقه

  .ملية التعليمية املرجوةحتقيق كل أهدافه وغايات الع

تعترب اجلامعة معقل الفكر اإلنساين يف أرفع صوره ومستوياته وموطنا لنمو املعرفة واخلربة  :الجامعة  .د 
واإلبداع يف شىت العلوم، وخمربا للتطبيقات العلمية املختلفة، ومكانا خصبا لنمو القيم اإلنسانية والوطنية 

 .واحلفاظ عليها

تمعات املعاصرة يف إمدادها ولقد ارتبط مفهومها يف   كثري من األحيان باملعرفة، فهي أمل ا
ا االقتصادية  باإلطارات الكفؤة علميا ومعرفيا وفنيا واليت يعول عليها لقيادة التنمية يف خمتلف جماال

تمعات حترص على إحلاق أكرب عدد...واالجتماعية والثقافية من أبنائها باملؤسسات  ، وصارت هذه ا
ا جمتمع العلماء وهي متثل املخزون املعريف للمجتمعاجل   .امعية، فهي تعرف بأ

مأخوذ من الكلمة ) university(مصطلح اجلامعة " وحسب عبد العزيز الغريب صقر فإن 
وتعين االحتاد الذي يضم وجيمع أقوى األسر نفوذا يف جمال السياسة يف ) universitas(الالتينية 

السلطة، وقد استخدمت اجلامعة لتدل على جتمع األساتذة والطالب من  املدينة من أجل ممارسة
                                                   

اجلودة يف (الرابع عشر بعنوان ، حبث مقدم للقاء السنوي تطوير كفايات املعلم يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم العام :العنزي بشرى بنت خلف -1
  .16، اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية، القصيم، السعودية، ص )التعليم العام
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خمتلف البالد والشعوب، حيث جاء هذا التجمع على غرار االحتادات الصناعية واحلرفية اليت كانت 
  1." تقوم بدور تعليمي مهم يف العصور الوسطى

ا وقد تعددت تعاريف اجلامعة حسب دورها و وظيفتها وأهدافها، فتعرف  هي " اجلامعة بأ
ساسي للخربة واحملور الذي يدور حوله النشاط الثقايف يف اآلداب والعلوم والفنون، فمهما  املصدر األ

األوىل للجامعة ينبغي أن تكون دائما هي التوصل اخلالق ته، فإن املهمة اكانت أساليب التكوين وأدو 
ي ا النظرية والتطبيقية و ئة الظروف املوضوعية بتنمية اخلربة الوطنية اليت ال للمعرفة األساسية يف جماال

تمع أي تنمية حقيقية يف امليادين األخرى ا أن حيقق ا   2 " .ميكن بدو

ا  ا تؤمن به وباحلقيقة اليت " ويعرفها رياض قاسم بأ ا حرم العقل أل حرم العقل والضمري، إ
ذيبه وتنميته و  ا ال توقف جهودها على  ا حرم  ...بعث قدراته على اإلنتاج واإلبداعيشيدها وأل وإ

ا تؤمن بأن املعرفة اإلجيابية مهما عززت تظل ناقصة بل قد تنقلب فسادا ما مل تؤديها مناعة  الضمري أل
  3. " خلقية

ا  أما سياما مؤسسة أو جمموعة أشخاص جيمعهم نظام ونسق خاصني " سنو فتعرفها على أ
  4 . "ام خمتلفة للوصول بطريقة ما إىل معرفة علياتستعمل وسائل وتنسق بني مه

ا  مكان لتوليد األفكار أو املعارف اجلديدة وجتيبها " كما تعرف اجلامعة يف مفهومها احلديث بأ
تمع وجتديد وتنمية األفراد   5. " وتطبيقها واالنتفاع من هذه األفكار أو املعارف يف تطوير ا

ا  ا احلاصلني على شهادة الثانوية " ويعرف الربعي اجلامعة على أ املؤسسة الرتبوية اليت تقدم لطال
العامة، أو ما يعادهلا تعليما نظريا، معرفيا، ثقافيا، تبين أسسا إيديولوجية وإنسانية يالزمه تدريب مهين 

دف إخراجهم إىل احلياة العامة كأفراد منتجني، فضال عن مسامهتها يف معاجلة القضايا احليو  ية فين، 
تمع، وتؤثر على تفاعالت هؤالء الطالب املختلفة يف جمتمعهم   6." اليت تظهر على فرتات متفاوتة يف ا

املؤسسة التعليمية اليت تقوم بوظيفة تلك ومن خالل هذه التعاريف ميكن القول بأن اجلامعة هي 
تنمية وخدمة للالالزمة و التدريس وإعداد البحث العلمي ونشر الثقافة واملعرفة، وتكوين اإلطارات 

                                                   
  .49، ص 1، دار العاملية للنشر والتوزيع، عمان، د س، طاجلامعة والسلطة: الغريب عبد العزيز صقر -1
  .12، ص 1998، اجلزائر، ، اجلامعة اليومأي غد لعلم االجتماع: العياشي عنصر -2
تمع  العلمي العريب، منظور اجلامعة العصرية وأفق احلرية الدميقراطية داخل احلرم اجلامعي، املستقبل العريب: قاسم رياض -3 ، مركز دراسات  مسؤولية ا

  .81، ص 1995، بريوت ، 193الوحدة العربية، العدد 
  .15، ص 2001، جامعة منتوري، قسنطينة،راطية يف اجلزائرإشكالية املشاركة الدميق: دليو فضيل وآخرون -4
  .340، ص 2006، 1، عامل الكتب احلديث، األردن، ط)دراسات حديثة(اإلدارة اجلامعية : اخلطيب أمحد -5
  .120، ص 2006، 1، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، طالشباب والقيم يف عامل متغري: الزيود ماجد -6
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تمع، وهي مؤسسة تعليمية تربوية تشمل خمتلف التخصصات العلمية واألدبية، وتعمل على تزويد  ا
  .الطالب مبختلف املعارف والعلوم ومتكنهم من احلصول على شهادات علمية لاللتحاق باملسار املهين

أن اجلامعة تعين يف حقيقة األمر " ويعرب املفكر األملاين كارل جاسرب عن ماهية اجلامعة بقوله 
ا " ، ويؤكد هذا القول كارل ويلك بقوله "الوجود الفكري للمجتمع  أن اجلامعة هي مصدر املعرفة وأ

ت   1. " معتستمد هويتها وشرعيتها من هذا الدور املعريف اهلام الذي يقوم به يف حياة ا

ا  زمن العقل الذي استبدله التطور الثقايف واالجتماعي بالنقل، ساحة " كما تعرّف اجلامعة بأ
السؤال الذي أماله تقدم العلم حمل التسليم، الشك الذي أنزلته معرفة العصر املتصاعدة، منزلة 

مجاع، روح املبادرة التصديق، العلم الذي جنح يف إزالة اخلرافة، حق االختالف الذي أبطل معىن اإل
، أي أن هذه اجلامعة هي مصدر  2" الفردية اليت قضت على ضرورة لزوم اجلماعة وعدم اخلروج منها 

ا اخلاصة وفق حقل جامعي متميز بتفاعالته وسلوكياته وتصرفاته  الثقاة وقيم وأفكار جديدة هلا ميزا
  .هدفها ودورها نقل املعارف والعلوم لألفراد

ع لتطور مفهوم اجلامعة عرب احلقب التارخيية املتتابعة وللتعاريف اليت كتبها املختصون وعليه فاملتتب
م  الرتبويني واألكادمييني يدرك إمجاعهم على دور اجلامعة احليوي يف نقل املعرفة لألجيال، غري أ

  3: انقسموا إىل اجتاهني حسب طبيعة هذا الدور املعريف

بصفتها مؤسسة علمية هو نشر املعرفة واحلقائق حىت خارج يرى دور اجلامعة : االجتاه األول -
جمال فضاء اجلامعة وتنشئة األجيال عن طريق نقل الرتاث الثقايف واملعريف عرب األجيال، ومن 

 .جان نيومان، جاست أورتيجا، وولرت ساجل: ابرز رواده

ملعرفة إىل اكتشافها فيؤكد على البعد املعريف للجامعة ويوسع دورها من نشر ا: االجتاه الثاين -
  إخل...كارل جاسرب، إبراهام فلكتز، داميال جلمان: وتنميتها ومن أبرز رواده

من أبرز املؤيدين لالجتاه الثاين املعتمد على دور اجلامعة يف خلق املعرفة واكتشافها  يبقى غري أنه
ستحق أن تسمى إن اجلامعة كي ت" ...حيث قال ) نورنستاين فبلش(هو عامل االجتماع األمريكي 

                                                   
  .69، ص 1996، 45، جملة العلوم االجتماعية،العدد عىن اجلامعةم: عصفور جابر -1
  .68املرجع السابق، ص  -2
، رسالة ماجستري غري منشورة يف علم االجتماع الرتبية، جامعة جيجل، دور التعليم اجلامعي يف تشكيل متثالت الطلبة للمرأة العاملة: شايب حممد -3

  .44، ص 2009
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جامعة البد هلا أن تكون هلا مسامهة بارزة يف اإلبداع املعريف والفكري من خالل البحث العلمي 
  1. " املوضوعي اجلاد، وإذا مل تكن كذلك فهي أحرى بأن تكون مدرسة ثانوية

وختاما لكل ما سبق ذكره ميكننا الوصول إىل إعطاء تعريف إجرائي هلذه املؤسسة التعليمية 
ا عبارة عن مؤسسة ) امعةاجل( جتماعية وعلمي تضم جمموعة من الفاعلني فيها، تقوم بنشر إيف كو

املعرفة والرتاث وتسعى إىل التقدم والتطور من خالل البحث العلمي هدفها إعداد القوى البشرية املؤهلة 
  .والفعالة وهي عبارة عن فضاء كبري متارس فيها كل أنواع احلرية واالستقاللية

تمع العلمي املتكون من كليات وأقسام ومعاهد يهتم بالبحث عن  ا ذلك ا كما ميكن القول بأ
ا، أو  وظائفه األساسية تتمثل يف التعليم والتدريس والبحث العلمي احلقيقة تمع الذي حييط  وخدمة ا

ا املؤسسة التعليمية اليت يرفع فيها الفكر إىل أمسى صوره، تقوم بوظيفة الت دريس وإعداد البحث أ
تمع أساسها األستاذ املعلم  العلمي ونشر الثقافة واملعرفة وتكوين اإلطارات الالزمة والتنمية، وخدمة ا

  .والطالب املتعلم

درس فيقال درس الشيء والرسم يدرس " إن كلمة التدريس لغةً مشتقة من الفعل  :التدريس  .ه 
َس الناقة يدرسها عفا، والدرُس هو الطريق اخلفي، وادرسو : دروسا رَ ا احلفظ دارسا أي داسوها، و دَ
ًسا ودراسة، ودارسه من ذلك كأنه عانده حىت انقاد حلفظه: درًسا  2." راضها، ودرس الكتاب يدرسه درْ

درست السورة أي حفظتها، " أي ليقولوا تعلمت ويقال  ، 3 ﴾ وليقولوا درست ﴿ :وقال تعاىل
َس هو درس يدرس تدريسا، فعل رباعي بالتضعيف قام بإعطاء الدروس عن خربة  أما الفعل الرباعي لَدرَ

  4. " وجتربة وحنكة وعلم، دارس يدارس مدارسة أي العلم درسه معه

  .ويقصد دائما بسلك التدريس مهنة التعليم

أما املعىن االصطالحي للتدريس فقد ورد يف عدة مداخل وكل مدخل حيدد صيغ معينة للتدريس، 
عملية تقدمي احلقائق واملعلومات واملفاهيم للمتعلم " وعرف التدريس من وجهة النظر التقليدية على أنه 

  5. " داخل الفصل الدراسي

                                                   
  .الصفحةاملرجع السابق، نفس  -1
، 1، سلسلة طرائق التدريس، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط)املفهوم، التدريس، األداء(كفايات التدريس : الفتالوي سهيلة حمسن كاظم -2

  .15، ص 2003
  .105سورة األنعام، اآلية : القرآن الكرمي -3
  .16، مرجع سابق، ص كفايات التدريس: الفتالوي سهيلة حمسن كاظم -4
  .املرجع السابق، نفس الصفحة -5
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عدات واإلجراءات السلوكية اليت جمموعة متكاملة من األشخاص وامل" كما يعرف التدريس بأنه 
، أي أن التدريس هو عبارة  1" تشرتك مجيعا يف إجناز ما يلزم لتحقيق أغراض التدريس على حنو فعال 

عن منظومة متكاملة من العالقات والتفاعالت له مدخالته وخطواته أو عملياته وله خمرجاته، اهلدف 
  .من ذلك هو الوصول إىل تعلم وتعليم فعال

العملية املركبة اليت تؤدي إىل تعلم فعال أو أنه إجراءات معينة " يشري مصطلح التدريس إىل كما 
أي أن التدريس  ، 2" متثل إحدى سلوكيات املدرس مبعىن أن سلوك املدرس يتضمن سلوك التدريس 

هو عبارة عن سلوك، هذا السلوك جزء من سلوك املدرس العام وهو كل ما يصدر من أقوال وأفعال 
دف تعديل سلوك املتعلمني   .داخل احلجرة الصفية 

عملية تفاعلية أو اتصالية ما بني املعلم واملتعلم حياول فيها املعلم " كما ينظر للتدريس على أنه 
إكساب املتعلمني املعارف واملهارات واالجتاهات واخلربات التعليمية املطلوبة مستعينا بأساليب وطرائق و 

  3. " على إيصال الرسالة مشاركا املتعلم فيما يدور حوله يف املوقف التعليميوسائل خمتلفة تعينه 

وسيلة اتصال تربوي هادف ختطط وتوجه من املعلم لتحقيق " كما يعرف التدريس على أنه 
  4. " أهداف التعلم والتعليم لدى املتعلم

منه هو إحداث وهنا وجب اإلشارة إىل أن التدريس وظيفة هي االتصال، هذا األخري اهلدف 
التعلم، والتعلم يكون من خالل القيام سلوكات وأقوال وأفعال مقصودة وبوجود مهارات وكفايات 

  .خاصة باملعلم تساعده على التخطيط والتنفيذ والتقومي أثناء وبعد التدريس بغية حدوث التعلم الفعال

البيئة الصفية تتطلب جمموعة من وعليه أمكننا تعريف التدريس فعليا وعمليا بأنه عملية تتم داخل 
ا املعلم اهلدف منها إيصال الرسالة التعليمية  السلوكيات واألفعال إضافة إىل املهارات والكفايات يقوم 
إىل املتعلم من خالل ترمجة هذه األفعال واألقوال إىل حقائق ومعلومات ومعارف تصل بطريقة سلسة 

 .إىل مستقبل هذه الرسالة

إن اجلامعة اليوم كمؤسسة أكادميية وإدارية وتربوية ومنتجة وفاعلة تسعى إىل  :يالتدريس الجامع  .و 
ضة وتطوره وال يتأتى هذا إال من خالل  تمع قادرين على محل  إعداد وختريج كفاءات وقادة ا

                                                   
  .17املرجع السابق، ص  -1
، 2002، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، دليل الرتبية العملية وإعداد املعلمني: دندش فايز مراد، أبو بكر األمني عبد احلفيظ -2

  .97ص 
  .17 ، مرجع سابق، صكفايات التدريس: الفتالوي سهيلة حمسن كاظم -3
  .املرجع السابق، نفس الصفحة -4
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التدريس اجلامعي الذي يعد نظاما متكون من عناصر متفاعلة مع بعضها مع بعضها البعض هي 
ي والطالب واملنهاج الدراسي، وإدارة اجلامعة ومناخ العلم، هذا النظام يسعى إىل حتقيق املدرس اجلامع

 .وتفعيل وتنمية مهارات وكفاءات مجيع الفاعلني فيه للقيام بأدوارهم على أحسن وجه

التدريس اجلامعي قد " وباستقرائنا لألدب الرتبوي املتعلق بالتدريس اجلامعي نالحظ أن مفهوم 
تغيريا، وذلك بفعل التغري الذي حدث يف دور املدرس اجلامعي ودور الطالب اجلامعي،  طرأت عملية

فلم يعد دور املدرس اجلامعي جمرد ملقن للمعلومات، بل أضحى موجها، ومستثريا ألفكار طالبه، 
، أي أن األستاذ اجلامعي أصبح يقع عليه العبء  1" وجاعلهم يفكرون ال حافظني دون فهم أو تطبيق

يئتهم للحياة الكرمية، كما مل تعد أدوار الطالب مقتصرة على تلقي املعلومات األ كرب يف تربية النشء و
وحفظها واسرتجاعها عند احلاجة، بل هو عضو مشارك يف املوقف التعليمي، يبحث عن املعلومات 

  .كل املمارسات التدريسيةم  ويقوّ 

ستعمال إيها تعليم الطالب اجلامعيني، وكيفية الكيفية اليت يتم ف" ويعرف التدريس اجلامعي بأنه 
  2. " املعارف اجلديدة اليت تتفجر كل يوم وبسرعة متزايدة

عملية نظامية اتصالية تقوم على نقل املعلومات واملعارف واخلربات " ويعرف التدريس اجلامعي بأنه 
م وإيقاظ جوانب التفكري التعليمية، بطريقة مهنية مقصودة، تستهدف إحداث التغيري يف شخصية املتعل

  3 " .عنده، بدون إهدار يف الوقت واجلهد واإلبداع

بعد علمي يتمثل يف تلقي املعارف : وانطالقا من هذا التعريف فإن للتدريس اجلامعي بعدين
واملعلومات الالزمة والكفيلة بتمييز وإحداث التغيري يف شخصية املتعلم، وبعد إنساين شخصي وهو 

  .شأنه الرفع من دافعية ورضا املتعلمنيحتقيق كل ما من 

نشاط موجه يتألف من عناصر متفاعلة هي " ويعرف النوح مساعد بن عبد اهللا التدريس اجلامعي 
عضو هيئة التدريس والطالب واملنهاج الدراسي وإدارة املؤسسة ومناخ العمل، يتجاوز حده العلمي 

م املهارات واالجتاهات اليت متكنهم من التعلم والذي يتمثل يف تزويد الطالب باملعارف الالزمة وإ كسا

                                                   
  .19، ص 1995، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، أساليب التدريس اجلامعي: عايش زيتون -1
لة العربية لبحوث التعليم العايل، التطوير التدريس اجلامعي يف مركز الدراسات اجلامعية للبنات جبامعة امللك سعود: اخلطيب رداح -2 رياض، ، ا

  .31، ص 1988
، 2002، جملة العلوم الرتبوية، جامعة قطر، طرائق التدريس اجلامعي املستخدمة يف كليات الرتبية بسلطنة عمان ومربرات استخدامها: العبادي حممد -3
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ىل حده االجتماعي والذي يتمثل يف توفيق تقومي السلوك التدريسي ملدرسيهم إالذايت واملشاركة يف 
  1 . "العالقات مع الطالب ومعلمتهم بإحسان ليحقق التدريس أهدافه املرجوة منه

يط باالستناد إىل أسس علمية ومعرفية ومهارية أي أن التدريس اجلامعي هو عملية حتتاج إىل ختط
هدفه تنمية شخصية الطالب من مجيع جوانبها وإعداده للعمل املستقبلي من خالل حتصيل املعارف، 
وتكوين اجتاهات ومعامالت جيدة عن طريق احلوار والنقاش، بغية حتقيق أهداف العملية التعليمية 

  .لسمعة العلمية والعملية املتميزة يف األوساط األكادمييةوالرتبوية، ومن مثة إكساب هذه املؤسسة ا

ومنه ميكن أن نستوحي تعريفنا اإلجرائي ملفهوم التدريس اجلامعي من مهام وظائف األستاذ 
اجلامعي والطالب اجلامعي يف نفس الوقت، وهو أن التدريس اجلامعي عبارة عن نشاط موجه للطالب 

اء تدريس ومعارف ومعلومات نوعية مرتبطة بالتطورات احلاصلة يقوم به املدرس اجلامعي وذلك بإعط
والتكنولوجيا والطرق البيداغوجية والتعليمية الالزمة إلعداد وضمان نقل املعارف واملهارات وتنمية 

 .الكفاءات والقدرات عندهم

عد عضو هيئة التدريس اجلامعي ركنا أساسيا يف النظام التع :عضو هيئة التدريس الجامعي  .ز  ُ  ليميي
وذلك ألمهية الدور الذي يؤديه يف عملية التعليم اجلامعي، وهو أحد املدخالت األساسية  يف هذه 
العملية، فهو حلقة الوصل بني املدخالت التعليمية واملتمثلة باإلدارة العليا وما متثله من فلسفة اجلامعة 

 .اجلامعي من جانب آخر وأهدافها وبراجمها من جانب، واملخرجات املطلوبة املتمثلة بالطالب

عد هذا األستاذ ُ ذه العملية بوصفه ناقال للمعرفة  وي حجر الزاوية يف العملية الرتبوية، فهو القائم 
ومسؤوال عن السري احلسن للعملية البيداغوجية يف اجلامعة، وليس األستاذ مدرسا أو ملقنا للمعرفة بقدر 

املعرفة واملهارات لدى الطالب من خالل التدريس ما هو منظم لنواحي النشاط املؤدي إىل اكتساب 
  .واإلشراف على مذكرات التخرج واملشاركة يف البحوث العلمية

ويطلق هذا املسمى يف كثري من اجلامعات على من يكون عمله األساسي التدريس أو البحث 
التدريس اجلامعي األكادميي، سواء كان عمله يف اجلامعة جزئيا أو كليا، ويف حبثنا يقصد بعضو هيئة 

األساتذة من احلاصلني على درجة الدكتوراه أو املاجستري أو ما يعادهلا من املصنفني على وظيفة 
 )....أستاذ حماضر، أستاذ مساعد، أستاذ معيد/أستاذ(

                                                   
لة اخلليج العريب، مكتب الرتبية العريب لدول ، جملة رسامشكالت التدريس يف كليات املعلمني باململكة العربية السعودية: النوح مساعد بن عبد اهللا -1

  .11، ص 2007، 89اخلليج، الرياض، السعودية، العدد
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خمتص يستجيب ملطلب اجتماعي، يتحكم يف عدد ال بأس " ويعرف األستاذ اجلامعي على أنه 
العلمية، وهو عامل حر يف اختياراته البيداغوجية مع احلرص على جعل روح  من املعرفة وكذا املعرفة

  1 . "املبادرة واالستقاللية توافق وبكل حساسية منفعة املتلقني

م  جمموعة األشخاص الناقلني " ويعرف عبد الفتاح أمحد جالل أعضاء هيئة التدريس اجلامعي بأ
البيداغوجية باجلامعة والقائمني بوظائف و واجبات خمتلفة  املسؤولني عن السري احلسن للعملية للمعرفة و

أي أنه العنصر   2 ".مثل التدريس والتوجيه العلمي للطالب وإجراء البحوث العلمية واإلشراف عليها
الفعال الذي يقوم مبهمة اإلعداد الرتبوي واحملرك األساسي للعملية التعليمية على اعتبار أن خصائصه 

  إخل...االنفعالية تسمح له بأداء دوره بفعالية، واحلاصل على شهادة ماجستري أو دكتوراهومساته املعرفة و 

الذي يدرب طالبه على استخدام اآللية العلمية وليس الذي " وقد عرفه جون ديوي على أنه 
 يتعلم بالنيابة عنه وهو الذي يشرتك مع طالبه يف حتقيق تصوراته، ليصل إىل أعماق الشخصية وميتد إىل

ن طالبه يف جمال  3" أسلوب احلياة  ، فاألستاذ اجلامعي هنا حسب ديوي هو الذي يدرب ويكوّ
  .اختصاصهم، ويعلمهم كيفية التعامل والتفاعل مع املواقف املختلفة يف احلياة

ويبقى عضو هيئة التدريس الوسيلة اإلنسانية الفعالة لنقل اخلربات بكل أنواعها وتيسريها للطالب، 
ط املؤثر يف شخصيتهم ملا يضفيه على وظائفه من عالقات إنسانية، جتعل التعلم ميسرا بأقل وهو الوسي

جهد ممكن وبأقصر وقت، فاملعرفة ميكن احلصول عليها من الكتب واألسفار، ما يف ذلك من ريب، 
ا ال ميكن نقله إال بالوسيط اإلنساين  صلة وبال) األستاذ(ولكن حب املعرفة ال ميكن غرسه والشغف 

، فهو مركز إثارة قدرات الطالب وهو املكيف  4الشخصية الفواحة بعبري اإلميان الزاخرة بالشغف 
  .جلهودهم وهو املتحكم يف كل الطرق البيداغوجية الالزمة إليصال الفهم واستيعاب املادة العلمية

يء، ومن واجبه أنه من الواجب على األستاذ يف التعليم العايل أن يكون باحثا قبل كل ش" ويقال 
املشاركة بطريقته وحسب ختصصه يف البحث، فاألستاذ الذي يكون باحثا قبل كل شيء ملهما 

، إذ أن نشاطات األستاذ  5"  كشف الطالب ذو امليول لالكتشافاتبالبحث، وهو الوحيد القادر على  
دائما ما تكون متعددة ومنها التكفل بنشاط البحث العلمي حىت يكون متالئم مع متطلبات التعليم 

  .العايل

                                                   
1- Byrn (J) : école cherche ménger, édition INSP, Paris, 1987, p123. 

  .76ص  س،.د ، دار املعارض، مصر، اجلزء الثالث،الرتبية وطرق التدريس: صاحل عبد العزيز -2
  .90، ص 1965، 1، املؤسسة اجلامعية للدراسات، لبنان، طالتنمية ورسالة اجلامعة الثالث: األسعد حممد مصطفى -3
  .48، ص 2000، 1، دار البشائر للثقافة والعلوم، طنطا، مصر، طدستور املعلمني: رسالن عثمان عبد املعز -4

5- Kougarnonff (V) : la face cachée de l’université, PUF, saint Germain, 1ere édition, Paris, 1972, p 161. 
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الناقل للمعرفة واملسؤول عن سري العملية البيداغوجية، وقد تعدى عمل " كما يعرف أيضا بأنه 
 لعملية اكتساب املعارف عند الطالب والذي األستاذ التدريس والتلقني املعريف، بل أصبح هو املسري

ا   ا، ولألستاذ عدة مهام يقوم  يقوم مبهمته لسياسات اجلامعة كتنفيذ املراجع وإجراء عمليات التقومي 
كالتدريس واإلشراف على مذكرات التخرج والبحوث والرتبصات امليدانية، واالجتماعية، والبيداغوجية 

  1. "  حتضري االمتحاناتواإلدارية، وكذلك املشاركة يف

ىل كل مهام و وظائف األستاذ اجلامعي يف اجلامعة فهو املسري الفعال ويف هذا التعريف جند إشارة إ
للعملية التعليمية، وهو الناقل للمعارف للطلبة، وهو املشرف على مشاريع التخرج والقيام بالبحوث 

  .العلمية

لية التعليمية باعتبارها نظام، فهو املطور واملنظم فاملدرس اجلامعي هو أهم عنصر من عناصر العم
لعملية التعليم والتعلم، وهو القائم مباشرة على تنفيذ مهمة التدريس املواد واملقاييس واملناهج الدراسية 

  .من أجل إحداث التغيري املرغوب فيه يف أي منط من أمناط السلوك لدى املتعلمني

 من املرسوم التنفيذي رقم 28حسب املادة  اجلزائر يف سلك األساتذة اجلامعيني " ويشمل
املتضمن  2008مايو سنة  03ل املوافق ه  1429ربيع الثاين من عام  27املؤرخ يف  130-08

القانون األساسي اخلاص باألستاذ اجلامعي كل من سلك املعيدين وهو يف طريق الزوال، وسلك 
  2. " وسلك األساتذةاألساتذة املساعدين، وسلك األساتذة احملاضرين، 

من نفس املرسوم إىل مهام األساتذة اجلامعيني على ) 49، 44، 41، 33، 4(وتشري املواد 
املهام ميكن استخراج منها التعريف اإلجرائي اخلاص بعضو هيئة التدريس  اختالف أصنافهم، هذه

ط بتطورات العلم الفرد املسؤول عن إعطاء تدريس نوعي وحمني مرتب" اجلامعي يف حبثنا وهو أنه 
واملعارف والتكنولوجيا والطرق البيداغوجية والتعليمية، ومطابقا للمقاييس األدبية واملهنية واملشاركة يف 
إعداد املعرفة وضمان نقل املعارف يف جمال التكوين األويل والقيام بنشاطات البحث التكويين لتنمية  

م ملمارسة وظيفة أستاذ باحث م وقدرا و املكلف بضمان التدريس يف شكل دروس أو وه...كفاءا
أعمال موجهة وتطبيقية وتصحيح أوراق االمتحانات واملشاركة يف مداوالت جلان االمتحانات واملشاركة 
يف أشغال اللجنة البيداغوجية واستقبال الطلبة، إضافة إىل حتضري وحتيني الدروس، وضمان إعداد 

  3. " إخل...لطلبةاملطبوعات وضمان تأطري نشاطات التكوين ل
                                                   

  .20مرجع سابق، ص : دليو  فضيل وآخرون -1
املتضمن القانون األساسي  2008مايو سنة  3املوافق  1429ربيع الثاين عام  27املؤرخ يف  08- 130من املرسوم التنفيذي رقم  28املادة  -2

  .23اخلاص باألستاذ الباحث، ج ر، العدد 
  ).49، 44، 41، 33، 4( املواد: املرجع السابق -3
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إمجاال ملا مت ذكره فإن عضو هيئة التدريس اجلامعي هو الفرد الذي يقوم بوظيفته التعليمية 
ً من درجة أستاذ مساعد وصوال إىل درجة أستاذ التعليم العايل تدريسيةوال  .يف املؤسسة اجلامعية ابتداء

يعترب الطالب من أهم العناصر املسامهة يف إجناح العملية التعليمية يف اجلامعة،  :الطالب الجامعي  .ح 
ذه الفئة مسألة تشغل  ُستثمر فيه يف هذه املرحلة التعليمية، وأضحى االهتمام  وهو الفرد الذي أصبح ي

 .بال املهتمني واملختصني بشؤون التعليم

خدم وهو مشتق من الفعل طلب أي رغب اسم فاعل مجعه طالب وطلبة كخادم و " والطالب لغة 
وقيل حمبة وصول الشيء على وجه يقتضي السعي يف التحصيل لوال مانع من االستحالة والبعد كما يف 

  1. " التمين

عطى اسم " أما اصطالحا فقد جاء يف املشروع التمهيدي مليثاق اجلامعة تعريفا للطالب على أنه  ُ ي
يف مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل وذلك من أجل طالب على كل شخص يسجل بصفة منتظمة 

  2. " مواصلة تكوين للحصول على شهادة

ذلك الشخص الذي مسحت له كفاءته العلمية باالنتقال من املرحلة " ويعرف أيضا على أنه 
الثانوية إىل املرحلة اجلامعية تبعا لتخصصه الفرعي بواسطة شهادة أو دبلوم يؤهله لذلك، ويعترب الطالب 

  3. " أحد العناصر األساسية والفاعلة يف العملية الرتبوية طيلة التكوين اجلامعي

فالطالب اجلامعي هو شخص حصل على شهادة البكالوريا والتحق بإحدى مؤسسات  إذن
  .التعليم العايل

م  تمع بصفة " ويعرف حممد علي حممد الطلبة اجلامعيني بأ مجاعة أو شرحية من املثقفني يف ا
  4. " عامة، إذ يرتكز املئات واآلالف من الشباب يف نطاق املؤسسات التعليمية

ى املرحلة الثانوية بنجاح مث التحق باجلامعة، وبدأ " طالب اجلامعي بأنه كما يعرف ال هو من أ
احتكاكه باملناخ اجلامعي حيث احلرية يف مقابل املسؤولية، وااللتزام حنو منط ونوع احلياة والتعليم، إضافة 

  5. " إىل إمكانية بناء الذات قيميا أو دميقراطيا
                                                   

  .553، ص 1998، مكتب لبنان ناشرون، بريوت، قاموس مطول للغة العربية: املعلم بطرس السناين حميط احمليط -1
  .11، ص 1991، اجلزائر، ديسمرب، مشروع متهيدي مليثاق اجلامعة: وزارة اجلامعات -2
، ص 1995، جملة الباحث، العدد األول، جامعة قسنطينة، اجلزائر، جوان، يمها وهيكلتها منوذج جامعة قسنطينةاجلامعة تنظ: دليو فضيل وآخرون -3

211.  
  .16، ص 1985، دار النهضة العربية، بريوت، ب ط، الشباب العريب والتغري االجتماعي: حممد علي حممد -4
تمع العريب يف عصر : السيد عبد اجلواد خمتار -5   .16، ص 2002، املؤمتر السنوي العاشر، دار الفكر العريب، القاهرة، ب ط، املعلوماتقضايا ا
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معي إجرائيا بأنه ذلك الشخص الذي مسحت له مؤهالته وعليه ميكن أن نعرف الطالب اجلا
باالنتقال من املرحلة الثانوية إىل املرحلة اجلامعية، من أجل مزاولة دراسته يف ختصص معني لينتهي 

  .باحلصول على شهادة جامعية ممنوحة من طرف جامعة جيجل

ا  ):perspective(وجهة النظر   .ط  مصطلح يستخدم يف العلوم " عرفت الدبوس وجهة النظر بأ
االجتماعية ويقصد به منهج الشخص أو توجيهه يف مشكلة ما، مؤكدا على حقيقة أن أي طريقة 

 1. " تتضمن بعض االفرتاضات األساسية أو النظرية أو النموذج

ا آراء وتصورات طلبة ج امعة جيجل حول درجة ويقصد بوجهة النظر يف دراستنا احلالية بأ
 .بعض الكفايات املهنية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي جبامعة جيجلممارسة

 :بعض المفاهيم أو المؤشرات المرتبطة بمتغيرات موضوع الدراسة .2

يتضمن مفهوم الكفايات املهنية جمموعة من األبعاد واملؤشرات واملتغريات املرتبطة من كفايات تدريسية 
إخل، هذه املفاهيم ...وتكنولوجية، وصوال إىل مفاهيم تقرتب كثريا منه مثل املهارة والفعالية والقدرة وإنسانية

ا تساهم يف وضع حبثنا يف الطريق الصحيح ومن بني هذه . بدورها تعترب مهمة يف الكثري من األحيان كو
 :املفاهيم جند

تعددت التعاريف املقدمة من قبل الباحثني الرتبويني ملفهوم الكفايات  لقد :الكفايات التدريسية  .أ 
إىل أن الكفايات التدريسية هي عبارة عن املهارات والقدرات اليت  هميشري الكثري منحيث ة، التدريسي

 .ميتلكها املعلمون يف جمال تصميم التدريس وتنفيذها وتقوميها لتحقيق تعلم أكثر فعالية

ا " بشي وتعرفها ماجدة ح ا، ولكن سلوكيا أن الكفاية التدريسية ليست سلوكية يف حد ذا
، وهي جمموعة من األداءات السلوكية ...تستمدها من النشاط الوظيفي واهلادف الذي يصدر عنها

  2. " واملهارات التدريسية اليت يظهرها املعلم يف موقف تعليمي معني ومستوى مقبول من التمكن

                                                   
  .702، ص 2003، جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت، القاموس الرتبوي: الدبوس جواهر حممد -1
دراسة (لوم اإلعدادية املؤهلني وغري املؤهلني تربويا الكفايات التدريسية واالجتاه حنو مهنة التدريس لدى معلمي الع: حبشي ماجدة حممد سليمان -2

  .906، ص 1990، املؤمتر العلمي الثاين، إعداد املعلم الرتاكمات والتحديات، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة، )تقوميية
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ا  أما النجادي فيعرف املعلومات واخلربات واملهارات اليت ينبغي أن تتوافر " الكفاية التدريسية بأ
لدى املعلم ليكون من خالهلا قادرا على معاجلة النواحي الرتبوية والتدريسية مبا يضمن حتقيق األهداف 

  1. " التعليمية املختلفة

من املعارف واملفاهيم واملهارات ومن خالل هذين التعريفني نقر بأن الكفاية التدريسية هي جمموعة 
واالجتاهات اليت سلوك املعلم حنو التدريس، ويساعده يف نفس الوقت على أداء عمله داخل احلجرة 

  .الصفية وخارجها مبستوى معني من اإلتقان

ا يدر كما تعرف الكفايات الت قدرة األساتذة على أداء التدريس بكفاءة وفعالية يف ضوء " سية بأ
نه من معارف ومهارات وقدرات مرتبطة مبجاالت االتصال البيداغوجي، وتقدمي املادة العلمية، ما ميتلكو 

  2 . "وطرائق التدريس والوسيلة التعليمية والتقومي ومعرفة خصائص املتعلم

ا  أهداف سلوكية إجرائية يؤديها املعلمون بدرجة عالية من اإلتقان " ويعرفها عبد اهللا آل قصود بأ
االت الرتبوية والتعليمية املختلفة لتحقيق تعلم أفضل ولتصبح العملية التعليمية والرتبوية واملهارة  يف ا

  3. " ذات قيمة تعليمية عالية

احلجرة الصفية يتطلب مهارات وأداءات وقدرات فهي إذن نشاط تدريسي يؤديه املعلمون داخل 
ال التع دف حتقيق أهداف سلوكية وإجرائية يف ا   .ليميعالية 

ا  جممل السلوك املتضمن للمعارف واملهارات " ويعرف توفيق مرعي الكفايات التدريسية بأ
  4. " واالجتاهات اليت يوظفها املعلم من أجل تعديل سلوك الطلبة وحتقيق األهداف املرجوة

                                                   
لة الرتبوية، كلية الرتبية جبامعة ة الفنية باملرحلة املتوسطةكفايات التدريس املطلوب توافرها لدى معلمي الرتبي: النجادي عبد العزيز بن راشد -1 ، ا

لد    .111، ص 1996، 39، العدد 10الكويت، ا
، مداخلة بامللتقى الوطين الرابع يف تعليمية العلوم اإلنسانية واالجتماعية تقومي الكفايات التدريسية لألستاذ اجلامعي: يوب خمتار ، يوب نادية -2

  .2010ملركز اجلامعي غرداية، باجلامعة، ا
رسالة ماجستري غري منشورة، كلية  دور املشرف الرتبوي يف تطوير الكفايات التعليمية ملعلمي املواد االجتماعية،: آل قصود عبد اهللا حممد منصور -3

  .48، ص2002الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض، 
دار الثقافة للنشر والتوزيع، جامعة كنساس، الواليات املتحدة األمريكية،  ،)األسلوب واإلجراءات(إدارة التعلم الصفي : البدري طارق عبد احلميد -4
  .113، ص 2005، 1ط
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جمموعة من القدرات واملهارات اليت ميتلكها املدرس " ويرى العجلوين بأن الكفايات التدريسية هي 
وميارسها يف املوقف التعليمي لتمكنه من القيام مبهامه التعليمية بفعالية وإتقان، وهي القدرة على تنفيذ 

م واملبادئ اليت تتضح من خالل النشاط التعليمي الذي يستند إىل جمموعة من احلقائق واملفاهيم والتعامي
  1. " السلوك التعليمي الذي يصل إىل درجة املهارة

وعليه وحسب تعاريف هؤالء الباحثني ميكن القول أن الكفاية التدريسية هي املهارات والقدرات 
فاية اليت جيب أن ميتلكها املعلم إلمتام عملية التدريس بفعالية وإتقان ومبستوى معني من األداء، هذه الك

  :ترتبط بالعناصر اآلتية

 .ترتبط الكفاية بأدوار ومهام األستاذ -
 .ترتبط الكفاية باألداء السلوكي واملهاري الذي يظهره املعلم -
 .ترتبط الكفاية باملعلومات واملهارات واالجتاهات الالزمة ملهنة التعليم -
  .ترتبط الكفاية بالنتائج واألهداف اليت يسعى املعلم لتحقيقها -

ل ما ورد من تعريفات أمكن للباحث إعطاء تعريف إجرائي ملفهوم الكفاية التدريسية ومن خال
ا عبارة عن مهارات ومعلومات وسلوكيات وصفات يكتسبها املعلم لتعينه على أداء مهمة  واملتمثل يف أ

ق والقدرة على تشوي هاالتمكن من التخطيط والتصميم للمادة الدراسية معينة، هذه الكفايات تشمل
الطلبة والتحمس يف األداء واستخدام طرق التدريس احلديثة والوضوح يف الشرح واستخدام األمثلة 

 .إخل... املناسبة 

إن عضو هيئة التدريس اجلامعي اليوم مطالب بإتباع أساليب تدريس تساهم  :الكفايات اإلنسانية  .ب 
ال يتأتى إال من خالل امتالك هذا  يف حتقيق أنسنة التعليم أي بناء ذات الطالب وحتقيق إنسانيته، هذا

واليت ستحسن ال حمالة العالقة بني الطالب العضو للكفايات اإلنسانية الالزمة للعملية التدريسية، 
واألستاذ، هذه العالقة ال تقتصر على اجلانب اإلنساين فقط، بل ينسحب تأثريها على اجلانب 

 .األكادميي نتيجة للثقة واالطمئنان املوجودة

ا  ا أعضاء هيئة " وتعرف الكفايات اإلنسانية بأ كل املهارات والقدرات واملمارسات اليت يتمتع 
التدريسية يف اجلامعات واليت تساعدهم على االهتمام بذات الطالب وحتقق إنسانيته، وتقاس إجرائيا 

  2 . "من خالل اعتماد الطلبة على فقرات األداة املعدة من قبل الباحث هلذا الغرض

                                                   
  .181مرجع سابق، ص : حديد يوسف -1
، جملة علوم طلبةاملمارسات التدريسية لعضو هيئة التدريس اجلامعي يف ضوء أنسنة التعليم من وجهة نظر ال: عبود مهدي علوان، ماجدة إبراهيم -2

  http://www.uluminsania.com   (16/06/2012  10 :30h)   :، نقال عن موقع22العدد  السنة الثانية، إنسانية،
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ا  كل الساليب التدريسية وأمناط السلوك اليت ميارسها املدرس يف اجلامعة، " كما تعرف بأ
  1. " ويفضلها عن غريها من األساليب يف تعامله مع الطلبة ومتيزه عن غريه من املدرسني

 وعليه ومن خالل شرحنا ألبعاد هذين التعريفني نشري أن الكفايات اإلنسانية يف التعليم تسعى إىل
االهتمام باإلنسان وبناء ذاته واعتباره اهلدف األساسي للعملية التعليمية، وتسخري كل اإلمكانات من 

  .أجل هذا الغرض

اإلنسانية كل املهارات والقدرات اليت تطبق على الطلبة من وإجرائيا ميكن القول ألن الكفايات 
ية على أسس دميقراطية، وتقبل آرائهم ، واستخدام املناقشة املبن همإشاعة اجلو الدميقراطي بين خالل

هم وعدم التعامل معهم بفوقية وسلطوية، وإىل ما ذلك من وتقدير ظروف معهم والتعامل مبساواة وإنسانية
 .السلوكيات اليت دافعيتهم حنو حب األستاذ وحب املادة التعليمية

الكفء هو املعلم الذي الكثري من الرتبويون إىل أن املعلم الناجح و يقر  :الكفايات التقويمية  .ج 
يار يتمتع مبهارات وقدرات يف جمال تقومي العملية التعليمية عامة والطالب خاصة، ولديه القدرة على اخت

 2:كفايات ميكن حصرها فيما يليال، هذه القدرات تتمثل يف جمموعة من أهم أساليب التقومي املناسبة

 .الطالب االمتحانيةالقدرة على حتري الدقة والعدل يف تصحيح أوراق  -
 .القدرة على العدل بني الطالب أثناء العملية التعليمية -
 .القدرة على طرح األسئلة اليت تشجع الطالب على التفكري واالبتكارية والتجديد والتحديث -
 .القدرة على املناقشة وانتقاد الطالب بطريقة بناءة -
 .بني الطلبة القدرة على التنويع يف األنشطة ملواجهة الفروق الفردية -
 .جعلها معيارا للتقوميالواجبات و متابعة األنشطة و  -
اية كل العام  - اية كل سداسي والتقومي النهائي يف  القدرة على استخدام التقومي املرحلي عند 

 .الدراسي
يئة الطالب نفسيا قبل االمتحان، وإجراء االمتحانات يف وقتها وتسليم أوراق  - القدرة على 

ديد االمتحانات يف  .وقتها واستخدام هذه االمتحانات كوسيلة 

ال التعليمي األمهية البالغة، إذ بواسطتها نصل تقييم مدى  وعليه تكتسي الكفايات التقوميية يف ا
ا   .حتقق األهداف التعليمية اليت وضعتها املؤسسة التعليمية العاملني 

                                                   
لة اجلامعة، كلية الرتبية، جامعة الطلبةاملمارسات التدريسية لعضو هيئة التدريس اليت حتقق اجلوانب اإلنسانية يف ذات : العلواين مهند سامي -1 ، ا

  .242، ص 2009، 12السابع من ابريل، العدد 
  .149مرجع سابق، ص : الغزيوات حممد إبراهيم -2
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ا املهارات وامللكات اليت تساعد األستاذ  مما سبق ميكن أن نعرف عمليا الكفايات التقوميية بأ
اجلامعي على تقومي طالبه بشكل صحيح وفعال داخل احلجرة الصفية، اهلدف من ذلك هو معرفة 

عنده وتضييقها بشكل يسهم يف رفع  مواطن القوة عند الطالب وتعزيزها، ومعرفة مواطن الضعف
 .مستوى الطالب وحتقيق أهداف العملية التعليمية

إن جودة التعليم ال تتحقق إال بتوفري املعلم الكفء، هذا املعلم مل يعد  :التكنولوجية الكفايات  .د 
إخل، بل أصبح دوره يف ظل تكنولوجيا التعليم والتقنية احلديثة ... مقتصر يف نقل املعرفة وتلقني الطلبة 

البد أن تتوافر فيه واليت تدخل يف تصميم عملية التعليم والتعلم وتنفيذها وتقوميها، لذا فإن املعلم 
ا  املهارات والقدرات اليت متكن املعلم  "جمموعة كفايات وأمهها الكفايات التكنولوجية واليت تعرف بأ

من تصميم وتطوير واستخدام وتقومي وتوظيف وإدارة مصادر التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية 
 1. " لتحقيق تعلم كفء وفعال

ا كما تعرف الكفايات التك جمموعة املعارف واملهارات واالجتاهات اليت ميتلكها " نولوجية بأ
املعلم ومتكنه من أداء مهامه ومسؤولياته مبستوى ميكن مالحظته وتقييمه يف جمال املهارات احلاسوبية، 

 2. " وجمال استخدام احلاسب يف العملية التعليمية، وجمال الوسائل التعليمية، وجمال وسائل االتصال

املهارات واألداءات التكنولوجية من مبادئ تصميم التعليم  أن معلم اليوم البد أن تكون لديهأي 
وتقنيات إنتاج املواد التعليمية و وسائل االتصال التعليمية وتوظيفها يف عملية التعليم، هذه الكفايات 

  .هي ما يعرف بامتالك تكنولوجيا التعليم

جمموعة القدرات واملهارات واالجتاهات اليت ميتلكها "  اوتعرف أيضا الكفايات التكنولوجية بأ
املعلم ويقدر على ممارستها يف جماالت تكنولوجيا التعليم املختلفة وخاصة يف جمال تصميم وإنتاج املواد 

  3 . "التعليمية واستخدامها وتقوميها، ويف جمال تشغيل األجهزة التعليمية املختلفة

ىل أنه كل إوختاما هلذه التعاريف فإن تعريفنا اإلجرائي حول مفهوم الكفايات التكنولوجية يشري 
املهارات والكفايات والقدرات اليت تساعد األستاذ اجلامعي على استخدام احلاسب اآليل واإلنرتنت، 

تعليمية، والتدريس ومهارات االتصال والتواصل والقدرة على حتويل احملتوى التعليمي إىل نشاطات 
                                                   

لضمان جودة ، حبث مقدم إىل املؤمتر العريب الدويل معايري اجلودة يف توظيف أعضاء هيئة التدريس للتعليم اإللكرتوين: السيد أبو خطوة عبد املوىل -1
  .، ص2011التعليم العايل، جامعة الزرقاء، األردن، 

ن السنة 36، جملة علوم إنسانية، العدد الكفايات التكنولوجية للمعلمني يف مدينة أربد من وجهة نظر املشرفني الرتبويني: املومين خالد سليمان أمحد -2
 http://www.uluminsania.com   (17/07/2012  15 :20h): ، نقال عن موقع2008اخلامسة، 

، جملة جامعة دمشق، درجة تقدير معلمي العلوم ألمهية الكفايات التكنولوجية التعليمية يف حتسني أدائهم املهين: حسن علي أمحدبن دومي  -3
لد   .446ص  ،2010 ، العدد الثالث،26ا
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يئة الطالب للتعامل مع عامل التكنولوجيا واملعلومات اإللكرتوين باستخدام التعليم وتوظيفها  وتدريب و
 .من أجل التمكن من احملتوى التدريسي ملادة التخصص

جازاه، والكفء هو النظري واملساوي، وكفء الرجل : على الشيء مكافأة: كفاء: يقال :الكفاءة  .ه 
مفهوم عام " لته، وقد وردت كلمة كفاءة يف الكتابات مبعىن مقدرة أو أهلية، والكفاءة هيقدره ومنز 

أي  1 ".القدرة على استعمال املهارات واملعارف الشخصية يف وضعيات جديدة داخل حقل معني لمش
ا نشاط يستدعي وجود مهارات معرفية حركية أو إنسانية إلجناز وممارسة دور ما أو وظيفة ما أ و أ

 .نشاط ما

ا  القدرة على جتنيد جمموعة من املواد الداخلية واخلارجية قصد حل " كما تعرف الكفاءة على أ
 2. " وضعية مركبة تنتمي إىل عائلة معينة من الوضعيات

ا  ال التعليمي تعرف الكفاءة بأ مدى قدرة النظام التعليمي على حتقيق األهداف املنشودة " ويف ا
أن احلكم على النظام التعليمي بأنه كفء يكون إال من خالل قدرته على حتقيق كل  حيث ، 3 "منه 

  .األهداف املرجوة

، مبعىن أن  4" معرفة املعلم بكل عبارة مفردة يقوهلا وماهلا من أمهية " أما الكفاءة يف التدريس فتعين 
املعلم الكفء هو املعلم املطلع واملتحكم يف دروسه والقادر على إزالة أي لبس أو غموض يف مادته 

  .الدراسية

وعليه فإن الكفاءة إجرائيا هي مقدرة األستاذ اجلامعي على توظيف جمموعة من السلوكيات اليت 
 .تتناسب مع وحدته الدراسية ومع فعاليته يف تسيري حجرته الصفية

رَ (لفظ مشتق من الفعل  :المهارة  .و  هَ ذا األمر، أمهر مهارة، أي صرت به " ويقال ) مَ مهرت 
 5. " حاذقا، واملهارة احلذق يف الشيء واملاهر احلاذق بكل عمل

                                                   
 www.moheet.com/showfiles.aspx?fid: ، نقال عن موقعالتدريس يف ظل املقاربة بالكفاءات: مششار رمضان -1

(01/12/201015 :15h). 
  www.ksast.com/showtgread.php?t=15807   (20/01/2011 14 :45h):  ، عن موقعتقومي الكفاءات -2
  .28، مرجع سابق، ص كفايات التدريس: الفتالوي سهيلة حمسن كاظم -3
  .املرجع السابق، نفس الصفحة -4
  .25املرجع السابق، ص  -5
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يستخدم البعض مصطلح املهارة كمرادف ملصطلح الكفاية لكن هناك من يفرق بينهما؛ حيث أن 
قوم به الفرد، أما الكفاية فهي املهارة العملية يضاف إليها املعارف املهارة هي اجلزء األدائي الذي ي

  .واملعلومات النظرية والقيم واالجتاهات الوجدانية

ا و  بالنسبة ...جمموعة األفعال املنهجية واحلركية اليت يتقنها املدرس أو التلميذ" تعرف املهارة بأ
بط فيما بينها لتشكل وظيفة من وظائف التدريس للمدرس املهارات التعليمية جمموعة أفعال جمزأة ترت

ا أل)حوار، إلقاء، ضبط، تشخيص ( داء مهام ، وبالنسبة للتلميذ فاملهارة هي جمموعة أفعال يقوم 
وتشمل هذه املهارات العضوية احلركية املهارات التلفظية ... ) التعبري، الرسم، القفز(ومتارين معينة 

  1 ... "اليدويةواملهارات اجلسمية واملهارات 

ا  حزب من األداء تعلم الفرد أن يقوم به بسهولة وكفاءة ودقة مع اقتصاد " كما تعرف املهارة بأ
  2 " .أو اجتماعيا أو حركيا عقليا واجلهد سواء كان هذا األداء الوقت

يف  ومنه نستنتج من هذه التعريفات أن املهارة هي اجلزء األدائي الذي يقوم به الفرد وهي السرعة
  .أداء عمل ما بإتباع جمموعة مهارات خمتلفة، وهي أداء مهمة حمدودة وإجناز سلوكات ناجحة

  3: وعليه فالعالقة بني الكفاية واملهارة ميكن أن منيزها يف النقاط التالية

 .أعم وأمشل من املهارة، فاملهارة تعد أحد عناصر الكفاية نطاق الكفاية -
والدقة والتكيف ومستوى التمكن وفق معايري الوصول إىل تتطلب املهارة شروط السرعة  -

اهلدف، يف حني تتطلب الكفاية أقل تكاليف من حيث اجلهد والوقت، ولكن ليس مبستوى 
 .أداء املهارة

 .إذا حتققت املهارة يف إجناز أو أداء شيء ما، فهي تعين الكفاية له -
 .قق املهارة بهإذا حتققت الكفاية بشيء ما، فهذا ال يعين بالضرورة حت -
ترتبط الكفاية بالكثري من األعمال التنظيمية والفنية واإلدارية، يف حني ترتكز املهارة يف أداء  -

 .عمليات حركية وحسية
  .إن املهارة تصور املستوى العايل من الكفاية يف اإلجناز -

                                                   
  .298، ص2001، 3، سلسلة علوم الرتبية، منشورات عامل الرتبية، طمصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك: لوم الرتبيةجمموعة مؤلفني، معجم ع -1
  .25، مرجع سابق، ص كفايات التدريس: الفتالوي سهيلة حمسن كاظم -2
  .29املرجع سابق، ص  -3
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ى حتكم من خالل كل هذا ميكن أن نقول أن املهارة إجرائيا هي جمموعة من األنشطة ترتجم مد
األستاذ اجلامعي يف أداء مهماته وأدواره مستعينا يف ذلك مبهارات خمتلفة منها حركية، اجتماعية، 

 .إخل...مهارات التحليل، والتحليل والرتكيب

ا يف وقتها، ) أدى(ويعين ) أدا(لفظ مشتق من الفعل  :األداء  .ز  الشيء قام به، وأدى الصالة قام 
أن األداء خيتلف عن الكفاية، فاألداء حسبهم هو إظهار السلوك أما إىل  من املختصني يشري الكثريو 

الناتج " الكفاية فهي السلوك نفسه مع أشياء أخرى، ويعرف فاروق محدي الفراء األداء بأنه هو 
، أي أن األداء هو مستوى اإلجناز الذي  1. " السلوكي الذي حيققه املنهاج، كما تظهره عملية التقومي

 .حققه الفرد

املخرجات واألهداف اليت تسعى املنظمة إىل حتقيقها عن طريق العاملني فيها، " كما يقصد باألداء 
ولذا فهو مفهوم يربط بني أوجه النشاط وبني األهداف اليت تسعى املنظمات إىل حتقيقها عن طريق 

ا العاملني داخل املنظمات   2 ."مهام و واجبات يقوم 

مقدار ما حيققه املعلم من سلوك وفعالية مع تالميذه يف أثناء " هو أما األداء يف جمال التدريس ف
  3 . "املوقف التعليمي التعلمي

اإلجناز الفعلي الذي مييز القدرة احلقيقية، وتعين القدرة كل ما " ويف قاموس الرتبية يعرف األداء بأنه 
مباشر أو غري مباشر من إدارة يقوله املعلم يف أثناء املوقف التعليمي التعلمي وما يتصل به على حنو 

  4."الفصل، إدارة املناقشة، اإللقاء، استخدام الوسائط التعليمية، توجيه األسئلة، وغدارة التفاعل اللفظي

وإمجاال هلذه التعاريف فاألداء هو مقدار ما ينجزه املعلم من مهام وأدوار، هذه املهام واألدوار تكون 
  .سيد الفعلي أثناء العملية التعليميةمرتبطة مبهارات وكفايات قابلة للتج

األداء ليكون فعاال جيب أن يكون ذا كفاية عالية، وأن " والعالقة بني الكفاية واألداء هي أن 
الكفاية ترتبط باملقدرة على العمل مبستوى معني من األداء، كما ترتبط بسلوك أدائي مرٍض للقيام 

  5. " دريسمبقتضيات األفعال واألعمال اليت يتطلبها الت

                                                   
مفتشي التعليم اإلكمايل باملعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني ، امللتقى التكويين لفائدة املدخل بالكفايات: زكريا حممد بن حيي  - 1

 .9ص  ،2004مستواهم، اجلزائر،
  .92، ص 2006، خمرب علم االجتماع االتصال للبحث والرتمجة، جامعة قسنطينة، فعالية التنظيم يف املؤسسات االقتصادية: بن نوار صاحل -2
  .9مرجع سابق، ص: زكريا حممد بن حيي -3
  .، نفس الصفحةاملرجع السابق -4
  .30، مرجع سابق، ص كفايات التدريس: الفتالوي سهيلة حمسن كاظم -5
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وإجرائيا فإن مفهوم األداء يشري إىل السلوك الظاهر لألستاذ والذي يتجلى ويتمظهر والذي ميكن 
 .مالحظته بطريقة مباشرة وقياسه فعليا، أي هو مبثابة االنعكاس املباشر للكفاية

، يفعل، وإن  :الفعالية  .ح  لَ َ عمل ما فعال مبعىن العمل بأقصى اجلهود " لفظ مشتق من الفعل فـَع
 1 " .إىل حتقيق اهلدف عن طريق بلوغ املخرجات املرجوة وتقوميها مبعايري وأسس البلوغ للوصول

ا املعلم يف البيئة املدرسية " والفعالية يف التدريس هي  جمموعة من املناشط واإلجراءات اليت يقوم 
دف الوصول إىل نتائج مرضية يف جمال التدريس دون إهدار يف الوقت أو الطاقة ، أي  2" عن قصد 

ي بإتباع آليات وإجراءات أن املعلم الفعال هو القادر على حتقيق األهداف املرجوة أثناء املوقف التعليم
  .مساعدة على حتقيق األهداف

  3: والعالقة بني الفعالية والكفاية فتتلخص يف النقاط التالية

 .إذا حتقق الفعالية لشيء ما فهي تعين حتقيق الكفاية له -
 .مطلب ضروري للفعاليةالكفاية  -
 .هإذا حتققت الكفاية لشيء ما، فهذا ال يعين بالضرورة حتقيق الفعالية ب -
 .إن الكفاية أحد عناصر الفعالية -
  .إن نطاق الفعالية يتضمن الكفاية، لكن نطاق الكفاية قد ال يتضمن الفعالية -

بطريقة العمل املناسبة اليت يتبعها األستاذ اجلامعي بغية  اإلجرائي ملفهوم الفعالية ونقصد يف تعريفنا
 .وارد املتاحة فيهاأهداف العملية التعليمية باجلامعة، واستغالل أمثل لكل امل

يقال أن القدرة هي ما يستطيع الفرد القيام به وهي مجلة من اإلمكانات اليت تساعد هذا  :القدرة  .ط 
الفرد من بلوغ درجات من النجاح والتعلم، وتظهر دائما عند مواجهة الفرد ملشكالت جديدة تتطلب 

 .آليات التعامل معها

قدرة الفرد أثناء مواجهته " الكفاية والقدرة معتربا إيامها و يرادف معجم علوم الرتبية بني مصطلح 
ومها " مشكالت و وضعيات جديدة على استدعاء معلومات أو تقنيات مستعملة يف جتارب سابقة 

  4 . "مجلة اإلمكانات اليت متكن فردا من بلوغ درجة من النجاح يف التعلم أو يف أداء مهام خمتلفة"أيضا 

                                                   
  .19املرجع السابق، ص  -1
  .30املرجع سابق، ص  -2
  .املرجع السابق، نفس الصفحة -3
  .280مرجع سابق، ص : جمموعة مؤلفني معجم علوم الرتبية -4
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مراق "لماء ميزوا بني احلدود الداللية لكال املصطلحني، فالقدرة حسبهم هي بيد أن الكثري من الع
افرتاضية تسمح بتحديد احملاور اليت سيعمل املدرسون واملكونون حوهلا، بتنظيم تدريس وتدريب ممنهج 
لنفس األشخاص خالل فرتة معينة، وهي تسهل وضع أنشطة بيداغوجية منسجمة ومتوافقة، وحتديد 

ال املعريف، : سار معني، وميكن حتديدها اعتمادا على جماالت التعليم والتكوين الثالثآثارها يف م ا
ال احلسي احلركي ال الوجداين، ا   1. " ا

لكن ما ميكن اإلشارة إليه أن هؤالء الباحثني اختلفوا يف توضيح العالقة بني الكفاية والقدرة، فهناك 
وحجته يف ذلك أن الكفاية الواحدة تتضمن عددا من القدرات فريق يرى أن الكفاية أمشل من القدرة 

بشكل تفاعلي ولوليب، ويرى الفريق الثاين العكس جاعال الكفاية ختتص مبواد دراسية معينة أو 
بينما ميوقع القدرة داخل مواد تعليمية عامة و وضعيات مهنية وبالتايل القدرة  وحمددة بوضعيات معينة
  .أمشل من الكفاية

                                                   
 .298ص ،مرجع سابق: الدريج حممد - 1
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  :تمهيد -

حتتل النظرية العلمية مكانة متميزة يف البحث العلمي بصفة عامة سواء كان موضوع هذا البحث ظاهرة 
ا أكثر أمهية من املنهج العلمي، وتعترب النظرية يف أي  علق عليها نفر من الباحثني بأ ُ طبيعية أو ظاهرة إنسانية، وي

ينطلق منها الباحثون لفهم الواقع وتفسريه وتشخيصه، وهي منظومة من املعتقدات العامة اليت تساعد علم قاعدة 
يف صياغة املفاهيم والتصورات النظرية واإلجرائية، كما تساعد يف حتديد نوع االسرتاتيجيات املنهجية واألدوات 

اإلطار املرجعي والفكر االستنباطي املنظم الذي  املالئمة جلمع البيانات واملعلومات املطلوبة ملوضوع الدراسة، فهي
يفسر الظواهر املتمثلة أمام الباحث منطلقا من الواقع ليعود إليه يف نسق علمي مرتابط بعد عملية جتريدية ملعاجلته، 

ا وربطها بالسياق الفكري والنظري الذي تتفاعل وتتحرك فيه   .وذلك تبعا لنوعية الظاهرة يف حد ذا

لى هذا الطرح ال يستطيع الباحث التعامل مع أي عمل حبثي بصورة موضوعية دون أن ينطلق من واستنادا ع
  .حتديد تصور نظري شامل حيدد طبيعة أبعاد املوضوع وكيفية التعامل معه من ناحية إجرائية

انطالق ومبا أن دراستنا هذه تتخذ من موضوع الكفايات املهنية عند أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة نقطة 
ما هي اجتاهات التنظري حول اجلامعة كنسق؟ وما هي : رئيسية، فإنه يستوقفنا منذ البداية هذين التساؤلني
واإلجابة عنهما تقودنا بالطبع إىل تناول املقاربات واملداخل . اجتاهات التنظري حول التعليم والتدريس يف اجلامعة؟

ريات وأبعاد هذا املوضوع، والتطرق إىل أهم االجتاهات النظرية اليت النظرية اليت تسمح لنا بالتعامل العلمي مع متغ
تناولت بالدراسة والتحليل موضوع اجلامعة كنسق والتعليم والتدريس يف اجلامعة، وذلك من خالل عرض آراء 

  .وإسهامات الباحثني املختصني

واليت سنشري إىل أمهها وذلك  وجتدر اإلشارة إىل أن موضوع الدراسة تناولت العديد من الدوائر العلمية،
ا السوسيولوجية والسيكولوجية والرتبوية   .دف اإلملام واستجالء الظاهرة املدروسة يف شىت أبعادها ودالال

  :اتجاهات التنظير حول الجامعة كنسق: أوال

ا نسق اجتماعي وتنظيمي كلي  ومؤسس، إن النظر يف طبيعة اجلامعة كمؤسسة تربوية يدفعنا إىل القول بأ
تمع لضمان  يتكون من جمموعة وحدات متمايزة ومتكاملة تعمل معا لتحقيق أهدافها الرتبوية والتعليمية يف ا

  .بقاءه واستقراره االجتماعي

وتنطبق على هذه املؤسسة خصائص التنظيم اإلداري واليت تسعى إىل حتقيق مجلة من األهداف الرتبوية، هذه 
تمع، سواء األهداف تتحدد يف ضوء املنه اج، وتنبثق من إسرتاتيجية تربوية تعليمية واضحة يف إطار مشروع ا

  .مورست تلك النشطة داخل الفصل الدراسي أو خارجه أو داخل املؤسسة أو خارجها
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ومنه ملعرفة طبيعة هذه املنظومة أو هذا التنظيم البد من التطرق بالتفصيل إىل النظريات اليت تناولت بالدراسة 
يل هذا املوضوع، واليت ميكن أن تفيدنا يف رسم واقع هذه املؤسسة، لكن دون إسقاط هذه النظريات والتحل

ا   .حبذافريها على واقعنا، ألن لكل جمتمع خصائصه ومميزاته اليت يتسم 

 :االتجاه الكالسيكي .1

وذلك حماولة ويضم هذا االجتاه العديد من النظريات الكالسيكية اليت عاجلت مسالة اجلامعة كمؤسسة 
ذا التنظيم من خالل عدة جوانب وزوايا  منها لفهم وحتليل مجيع املمارسات اإلدارية والسوسيولوجية املتعلقة 
وبشيء من التفصيل، ومن بني هذه النظريات جند النظرية البنائية الوظيفية، النظرية املاركسية، النظرية 

 .البريوقراطية

هذه النظرية حيزا كبريا من الفكر السوسيولوجي حيث اهتمت  تشغل: النظرية البنائية الوظيفية  .أ 
تمع، هذه الظواهر أو  بدراسة املشكالت والظواهر الرتبوية يف املؤسسات التعليمية اليت تفاقمت يف ا
احلوادث الرتبوية هي وليدة األجزاء أو الكيانات البنيوية اليت تظهر يف وسطها وأن لظهورها وظيفة 

ً على هذا ميكن النظر يف طبيعة املؤسسات الرتبوية ومنها اجتماعية هلا ص لة مباشرة أو غري مباشرة وبناء
ا أنساق اجتماعية كلية تتكون من جمموعة وحدات متمايزة ومتكاملة تعمل معا لتحقيق  اجلامعة على أ

تمع لضمان بقاءه واستقراره االجتماعي  .أهدافها الرتبوية والتعليمية يف ا

م حول " دوركامي، بارسونز، روبرت ماكيفر " رواد هذه النظرية أمثال  ولقد ساهم بآرائهم وحتليال
املؤسسات الرتبوية والنظام التعليمي مبختلف وحداته مبا يف ذلك املؤسسة اجلامعية، وركزوا على الدور 

ا اجلامعة كتنظيم ينطلق من وجود تبادالت وتفاع الت بني أفراد األكرب والوظيفة املثلى اليت تقوم 
التنظيم نفسه وبني هذا التنظيم والبيئة اخلارجية، إضافة إىل حماولة معرفة مدى تأثري هذا النظام على 

  .باقي األنظمة االجتماعية األخرى

  :وفيما يلي سنشري إىل أهم مفكري ومنظري هذه النظرية

اع يف بلورة االجتاه أول من مثل مجهور علماء االجتم" يعترب إميل دوركامي : إميل دوركامي )1
االجتماعي يف جمال الرتبية والتعليم، وتكشف لنا تصوراته وآرائه أنه مل يركز على دراسة اجلامعات 
بصفة أساسية بقدر ما جاءت كتاباته ليعرب عن أمهية نظام التعليم و وظيفته يف نقل معايري وقيم 

تمع من جيل إىل آخر وحتقيق التجانس له  1. " ا

                                                   
 .90، ص 1997، مكتب اإلشعاع، مصر، علم االجتماع الرتبوي: شتا السيد علي، عمر اجلوالين فادية - 1
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ولقد ناقش دوركامي العديد من القضايا الرتبوية، حيث اهتم بدراسة مشكالت الرتبية والتعليم يف 
فرنسا والسيما قضية املنهج ونوعية املقررات الدراسية اليت تعطي للتالميذ والطالب سواء يف املدارس 

تمع، ونوعية أو اجلامعات، كما عاجل من خالل اهتماماته نوعية العالقة املتبادلة بني املدر  سة وا
املكاسب الفردية اليت حيصل عليها التالميذ من خالل دراسة املقررات واملناهج الدراسية، حيث رأى 

االختالف يف الظروف االجتماعية والثقافية والدينية تلعب دورا كبريا يف تنوع الربامج الرتبوية " أن 
تمعات والرتبية يف  نظره ليست ظاهرة الشاتيكية بل هي ظاهرة والتعليمية اليت توجد يف هذه ا

تمعات أن تغري ديناميكية متحركة، واملدرسة  من املؤسسات االجتماعية اليت تستطيع بواسطتها ا
  1 " .وتتغري، وتتحول من أشكاهلا البدائية إىل أشكاهلا املتحضرة

وتقره مجيع  أي أن دوركامي حرص على فكرة عدم وجود منط تعليمي موحد منوذجي تتفق عليه
تمعات، ألن احلاجات االجتماعية ختتلف من جمتمع إىل آخر وتلعب دورا أساسيا يف تشكيل  ا

  .وبناء حمتويات الربامج الرتبوية والتعليمية

كما أقر دوركامي بضرورة حتديد طبيعة التخصص وتقسيم العمل وخلق ختصصات علمية 
تمع احلديث املؤسسة الرائدة يف جعل التعليم ختصصيا " ، ورأى أن وأكادميية ومهنية يتطلبها بناء ا

ا تكوين مهارات عالية التخصص لتوفري التنوع  هي اجلامعة، باعتبارها املؤسسة الوحيدة اليت بإمكا
تمع وذلك عن طريق إكساب األفراد واملهارات النوعية  واالختالف الذي يقوم عليه التكامل يف ا

ا مستقبال لتحقيق مبدأ تقسم العمل،  الضرورية الالزمة للمهنة ا األمر الذي "ليت سوف يقومون 
  2. " من شأنه خلق تعاون وتضامن يف احلياة االجتماعية لألفراد

وتعترب القضية بني املدرس والتلميذ من القضايا اهلامة اليت تناوهلا بوضوح يف معرض حتليالته عن 
الرتبوي املميز من خالله حتليله للوظيفة النقدية النظام التعليمي مستخدما مدخله السوسيولوجي 

للرتبية والعملية التعليمية، كما ركز بصورة أخص على أمهية املدرس ودوره باعتباره العميل األخالقي 
تمع الصالحيات الالزمة لعمليات التنشئة االجتماعية، وهو  ممثل الدولة " األعظم الذي يعطي ا

تمع، إذ أن دوره يتطلب التأكيد على القيم واملبادئ األساسية ومساعدة  والقيم األخالقية با
ا   3. " التلميذ على اكتسا

                                                   
 .40ص 39، ص2002، املكتب اجلامعي احلديث، مصر علم االجتماع الرتبية: الثبيت عبد اهللا بن عايض سامل - 1
خلضر، ج ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة احلا وأثرها على أهداف املؤسسة اجلامعيةاملعوقات االجتماعية لألستاذ اجلامعي : براهيمي وريدة - 2

 .19، ص 2004/2005باتنة، 
 .129، ص 1995اإلسكندرية، : ، دار املعرفة اجلامعيةمقدمة يف علم االجتماع الرتبية: محدي علي أمحد - 3
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كما حرص دوركامي على مناقشة طبيعة العالقة بني الدولة والنظام التعليمي، حيث أشار إىل 
ملة أمهية الدولة يف حتديد إيديولوجيتها، وضرورة حرصها على التخطيط العلمي والسيطرة شبه الكا

على املدارس ومنها اجلامعات ألن هذه املؤسسات التعليمية هلا دور تنظيمي كبري وهم، وهي إحدى 
املؤسسات الساهرة على تنشئة األفراد وخلق روح التضامن االجتماعي يف احلياة االجتماعية ككل،  

ا املسؤولة إىل جانب األسرة عن تنمية املهارات الفردية وتكوين الشخصية و  إكساب األفراد كما أ
تمعية السليمة   .املعايري والسلوكات ا

لكن بالرغم من أن دوركامي كان يهدف إىل صياغة تصوره االجتماعي يف جمال الرتبية والتعليم، 
إال أن أفكاره مل ختل من النقد حبيث أمهل دور التلميذ كفاعل تربوي مهم يف املنظومة التعليمية وركز 

ذي اعتربه حجر الزاوية يف املدرسة، وربط جناح النظام التعليمي بنجاح بشكل كبري على املدرس ال
 .املدرس يف أداء أدواره و وظائفه على أكمل وجه

لقد استخدم بارسونز بكثرة مفهوم النسق االجتماعي وبدأ تناوله يف حتليله  :تالكوت بارسونز )2
للمؤسسات االجتماعية وخاصة املؤسسات اليت حترص على استقرار النسق االجتماعي مثل املدرس 

، وقد عرب يف إطار نظريته العامة عن النسق "املدرسة كنسق اجتماعي " وذلك يف مقاله الشهري 
وأن التعليم حيدد " ومن خالل حتليالته الوظيفية أن اجلامعة هي التنظيم األم،  والفعل االجتماعي

أنواع االلتزام، فالتعليم األويل يؤكد االلتزام بتشرب واستدماج القيم االجتماعية للمجتمع، أما التعليم 
 1" د الثانوي واجلامعي فيساعد على حتديد منط الدور التخصصي الذي يشغله الفرد يف مرحلة الرش

، إضافة إىل حتليله بعض مؤسسات التنشئة االجتماعية واليت تسعى يف ذلك إىل تقييم الدور 
الوظيفي هلذه املؤسسات خاصة بعد تفاقم املشكالت الناجتة عن عجز هذه املؤسسات يف عملية 

 .التنشئة االجتماعية

تمع باعتبارها نسق" كما اهتم بارسونز  ا اجتماعيا يسعى لتحقيق بدراسة وظيفة اجلامعة يف ا
ا تغذي مجيع  ا مركبا تنظيميا للمعرفة أل التكامل االجتماعي واملهين والعلمي ككل، ولكو
املؤسسات والتنظيمات األخرى بالكوادر الفنية واملهنية األكادميية، ومن ناحية أخرى يؤكد بارسونز 

ن فهم أدوارها الوظيفية والبنائية إال يف على ضرورة دراسة اجلامعة مثل األنساق الفرعية، اليت ال ميك
ا االجتماعية والثقافية وعالقتها املتبادلة مع األنساق الفرعية الصغرى، اليت تكون يف  ضوء سياقا

تمعريجمملها طبيعة النسق االجتماعي الكب   2. "  وهو ا
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ا تقوم على دور  وظيفي كبناءات وكان تركيز بارسونز على هذه املؤسسات وضرورة دراستها أل
ا ميكثون لفرتات طويلة تفوق يف كثري من  اجتماعية هلا أهداف حمددة واألفراد الذين يلتحقون 
األحيان الفرتات اليت يقضيها هؤالء األفراد مع أفراد أسرهم، يشغلون أدوارا اجتماعية منتظمة داخل 

تمع   .ا

ا  ً ا املكان الذي ميثل جزء اجلوانب املعرفية للمجتمع والبنايات " من واعترب بارسونز اجلامعة بأ
االجتماعية الثقافية، حيث اهتم باجلماعات املهنية اليت عمل يف اجلامعات مركزا على أمهية التدريب 
املهين والفين باعتبارمها أساس تطور الكفاءة املعرفية، كما أكد على أمهية التخصص األكادميي وعلى 

ليمية وأنشطة البحث العلمي، فاجلامعة مبثابة تنظيم أكادميي يشبه أمهية العالقة بني العملية التع
تمع احمللي املتماسك  تمع) نسق فردي ( ا   1. " والذي عليه تأدية وظائفه يف ا

كما أشار بأمهية العملية الرتبوية داخل املؤسسات التعليمية، واليت تسعى إىل الوصول إىل 
وير حاجات الفرد الشخصية انطالقا من اكتساب الثقافة اكتشاف الطريقة املنظمة إلشباع وتط

ومقومات النسق االجتماعي من خالل العملية الرتبوية وعن طريق مؤسسات النظام الرتبوي، وينتج 
عن هذه العملية شخصية اجتماعية حمافظة على القيم، هلا مكانتها يف شبكة األدوار االجتماعية، 

لشخصية، فاملؤسسة التعليمية ومنها اجلامعة هي مؤسسة تربوية هذه املكانة وتطور حاجات الفرد ا
ذات فعالية يتم عن طريقها تدريب األفراد ليكونوا مهيئني لتأدية األدوار املنوطة إليهم واليت 
تساعدهم مستقبال على االندماج يف جمتمعهم ويف مؤسسات عملهم إضافة إىل تربية وتنشئة الفرد 

  .لتزام بالقيم والعادات االجتماعيةمن خالل تعديل سلوكه واال

تمع، فنجده  وحاول بارسونز أن يفرض نظام اجلامعة األمريكية وطبيعة وظائفها املتعددة يف ا
تمع احلديث، حيث يعترب  ا ا يركز على خاصية التخصص كإحدى السمات العامة اليت يتصف 

التباين بني املستويات املهنية التخصص هو احملك األساسي الذي ميكن عن طريقه فهم طبيعة 
األكادميية باستخدام ما يسمى عمليات االتصال التنظيمي املهين باجلامعات، ويشري إىل أمهية إثراء 

  2. العملية، باعتبارها العامل األول الذي يؤدي إىل استمرارية وجود هذه اجلامعات ههذ

                                                   
، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة احلاج خلضر، باتنة، التغريات التنظيمية وأثرها على التحصيل الدراسي يف اجلامعة اجلزائرية: فين غنية - 1
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التعليم العايل، ولكن هلا أيضا ليست مكانا للتدريس أو الذي يطلق عليه " واجلامعة حسبه 
جمموعة متنوعة من الوظائف القيمة، وعالوة على ذلك هلا وظائف أخرى، مثل وظيفة البحث أو ما 

  1. " يسمى بتطوير وتقدم املعرفة

هذا التطور والتقدم حسب بارسونز يكون من خالل التنسيق والتعاون مع املؤسسات 
تمع والقادر على حل مشكالته ومن مثة االجتماعية األخرى، فاجلامعة هي التنظ يم األساسي يف ا

  .احلفاظ على بقاءه واستمراره

ا مستوحاة من  وبالرغم من أصالة أفكار بارسونز إال أنه يصعب تبيينها يف جمتمعات أخرى أل
تمعات األخرى تمع األمريكي الذي له خصوصيات ختتلف عن خصوصيات ا  .ا

هو أيضا احد علماء االجتماع الذي حاول دراسة املؤسسة اجلامعية من منظور  :روبرت ماكيفر )3
سوسيولوجي من خالل حتليالته وتفسرياته حول اجلامعات واملؤسسات األكادميية ووظيفتها املركبة 

تمع  .يف ا

وحتليلها،  وتعترب مشكلة احلرية األكادميية باجلامعات أحد أهم املشكالت اليت اهتم بدراستها
 2: وميز بني ثالثة أبعاد رئيسية هلا؛ وهي

ا يف ضوء دورهم : البعد الوظيفي - وهو معرفة مدى حرية اجلامعات وأعضاء اهليئة األكادميية 
املهين واألكادميي ويف حتديد العمليات التدريسية والبحثية، واختيار أفضل الطرق والوسائل لسري 

 .ورها بصورة أكثر فاعلية وكفاءةالعملية األكادميية، حىت تؤدي د

وهو ما يوضح طبيعة حق اجلامعة وهيئتها األكادميية يف إجناز الغرض : البعد النظامي -
األساسي لوظيفتها حنو ضمان حق املساواة الليبريالية لقضية احلرية، وذلك احلق الذي ال يقل 

 .أمهية عن وظائف اجلامعة يف البحث عن املعرفة واستمرارية جتديدها
ويرتكز هذا البعد على توضيح مدى اهتمام اجلامعة وأعضائها على : البعد األكادميي املهين -

تمع احمللي ومن الصعب تقدير أبعادها  استمرارية واتصال املعرفة، تلك الوظيفة اليت ختدم ا
تمع األكرب واحلضارة واجلنس البشري ا متتد لتشمل ا  .اإلجيابية على حنو قاطع أل

خالل ما تطرق إليه ماكيفر ميكن القول أن مشكلة احلرية األكادميية يف اجلامعات ال زالت ومن 
ذه املشكلة إال مؤشر على ضرورة منح أعضاء هيئة  تمعات، وما اهتمام ماكيفر  عالقة يف كل ا
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يئة بيئ ة عمل التدريس احلرية األكادميية والبيداغوجية املساعدة على العمل احلر والدميقراطي و
دميقراطية وأكادميية تفعل املواقف التعليمية وتساعد على تطوير وتقدم اجلامعة وإجناز وظائفها 

تمعية املتمثلة يف اإلشباع الرتبوي والتعليمي واملعريف واالجتماعي   إخل...ا

 حتليلهم وخالصة ميكننا القول أن النظرية البنائية الوظيفية اليت تبناها الكثري من علماء االجتماع يف
وتفسريهم للنظم واملؤسسات الرتبوية على خمتلف املستويات سعت إىل اإلسهام السوسيولوجي يف جمال 
تمع، ومن  التعليم العايل، مبا يف ذلك اجلامعة وكذا إبراز وظيفة اجلامعة ودورها األساسي والرائد يف ا

م وأطرهم الفكرية، رأوا أن اجلامعة كنسق تسعى حلفظ التوازن واالتفاق واالستقرار والتكامل  منطلق حتليال
تمع من التكيف مع احلياة االجتماعية تمع، والتعليم هو ميكانيزم ميكن أفراد ا  .يف ا

لقد برزت هذه النظرية يف أوائل القرن العشرين وهي إحدى : )الفيبيرية(النظرية البيروقراطية   .ب 
ف األساسية ألية مؤسسة وأية منظمة مهما كان حجمها الظواهر التنظيمية القادرة على حتقيق األهدا

" ماكس فيرب"باعتبارها وحدات اجتماعية، وهي منوذج من التحليل قدمه وأرسى قواعده العامل األملاين 
 .حيدد فيه مواصفات املؤسسات املثالية

زائية واملكاتب جمموعة ثابتة وصارمة من القواعد والعقوبات اجل" و البريوقراطية عند فيرب هي عبارة 
اليت حتكم املؤسسة ككل، واملسؤولية موكلة بصفة خاصة لبعض املوظفني ويتم تنفيذ الواجبات طبقا 

  1. " لالئحة ثابتة، كما أن تنظيم املكاتب يتبع مبدأ التسلسل اهلرمي

ر مع وتتمحور النظرية البريوقراطية حول دراسة املؤسسة ومنها اجلامعة كنسق مغلق ال يتبادل والتأث
ة حتقيق الكفاءة اإلدارية من خالل دراسة وظيفة عيباحمليط اخلارجي، كما تشري بصورة دقيقة إىل ط

املتغريات التنظيمية واليت تتمثل يف تقسيم العمل، التخصص الوظيفي، التسلسل اهلرمي للسلطة، ويعتقد 
وامل الشخصية والعاطفية غري فيرب أن أي تنظيم بإمكانه الوصول إىل تلك الفعالية عند القضاء على الع

  .الرشيدة

وانطلقت إسهامات ورؤى فيرب حول اجلامعات من خربته كأحد أساتذة اجلامعة حيث قام بدراسة 
وحتليل عدة جوانب ختص التعليم العايل واجلامعة، حيث حاول إبراز نواحي القصور يف اجلامعة األملانية 

يات املتحدة األمريكية وأملانيا، وتطرق إىل مشكلة العملية من خالل مقارنته لنظام التعليم العايل الوال
تمع، إضافة  التعليمية وطرق التدريس اجلامعي ونوعية احلياة اجلامعية للطالب، والعالقة بني اجلامعة وا

العالقة املوجودة بني الدولة واجلامعة واليت اتسمت بالتضييق والقيود الكثرية اليت تفرض على أساتذة " إىل 
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اجلامعات، وجعلهم حتت اإلجراءات السياسية البوليسية، ودور األستاذ اجلامعي واجلامعة واهتمامها 
بالقضايا السياسية أو ما يعرف بتسييس اجلامعة، وقضية احلياد األخالقي واملسؤولية املهنية ألساتذة 

  1. " اجلامعات

كما تطرق فيرب إىل مشكلة احلرية األكادميية واعتربها قضية هامة يف التعليم العايل باعتبار أن 
املسؤولية األكادميية للجامعة تتطلب ممارسة حقها يف مساعدة الطالب على التأهيل للحياة العلمية 

  2. والعملية املستقبلية وهذا جزء من واجبات اجلامعة

إخل، إال أنه مطالب بأن يكون ...من اختالف معتقداته السياسية والدينيةواألستاذ اجلامعي وبالرغم 
حاضر الذهن دائما ليعرف مىت يكون مسؤوال رمسيا عندما حياضر على العامة أو يديل بتصرحيات أو آراء 

ترب وهذا خيتلف عما يقوم به يف قاعات التدريس باجلامعة، وطبيعة أرائه وأفكاره اليت تع" لوسائل اإلعالم، 
فقط كوسيلة أساسية لتوصيل املعرفة احلقيقية للطالب، دون فرض آرائه واجتاهاته وتصوراته لقضايا معينة 
بعيدة عن موضوعات التدريس واملسؤولية املهنية واألخالقية األكادميية احليادية للوظيفة األساسية 

  3. " باجلامعة

تمع وقضية الدميقراطية ىل بعض القضايا منها قضية دإومن جانب آخر أشار فيرب  ور اجلامعة يف ا
األكادميية سواء لألساتذة والطالب ومسؤوليات األستاذ اجلامعي وحقوقه، ورأى أن جناح املؤسسات 
ا، إضافة إىل دراسة العالقات  التعليمية ومنها اجلامعة مرتبط بإتباعها النموذج البريوقراطي داخل مؤسسا

األستاذ بالطالب حيث أن األستاذ مطالب مبنح هامش كبري من احلرية االجتماعية فيها ومنها عالقة 
يئة اجلو النفسي الدميقراطي إضافة إىل فهم وتكوين املعىن الذايت عن سلوكات وأفعال طالبه  للطالب و

  .جتاه هذه السلوكات داخل احلجرة الصفيةاحىت يأخذ يف حسبانه كيفية التعامل والتصرف 

النموذج ملاكس فيرب أن البريوقراطية هي منط معني للتنظيم يف اهليكل اإلداري ميكن ويتضح من هذا 
ذه املؤسسة يتم  تطبيقها يف املؤسسات التعليمية عامة واجلامعة خاصة، حبيث أنه يف هذا اهليكل اخلاصة 

شكل ميكن معه دوار والعالقات والسلطات الالزمة هلا مث التنسيق بني الوظائف بحتديد املسؤوليات واأل
  .إجناز األعمال واملهام بطريقة واضحة وسريعة

ورغم كل هذا مل ينج فيرب من النقد، ألن نظريته حتمل الكثري من التناقضات منها املناداة إىل احلرية 
يف املؤسسة من جهة واملناداة إىل إتباع اإلجراءات التنظيمية اليت تعيق اإلبداع واملبادرة مثل تقسيم العمل 

                                                   
 .100مرجع سابق، ص : عبد الرمحانعبد اهللا حممد  - 1
 .103املرجع السابق، ص  - 2
 .102ص 101املرجع السابق، ص  - 3



 الفصل الثاني                                                           اتجاهات التنظير حول موضوع الدراسة

58 
 

سلطات والتخصص الوظيفي من جهة أخرى، إضافة إىل دراسته للمؤسسات ومنها اجلامعة كنسق وال
مغلق يف حني جند أن اجلامعة تؤدي دورها و وظيفتها على أكمل وجه عندما تكون نسقا مفتوحا على 

  .باقي األنساق الفرعية األخرى

داة وتصور نظري ميكن تطبيقه يف لكن ورغم االنتقادات يبقى هذا النموذج على درجة من األمهية وأ
 .أي واقع تنظيمي، وأية مؤسسة ميكن حتليلها وفق هذا النموذج

إن حتليلنا ملكونات ومالمح التصورات العامة للماركسية يدفعنا للحديث عن : النظرية الماركسية  .ج 
تعليمي الذي أفكار أصحاب هذا االجتاه، حبيث درسوا خمتلف األنظمة االجتماعية مبا يف ذلك النظام ال

ذلك انطالقا من االفرتاض األساسي الذي تستند إليه هذه النظرية " تشكل اجلامعة أحد أهم روافده، و
تمع املوجودة يف البناء التحيت على جممل مظاهر البناء  وهو وجود تأثري بني منط عالقات اإلنتاج يف ا

و احملدد األساسي يف بلورة وظيفة التعليم يف الفوقي مبا يتضمنه من فكر وقيم وتعليم، وأن هذا التأثري ه
دف إعادة إنتاج العالقات االقتصادية واالجتماعية السائدة فيه  1. " جمتمع ما، 

وقد ارتبط املاركسيون وخاصة اجلدد يف حتليلهم للنظام الرتبوي واملؤسسات الرتبوية بنظرية إعادة 
تمعاإلنتاج، فالتعليم حسبهم هو أداة لالنتقاء االجت ومن . ماعي املأخوذ من الوحدات الطبيعية يف ا

خالل حتليلهم للعالقة بني املدرسة والنظام التعليمي وأمناط اإلنتاج االقتصادي واالجتماعي والسياسي 
توصلوا إىل أن النظام التعليمي ومؤسساته تقوم بإعادة إنتاج إيديولوجية ورأمسال مادي وثقايف خاص 

  .الطبقة الرأمساليةبطبقة معينة أال وهي 

كل هذا سنحاول استجالءه واستخالصه من آراء بعض املفكرين املاركسيني احملدثني الذين طرحوا 
  .أفكارا مستوحاة من تصورات املاركسيني التقليديني أمثال كارل ماكس وآخرون

  "لويس ألتوسيري، بيار بورديو وزميله جني كلود باسريون " ومن بني هؤالء جند 

لقد تبىن الفرنسي يف حتليالته املنظور املاركسي احملدث، واعترب التعليم أو النظام : ألتوسيريلويس  )1
ا من البناءات الفوقية اليت حتدد معاملها حسب نوعية البناءات التحتية أي أن هناك  ً التعليمي جزء

حيت وجمال يرتسخ فيه توافق شديد بني البناء التحيت والفوقي، فالثقافة مثال هي تعبري حريف للبناء الت
 .االمتثال اإليديولوجي يف البناء الفوقي

  :وطرح ألتوسيري أفكاره وتصوراته لتوضيح كيفية إعادة قوى العمل من خالل عمليتني أساسيتني مها

                                                   
 .23مرجع سابق، ص : براهيمي وريددة - 1



 الفصل الثاني                                                           اتجاهات التنظير حول موضوع الدراسة

59 
 

 .إعادة إنتاج املهارات الضرورية من اجل احلصول على قوة عمالة فعالة -
 .اكمةالعمل على إعادة إنتاج إيديولوجية الطبقة احل -

وهاتني العمليتني تشكالن إعادة إنتاج قوى العمل وتعمالن على إعادة إنتاج القوة الفنية 
الفعالة اليت ختضع لإليديولوجية الرأمسالية، وهذا ال ميكن حتقيقه حسب ألتوسيري إال عن طريق 

الرأمسالية،  فنظام التعليم يعكس عالقات اإلنتاج وخيدم مصاحل الطبقة" الرتكيز على دور التعليم، 
هذه الطبقة اليت حتتاج املهارات الضرورية الالزمة ككفاءة قوة العمل، وإعادة إنتاج إيديولوجية الطبقة 
ا الكفاءة  احلاكمة وتنشئة األفراد يف إطارها، بذلك يتم ضمان توفري قوة العمل الالزمة واكتسا

لية، وعليه فإن دور النظام التعليمي التكنولوجية هذا من جهة، ومن جهة أخرى ختضع للطبقة الرأمسا
تمع هو إعادة إنتاج قوة العمل اليت تتطلبها الطبقة احلاكمة   1. " يف ا

ويؤكد ألتوسيري على العالقة االرتباطية بني التعليم والدولة على اعتبار أن النظام التعليمي هو 
قوة العمل وتنشئة أجيال من  أحد أجهزة الدولة اإليديولوجية، ودوره ال يقتصر على إعادة إنتاج

الطبقة العاملة بل يتعداه إىل جعل أفراد وأجيال هذه الطبقة تؤمن بالطابع الشرعي للنظام الرأمسايل 
إضافة إىل ختريج جمموعة من املهارات والكوادر املهنية املختلفة اليت تسعى إىل تلقني تالميذه سبل 

  .احلاكمةاخلضوع واالعرتاف بشرعية إيديولوجية الطبقة 

وعليه فإن إعادة إنتاج إيديولوجية فكرية وثقافية خاصة بطبقة معينة يكون من خالل النظام 
 .التعليمي، والتعليم هو ميكانيزم ضبط تستخدمه الطبقة احلاكمة للسيطرة على عقول أفرادها

يز من مها من أهم رواد هذا االجتاه، حيث استخدما منط متم: بيار بورديو وجني كلود باسريون )2
التحليل الواقعي للظواهر االجتماعية الرتبوية من خالل أفكارهم اجلديدة، وكان هلم الفضل يف نقل 

" علم االجتماع من املستوى النظري إىل مستوى التحليل امللموس، ولقد تبىن بورديو وزميله فكرة 
التعليمي مبختلف  ولكنهما ركزا على إعادة اإلنتاج الثقايف، حبيث أن النظام" إعادة اإلنتاج 

مؤسساته مبا فيها اجلامعة مسؤول عن إعادة اإلنتاج الثقايف من أجل الطبقات املسيطرة، واليت تسعى 
 .إىل كسب شرعية وجودها من خالل عمليات اإلنتاج الثقايف

 :إعادة اإلنتاج وظيفة لعمليتني مهاعملية  وتعترب

 .لفرض هذه املعاينفرض معاين ثقافية بعينها، واألدوات املستخدمة  -
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حتديد حمتوى املعاين الثقافية والتوزيع املتبادل هلا، على األفراد املختلفني واليت حتول املعرفة  -
 1. باعتبارها رأمسال ثقايف، وهلذا ترجم عدم التكافؤ يف القوة إىل عدم تكافؤ ثقايف

تمع غري متساوي حبيث أن ه ناك اختالف يف توزيع ويعيد بورديو وزميله النظر ويقوالن بأن ا
تمع سواء كانت مادية أو معنوية، وخاصة رأس املال الرمزي الذي يقصي  رؤوس األموال يف ا
الطبقات الضعيفة من النجاح الرتبوي ويعرضها للعنف الرمزي، فوظيفة املؤسسات التعليمية ومنها 

من قبل واملتمثلة يف اجلامعة هي إحداث الطبقات فيها وتشريع الفروق عكس الوظيفة املعلنة 
  .املساواة بني أبناء العامة يف التكوين، إضافة إىل فتح أبواب التعليم العايل ألبناء مجيع الطبقات

وقد قام بورديو بدراسة حول اجلامعة وموقعها يف إنتاج اإلطارات ومتويل املناصب العليا 
  .بقات احلاكمةللمجتمع وتوصل إىل أن هذا املوقع يتخصص فيه أبناء النبالء والط

حول دور بعض املدارس وتوصال إىل نتائج مفارقة وهي أن  1974مث قاما بدراسة سنة 
املدرسة عوض أن تقلل التفاوت االجتماعي تساهم يف إعادة إنتاجه وجتديده وذلك حسب املسلمة 

ن وصراع ضائية، اليت ترى أن الفعل التكويين والتعليمي يكون دائما متوقع يف حقل وموضع موازيفال
  .بني القوى املتواجدة فوق هذا احلقل املتصارع عليه واليت حتاول التفوق والسيطرة عليه

وعليه نفى بورديو وزميله التمثالت اليت كانت عليها وظيفة املدرسة، وتوصال ورأيا إىل أن 
 املدرسة تتموقع يف هذا احلقل وهي سوق اجتماعية تتسم بعرض وطلب وتلعب دور خفي وهي أداة
ا تسوق شروط وخدمات خصوصية وليست مشولية بالطبقة املسيطرة، وذلك من  للهيمنة حبيث أ

إخل يف الربامج الدراسية تنقل ثقافتها ...خالل تفضيل نقل نصوص وحمتويات معرفية وأمناط لغوية
على حساب نصوص أخرى، ونتيجة لعالقات القوة يكون هذا التفضيل، فكلما كانت املسافة بني 

ة و وسط االنتماء وثقافة املدرسة قريبة كلما كانت فرص النجاح والتفوق االجتماعي أكرب ثقاف
  .والعكس صحيح

كما انتقد بورديو و باسريون إيديولوجية املوهبة وإيديولوجية االستحقاق واملساواة اليت تتجلى 
موقع اجتماعي بإيهام اجلميع بأن املدرسة هي سلم اجتماعي تتيح لكل فرد فرص الوصول إىل أي 

وذلك حسب قدراته ومواهبه إذا أحسن استعماهلا، وهي تضمن معاملة متساوية يف احلقوق 
والواجبات لكل األفراد من خالل ضمان تساوي الفرص وهذا عكس ما توصال إليه من خالل 

م من أن إيديولوجية املوهبة واملقدرة تسعى إلخفاء الالمساواة االجتماعية من خالل ترب  ير دراسا
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التفاوت وعدم املساواة بوجود الالمساواة يف املقدرات واملواهب، حيث أن النبالة من كبار الباحثني 
  .واألطباء هم خليفة كبار األطباء وصناع القرار واملوظفني السامني

وخيلص بورديو وزميله إىل أن أبناء الطبقة البورجوازية يف املناصب العليا يكون أكرب من تواجد 
لطبقة العمالية، ومقاييس االمتياز املدرسي هي مقاييس اجتماعية أكثر منها مقاييس علمية، أبناء ا

فالالمساواة االجتماعية يعاد إنتاجها داخل النظام التعليمي عامة واجلامعة خاصة، وأن أبناء الطبقة 
م  العليا حيققون معدالت جناح أعلى من الطبقات األخرى حبكم رصيدهم ومعارفهم وخربا

  .ومعايريهم وقيمهم األقرب إىل ثقافة الطبقة املسيطرة

ومنه فإن االجتاه املاركسي وخاصة احملدث ورغم بعض االنتقادات إال أنه حاول عرض أفكار 
ا مبا فيها  وأطروحات سامهت بشكل أو بآخر يف إحداث بعض التغيريات يف املنظومة التعليمية ومؤسسا

  .اجلامعة

ا شكلت نسقا فكريا وهي ينبوع  ختاما ملا مت ذكره حول النظريات الكالسيكية، فإنه ميكن القول أ
ا  الفكر اإلداري والرتبوي الذي يرتوي منه كل باحث ومؤلف حول املؤسسات التعليمية، ورغم تباينها إال أ

ها سعت إىل دراسة وحتليل هذه املؤسسات ومنها اجلامعة من خالل الرتكيز على مواطن الضعف والقوة في
تمع   .وإبراز دورها و وظيفتها األساسية يف ا

 :االتجاه المعاصر .2

اجلهود اليت بذهلا رواد علم االجتماع األوائل كان له تأثري واضح على حتليالت الرواد املعاصرين إن 
م حول املؤسسات التعليمية وخاصة اجلامعة، حيث حاول هؤالء املفكرين من خالل  وأفكارهم ومعتقدا

م حتليل واستجالء وتعرية كل اجلوانب املتعلقة بقضايا ومشكالت التعليم والتعليم العايل يف اجلامعات  نظريا
ودراسة سوسيولوجيا التعليم العايل، حماولني بذلك فهم الدور احلقيق الذي يقوم به النظام التعليمي يف 

تمع  .ا

االجتماع السابقون أمثال ماكس لقد ساهم يف تطور نظرية التحديث علماء : نظرية التحديث  .أ 
ا علماء االجتماع لتوضيح العالقة التبادلية والعوامل  فيرب، ودوركامي، وبارسونز، سبنسر، وقد اهتم 
تمع، وقد ركزت هذه النظرية على مواضيع كثرية منها العلمنة،  املفسرة لعمليات التنمية والعصرنة يف ا

، فالتعليم اجلامعي مثال حسب )التنمية ( وحتليل التطور االجتماعي الدميقراطية، التعليم العايل لتفسري 
هذه النظرية يعترب بؤرة مركزية للتغيري والتطور االجتماعي، والتحول يف أمناط السلوك والقيم 
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أن " لرينر " ثر نظريات التحديث االجتماعي شيوعا، وفيها يرىمن أك" لرينر " وتعد نظرية 
تمعات يتجسد يف التحول من القيم واالجتاهات اليت تؤكد القبول السليب " التحول الذي حيدث يف ا

دف إىل الطموح وتسعى إىل املشاركة اإلجيابية يف  تمع، إىل قيم واجتاهات أخرى  ملكانة الفرد يف ا
ماعية، وهذه العملية تتطلب تغري يف السمات الشخصية لألفراد الذين يتعرضون هلذا العملية االجت

هذا التحول وهذا احلراك يكون من القيم التقليدية إىل القيم احلديثة، وهو يأيت من خالل  . 1" التحول 
ن حراكا نتيجة التعليم واملوارد التعليمية يف املؤسسات التعليمي ومنها اجلامعة اليت تعترب أكثر األماك

وجود فئة متعلمة ومثقفة تشارك بفعالية يف العملية االجتماعية، إضافة إىل أن اجلامعة هي مكان للتعبري 
  .احلر والتحرر واالنفتاح على كل ما هو عصري وحمدث مما يكسب أفرادها الشخصية احلديثة والعصرية

ذه النظرية أيضا   حتليالته إىل العوامل املؤدية إىل تقدم الذي أشار يف" دافيد ماكليالند " واهتم 
تمعات عن غريها يف النواحي االجتماعية والتكنولوجية، مؤكدا على العوامل الثقافية اليت  وتطور بعض ا
تمعات، إضافة إىل التعليم، وقد اعترب ماكليالند أمهية التعليم والتنشئة االجتماعية وأثرمها  حتملها هذه ا

ث والتغري االجتماعي، وإحداث التنمية التكنولوجية التنظيمية االجتماعية من خالل على عملية التحدي
فاملؤسسات  2استخدام بعض املتغريات السيكولوجية مثل اإلجناز والدافعية والسمات والقيم واملعتقدات

تمعات عن طريق حتديث أفراده   .االرتبوية داخل الدولة ومنها اجلامعة هلا دور كبري يف تطور ا

تمع " دفيد مسيث " و " نكلز إ" وقد اهتم العاملان  ذه النظرية وحاوال حتليل عمليات تطور ا
تمع، هلم  هتمامات نشطة إاحلديث وينطلقون يف ذلك من أن الدولة احلديثة حتتاج إىل مواطنني يف ا

تمع يتخطون كل شبكة العالقات ويتبعون سلطات تكنولوجية ويقبلون  وميارسون حقوقهم كأفراد يف ا
  .حبراك شخصي وهين وتغيري يف اجتاه املعيشية والعمل

تمعات النامية حتل" نكلز ومسيث إ" وحاول  م يف بعض ا ل العالقة بني يومن خالل دراسا
تمعات وارتفاع مستوى التعليم يف  التعليم والتنمية ومدى تأثريها على عملية التحديث يف هذه ا
املؤسسات التعليمية من شأنه إكساب األفراد االجتاهات والقيم واألفكار واملعتقدات اليت تؤثر يف 

يئهم لالنفتاح ومنحهم صفة اإلنسان احلديث، وما دليل ذ " نكلز وزميله هو إلك حسب سلوكهم و
درجة اكتساب اخلربة والرغبة يف التجديد والتغيري وتنويع االجتاهات واآلراء، واكتساب احلقائق 
واملعلومات واالهتمام باحلاضر واملستقبل، وعدم الرتكيز على املاضي والتخطيط املستقبلي للحياة 
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وية اآلخرين وأرائهم واالقتناع بأمهية التصنيع الشخصية واكتساب اخلربة التكنولوجية احلديثة واحرتام ه
تمع احلديث   1."واإلنتاج يف ا

وعليه فإن نظرية التحديث حاولت الربط بني التعليم والتحديث والعصرنة يف أي جمتمع، ودور 
تمع وأفراده   .املؤسسات التعليمية ومنها اجلامعة كبري ومهم يف عملية حتديث وتطوير ا

ظهرت هذه النظرية خالل ستينيات القرن العشرين واهتمت بتحليل  :البشرينظرية الرأسمال   .ب 
العالقة املتبادلة بني التعليم وخمرجاته من القوى العاملة، واالستثمار يف التعليم وخاصة التعليم العايل 
الذي أصبح عملية استثمارية تساهم بشكل كبري يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات، كل 

 :هذا له مربراته وهي

 .أن التعليم أصبح حيظى بتخصيصات مالية كبرية سواء بالدول املتقدمة أو النامية -
 .أن الثورة العلمية فرضت تغيريات عميقة يف اإلنتاج مما استلزم إعداد خاص للكوادر البشرية -
 .علمأن اخلربة البشرية تؤكد أن إنتاجية املتعلم هي أعلى من إنتاجية نظريه غري املت -
ارتباط الفجوة التعليمية بالفجوة االقتصادية والتقنية، مما خلق اهتمام وجدية أكرب بنوعية  -

  2. التعليم

دف االستثمار، هذا األخري  وعليه فإن أساس هذه النظرية هو أن اإلنفاق على التعليم هو 
  .ةيؤدي إىل خلق قوى وكوادر قادرة على استخدام التقنيات ومن مثة رفع اإلنتاجي

عترب  ُ من أوائل املسامهني الذين تبنوا نظرية رأس املال البشري حيث سعى إىل " تيودور شولتز " وي
حتليل العالقة بني التعليم واملخرجات، وتطرق إىل أمهية االستثمار يف الرأمسال البشري ألنه حيرك ويصقل 

ا حتقيق التوازن يف األنظمة األساسية   .القائمة يف أي جمتمع الكفاءات البشرية اليت من شأ

تسهم يف " فالسياسة االستثمارية يف جمال التعليم وزيادة النفقات املالية للمؤسسات التعليمية 
حتسني ظروف االقتصادية، اليت جاءت كنتيجة طبيعية إلعطاء الفرد القدرات والكفاءات الالزمة، أو 

ا من أجل احلصول على املهارات املؤهالت املطلوبة لتكوين اخليارات الشخصية للفرد الذي يس عى 
العلمية والفنية اليت تؤهله لدخول سوق العمل البشري ليقوم بوظيفته األساسية يف حتقيق النمو 

  3. " االقتصادي والتنمية الصناعية الشاملة

                                                   
 .35املرجع السابق، ص  - 1
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ويؤكد شولتز بأن التعليم هو استثمار يف رأس املال البشري، وهو ليس جمرد كونه قطاع كباقي 
األخرى اليت ختصص له االستثمارات وتقاس فعاليتها مبا تضيفه إىل الناتج احمللي اإلمجايل،  القطاعات

  1. وإمنا هو مبثابة استثمار له مردوده يف مستقبل التنمية

نشاط اقتصادي له تكاليف، وكذلك فإن " كما يرى شولتز أن التعليم العايل يف أي جمتمع هو 
املوارد احملدودة اليت ختصص لدعم اجلامعات والكليات واخلدمات اليت توفرها ذات قيمة عالية وميكن 

يف صورة تقدير نفقات التعليم العايل بسهولة أكثر من استطاعتنا تقدير قيمة عوائدها اليت تظهر 
  2." خدمات

" ألفريد مارشال " و " أدم مسيث " وتنطوي ضمن حتليالت هذه النظرية أفكار علماء بينهم 
اللذان يقران بأن التعليم هو نوع من االستثمار وهو عامل ساهم يف االستقرار والتوازن االجتماعي، 

قتصادية يف مؤسسة ا" وأفكاره حول املدرسة واليت يعتربها " لوتون فوا " إضافة إىل ذلك جند العامل 
األصل، فهي عملية استثمار ختضع إىل منطق اإلنتاج وتنطوي على كفاية إنتاجية، وتقوم الكفاية 

ا نسبة الدخل يف أية عملية )بعد داخلي وآخر خارجي(اإلنتاجية على بعدين  ، وتعرف عموما على أ
ىل حد كبري العملية اإلنتاجية ، ومبعىن أوضح أن العملية التعليمية تشبه إ 3" إنتاجية إىل اخلارج منها 

ا ا وخمرجا ً على النسبة بني مدخال   .حتسب الكفاية اإلنتاجية فيها بناء

وينادي أصحاب هذه النظرية بضرورة ترشيد نفقات النظام املدرسي وعقلنة العملية التعليمية بغية 
لرتكيز على االستثمار الوصول بنتائجها إىل مستوى االستثمارات اليت صرفت من أجلها، إضافة إىل ا

التعليمي وخاصة اجلامعي وذلك ملا حتويه مؤسسات التعليم العايل من مصادر الطاقة البشرية املتميزة 
علميا والقادرة على التفاعل مع املتغريات والتطورات العلمية والعملية مما جيعلها أداة فاعلة من أدوات 

تمع   .التغيري والتطوير يف ا

فإن اجلامعة حسب تصورات وحتليالت هذه النظرية هي عبارة عن تنظيم  وعلى هذا األساس
ولكن ما يعاب على حتليالت هذه . اقتصادي يسعى إىل الرفع من مستويات التنمية والتقدم االقتصادي

ا ركزت على الدور التنموي االقتصادي للجامعة وأمهلت الدور التنموي االجتماعي، وتفسري  النظرية أ
ا تنظيم اقتصادي من شأنه إلغاء الوظائف واألدوار األساسية للجامعة من تعليم اجلامعة عل ى أ

 إخل...وحبث
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(28/12/2012  17 :30H) 
 .41 ، ص مرجع سابق: عبد اهللا حممد عبد الرمحان - 2
 .16، ص 1981، دار الشروق، جدة، السعودية، الكفايات اإلنتاجية للمدرس: زيدان حممد مصطفى - 3



 الفصل الثاني                                                           اتجاهات التنظير حول موضوع الدراسة

65 
 

متتد اجلذور التارخيية لنظرية األنساق لثالثينيات القرن املاضي من : نظرية األنساق االجتماعية  .ج 
نفس وعلماء خالل اهتمامات علماء البيولوجيا واإليكولوجيا، وقد مت استخدامها من طرف علماء ال

النفس االجتماعي وعلماء االجتماع يف دراسة التنظيمات االجتماعية، وهذه التنظيمات هي بناءات 
نظرية األنساق على " قادرة على التكيف داخل بيئة متغرية حىت ميكنها احملافظة على التوازن، وتقوم 

إليها والتعامل معها على  جمموعة فرضيات، فهي تفرتض بأن األنساق احلية والغري حية ميكن النظر
ا أنساق هلا مواصفتها اخلاصة واليت تستحق الدراسة والتمعن  1. " أساس أ

هذه النظرية يف دراسة القوة التنظيمية داخل جمموعة من " تشارلز بروو " وقد استخدم 
ي تقوم به حتليل نوعية البناء الداخلي والدور الذ" املستشفيات اجلامعية التعليمية، وذلك من خالل 

التنظيمات، اآلراء واالجتاهات والسلوك ألعضائها، والعالقة املتبادلة بني أعضاء التنظيمات، وتشكيل 
سلوك كل منهم لآلخر، باإلضافة إىل دراسته للعمليات التنظيمية الداخلية مثل اختاذ القرارات، مظاهر 

  2. " الصراع التنظيمي وقواعد قيم التنظيم

نظرية األنساق إىل قسمني مها األنساق املفتوحة، واألنساق املغلقة، ويقسم أصحاب هذه ال
فاألنساق املفتوحة يكون التفاعل مع البيئة اخلارجية، أما املغلقة فال يوجد فيها أي تفاعل مع البيئة 

  .اخلارجية

وعل هذا األساس انطلق علماء هذه النظرية يف دراسة املؤسسات االجتماعية عامة ودراسة 
م مؤسسات تطبق مدخل األنساق املفتوحة أي أن اجلامعة اجلامع ات واملدارس بصفة خاصة على أ

هي نسق مفتوح يؤثر يف بقية األنساق االجتماعية األخرى، فهي دائما يف عالقة ترابط مع باقي 
 التنظيمات األخرى، وهي كيان قائم بذاته له أدواره و وظائفه وله عالقات مع باقي الكيانات األخرى

ا   .يؤثر ويتأثر 

ال على حتليل  العالقة "وبظهور علم االجتماع الرتبوي ركزت بعض الدراسات املنطوية يف هذا ا
بني التنظيمات واملؤسسات التعليمية واألكادميية اجلامعية وبني املؤسسات االجتماعية والصناعية اليت 

تمع احمللي، لتوضيح طبيعة اجلامعات كأنساق مف توحة، توحي دورها يف عمليات تنمية توجد يف ا
تمع وحل مشكالته املتعددة، وحتمية العالقة املتبادلة بينها وخاصة أن هذه املؤسسات تعتمد على  ا

                                                   
1- Faculty.ksa.edu.so/…/ (03/01/2013  8 :30H) 
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تمع الذي يعيش فيه، وهلا خمرجات تشمل حصيلة التفاعل للعملية التعليمية  مصادر املدخالت من ا
  1. " واألكادميية ونوعية فئة اخلرجيني

نفس اإلطار حاول أنصار املدخل البيئي تفسري وحتليل مكونات املؤسسات التعليمية  ويف
واجلامعية وحتليل البيئة الداخلية هلا، إضافة إىل حتليل العناصر الوظيفية والبنائية هلا ونوعية السلوكات 

حتليل " جية، و املمارسة داخلها، ومعرفة أمناط العالقات املتفاعلة بني تلك املؤسسات وبيئتها اخلار 
األهداف العامة اليت توجه كال من الطالب والدارسني العاملني من أعضاء هيئة التدريس داخل 
املؤسسات اجلامعية، تلك األهداف هي اليت حتقق عمليات الدافعية واإلجناز للعملية التدريسية واملهنية 

  2. " سواء للطالب أو أعضاء هيئة التدريس

عرضنا لبعض النظريات املعاصرة اليت تناولت مؤسسات التعليم عامة والتعليم وعليه نستنتج من خالل 
العايل خاصة، أن اجلامعة كمؤسسة اجتماعية ومن خالل التعليم والتدريس تسعى إىل تفعيل اآلليات 

الل واألساليب املناسبة لرفع املستوى البيداغوجي ألفرادها وحتقيق اجلودة يف العملية التعليمة ومن مثة احت
ا من خالل  ا وشخصيتها وخصوصيا مكانة مرموقة وحمورية مقارنة بباقي املؤسسات األخرى، مع حتقيق ذا

  .محلها راية اإلشعاع واإلبداع الفكري واملعريف

  :اتجاهات التنظير حول التعليم والتدريس: ثانيا

املنظرين، حيث برزت العديد من النظريات، ال خيتلف اثنان يف أن موضوع التعليم والتدريس تناوله الكثري من 
ا املتبناة، إضافة إىل اختالف  ا وفلسفا ا يف هذا املوضوع وفق معتقدا فكل نظرية صاغت أفكارها وتصورا
مشارب وجماالت ختصص علمائها، فمنهم من كان حتليله وتفسريه للتعليم والتدريس عامة والتعليم خاصة وفق 

م نظرية نفعيةمنحى نفسي سلوكي، ومنه    إخل...من كانت حتليالته هلا مدلول اجتماعي وآخرون كانت تفسريا

املدرس، الطالب، املنهاج (والتعليم عموما هو نظام فرعي متكون من عناصر متفاعلة مع بعضها البعض 
ت تفسر ، هذا التفاعل وراءه جمموعة أهداف، هذه األخرية مستوحاة من فلسفات ومنطلقات ونظريا...)الدراسي

العمليات والتفاعالت واملمارسات احملبذة يف العملية التعليمية، وعليه ميكن حصر اجتاهات التنظري حول التعليم 
  :والتدريس فيما يلي

  

  
                                                   

 .50املرجع السابق، ص  - 1
 .52 ، صاملرجع السابق - 2



 الفصل الثاني                                                           اتجاهات التنظير حول موضوع الدراسة

67 
 

 :االتجاه النظري النفسي في التعليم والتدريس .1

داخل احلجرة لقد عاجل الكثري من املنظرين يف علم النفس الرتبية موضوع التعليم والتدريس والتعلم 
الصفية بطرق خمتلفة، وكل عمد إىل ربطه مبجموعة من املعتقدات والتصورات اليت انطلق منها يف تفسريه هلذا 

  :املوضوع، ومن بني نظريات هذا االجتاه جند

" جان بياجي"، " فايدوتسكي"يشري أبرز منظري هذه النظرية ومنهم : النظرية البنائية المعرفية  .أ 
ا رؤية يف نظرية التعلم ومنو الطفل قوامها أن الطفل يكون نشطا يف بناء " عبارة عن  وغريمها، إىل أ

ا ليست جمرد  1" أمناط التفكري لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع اخلربة  ، ويؤكد كثريون على أ
م، وتعرب البنائية املعرفية يف أبسط صورها على  مدخل تدريس حيث يتمكن املعلمون من تدريس طال

 .أن املعرفة تبىن بصورة نشطة على يد املتعلم وال يستقبلها بصورة سلبية

م من جمموعة من التصورات واملقوالت الرئيسية  م وحتليال وينطلق جان بياجيه وزمالؤه يف تفسريا
  :اليت تتمثل

  يستقبلها بصورة يبين الفرد الواعي أو املطلع معرفته الذاتية يف عقله اعتمادا على خربته وال
  .سلبية من اآلخرين

 املعرفة وسيلة نفعية وظيفتها هي التكيف مع العامل التجرييب وخدمته.  
 املعرفة تكون جيدة طاملا تؤدي إىل تسيري أمور الفرد معرفيا عند تعامله مع عامله احملس.  

يأ للمت علم أفضل الظروف والتعليم من منظور البنائية املعرفية هو عملية بنائية نشطة ومستمرة 
دف إحداث نوع  وتتضمن هذه العملية إعادة بناء الفرد ملعرفته دون التخلي عن معرفته القبلية وذلك 

  .من التكيف االجتماعي

التعلم هو حالة خاصة من حاالت التطور املعريف الذي يكون نتيجة طبيعية " كما يرى بياجيه أن 
تسب من خالل هذا التفاعل اخلربات املباشرة الناجتة عنه لتفاعل الفرد ببيئته ذلك ألن الطفل ال يك

  2. " فحسب، بل يتعلم أيضا كيف يتعامل مع هذه البيئة

ويشري مفهوم التدريس يف هذه النظرية إىل أنه عملية تنظيم ملواقف التعلم يف غرفة الصف وغريها 
  .د من قبل املعلممبا ميكن املتعلم من بناء معرفته بنفسه مع قليل من التوجيه واإلرشا

                                                   
1- http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=78   (01/02/2013  09 :30 H) 
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  1: ويكون هذا التدريس عرب مراحل هي

 وفيها يقوم املعلم بإثارة الدافعية لتعلم موضوع الدرس: مرحلة التنشيط.  
 وفيها يتوصل بأنفسهم إىل احللول أو اإلجابات عن املشكلة: مرحلة االستكشاف.  
 من إجاباتوهي تبادل األفكار بني أفراد الصف فيما وصلوا إليه : مرحلة املشاركة.  
 وفيها يتم إثراء معرفة الطالب عن موضوع الدرس: مرحلة التوسيع.  

  :وتتمثل أدوار املعلم واملتعلم يف هذه املقاربة فيما يلي

وهي تنظيم بيئة التعلم وتوفري أدوات التعلم بالتعاون مع طالبه، ودمج الطالب : أدوار املعلم )1
وتنمية روح االستفسار والتساؤل لدى الطالب،  يف خربات تتحدى املفاهيم أو املدركات السابقة

وتشجيع املناقشة البناءة وإشراك الطالب يف عملية إدارة التعلم والتدريس وتقوميه، إضافة إىل 
  .استخدام أساليب وأدوات متنوعة يف التقومي تتناسب مع خمتلف املمارسات التدريسية

ممارسته للتفكري العلمي وبناء معرفته الذاتية وهي اكتشاف ما يتعلمه من خالل : أدوار املتعلم )2
بنفسه والبحث عن معىن خلرباته مع مهام التعلم ومشاركة زمالءه يف إجناز مهام التعلم وأخريا 

 .مشاركة املعلم والزمالء يف إدارة التعلم والتدريس وتقوميه

دف اإلشارة  إىل السمات اليت البد وعليه فإن توظيف هذه النظرية بزعامة بياجيه يف حبثنا كان 
من توفرها يف القائم مبهنة التعليم، إضافة إىل لفت انتباه هؤالء املعلمني حنو مراحل وعمليات النمو 
املعريف عند التالميذ حىت يتمكنوا من فهم طبيعة تفكري التالميذ يف العملية التدريسية وإعادة إنتاجه يف 

إىل تنمية مصممي املناهج على وضع " وبني بيئته إضافة  أمناط فكرية جديدة وإجياد سبل التوازن بينه
 2. " مواد دراسية تتفق مع طبيعة العمليات العقلية ألطفال املراحل التعليمية املختلفة

الذي تأثر " واطسون"كانت بدايات هذه النظرية على يد العامل األمريكي   :السلوكية النظرية  .ب 
" إدوارد تورنديك"و " باندورا"و " سكنر"روادها جند  ومن أشهر" بافلوف"بأعمال العامل الروسي 

 3: وآخرون، ومن العناصر األساسية اليت تقوم عليها هذه النظرية جند

                                                   
1 - http://www.acofps.com , op.cit. 
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أي أن السلوك اإلنساين يف معظم أنواعه متعلم إجيايب كان منه أو : السلوك يف الغالب متعلم )1
وك السليب واستبداله بسلوك سليب، فمن املمكن إكساب الطالب السلوك اإلجيايب وتعديل السل

  .إجيايب

  .وهي املسؤولة عن حترير خمزون الطاقة لدى الطالب بتوجيه سلوكه ليشبع حاجاته: الدافعية )2

  .كل سلوكات الطالب عبارة عن ردة فعل أو استجابة ملثري قد تعرض له: املثري واالستجابة )3

السلوك اإلجيايب يقوي هذا السلوك  إن تعزيز االستجابة اإلجيابية للمثري أي: التعزيز واملمارسة )4
  .ويثبته، وهذا يؤدي إىل تطبيقه وممارسته يف املستقبل عند مواجهة مثري مشابه

ويعرف التعلم يف هذه النظرية على أنه عملية يتعرض فيها املتعلم إىل معلومات أو مهارات ويتغري 
  :سلوكه أو يتعدل بتأثري ما تعرض له وهو أربعة أنواع

  .وحيدث التعلم نتيجة ملثري قبلي غري شرطي طبيعي: رطيالتعلم الش )1

سلوك إداري تزداد احتمالية قدوته يف املستقبل إذا اتبع " فالسلوك اإلجرائي : التعلم اإلجرائي )2
  1. " بنتائج سارة، وهو يكمل كافة األمناط السلوكية اليت تؤثر يف البيئة وحتدث تغيريا فيها

االستجابات اجلديدة يف املواقف االجتماعية من خالل مالحظة  يتعلم الفرد: التعلم باملالحظة )3
سلوك النموذج، وبذلك نرى أن اإلنسان يوجد يف عالقة تفاعلية و وظيفة مع البيئة يكتسب فيها 

تمع ويرضى عنها   2. أمناط السلوك اليت يتوقعها ا

أ احملاولة والتجربة أي أن عملية التعلم وفقا ملبد" حيث يتعلم الفرد : التعلم باحملاولة واخلطأ )4
  3. " يتعلم االستجابة املناسبة من خالل احملاولة واخلطأ

  :ومن الشروط األساسية الالزمة حلدوث التعلم يف املدخل السلوكي جند كاآليت

 و وجود هذا الدافع عند املتعلم شيء أساسي يف عملية التعلم، : وجود الدافع للتعلم
" وأفضل املواقف التعليمية هي اليت تعمل على تكوين مثل هذه الدوافع عند األفراد، 

 4. " واستخدام التعزيز واملتابعة سلوك املتعلم
                                                   

 .81ص 80، ص2003، 1، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طنظريات التعلم: الزغلول عماد - 1
 .252مرجع سابق، ص : جودت عبد اهلادي - 2
 .93مرجع سابق، ص : الزغلول عماد - 3

4- http://majdah.maktoub.com/vb/majdah113954/   (03.01.2013 ,13 :30 H) 
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 مراعاة عامل النضج يف التعلم املدرس.  
 درس من خالل توجيه املعلم للتالميذ للممارسة املوضوعات املتعلمةاملمارسة والتعلم امل.  

  :ويتحدد دور املعلم يف التدريس حسب النظرية السلوكية مبا يلي

  .حتديد التلميحات اليت يتوقع من خالهلا استدعاء االستجابات املرغوبة -
االستجابات  تنظيم املمارسات العملية واخلربات لظهور املثريات واالستجابات واستدعاء -

  .املناسبة يف املواقف التعليمية الواقعية
  .تنظيم الظروف البيئية املناسبة للمتعلمني للحصول على استجابات صحيحة -
  .جتزئة املهام التعليمية إىل جزيئات صغرية تضمن قدرة املتعلم على أدائها واالستجابة هلا -
  .ون فيها استجابات صحيحةضرورة تقدمي التعزيز للمتعلمني يف املواقف اليت يستجيب -
حتديد الوقت املناسب لتقدمي التعزيز لكل فرد، والذي حيتاجه كل متعلم للتأكد من جناحه  -

  .يف األداء
توظيف بعض اآلالت للرفع من كفاءة التعليم يف بعض املهارات احلسابية والقراءة  -

  1. إخل...واإلمالء

ا ركزت على التعلم كهدف وعليه فإن هذه النظرية ورغم بعض االنتقادات املوج هة إليها إال أ
أساسي ألي موقف تعليمي، هذا التعلم يكون إجيايب عند مالحظة السلوكات الناجتة عن املتعلم 

 .واستجابتها مع املثريات اخلارجية يف البيئة

هو مفكر تربوي ذو مبادئ نفسية، اعتمد : )J.H.Pestalozzi( جون هنري باستالوزي  .ج 
م التعليمية،  م أثناء ممارسا على جمموعة من األساسيات اليت جيب أن يأخذها املعلمون يف اعتبارا
دف من خالهلا إىل صياغة قواعد وأصول بسيطة للتعليم، حبيث يتمكن أي معلم من إتباعها  واليت 

 2: وتتلخص هذه املبادئ يف النقاط التاليةواالستفادة منها دون صعوبات أو مشكالت 

إعطاء الفرصة للطفل ليعتمد على جهده الذايت يف القيام بالنشاطات اليت يوجه إليها من  أمهية -
 .طرف املعلم

ضرورة مراعاة ميول الطفل وقدراته وتشجيعه على بذل اجلهد إلحداث تقدم يف معارفه  -
 .وسلوكاته، وعدم توبيخه وذمه عند الفشل

                                                   
 .62مرجع سابق، ص : جودت عبد اهلادي - 1
 .426ص 425، ص 1981، 4، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، طالرتبية عرب التاريخ: الدامي عبد اهللا عبد احلليم - 2
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أن ترتبط اللغة باحلدس احلسي، أي جيب االعتماد يف التعلم على اللغة اليت يفهمها  جيب -
ردة ا واالبتعاد عن املفاهيم ا  .الطفل واليت حيس 

 .فرتة التعليم ليست فرتة احملاكمة والنقد، أي تشجيع التلميذ وتنمية روح املبادرة عنده -
ني الطبيعية لنمو الطفل بدال من أن تكون جيب أن تسري عملية الرتبية الصحيحة حسب القوان -

مناقضة هلا ومعوقة لنموها، والرتبية عي عملية النمو الكامل لكل ملكات الشخص وقواه اجلسمية 
 .والعقلية واخللقية

 .فردية الطفل مقدسة أي ال حاجة لتعاون الطفل مع اآلخرين -
 .جيب تعليم التالميذ مهارات التفكري وتنميتها -
 .القدرة العلمية واملعرفة، أي أن تقرتن املهارة التعليمية بالقدرة النظريةجيب أن تقرتن  -
جيب أن خيضع كل فرع من فروع التعليم إىل هدف أمسى من الرتبية، أي ضرورة ربط املعلم  -

تمعية العامة لرتبية   .لألهداف اخلاصة للتعليم باألهداف ا

بفردية الطفل املقدسة وهذا ما خيالف ما هو  تأكيده" باستالوزي"ويعاب على املبادئ اليت طرحها 
معروف يف العملية التدريسية واجتماعيتها، حبيث أن الطفل حيسن من مستواه كلما كان التعلم تعاوين 
وتشاركي مع باقي زمالءه، ورغم ذلك فإن أفكار هذا العامل لقيت القبول احلسن من الكثري من 

أن املعلم ليس ملقن معارف فقط بل هو موجه ومرشد هلم  الرتبويني املعاصرين والذين يؤكدون على
  .للحصول على املعرفة

وحوصلة ملا مت طرحه حول هذا االجتاه النفسي، فإن علماءه حاولوا حتليل وتفسري عمليات التعلم 
والتعليم والتدريس يف املؤسسات التعليمية وحتليل أدوار ومسات املعلم الناجح من منطلقات ودالالت حتمل 
صبغة نفسية، سيكولوجية، وفردية يف الكثري من األحيان، فاملريب حسب هذا االجتاه هو املسؤول عن 
إحداث التعلم لدى الطفل وهو املطالب بغرس املبادئ اإلجيابية وزرع روح التعاون وحتقيق التفاعل 

  .االجتماعي، واملشاركة الوجدانية للتالميذ كمطالب أساسية لتعلمهم

 :النظري االجتماعي في التعليم والتدريساالتجاه  .2

ال إىل نظرة اجتماعية للتغريات املمكن إحداثها  تستند النظريات االجتماعية الرتبوية املعاجلة يف هذا ا
تمع، بالفعل  فالرتبية والتعليم يلعب دورا  "يف ميدان الرتبية والتعليم الذي يعترب من امليادين اليت تغري يف ا

تمع انطالقا من املؤسسة التعليمية واملدرسةهاما يف إع   1." ادة بناء ا

                                                   
 .166، ص 2001، ترمجة بوعالق حممد، قصر الكتاب، البليدة، النظريات الرتبوية املعاصرة: برتراند إيفاس - 1
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فالتعليم من خالل بعض العمليات يسمح للفاعلني فيه بتغيري األوضاع احلالية للمجتمع، كما أنه 
  .يساعد على تكييف األفراد على التفاعل والتعامل السلس مع حميطهم االجتماعي

الجتماعية الرتبوية اليت تتناول العالقة بني الرتبية والتعليم ومنه سنقوم بتقدمي وصف لبعض النظريات ا
تمع، واليت مبقدورها إعطائها التحليالت والدالالت الالزمة لتطوير هذه العالقة، اهلدف من  والتدريس مع ا

  :ذلك تأسيس جمتمع اجتماعي حديث ومتعلم ومثقف وهادف، ومن مجلة هذه النظريات جند

تبلورت هذه النظرية بصورة واضحة يف علم النفس  لقد: التفاعلية الرمزيةالنظرية االجتماعية   .أ 
، وتدور فكرة هذه النظرية على دراسة الطرق "جورج هربرت ميدو بلومر"متأثرة بكتابات  االجتماعي

اليت يستطيع من خالهلا الفرد أن يبين تصورا وفهما دقيقا عن ذاته وعن عامله االجتماعي احملي طبه من 
عملية التفاعل الرمزي يف الواقف االجتماعية وفقا لطبيعة فهم العالقة احلقيقية بني الرموز وما خالل 

 .تعنيه وحتمله تلك الرموز من معان بالنسبة للمتفاعلني يف املواقف االجتماعية

تم على وجه التحديد بضرورة اكتشاف معاين ومقاصد " و  انطالقا من هذا جند التفاعلية الرمزية 
يا األشخاص يف املواقف االجتماعية من خالل املالحظة الدقيقة لسلوكهم والفهم املتعمق للحقيقة نوا

  1. " االجتماعية اليت يوجدون فيها

حملاولة فهم وتشخيص " ويف هذا السياق قامت دراسات نفسية واجتماعية يف جمال الرتبية والتعليم 
طبيعة ما حيدث من عمليات التفاعل بني الطالب يف الصفوف الدراسية، وتأثري ذلك على بناء 

م، إضافة إىل دراسة آلية التفاعل الرمزي داخل احلجرة الدراسية على ضوء القواعد ا ليت شخصيا
ا بني التالميذ على ضوء عملية الفهم والقصد املميز للوعي والشعور لدى كم  حيددها املدرس ومييز 

  2. " من الطالب واملعلم

وتصب التفاعلية الرمزية شرحها للعملية الرتبوية والتعليمية بأنه ميكن وصف احلياة الرتبوية كما 
ر بالنظم واملعارف واألخالقيات املوجودة يف حيياها التلميذ ويتطور معها من سنة ألخرى، فيتأث

املؤسسات الرتبوية، والفعل الرتبوي وقف هذه النظرية يتمثل يف التوجه السلوكي داخل املؤسسة الرتبوية 
وهو ما يعرف بأساليب التدريس، حيث يكون املدرس مطالب ومهتم بتشكيل الطالب والبيئة اليت يتم 

مرتبة، إضافة إىل مكونات التعليم اليت البد من وجودها يف العملية فيها التعلم لتكون بيئة منظمة و 
  :الرتبوية هي

                                                   
 .110مرجع سابق، ص : الثبيت عبد اهللا سامل - 1
 .111املرجع السابق، ص  - 2
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وهو عملية نقل اخلربة االجتماعية ونقل الثقافة ونقل املنهج الذي يساعد الطلبة : التوجيه )1
 .على االندماج والتطبيع يف العادات والتقاليد

 .فية على االستقاللية العقليةوهي تركز على تنمية املهارات املعر : العمليات املعرفية )2

ا من مرحلة الذات مث : التوجه التطوري )3 ً وهي تدور حول مرور األطفال مبراحل متميزة بدء
دف حتقيق التكامل واالنسجام   1. مرحلة املعرفة وأخريا املرحلة اخللقية 

املعلمني ، وبنظر واالر إىل "واالر"ويندرج ضمن أعمال هذه النظرية، األعمال اليت قدمها 
م ميارسون حياة إنسانية وأنشطة اجتماعية، لذا  م كائنات بشرية تعيش سوية، وأ والتالميذ على أ
م املعارف واملهارات املتطلبة ملمارسة العملية التعليمية كعملية  البد من االهتمام باملعلمني إلكسا

يف بيئة تعليمية اجتماعية اجتماعية تقوم على االتصال والتواصل االجتماعي مع بعضهم البعض 
دف حتقيق األهداف احملددة  تتضمن عالقات اجتماعية ومعرفة خاصة بشخصيات هؤالء التالميذ 
من التعليم والتدريس، إضافة إىل أن واالر يؤكد على أمهية املناشط االجتماعية داخل القسم الدراسي،  

هم روح التضامن و التعاون، واملشاركة علم اجلماعي والتعاوين بني التالميذ كوسيلة لزرع فيتكال
تمع األكرب الذي يعيشون فيه   2. االجتماعية اإلجيابية سواء يف جمتمع القسم أو يف ا

وعليه يؤكد أصحاب هذه النظرية على أمهية التطبيع االجتماعي للتالميذ وتكيفهم االجتماعي مع 
وضرورة توفري مناخ مالئم للعملية  التعليمية، مجيع العناصر التعليمية داخل احلجرة الصفية أو املؤسسة

م للتعليم  التعليمية يساعد على التفاعل االجتماعي وجتاوز املشكالت االجتماعية على اعتبار أن نظر
والتدريس نظرة اجتماعية وهو عملية اجتماعية تتطلب من الفاعلني فيه ممارسة أدوار اجتماعية وامتالك 

  .مهارات الزمة لذلك

وسعى من " جوليان روتر " هي نظرية عمد إىل وضعها  :ية االجتماعية للتعلم االجتماعيالنظر   .ب 
تفسري جوانب السلوك االجتماعي لدى األفراد يف املواقف املعقدة، وقد دمج فيها مفاهيم " خالهلا إىل 

والدافعية، ، وتتناول هذه النظرية ثالثة جوانب هي السلوك واملعرفة  3" من نظريات التعليم الشخصية 
ويؤكد فيها أن السلوك االجتماعي يتحدد يف ظل السياق والظروف اليت حتدث فيها ويتأثر إىل درجة  

 .كبرية بالتوقع أو املعرفة املتعلقة بالتعزيز ومستوى الدافعية

                                                   
1 - ar.wikipedia.org, op.cit. 

، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة حممد الصديق بن التعليم الثانوي، دراسة مقارنة حسب منط التكويناألداء املهين ألساتذة : ضلوش كمال -  2
 .55، ص 2009/2010حيي، جيجل، 

 .243مرجع سابق، ص : الزغلول عماد - 3
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ويؤكد روتر بأن معظم السلوك اإلنساين حيدث يف بيئة اجتماعية ويتم اكتسابه بالتايل من خالل 
فاعل االجتماعي مع األفراد، فهو يرى أن للبيئة االجتماعية دورا بارزا يف إرضاء احلاجات عملية الت

لدى األفراد وتعمل على حفزهم على تعلم السلوك الذي حيقق التعزيز هلم أو جينبهم العقاب يف السياق 
  1. االجتماعي الذي يتفاعلون فيه

بقولنا أن السلوك اإلنساين حيدث يف  ونسقط هذا على املؤسسات التعليمية و وفق تصور روتر
املؤسسات التعليمية، هذه السلوكات حتكمها جمموعة معايري وقيم يدور حوهلا اتفاق من طرف اجلميع 
من بينها إشباع حاجات التالميذ من التعلم واملعارف واملهارات وتعزيز سلوكات املتعلم اإلجيابية، 

ع القسم، وضرورة احرتام اآلراء املختلفة وتشجيع املبادرات وضرورة االحرتام املتبادل بني أعضاء جمتم
  إخل...وضرورة التعاون حلل املشكالت

وجتدر اإلشارة إىل أن روتر ربط كل أساليب التعليم داخل املؤسسة التعليمية بأشكال التعزيز 
ا زيادة معدالت التعلم، وخلق مناخ تعليمي  املختلفة، فاحلوافز والدوافع داخل العملية التعليمية من شأ

متميز مبين على تفاعالت اجتماعية راقية تؤثر بشكل كبري على سلوكات هؤالء األفراد داخل بيئتهم 
  .االجتماعية الكربى

ال وهو  ذا ا  Albertألربت بونديرا "وضمن هذا اإلطار جند عامل آخر حيتذى به يف التفكري 
Bandura "اهتم " م من املخابر إىل البيئات الواقعية وقد حيث نادى بضرورة إخراج موضوع التعل

بالصول االجتماعية للفكر وشرع يف إجراء حبوث حول التعلم بواسطة التقليد، ولقد أدت حبوثه وجتاربه 
إىل ظهور العديد من نظريات التعلم االجتماعي املعريف اليت مت تطبيقها يف جماالت التكوين يف املدارس 

  2 . "واملؤسسات اإلنتاجية

  3: وتقوم مرجعيات التفكري يف فكر بونديرا إىل تبيينه جمموعة من املبادئ الرتبوية التالية

حيث تقوم هذه النظرية على مفهوم التأثري املتبادل بني العوامل االجتماعية : التأثري املتبادل )1
 .الثقافية والعوامل الذاتية والعوامل السلوكية يف التعليم واملمارسة

ا، بل : املباشرالتعلم غري  )2 وهو تعلم األشياء داخل املنظمات التعليمية ال حيدث بقيام الفرد 
 .ميكن أن يتعلم مبالحظته ألشخاص آخرين يقومون بعمل هذه األشياء
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 .وهو متثل كل ما جيري يف احمليط لتنظيم األفعال واألفكار: التمثيل الرمزي )3

ذي يكونه الفرد عن قدرته على التفوق وعن وتتمثل يف نوع اإلدراك ال: إدراك الفرد لفعاليته )4
 .فاعلية معاجلاته وتدخالته، فالتعلم يتوقف على نوع احلكم الذي يصدره الفرد عن قدراته

 .فالفرد ميلك القدرة على ضبط ذاته، وأن يتحرك انطالقا من حاجاته: الضبط الذايت )5

  .وضعهم كنموذجحيث يتعلم الفرد بواسطة التخلق أي بتقليد اآلخرين و : النمذجة )6

م كنماذج  ويوصي باندورا املتعلمني واملعلمني بضرورة تبين سلوكات األشخاص الذين يعتربو
وضرورة تعلم ما هو مفيد، واجلمع بني النظرية والتطبيق، وحتليل وانتقاء السلوكات املراد تعليمها وتعلمها 

 .احلصةواإلعداد اجليد للحصة التعليمية وأخريا التنفيذ الفعال هلذه 

هذه النظرية هي نظرية اجتماعية تربوية تعاونية ساهم يف إنشائها  :النظرية االجتماعية التعاونية  .ج 
دراساته " ، وهي تطبق خاصة يف تعليم الرياضيات، ومن خالل 1988سنة " McLeanماكلني "

ليم تراهن على سعى إىل تعويض التعليم اإللقائي النظري االستنتاجي باسرتاتيجيات استقرائية يف التع
وتوصل الباحث إىل أنه من املمكن . إجيا حلول سهلة وعملية من طرف التالميذ للعمليات الرياضية

 1. " اجلمع بني النموذج التعاوين للتعليم واسرتاتيجيات التعلم االستقرائي

لتعليم اسرتاتيجيات تعاونية واستقرائية ل" ماكلني"وحىت يتم تطوير نوعية التعليم والتعلم يطرح 
ا من طرح مشكالت ذات معىن  ً تعطي صبغة أصيلة من خالل استنتاجه لسريورة العمل التعاوين بدء
ا، وبعبارة أخرى تتكون املقاربة االستقرائية للتعليم  م اليت يعدو بالنسبة للتالميذ ومن احلكم على ملفا

املشكالت، التقومي انطالقا من العمل التعاوين بني التالميذ، حل : عند هذا الباحث من ثالثة أشياء
  :وهي كاآليت.  2امللفات 

حبيث جيب أن يتبىن املتعلمون أسلوبا تعاونيا فيما بينهم ومع : العمل التعاوين بني التالميذ )1
املدرس، وميكن أن حيدث إما عن طريق املزاوجة أو بواسطة مجاعات صغرية، فالتلميذ يف هذا 

  .اخلاص وأسلوب عيشه داخل جمتمعهالنوع من التعليم يكتسب أسلوبه 
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فالتالميذ يتعلمون من خالل حل املشكالت اليت ترتبط بواقعهم، وعليه : حل املشكالت )2
طالب ماكلني جبعل التعلم يأخذ بعني االعتبار الذي حيدث فيه، والتالميذ يكونون أكثر إثارة 

ا ذات م   .نفعة حقيقيةوأكثر قابلية للتعلم كلما الحظوا أن املعارف اليت حيصلو

ا : التقومي انطالقا من امللفات )3 يف التعليم التعاوين ينطلق التقومي من امللفات الدراسية اليت يكو
التالميذ خالل السنة الدراسية، والتعليم احلقيقي ينبغي تقوميه يف وقته احلقيقي، ويرى الباحث أن 

  .غري مالئمة وضعيفة الفعاليةاالختبارات املوجودة حاليا ال تقوم إال بتعزيز بيداغوجيا 

وعليه فإن أنصار النظرية االجتماعية التعاونية والعديد من املدرسني يؤيدون العمل التفاعلي 
والتعاوين يف القسم من خالل مجلة من املبادئ منها مبدأ الشراكة يف التعلم، ومبدأ املرونة والتكيف، 

  .تومبدأ التعاون املتبادل وتقبل اآلخر وتقومي الذا

ويصر دعاة هذه النظرية على ضرورة أن يتحلى املعلم بالسلوكات االجتماعية والتعليمية املقبولة 
وأن يكون مرنا قادرا على توظيف مهاراته ومعارفه يف سياقات أكثر إثارة ودافعية وتعزيز للمتعلم إضافة 

 .إىل ضرورة إتباعه ممارسات بيداغوجية تكرس العمل اجلماعي والتشاركي

اليت "حتت لواء نظرية التوعية جمموعة من النظريات الرتبوية  ينصهر: ظرية االجتماعية التوعويةالن  .د 
تمع ويتبىن أ صار هذه البيداغوجيا تقنيات العمل ندف إىل حتسني الطلبة بدورهم كأفراد فاعلني يف ا

 1. " ويناالتع

حيث قام "  Paulo Frerieيري بولو فري " ومن أبرز أنصار هذه النظرية جند العامل الربازيلي 
بتطوير منهجيات تساعد يف تكوين األولياء واملدرسني ويف حتريض الناس على التفكري يف ظروفهم 

ضرورة االنطالق من تكوين وتعليم الفرد على أساس ثقافة نقدية " االجتماعية والثقافية، وأكد على 
بقات احلاكمة واليت حتول الفرد إىل متفرج ألن عامة الناس يتعرضون للسيطرة واحلرمان من طرف الط

ا ألجله قوى اجتماعية ذات نفوذ قوي  2. " تسريه سلطة مكونة من األوهام اليت أنشأ

وعليه وبعد دراسات نادى إىل جعل الرتبية والتعليم مكان ملمارسة دميقراطية للحرية تقوم على 
" استعمال طريقة نشطة وتأسس على احلوار والنقد وعلى تكوين أفراد قادرين على إبداء الرأي بقوله، 

 3. " السياسيةإننا حباجة لرتبية جتعلنا قادرين على اختاذ القرار وحتمل املسؤولية االجتماعية و 
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  1: نظريته على جمموعة مبادىء هي" فرييري " ويؤسس 

فاحلوار يسهل التواصل وهو أساس تربيتنا، فاحلوار يعترب تواصال دميقراطيا ويتضمن : احلوار )1
الشعور باملسؤولية االجتماعية والسياسية ومنه فاملعلم أو املريب البد أن يلتزم ببناء املعرفة مع الطلبة 

  .حلوار املستقيم، ألن املعرفة ال نستطيع نقلها انطالقا من عالقة السيطرةمن خالل ا

إن بيداغوجيا الرتبية والتعليم كما يرى فرييري البد أن تتموقع ضمن كل ما : االرتباط بالواقع )2
  .هو حمسوس وضمن احلس املشرتك وضمن احلياة اليومية للتالميذ

أن يأخذ مبعىن التثقيف أي توعية األفراد بثقافتهم فاملعىن العام للتعليم البد : بناء الثقافة )3
وبضرورة مشاركة كل واحد منهم يف عملية البناء اجلماعي والدميقراطي للثقافة والتاريخ، هذا 
التثقيف يكون ضمن دائر نقاش ثقايف وتكون معلوماته متطابقة مع احلقائق الواقعية امللموسة 

  .م على تكوين أنفسهماملرتبطة حبياة كل الطلبة بغية مساعد

إن اهلدف من التعليم والرتبية هو توعية الطالب، هذه التوعية جيب : تكوين الفكر النقدي )4
أن تكون ذات بعد نقدي وينبغي أن متس جتارب الطالب الشخصية، فالفكر النقدي يسمح له 

  .بكشف القناع عن اإليديولوجيا املسيطرة ويكسبه نظرة اعتزاز بثقافته

فالرتبية حسب فرييري تعين منح : كتساب القدرة على التدخل االجتماعيالتكوين ال  )5
الطالب اجتاها يسمح بتكوينه بشكل جيعل منه فردا فاعال اجتماعيا وظيفته التدخل االجتماعي  

 .كلما تطلب األمر وحترير اآلخرين من قبضة الطبقات املسيطرة

باملمارسة اجلماعية اهلدف منها عامة والتعليم وعليه طرح الباحث نظريته الرتبوية املرتبطة أساسا 
م بأنفسهم  .خاصة هو حترير الناس ومتكينهم من تقرير مصري حيا

" شور"أرسى قواعد هذه النظرية جمموعة من املفكرين أمثال  :النظرية االجتماعية التحررية  .ه 
، حيث لفرييريتوعية إخل، واستلهموا أفكارهم من نظرية ال" ...دافيدسون"و " هورتون"و " جريوا"و

من إشكالية اجتماعية للرتبية وطرح تساؤال مفاده؛ هل تستطيع الرتبية والتعليم "  Shorشور " انطلق 
منح الطلبة داخل " أن جيعل الطلبة مفكرين ونقادا وعماال مهرة ومواطنني نشطني؟ كما دعى إىل 
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تمع وأن يكون التعليم عبارة عن  املؤسسات التعليمية وخارجها السلطات اليت متكنهم من تغيري ا
 1. " لية نشطة وتعاونية واجتماعية تساعد على منو الفكر النقدي والدميقراطي للفردعم

  2: وتتمثل خصائص هذه البيداغوجيا الرتبية فيما يلي

ا املشاركة النشطة للطالب يف خمتلف النشاطات املدرسية وشبه املدرسية: املسامهة )1  .ويقصد 

على املعرفة والتحرر واملسامهة لظهور مشاعر وهو التعلم املؤسس : التعلم الوجداين واملعريف )2
 .جيدة عند الطلبة

تراهن هذه البيداغوجيا على أسئلة الطلبة وهي احملرك والنشاط الذي يبين : تساؤالت الطالب )3
 .الطالب بواسطته معارفه ويتوصل من خالل ذلك إىل اكتساب نظرة أكثر نقدا للمجتمع

ليم على احلوار النقدي، ودور املعلم هو تبليغ جيب على أن تقوم الرتبية والتع: احلوار )4
 .املعلومات للطلبة عن طريق التحاور معهم

حبيث جيب على املدرسني أن يتقامسوا السلطة مع : إعادة النظر يف التنشئة االجتماعية للطلبة )5
م الثقافية واالجتماعية دف إعادة النظر يف تنشئتهم االجتماعية وممارسا  .الطلبة 

على ضرورة تطبيق التعليم الدميقراطي يف املؤسسات " شور"يصر : الدميقراطيالتعليم  )6
التعليمية والفضاءات الرتبوية، هذا التعليم يسمح جلميع الطلبة بالتعبري حبرية بالتعريف بنواياهم 

  .واالستجابة وفق ذلك لعاملهم

غيري يف املؤسسات وزمالئه ينظرون للتعليم على أنه أحسن وسيلة لصنع الت" شور"وعليه فإن 
تمع   .التعليمية، ألنه يسعى لتكوين طلبة يكونون فيما بعد قادرين على تغيري ا

وخالصة ملا مت ذكره يف حتليلنا وتصنيفنا هلذه النظريات ضمن االجتاه االجتماعي هو تصورها للتعليم 
كيد على البعد االجتماعي للتعليم والتدريس والرتبية على أنه عملية اجتماعية، وكان هلا الفضل البارز يف التأ

ذا الشكل مل يكن مبحض الصدفة وإمنا انطالقا من تصورات ومنطلقات وأهداف كل  والرتبية، وتصنيفها 
نظرية، ورؤيتها هلم العوامل االجتماعية واحملددات االجتماعية املؤثرة يف العملية التعليمية ومجيع الفاعلني فيها 

  .داخل املؤسسات التعليمية
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 :االتجاه النظري النفعي في التعليم والتدريس .3

يعترب هذا الجتاه من أهم االجتاهات الرتبوية يف الرتبية والتعليم واليت برزت يف أمريكا يف القرن العشرين، 
واستوحى هذا االجتاه فلسفاته من املدرسة الربغماتية اليت تصرف النظر عن األشياء واملبادئ واملقوالت 

ئع، ويقوم هذا االجتاه على أساس الفلسفة العملية املفرتضة وتتجه حنو األشياء األخرية واآلثار والنتائج والوقا
النفعية اليت تؤمن بالتطور املستمر يف مجيع مظاهر احلياة وبوحدة العامل، و وحدة الشخصية اإلنسانية وحترتم 
اإلنسان وتؤمن بقيمته وقيمة ذكائه وقيمة العمل اإلنساين، وتؤكد أمهية اخلربة والتجربة كمصدر للمعرفة 

  1. لنفعية للمعرفة واألخالقواألمهية ا
رائدا من رواد هذا االجتاه وذلك " جون ديوي"ويعد املفكر الرتبوي األمريكي وامللقب بفيلسوف الرتبية 

بالنظر إىل أمهية األفكار واملبادئ الرتبوية اليت طرحها يف مؤلفاته ومسامهاته اجلليلة يف دراسة وحتليل مفهوم 
تمع باعتبار أن " ية خاصة، وهو أول من الرتبية عامة واملؤسسات الرتبو  دعا إىل ضرورة الربط بني املدرسة وا

النظم الرتبوية التقليدية مل تعد صاحلة ملستجدات احلياة يف عصره، واعترب أن املدرسة التقليدية ال تعد 
تمع احلديث الذي ميثلون أعضاءه، األمر الذي دفعه إىل الدعوة لتعزيز  الطالب بصورة عملية لفهم طبيعة ا

حركة التطور والتفسري االجتماعي من خالل خلق املواقف االجتماعية احلية داخل حجرات الدراسة وتبين 
  2. " الربامج التعليمية الواقعية

وقد قام ديوي بعدة دراسات علمية وجتريبية هدف من ورائها إىل حتديد اإلطار املرجعي للتفاعل داخل 
ؤسسات التعليمية، كما توصل إىل جمموعة أفكار وتصورات ميكن حصرها فيما الفصول الدراسية وداخل امل

  3: يلي

وظيفة الرتبية والتعليم هي وظيفة اجتماعية يرتكز دورها يف عملية تنشيئية تسمح مبساعدة الفرد  -
 .على أن يصبح إنسانا سعيدا ذو أخالق فعالة

 .الرتبية ليست إعدادا للحياة ولكنها احلياة نفسها -
فل أو التلميذ هو حمور العملية الرتبوية ألنه مركز الثقل واالهتمام عند تصميم املناهج الدراسية الط -

 .واخلطط الرتبوية
م - م واهتماما  .دور املعلم يتمثل يف توجيه التالميذ حنو أداء األنشطة اليت تتالءم مع ميوال
م شخصيته وإعداده للحياة ينبغي أن تكون املدرسة مكانا سعيدا للطفل، ومن الضروري احرتا -

 .االجتماعية
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 .104، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، بدون تاريخ، ص آراء يف الرتبية: الناصف حممد - 3
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ضرورة تكامل الطريقة املتبعة من طرف املعلم مع املادة الدراسية أي اختبار طريقة تدريسية مناسبة  -
 .تثري اهتمام الطفل

وظيفة املدرسة هي اإلصالح االجتماعي وتنمية اجلوانب املختلفة لشخصية التلميذ ومن مثة تنمية  -
تمع   .ا

  :م مبادئ هذه النظرية ميكن حصرها فيما يليوعليه فإن أه

فيما يتعلق املتعلم جعلت الرتبية الربغماتية منه حمور العملية الرتبوية، والبد من األخذ باهتماماته  -
 .وميوله ورغباته عند بناء وتصميم أي منهج أو برنامج دراسي

العملية الرتبوية على التدريس بل أن دور املعلم ال يقتصر يف " فيما خيص املعلم ترى الربغماتية أن  -
م م وميوهلم وتنمية قدرا م الختيار ما يشبع رغبا  1"مهمته األساسية هي إرشاد الطلبة ومساعد

 2: واملعلم املؤدي لرسالته على أكمل وجه حسب هذه النظرية البد أن يتصف بصفات هي

 االستقامة يف العمل واالبتعاد عن االرتباك واحلياء. 
 ا تؤدي إىل بناء حواجز نفسية بينه االب تعاد عن االعتزاز بالنفس وفرط الشعور بالذات أل

 .وبني املتعلمني
 استيعاب املادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها. 
 ا التالميذ  .املالحظة املستمرة للميول والرغبات اليت ميتاز 
 لفهم اجليد للمتعلمنيالقدرة على تعزيز االجتاهات اليت تؤدي إىل النمو املستمر وا. 
 القدرة على إدراك دالالت ردود أفعال املتعلمني ومراعاة الفروق الفردية بينهم. 
 التنويع يف عمليات التعامل مع الطلبة وطريقة تدريسه هلم. 

فيما يتعلق بالتدريس استبعدت الربغماتية الطرق الشكلية والتقليدية يف التدريس وركزت على  -
دف ضرورة إتباع طريق ال نشاط الذايت، واعتماد طريقة املشروع وطريقة احملاولة واخلطأ يف التعلم 

يتم التعلم " مساعدة الطالب على حل املشكالت املتعلقة باجلانب البيولوجي واالجتماعي لشخصيته و
عن طريق العمل وإشغال حواس الطالب املختلفة والتماس مع الواقع العملي والبيئة احمليطة باعتبارها 

 3. " مصدرا للمعلومات

                                                   
 .95، ص2002، دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، مدخل إىل الرتبية: الطيطي حممد وآخرون - 1

2- http://ar.wikipedia.org/wiki  (12.12.2012, 11:30 H). 
 .85، ص 2007، 1ر أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط، دا)الرتبية مبادئ وأصول ( ثقافة تربوية : احلديدي فايز حممد - 3
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فيما يتعلق باملنهاج، يبىن املنهاج حسب الربغماتية على أساس امليول الطبيعية للطفل والرتكيز على  -
تأكيد املنهج على " األهداف أكثر من الرتكيز على املادة أو الكتاب و املعلم، إضافة إىل ضرورة 

، والتأكيد على اخلربة الرتبوية ...اءة واحلسابالنشاط ومتطلبات املتعلم األساسية يف املعرفة مثل القر 
وتطويرها وجتديدها، وأن يشمل املنهاج اللغات واملواد االجتماعية والرتبية البدنية والعلوم الزراعية 

 1. " واملنزلية

املدرسة وسيلة من وسائل التقدم االجتماعي وأفضل تدريس خلقي ال يكون عن طريق اإلمالء  -
 .لم وإمنا عن طريق التفاعل وتكوين العالقات االجتماعية السليمة مع اآلخرينوالعرض من جانب املع

ضرورة ربط الرتبية والتعليم بالدميقراطية، فالعملية الرتبوية املبنية على الدميقراطية دائما ما تنتج فرادا  -
م م وحاجا   .دميقراطيني، هلم فرص التعلم وإبداء الرأي حبرية وتسمح هلم بإشباع رغبا

ا أقرب إىل أصحاب االجتاه النظري االجتماعي يف الرتبية والتعليم  كل هذه األفكار ميكن القول عنها أ
تمع على  حيث يعتربان املدرسة جمتمعا حقيقيا يساهم يف حتقيق التكيف االجتماعي لألطفال ودجمهم يف ا

تمع، وما منهج النشاط املتب إال دليل " جون ديوي"ع من طرف النحو الذي يتحقق معه أهداف الفرد وا
على أمهية الوصول ألهداف الفرد املتمثلة يف حتقيق الدافع االجتماعي واإلنساين ودافع البحث التجرييب 

  .ح للفرد القدرة على التفاعل والتعامل مع واقعه وبيئته ليصبح كائنا وباحثانوأخريا التعبري عن هذه الدوافع مت

ا ال ختلو من بعض املآخذ منها إمهال دور املعلم ومن ورغم نواحي القوة اليت متتا ا هذه النظرية إال أ ز 
وميوالته  اليت تكون غالبا تتجه ) الطفل(مثة إمهال الكثري من طاقاته وإبداعاته إضافة إىل الرتكيز على املتعلم 

دارس ورأت أن الدين اليت حنو التسلية واللهو كما استبعدت الربغماتية أمهية تدريس األديان السماوية بامل
  .تسري عليه املدرسة هو الدميقراطية وهي بذلك وضعت الدين االجتماعي عن مكان الدين السماوي

 :االتجاه النظري األكاديمي في التعليم والتدريس .4

تعرب النظريات الرتبوية األكادميية يف جوهرها عن اخلصائص العامة للتكوين والتعليم الشامل، وهي 
ا  ذا االسم أل وانعدام الثقافة لدى الطلبة يعود إىل ...دف إىل جعل الطالب إنسانا مثقفا" توصف 

يم اجلامعي تتميز بتخصص سابق تلقيهم لتكوين عام غري فعال وإىل كون حمتويات التعليم اليت تدرس يف التعل
  2. " ألوانه يف أغلب األحيان

                                                   
 .95مرجع سابق، ص : الطيطي حممد وآخرون - 1
 .218مرجع سابق، ص : برتراند إيفاس - 2
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ويصنف هذا االجتاه إىل نظريتني واحدة تقليدية واألخرى مشولية أو عامة، لكن جند أن هناك الكثري من 
التحليالت والرؤى اليت تقرب بينها يف هذا االجتاه ألن احلديث عن ما هو مشويل البد أن ينطلق مما هو  

  .كالسيكي
ؤكد أنصار هذا االجتاه أن القرن الواحد والعشرون سيكون قرن التكوين األكادميي املرتكز على اجلودة وي

فاملؤسسات التعليمية البد أن ترقى إىل مستوى عال من " والنوعية وهذا ما يؤثر على دمقرطة التعليم، 
  1. " الدافعية للتعليم األكادميي وإىل حتقيق نشاطات فكرية دقيقة

يم البد أن يتسم باجلودة األكادميية اليت تؤدي إىل منح االمتيازات للنخبة أي إال من ميتلكون والتعل
االهتمام بالتعليم الذي ميكن " إىل "  Orrillأوريل "القدرة الالزمة لذلك، وضمن هذا السياق يدعو 

سيكية، ومبعىن أدق الطالب من حتصيل تكوين أساسي يساعده يف اكتساب نظرة كاملة للمعارف ولثقافة كال
يف تبليغ حمتويات صلبة وأكيدة، أي ) التعليم(يكمن دور الرتبية : يقوم هذا التعليم على أساس الفكرة التالية

  2. " حمتويات اثبت التاريخ والواقع صحتها
كما أن التعليم والتكوين البد أن يساعد يف تنمية الفكر النقدي وأن يسمح بتحقيق نوع من االنفتاح 

ينمي باستمرار الكفاءات ويذوق البحث وحب االطالع واكتساب أسلوب حلل املشكالت وأن 
  .االجتماعية

ا، ويتم تكوينه على " وينظر أصحاب هذا االجتاه إىل املدرس على أنه  خبري وقدوة جيب االقتداء 
ويساعده على    بأساس ماذا يدرس وليس على أساس كيف يدرس، فهو يقدم حمتوى للطال

أن املدرس يوجد يف قلب العملية الرتبوية، ولذلك جيب أن  )Brickmanبريكمان ( ويرى ...ابهاستيع
حيصل على تكوين كالسيكي وعلى معارف صحيحة وعلى فهم للتلميذ وللعملية التعليمية، كما ينبغي أن 

  3. " يكتسب يف تكوينه مهارات شرح الوقائع الرئيسية وجيب عليه أن يكرس نفسه جبد لعمله
وجيب أن يستبق التكوين ) تعليمه(عبارة عن وعاء جيب ملؤه ومنوذج جيب تكوينه " أما التلميذ فهو 

  4. " العقلي النمو الوجداين والنقد االجتماعي
ومن كل هذا نستخلص أن املؤسسات التعليمية وفق هذا االجتاه تقوم بأدوار و وظائف، فهي الفضاء 

األساسية، والتعليم فيها يكون مفتاحا إلدراك ذاته وفهم حياته الذي ميكن الطالب من نعلم املهارات 
االجتماعية والتكيف معا والشعور باملسؤولية وتنمية قدراته بالشكل الذي يعينه على االتصال اجليد مع من 

  .حوله
  

                                                   
 .220املرجع السابق، ص  - 1
 .222املرجع السابق، ص  - 2
 .229املرجع السابق، ص  - 3
 .املرجع السابق، نفس الصفحة - 4
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  :المدخل النظري للدراسة الراهنة: ثالثا

بعد عرضنا لبعض االجتاهات النظرية اليت تناولت موضوع الدراسة الحظنا اختالف وتباين يف طروحات هذه      
النظريات، هذا االختالف يعود إىل التباين احلاصل يف املنطلقات اإليديولوجية واألدوات التصورية، ويف املداخل 

  .جوانب املوضوع املراد دراسته النظرية اليت يتبناها الباحثون ويسريون عليها يف معاجلة
وقد استندت دراستنا الراهنة يف رؤيتها مبسألة الكفايات املهنية الالزمة ملهنة التعليم اجلامعي على مفاهيم 
وتصورات ومقوالت ومنطلقات خاصة باملدخل النظري البنائي الوظيفي على اعتباره األقرب إىل االجتاهات النظرية 

لفهم وتفسري حيثيات هذا املوضوع، حيث عرضنا الكثري من االجتاهات  واألكادميية لنفعيةاالجتماعية والنفسية وا
النظرية بشكل ساعدنا على استجالء وتوصيف واقع أهم الكفايات اليت البد أن ميتلكها وميارسها القائم مبهنة 

  .التعليم والتدريس
فسريه لبعد من أبعاد هذه املسألة، وينطلق يف حتليله راء ومبادئ ومفاهيم يستند إليها يف تآوقد ركز كل اجتاه على 

ودراسته على زاوية من زواياه اخلاصة به، واليت يكون منفذها لقراءة سليمة وموضوعية تسهم يف استمراريته وجناح 
  .هذه العملية التعليمية داخل أروقة املؤسسة اجلامعية

جح من منطلقات ودالالت حتمل صبغة نفسية فاالجتاه النفسي حاول حتليل وتفسري مسات املعلم النا 
سيكولوجية، فهو املسؤول عن زرع روح التعاون والتفاعل داخل احلجرة الصفية، أما االجتاه االجتماعي فريى أن 
األستاذ البد أن يتمتع بسلوكات اجتماعية وتعليمية تسهم يف تعزيز وإثارة دافعية املتعلم وتكرس العمل التعاوين 

م،  كي، يفر والتشا  حني نرى أن االجتاه النفعي يصر على أن مهنة املدرس هي التدريس وإثارة الطلبة وتنمية قدرا
كما أنه البد أن يتسم بصفات ومسات منها التمكن من املادة الدراسية واالبتعاد عن الغرور، القدرة على التعزيز، 

، وأخريا جند االجتاه األكادميي وقف التدريسياالستقامة يف العمل والتنويع يف طرق التعامل والتدريس داخل امل
الذي يشري إىل أن املدرس هو اخلبري والقدوة، وهو املتمكن واملسؤول عن تقدمي حمتوى الدرس للطالب وتنمية فيه 
حب االطالع والنقد البناء واملناقشة الدميقراطية بالشكل الذي يسهم يف تطوير معارف الطالب ويف إكساب 

  .يمية نوعا من اجلودة، وبالتايل حتقيق أهداف املنظومة التعليمية ككلالعملية التعل

  :الفصل خالصة -

قمنا يف هذا الفصل بتقدمي وطرح أهم األفكار والتصورات اليت تضمنتها اجتاهات التنظري اليت تناولت لقد 
اخلاصة باجلامعة كنسق، متغريات حبثنا، حيث قسمناها إىل صنفني؛ الصنف األول تناولنا فيه اجتاهات التنظري 
  .والصنف الثاين أشرنا فيه إىل اجتاهات التنظري حول التعليم والتدريس عامة واجلامعة خاصة
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تصنيفنا هذا جاء وفق أسس علمية وموضوعية سهلت لنا التطرق إىل هذا املوضوع ومتغرياته بشيء من 
موجزة ألهم املقاربات النظرية العلمية اليت تناولت التحليل والتفسري الواقعي وأعانتنا على تنظيم وتقدمي صورة ولو 

  .مؤشرات وأبعاد هذا املوضوع

اجتاه كالسيكي، (وقد بدأنا حتليالتنا النظرية باجتاهات التنظري حول اجلامعة كنسق، وقسمناها إىل قسمني 
ا)واجتاه معاصر ً موعة نظريات وأفكار منظريها بدء بالبنائية الوظيفية اليت  ، ففي االجتاه الكالسيكي مت التطرق 

رأت أن اجلامعة هي عبارة عن تنظيم به عالقات وتبادالت وتفاعالت بني أفراده، وهي كمؤسسة هلا تأثري على 
تمع وجناحها مرتبط بإتباع  باقي األنظمة االجتماعية، وصوال إىل النظرية البريوقراطية اليت أقرت بدور اجلامعة يف ا

أخريا النظرية املاركسية وركزنا فيها على املاركسيني احملدثني الذين درسوا اجلامعة كمؤسسة النموذج البريوقراطي، و 
ا فضاء يسعى إىل إعادة إنتاج رأمسال ثقايف خاص بطبقة معينة أما يف االجتاه املعاصر فأشرنا إىل . وتوصلوا إىل أ

حتديث وعصرنة أي جمتمع، وصوال إىل نظرية نظرية التحديث اليت رأت أن اجلامعة كمؤسسة دورها هو املسامهة يف 
رأس املال البشري اليت تقر بأن اجلامعة هي تنظيم اقتصادي يسعى إىل الرفع من مستويات التنمية والتقدم 
االقتصادي من خالل االستثمار يف رأس املال البشري، وأخريا نظرية األنساق االجتماعية اليت نظرت للجامعة 

ا نسق مفتوح له تمعية األخرى على أ   .تأثري وتفاعل مع باقي املؤسسات ا

مث انتقلنا إىل اجتاهات التنظري حول التعليم والتدريس، فتطرقنا إىل أفكار االجتاه النظري النفسي للتعليم 
ا حتقيق النمو  والتدريس الذين ركزوا تفسري وحتليل عملييت التعليم والتعلم من منطلقات نفسية واليت من شأ

ي والعقلي للمتعلمني، مث تطرقنا إىل االجتاه النظري االجتماعي الذي يصر على أن العملية التعليمية هي النفس
ا أفراد وفاعلني اجتماعيني يتفاعلون فيما بينهم وتربطهم عالقات اجتماعية خمتلفة، وصوال  عملية اجتماعية يقوم 

معا حقيقيا يساهم يف حتقيق التكيف االجتماعي لألطفال إىل االجتاه النظري النفعي الذي يعترب املدرسة عامة جمت
تمع، وأخريا االجتاه النظري األكادميي الذي يقر بضرورة وجود التكوين والتعليم ألنه مفتاح الفهم  ودجمهم يف ا

  .والتكيف االجتماعيني إضافة إىل أنه املنمي األول للقدرات واملهارات اليت تسمح بالتطبيع االجتماعي اجليد

وعلى العموم فإن كل اجتاه ومن خالل نظرياته ساهم يف إلقاء الضوء على بعض املؤشرات أو املتغريات أو 
املفاهيم ذات الصلة مبوضوع حبثنا واليت حاولنا من خالهلا التعرف على أهم احملطات واالسرتاتيجيات اليت تتطلبها 

والكفايات اليت البد من توافرها يف القائم مبهنة التعليم  العملية التعليمية، واالطالع على أهم املهارات والقدرات
  .بغية حتقيق أهداف كل الفاعلني يف املؤسسة التعليمية

كما أفادتنا هذه النظريات يف التزود برؤية منهجية وعلمية تساعدنا يف اختيار أدوات مجع البيانات وكيفية 
الشرتاك مع الرتاث النظري للموضوع الذي سنتطرق إليه يف معاجلة هذه البيانات واستخالص النتائج العامة هلا با

  .باقي الفصول الالحقة
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  :تمهيد -

ا الفنية، وهذه من األمور املتفق عليها تربويا يف  إن التعليم مهنة هلا أصوهلا العلمية وإطارها الثقايف ومهارا
عترب عنصرا فاعال ومؤثرا يف  ُ وقتنا احلاضر، لذلك أصبح من الضروري اإلعداد العلمي والثقايف واملهين للمعلم الذي ي
حتقيق األهداف، وحجر الزاوية يف أي إصالح أو تطوير، لذا بات من الضروري النظر يف أعمال ووظائف 
م املهنية، واليت تعد إحدى جوانب إعداد  املعلمني باستمرار والعمل على جعلهم واعني بتطوير وتنمية كفايا

حيث أثبتت جناحها وتأثريها الفعال يف  املعلمني، وقد حظيت الكفايات باهتمام كبري من كافة النظم التعليمية،
  .مساعدة املعلمني على القيام بعملية التدريس بكفاءة واقتدار

ويعد مفهوم الكفايات املهنية مصطلح متعدد املعايري وال يركز على جانب واحد من اجلوانب الرتبوية 
د العملية التعليمية ويطور مادته والتعليمية، حيث كشفت بعض الكتابات الرتبوية أن املدرس ال يستطيع أن يقو 

التدريسية وطرائق تدريسها ملسايرة التطور السريع يف ميدان املعرفة وتنفيذ املهام املوكلة إليه إال إذا متكن من جمموعة 
  .من الكفايات الالزم توفرها يف القائم مبهنة التعليم

ذا املتغري يف فصلنا وحنيط ب كل جوانب قوته وتأثريه يف العملية من هذا سنحاول رصد كل ما يتعلق 
  .التعليمية
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 :ماهية الكفاية .1

ال الرتبوية الذي أصبح تداوله  االت وفرض نفسه خاصة يف ا لقد اكتسح هذا املفهوم يف خمتلف ا
ا، خاصة مع انتشار حركة الرتبية  باملؤسسة التعليمية واقعا حمتوما وعمودا حموريا جلميع األنظمة التعليمية ومقررا

يكفيه كفاية أي كفاه ) ك ف ي(رد الرازي من الفعل والتعليم القائمة على الكفايات، ويقصد بالكفاية لغة كما أو 
  2." القوة والكفي بطن الوادي  واجلمع أكفاء: والكفيةُ بالضم ما يكفيك من العيش، وقيل الكفية" ،  1مؤنته 

أومل يكف بربك أنه ...﴿:من سورة فصلت يف قوله تعاىل 53ويف القرآن الكرمي جند معىن الكفاية يف اآلية 
  .، أي أنه قد بني هلم ما فيه كفاية يف الداللة على توحيده 3﴾   هيدعلى كل شيء ش

والكفاية يف أبسط معانيها وصورها تتمثل يف استطاعة الفرد القيام بعمل أو مهمة دون مساعدة مباشرة من 
القدرة على إجناز النتائج املرغوبة مع اقتصاد يف اجلهد والوقت ) "  good( طرف آخر، وهي حسب جوود 

  4" لنفقات وا

ال التدريسي فالكفاية هي  املقدرة املتكاملة اليت تشمل جممل مفردات املعرفة واملهارات " أما يف ا
  5" واالجتاهات الالزمة ألداء مهمة ما أو مجلة مرتابطة من  املهام احملددة بنجاح وفاعلية 

إخل وقد تكون فطرية ...قلية أو حركية واملقدرة هي ما ميكن للفرد أن يؤديه يف اللحظة احلاضرة سواء كانت ع
  .أو مكتسبة نتيجة للتعلم والتعليم والتدريس) والدية(

الكفاية يف جمال التدريس والتعليم تشري إىل املعلومات " بأن )  Donald medley( ويرى الباحث 
ملعرفة ذات الصلة واملهارات واالجتاهات اليت متكن املعلم من التحضري للموقف التعليمي، فقد تشتمل على ا

بتخصص املعلم واملعلومات العامة، واملعلومات ذات الصلة بعلم النفس أو بعلم االجتماع أو بأية معلومات ميكن 
أن يكون هلا دور يف حتديد قدرة املدرس وأدائه الفعال، أما املهارات فقد تكون ذات صلة باحملتوى ومهارات 

ا كل املهارات  6" ت متعلقة باملدرس والتالميذ والزمالء والقيم القراءة والكتابة، يف حني تكون االجتاها ، أي أ
  .واملعارف اليت تساهم يف رفع مستوى وكفاءة املعلم ومن مثة رفع مردودية العملية التدريسية

                                                   
  .591، ص 1978، )د،ط(، املكتبة األموية، دمشق خمتار الصحاح: الرازي حممد بن أيب بكر -1
 .27، مرجع سابق، ص كفايات التدريس: الفتالوي سهيلة حمسن كاظم - 2
 .53، اآلية سورة فصلت: القرآن الكرمي - 3
 .28، مرجع سابق، ص كفايات التدريس: الفتالوي سهيلة حمسن كاظم - 4
 .رجع السابق،نفس الصفحةامل  - 5

6 - Medley. Donald and Patricia R. crook: research in teacher competency and teaching tasks (theory and 
practice) autumn, 1980, p-p 294-301. 
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  :وعليه يرتبط مفهوم الكفاية يف التعاريف السابقة حول املعلم والعملية التعليمية يف العناصر التالية

 .املعلومات واملهارات األساسية الضرورية للقيام باملهنة )1
 .األدوار واملهام )2
 .األداء الذي يظهره الشخص يف موقف معني )3
  .النتاج الذي يسعى إىل حتقيقه )4

ال التعليمي مرتبط بعدة جوانب   :ويتضح من كل هذا أن الكفايات يف ا

قادرا على إظهاره، وهذا السلوك مرتبط وصف نوع السلوك أو األداء الذي يراد مع املعلم، ويكون  )1
 .باألدوار واملهام املطلوبة منه

 .القدرة على أداء الدور املطلوب منه مبستوى معني من اإلتقان )2
 .املعارف واملفاهيم واملهارات الالزمة هلذا األداء )3
ا من خالل الربامج التدريسية )4  .إمكانية اكتسا
 . موضوعيةإمكانية  قياس هذا األداء عن طريق معايري )5
  1. الكفايات مهام عملية حمددة ينفذها املعلم يف مجيع املواقف، داخل الفصل وخارجه )6

كل هذه اجلوانب تدفعنا إىل القول بأن الكفاية هي قدرات ومهام نعرب عنها بعبارات وحركات سلوكية 
بعدة وسائل وعن طريق  للوصول إىل أداءات فعلية ومبستوى معني من الفاعلية واليت ميكن قياسها ومالحظتها

  .فاعلني وخمتصني يف ذلك

 :تطور الكفاية في الحقل التربوي وأسباب ظهورها .2

إن املتتبع لتطور مفهوم الكفاية يف احلقل الرتبوي جيد أن هذا املفهوم طوره تياران هامان مها التيار 
يف جمال املقاوالت وشركات األجنلوسكسوين والتيار الفرانكفوين، حيث ظهر هذا املفهوم أوال وبشكل واضح 

األعمال بوجه التحديد، فال جرم أن أرباب األعمال مييلون إىل اختيار املوظفني والعمال ذوي الكفاءات واخلربات 
  .الواسعة اليت تؤهلهم للقيام بوظائفهم وأدوارهم على أحسن وجه

ال التعليمي والرتبوي، وانتشر بشكل كبري ملا حيمل يف طياته إجيابيات يف نظر  وعليه أسقط هذا املفهوم يف ا
م م ومشار   .املسؤولني عن األنظمة الرتبوية رغم اختالف تصورا

                                                   
 .18مرجع سابق، ص : عبد الرمحان سعيد بن بتيل - 1
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وقد ظهر هذا املفهوم بشكل طردي مع مفهوم الربامج التعليمية القائمة على فكرة الكفايات يف أواخر 
تكوين " ريكية، وكان التعليم وخاصةالستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين يف الواليات املتحدة األم

املعلمني باملستوى االبتدائي هدفا النتقادات شديدة، فاقرتح املكتب الرتبوي للواليات املتحدة األمريكية 
)U.S.O.E ( ردا على هذه االنتقادات أن تصاغ الربامج الدراسية صياغة حتدد فيها الكفايات حتديدا دقيقا يف

  1." شكل سلوكات

يف دراسته  1952عام )  Lucien Kenny( اه إعداد املعلم يف ضوء فكرة الكفاية عند اجت" وظهر 
ذا االجتاه حيث قامت بعض الواليات واجلامعات األمريكية  اليت أعدها حول إعداد املعلمني، مث تزايد االهتمام 

معة فلوريدا لتحديد مخس مهام بإعداد قوائم لكفايات تربية وتكوين معلمي املرحلة االبتدائية، وتوصل فريق من جا
ملعلم املرحلة االبتدائية وهي التخطيط للتعليم، واختيار احملتويات التعليمية وتنظيمها، واستخدام اسرتاتيجيات لبلوغ 

  2. " األهداف، وتقومي نتاجات التعليم، وحتمل املسؤولية املهنية

وم يف مقاالت اهتمت باجتاه الكفايات، ظهر هذا املفه 1969دائرة معارف البحوث الرتبوية عام " ويف 
  3. " وبدأ ينمو إىل أن أصبح هناك ما يسمى بالربامج التعليمية القائمة على الكفاية

حيث ركز يف " وأخذ مفهوم الكفاية عن مساره الطويل يف الواليات املتحدة األمريكية دالالت متعددة، 
وجهة النظر هذه  1982سنة  Hilbertرى، فقد أحىي البداية على السلوكات ومت إقصاء مجيع األبعاد األخ

فهو يرى أن الكفايات عادات سلوكية، وعلى هذا حتدد مثال برامج لتكوين املعلمني باملؤسسات التعليمية، عن 
وهذه السلوكات ) إخل...شفوية، كتابية،( طريق حتديد الكفايات املنتظرة منهم يف صيغة سلوكات قابلة للمالحظة 

يتوقع أن ينجزه األستاذ فعليا أثناء مرحلة التكوين داخل وضعيات كالسيكية داخل الفصل الدراسي،  يقابلها ما
وترفق لوائح هذه الكفايات اليت تعد باآلالف بسلسلة من مقاييس التحكم املعيارية اليت تتسم بطابع معياري، 

من خالهلا تدريبهم بصورة منهجية  وبذلك فإن الطلبة املعلمني يف مرحلة التكوين خيضعون فعال لربامج يتم
  4. " ومنظمة على القيام بسلوكات مطابقة ملعايري التحكم يف الكفاية

فامتالك الفرد لكفاية ما حسب " وقد تلت املقاربة السلوكية للكفاية مقاربات أخرى ذات منحىن معريف 
بعض الباحثني يعين أن يقوم هذا الفرد أساسا بتشغيل جمموعة من املهارات واملعارف والقدرات اليت يظهر هلا تأثري 

  5. " يف املهمة املطلوب إجنازها

                                                   
 .160مرجع سابق، ص : حديد يوسف - 1
 .64، مرجع سابق، ص كفايات التدريس: الفتالوي سهيلة حمسن كاظم - 2
 .املرجع السابق، نفس الصفحة - 3
 .35ص 34، ص2002، 1، ترمجة احلسني شعبان، مكتب املدارس، الدار البيضاء، املغرب، طالكفايات والسوسيوبنائية: فيليب جونري - 4
 .161مرجع سابق، ص : حديد يوسف - 5
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ا االجتاه السلوكي أي أن هذه العادات املعرفية   .حلت حمل العادات السلوكية اليت كانت ينادي 

الذي يرى أن الكفاية هي املعرفية الباطنية للفرد وهي )  Chomskyتشومسكي ( ويدعم االجتاه املعريف 
ا  ات واليت تنتظم على شكل خطاط) العملية ( نسق من املعارف املفاهيمية واملهارية " تقابل األداء، وتعرف بأ

  1. "مالئم) أداء(من التعرف على مهمة مشكلة وحلها بإجناز ) املواقف ( إجرائية متكن داخل فئة من الوضعيات 

الكفاية تدخل ضمن إطار فعل موجه بغاية وحمدد بسياق وهذا البعد " أما التيار الفرانكفوين فريى أن 
  2"  .املزدوج ميد الكفاية مبوارد قدر ما يواجهها بإكراهات أو قيود

وإمجاال ملا سبق ذكره أصبحت حركة إعداد املعلمني القائمة على الكفايات من أبرز مالمح املستحدثات 
ا جمموعة ميكن  الرتبوية املعاصرة واألكثر شيوعا وشعبية يف األوساط الرتبوية واملهنية، واتساع دائرة االهتمام 

  :تلخيصها فيما يلي

االتقدم الكبري يف جمال العلوم الرت   -أ   .بوية والنفسية والوعي الكبري 
 .ضعف القناعة باألساليب التقليدية للتعلم والقصور يف حمتويات املناهج وبرامج اإلعداد  - ب 
 .ارتباطها مبفهومي األداء والسلوك الالزمني لعملية التعليم والتعلم  -ج 
 .تطور أساليب تقومي املعلمني وتدريبهم  -د 
 .تفريد التعليم واالهتمام باألداءالتعلم من أجل اإلتقان واإلجناز من خالل   - ه 
  .طبيعة العصر الذي نعيشه والذي يشهد تطورا يف عدة جماالت  -و 

ومنه فإن كل الربامج اآلن املبنية على أساس الكفايات أصبحت الطريق السهل واملساعد جلميع الفاعلني 
  .وخاصة املعلم حنو حتقيق أهداف وغايات العملية التعليمية

 :خصائص الكفاية .3

  3: إذا ما ال حظنا يف األدبيات الرتبوية نقر بأن حتديد خصائص الكفاية يتم وفق مخس ميزات وهي كاآليت

ومن بني املوارد اليت تستدعيها الكفاية نذكر  :خاصية الحشد لمجموعة من الموارد المندمجة  .أ 
هذه املوارد تشكل جمموعة مندجمة ... املعارف النابعة من التجربة الشخصية وآليات وقدرات ومهارات

 .يصعب يف غالب األحيان حتديدها

                                                   
 .6مرجع سابق، ص : خالداملومين  - 1
 .161حديد يوسف، مرجع سابق، ص  - 2
 .6، ص5مرجع سابق، ص: لشهب يونس، حداين عبد العزيز - 3
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إن ما حيشده التلميذ أو األستاذ من موارد متنوعة يكون قصد القيام بنشاط أو حبل  :خاصية الغائية  .ب 
مشكل مطروح يف ممارسته املدرسية أو يف حياته اليومية، ويف كل احلاالت فإن الكفاية تكون غائية وقصدية 

 .وتستجيب لوظيفة اجتماعية باملعىن الواسع للكلمة

وذلك أن تنمية كفاءات معينة يتطلب حصر الوضعيات  :خاصية الصلة بين فصيلة من الوضعيات  .ج 
، ورغم اختالف تلك الوضعيات؛ فإن تنوعها واختالفها حمصور يف فصيلة اليت ميارس فيها التلميذ الكفاية

 .حمددة وخاصة، أو مادة أو وحدة معينة

ا هاته ناجتة عن  ) املادة(ترتبط الكفاية أكثر بالتخصص  ):المادة ( خاصية هيمنة التخصص   .د  وميز
ا غالبا ما حتدد عرب فئة من الوضعيات تتناسب مع مشكالت خاصة بالتخ صص ومنبثقة عن كو

ا، إال أن هذا ال ينفي أن بعض الكفايات تنتمي إىل ختصصات خمتلفة تكون أحيانا قريبة من  مقتضيا
 .بعضها، وتكون بذلك قابلة للنقل

فاملعلم أو املتعلم املمتلك للكفاية يف جمال ما يتمكن من التصرف بكيفية متوقعة يف سياقات ومواقف تتسم 
، وذلك ألنه يفهم ما جيب فعله ويتذكر الكيفية والشروط الالزمة لإلجناز الفعال بدرجة عالية من التعقيد

ة   .والصائب، مادام قد تدرب بانتظام على امتالك الكفايات املعينة يف سياقات ومواقف كثرية ومتشا
 1: كما يشري الكثري من الباحثني بأن الكفاية تتميز جبملة من اخلصائص نعرضها كما يلي

  فعل إشعال واستدعاء وتعبئة وإدماج وتصدي ومعاجلة وحل وضعيات متنوعةالكفاية. 
 الكفاية ليست معارف وال قيم وال مهارات وال موارد كيفما كانت طبيعتها، وإمنا سريورة فعل. 
 الكفاية حالة إقدار على الفعل الناجح. 
 ا وجماهلا، مبعىن كفاية مستوى تعليمي مثال هي ق درة يف كفاية سلك تعليمي الكفاية متحولة يف ذا
ا، وأما حتوهلا يف جماهلا )كفاية مجل دالة هي قدرة يف كفاية اإلنشاء( ، وهذا ما يسمى حتول الكفاية يف ذا

 .فيعين انتقال الكفاية من السياق الذي مت بناؤها فيه إىل سياق آخر أو جمال آخر
  تتجلى بنتائج الفعل سواء كان داخليا الكفاية بنية معقدة مع العمليات البيولوجية والفسيولوجية
 )إخل ...كالم، رسم، حركة(أو خارجيا ) إخل...أحاسيس، مشاعر، تقاسيم الوجه (
  الكفاية ال تعين النهاية، بل تعين بداية كفاية أكرب منها، ومنه ال تتوقف الكفاية عند حتقيق أهداف

وإدماج ذلك من أجل التصدي لوضعيات إشكالية معرفية أو أخالقية أو مهارية، وإمنا هي القدرة على تعبئة 
 .متنوعة وجديدة ومواجهتها بكل اقتدار

 الكفاية هدف وظيفي مبعىن الكفاية ليست هدفا يف حد ذاته، وإمنا كفاية توظيفها يف األداء.  
                                                   

 www.ba3ziz.com   (11/03/2010, 14 :15 h) :  ت حسب روجرز كزافيي نقال عن موقعاملقاربة بالكفاءا - 1
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 :أسس ومداخل تحديد الكفايات في مجال التعليم .4

عام والشامل الذي ميكن أن خترج منه مجيع إن األسس واملداخل هي اليت تشكل يف جمموعها اإلطار ال
املصادر الرئيسية واملتعلقة باشتقاق الكفايات، واألسس دائما ما حتدد الغايات واألهداف واملنطلقات اليت تتفق 

تمع وتقاليده   .مع قيم ا

تقليدية ، وتعتمد وقد جاءت تربية املعلمني القائمة على أساس الكفايات كرد فعل لرتبية املعلمني املألوفة أو ال
عملية حتديد الكفايات واختيار مصادر اشتقاقها بدرجة كبرية على بعض األسس، هذه األسس كما حددها هرمة 

  1 :تتمثل يف حماور هي Cooperنقال عن كوبر  

يعد هذا األساس مبثابة األساس احلاكم الذي يتم يف ضوئه وضع الغايات  :األساس الفلسفي  .أ 
تمع وفلسفته، ومن خالله تتحد النتاجات املرغوبة لعملية الرتبية،  واألهداف واملنطلقات اليت تتفق مع قيم ا

زمة ألداء هذا وهو يلعب دورا كبريا يف حتديد مفهوم معني لدور املعلم وتتحد يف ضوئه الكفايات املهنية الال
 .الدور بأسلوب علمي سليم يواكب تطور العصر

املعلم، الطالب، املادة ( املادة الدراسية تعد إحدى مكونات املوقف التعليمي  :أساس المادة الدراسية  .ب 
و ال ميكن أن تتم العملية التعليمية بدون وجود خربات ومعارف تقدم للمتعلم، ومن هذا املنطلق ) العلمية 

ملعريف وتنظيماته فإن أساس املادة الدراسية يعد أحد منطلقات الكفايات التعليمية الالزمة من خالل البناء ا
املتنوعة يف جمال املادة الدراسية، وعادة ما تركز الكفايات اليت حتدد يف ضوء هذا األساس على الكفايات 
التخصصية اليت تقوم على املعرفة بصفة أساسية، كما يتوقع أن يكون هذا األساس مصدرا لتحديد بعض 

الالكفايات األدائية يف جمال املادة الدراسية اليت تعترب  . مكملة للكفايات املعرفية يف ا

تعد املمارسة التعليمية من اجلوانب املهمة يف صقل شخصية املعلم وتزويده باخلربات  :أساس الممارس  .ج 
ا، ومن هذا اجلانب فإن أساس املمارس يقوم على مفهوم  اليت تعجز الربامج التقليدية إلعداده عن تزويده 

لالزمة للمعلم يف أي جمال أو ختصص ميكن حتديدها من خالل التحليل مفاده أن الكفايات التعليمية ا
الدقيق ملا يفعله املعلمون واألساتذة األكفاء أثناء ممارستهم لعملية التدريس، فاملعلم الكفء أو املقتدر من 

العملية خالل أدائه ملهامه التدريسية احملددة مثل إدارة النقاش واحلوار، إدارة الصف، مشاركة الطالب يف 
التعليمية، وتعزيز وإثارة دافعيتهم حنو التعلم وغريها من املهام األخرى ميكن أن تعطي منوذجا جيدا لألداء 

 .املتميز ورمبا الفعال، وهذا بدوره يتيح الفرصة لتحديد الكفايات املرغوبة يف ضوء هذا األساس

                                                   
، رسالة دكتوراه غري برنامج مقرتح لتنمية الكفايات الالزمة ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية باجلماهريية العربية الليبية االشرتاكية: اهلرمة حممد سامل - 1

  .21، ص20منشورة، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق، مجهورية مصر العربية، ص
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 1: حو التايلكما يشري حممود الناقة لألسس العامة لتحديد الكفايات على الن

إن مفتاح الربنامج الصادق القائم على الكفايات،  :األساس الفلسفي أو تحديد افتراضات البرنامج  .أ 
هو حتديد افرتاضاته وأهدافه، أي التصور العام عن الفرد الذي يعد من وجهة نظر اهليئة أو املؤسسة اليت تقوم 

 .التصور العام عن دور هذه املؤسسة وطبيعتهاعلى إعداده ومقدار العطاء املنتظر منه، ويف ذات الوقت 

أي االستعانة مبا أثبتته التجربة وأظهره التطبيق من معلومات وبيانات يف حتديد  :األساس التطبيقي  .ب 
ا معلومات صادقة  .الكفايات، ذلك ألن املعلومات املبنية على التطبيق ينظر إليها دائما بأ

الكفايات على أساس من حتديد األدوار واملهام والواجبات  أي االستناد يف حتديد :األساس األدائي  .ج 
 .اليت سيؤديها الفرد الذي سيتم إعداده، ذلك يف ضوء ما يؤديه األفراد العاملون ذوي اخلربة يف امليدان الفعلي

أي العودة إىل الربامج احلالية واملقررات املوجودة وإشراك العاملني يف املؤسسة مثل  :األساس الواقعي  .د 
 .ضاء هيئة التدريس واملدربني والطالب واخلرباء يف حتديد الكفاياتأع

ومما سبق نستنتج بأن األسس السابقة ومبنظورها العام ميكن أن نشتق منها ونستخرج الكفايات املهنية 
  .الالزمة لعضو هيئة التدريس اجلامعي، وهي املصدر املثايل هلذا الغرض

 :مصادر اشتقاق الكفايات .5

تعدد الدراسات والبحوث واألدبيات اليت حتدثت عن مصادر اشتقاق الكفايات الالزمة للقائم بالنظر إىل 
مبهنة التعليم، نرى تعدد هذه املصادر واختالفها من باحث إىل آخر، وعليه ميكن إجياز أهم مصادر اشتقاق 

  :الكفايات فيما يلي

النظرية الرتبوية يف حتديد الكفايات الالزمة ملمارسة مهنة التعليم يف ضوء " تسهم  :النظرية التربوية  .أ 
، فإذا اعتمدنا  على النظرية التقليدية للتعلم كعملية نقل املعلومات إىل  2" أسس ومنطلقات هذه النظرية 

ا وإذا اعتمدنا على النظرية احلديثة  الطالب، فإن كفايات املعلم ستحدد يف ضوء هذه النظرية ومنطلقا
يئة مواقف التعلم املناسبة، فإن الكفايات املطلوبة من املعلم ختتلف عن كفايات  القائمة على أن التعليم هو 

 .املعلم يف ضوء النظريات التقليدية

                                                   
، رسالة اعلية برنامج مقرتح لتنمية كفايات تعليم التفكري اإلبداعي لدى الطالبات املعلمات بكلية رياض األطفالف: املشريف انشراح إبراهيم حممد - 1

 .92، ص91، ص2003دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة اإلسكندرية، مصر، 
 .53مرجع سابق، ص : جرادات عزت وآخرون - 2
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يعتمد هذا املصدر على حتليل مهام ومسؤولية  :تحليل المهام التعليمية ميدانيا باستخدام المالحظة  .ب 
ء العملية التعليمية واستنتاج عدة أوصاف لسلوك املعلم مث حتليلها واستخراج جمموعة من املعايري املعلم أثنا

 1. السلوكية اليت متثل الكفايات التعليمية

إن تقدير حاجات املعلمني واملتعلمني واملهتمني بالتعليم هو  :تحديد وتقويم الحاجات التعليمية  .ج 
دراسة حاجات املتعلمني " املطلوبة هلذه املهنة، وتعد  مصدر أساسي من مصادر اشتقاق الكفايات

وحتديدها إحدى املهارات اهلامة لتحديد هذه الكفايات، حيث يتم حتليل وحتديد حاجات املتعلمني مث 
 2. " العمل على اشتقاق الكفايات اليت تقابل هذه االحتياجات

علومات وبيانات تساعد املربني على مب" تزودنا األحباث والدراسات الرتبوية : األبحاث والدراسات  .د 
اكتشاف معايري أو صفات التعليم اجليد كما تسهم هذه املعلومات يف حتديد الكفايات اليت يفرتض توفرها 
ا تعطي صورة متكاملة عن مكونات املوقف التعليمي، وهذه املكونات هي مصدر أساسي  عند املعلمني، أل

 3. " الشتقاق الكفايات

 4: أن مصادر اشتقاق الكفايات ستة نوجزها فيما يلي)  Houston(  ويعتقد هوسنت

احلالية إىل كفايات ينبغي أن تتوافر )  course translation( ترمجة حمتوى املقررات الدراسية   .أ 
 .عند املعلم الذي يضطلع مبسؤولية تدريسها

ويقصد بذلك الوصف الدقيق ألدوار املعلم مث يرتجم هذا )  task analysis( حتليل املهمة   .ب 
 .الوصف إىل كفايات يتدرب عليها

م وترمجة هذا كله إىل كفايات جيب أن تتوفر عند املعلم   .ج  دراسة حاجات التالميذ وقيمهم وطموحا
م  .الذي يتصل 

ه وحتديد املهارات الالزم تقدير االحتياجات ويقصد بذلك دراسة احمليط باملدرسة والتعرف على متطلبات  .د 
توفرها عند املتخرجني من هذه املدرسة ألداء وظائفهم يف جمتمعهم مث ترمجة هذا كله إىل كفايات ينبغي أن 

 .تتوافر عند معلمي املؤسسات التعليمية
التحليل النظري ملهنة التدريس والتحليل املنطقي ألبعاد هذا التصور ويف هذا األسلوب يبدأ الباحث   .ه 

 .وعة افرتاضات حول مهنة التدريس وما ينبغي أن يكون عليه املعلم، ومنها حتدد الكفايات الالزمةمبجم
                                                   

 .271مرجع سابق، ص : اخلالدي مرمي - 1
 .60مرجع سابق، ص : جرادات عزت وآخرون - 2
 .61سابق، ص الرجع امل - 3

4- Houston, W and Hawsam, R: competency-based teacher education, CHIGAGO (5) science research associate 
INC, 1972, p-p 201-203. 
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االت ذات املوضوع املشرتك مستخلص   .و  االت يف عناقيد أو فئات يضم كل منها عدد من ا تصنيف ا
 .منها ما يشرتك بينها من أمور ترتجم بعد ذلك إىل كفايات للمعلمني

 1: حممد سامل بعض املصادر واليت متثلت يف وقد أضاف اهلرمة

تعد املقررات الدراسية إحدى املصادر اليت ميكن  :المقررات الدراسية وترجمتها إلى كفايات فحص  .أ 
من خالهلا حتديد الكفايات الالزمة وفيها يتم إعادة تشكيل املقررات املوجودة وحتويلها إىل عبارات تقوم على 

أن ترمجة احملتوى يعين حتويل حمتوى مقرر ما إىل أدءات معينة، والتدرج من ) هول وجونز ( الكفاية ويذكر 
عامة إىل األهداف اخلاصة مرورا بالكفايات وذلك يف خط متصل ميكن تصويره على النحو األهداف ال

 :التايل
 .األهداف التعليمية واملهارات -الكفايات الفرعية  - الكفايات العامة  –األهداف العامة  -املقرر 

فهي تعد أحد  وهي القوائم اجلاهزة واليت سبق إعدادها وتطويرها يف جمال التخصص، :قوائم الكفايات  .ب 
املصادر الشتقاق الكفايات وذلك العتمادها على عدد كبري من الكفايات التعليمية املتفق عليها، مبا يتيح 

 .حرية االختيار وحاجة البحث الذي نريد دراسته

انه رغم سهولة استخدام هذا األسلوب إال أن مشكلة استخدامها تكمن يف أن " ويرى ليندسي 
  . "يد الكفايات قد تضيع يف زمحة اجلزيئيات الكثرية وغري مرتبطة يف القوائم املختلفةالنظرية الكلية لتحد

إىل أنه ميكن عالج هذه املشكلة من خالل القول أنه عند استخدام هذا " لكن أشار بعض الباحثني 
توفر فيها املصدر ينبغي وجود إسرتاتيجية واضحة يتم يف ضوئها اختيار العدد املناسب من الكفاءات اليت ت

 2. " درجة مناسبة من التجريد معتمدين يف ذلك علىٍ رأي احملكمني واخلرباء حول هذه القائمة

يتضمن هذا املصدر االستعانة مبهنة التعليم وتنظيماته املهنية يف  :استطالع آراء العاملين في الميدان  .ج 
لمني، باعتبار أن العاملني يف ميدان ما عملية اشتقاق الكفايات وتضمني ما يرونه ضروريا يف برامج إعداد املع

هم أقدر لتحديد الكفايات الالزمة هلذا امليدان، لذا فإن هذا املصدر يعد من املصادر املهمة واألساسية 
 .لتحديد الكفايات يعتمد على اآلراء املوضوعية النابعة من الواقع امليداين مبشكالته واحتياجاته

تزود املربني مبعلومات تساعدهم على " لبحوث والدراسات السابقة إن ا :البحوث والدراسات السابقة  .د 
اكتشاف معايري التعليم اجليد، وتبني هلم مدى إسهام كل معيار يف إحداث التغري املطلوب، فاملعلومات اليت 

                                                   
 .148مرجع سابق، ص : اهلرمة حممد سامل - 1
 .148سابق، ص الرجع امل - 2
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،  1" تأيت نتيجة األحباث والدراسات الرتبوية تسهم يف حتديد الكفايات اليت يفرتض توافرها عند املعلمني 
وهذا املصدر قد أمدنا بالعديد من الكفايات اليت توصلت إليها الدراسات السابقة اليت اتبعها الباحث سواء  

 إخل... كفايات تدريسية أو تكنولوجية أو إنسانية 

تمع واملدرسة واملهتمني مبجال التعليم من : تقدير الحاجات  .ه  يتطلب هذا املدخل تقدير حاجات ا
برنامج تربية املعلمني عندما يركز على " أن )  Dodlدودل ( معلمني وطالب وأولياء أمور وخرباء، ويذكر 

أكثر امليدان ويتم توجيهه أساسا حنو املشكالت واحلاجات احلقيقية، فإن أسلوب تقدير احلاجات يصبح 
األساليب قبوال الشتقاق كفايات املعلم وحتديدها وأكثرها مالئمة لربامج اإلعداد قبل اخلدمة والتدريب أثناء 

 2. " اخلدمة

 3:كما استخلص جامع وآخرون عدة مصادر الشتقاق الكفايات املهنية الالزمة للمعلم وحدودها يف ما يلي

وهو أسلوب يقوم على أساس حتديد  :تحليل النظمتحليل عملية التدريس عن طريق إتباع أسلوب   .أ 
ا وتوضيح  األهداف العامة والسلوكية للعملية التعليمية، وحتليل أبعاد الكفايات اليت ينبغي على املعلم اكتسا
أنواع وأبعاد املهارات واالجتاهات واألنشطة اليت حتقق تلك األهداف، باإلضافة إىل األخذ مببدأ التقومي 

تابعة وإدخال التعديالت الالزمة على األهداف واألنشطة كلما كان ذلك ممكنا، ومن خالل املستمر وامل
 .ذلك ميكن إعداد قوائم الكفاءات املهنية الالزمة لتحقيق األهداف

وذلك يف أثناء قيامهم  :استخالص الكفاءة المهنية عن طريق مالحظة سلوك معلمين أكفاء  .ب 
دف إعداد برامج تتضمن هذه األمناط بالتدريس واستخالص األمناط السلوكي ة املميزة لطرفهم يف التدريس 

 .ليتدرب عليها املعلمون اجلدد

وذلك باستخالص : االعتماد على نتائج البحوث التي أجريت على عمليات التعليم والتعلم  .ج 
ا تؤثر تأثريا إجيابيا على حتقيق األهداف وطرق التفاعل واألمناط  العوامل اليت أشارت إليها الدراسات على أ

ا املعلم مع طالبه وتزيد من إقباهلم ودافعيتهم على التعلم وتزيد من حتصيلهم  السلوكية اليت يتعامل 
 .الدراسي، ومن مث تضمينها يف برامج إعداد املعلمني
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دف التعرف على  :التعرف على آراء المهتمين بالتربية من معلمين وموجهين ومختصين  .د  وذلك 
هنية الالزمة ملهنة التدريس والتعليم وإعداد املعلم، أي معرفة كل املعارف واملهارات الضرورية الكفايات امل

 .للعملية التعليمية

وجتدر اإلشارة إىل أنه وباإلضافة إىل هذه املصادر الالزمة الشتقاق الكفايات فإنه البد من وجود معلم سليم 
وجسم متكامل وغين باحليوية واالتزان والتحكم يف سلوكه جسديا وعقليا وانفعاليا، وأن يتمتع بتفكري سوي 

  .وعواطفه وميوله حنو اآلخرين، كلها مؤشرات حتفز على التنبؤ بنجاحه وفعاليته يف العملية التدريسية ككل

مما سبق ميكن القول أن لكل اجتاه أو تصنيف مزايا وعيوب، واألخذ بأي منها منفردا يف اشتقاق وحتديد 
  .هنية الالزمة ملهنة التعليم يوقع الباحثني يف أخطاء ومآخذ ومغالطات كثريةالكفايات امل

 :أبعاد الكفاية .6

إن املقصود باألبعاد السمات والصفات والرموز اليت ينبغي توافرها يف املعلم خارج عملية التدريس وداخلها 
م األبعاد احلقيقية للكفايات اليت وخيتلف البعد كثريا عن املهارات والقدرات، هذت ما سنعرفه أثناء توضيح أله

  :ينبغي وجودها يف املعلم؛ وهي

 1: ويتمثل يف أن املعلم البد أن يتصف ويتسم بصفات هي :البعد األخالقي  .أ 

 يتصف باملرونة والشجاعة واحلزمة. 
 يتمتع بروح النكتة والدعابة والدهاء العلمي يف آن واحد. 
 يتصف باملثابرة والصرب. 
  مهنية عاليةيتمتع بأخالقيات. 
 يتصف باهلدوء وعدم االنفعال وغري حاد يف الطباع داخل الصف. 
 ديناميكي ويستخدم صوته وتعبريات الوجه جللب االهتمام. 
 يتضح عليه الشعور بالثقة ليثق الطلبة فيه. 
 يشجع االحرتام املتبادل بينه وبني املتعلمني وبني املتعلمني أنفسهم. 
 م معاملة إنسانية وبصر رحب دائمايظهر اهتماما بطلبته ويعامله. 
 عادل يشجع فرص التقومي الذايت ويقلص فرص التحيز ألدىن درجة. 
 يشجع مشاركة املتعلمني يف األنشطة التعاونية. 
 التخاطب مع املتعلمني يكون بأساليب تربوية ونفسية. 
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 التعمق يف العملية التدريسية واستغالل احلسن لوقت التدريس. 
 اخ املناسب للتدريس كاالستماع اجليد للطلبة وتأييدهم وشكر أثناء اإلجابة خيلق اجلو واملن

 .إخل...الصحيحة وتوجيههم يف حال اإلجابات اخلاطئة

ويضم الكفايات األكادميية املعرفية الالزمة لتمكينه من ممارسة التدريس  ):العلمي(البعد األكاديمي   .ب 
 1: بفاعلية؛ وهي

  ح الواضح لتسهيل الفهم الصحيحاإلملام مبادة التخصص مع الشر. 
 امتالك مهارات التقصي واالكتشاف مع استخدام خطوات منهج البحث العلمي يف ذلك. 
 استخدام األمثلة التوضيحية املرتبطة مبادة الدرس وأهدافه. 
 إيضاح أوجه الرتابط بني عناصر الدرس وبني موضوع الدرس ومشكالت احلياة االجتماعية. 
 نشطة و واجبات ذات عالقة مبحتويات الدرسإشراك الطلبة يف أ. 
 إتقان احلقائق واملفاهيم والتعميمات اخلاصة باملادة والتمييز بينها وبني اآلراء الشخصية. 
 استخدام التمارين أو التطبيقات املناسبة وكذلك اآلليات املالئمة للتعامل معها. 
  تمعهاإلملام باألهداف التعليمية ملادة التخصص واألهداف  .الرتبوي العامة 
 اإلملام باملصادر واملراجع األساسية يف جمال ختصصه واالطالع على كل جديد فيه. 
 تكييف موضوعات املقرر الدراسي وفق متطلبات املتعلمني و وفق الظروف الطارئة. 
  تشجيع التعلم الذايت(مساعدة املتعلمني على تذليل الصعوبات وإجياد املعلومات بأنفسهم.( 
 ال التخصص  .اإلحاطة الكاملة باخللفية الواسعة 

يقرتن هذا البعد باملقدرة على استخدام املفاهيم واالجتاهات وأنواع السلوك األدائي يف  :البعد التربوي .ج 
 2:التدريس بسهولة ويسر وإتقان لتحقيق األهداف الرتبوية، ويضم البعد الرتبوي الكفايات األدائية التالية

وتشمل كفايات فرعية تتمثل يف حتليل حمتوى مادة الدرس ملعرفة  :السابقة للتدريسالكفاية  )1
جوانب التعلم املختلفة، وحتليل خصائص املتعلم أي معرفة مستويات النمو العقلي واالجتماعي واملعريف 
للطالب، والتخطيط للتدريس من خالل وضع تصور مسبق للمواقف التعليمية مث صياغة أهداف 

اليت تعترب احملور األساسي الذي تدور حوله ومن أجله كل النشاطات واملواقف التعليمية  التدريس
املتصلة بعملية تعليم وتعلم الدروس، إضافة إىل حتديد طرائق التدريس مراعني يف ذلك خصوصيات 

حديد املعلم وإمكانيات املتعلمني والبيئة الفصلية، وصوال إىل حتديد إسرتاتيجية التدريس وهي املعروفة بت
موعة العناصر األساسية اليت تشكل يف جمموعها إسرتاتيجيات التدريس، وأخريا حتديد الوسائل 
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التعليمية واليت بدورها تعني املعلم عن تسيري الدرس، وذلك مبراعاة مناسبتها لطبيعة حمتوى الدرس 
 .ومستوى نضج وخربة املتعلمني

يس الفعلي وتضم كفايات فرعية، منها تنظيم بيئة وهي تشمل مرحلة التدر  :كفايات التدريس )2
يئته ليكون مناسبا لعملييت التعليم والتعلم، مث التهيئة للدرس من خالل التمهيد للدرس  الفصل أي 
يئة املتعلمني ذهنيا وجسميا وانفعاليا وبعدها تعزيز وجذب االنتباه وتنويع احلوافز أي إثارة اهتمام  و

باههم أثناء سري العملية التدريسية، إضافة إىل استخدام الوسائل التعليمية املتاحة املتعلمني وتقوية انت
وحتسني طرق االتصال لتحقيق األهداف الرتبوية والتعليمية املنشودة وصوال إىل إدارة جيدة للفصل من 

تحقيق خالل خلق جو اجتماعي انفعايل إجيايب وتنمية عالقات إنسانية واحملافظة على استمراريتها ل
التفاعل املتميز بني مجيع الفاعلني يف احلجرة الصفية، وأخريا حتديد الواجب املنزيل للمتعلمني من أنشطة 

ا لغرض مراجعة ما مت عرضه أو لعمل مقبل داخل الفصل  .و واجبات يكلفون 

 وتتضمن كفايات فرعية تتمثل يف كيفية صياغة وتوجيه األسئلة :كفايات تقومي نتائج التدريس )3
الصفية وإعداد أسئلة مادة الدرس إضافة إىل التقومي التكويين وهي الوسائل اليت يستخدمها املعلم أثناء 
سري الدرس أو بعده على فرتات منتظمة خالل تطبيق الربنامج التعليمي وأخريا التقومي النهائي وفيه 

اية الربنامج الدراسي سواء كان ف صليا أو سنويا لغرض تقدير مدى يستخدم املعلم الوسائل الالزمة يف 
 .حتصيل املتعلمني ومدى حتقيق األهداف التعليمية والرتبوية املنشودة يف مستويات التعليم املختلفة

 1: ويتضمن الكفايات الوجدانية واالجتماعية التالية :بعد التفاعل والعالقات االجتماعية واإلنسانية  .د 

  إلجناح عملييت التعليم والتعلم) رئيس القسم(التعاون مع الزمالء واملدير. 
 حل املشكالت بوعي وقصد من خالل نشاطات هادفة. 
 تمع احمللي  .ترمجة األهداف التعليمية والرتبوية خلدمة ا
 إقامة عالقات مع مجيع املتعلمني مبنية على التفاهم والتعاون وإعطاء توجيهات واضحة هلم. 
 ة املشكالتاإلسهام يف اختاذ القرارات املتعلقة مبعاجل. 
 تنمية االنضباط الذايت والسلوكي للمتعلمني. 
 تشجيع مشاركة املتعلمني يف التفاعل داخل الصف واختيار األنشطة املناسبة. 
 مالحظة عمل املتعلمني والتدخل لتصحيح ما هو خاطئ، وإضافة كل ما هو ناقص. 
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 :أنواع الكفايات وتصنيفها .7

تمع  تتعدد أنواع الكفايات بتعدد النظرة إليها وذلك حسب فلسفات التعليم ونظريات التدريس وحاجات ا
حتديد احملاور اليت تدور يف ضوئها الكفايات باعتبارها " واملقصود بتصنيف الكفايات كما تقول إميان هريدي هو 

نيف تيسري مهم التفكري يف كل جانب من رئيسية، يتم حتليلها إىل كفايات ثانوية حيث أن اهلدف من التص
  1. " جوانب اإلعداد وتنميته لدى املعلمني

 2: وقد قسم بعض الباحثني الكفاية إىل ثالثة أقسام وميزوا بني ثالث درجات من الكفاية؛ وهي

أي كفاية الدرجة، وتعرف يف األدبيات الكندية باألهلية أو القدرة، ونتحدث عنها : الكفاية األولية  .أ 
سؤال أو تعليمة أو صيغة (  يتعلق األمر مبعرفة علمية أو جمموعة حمددة من العمليات جوابا عن إشارة حني

 .ويكون القصد منها هو إجراء... ) معروفة ومألوفة من طرف التالميذ

أي كفايات الدرجة الثانية ويتعلق األمر بامتالك جمموعة من هذه الكفايات  :كفايات أولية مؤطرة  .ب 
ومبعرفة اختيار الكفاية اليت تصلح من بينها ملواجهة وضعية مستجدة مبا تقتضيه هذه املعرفة من األولية، 

 .حتليل وتأويل للوضعية

موعة من  :كفايات مركبة  .ج  أي كفايات الدرجة الثالثة، وفيها تكون بصدد االختيار والرتكيب الصحيح 
دف معاجلة وضعية جديدة ومركبة  .الكفايات األولية 

 3 :ويصنف بلوم الكفايات من حيث طبيعتها إىل

وتتمثل يف أنواع املعارف واملعلومات واملفاهيم الالزمة للمعلم، سواء حول املادة أو  :كفايات معرفية  .أ 
 .البيئة احمليطة أو الطالب

وتتمثل يف املهارات األدائية اليت تلزم املعلم يف خمتلف أوجه النشاط الرتبوي  :كفايات نفس حركية  .ب 
 .لعملية التعليميةل
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ا :كفايات وجدانية  .ج   .وتتمثل يف االجتاهات والقيم اليت يتبناها املعلم ويؤمن 

وهناك من يصنف الكفايات من حيث مستوى التعقيد، ويبدأ فيها من البسيط وينتهي باملركب، لذا يساعد 
  .اد املهين للمعلمهذا التصنيف واصفي برامج اإلعداد والتدريب على وضع تصور واقعي ملراحل اإلعد

كما تصنف الكفايات من حيث أدوار املعلم أو ينطلق هذا التصنيف من تصور ألدوار املعلم مع طالبه 
  :ويتلخص ذلك يف حصر جماالت الكفايات يف ستة؛ هي

 املعلم ناقل للمعرفة. 
 املعلم مدير للنشاط التعليمي. 
 املعلم مصمم ومصدر لعملية التدريب على التعليم. 
 مدير ومصمم ملهام التعليم املعلم. 
 املعلم مشارك يف اإلشراف. 
 املعلم متفاعل مع اآلخرين. 

ا ثالثة أنواع؛ وهي   1: وقد صنفها جرادات وآخرون بأ

ال تقتصر الكفايات املعرفية على املعلومات واحلقائق، بل متتد إىل امتالك كفايات : الكفايات المعرفية  .أ 
املعرفة، ومعرفة طرق استخدام هذه املعرفة يف امليادين العملية، وقد أوضحت التعلم املستمد واستخدام أدوات 

حركة تربية املعلمني القائمة على الكفايات أن الكفايات املعرفية ضرورة ال غىن عنها للمعلم على أن تشكل 
رعيني مها  بكفايات أدائية متكن املعلم من أداء متطلبات العمل، وتنقسم الكفايات املعرفية إىل نوعني ف

 ).إخل ...حمتوى املادة الدراسية( وكفايات احملتوى ) طرق التدريس ( كفايات العمليات 

وتشمل هذه الكفايات قدرة املعلم على إظهار سلوك واضح يف املواقف الصفية : األدائيةالكفايات   .ب 
 :والدراسية، ومثال ذلك

 أن يكون املعلم قادر على استخدام أدوات التقومي. 
 طة يومية فيها أهداف متنوعة ويصيغها يف سلوكات حمددةأن يضع خ. 

 .املعلم هو قدرته على القيام بالسلوك املطلوبومعيار حتقق الكفاية يف أداء 

إن امتالك املعلم للكفايات املعرفية يعين أنه ميتلك املعرفة الالزمة : كفايات اإلنجاز أو كفايات النتائج  .ج 
مؤشر على أنه امتلك القدرة على األداء، وأما امتالكه للكفايات ملمارسة العمل، دون أن يكون هناك 
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األدائية فيعين أنه قادر على إظهار قدراته يف ممارسة مهارات التعليم، دون أن يعين وجود مؤشر على أن هذا 
املعلم قادر على إحداث نتيجة مرغوبة يف أداء طالبه، لذلك يفرتض أن ميتلك املعلم كفاية القدرة على 

داث التغيريات يف سلوك املتعلمني وقد ميتلك املعلم مجيع املعارف قادرا على أداء مهارات التعليم دون أن إح
 :يكون فاعال يف إحداث النتائج املتوقعة أو ما يسمى بكفايات اإلجناز أو النتائج، ومن أمثلتها

 أن يكون املعلم قادرا على االجتاهات العلمية يف حتليل املشكالت. 
  يكون املعلم قادرا على زيادة سرعة الطالب يف التعلم والقراءةأن.  

ما ولكنها تتميز  فمثل هذه الكفايات تتحدث عن النتائج ال عن األداء أو املعرفة رغم ارتباطها 
  .بدخول عناصر جديدة تتمثل يف احلماس والثقة بالنفس والقدرة على الوصول إىل النتائج

وقال فيه أنه نوع من ) االنفعالية ( الكفاية الوجدانية " وعا يسمى كما أضاف حممود صابر حسني ن
الكفايات املتصلة باالستعدادات وامليول واالجتاهات والقيم األخالقية واملثل العليا، وميكن اشتقاقها من القيم 

ايات، وتكاد األخالقية واملبادئ السائدة يف أي نظام، وتستخدم مقاييس االجتاهات لقياس هذا النوع من الكف
  1. " جتمع البحوث والدراسات السابقة على صعوبة حتديد هذه الكفايات وقياسها

الكفايات اليت تشتمل " فقال هي ) االستقصائية ( وأضاف اهلرمة نوعا خامسا وهو الكفايات االستكشافية 
ا املعلم للتعرف على النواحي املتعلقة بعمله   2. " على األنشطة اليت يقوم 

  3: العصيمي عدد ما الكفايات املهنية للمعلم واملالئمة للمتغريات العاملية املعاصرة يف ثالث كفايات هي ويلخص

وفيها يوصف املعلم باملعلم الباحث ومعلم املعرفة، وهي كفايات تشمل امتالك املعلم  :كفايات معرفية  .أ 
ا أجزاء املعرفة مع لقاعدة علمية معرفية صلبة وذات اتساع وعمق معريف، ومدرك للكيفية ال يت ترتابط 

بعضها البعض، ولديه القدرة على جتديد معارفه، حبيث يكون مصدرا للمعرفة احلديثة للتالميذ، ومرشدا هلم 
إىل مصادرها بشكل مستقل، وقادرا على تطبيق املعارف اليت يقدمها واالستفادة منها والسيطرة عليها يف 

بأن املعرفة متغرية ونسبية وهو امللم بطرق التحليل والتفكري املنطقي حياة التالميذ، وهو املعلم املؤمن 
واإلبداعي احلر، وأن يكون قادرا على ممارسة هذا التفكري بأنواعه خالل تدريسه الصفي وعلى تكوين 

 إخل...املهارات املعرفية والبحثية الالزمة يف القرن الواحد والعشرين

                                                   
، رسالة الكفايات الرتبوية واملهنية ملشريف املوهوبني من وجهة نظر املشرفني املختصني واملعلمني املتعاونني: احلميداين صاحل بن مجعان بن رداد - 1

 .24، ص 2009ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، السعودية، 
 .24ص سابق، املرجع ال - 2
، حبث مقدم للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية، اللقاء السنوي املتغريات العاملية املعاصرة وأثرها يف تكوين املعلم: العصيمي خالد بن حممد - 3

 .387ص  386، ص 2005الثالث عشر، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض، السعودية، 
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املعلم باملعلم الرقمي واملعلم التنافسي، ويشمل كفايات التمكن  وفيها يوصف :كفايات تعليمية ومهنية  .ب 
من مهارات استخدام احلاسب اآليل واإلنرتنت ومهارات االتصال والتواصل الشفهي والكتايب وبلغة راقية 
والقدرة على حتويل احملتوى العلمي إىل نشاطات تعليمية، والتدريس باستخدام تكنولوجيا التعليم ويعتمد على 

ملختربات واحلقائب التعليمية كوسائل تعليمية، وتدريب التالميذ على التعامل مع عامل املعلومات ا
واالتصاالت عن طريق احلاسب اآليل واإلنرتنت وتوظيفها مجيعا يف احلياة العلمية والعملية، ويكون دوره 

تمع وحاجات النظام التعليمي وقاد ر على خلق عالقات الوساطة بني حاجات املتعلمني وحاجات ا
إخل، لذا جيب أن يكون متجددا يف ...إنسانية سليمة وإجيابية مع أولياء األمور وأصحاب العالقة باملدرسة

معارفه ومهاراته وخرباته، ومتطورا يف وسائله ومنفتحا على كل ما هو جديد وتعلم مهارات جديدة غري 
تائج بدقة و وفق معايري عصرية جديدة تركز على املهارات السابقة، كل هذا من أجل حتقيق األهداف والن

تنمية عقل وشخصية مهارات وقيم التلميذ وإرشاده للوصول إىل مصادر املعرفة وتشجيعه على تطبيقها يف 
 .الواقع الفعلي

وفيها يوصف املعلم باملعلم الدميقراطي ومعلم املواطنة، وهي كفايات  :كفايات ثقافية واجتماعية  .ج 
م احلرية األكادميية كسلوك وممارسة واعية يف العملية التعليمية وفق الضوابط وااللتزام بالصاحل تشمل متثل املعل

العام ولديه طموحات يف رسم مستقبل حنو الدميقراطية وإحياء منظومة قيمية وأخالقية حتكم أداءاته، حبيث 
م تالميذه بعدالة وشفافية، ويشكل حافزا لتالميذه  للبحث والنقد واملشاركة وإعادة يبدع يف التدريس ويقوّ

احليوية للصف وإشراكهم يف عملية التعليم، إضافة إىل قدرته على جعل الوطنية موضوع التقاء كل التوجهات 
تمع، وتنمية السلوك االجتماعي  واألفكار واآلراء واليت تعكس نوعا من التعددية الثقافية والفكرية يف ا

م، وترسيخ مفاهيم التعاون والتطوع والتضحية واألخالقي والتعامل مع تالميذه  مبوضوعية وتعزيز عالقاته 
بالنفس واملال يف سبيل الدفاع عن الوطن، وقادر على التعامل مع جتديد الثقافة احمللية والتفاعل مع الثقافة 

حىت يكون له دور  العاملية بدال من التلقني واالنبهار، ويراعي أيضا التعددية الثقافية والسياسية يف تدريسه،
تمع واجلماعات املختلفة  يف نشر ثقافة السالم وااللتزام مببادئ العدل والتسامح واالحرتام بني أفراد ا

 .واملعروفة بتنوعها العرقي والديين والثقايف

 4:كما أشارت يسرى مصطفى السيد إىل أن هناك أربعة أنواع من الكفايات املهنية

وميوله اجتاهاته وقيمه ومعتقداته، هذه ) املعلم(وتشري إىل استعدادات الفرد  :الكفايات الوجدانية  .أ 
 .الكفايات تغطي جوانب متعددة مثل حساسية املعلم وثقته بنفسه واجتاهاته حنو مهنة التعليم

                                                   
، كفاءات املهنية للمعلمات يف كيفية إعداد اخلطط العالجية لتحسني املستوى التحصيلي للتلميذات الضعيفاتتنمية ال: السيد يسرى مصطفى - 4

 www.khayma.com/yousry/index.htm: جامعة اإلمارات العربية املتحدة، كلية الرتبة، االشاب املوجه بأبو ظيب، نقال عن موقع
(03/09/2012  18 :30 h) 
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وتشري إىل كفايات األداء اليت يظهرها الفرد املعلم وتتضمن املهارات النفس حركية   :الكفايات األدائية  .ب 
 .وظيف وسائل تعليمية، وأداء هذه املهارات يعتمد على ما حّصله املعلم سابقا من كفايات معرفيةكت

وتشري إىل املعلومات واملهارات العملية الضرورية ألداء املعلم يف شىت جماالت عمله  :الكفايات المعرفية  .ج 
 .التعليمي التعلمي

أي أثر كفايات ) التعليم(يات السابقة يف امليدان وتشري إىل أثر أداء املعلم للكفا :الكفايات اإلنتاجية  .د 
 .املعلم يف املتعلمني ومدى تكيفهم يف تعلمهم املستقبلي أو يف مهنهم

ً على ما سبق ذكره من تصنيفات وأنواع للكفايات، وحسب فرضيات دراستنا لزاما علينا إعطاء  وبناء
 :نحو التايلتصنيفات خاصة ببحثنا يف موضوع الكفايات واليت كانت على ال

وهي عبارة عن مهارات ومعلومات وسلوكيات وصفات يكتسبها األستاذ لتعينه  :الكفايات التدريسية  .أ 
على أداء مهمة معينة، هذه الكفايات تشمل التمكن من املادة الدراسية والقدرة على تشويق الطلبة 

تخدام األمثلة والتحمس يف األداء واستخدام طرق التدريس احلديثة والوضوح يف الشرح واس
 :إخل، وبدوره ينقسم هذا النوع من الكفايات إىل...املناسبة

 كفايات ختطيط التدريس. 
 كفايات تنفيذ التدريس. 
 كفايات تقومي التدريس. 
 كفايات اإلدارة الصفية 
 كفايات التفاعل يف العالقات. 

شاعة اجلو إوهي كل املهارات والقدرات اليت تطبق على الطلبة من خالل : الكفايات اإلنسانية  .ب 
وعدم  الدميقراطي واستخدام املناقشة على أسس دميقراطية وتقبل آرائهم والتعامل مبساواة وإنسانية

إخل، أي كل املهارات اليت تساعد على االهتمام بذات الطالب وحتقق ...التعامل بفوقية وسلطوية
 .إنسانيته

ال التعليمي ألنه بواسطتها نصل إىل تقييم  :فايات التقويميةالك .ج  تلعب هذه الكفايات دورا كبريا يف ا
مدى حتقق األهداف التعليمية اليت وضعتها املؤسسة التعليمية من خالل تقومي الطالب وبشكل فعال 

 .داخل حجرة الدراسة
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ا كل املهارات واملعارف يف جمال استخدام احلاسوب واإلنرتنت  :الكفايات التكنولوجية  .د  ويشار بأ
وتوظيفها يف العملية التعليمية، وهي القدرات اليت ميتلكها األستاذ ويقدر على ممارستها يف جماالت 

 .تكنولوجيا التعليم املختلفة

 أن هناك اختالف يف تصنيف وعليه ومن خالل استعراضنا لكل هذه األنواع والتصنيفات أمكننا القول إىل
الكفايات، فعادة ما تصنف حسب كل باحث واجتاهات، أو حسب البيئة أو املناخ التعليمي املتبع، وأحيانا 

  .حسب اهلدف املسطر هلا يف البحث

 :حركة الكفايات التعليمية .8

خالل العقود الثالثة يعد اجتاه الكفايات من أبرز االجتاهات احلديثة اليت سادت إعداد املعلمني وتدريبهم 
بدأت يف " املاضية، فقد قام الكثري من الرتبويون باعتماد الكفاية بدال من املعرفة يف برامج تربية املعلمني، وقد 

تمع األمريكي كحركة ثقافية يتم فيها تقييم أداء املعلم من خالل سلوك املتعلم وحتصيله الدراسي، مث اهتمت  ا
امج إعداد وتدريب والذي اعتمدت على تعزيز األسس الرتبوية والنفسية لديه، وقد انتشر بتقومي املعلم من خالل بر 

رفت حبركة إعداد املعلمني على أساس الكفايات،  وتقوم على أساس فكرة  هذا االجتاه على شكل حركة واسعة عُ
ملهام املرتبطة بأدواره ترى أن املعلم الكفء هو الذي ميتلك جمموعة من الكفايات جتعله قادرا على القيام با

  1. " املختلفة ويؤديها مبستوى معني من التمكن يف األداء

دف هذه احلركة إىل التعرف على املهارات اخلاصة اليت ينبغي أن تتوافر لدى املدرسني لتحسني أدائهم  و
 التأكيد على املهارات التدريسي، واالنتقال بذلك من التأكيد على حمتوى املناهج يف إعداد املعلمني وتدريبهم إىل

  2. أو الكفايات اليت ينبغي أن يكتسبها املدرس، ويقوم باملمارسة الفعلية هلا بدرجة عالية من التمكن واإلتقان

فرتبية املعلمني القائمة على الكفايات تقوم على أن كل معلم حيقق أهدافه بتوفري التعليم املناسب من 
تيار األهداف املناسبة وتصميم مواقف ميكن للمتعلمني بواسطتها إتقان املهارات واملعارف والقيم، وذلك باخ

الكفاية وحتقيق األهداف، ويف ضوء هذه احلركة تغريت النظرة إىل املعلم املؤهل من معلم ميتلك املعلومات الرتبوية 
  .إىل معلم ميتلك القدرة على أداء مهارات التعليم املختلفة

ا عوامل متعددة منهاويالحظ يف نشأة هذه احلركة هذ   3: ه احلركة واملؤثرات اليت ساعدت على نشأ

                                                   
، عدد خاص مبلتقى التكوين بالكفايات يف الرتبية، الكفايات الشخصية واألدائية لدى معلمات الرتبية التحضريية: عون علي، شعالل نصر الدين - 1

 .300س، ص .جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، د
 .443بن دومي حسن، مرجع سابق، ص  - 2
 .32، مرجع سابق، ص كفايات التدريس: الفتالوي سهيلة حمسن كاظم - 3
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أن التحرك باجتاه الربامج القائمة على الكفاية كان نتيجة ملطالبة اجلماهري مبردود أفضل للعملية وأن  )1
تكون املدارس أكثر استجابة وفعالية للمتطلبات االجتماعية والفردية، كما أن املدراء والطلبة بدأوا 

 .يرغبون يف التعرف على املعلمني الذين يتمتعون بكفاية عالية داخل الصف من حيث املعرفة واملهارات

ا واليت تؤكد  )2 ا وعيو جاءت كرد فعل على األساليب التقليدية اليت تسود برامج اإلعداد لتتجاوز ثغرا
لعكس اآلن فإن حركة تربية إخل، وعلى ا...على اجلانب النظري وإمداد املعلم مبعلومات ومعارف متنوعة

املعلمني القائمة على الكفاية تستند على حتديد وإكساب الكفايات املرتبطة بأدوار املعلم ومسؤولياته يف 
ا أثناء املهام الرئيسية املطلوبة يف العملية التعليمية  .املوقف التعليمي إضافة إىل إتقا

احبه من دراية واسعة خبصائص املعلم ونوعيات جاءت نتيجة التطور احلاصل يف مهنة التدريس وما ص )3
 .سلوكه واإلميان بأدوار جديدة يف املواقف التدريسية فهو معلم ومتعلم ومبتكر وجمدد

جاءت كاستجابة النسحاب الكثري من املفاهيم االقتصادية وأساليبها على النظام التعليمي وعلى مراحل  )4
تم  التعليم ومستوياته كافة واليت كانت تركز على املدخالت، ومن هنا بدأت برامج إعداد املعلمني 

بنوعية املخرجات وهي النتائج النهائية املتصلة يف التغريات املتوقع حصوهلا يف معرفة سلوك وأداء 
 .املعلم/الطالب

إن تطور التكنولوجيا وتوفرها سهل تنفيذ منهج احلركة يف عملية التعليم والتعلم، وهذه التغيريات  )5
ت العلمية واالجتماعية واملهنية أدت إىل تصميم وبناء مثل هذه الربامج اليت تقوم على تربية والتطورا

 .املعلمني وإعدادهم وفق الكفاية

التدريس املبين على الكفاية يركز على طريقة التعليم بفعالية وال دخل لطرق " ويرى أنصار هذه احلركة أن 
على جانب األداء ال يعين ذلك إمهاال للمعارف واملعلومات اليت هي جزء التعليم بالعاطفة اإلنسانية، وأن الرتكيز 

الني النظري والتطبيقي، كما أن حتليل عملية التعليم  ا تؤكد على عملية الربط والتكامل بني ا من الكفاية بل أ
دف تسيري عملية إعداد املعلم وتدريبه حىت يتم إتقان ه ا الفرعية إمنا يتم  ذه املكونات الفرعية لعملية إىل مكونا

  1. " التعليم يف إطارها العام حىت حتقق األهداف الرتبوية للعملية التعليمية

  2: ويشري الكثري من الرتبويون إىل بعض القواعد األساسية حلركة الكفايات ومن أمهها؛ ما يلي

                                                   
 .320مرجع سابق، ص : عون علي، شعالل نصر الدين - 1
 .125ص 120مرجع سابق، ص: جرادات عزت وآخرون - 2
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أهداف التعليم يف عبارات وفيها يتم حتديد : المعالم األساسية لتربية المعلمين في ضوء الكفايات  .أ 
ئل التقومي وتوفري وسائل تعليمية هلا صلة باألهداف وإلقاء مسؤولية التعلم سلوكية وإعالن األهداف و وسا

 .على املتعلم، وتقومي خربة التعلم يف ضوء معايري الكفاءة

 :وفيها يشار إىل أن: المسلمات التي تقوم عليها حركة التربية في ضوء الكفايات  .ب 

 .ريس الفعال مهنة هلا أصوهلا وقواعدها املرتبطة بأدوار املعلم ومهامهالتد  -
املعلم البد أن يتوفر لديه جمموعة من الكفايات الالزمة، هذه الكفاية البد أن تقوم بصفة ضرورية  -

 .والزمة
 .إن حتديد الكفايات الالزمة لعمل املعلم عملية ممكنة، وقابلة للتنمية يف نفس الوقت -
 .لدى املعلم تؤثر تأثريا أساسيا يف نواتج التعليم لدى الطالبالكفايات  -
 .إن طرق التعلم جيب أن تتنوع مع توظيف وتنمية مهارات التعلم الذايت -
ا - موعة من الكفايات وإتقا  .إن مستويات النجاح وإمكانية ممارسة املهنة يرتبط مبدى متلك املعلم 

إن من أبرز التغريات اليت أثرت على ظهور : لى الكفاياتاألسس العامة لتربية المعلمين القائمة ع  .ج 
 :حركة الكفاية حسب جرادات وزمالئه جند

فالتغيريات اليت أحدثتها التكنولوجيا زودت العملية الرتبوية  :تطور التكنولوجيا وتكنولوجيا التعليم )1
أن حركة  إخل سامهت يف رفع حركة الكفايات، حىت أمكن القول...مبفاهيم وأساليب وأدوات 

الكفايات هي إحدى منجزات تكنولوجيا التعليم، لذلك أصبحت احلاجة ماسة إىل إعداد املعلمني 
 .وتدريبهم على استخدام التقنيات التعليمية احلديثة

من حيث إن هناك ارتباط بني حركة الكفايات وحركة األهداف السلوكية : األهداف السلوكية )2
السلوكي يساعد على إحداث التغيري يف سلوك املتعلم، وهذا ما دفع املفهوم والشكل واحملتوى، فاهلدف 

ا هدف سلوكي تعكس متاما االلتزام بتحقيق األهداف  .بعض املربيني إىل تعريف الكفاية بأ

فحركة الكفايات حركة مطالبة بااللتزام، فاملؤسسة مسؤولة وملتزمة بتحقيق أهداف معينة : املسؤولية )3
 .أهداف أيضا، وأي فرد ال حيقق ذلك سوف يتعرض للمساءلة واحملاسبة والعامل ملتزم بتحقيق

إن النظر للتعليم كمهنة جاء بعد تطور وسائل وأساليب إلعداد التعليم : النظرة إىل التعليم كمهنة )4
 :واملربون وضعوا شروطا لذلك متثلت يف

 .وجود إطار مهين أو فلسفة مهنية للتعليم -
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 .كمهنة  االجتماعي بالتعليماالعرتاف  -
 .ضرورة اإلعداد املسبق قبل ممارسة املهنة ورفع مستوى املهنة يتطلب كفايات خاصة -

م املعارف واملهارات والقدرات  وعليه ميكن القول أن احلركة جاءت لتؤكد على أن إعداد املعلمني وإكسا
م إىل إتقان اخلربات التعليمية من خالل الت دريب واملمارسة مما يؤدي واالجتاهات يف ضوء أسس حمددة يؤدي 

ا تصلح لكل  إىل حتقيق األهداف املنشودة جلميع الفاعلني يف قطاع التعليم والرتبية، واملدافعون عنها يرون أ
ا باختصار حركة واضحة ونشطة وموضوعية وعلمية وعملية ووظيفية جيعل التعليم أكثر  املراحل ولكل املواد أل

  .فاعلية وإثارة

 ):األستاذ(المهنية بالنسبة للمعلم  أهمية الكفايات .9

يف ظل التطورات العلمية والتكنولوجية احلاصلة مل يعد دور املعلم مقتصرا على نقل املعرفة وتلقني الطلبة 
وشرح الدرس، بل أصبح هو املخطط واملنفذ واملقوم للعملية التعليمية، وهو املرشد واملوجه لطالبه يف املواقف 

  .يوفر هلم من خربات تعليمية مربية ومؤثرة وفعالة التعليمية من خالل ما

كل هذا ال يتأتى إال من خالل امتالكه لكفايات متنوعة وكثرية تتعلق مبهنته، هذه الكفايات أصبحت الزمة 
ا الشيء وعمله  ألي معلم لزوم السالح للجندي ولزوم الكتاب للباحث ولزوم السماعة للطبيب، فاملعلم بدو

يعة للجهد والوقت وهدرا للطاقة، فكيف إذا كان هذا املعلم هو أستاذ التعليم اجلامعي، فإن حينئذ يعترب مض
مسؤوليته تصبح أكرب، فهو الناقل لرتاث األمة وهو الذي ميد طالبه ويفيدهم ويعينهم على االتصال والتكيف مع 

  .حميطهم االجتماعي واملهين فيما بعد

لى الشهادة كثريا فهي ال تعين أكثر من اإلجازة يف علم من العلوم، ومع تطور مهنة التعليم مل يعد يعول ع
  .حيث انتقل االهتمام من الرتكيز على الشهادة إىل الرتكيز على األداء يف املواقف التعليمية املختلفة

 أصبح أمام حقيقة واقعة مفادها أن املعلم" أقول مع هذا التطور فإن املعلم عامة واألستاذ اجلامعي خاصة 
الكفء هو الذي ميتلك املهارة الالزمة ألداء مهنة التعليم، لذا ظهرت حركة تربية املعلمني القائمة على أساس 
الكفايات وهي تركز على أن عملية التدريس الفعال ميكن حتليلها إىل جمموعة من الكفايات اليت إذا أتقنها املعلم 

  1. " زاد احتمال أن يصبح معلما ناجحا

  2: وتتمثل جوانب أمهية الكفايات املهنية بالنسبة للمعلم فيما يلي

                                                   
 .19ص  18مرجع سابق، ص : عبد الرمحان سعيد بن بتيل - 1
 .19سابق، ص الرجع امل - 2
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 .التحول من االعتماد على مفهوم الشهادة أو املؤهل العلمي إىل االعتماد على فكرة الكفاية واملهارة -
 .اتساقها مع مفهوم الرتبية املستمرة وقيامها مبعاجلة أوجه القصور يف الربامج التقليدية لرتبية املعلم -
ات - ا املعلم، مما يتطلب قدرا من الكفايات اليت جيب أن يلم   .عدد األدوار اليت ينبغي أن يقوم 
ا، وترتب على ذلك أن  - ا، فقد تفرعت العلوم الرتبوية والنفسية واتسعت جماال تطور مهنة التعليم ذا

 .ارات عديدةأصبح التعليم مهنة معقدة تضم كثري من العناصر املتشابكة اليت حتتاج إىل مه
اكتشاف تقنيات جديدة تساعد على حتقيق تعلم أفضل بأسرع وقت وأقل تكلفة، وهذا فرض على  -

  .إخل...املعلم أدوارا جديدة تتطلب قدرات وكفايات تعليمية معينة منها الكفايات التكنولوجية

 :أساليب تقويم الكفايات عند المعلمين .10

لقد بدأ االهتمام بتقومي املعلمني منذ سنني عديدة، وقد بدأ الباحثون يرون يف هذه العملية أداة لتحسني 
أعوام اخلمسة والثالثني املاضية أظهر األدب الرتبوي أمرين مهمني أوهلما بروز أمهية " التعليم والتعلم، وخالل 

على املعلمني، وثانيهما االهتمام بأنظمة التقومي اليت التقومي بالرغم من وجود نواحي الضعف يف إجراءاته وأثره 
تساعد عملية النمو املهين للمعلم من خالل الرتكيز على التقومي التكويين مما أدى إىل رضا املعلمني عن عملية 

  1. " التقومي، وإىل مزيد من ممارسات التفكر ويف نفس الوقت حتقيق متطلبات املساءلة

  2: عدة أساليب لتقومي الكفاية؛ منهاوقد أورد الناقة حممود 

ا يف املواقف املناسبة  - ميكن تقومي الكفاءة بأن يطلب من الطالب أن يستخدم كل مهارة من مهارا
 .والظروف والشروط اليت تستدعي استخدامها

 .ميكن استخدام االختبارات التحصيلية أو الشفوية بالنسبة إلجراء تقرير املعلومات واملعارف -
ة للواقع مع استخدام ميكن  - استخدام املشروعات العلمية أو األداء التمثيلي أو تصميم مواقف مشا

 .بطاقة املالحظة وذلك بالنسبة إلجراءات تقدير الكفايات العملية

 3: ويتم التقومي على أساس الكفاية من خالل عدة خطوات على النحو التايل
 .قيقها يف موقف تعليمي معنيحتديد األهداف النهائية الواجب على الفرد حت -
 .حتديد الكفايات املطلوبة لتحقيق األهداف السابق حتديدها -
 .ترمجة الكفايات إىل سلوكيات ميكن مالحظتها وقياسها -

                                                   
 .49ص  مرجع سابق،: حديد يوسف - 1
، 1997، شركة مطابع الطوجبي التجارية للنشر والتوزيع، القاهرة، "أسسه وإجرائه " الربنامج التعليمي القائم على الكفاءات : الناقة حممود كامل - 2

 .43ص 
 .42سابق، ص الاملرجع  - 3
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 :تصميم نظام للتقومي، والذي يضمن اإلجابة على سؤالني؛ مها -

 هل مت حتقيق األهداف؟ 
 هل استطاع الفرد امتالك املهارة املطلوبة؟ 

ا )  Scholokسكولوك ( ونتيجة لزيادة االهتمام بتقومي الكفايات عند املعلم قدم  ثالثة معايري حنكم 
  1: على مقدار كفاية املعلم ويستطيع املعلم أن يتعرف من خالهلا على مستوى أدائه؛ وهي

 .وتتضمن احلقائق واملبادئ والتعميمات واملفاهيم املتوقع توافرها لدى املعلم :معيار المعرفة  .أ 
 .وهو سلوك املعلم التدريسي داخل الفصل واملتوقع أن يكون سلوك فعال :معيار األداء  .ب 
وهذا املعيار يرتبط مبدى ما حيققه املعلم يف منو طالبه وذلك على  :معيار النتائج أو المخرجات  .ج 

 .يف والوجدايناملستويني املعر 

كما يقوَّم األستاذ دائما من قبل اجلهات الرمسية املخولة بذلك ونقصد بذلك مديري املؤسسات التعليمية 
إخل يف األدوار األوىل، ورئيس القسم واجلامعة يف التعليم العايل، هذه العملية تتطلب إتباع أساليب ...واملفتش

يص املثايل والواقعي للعملية التدريسية، حيث نعزز ما هو إجيايب متنوعة تتسم بالدقة واملوضوعية من أجل التشخ
 2: وفعال ونصحح أو نعدل ما جيب تعديله، ومنه ميكن حصر أساليب تقومي كفايات املدرسني فيما يلي

فقد يكون الشخص القائم بعملية التقومي مدير : أسلوب تقويم األداء تبعا للقائم بعملية التقويم  .أ 
 إخل...أو رئيس القسم، كما ميكن األخذ برأي الطالب أو املعلمني أنفسهممدرسة أو املفتش 

حيث يرى الكثري من الباحثني الرتبويني بأن املعلم الناجح هو الذي  :التقومي الذايت للمعلم )1
تمع املدرسي بصفة عامة  .يستطيع تقييم عمله ذاتيا ومعرفة وفهم سلوكه مع املعلمني واملتعلمني يف ا

يف الكثري من ) األستاذ(يعترب تقومي املعلم  :علم من طرف مدير املؤسسة أو رئيس القسمتقومي امل )2
قوَّم األستاذ من  ُ الدول مهمة رئيسية للمفتش أو املدير من خالل الزيارات الصفية، كما أنه يف اجلامعة ي

 .إخل...طرف رئيس قسمه من خالل اللجان البيداغوجية واللقاءات الدورية

وهي من أهم الطرائق املستعملة اآلن يف تقومي كفايات  :لم اعتمادا على آراء املعلمنيتقومي املع )3
م باعتبارهم أكثر الناس احتكاكا ومعرفة  األساتذة، حبيث نلجأ إىل املتعلمني لتقدير كفاءة أساتذ

                                                   
1- www.mohyssia.com/forum/showthread.php?t=5405 (01/02/2013  14 :40 h) 

 .64ص  54مرجع سابق، ص : حديد يوسف - 2
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الزمة باملعلم، وهذا ما سنقوم به وتشخيصه يف حبثنا والذي سنسعى فيه إىل معرفة أهم الكفايات ال
 .لألستاذ من وجهة نظر الطلبة

ويشري هذا احملك إىل ما يتعلمه الطالب ويكتسبه من  :تقويم المعلم باألثر الذي يحدثه في متعلميه  .ب 
خربات، نتيجة للنشاطات التعليمية املدرسية، وميكن الوقوف على النتاج التعليمي من خالل مقارنة أداء 

 .ليم، أي بالتغيريات اليت تطرأ يف سلوكه ومعارفهاملتعلم قبل التعليم، بأدائه بعد التع

ونقصد يف هذا احملك كل أمناط السلوك التفاعلي  :تقويم المعلم اعتمادا على أنماط التفاعل الصفي  .ج 
ا، واليت تنجم عادة عن تفاعل أمناط السلوك التعليمي للمعلم، مع  السائدة أثناء العملية التعليمية التعلمية ذا
أمناط السلوك التعلمي واليت ميارسها كل منهما داخل احلجرة الصفية، وتتضح أمناط السلوك املعلم من خالل 

ا يف شرح املادة الدراسية وإثارة األسئلة وإدارة احلوارالطرق ا إخل، أما أمناط سلوك املتعلم فتتجلي ...ليت يتبعا
 .إخل...من خالل طرق االستجابة للنظام، وبذل اجلهد واملثابرة وأساليب إدارة النقاش

عالية للمعلم دور هام يف حتديد ف :تقويم المعلم اعتمادا على سمات وخصائص شخصية معينة  .د 
التعليم وجناحه، األمر الذي دفع العديد من الباحثني إىل دراسة خصائص املعلم الفعال كما يدركها أفراد 

إخل، وذلك للوقوف على أهم اخلصائص ذات االرتباط الوثيق بنجاح العملية ...كالطالب واملعلمني   ةعد
 .املعرفية، وفئة اخلصائص الشخصيةالتعليمية والتعليمة، هذه اخلصائص تتمثل يف فئتني؛ فئة اخلصائص 

إن التقومي الواقعي للكفايات التدريسية للمعلم يسهم  :تقويم المعلم اعتمادا عل معايير ومهام أدائية  .ه 
يف إحداث تغيريات يف أسلوب التعلم وكيفية تنفيذ برامج إعداد املعلمني، إذ مل يعد كافيا أن يقدم للمعلم 

يها، وإمنا ينبغي متكينهم يف مرحلة التكوين والتعلم من املهام الواقعية جمموعة من املقررات وتقوميهم عل
دف إجناح العملية التعليمية  .ومتكينهم من الكفايات الوظيفية الالزمة للتدريس 

يعترب نظام ملفات األعمال املهنية من أكثر  ):ملفات األعمال المهنية(أسلوب التقويم الشامل   .و 
ايات التدريس من منظور مشويل، وقد ازداد االهتمام به يف اآلونة األخرية يف برامج الطرق فاعلية يف تقومي كف

ا تركز وبصفة مستمرة على املستويات املهنية للتدريس  .إعداد املعلمني أل

إن الكفايات الوظيفية هي املهارات اليت سيحصل عليها املعلم وهلا  :تقويم المعلم بالكفايات الوظيفية  .ز 
لى تعلم التالميذ، ورأت حركات تربوية أن املعلم هو املسؤول الرئيسي على جناح التالميذ أو تأثري مباشر ع

فشلهم، ويف حال الفشل البد من حماسبتهم للقضاء حسب نظرهم على الصعوبات واالخنفاض يف 
 .التحصيل، هذا من شأنه رفع مستوى الكفايات عند املعلمني
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إىل معرفة وتقومي الكفايات املهنية لألساتذة اجلامعيني وذلك من  وتأسيسا ملا سبق ذكره فإن حبثنا يسعى
م م والذي يعتربون معيار وحمك مهم وأساسي يف تقومي كفايات أساتذ   .خالل أراء طال

 :الخصائص العامة لتطوير كفايات أداء المعلمين .11

  1: لقد متيزت برامج تطوير أداء املعلم املبنية على أساس الكفايات باخلصائص األساسية التايل

 .األهداف التعليمية حمددة سلفا ومعروفة جلميع املشاركني يف الربنامج -
 .تنظيم ما يراد تعلمه على أساس عناصر متتالية ومرتبطة بعضها ببعض -
 .ق بكل عنصرالتحديد الدقيق ملا يراد تعلمه فيما يتعل -
حتويل مسؤولية التعلم من املعلم إىل املتعلم، فيتم التعلم على أساس سرعة املتعلم نفسه، واحتياجاته  -

 .واهتماماته
 .مشاركة املعلمني يف حتديد الكفايات املراد التدرب عليها -
 .استخدام تكنولوجيا التعليم بتكامل الفكرة املمارسة يف جمال التعليم -
 .لتغذية الراجعة أثناء عملية التعلمتزويد املتعلم با -
 .معايري تقومي الكفايات واضحة وحتدد مستويات اإلتقان املقررة ومعلومة لدى املدرب واملتدرب سلفا -
يعتمد تقومي كفايات املعلم على تقومي أدائه كمعيار إلتقانه للكفاية مع األخذ بعني االعتبار املعرفة النظرية  -

 .لديه
يف الربنامج التدرييب على إتقان الكفاية بشكل سلوكي ظاهر، ال على جدول زمين يعتمد تقومي املعلم  -

 .مقيد
أن تشتق الكفايات التعليمية املطلوب تدريب املعلمني عليها من اجلوانب املختلفة ألدوار و وظائف  -

 .املعلم
 .ته التعليميةتوظيف التقومي الذايت مبا يتيح للمعلم االستفادة من هذا األسلوب يف حتديد احتياجا -
ا من  - متثل الكفايات التعليمية أو التدريسية غري متوفرة لدى املعلم االحتياجات اليت يراد تزويد املعلم 

 .خالل برامج التنمية املهنية

وتشري الفتالوي سهيلة كاظم إىل أن عملية تطوير كفايات أداء املعلمني وإعدادهم وتدريبهم ملمارسة مهنتهم 
 2: هيمتتاز خبصائص ؛ 

                                                   
 .17مرجع سابق، ص : العنزي بشرى بنت خلف - 1
 .36ص 35، مرجع سابق، ص كفايات التدريس: الفتالوي سهيلة كاظم - 2



  المهنية الكفايات                                                       الفصل الثالث                         

114 
 

أن املعلمون يعرفون الكفايات اليت يتطلبها عملهم، لذا البد من الوقوف عليها وتطويرها وتنميتها بشكل  -
 .يسهل هلم العملية التدريسية

 .يتم حتديد الكفايات اعتمادا على حتليل خاص لوظائف املعلم ومهامه -
 .وقياسهاالكفايات دائما ما توضع يف صورة أهداف سلوكية ميكن مالحظتها  -
 .متتاز الكفايات التعليمية يف الربنامج بالتدرج واالنتظام يف جمموعات يسهل ترمجتها إىل ميزات تعليمية -
ً على سرعته وتقدمه الذي يوافق قدراته ومهاراته وفق معايري  - يعتمد تقدم املعلم يف اكتساب الكفايات بناء

 .موضوعة ومتفق عليها من اجلميع
الرتبوية والتعليمية يف عمليات إعداد املعلمني للحصول على كفايات تؤهلهم ملهنة  االعتماد على التقنيات -

 .التعليم
الني النظري والتطبيقي، حيث تتحول  - تضييق الفجوة بني التنظري والتطبيق وذلك بإحكام الرتابط بني ا

م، وعمله من خالل ذلك النظريات واألسس العلمية إىل كفايات تدريسية يظهر أثرها يف أداء يف أداء املعل
 .تظهر وتالحظ أمناط السلوك اليت جيب إعادة تكوينها وتعديلها

 .االستفادة من التغذية الراجعة من خمتلف املصادر -
 .معايري التقومي تكون واضحة ومعلومة لدى املعلمني -
مة استخدام لعدة أنواع من التقومي ما بني تشخيصي وبنائي و جتميعي للحصول على معلومات منظ -

 .ومستمرة
 .التقومي يتم من خالل األداء النظري والعملي عن طريق املتابعة من القائمني عليه -
الرتكيز على العديد من االجتاهات الرتبوية االجتماعية والنفسية املعاصرة لتطوير أمثل للكفايات  -

 .واالستفادة من معظم املستحدثات الرتبوية حتقيقا لألهداف املرجوة
 .ل امليداين لتسهيل عملية إكساب الكفايات اليت ستؤدى يف املواقف التدريسيةالعناية بالعم -

م وينري املؤسسات املختلفة يف إعداد املعلمني على  كل هذا من شأنه أن يساعد املعلمني يف تطوير كفايا
  .حتقيق النوعية يف التدريب واإلعداد ومن مثة حتقيق النوعية يف مستوى املعلمني

 :كفايات األستاذ الجامعي  أساليب تنمية .12

تمع مبقدار قوة أعضاء هيئة  إن اجلامعة كمؤسسة اجتماعية ذات أهداف سامية تتطور وتأخذ مكانتها يف ا
التدريس فيها ومدى متيزهم وتطور أدائهم، فأعضاء هيئة التدريس ميثلون إىل حد كبري املرآة احلقيقية لقوة اجلامعة 

م اجلامعي احلايل، وهذا ما يؤكد حرص اجلامعة على ونشاطها وحيويتها، وهم أهم املدخالت الرئيسية يف التعلي
" تلبية حاجات أعضائها وتطويرها والعمل بشكل مستمر على تنمية عضو هيئة التدريس بالوسائل املختلفة، 

وتطوير كفايات هذه الفئة يعين وإىل حد كبري إحداث تغيري إجيايب ومرغوب فيه لديهم، ويتمثل هذا التغيري مبجمله 
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الشامل لألبعاد اإلنسانية واملهنية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة، هذا التطوير البد أن يبدأ  يف السلوك
ا وحتديد دقيق هلويتها   1. " بتمحيص دقيق ألهداف اجلامعة وغايا

وتطوير وتنمية كفايات األساتذة يف اجلامعة اهلدف منه إعداد هذا العضو إعدادا تربويا خاصة باملناهج 
أساليب التدريس وكيفية التعامل مع الطالب وغريها من األمور الرتبوية الالزمة له كأستاذ ومعلم ومريب، وطرائق و 

  .أي تغطية القصور يف الكفايات التعليمية واملهنية ويف السمات الشخصية لعضو هيئة التدريس

  2: ومن هذه األساليب جند األساليب الذاتية واملهنية

 :سؤولية تنفيذ هذه األساليب على عضو هيئة التدريس نفسه، فعليهوتقع م :األساليب الذاتية  .أ 

تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو مهنته العلمية والرتبوية حبيث يؤدي ذلك إىل رضاه عن عمله  -
 .وسعادته به

الطموح الشخصي لألستاذ، ويتوقف منوه مستقبال على طموحه الشخصي وقابليته للتقدم ومدى  -
وامل التطور احمليطة به يف كافة املستويات، وعلى قدرته على رؤية نواحي القوة تأثره بالتشجيع وبع

والضعف لديه، فاألستاذ الطموح عليه الوصول بكفاياته املهنية إىل درجات عالية من خالل التدريب 
 .واإلعداد اجليد

التدريس  االطالع الواسع والذي من شأنه أن يرفع منوه العلمي والثقايف، فما شك يف أن مهنة -
االت  .اجلامعي تتطلب التثقيف الذايت لألستاذ يف مجيع ا

إن تنمية وتطوير كفايات وفعالية األستاذ مبؤسسات التعليم العايل تقتضي تنمية  :األساليب المهنية  .ب 
وحتسني أساليبه املهنية كمعلم ومريب يف املقام األول من خالل إعطائهم األولوية الكربى للتكوين العلمي 

وفري وسائل البحث واالطالع على املعارف اجلديدة وتبادل الزيارات بني اجلامعات العربية وبعضها ومع وت
اجلامعات يف اخلارج ودعم املكتبات باملراجع األساسية والكتب احلديثة والدوريات العلمية، إضافة إىل تفعيل 

ائص املتعلم يف املستوى اجلامعي، وقواعد الدراسات النظرية والتطبيقية يف جماالت أسس التعليم ومبادئه وخص
 .التدريس وطرائقه وتقنياته ومبادئ القياس والتقومي وتطبيقاته يف نظم التعليم العايل

                                                   
تمع احملليتطوير الكفايات اإلنسانية يف : العكر مجيل عمرو برهان - 1 ، اجلامعات الفلسطينية من حيث أداء أعضاء هيئة التدريس فيها وعالقتها با

 .24ص 23، ص2001رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني، 
 .42، ص 1988، دار الشروق، جدة، السعودية، اجلامعة والتدريس اجلامعي: راشد علي - 2



  المهنية الكفايات                                                       الفصل الثالث                         

116 
 

كما أشار ردمان حممد وتوفيق علي إىل أن تطوير أداء وكفايات عضو هيئة التدريس اجلامعي يعود إىل 
حمورين، األول نابع من الفرد نفسه وبدافع ذايت للتطور والنمو املهين، واآلخر يتم بتشجيع ودعم من اإلدارة 

  1: اجلامعية، وفيما يلي توضيح لذلك
 :أن يتم من خاللوميكن : التطوير بالدعم الذاتي  .أ 

وميكن أن يتحقق من خالل متابعة عضو هيئة التدريس للجديد على  :أسلوب التطوير الفردي )1
شبكة اإلنرتنت والدوريات العلمية والكتب واملراجع املتخصصة احلديثة والربامج الرتبوية والتعليمية 

الت ويف فعاليات وإجراء البحوث والدراسات، وقراءة امليدان واملشاركة بالكتابات يف الص حف وا
 .امللتقيات واملعارض العلمية، إضافة إىل تشجيع النفس وحتفيز الذات على التطور والتقدم

وميكن أن يتحقق من خالل تبادل اآلراء واملناقشات االجتماعية مع  :أسلوب التطوير التشاركي )2
العمل والندوات واملشاركة يف زمالء املهنة والرتاسل مع اآلخرين لطلب الرأي واملشورة، وحضور ورش 

حلقات النقاش املختلفة اليت قد تسهم يف التنمية املهنية لعضو هيئة التدريس اجلامعي، إضافة إىل 
االنتساب إىل العديد من املؤسسات واجلمعيات واهليئات األكادميية حمليا وعامليا والنشاط فيها وتوثيق 

 .إخل...العالقات

يتم هذا األسلوب من خالل دعم وتشجيع من اإلدارة اجلامعية، : لجامعيةالتطوير بدعم من اإلدارة ا  .ب 
 :وقد يكون بأشكال متعددة؛ منها

توفري الدعم املايل ومتطلبات التطوير املختلفة، خاصة الرتبصات واليت تساعد على تنمية فعالة  -
 .ألداء وكفايات أعضاء هيئة التدريس يف مهنتهم

يدانية وتفعيل وتوظيف نتائجها وإنشاء دوريات علمية لنشر دعم إجراء البحوث والدراسات امل -
 .هذه البحوث وتوفري مطابع تابعة للجامعة يتم فيها نشر اإلصدارات املتنوعة

 .إقامة ورش العمل وامللتقيات وحفز أعضاء التدريس على املشاركة يف التحضري واإلعداد -
 .والرتبصات التدريبيةإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة اخلارجية يف املؤمترات  -
 .إقامة دورات تكوينية متنوعة من خالل استقدام خرباء هلذا الغرض -
 .توفري شبكات اإلنرتنت احمللية والعاملية لتبادل اخلربات مع الكليات واجلامعات املماثلة -
تمع احمللي لالستفادة من الكادر اجلامعي -  .تشجيع االتصال بالبيئة وا

                                                   
لة العربية لضمان : يد غالب، توفيق علي عاملردمان حممد سع - 1 التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس مدخل اجلودة الشاملة يف التعليم العايل، ا

لد األول، العدد األول، جودة التعليم العايل  .183، ص 2008، ا
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ينادي جبودة التعليم العايل، فاألستاذ مطالب بتطوير وتنمية كفاياته التدريسية ومع التوجه الذي أصبح 
والتقوميية واإلنسانية والتكنولوجية من خالل برامج وأساليب مواكبة للتطورات واملستجدات ميكن حصرها فيما 

  :يلي

الع واالستماع وهو املستند إىل اجلهود الشخصية لعضو هيئة التدريس عن طريق االط :التطور الذاتي  . أ
 1. للندوات واحملاضرات وحضور املؤمترات وامللتقيات وحلقات النقاش، وإجراء الدراسات واألحباث والتأليف

وهو التطوير الذي ختطط له وتشرف على تنفيذه وحدة متخصصة يف املؤسسة : التطوير المؤسسي  . ب
ش العمل، وحلقات النقاش، واستضافة التعليمية، واليت ميكن أن توظف الدورات التدريبية املستمرة، و ور 

أساتذة زائرين وتبادل الزيارات واملشاركات البحثية ويعترب التدريب أهم وسائل تنمية الكفايات والتطوير املهين 
عملية دينامية تستهدف إحداث تغيريات يف معلومات وخربات وطرائق أداء " عند األساتذة وهو يعرف بأنه 

م الكامنة، مبا يساعد على رفع   سلوك، واجتاهات املتدربني م وطاقا بغية متكينهم من استغالل إمكانا
م يف ممارسة أعماهلم بطريقة منتظمة وبإنتاجية عالية  2. " كفايا

وعليه فإن االهتمام بتنمية كفايات األساتذة اجلامعيني صاحبه التطور التكنولوجي وانعكاساته على عملييت 
رفة يف مجيع التخصصات، إضافة إىل تزايد أعداد الطلبة يف التعليم اجلامعي وتغري أدوار التعليم والتعلم ومنو املع

  .ومهام األساتذة يف املؤسسات اجلامعية، كل هذا من شأنه مواجهة متطلبات النوعية يف التعليم اجلامعي

 :الكفايات الالزم توفرها في عضو هيئة التدريس الجامعي .13

بأداء أدواره و وظائفه بكل كفاءة واقتدار البد أن يتمتع ) املعلم(اجلامعي لكي يقوم عضو هيئة التدريس 
بقدر كاف من القدرات واملهارات والكفايات الالزمة ألداء مهنته التدريسية والتعليمية، هذه الكفايات ميكن 

  3 :تلخيصها فيما يلي

هارة صوغ األهداف وتتضمن هذه الكفاية جمموعة من املهارات مثل م :كفاية التخطيط للتعلم  .أ 
التعليمية بصورة أدائية وتصنيف األهداف إىل أهداف معرفية وحسية أو مهارية و وجدانية وتنظيم األهداف 
على شكل مرتابط ومتسلسل وحتديد احملتوى املعريف للمتعلمني واختيار طرائق التقومي املالئمة لألهداف 

يل لدى طالبه، إضافة إىل امتالك مهارة التخطيط والقدرة على حتديد مستوى التطور والتحسني يف التحص
 .إلدارة املناقشات بفعالية

                                                   
 .206ص 204، ص2002، عامل الكتب، القاهرة، دريسهاالجتاهات احلديثة يف التعليم اجلامعي املعاصر وأساليب ت: مرسي حممد منري - 1
 .13، ص 2002، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، التدريب، مفهوم وفعاليته وبناء الربامج التدريبية وتقوميها: الطعايت حسن أمحد - 2
 .13ص 10، ص1988و، ، دائرة الرتبية والتعليم، أنروا يونسكخصائص املعلم املهين وكفاياته: خريي عبد اللطيف - 3
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وتتضمن هذه الكفاية قدرة املعلم على حتديد املتطلبات املسبقة اليت  :كفاية تحديد االستعداد للتعلم  .ب 
دوات اليت ينبغي توافرها لدى املتعلم ليكون قادرا على تعلم اخلربات اجلديدة واختيار املعلم لألساليب واأل

تساعده يف الكشف عن هذه املتطلبات املسبقة، و وضع اخلطط العالجية اليت يؤدي إىل مساعدة املتعلمني 
ا، إضافة إىل  القدرة على تصميم مواقف تعليمية لتنمية مهارات التفكري " على امتالك هذه املتطلبات وإتقا

 1 . "تكون مشتقة من موضوعات املنهج املقرر

وتشمل هذه الكفاية قدرة املعلم على اختيار أساليب احلفز والتعزيز  :رة الواقعية للتعلمكفاية استثا  .ج 
املختلفة واستخدامها وتوظيفها حبيث تؤدي إىل استشارة دافعية املتعلم حنو التعلم وتشجيعه على التفاعل 

يئة البيئة املناسبة لتحفيز الطالب على التعلم وغرس  واملشاركة اإلجيابية يف عملية التعليم والتعلم إضافة إىل 
 .االجتاهات اإلجيابية يف نفوس الطلبة حنو االنضباط الذايت وتعزيز تعلمهم الفردي والذايت

وتتضمن هذه الكفاية قدرة األستاذ على توفري مجيع الظروف والشروط  :كفاية إدارة التفاعل الصفي  .د 
لى توفري األجواء املادية املالئمة وتوفري األجواء الصفية الالزمة حلدوث عملية التعليم ومن خالل قدرته ع

يئة بيئة تعليمية داخل حجرة الدراسة حتقق تعلما فعاال والتمكن  النفسية واالجتماعية الالزمة، إىل جانب 
من استخدام الوقت بفعالية لتحقيق أهداف الدرس، واستخدام األساليب اليت تتيح التفاعل الصفي بني 

 .بني املعلم بطريقة متقنةالطالب ألنفسهم و 

وتتضمن قدرة املعلم  :كفاية توظيف المواد التعليمية والمناهج التربوية وتوظيف الوسائل التعليمية  .ه 
على توظيف املواد التعليمية واملناهج املدرسية توظيفا فاعال بصورة تسهم يف حتقيق اهلداف الرتبوية املنشودة، 

ليمية وإعدادها وتوظيفها بشكل فعال يف عملية التدريس واملواقف وقدرته أيضا على اختيار الوسائل التع
التعليمية إضافة إىل توظيف هذه الوسائل يف تنظيم املادة الدراسية ومراعاة تسلسلها املنطقي وربط املادة اليت 

 2 .يدرسها بغريها من املواد األخرى لتحقيق التكامل بني املناهج

وتتضمن قدرة املعلم على تطبيق املعلومات  :والتطبيقات العمليةكفاية اإلشراف على التدريبات   .و 
النظرية تطبيقا عمليا والقدرة على اإلشراف على املتعلمني وهم يتدربون على أداء املهمات والتدريبات 

القدرة على إعداد تطبيقات عملية لتنمية القدرة على إنتاج أكرب " العملية كاملذكرات والرتبصات، إضافة إىل 
دد من األفكار والتصورات يف وحدة زمنية حمددة، وتشجيع الطالب على حل األسئلة بأكثر من طريقة ع
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ودمج مهارات  التفكري يف موضوعات املنهج الدراسي حبيث يتعلم الطالب املادة العلمية ومهارة التفكري 
 1 ."معا، وتنمية مهارة حل املشكالت واختاذ القرارات لدى الطالب

وتتضمن هذه الكفاية قدرة املعلم على العمل مع املتعلمني ومع الزمالء  :ال والتواصلكفاية االتص  .ز 
ومع اإلدارة ومع أولياء التالميذ، وقدرته على تشجيع املتعلمني للتفاعل اإلجيايب يف املوقف التعليمي التعلمي 

لة اليت تثري التفكري، من خالل تقبله ألفكار املتعلمني ومشاعرهم وآرائهم و وجهات نظر، وتوجيه األسئ
وتنظيم عملية تفاعل املتعلمني مع بعضهم البعض خالل املوقف التعليمي واستخدام املثريات املتنوعة 

 .وأساليب التعزيز املختلفة اليت تشجعهم على التفاعل

 وتشري هذه الكفاية إىل قدرة املعلم على أداء بعض :كفاية المهمات اإلدارية والبيداغوجية والبحثية  .ح 
املهمات اإلدارية مثل متابعة دوام املتعلمني، وتنظيم السجالت وامللفات وكتابة التقارير والقيام مبهمات 

إخل، إضافة إىل القدرة على أداء بعض املهمات البيداغوجية كاإلشراف واملتابعة ...املناوبة وزيارة الصف 
ة علة البحث عن طريق التعامل اجليد مع الكمبيوتر البيداغوجية والتقوميية للطلبة، أما البحثية فتتمثل يف القدر 

الت  واإلنرتنت و وسائل التكنولوجيا احلديثة وحضور الندوات والدورات التدريبية ومتابعة الدوريات وا
تم  والنشرات الرتبوية والعلمية وكتابة كتب ومقاالت يف ختصصه واالنضمام كعضو كباحث يف فرق حبث 

 .خاصة مبجال التخصص بدراسة مواضيع ومسائل

م  :كفاية التوجيه واإلرشاد  .ط  م وإمكانا وتتضمن قدرة األستاذ على مساعدة املتعلمني يف معرفة قدرا
م وحتقيق التكيف والتوافق اإلجيايب  م على حتقيق النمو املتكامل لشخصيا ا ومساعد الذاتية وتبصريهم 

 2 .املستمر مع أنفسهم ومع حميطهم

ويدخل يف نطاقها قدرة هذا العضو على احرتام مشاعر األطراف اليت  :ت اإلنسانيةكفاية العالقا  .ي 
م والتعامل مع املتعلمني كأشخاص، وتقبل االختالفات يف وجهات النظر مع  يتعامل معها، والثقة بقدرا

ة على بناء القدر " املتعلمني والزمالء واإلدارة واملشرفني، واحملافظة على عالقات طيبة معهم، إضافة إىل 
جسور الثقة مع اجلميع، وتعليم طالبه كيفية تطبيق إسرتاتيجيات إدارة اخلالفات الشخصية داخل الفضاء 

 3 . "التعليمي املوجود فيه، وامليل إىل غرس قيم التسامح والعدل مع اآلخرين يف نفسه ويف سلوك طالبه

رة على تقومي املتعلمني سواء كان هذا أن يكون لديه القد " وفيها البد من األستاذ :كفاية التقويم  .ك 
التقومي مرحليا أو ختاميا، واختيار أدوات التقومي املالئمة وإعدادها واستخدامها واستخراج نتائجها وتفسريها 
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إضافة إىل قدرته على تعليم طالبه التقومي الذايت  ، 1"  وحتليلها واالستفادة منها يف حتسني نوعية التعلم
متكنه من ربط أسئلة التقومي املستمر بأهداف الدرس السلوكية واإلجرائية املصاغة من قبل وإصدار األحكام، و 

وإتقانه آلية توظيف مجيع أنواع التقومي وتوظيف التطبيقات العملية لنتائج االختبارات كتغذية راجعة لتحسني 
 .تعلم طالبه

تتضمن هذه الكفاية قدرة املعلم و  :كفاية توظيف العالقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي  .ل 
تمع احمللي وتطويرها، حبيث تصبح هذه املؤسسة مركزا للنشاط  على تنظيم عالقة املؤسسة اليت يعمل فيها با
تمع وما فيه من تربية موازية بشكل يتكامل مع الرتبية النظامية اليت  االجتماعي، وتنظيم اإلفادة من خربات ا

مية إضافة إىل القدرة على تعريف الطالب بأهم املشكالت االجتماعية وبأبعادها تقدمها املؤسسات التعلي
تمع احمللي من خالل مادة  ا أثناء تدريس املقررات الدراسية، والتمكن من خدمة ا احلقيقية وأسبا

تمع تطوير أساليب التعاون بني املدرسة وأسر الطالب وبناء عالقة بني اجلامعة و  " التخصص والتمكن من ا
تمع تتواجد فيه  احمللي من خالل مشاركة الطالب يف القيام بزيارات ميدانية ألماكن ومواقع يف ا

 2" .املشكالت

من شأنه ) املعلم ( وختاما ملا سبق ذكره ميكن القول أن تطوير الكفايات عند عضو هيئة التدريس اجلامعي 
التعليم اجلامعي خاصة، ألن األستاذ اجلامعي هو رأس العملية أن يطور ويرفع من مستوى اجلودة يف التعليم عامة و 

إخل ...التعليمية وذروة سنامها وأساسها املتني، وكل ما يتعلق به من كتاب ومبىن ومنهج و وسائل تعليمية متطورة
  .مجيعها ال جتدي إذا مل يكن هذا العضو قادرا ومتمكنا ومؤثرا يف مهنته

  :الفصل خالصة -

ما سبق، يبدو لنا من استعراض أهم العناصر املتعلقة مبفهوم الكفايات املهنية، أن هذا وفضال عن كل 
ال التعليمي والرتبوي، والذي هو جمال ختصصنا  االت وخاصة ا املفهوم أن يكتسي الكثري من األمهية يف مجيع ا

من الرهانات الرتبوية التعليمية اليت وحبثنا، فالكفايات داخل املؤسسة التعليمية وخاصة املؤسسة اجلامعية أصبحت 
تسعى عملية التدريس إىل حتقيقها من خالل استثمار القدرات والكفايات اليت ميتلكها الفاعلون الرتبويون أمههم 
األستاذ الذي أصبح مطالبا اليوم بتحقيق أعلى درجة من التكيف للطالب وحتفيزه وإدماجه داخل وسطه ومتييع 

  .ات هؤالء املتعلمنيواكتشاف مؤهالت وقدر 
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  :تمهيد -

لقد شهد التعليم اجلامعي يف القرن الواحد والعشرين حتوال جذريا يف أساليب التدريس وأمناط التعليم 
موعة من التحديات اليت واجهت التعليم العايل واليت متثلت يف تطور إوجماالته، وقد أتى هذا التطور  ستجابة 

تقنيات التعليم وزيادة اإلقبال عليه واالنفجار املعريف اهلائل وبروز التكتالت االقتصادية وظاهرة العوملة، ومنو 
ا فقد أصبح التعليم صناعات جديدة أدت إىل توجيه االستثمار يف جماالت املعرفة والبحث العلمي، ومن هن

اجلامعي مطالبا أكثر من أي وقت بالعمل على االستثمار البشري بأقصى طاقة ممكنة، وذلك من خالل تطوير 
ستحداث ختصصات جديدة تتناسب مع إاملهارات البشرية للقائمني على العملية التعليمية واملستفيدين منها مع 

ة متتلك املهارات والكفايات الالزمة مع كافة املستجدات متطلبات العصر مع احلرص على ختريج كوادر بشري
  .واملتغريات اليت يشهدها العصر

ويف هذا اجلزء من الدراسة سيتم استعراض عدد من اجلوانب النظرية املتعلقة واملرتبطة باجلامعة والتعليم 
ا من إعطاء تعر  ً يف وتطور اجلامعة و وظائفها اجلامعي ومجيع الفاعلني فيها واليت ختدم دراستنا وأهدافها، بدء

ومبادئها وأهدافها مث اإلشارة إىل عضو هيئة التدريس من خالل مهامه ووظائفه ومساته وخصائصه وحقوقه و 
واجباته ودوره يف بناء مستقبل اجلامعة، وصوال إىل الطالب اجلامعي من خالل التطرق إىل ماهيته وأدواره 

يف تقوميه ألستاذه والعملية التعليمية، على اعتبار أن هذا العنصر من أهم وسوسيولوجيته واألسس اليت يقوم عليها 
  .العناصر واملتغريات اليت نريد البحث فيه يف دراستنا
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  :ماهية الجامعة: أوال

إن اجلامعة ويف إطار السياسة الرتبوية الشاملة من األماكن اليت تسهم يف تكوين الفرد وإعداده للحياة 
، وهي مكان جتسريي حيقق التكيف بني الفرد وحميطه االجتماعي، هذا ما سنراه من خالل إشارتنا االجتماعية
  .هلذا العنصر

إن كلمة اجلامعة يف اللغة العربية هي اسم فاعل من مجع ولو مت النظر إىل اجلامعة على  :مفهوم الجامعة .1
ا حتمل من لفظ امسها معىن كبريا، فهي جتميع ألشخاص وأعمال و  ا مؤسسة تربوية معاصرة لوجد أ أ

 .وظائف شىت

ا ال تعين أصال مرحلة من التعليم خاصة للكبار الذين أكملوا مستوى " وكلمة جامعة  يف اللغة جتد ذا
معني من التعليم، وإمنا تعين مكان االجتماع، وتعين أداء الشيء مجاعيا كما يف قولنا الصالة جامعة، وهكذا 

اعة موحدة تشكل يف األساس ملا يسمى ميكن القول أن أية حلقة تعليم وتعلم وجتمع األساتذة والرواد يف مج
  1. " اآلن اجلامعة

انطالقا من املمارسات القدمية جّدا ) اجلامعة ( مسها إهذه املؤسسة التعليمية احلديثة " وقد أخذت 
نتشار التعليم اجلامعي احلديث من اجتماع إواليت ترجع إىل ما قبل امليالد واليت استمرت وقويت حىت وقت 

م يف جامعة واحدة لغرض طلب العلم ونشره وتوسيع حدوده يف استقاللية تامة طالب العلم وأ ساتذ
  2. " ومبادرة خاصة

ا بعدة مراحل أدخلت عليها عدة تغيريات يف هياكلها وتنظيمها ووظائفها،  وقد مرت اجلامعة يف سريور
ا  لف من كليات اآلداب والعلوم، معهد للدراسات العالية يتأ" وعرفت املوسوعة الربيطانية اجلامعة على أ

ومدارس للمهنيني، ومدرسة خرجيي الدراسات العليا، وهذا املعهد ميتلك حق منح الدرجة العليمة يف ميادين 
  3. " الدراسات املختلفة

ا  تمع " ويعرف مراد بن أشنهو اجلامعة بأ مؤسسة أوجدها أناس لتحقيق أهداف ملموسة ومتعلقة با
  4"  .الذي ينتمون إليه

م  ا مؤسسة اجتماعية أوجدها أناس لتحقيق أهداف ختدم معتقدا وينظر هنا بن أشنهو للجامعة بأ
م م واجتاها   .ومنطلقا
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اجلامعة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تساهم يف تعميم نشر " أما املشرع اجلزائري فقد اعترب 
ا ذلك املكان الذي يعمل  1" مية البالد املعارف وإعدادها وتطويرها وتكوين اإلطارات الالزمة لتن ، أي أ

  .حتت وصاية الدولة ويسعى إىل خدمة أهدافها احملددة من طرفها
وإمجاال ملا سبق ذكره فإن اجلامعة هي تنظيم ونسق اجتماعي يضم جمموعة من الفاعلني هلم وظائف 

  .سسة التعليميةومهام متباينة ومتكاملة، يسعون فيها إىل حتقيق أهدافهم وأهداف املؤ 

 :نشأة الجامعة الجزائرية وتطورها .2

تعترب نشأة اجلامعة اجلزائرية وتطورها التارخيي امتدادا طبيعي ومنطقي ملؤسسات التعليم املتخصصة واليت 
ظلت تتطور على مر العصور، فبالرغم من أن اجلامعة كمؤسسة تعليمية إلنتاج املعرفة، معقدة التنظيم حديثة 

وأقدم تلك اجلمعيات اليت نبعت " فإن جذورها ضاربة يف القدم واليت ترجع إىل ما قبل امليالد،  النشأة نسبيا،
م، يف .ق 1500منها فكرة اجلامعة جند املؤسسات اهلندية املعروفة مبدارس الغابة اليت يرجع تارخيها إىل عام 

افة إىل مدارس احلكمة يف الصني ، إض 2" تلك اخللوة للتأمل، واملناقشات الفلسفية حيث اهلدوء والتفرغ 
القدمية أو ما متاثلها يف احلضارات القدمية يف مصر و وادي الرافدين وغريها، وصوال إىل احلضارة اإلسالمية 

  .اليت تعترب مبثابة اللبنة األساسية اليت انبثقت منها اجلامعة
أو جامعة يف اجلزائر عام واجلامعة اجلزائرية هي من أقدم اجلامعات يف الوطن العريب، حيث بنيت 

م من طرف املستعمر لتكون نسخة طبق األصل للجامعات الفرنسية، املنطوية على التعليم النظري 1877
تمع اجلزائري   3. دون استجابة ملشاكل ا

  :ومرت اجلامعة اجلزائرية بعدة مراحل؛ هي كما يلي

بعد االستقالل مل تكن اجلزائر متتلك سوى جامعة واحدة  ): 1970 - 1962( املرحلة األوىل   .أ 
فقط، وقد كانت فرنسية منهجا وبرناجما وإدارة وفكرا ولغة وهدفا، وكانت تضم أربع كليات، وحماولة 
ا  ً للتخلص من املوروث االستعماري مت إنشاء جامعات جديدة متماشية مع سياسة التوازن اجلهوي، بدء

م، مث جامعة العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة، وجامعة 1967معة قسنطينة م، وجا1966جبامعة وهران 
 4. العلوم والتكنولوجيا يف وهران، وجامعة التكنولوجيا يف عنابة

                                                   
 .79مرجع سابق، ص : دليو فضيل وآخرون - 1
 .18مرجع سابق، ص : العكر مجيل عمرو برهان - 2
، 1998بوعـات اجلامعيـة، اجلزائـر، ، ديـوان املط-دراسـة ميدانيـة جلامعـات الشـرق اجلزائـري–تقـومي العمليـة التكوينيـة : بوعبد اهللا حلسن، مقـداد حممـد - 3

 .2ص
 .150، ص 1990، اجلزائر، 2، ديوان املطبوعات اجلامعية، طأصول الرتبية والتعليم: تركي رابع - 4
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وقد عرفت هذه املرحلة انعدام اإلطارات العربية وحاولت احلكومة اجلزائرية إجياد نوع من التوافق 
لوطنية اجلديدة وذلك بإنشاء كليات جديدة وتزامنت مع اجلامعة املفرنسة وبني بعض التخصصات ا

واليت شهدت تطورا حمسوسا ) 1970- 1967(هذه املرحلة مع مرحلة تنفيذ املخطط الثالثي للتنمية 
  .يف أعداد الطلبة، قابلهم نقص حاد يف هياكل االستقبال اجلامعية

حيث تقسيم اجلامعة وكان النظام البيداغوجي يف تلك املرحلة مطابق للنظام الفرنسي من 
ا مبرحلة الليسانس " والكليات كما أن  ً املراحل الدراسية هي نفسها املوجودة يف النظام الفرنسي بدء

ا  سنوات مث شهادة الدراسات املعمقة وتدوم سنة واحدة، وصوال إىل شهادة دكتوراه الدرجة  3ومد
  1. " ها مخس سنواتالثالثة وتدوم سنتان وأخريا شهادة دكتوراه دولة ومدة حتضري 

دف توسيع التعليم اجلامعي وإجراء بعض اإلصالحات يف  وعلى العموم فإن هذه املرحلة جاءت 
 .الربامج وإنشاء بعض التخصصات املعربة وخلق وبناء بعض اهلياكل الفنية واإلدارية

رية واليت تزامنت تعترب هذه املرحلة بداية ميالد اجلامعة اجلزائ ): 1980 - 1970( املرحلة الثانية   .ب 
وفيها مت  )1977-1974(واملخطط الرباعي الثاين ) 1973-1970(مع تنفيذ املخطط الرباعي األول 

 2. إنشاء الوزارة املتخصصة للتعليم العايل والبحث العلمي وإصالح التعليم العايل

هو متعلق إلعادة النظر يف كل ما  1971وجاء يف هذه املرحلة ما يعرف باإلصالح اجلامعي سنة 
  :فيما يلي 1971باجلامعة، وقد متثلت األهداف األساسية إلصالحات 

 .تكوين إطارات قادرة على االستجابة ملتطلبات التنمية يف اجلزائر )1
 .تبين سياسة تعدد االختصاصات لتلبية متطلبات مجيع القطاعات )2
 .كن من املردوديةتكوين أكرب عدد من اإلطارات بأقل التكاليف املمكنة لتحقيق أكرب قدر مم )3

وقد تضمن هذا اإلصالح ظهور ختصصات جديدة مسايرة حلركة التنمية اليت عاشتها اجلزائر، 
مرحلة املاجستري ) سنوات 4(إضافة إىل تعديل املراحل الدراسية اجلامعية لتصبح مرحلة الليسانس 

امعات واملدارس العليا، ، وإلغاء السنة اإلعدادية يف مجيع اجل)سنوات 5(مرحلة الدكتوراه ) سنتني(
وإلغاء نظام االمتحانات السنوية وتعويضها بامتحانات نصف سنوية، ومت فتح مراكز جامعية يف الكثري 
من الواليات وأعطيت األولوية للتكوين العلمي والتكنولوجي، كل هذا من أجل إعطاء ديناميكية 

 .للمعاهد واألفراد وحتقيق نوع من دميقراطية التعليم

                                                   
 .62، ص 1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، الرتبية والتكوين يف اجلزائر: بوفلجة غياث - 1
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شهدت اجلامعة يف هذه املرحلة مبا يعرف مبرحلة اخلريطة  ): 1990 - 1980( لة الثالثة املرح  .ج 
ّدلت أكثر عام 1983التنظيمية واليت ظهرت عام  دف اخلريطة إىل 1984، وعُ  1: و

معتمدة يف ختطيطها على احتياجات االقتصاد  2000ختطيط التعليم اجلامعي إىل آفاق  -
 .الوطين بقطاعاته املختلفة

 .حتديد احتياجات سوق العمل من أجل السعي على توفريها -
 .حتقيق التوازن من حيث توجيه الطلبة إىل التخصصات اليت حيتاجها سوق العمل -
 .حتويل املراكز اجلامعية إىل معاهد وطنية واحلفاظ على اجلامعات الكربى -
 .تطوير نظام اخلدمات اجلامعية -

، واملؤمتر الثاين 1980وطنية األوىل للتعليم العايل سنة كما شهدت هذه املرحلة انعقاد الندوة ال
  .حول نظام التقييم البيداغوجي والتعديالت الواجب إجراؤها والتجديد فيها 1987الذي انعقد سنة 

الفتور يف العالقة بني اجلامعة " كما متيزت هذه املرحلة باحلديث عن استقاللية اجلامعة، و 
تمع، فاجلامعة استمرت يف  القيام بدورها املتمثل يف إخراج األطر اجلامعية، لكن القطاع اإلنتاجي مل وا

، وذلك نتيجة التزايد الكبري يف أعداد الطلبة فأصبحت  2" يتمكن من إدماج هذه األطر وتوظيفها 
اجلامعة تشكل عبئا ثقيال على القطاعات األخرى، فارتفعت نسبة البطالة بني خرجيي اجلامعات، مما 

 .ا للقول أن اجلامعة مل حتقق أهدافهايضطرن

متيزت هذه املرحلة بإصالح املنظومة اجلامعية، من حيث ):  2000 - 1990( املرحلة الرابعة   .د 
اهلياكل والطرائق والوسائل ومن حيث مضمون املناهج واألهداف اليت تضمن تكوين كفاءات قادرة 

والذي  1995رحلة بإصالح أكتوبر على التكيف مع األوضاع املتجددة، وعرف إصالح هذه امل
 : تركزت إسرتاتيجيته على املبادئ التالية

 .مهمة اخلدمة العمومية للجامعة بتحقيقها للمصلحة العامة -
 .استقاللية املؤسسة اجلامعية والبعد عن التسيري املركزي -
ية نوعية التكوين وفيه يتم االنتقال من الكم إىل الكيف والتفكري أكثر بالطرق التدريس -

ا وإعادة النظر فيها   .والربامج وحمتويا

ويف هذه املرحلة مت إدخال تعديالت على مستوى التدرج والتقييم وفتح شعب جديدة للتكوين، 
وإعداد النصوص اخلاصة بالتعليم العايل، وإنشاء أجهزة للتشاور والتنسيق بني القطاعات لتطوير العالقة 

                                                   
 .65ص 64املرجع السابق، ص  - 1
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ين العلمية، والتكنولوجية التسيريية، وتقرر يف هذه املرحلة أيضا بني التكوين والتشغيل خاصة يف املياد
  .وكذا تطبيق نظام اجلذوع املشرتكة) 97/98(العمل بنظام الكليات 

ال  واجلدير بالذكر ألن هذا اإلصالح جاء ليتجاوب مع التحوالت اليت عرفتها اجلزائر يف ا
جية تتماشى والتحوالت الراهنة، ورغم كل االقتصادي الذي دخل عهد اخلوصصة، أي توفري إسرتاتي

هذا فقد كانت هلذه املرحلة سلبيات منها زيادة أعداد الطلبة، ارتفاع نسب الرسوب، ضعف التكوين، 
 .إخل...غياب وندرة الكتب واملراجع، مناهج التعليم بالية، ومشاكل اللغة

ميقة اليت عرفتها اجلزائر نتيجة للمشاكل والتغريات الع ): 2013 - 2001( املرحلة اخلامسة   .ه 
أصبحت اجلامعة اجلزائرية ال " إخل، ...على مجيع املستويات اقتصادية، اجتماعية، سياسية 21يف القرن 

تتالءم والتغريات، األمر الذي دفع اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة اجلامعية بإصدار توصية إلصالح 
، ومن احملاور األساسية اليت 2002املنعقد يف أفريل التعليم العايل والذي صادق عليه جملس الوزراء 

برجمت يف إطار إسرتاتيجية تطوير قطاع التعليم العايل هلذه الفرتة إعداد وتطبيق شامل وعميق للتعليم 
، والذي أعطى هيكلة جديدة للجامعة وتنظيم جديد للتعليم،  ) "LMD(العايل، متثل يف نظام 

ية، وأصبحت هناك ختصصات مهنية وأكادميية، اهلدف من كل حيث غريت وعدلت املراحل الدراس
هذا تقدمي نوعي للجميع ومساره املنظومة العاملية للتعليم العايل، إضافة إىل التفتح على التطور العلمي 

  .والتكنولوجي، وخلق الشروط املالئمة إلدماج أفضل يف عامل الشغل لكوادر اجلامعة

 :مهام و وظائف الجامعة .3

االستثمار يف رأمسال البشري يف النشاط التعليمي اجلامعي اهتماما كبريا يف العقود األخري السيما لقي 
  .للمهتمني بقضايا التنمية البشرية واملشرفني على سياسات التعليم وأهدافه

فالتعليم اجلامعي بالدول املتقدمة أخذ القسط الكبري من امليزانيات، وقد حذت حذوها الدول النامية 
تمع التنموية املختلفة من خالل تكوين ف أصبحت تنفق على اجلامعات والتعليم العايل حىت تليب حاجيات ا

الكوادر والكفاءات البشرية املؤهلة تأهيال معرفيا ومهنيا يف ختصصات متعددة تساهم بشكل كبري يف التنمية 
االت   .الشاملة للمجتمعات يف مجيع ا

تارخيها الطويل تعرضت وظائفها للنقد كما تعرضت للتعديل والتغيري إىل أن ونتيجة لتطور اجلامعة عرب 
  :استقرت على وظائف ثالث؛ هي

إن التدريس وإعداد القوى البشرية وظيفة مهمة من وظائف  :التعليم وإعداد القوى البشرية  .أ 
، فالعنصر اجلامعات يف عصر زاد الطلب االجتماعي فيه على التعليم عامة والتعليم اجلامعي خاصة

البشري هو مصدر الثروة وبالتعليم والتدريس نقوم بإعداده وتنمية معارفه وقدراته وتطوير مهاراته وخرباته 
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ا " حىت يكون عطاؤه وإنتاجه فعاال،  وعلى قدر اجلهود التعليمية املبذولة يف اجلامعة تكون جودة خمرجا
دو به من معلومات وخربات و   1. " مهاراتممثلة يف خرجييها وما ُزوّ

والتعليم العايل له األثر األكرب يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، فهو تعليم ذو مواصفات خاصة 
جتعله عامال أساسيا من عوامل التنمية يهتم خبصوصيات املعرفة والثقافة ويسعى إىل التخصص الذي 

ماجستري (ت العليا يقدم فيه تكوين عال متخصص ومستوى عال من املعرفة خاصة يف الدراسا
تمع الذي )ودكتوراه ، فاجلامعة اليوم تعمل على جتديد نظمها وبراجمها التعليمية لتبقى وثيقة الصلة با

تنتمي إليه وذلك لتلبية حاجاته من الكوادر الفنية، وعن طريق التعليم تتمكن هذه املؤسسة من جماراة 
من خالل إنتاج وتكوين رأمسال بشري قادر  21لقرن التطور التكنولوجي واملعريف والعلمي احلاصل يف ا

 .على مواجهة حتديات العصر

يربط الكثري من الباحثني يف الفكر الرتبوي بني عملييت التدريس والبحث العلمي،  :البحث العلمي  .ب 
البحث "فجودة التدريس مرتبطة جبود عملية البحث العلمي، فالعالقة هنا عالقة ارتباطية، حبيث أن 

واسطة التعليم واالختالط مع اجلماعات املتعلمة، والتدريس املنعزل عن البحث هو تدريس راكد يسري ب
تمعات تسري حنو التنمية  2. " متخلف يعيش يف عصور مضت، بينما األحداث احلالية تتالحق وا

وقد أصبح البحث العلمي يشغل قدرا أكرب من وقت وجهد وفكر أساتذة اجلامعات ومسؤوليها 
معظم األوساط األكادميية اجلامعية، ومكانة اجلامعة مرتبطة ارتباطا وثيقا مبا تنتجه من حبوث وما يف 

تنشره من أعمال يف خمتلف امليادين، زيادة على ما مت ذكره فالبحث العلمي أصبح موردا ماليا مهما 
  .للكثري من اجلامعات السيما اليت هلا مسعة علمية وعاملية ومرموقة

إن قيام عضو هيئة التدريس بالبحث العلمي يف جمال " صدد يقول حممد محيدان ويف هذا ال
ختصصه يؤدي إىل نتائج تنعكس على عضو هيئة التدريس نفسه، كما تنعكس على تدريسه، مما له 
أكرب الثر على طلبته، وذلك يأيت عن طريق تعميق معرفته يف حقل ختصصه واملكانة العلمية الرفيعة اليت 

تمع األكادميي بشكل عامحيتلها ا   3. " لباحث بني أقرانه ويف ا
ومن خالل البحث العلمي تستطيع اجلامعة باعتبارها مؤسسة علمية تضم خنبة من املفكرين 
تمع باالكتشافات يف خمتلف  واألساتذة أن تؤدي وظيفتها يف جمال اكتشاف املعرفة وتطويرها وتزويد ا

ضة وتنمية ا اامليادين إلحداث   .تمع، ومنه تستطيع إرساء قواعد متينة للبحث العليم 

                                                   
 .22مرجع سابق، ص : العكر مجيل عمرو برهان - 1
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، 1995، 3العـدد ، 1، كليـة الرتبيـة، مصـر، جملـد ، مسـتقبل الرتبيـة العربيـة)األداء املبحثـي كنمـوذج( تقومي أداء األستاذ اجلـامعي : زاهر ضياء الدين - 3
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تمع  .ج  تمع ومتطلبات  :خدمة وتنمية ا ال ميكن للجامعة تأدية دورها ما مل تكن ملتزمة بقضايا ا
ا عن الوظيفتني  تمع أصبحت وظيفة أساسية للجامعة ال يقل شأ منوه وازدهاره، فخدمة وتثقيف ا

 .السابقتني
تمع احمللي والقومي واإلنساين، " ليكان ويتناول بي واجبات اجلامعة فيوجه االهتمام أوال إزاء ا

تمع، وحاجات البيئة اليت غريت كليا نتيجة التقدم التقين تتطلب أخذ  مؤكدا أن معاجلة مشكالت ا
  1. " الكفاية التقنية واملنفعة االجتماعية والقيمة اإلنسانية معا باحلسبان

تمع من رسالة املؤسسات اجلامعية، هذه األخرية هي مركز إشعاع ثقايف فنشر العلم  والثقافة يف ا
للمجتمع تتعرف من خالله على مشكالته وحتاول أيضا معاجلة وحل هذه املشكالت، وعلى اجلامعة 

تمع وتعديل مت ا للمجتمع من خالل تلقني األجيال ثقافة ا تمع وأن تفتح أبوا م أن تنفتح على ا ثال
تمع الذي أنتج هذه  حىت يتسىن هلم فهم وتفسري الواقع االجتماعي برؤية أكثر توازنا، ختدم أهداف ا

  .األجيال
 1403ذي احلجة عام  17املؤرخ يف  84-83ويف سياق آخر جاء املرسوم التنفيذي رقم 

رية، وقد حدد ، املتضمن القانون األساسي النموذجي للجامعة اجلزائ1983سبتمرب  24املوافق 
  2: الوظائف األساسية املنوطة للجمعة وفقا للمادة الثالثة مبا يلي

 .تساهم يف تعميم نشر املعارف وإعدادها وتطويرها -
 .تكوين اإلطارات الالزمة لتنمية البالد، وفقا لألهداف احملددة يف التخطيط الوطين -
 .االطالع برتقية الثقافة الوطنية -
 .مية الروح العلميةتساهم يف تطوير البحث وتن -
 .تتوىل تلقني الطالب مناهج البحث -
 .تتوىل حتسني املستوى وجتديد املعلومات والتكوين الدائم -
 .تتوىل نشر الدراسات ونتائج البحث -

  :وعليه فإن القانون األساسي حيصر تقريبا وظائف اجلامعة يف ثالثة حماور؛ هي

وهو من املسؤوليات األساسية للتعليم العايل يسهم إجيابا يف التنمية الفكرية والثقافية  :التدريس  .أ 
م م وشخصيا  .االجتماعي لطالب التعليم العايل، ويف مهارا

                                                   
 .128، ص1993، 6، املركز العريب للتعلم والرتمجة والتأليف، دمشق، العدد فكرة اجلامعة نظرة جديدة، التعريب: ياروسالف بيليكان - 1
نون األساســـي ، املتعلــق بالقــا1983ســبتمرب  24املوافــق  1403ذي احلجـــة عــام  17املــؤرخ يف  44-83مــن املرســوم التنفيــذي رقــم  03املــادة  - 2

 .40النموذجي للجامعة اجلزائرية، ج ر، العدد 
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فالتعليم العايل يهدف إىل تنمية املعرفة وتطويرها من خالل اشتغال أعضاء هيئة  :البحث العلمي  .ب 
م عليهالتدريس باحلث العلمي وتدريب   .طال

تمع  .ج   :ويؤدي التعليم العايل هذه الوظيفة من خالل ما يلي :خدمة ا

تمع من خالل برامج تقدم ألبنائه -  .تثقيف أفراد ا
تمع -  .حل املشكالت اليت تواجه ا
تمع على  - مسايرة التطورات املتالحقة اليت تسود العامل يف خمتلف القطاعات ملساعدة ا

 .التكيف معها
تمع وهيئاته وأفرادهتقدمي  -  .االستشارات ملؤسسات ا

وعليه فإن تكامل هذه الوظائف يف اجلامعة من شأنه تلبية الطموحات والتطورات ودفع عجلة 
تمع   .التنمية يف ا

 :عناصر الجامعة .4

عضو : إن أداء اجلامعة لوظائفها ومهامها على أكمل وجه يتوقف على وجود ثالث عناصر رئيسية هي
  .دريس، الطلبة، اهليكل اإلداري والتنظيميهيئة الت

اجلامعة حتتاج يف أداء وظائفها إىل خلفية تربوية تنظيمية " إذا كانت  :أعضاء هيئة التدريس  .أ 
تتصف باملرونة والقابلية للتطور مع مراعاة البعد اإلنساين يف العالقات االجتماعية، فإن الطرق األكثر 

ن اجلامعة ال تضع اخلربة بواسطة اهليكل اإلداري والتشريعات أمهية هو بدون شك هيئة التدريس، فإ
ا أعداد من املدرسني والباحثني  1. " فحسب، بل البد أن جتمع يف خمابرها ومدرجا

واألستاذ اجلامعي هو العمود الفقري الذي ال غىن عنه يف إجناز العملية الرتبوية وصياغتها الصياغة 
ويقول . النتائج وأقواها يف تثقيف العقول وتشكيل املواطن الكفء املناسبة للطلبة حبيث تنتج أحسن

إن خالص الرتبية وإنقاذها من فسادها ال " يف كتابه املدرس واملدرسة، )  Colgraveكوجلريف (
  2. " الذين حتت رعايتهم) التالميذ(يكون إال بتأثري املثقفني اخلرباء يف املدرسني واملدرسات الطلبة 

                                                   
، 2005، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعـة احلـاج خلضـر، باتنـة، التغيريات التنظيمية وأثرها على التحصيل الدراسي يف اجلامعة اجلزائرية: فين غنية - 1

 .34ص 
، 2002، دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة والنشــر، اإلســـكندرية، بيــة العمليــة وإعــداد املعلمــنيدليــل الرت : دنــدش فــايز مــراد، أبــو بكــر عبــد احلفــيظ األمــني - 2

 .131ص
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اجلامعي هو املرشد واملوجه والناقل للمعرفة واملسؤول عن السري احلسن للعملية واألستاذ 
م املهارات والعادات واالجتاهات الفعالة املرغوب فيها   .البيداغوجية وهو امليسر للطلبة كيفية إكسا

ويشري عبد الفتاح أمحد جالل يف مقال له حول إعداد هيئة التدريس أن عضو هيئة التدريس يقوم 
  1: وظيفتني على األقل مهاب

 .التدريس والتوجيه العلمي للطلبة )1
  .إجراء البحوث العلمية واإلشراف عليها )2

أي أن مهمة املدرس اجلامعي هي التدريس واإلشراف على مذكرات التخرج أو البحوث أو 
وتقومي الطلبة،  الرتبصات امليدانية واإلدارية واالجتماعية، باإلضافة إىل املشاركة يف حتضري االمتحانات 

كما يقوم املدرس اجلامعي بوظائف ومهام أخرى منها املرافقة البيداغوجية للطلبة وإرشادهم يف مجيع 
م و وضع املقررات الدراسية وتأليف الكتب  .إخل...نواحي حيا

إن الطالب اجلامعي هو ذلك الفرد الذي انتقل من املرحلة الثانوية إىل املرحلة  :اجلماعة الطالبية  .ب 
اجلامعية بعد اجتيازه ملسابقة البكالوريا وحصوله عليها، فالطالب اجلامعي هو الصفوة والنخبة املثقفة 

 .واألكثر وعيا بالواقع، وهو أحد العناصر األساسية والفعالة يف العملية التعليمية طيلة املرحلة اجلامعية

يع النواحي اجلسمية والعقلية تطوير مهارات الطالب وقدراته من مج" ويهدف التعليم اجلامعي إىل 
تمع يف  والنفسية لكي تتجلى فيما بعد يف سلوك متزن ومتكامل يؤهل عن طريقه إىل خدمة ا
التخصصات املتعددة، كما يقول حبيب اهللا بن حممد الرتكشاين أن طالب اليوم له أهدافه وطموحاته، 

صل على العمل الذي يساعده على احلياة فهو يرغب يف احلصول على العلم واملعرفة ويريد أيضا أن حي
الكرمية، ويتمىن أن تكون الوثيقة اليت حيملها جواز مرور يعرب من خالله من عامل التكوين الثقايف إىل 

 .، وعليه فالطالب اجلامعي هو حمور العملية التعليمية والتكوينية 2" عامل اإلبداع والعطاء 

أو مؤسسة حتتاج إىل أماكن تستقر فيها ومتكنها من  إن كل منظمة :اهليكل اإلداري والتنظيمي  .ج 
 .ممارسة أنشطتها، وجتهيزات تعينها على أداء وظائفها

ا، واليت تقوم على  واجلامعة كمؤسسة متتاز بتنظيم وإدارة وهيكلة وأهداف و وظائف خاصة 
  .العالقات املوجودة بني خمتلف فئات األسرة اجلامعية

                                                   
 .79مرجع سابق، ص : دليو فضيل وآخرون - 1
 .197مرجع سابق، ص : ولد خليفة حممد العريب - 2
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املؤسسة اجلامعية الشكل املناسب الذي تتبناه اجلامعة من أجل يقصد بتنظيم " وبشكل بسيط 
حتقيق أهدافها، أما نسق هيكلة اجلامعة فهو يعين العالقات اليت تربط بني خمتلف العناصر املكونة 
موع املؤسسة، هذه العناصر تسمى باهلياكل اجلزئية، أما اهليكل اإلداري فهو يتكون من جمموع 

إدارة اجلامعة، والذي يتفرع إىل هياكل فرعية مثل تسيري املوظفني وتسيري األشخاص املكلفني ب
  1" إخل ...امليزانية

ومنه فاهليكل اإلداري والفين التنظيمي وما يشمله من مكونات مادية وبشرية وفنية ويعمل يف 
لت هذه تناسق وتكامل يهدف إىل التأثري على جودة التعليم اجلامعي وخمرجاته، فكلما حتسنت واكتم

املكونات كلما زادت قدرات الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومن مثة تتحسن مردودية وكفاءة اجلامعة، 
وكلما نقصت وخاصة املكونات املادية كلما نقص وعجز النظام التعليمي اجلامعي عن أداء مهامه 

التنظيمي، والفاعلني يف األساسية، لذا البد من التنسيق وتوحيد اجلهود بني املمثلني للجهاز اإلداري و 
  .اجلهاز الرتبوي

 :مفهوم التعليم الجامعي وأهميته .5

إن التعليم اجلامعي أو التعليم العايل هو كل أنواع التعليم اليت تأيت بعد التعليم الثانوي أو ما يعادله 
مرحلة التخصص العلمي يف كافة أنواعه ومستوياته، رعاية لذوي الكفاية " ويعرفه الغامدي وعبد اجلواد بأنه 

تمع املختلفة يف حاضره ومستقبله مبا يساير التطور املفيد الذي  والنبوغ وتنمية املواهب وسدا الحتياجات ا
ا   2. " حيقق أهداف األمة وغايا

تمع فبقدر   ويعد هذا النوع من التعليم أحد الدعائم الرئيسية اليت يرتكز عليها منو االقتصاد وتقدم ا
تمع ورقيه ورفاهيته، ويعترب عضو هيئة التدريس حمو  ر العملية التعلمية، كفاءة التعليم اجلامعي يكون تقدم ا

وهو املنوط إليه إعداد القادة واملتخصصني والكوادر الفنية باجلامعة، وكل هذا يتوقف على درجة تأهيل هؤالء 
م التدريسية ومستوى املهارات التعليمية لديهم   .األعضاء وتدريبهم وكفاء

أجل ممارسة الفعل الرتبوي  وجيمع الكثري من الرتبويني واألكادمييني على أن نشأة اجلامعة كانت من
. التعليمي البيداغوجي واملتمثل يف التعليم العايل من خالل التدريس املباشر وتلقني املعارف وخمتلف العلوم

حيث )  Witeheadألفرد وايتهد ( هذا ما ذهب إليه عامل الرياضيات واملفكر والفيلسوف اإلنكليزي 
م العقلية والفكرية، إذ ينظر للعقل على أنه أداة اجلامعة هي مكان لتدريس الطالب و " رأى أن  تنمية قدرا

                                                   
 .35مرجع سابق، ص : فين غنية - 1
، مطبعـــة مكتـــب الرتبيـــة العــريب لـــدول اخللـــيج، الريـــاض، التعلـــيم يف اململكـــة العربيـــة الســعوديةتطـــور نظــام : الغامــدي محـــدان، عبـــد اجلــواد نـــور الـــدين - 2

 .221، ص 2004
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للتفكري املبدع الفعال، وليس مكان حلفظ املعلومات وختزينها، واعترب معيار التدريس اجلامعي اجليد هو 
  1. " فعاليته وحيوية التفكري

تمع الذي ال يقدر العقول املثقفة  النرية، جمتمع " وقد عرب وايتهد عن ذلك بالعبارة املشهورة  إن ا
  2. " حمكوم عليه باإلخفاق

وعليه فالتعليم العايل مهم وتقدمه ذو عالقة طردية بتطور األمم وتقدمها، ومن خالله يتم بناء أهم 
ا البشرية، وفيه يتم ت تمع ثروات األمة، وهي ثرو م، وصياغة أفكارهم وتوجيههم ملا خيدم ا شكيل عقليا

تمع واستشراف مستقبله من خالل  من ختصصات ومهن، والتعليم العايل يتم من خالله معاجلة مشكالت ا
تمع وتطويره ويقود التغيريات اإلجيابية فيه،  الدراسات والبحوث العلمية، وهو املكان الذي سعى لتنمية ا

  .رج الكوادر الوطنية املميزة يف كل التخصصاتومنه تتخ

 :مبادئ التعليم الجامعي .6

تمع ومنوه وتطوره وبقدر كفاءة هذا  يعد التعليم العايل أحد الدعائم الرئيسية اليت يرتكز عليها تقدم ا
تمع ورقيه ورفاهيته، ويرتكز التعليم العايل يف العامل أو يف اجلزائر على عدة مبادئ من  التعليم يكون تقدم ا

  3: أمهها

 .التأكيد على أمهية التوافق مع املتغريات واالجتاهات حنو عاملية التعليم -
 .التأكيد على هوية اجلامعات باعتبارها مراكز للبحث العلمي والتنوير الثقايف -
 .العمل على تطوير منوذج للتعليم طويل األمد باعتباره مطلبا إنسانيا متجددا -
ق املالئمة املستمرة من توجهات التعليم اجلامعي ونظمه وآلياته وبني متطلبات أمهية التوجه لتحقي -

 .التنمية القومية واحتياجات قطاعات اإلنتاج
أمهية إدماج آليات التجديد والتحديث وتطويرها يف نظم التعليم ومناهجه وبراجمه لتواكب التطورات  -

 .العلمية والتقنية واملعرفية املستمرة
 .أو القسم الوحدة التنظيمية األساسية يف اجلامعة هلا استقالهلا العلمي واألكادميي اعتبار الكلية -
ا داخل اجلامعات -  .تأكيد املناخ الدميقراطي واحرتام حرية التعبري وفتح قنوا
 .أمهية االنفتاح على العامل والتفاعل مع مؤسساته التعليمية والبحثية -
جلامعي والتأكيد على دورهم الرئيسي يف العملية التعليمية االختيار األمثل ألعضاء هيئة التدريس ا -

 .وضرورة إخضاعهم لعمليات التقومي املستمر
                                                   

 .46مرجع سابق، ص : شايب حممد - 1
 .املرجع السابق، نفس الصفحة - 2
 .99، ص 2006، عامل الكتب احلديث، األردن، اإلدارة اجلامعية، دراسات حديثة: اخلطيب أمحد - 3
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ا - تمع احمليط    .تطوير اهلياكل اجلامعية مبا يتناسب وطبيعة كل جامعة ومتطلبات ا

ياكلها أما يف اجلزائر فاجلامعة مازالت تبين نفسها للوصول إىل منوذج جامعة تتماشى مناهجها وه
ا وفق بيئتها االجتماعية، فهي تسعى إىل التجديد والتغيري املستمر والشامل واملتواصل معتمدة يف  ومنطلقا

  :ذلك على مبادئ هي

وهي من أهم املهام الذي يتوقف عليها تشكيل اجلامعة اجلزائرية وتعين اجلزأرة حسب ما  :اجلزأرة  .أ 
 1: يراه حممد العريب ولد خليفة

  التعليم اجلامعي وخططه ومناهجه واالبتعاد قدر اإلمكان عن االستعارة من جزأرة نظام
تمعات األخرى  .ا

 جزأرة اإلطارات بصورة مستمرة والغاية هي االعتماد على أبناء البلد من أهل االختصاص. 
 اختيار أهداف التعليم اجلامعي ومتطلباته يف ضوء واقع اجلزائر. 
 اإلشراف ومراكز البحث وحىت الوزارة جزأرة التأطري من إدارة ومراكز. 

جزأرة التعليم اجلامعي اجلزائري يكون من ناحية املضمون والربامج " ويشري الطاهر زرهوين أن 
 2. " واملناهج والكتب والوسائل الرتبوية و التأطري

تعترب اللغة العربية أحد مقومات الشخصية الوطنية، لذا عملت السلطات السياسية يف  :التعريب  .ب 
اجلزائر على إحالل هاته اللغة مكانتها، فمنذ منتصف الستينيات شرعت اجلامعة اجلزائرية يف تعريب 

والتكنولوجية ، أما يف الفروع العلمية  3تدريس العلوم اإلنسانية منها اآلداب والتاريخ والفلسفة والقانون 
والطبية فما يزال التعليم مفرنسا، فالتكوين اجلامعي باللغة األجنبية يشكل عائقا بالنسبة للطلبة حاملي 

م درسوا مراحل ما قبل اجلامعة بالعربية، وهذا يزيد من حجم الرسوب املدرسي  .البكالوريا أل

أدى إىل زيادة أعداد الطلبة امللتحقني إن إجبارية التعليم وجمانيته يف اجلزائر  :دميقراطية التعليم  .ج 
تمع وليس حكرا على " باجلامعة، وينص مبدأ دميقراطية التعليم على  أن التعليم هو حق لكل فرد يف ا

، وبذلك شهدت اجلامعة اجلزائرية تزايدا كبريا يف عدد الطلبة أتبعه إسراع  4" فئة اجتماعية دون أخرى 
عي، وقد تعزز هذا النمط من الدميقراطية بتطبيق الالمركزية وانتشار عدد  يف بناء هياكل االستقبال اجلام

 .كبري من مؤسسات التعليم العايل إضافة إىل إشاعة اجلو الدميقراطي داخل العملية التعليمية
                                                   

 .124ص 123، ص 1989، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، املهام احلضارية للمدرسة واجلامعة اجلزائرية: خليفة حممد العريبولد  - 1
 .122، ص 1993، موفم للنشر، اجلزائر، التعليم يف اجلزائر قبل وبعد االستعمار: زرهوين الطاهر - 2
 .175، ص 1994العريب والرتمجة والتأليف، دمشق، ، املركز التعريب: سعد اهللا أبو بكر خالد - 3
 .210، ص 209مرجع سابق، ص : ولد خليفة حممد العريب - 4
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وإمجاال لكل هذا فإن هذه املبادئ هي مجلة من القيم واملنطلقات اليت ترسخ البحث العلمي وتسعى 
االت وهي مبادئ مساعدة على رفع قيمة إىل التحديث و  التطوير ملواكبة التطورات احلاصلة يف مجيع ا

تمع باعتبارها اهلرم التعليمي  .اجلامعة وتأثريها يف ا

 :أهداف التعليم الجامعي .7

إن التعليم اجلامعي حبكم رسالته يسعى لتحقيق أهداف معينة، واجلامعة كمؤسسة أكادميية وإدارية تعمل 
تمع من حالة التأخر على  ضته من الذين يقع على عاتقهم عبء نقل ا تمع ومحلة  إعداد وختريج قادة ا

  .إىل حالة االنطالق والتقدم

أهداف التعليم العايل الوفاء باحتياجات سوق العمل من " ويرى علي أمحد مذكور أن من 
القتصادية واالجتماعية، فهناك مؤشرات التخصصات املختلفة بالكم والكيف املناسبني لتحقيق التنمية ا

ميكن استخدامها لقياس فاعلية التعليم العايل منها معدل البطالة بني اخلرجيني، اهلجرة اخلارجية خلرجيي 
  1"اجلامعة، الرتاكم التكنولوجي احمللي، ومدى قدرة اخلريج على القيام بواجباته عند اندماجه يف سوق العمل 

  .ىل ختريج إطارات كفأة جلهاز الدولة واجلهاز االقتصاديتسعى إ ةأي أن اجلامع

  2: وميكن تلخيص بعض أهداف التعليم اجلامعي فيما يلي

تمع بالقوى البشرية املدربة  :إعداد القوى البشرية  .أ  فاجلامعة مؤسسة إنتاجية متكن من إمداد ا
واملؤهلة تأهيال علميا، وبالعقول املفكرة، فهي مؤسسة استثمار للموارد البشرية اليت تسعى إىل إعداد 

تمع  .النخب القيادية املؤهلة الحتالل املواقف القيادية العليا يف ا

هلا دور هام يف تنمية املعرفة وإمنائها وتطويرها من خالل ما تقوم به إن اجلامعة  :البحث العلمي  .ب 
من أنشطة البحث العلمي الذي يعترب ركنا أساسيا من أركان اجلامعة، على أن يصحب البحث العلمي 

تمع  .النظري تطبيقات عملية تفيد ا

تمع  .ج  موعة من :خدمة ا تمع كنتيجة حتمية  العوامل منها رغبة  دف اجلامعة إىل خدمة ا
ا، وكذا العالقة الوثيقة بينها وبني حميطها االجتماعي إضافة إىل  تمع وأفراده يف احلصول على خدما ا

تمع وتساعده على الرقي  .إعداد اخلطط والبحوث العلمية اليت ختدم أغراض ا

                                                   
 .198، ص 2000، دار الفكر العريب، مصر، التعليم العايل يف الوطن العريب، الطريق إىل املستقبل: مذكور علي أمحد - 1
 .22، ص 2008العلم واإلميان للنشر والتوزيع، القاهرة، ، تطوير اإلدارة اجلامعية: ذياب عبد الباسط حممد - 2
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وق واالبتكار عند الطالب فاجلامعة مطالبة بتعزيز التميز والتف: تعزيز االبتكار واإلبداع والتفوق  .د 
 .وأعضاء اهليئة التدريسية وتوفري الدعم املادي واملعنوي الالزم لذلك

تمعات الصناعية؛ وهي   1:ولقد حدد تايلور األهداف التالية ملؤسسات التعليم العايل خالل مرحلة ما بعد ا
 .توفري التعليم العايل خلرجيي املدارس الثانوية -
تمع من الطاقة البشرية متابعة البحوث والسمو  - العلمي وكذا املسامهة يف تلبية احتياجات ا

 .املؤهلة
 .توفري تعليم وتدرب عاليني رفيعي التخصص -
 .يشحذ القدرات للتنافس يف االقتصاد وتوفري السبل للحراك االجتماعي -
 .تقدمي خدمات للمجتمعات واملناطق احمليطة للجامعة -
 .ات الوطن اخلاصة وتوفري الفرص املتساويةتوفري الكوادر للعمل كرواد لسياس -

قد حدد للجامعة ثالثة أهداف يف ظل منوذجه التقوميي يف "  R.Tylerتيلر .ر" يف حني جند أن 
ال الرتبوي الذي يركز على التأكد باحلجة من حتقيق األهداف وعدم حتقيقها، وعملية التقومي املتبعة اليت   ا

لقبلي والبعدي لألهداف العملية املتوخاة مع إصدار احلكم القيمي اإلجيايب كانت تتمثل ببساطة يف القياس ا
 :أو السليب املناسب، وهذه األهداف هي

تمع -  .التعليم وإعداد املتخصصني يف املهن العالية اليت حيتاجها ا
 .خلق املناخ املالئم للبحث العلمي والقيام به -
 2. تقدمي اخلدمات العامة للمجتمع -

 :العموم فإن اجلامعة اجلزائرية وعلى غرار اجلامعات العاملية تسعى إىل حتقيق األهداف التاليةوعلى 

م  - يئتهم لالطالع على مسؤوليا تكوين إطارات ذات قدرات فنية متشبعة بالشخصية الوطنية، و
 .وفق مقتضيات التنمية، وإعدادهم يف خمتلف امليادين

روح العلمية لدى الطالب واملدرسني والعمل على إرساء تطوير البحث العلمي وتنمية وخلق ال -
 .قواعده واستمراريته

 .ترقية الثقافة الوطنية واإلنسانية والنشاط الفكري بصفة عامة واالهتمام بالرتاث العريب واإلسالمي -
توثيق الروابط بينها وبني اجلامعات يف اخلارج، أي عقد شراكات وإنشاء عالقات حبثية وعلمية  -

 .اخلربات واملختصني مع خمتلف اجلامعات وتبادل
                                                   

 .313مرجع سابق، ص : اخلطيب أمحد - 1
 .82، ص 1999، جملية الباحث، العدد الثاين، جامعة قسنطينة، عالقة اجلامعة باحمليط: سعادة مولود، دليو فضيل - 2
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ربط التعليم اجلامعي باحلقائق الوطنية ملعاجلة املشكالت الوطنية مع إعطائه أبعاد تقنية وعلمية  -
تمعية  .خدمة ملختلف األهداف ا

ونلخص يف األخري إىل القول أن أهداف اجلامعة اجلزائرية أقرب بكثري إىل أهداف اجلامعات األخرى 
تكز على وظائف أساسية منها وظيفة التدريس اليت تسعى من خالهلا إىل إعداد الكوادر البشرية وهي تر 

املؤهلة يف خمتلف امليادين، وكذا إعداد البحوث واخلطط العلمية، وتشجيع قيم اإلبداع واالبتكار من أجل 
تمع   .إعداد خنب قيادية مؤهلة لقيادة ا

فها إذا توافرت لديها مجلة من املدخالت، فإن كان الطالب أهم ومنه فإن اجلامعة تستطيع حتقيق أهدا
ا، والتعليم اجلامعي حيتاج  نوعية متميزة من أعضاء هيئة التدريس " تلك املدخالت فإن األساتذة أهم مقوما

م وحبوثهم قبل كل  ا ال مببانيها، واجلامعة بفكر هؤالء األساتذة وعملهم وخرب ذلك ألن اجلامعة بأساتذ
  1. " شيء

  :ماهية عضو هيئة التدريس الجامعي: ثانيا

األستاذ اجلامعي من أهم العناصر الفعالة يف العملية التعليمية اجلامعية، وهو مطالب اليوم بزيادة خربات يعترب 
وتطوير كفاياته ومهاراته املتنوعة حىت يتمكن من ممارسة أدواره و وظائفه و واجباته بكفاية عالية وأن يتمتع 

  .خبصائص ومسات تعينه على أداء أكمل للعملية التعليمية، كل هذا سنحاول اإلحاطة به يف هذا العنصر

 :مفهوم عضو هيئة التدريس الجامعي .1

تعترب مهمة حتسني العملية التعليمية اجلامعية من األولويات املوكلة لعضو هيئة التدريس اجلامعي، وذلك 
للتعليم العايل، بل إن نظام التعليم العايل يقوم برمته على التفاهم، والعمل إميانا من رأته ميثل دعامة أساسية 

األساسي لألستاذ اجلامعي هو التدريس وما يتصل به من لقاء الطالب يف قاعات الدراسة وخارجها وإعداد 
  إخل...احملاضرات واالختبارات وقراءة البحوث

مية باعتبارها نظاما فهو املسري واملنظم واملطور واملدرس اجلامعي هو عنصر من عناصر العملية التعلي
لعملية التعليم والتعلم وهو القائم مباشرة على مهنية تدريس املواد واملساقات الدراسية من أجل إحداث 

  .تغيريات مرغوب فيها يف أي منط من أمناط السلوك لدى املتعلمني

                                                   
 .302، ص 2002املعرفة اجلامعية، مصر، ، دار دور اجلامعة يف مواجهة التطرف الفكري: الربعي حممد وفاء - 1
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ساتذة املنتمني للجامعة ذكورا وإناثا من  األ" ويعرف بلغيث سلطان عضو هيئة التدريس اجلامعي بأنه 
  1."كل التخصصات اليت تدرس باجلامعة ينتمون إىل فئات اجتماعية خمتلفة مت اختيارهم من الوسط اجلامعي

حمور االرتكاز يف منظومة التعليم اجلامعي حبثا وتعليما وخدمة للمجتمع " كما يعرفه حممد حسنني بأنه 
هو العمود الفقري يف تقد اجلامعة وهو مفتاح كل إصالح وأساس كل تطوير، ومشاركة يف التطور الشامل، و 

  2.  " وعلى كفاءته وإنتاجه يتوقف جناح اجلامعة
يف هاذين التعريفني جند أن األستاذ اجلامعي هو املنتسب للجامعة والقائم على التدريس باجلامعة من 

تمع وت   .طويره وإصالحهمحلة املاجستري والدكتوراه ويسعى إىل خدمة ا
ع وتؤيت مثارها إال يف ظروف بكالنبتة املباركة ال ميكن أن تنبت وتن" ومنه فعضو هيئة التدريس اجلامعي 

معينة، فعندما تيسر اجلامعة العمل لألستاذ داخلها وعندما توفر له ظروف معيشية مناسبة خارجها، يندفع 
قارئا وباحثا، ومطلعا وجمربا ومدربا، فتدور بذلك عجلة التقدم ويعود ذلك على اجلامعة بارتقاء مسعتها 

م  العلمية بني اجلامعات األخرى، فاجلامعة ا ال مببانيها واجلامعة بفكر هؤالء األعضاء وعملهم وخرب بأساتذ
  3. " وحبوثهم قبل أي شيء آخر

 :خصائص وصفات عضو هيئة التدريس الجامعي .2

إن األستاذ اجلامعي البد أن يتملك مهارات ومسات ملعايشة التجديد والتطور ليطور نفسه ويسهم يف 
ا العلمية  ا تسمو بسمو مكانة أساتذ تطوير مهنته وجمتمعه، ومن املتفق عليه أن مكانة اجلامعة من نظريا

بية بني امتالك األستاذ لعدد من واملهنية، وقد أشارت الكثري من الدراسات الرتبوية إىل وجود عالقة إجيا
  4: اخلصائص والصفات ومدى فاعليته التعليمية، وميكن تلخيص هذه اخلصائص يف جوانب هي

فاهلدف األمسى للتعليم هو زيادة الفاعلية العقلية للطلبة ورفع مستوى   :اجلانب العقلي املعريف  .أ 
م االجتماعية، فاألستاذ  درة عقلية متكن من معاونة طلبته على جيب أن يكون لديه ق) املعلم(كفايا

النمو العقلي، والسبيل إىل ذلك هو أن يتمتع املعلم بغزارة املادة العلمية، أي أن يعرف ما يعلمه أمت 
املعرفة، وأن يكون متمكنا من مادته التدريسية، وأن يكون شديد الرغبة يف توسيع معارفه وجتديدها، 

                                                   
 ?http://saedhshuhad.com/news.php: نقال عن موقع واقع استخدام اإلنرتنت يف البحث العلمي: بلغيث سلطان - 1

(28.02.201111 :30h) 
، املكتبـة العصـرية للنشـر والتوزيـع، مصـر، للمهنة األكادميية بني حتديات العوملة ومتطلبات التدويلالتطور األكادميي واإلعداد : العجمي حممد حسنني - 2

 .2، ص 2007
 .41، ص 40، ص 1997، دار زهراء الشرق للنشر، القاهرة، أستاذ اجلامعة، الدور واملمارسة بني الواقع واملأمول: قلية فاروق - 3
، 2007، وزارة الرتبيـة الكويتيـة، وحـدة حبـوث التجديـد الرتبـوي، الكويـت، املعاصرة يف إعداد املعلـم وتنميتـه مهاريـااالجتاهات : املفرج بدرية وآخرون - 4

 .15ص 
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بحث يف فروع املعرفة اليت يقوم بتدريسها وملما بالطرق احلديثة يف مرن التفكري يداوم على الدراسة وال
 .الرتبية

فاألستاذ الذي تتوافر لديه هذه الرغبة على طالبه مبوضوعية وحبب  :الرغبة الطبيعية يف التعليم  .ب 
ودافعية، كما سوف ينهمك يف التعليم فكرا وسلوكا وشعورا، ويشجعه على تكريس جل جهده للتعليم 

 .اليت اختارها عن رغبة ذاتيةواملهنة 

أن املعلم الكفء هو الذي يتمتع مبجموعة من السمات االنفعالية : اجلانب النفسي واالجتماعي  .ج 
واالجتماعية، ومن أبرزها أن يكون متزنا يف انفعاالته وأحاسيسه، ذو شخصية بارزة، حمب ملهنته 

لتفاعل االجتماعي اإلجيايب مع أعضاء وطلبته، واثقا بنفسه، يتصف مبهارات اجتماعية تساعده على ا
حميطه وحمافظا على عالقات اجتماعية فعالة، يتحلى بالصرب ويتميز باملوضوعية والعدل يف احلكم 

 .إخل...ومعاملة الطلبة

إن مهنة التعليم مهنة شاقة تقتض جهد كبري، فالصحة املناسبة  :اجلانب التكويين واجلسمي  .د 
يق جناح العملية التعليمية، فاألستاذ جيب ألن يكون واضح الصوت واجلسمية متثل شروطا هامة لتحق

 .حىت يوفر االنتباه لطلبته وحيافظ على مظهره اخلارجي حىت يستأثر باحرتام وتقليد الطلبة له

 :ويقسم الكثري من الرتبويني اخلصائص اليت البد من توافرها يف األستاذ اجلامعي إىل

اليت تتعلق مبكونات الشخصية العامة واملعرفية واملهارية  وهي كل الصفات :اخلصائص الشخصية  .أ 
" واألخالقية، حبيث جيب أن يكون لديه مرونة يف التفكري وثقة بالنفس ويتفهم اآلخرين، إضافة إىل 

االتزان والعدل واحلياد واملرح، وأن يكون صابرا وعطوفا ومتعاطفا، متحمسا وخلوقا ومتعاونا، حيث 
عايل وأن يكون لبقا يف حديثه، كما جيب أن يكون منتظما وحمرتما ملواعيده يتسم باالتزان االنف

 1. " وحضوره

إن الوعاء املعريف والعقلي لألستاذ من العوامل املهمة يف إثارة دافعية الطالب، : اخلصائص املعرفية  .ب 
بالقدرة فعضو هيئة التدريس اجلامعي البد أن يكون إعداده األكادميي واملهين جيد بشكل يسمح له 

على حل املشكالت ورفع مستوى التحصيل األكادميي، وأن يكون متسع املعرفة واالطالع واملعلومات 
إىل استخدامه " عن ميدان ختصص وعن االجتاهات اإلجيابية حنو مادته الدراسية وحنو طلبته، إضافة 

لدى تقدمي املواد  اسرتاتيجيات جتعل تعلم طالبه ذا معىن من خالل إعداد هؤالء الطالب معرفيا،

                                                   
تمع يف عامل متغري: قوادرية علي  وآخرون - 1  .233، ص2007، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، مشكالت وقضايا ا
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واملعلومات اجلديدة وعليه فاجلامعة كمنظمة عبارة عن معلومات أو قراءات قصرية عامة يكون الطالب 
ا أكثر من ألفتهم باملادة التعليمية األكثر تعقيدا وحتديدا  1. " فيها ألفة 

باخلصائص املرتبطة باجلانب النفسي واالنفعايل واملزاجي " ويتعلق هذا النوع : اخلصائص النفسية  .ج 
لشخصية األستاذ واليت تتمثل يف االتزان االنفعايل لألستاذ، حسن التصرف يف املواقف احلساسة، الثقة 

 2. " يف النفس، املوضوعية، الدافعية للعمل، املرونة التلقائية، وعدم اجلمود

وتشري إىل اخلصائص اليت تتعلق جبميع املعامالت والتفاعالت االجتماعية : عيةاخلصائص االجتما  .د 
النظام والدقة يف األفعال واألقوال والعالقات الطيبة من تواضع " داخل املؤسسة التعليمية ومنها 

الطلبة  وصداقة، التعاون، التمسك بالقيم الدينية واخللقية والتقاليد اجلامعية، الروح املرحة، والتضامن مع
 3" إخل  ...يف حال وجود مشكالت اجتماعية

وهي كل اخلصائص املتعلقة باملظهر وصحة البدن، فحسن املظهر وخاصة : اخلصائص اجلسمية  .ه 
اهلندام يزيد األستاذ مهابة، ونظافته تزيد األستاذ احرتاما وتقديرا خاصا، إضافة إىل سالمة احلواس من 

حىت ال يكون عرضة للسخرية، وأخريا سالمة البدن حيث أن  خالل النطق السليم للحروف والكلمات
أن يكون معاىف بدنيا من العاهات والتشوهات اليت تعيقه عن أداء مهمته " امللتحق مبهنة التعليم جيب 

على أكمل وجه، كما جيب أن يتسم باللياقة البدنية على اعتبار أن التوافق العضلي والعصيب يؤدي إىل 
 4. " لتوازن الشخصيحركة جيدة وإىل ا

إىل خصائص ) مدرس القرن الواحد والعشرين الفعال(ويشري جابر عبد احلميد جابر يف كتابه 
 5: وصفات املدرس الفعال وخلصها يف خاصتني مها

فاملدرس الفعال حسبه هو الذي ميتلك احلماس املساعد على تعزيز : اخلصائص الشخصية الدافعة  .أ 
م الدراسية، والدفء الوجداين والعاطفي للحفاظ وخلق البيئة املناسبة للتعليم،  دافعية املتعلمني حنو ماد

وروح الفكاهة والدعابة لتخفيف التوتر وجعل التعلم متعة، وميتلك أيضا القدرة على التوجه حنو النجاح 
م على النجاح إضافة إىل تشجيع ومساندة الطلبة حىت حيسوا  لتنمية اجتاه إجيايب عندهم ومساعد

 .باالحرتام ويؤمنون بالقدرات، مما يولد لديهم الرغبة يف التطور حنو األفضل
                                                   

 .61، ص 2007، 1دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، ط، حتفيز التعلم: طيف حسنيفرج عبد الل - 1
 .142، ص 2003، 1، دار األمة للنشر والتوزيع، اجلزائر، طالتنشئة االجتماعية والسلوك االحنرايف لتلميذ املدرسة الثانوية: مصباح عامر - 2
 .112، ص 2006، 1، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، ط)العملية للواقع التعليميالتجربة (احلياة اجلامعية : التميمي مهدي حسني - 3
 .145مرجع سابق، ص : مصباح عامر - 4
، ص 17، ص2000، 1، دار الفكـر العـريب، القـاهرة، ط)املهـارات والتنميـة املهنيـة(مدرس القرن الواحد والعشرين الفعـال : جابر عبد احلمبد جابر - 5

37. 
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إن اكتساب األستاذ لألمناط السلوكية املهنية اجليدة من شأنه أن يزيد من : اخلصائص املهنية  .ب 
فعاليته يف العملية التدريسية، فاجلدية يف العمل جيرب الطالب على العمل والتصرف اجلدي يف الصف، 

س اجلاد يف العمل هو املوجه حنو حتقيق أهدافه العملية التدريسية ومساعدة التالميذ على حتقيق واملدر 
أهداف التعلم وهو املتأين يف تنفيذ التعليم وهو املنظم واملرتب حلجرة الدراسة واملخطط املتقن للنشطة 

روق الفردية أثناء املوقف التعليمية، كما أنه الشخص املتكيف واملرن وذلك بالوعي حباجات الطلبة بالف
التعليمي ومعرفة اإلملاعات واإلمياءات اللفظية والغري لفظية املتنوعة وتعديل كل ما من شأنه من اإلضرار 
بالعملية التعليمية، إضافة إىل أن األستاذ اجلامعي يف مهنته البد أن يكون حسن االطالع واملعرفة 

بكل ما خيص البحوث والدراسات املتعلقة بالشخص الذي باملادة الدراسية واإلملام التام والدقيق 
يدرسه، فاملعرفة باملادة الدراسية أثناء التدريس تبقى ناقصة إذا مل تدعم باملعرفة املسبقة لكل البحوث 

ال الدراسي التخصصي  .والدراسات يف ا

ا  بعض الصفات واخلصائص اليت جيب أن) أستاذ اجلامعة ( وقد أوضح قلية يف كتابه  يتحلى 
  1: عضو هيئة التدريس اجلامعي وهي على النحو التايل

 .حب العمل وتقديس احلرية والزمالة من أقوى الروابط اليت جتمع أساتذة اجلامعات -
 .االهتمام باحلرم اجلامعي وبيئة العمل من حيث الزمالة والتعامل مع الشباب الواعي -
تمع من خالل تقدير الزمالء الشعور باملشاركة يف منو وتطور الكفاءات اجلد - يدة يف ا

 .لألعمال
التمتع بقدرة كبرية على تقييم األطر التدريسية والتقنية وتطورها وفقا إلسرتاتيجية اجلامعة  -

 .والدولة ويستعمل كافة الوسائل يف ذلك
 .التمتع باملهارة يف جمال التخصص والقدرة على استعمال التكنولوجيا احلديثة -
تمعامتالك قاعدة ع -  .ريضة من العلوم األساسية املتعلقة بالتخصص والقدرة على التفاعل مع ا
  .امتالك القدرة على إجراء البحوث التطبيقية اليت تواكب التغري السريع يف التكنولوجيا -

على ) 1995(ودراسة زيتون ) 1995(والشامي ) 1992(ولقد اتفقت دراسات السهالوي 
  2: رها يف املعلم وتساعده على تقومي طالبه؛ وهيعدد من اخلصائص اليت جيب تواف

 .مدى احرتامه للطالب وتوجيههم وإرشادهم أكادمييا والتواصل الفعال معهم -
 .مدى متكنه من املادة الدراسية اليت يقدمها ومحاسه للتدريس -

                                                   
 .33، ص 32مرجع سابق، ص : ية فاروققل - 1
 .14مرجع سابق، ص : احلكمي احلسن إبراهيم - 2
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 .مدى اهتمامه بتنمية التفكري املنطقي واالبتكار لدى طالبه -
 .الشيق لتوصيل املعلومةمدى إتباعه ألسلوب التدريس  -
 .مدى النشاشة واملرح والثقة بالنفس عند األستاذ -

وعليه فإن األستاذ هو مبثابة القدوة واملثال للطالب وهو املشرف على تلقينه املعرفة والعلم الالزم وهو 
معي املتصف بسمات وخصائص تساعد على جودة العملية التعليمية ومن مثة حتقيق اجلودة يف التعليم اجلا

  .مبسايرة كل ما هو جديد ومستحدث يف تكنولوجيا التعليم

 :وظائف ومهام عضو هيئة التدريس الجامعي .3

إن احلديث عن وظائف هيئة التدريس اجلامعي مرتبط باحلديث عن وظائف اجلامعة املبنية على 
للجامعة هي علمية معرفية، فلسفتني رئيسيتني تركزان على اجلانب املعريف على اعتبار أن الوظيفة األساسية 

واجلانب االجتماعي حيث أن وظيفة اجلامعة هي وظيفة اجتماعية سياسية وهي املكان الذي يدرس أوضاع 
تمع ومشكالته ويعمل على إجياد احللول هلا   .ا

وبالرغم من صعوبة حصر الوظائف األساسية لألستاذ اجلامعي، إال أنه ميكن اشتقاقها من وظائف 
تمع وتنميتهاجلامعة ا كل هذا يعرف عند . ملتمثلة يف إعداد اإلطارات والكوادر، والبحث العلمي، وخدمة ا

األستاذ بالوظيفة األكادميية إضافة إىل الوظيفة اإلدارية اليت تتمثل يف اإلدارة األكادميية، هذه األنشطة 
  .التدريسيةوالوظائف تتكامل فيما بينها لتبني مدى فاعلية هذا العضو يف العملية 

  :والشكل اآليت يلخص مهام عضو هيئة التدريس اجلامعي

  

  

  

  

  

  
  يوضح مهام عضو هيئة التدريس اجلامعي) 01(الشكل رقم 

  .177ردمان حممد سعيد غالب، توفيق علي عامل، مرجع سابق، ص : املصدر

 مهام عضو هيئة التدريس اجلامعي

لتعليما البحث العلمي  
 واإلسهامات الفكرية

تمع اإلدارة األكادميية  خدمة اجلامعة وا

تمع خدمة اجلامعة عملية التعليم املنهج  خدمة ا
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  :فإن وظائف عضو هيئة التدريس اجلامعي تتمثل يف) 01(وإمجاال ملا مت ذكره واإلشارة إليه يف الشكل رقم 

ا وظيفة التدريس والفعاليات األكادميية  .أ  األداء التدريسي الذي يقوم به األستاذ " يعترب : املتصلة 
من أهم املدخالت يف حتقيق األهداف الرتبوية كما يعترب املؤثر األقوى يف إحداث تغيريات مطلوبة لدى 

 1. " الطلبة اجلامعيني

القيام وعملية التدريس احلديثة هي عملية تقدمي املعارف باستخدام تقنيات جديدة مساعدة على 
  .باألنشطة التعليمية وفق أسس علمية ومعاجلة نظرية وتطبيقية

اخلطة التدريسية خالل العام متضمنة املقررات الدراسية، وكذلك " كما تشمل هذه العملية 
ا لتحسني طرق وكفاءة التدريس وفاعليته أو لتحديث استخدام التقنيات  األنشطة اليت عليه القيام 

والتدريس هو عملية نقل معارف واجتاهات يف إطار أكادميي حيث يتم نقل  والوسائل التعليمية،
املعارف وإكساب املهارات بأسلوب ميكن الطالب من االستخدام والتطبيق، ويركز على مدى إدراك 

  2. " الطالب للمادة العلمية ومدى القدرة على التطبيق

حتديد خمرجات التعلم " من خالهلا ومن هناك جيب أن يتوفر يف األستاذ اجلامعي مسات يستطيع 
والتعليم، وحتديد واستخدام الطرائق املتبعة يف التدريس وجتديد طرائق وأساليب التقييم املتبعة، وربط 
خمرجات املقرر مع خمرجات الربنامج وتوظيف تقنيات املعلومات واالتصال يف التعليم والتدريب والتقومي 

أساسية تؤهله للتواصل والتعامل مع الغري، والعمل ضمن فريق ومساعدة الطلبة على اكتساب مهارات 
ا واالنضباط واألمانة   3. " واالعتماد على النفس والثقة 

التخطيط إلعداد الدروس وإلقائها أو ما بعد التدرج، وتأليف " وتتضمن أيضا عملية التدريس 
يف التخصص والعمل يف اللجان الكتب يف التخصص الذي يدرّسه األستاذ وتطوير املناهج التدريسية 

ا س    4. " البيداغوجية وإتقان اللغة اليت يدرّ

وعليه فالبد على اجلامعة أن توفر كل الشروط واإلمكانات البيداغوجية والتعليمية الالزمة للعاملني 
 .مبهنة التدريس

                                                   
 .178مرجع سابق، ص : ردمان حممد سعيد غالب، توفيق علي عامل - 1
ـــة يف التـــدريس اجلـــامعي: بربـــارا مـــاتريود وآخـــرون - 2 ـــة ماجـــد حممـــد، دار الشـــروق للنشـــر  األســـاليب اإلبداعي ترمجـــة بعـــارة حســـني عبـــد اللطيـــف، اخلطايب

 .28، ص 27، ص 2002، 2والتوزيع، ط
 .197مرجع سابق، ص : ردمان حممد سعيد غالب، توفيق علي عامل - 3
 .70مرجع سابق، ص : برامهي وريدة - 4
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املؤسسات إن البحث العلمي هو الوظيفة اليت متيز املؤسسة اجلامعية عن باقي : البحث العلمي  .ب 
التعليمية األخرى، وقد أصبح ضرورة ملحة ألي جمتمع حديث، يستخدمه للتحليل والدراسة وحل 
املشكالت ومعاجلة كل القضايا املوجودة فيه، والتعليم اجلامعي من دون تزاوج مع البحث العلمي، يعترب 

 .هذا التعليم مبتور وناقص

تقومي نشاطات عضو هيئة التدريس، فانصرافه  وميثل البحث العلمي الركيزة األساسية من ركائز
للتدريس وإمهال البحث العلمي، سيؤدي ذلك ال حمالة إىل ضعف يف العملية التدريسية والنزعة 

  .اإلبداعية لدى األستاذ

ا األستاذ اجلامعي تتجلى فيما يلي   1: وعموما فإن وظيفة البحث العلمي اليت يقوم 
 .وأساليبه ويتحقق أثناء إعداد درجيت املاجستري والدكتوراهالتدريب على البحث العلمي  -
 .التأليف يف مناهج البحث وتقنياته -
 .االستمرار يف ممارسة البحث العلمي والنشر العلمي يف ميدان ختصصه -
 .قراءة وتطبيق موضوعات البحث العلمي للطلبة وإعطائهم توجيهات وإرشادات يف البحث -
واملؤمترات والندوات الوطنية والدولية اليت تنظم يف ميدان ختصصه حضور امللتقيات العلمية  -

اء  واملشاركة فيها، ألن حضور مثل هذه امللتقيات واملؤمترات خيلق نوعا من النقاش العلمي البنّ
 .والذي يساعد على التعرف على أفكار الباحثني ومن مثة رفع مستوى األستاذ

تدريس يف جمال البحث العلمي واإلنتاج الفكري فهذه دور عضو هيئة ال" ومن هنا تتضح أمهية 
املهمة تقع على عاتقه بصفته الشخص الذي ميتلك املؤهالت العلمية واملهارات الفنية والقدرة البحثية 

  2. " على اإلنتاج العلمي

ويف جمال البحث العلمي يتم تقومي عضو هيئة التدريس اجلامعي من حني النشاط البحثي املستمر 
نتاج البحثي، لذا البد هلذا العضو من امتالك القدرة على عمل أحباث علمية تطبيقية خلدمة اجلامعة واإل

تمع، واستخدام كل الوسائل التكنولوجية والتقنية املساعدة على اإلبداع والتطوير والبحث  .وا

تمع وتنميته  .ج  ن تكليفا أو يساهم عضو هيئة التدريس اجلامعي يف خدمة جمتمعه سواء كا :خدمة ا
تطوعا يف جمال ختصصه وحسب إمكاناته وخرباته وذلك من خالل املساعدة على حل املشكالت 

تمع سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية إخل، وعالج كل ...االجتماعية اليت يتعرض هلا ا
تمع  .األمراض واآلفات املنتشرة يف ا
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ويثبت وجوده، ما مل يكن ملتزما بقضايا جمتمعه ومتطلبات  وال ميكن ألستاذ اجلامعة أن حيقق ذاته
منوه وازدهاره، يعيش مشاكله وجيد احللول املناسبة هلا، بتقدمي االستشارات للجهات احلكومية واخلاصة 
ونشر املعرفة عن طريق احملاضرات والندوات العامة، وإجراء البحوث لصاحل مؤسسات جمتمعية، وتوجيه 

  1. واجلامعة انتقادات للمجتمع

تمع وتنميته يتم من جانبني   عموما فإن وظيفة األستاذ يف خدمة ا

وتتضمن املشاركة يف األنشطة الطالبية الغري دراسية، كاملشاركة يف األنشطة : داخل اجلامعة )1
الطالبية الثقافية والفنية والرياضية، وإلقاء احملاضرات يف موضوعات علمية متنوعة يف جمال 

 .التخصص
 :وتتضمن ما يلي: خارج اجلامعة )2

 .القيام بالبحوث اليت تعاجل املشكالت االجتماعية واملسامهة يف حلها -
 .تقدمي اخلربة واملشورة إىل املؤسسات واجلمعيات ذات النفع العام -
 .تأليف الكتب يف ميدان التخصص وتكون موجهة للمثقف بصفة عامة -
 .طاعات غري جامعية بتقدمي أعمال عليمة فيهااملشاركة يف الندوات العلمية اليت تنظم يف ق -

ميارس األستاذ اجلامعي بعض األعمال اإلدارية أو ما يعرف بالقيادة اإلدارية من  :اإلدارة األكادميية  .د 
ا يف  اجل تسيري اجلامعة على اختالف هياكلها، وكل هذه املمارسات حمددة يف القوانني املعمول 

 .ذا األستاذ هو جزء من نظام إداري جامعيتسيري اجلامعة، على اعتبار أن ه

ال اإلداري، تبعا الختالف املناصب  وختتلف اختصاصات ومسؤوليات أساتذة اجلامعة يف ا
ممارسات يف العملية اإلدارية يف التخطيط والتنظيم " اإلدارية اليت يعتليها هؤالء األساتذة، كما تتمثل 

يادي كالدميقراطية، والرقابة واإلشراف واالتصال والتواصل بطريقة سليمة تراعي احلداثة يف األسلوب الق
واستخدام مناذج حديثة يف القيادة كاإلدارة باألهداف واإلدارة بالنتائج، وغريها من األساليب اليت ثبت 
جناحها حمليا وعامليا وما يرتتب عنها من إقامة عالقات إنسانية مثل احرتام وتقدير شعور الطلبة، 

نة مع الطالب والعاملني، االهتمام مبشاكل والتشجيع على حرية الرأي والتعاون وإقامة عالقات حس
الطلبة وأحواهلم، واملرونة وعدم احلدة يف املعاملة، إشاعة جو من الثقة واالحرتام بني الطالب، كسب 

  2. " ثقة اإلدارة العليا واإلداريني والزمالء والعمال
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يعترب الوظيفة األهم ومنه فاملناصب اإلدارية كثريا ما تشغل األستاذ عن الواجب األكادميي الذي 
  .واألساسية لعمله يف اجلامعة

  :وإمجاال ملا مت ذكره فإن األستاذ اجلامعي مطالب اليوم بعدة أدوار و وظائف ميكن تلخيصها فيما يلي

 .تشكيل تفكري الطالب وتقويدهم التفكري العلمي السليم -
 .توجيه وإرشاد الطالب علميا ونفسيا واجتماعيا فكرا وسلوكا -
 .لسياسة الرتبوية من خالل تنفيذ الربامج وتنظيم النشاطات الصفية ودراسة األهداف التعليميةتنفيذ ا -
تمع وتأدية األمناط السلوكية املرغوب فيها -  .جتسيد قيم وثقافة ا
تمعية األخرى -  1. توطيد العالقة بني اجلامعة والبيئة احمللية واملؤسسات ا
 .قطاعات من خالل توظيف معارفه وكفاءتهالقيم بدور إجيايب وفعال يف مجيع ال -

تمع يف مجيع  - املسامهة يف إحداث التغري والتطور االجتماعي من خالل القيادة الفعالة والرائدة ألفراد ا
ال السياسي االت خاصة ا  .ا

 مما سبق يتبني أن لعضو هيئة التدريس مجلة من الوظائف واملهام تتكامل وتتباين فيما بينها، تسهم
تمع   .بشكل مباشر يف رقي وتقدم ا

 :واجبات عضو هيئة التدريس الجامعي .4

ختتلف الوظائف عن الواجبات، فالواجبات أكثر خصوصية من الوظائف وهي أكثر إلزامية وإجبارية 
منها، واألستاذ اجلامعي بواجباته واالبتعاد عن كل ما يسيء لسمعة اجلامعة من تبديد لألموال واستغالل 

  .غراض شخصية والعمل خارجها يكون إال مبوافقة اجلامعةامسها أل
  :وميكن إمجال الواجبات املنوطة لعضو هيئة التدريس بوجه عام يف ما يلي

من القانون األساسي اخلاص باألستاذ  06التدريس ضمن احلجم السنوي املرجعي احملدد يف املادة  -
 2. اجلامعي الباحث

 .وين إذا دعت الضرورةالتدريس اإلضايف فوق النصاب القان -
 .إعداد االمتحانات اخلاصة مبادته وتصحيحها واملشاركة يف مداوالت االمتحانات -
 .املشاركة مع زمالئه يف إعداد اخلطط الدراسية واملشاريع الدراسية -
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اإلشراف على اجلانب العملي من إعطاء تدريس نوعي واملشاركة يف إعداد املعرفة وضمان نقلها "  -
 1. " والقيان بنشاطات البحث التكويين

 .القيام بالبحوث والدراسات واملشاركة يف البحوث اجلماعية والندوات العلمية يف جمال ختصصه -
 .البيداغوجية للطلبةاإلشراف على البحوث والرسائل اجلامعية واملرافقة  -
م الشخصية واكتساب تقنيات التقييم والتكوين "  - مساعدة الطالب وإرشادهم يف أداء واجبا

 2. " الذاتيني
 .املشاركة يف اجللسات التنسيقية واللجان البيداغوجية واجلمعيات املختلفة يف اجلامعات -
 .القيام بالكتابات اإلبداعية واالتصال بكل جديد يف جمال ختصصه -

 :حقوق عضو هيئة التدريس الجامعي .5

 27املؤرخ يف  130-08تكفل اللوائح التنفيذية يف اجلامعة واملواد املندرجة يف املرسوم التنفيذي رقم 
م، املتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ 2008مايو سنة  03هـ املوافق 1429ربيع الثاين عام 

  :هيئة التدريس اجلامعي؛ منها ما يلياجلامعي الباحث الكثري من احلقوق ألعضاء 

ا سنة واحدة على األقل "  - اإلجازات والعطالت مبختلف أنواعها ومنها العطلة العلمية اليت مد
لتمكني األستاذ من جتديد معارفه واملسامهة بذلك يف حتسني النظام البيداغوجي والتنمية العلمية 

 3" . الوطنية، ويعتربون طوال السنة يف وضعية نشاط
 .التكليف بالعمل اإلداري إىل جانب العمل األصلي -
م املهنية برخص "  - حضور املؤمترات وامللتقيات ذات الطابع الوطين أو الدويل اليت تتصل بنشاطا

 4. " غياب تكفل عدم فقدان الراتب
 .اإلعارة واالنتداب لشغل إحدى املناصب اإلدارية والسياسية خارج اجلامعة -
 5. " كييف احلجم الساعي للتدريس يف حال التحضري لرسالة الدكتوراهاالستفادة من ت"  -
 .االخنراط وممارسة نشاطات البحث العلمي يف فرق أو خمابر حبث -
دف حتضري رسالة الدكتوراه أو حتسني وتطوير املستوى -  .احلصول على تربصات قصية املدى 
 .القانونيةالرتقية يف الدرجات والرتب عند استكمال الشروط  -
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 .احلصول على مكافآت وحوافز مالية من ممارسة النشاطات البحثية -
 .االستفادة من مجيع االمتيازات املقررة يف جلان اخلدمات اجلامعية االجتماعية -

وعليه فإن اإلشارة حلقوق و واجبات األستاذ اجلامعي يف كل اللوائح والقوانني اخلاصة باملنظومة اجلامعية  
دف وضعه   .أمام األمر الواقع وأمام املسؤوليات امللزمة إليه خدمة له والصاحل العام كان 

 :سوسيولوجية عضو هيئة التدريس الجامعي .6

من األشياء اليت البد أن نقر بوجودها أن عضو هيئة التدريس اجلامعي ليس هو أول معلم للطالب 
لذا فإن من واجبات هذا األستاذ أن  الذي أمامه يف اجلامعة، وهذا الطالب ال يعيش مبعزل عن اآلخرين،

يؤمن أن أول هدف من العملية التعليمية هو التنشئة العلمية اجلامعية اجليدة للطالب من خالل خلق ظروف 
تقود إىل منو الطالب عقليا ونفسيا واجتماعيا مع األخذ بعني االعتبار اختالف االجتاهات لكل طالب، 

الب املتيسر ماديا وجبانبه الطالب ال يكاد جيد ما يأكله، وهناك طالب فهناك من نشأ يف املدينة وهناك الط
اجتماعي ومعه طالب منعزل وعليه فالبد على هذا العضو أن يكون متحكما وسوي النفس ذو عقل رزين 
وقلب متسع حيتوي اجلميع وقادر على تفهم وعاملة واالتصال مع أي طالب أمامه كما لديه القدرة على 

  .ل املناسبة ألي مشكلة تعرتض أي طالب دون تفرقة أو متييزإجياد احللو 

وبالرغم من معاناة األستاذ اجلامعي من مشكالت عامة إىل أنه جيب أن ينتزع نفسه من كل الصراعات 
احمليطة عندما يقف أمام طالبه، وأن يتكيف مع الواقع اجلامعي واالجتماعي دون االنغماس فيه أو دون الزج 

فئة من الطالب على حساب فئة أخرى، فالذين حيسنون التكيف يؤثرون تأثريا كبريا وجيدا يف  بنفسه يف تيار
م والعكس صحيح وتشري الكثري من الدراسات اآلن إىل أن درجة حتصيل الطالب مرتبطة . تكيف طال

م   .مبدى تكيفهم الشخصي واالجتماعي مع بيئتهم االجتماعية ومع أساتذ

تمع وقيم الفرد وكرامتهم وحيافظ على العالقات الشخصية فاألستاذ اجلامعي الب د عليه أن يهتم بقيم ا
واالجتماعية املتداخلة، ويسعى إىل احرتام ذوات الطلبة ويعزز حنو بناء الثقة وبناء جمتمع متماسك، إضافة 

السلوكيات والتصرفات إىل تعزيز االحرتام املتبادل بينه وبني طلبته وبينه وبني أفراد جمتمعه وذلك من خالل 
تمعيف االجتماعية املقبولة من مجيع الفاعلني   .ا
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 :دور عضو هيئة التدريس الجامعي في بناء جامعة المستقبل .7

إن النظر ملالمح دور األستاذ اجلامعي يف بناء املستقبل، جيرنا إىل النظر للموضوع من خالل منحى 
  1: مشويل تكاملي، يغطي مجيع اجلوانب الشخصية والفكرية واإلنسانية واملعرفية واملهنية؛ وأبرزها ما يلي

ة إميانية قوية، تنبثق عن القيام بعمله وممارساته وسلوكه باالستناد إىل قاعدة فكرية متينة وعقيد )1
اإلميان باهللا تعاىل والفهم احلقيق لإلسالم كنظام فكري سلوكي حيرتم اإلنسان وحيض على العلم والعمل 

 .واخللق القومي

يتعني على أستاذ املستقبل أن يدرك من خالل نظرة علمية ومنهجية متطورة موقعه وأمهيته دوره يف  )2
نه جزء من أسرته ومؤسسته التعليمية واليت هي بدورها جزء من جمتمعه عصر العوملة واالنفتاح أو يتفهم أ

 .احمللي ومن مثة وطنه األكرب

ا، لالرتقاء  )3 ينبغي على أستاذ املستقبل أن يدرك أمهية املهنة اليت ميارسها وقداسة الرسالة اليت يقوم 
 .ذه املهنة إىل مصاف املهين املرموقة والبالغة األمهية

رك األستاذ دوره احلقيقي، فهو ليس مقتصرا على التلقني وقياس مدى ختزين يفرتض أن يد )4
إخل، بل أصبح املسري لعملية التعلم الذايت بكل وسائله وكذلك تعليم الطلبة على التفكري ...املعلومات

 .املنطقي واالبتكار واإلبداع

ا قوة ونواة التغي )5 ري والتطوير مستقبال، فعليه أن الوعي بأمهية الفئة اليت يدرسها ويتعامل معها أل
ا يف السلوك والفعال ا حىت يكون قدوة حيتذى   .يراعي الفروق الفردية ويلتمس خصائصها واحتياجا

ا وتنميتها وحتديثها وتطويرها حىت  )6 ينبغي أن يعرف أهم الكفايات املهنية الالزمة وحياول اكتسا
ال ا لرتبوي ويكون ذلك من خالل التدريب الذايت يواكب تدفق معلومات ومتغريات العصر يف ا

 إخل...واملستمر وإعادة التكوين

إدراك األستاذ للتطور الكبري يف مستوى املتعلم خاصة مع تطور تقنيات االتصال وثورة املعلومات  )7
ألن األستاذ مل يعد الوحيد الذي يتلقى منه املتعلم املعلومات واملعارف واخلربات، لذا البد من توافر 

لقدرة الفائقة والوعي املتجدد لدى املعلم يف التعامل مع كل املعارف واملعلومات املساعدة يف تنمية ا
القدرات لدى الطالب، واالستغالل األمثل هلا، واالنتقال يف العملية التعليمية من الرتكيز على احلفظ 
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إكساب الطلبة مهارات يف الذاكرة إىل العقل املدرب الذي حيلل ويوازن ويقارن، كل هذا من أجل 
 ".بالتكنولوجيا العقلية " التفكري واالستقصاء أو ما يعرف 

وختاما ملا مت اإلشارة إليه حول عضو هيئة التدريس، فإن هذا العضو مطالب بتطوير وتنمية مهاراته وقدراته 
ال وكفاياته حىت يتماشى مع التغريات السريعة واملتعاقبة اليت يشهدها عاملنا املعاصر يف  االت وخاصة ا مجيع ا

دف الوصول إىل حتقيق اجلودة يف العملية التعليمية   .التعليمي، كل هذا 

  :ماهية الطالب الجامعي: ثالثا

إن الطالب هو أحد العناصر األساسية والفعالة يف العملية الرتبوية طيلة التكوين اجلامعي، ومتثل عدديا النسبة 
اجلامعية، وهو الشخص الذي انتقل من املرحلة الثانوية إىل املرحلة اجلامعية واليت تتطلب الغالبة يف املؤسسات 

  .قيامه بأدوار هامة واالتسام خبصائص وصفات حتقق أهدافه وطموحاته

 :مفهوم الطالب الجامعي .1

وض يعد التعليم اجلامعي استثمارا بشريا يعود بالنفع على الطالب، فهم مبثابة حجر األساس يف النه
بالتنمية الشاملة، والنظام التعليمي اجلامعي الناجح هو النظام الذي حيقق أكرب عدد من اخلرجيني وبأفضل 

الصفوة املثقفة " املواصفات وبأقل كلفة، لذا يعرَّف الطالب اجلامعي حسب بوشلوش طاهر حممد بأنه 
تمع باإلضافة إىل  واألكثر وعيا بالواقع االجتماعي وبالتحوالت االجتماعية واالقتصادية اليت تتعرض هلا ا

ذلك الفهم األكثر إمكانية من حيث التناول العلمي، فضال عن ذلك فهم يعدون أكثر إدراكا لطبيعة 
تمع   1. " التفاعل االجتماعي واإليديولوجي السائد يف ا

ا التعريف حتضر ذلك الفرد الذي يرتاد على احملاضرات يف اجلامعة أو الكلية، ومن هذ" ويعرف بأنه 
مهمة الطالب يف تلقي احملاضرات فقط يف اجلامعة أو الكلية، وهي النظرة ضيقة وتقليدية ملهمة الطالب 
ارتبطت بنظرة زمنية معينة، حيث أن مهمة الطالب حاليا تتعدى ذلك بل أصبح له دور فعال من خالل 

  2. " حرية إبداء الرأي ومناقشة ما يعرض عليه
هذه التعاريف، فإن الطلبة هم من ميثلون يف الغالب فئة الشباب يتلقون تعليما عليا وعليه ومن خالل 

م  يف مؤسسة علمية راقية هي اجلامعة، ميتازون بالذكاء وجمموعة من املعارف العلمية العالية باإلضافة إىل قدر
تمع، فهم طاقة كبرية تعمل على حتقيق أ تمععلى االندماج واملشاركة الفعالة يف ا   .هداف اجلامعة وا

                                                   
تمـع اجلزائـري : بوشلوش طاهر حممد - 1 ، )سـة ميدانيـة حتليليـة لعينـة مـن الشـباب اجلزائـريدرا( التحوالت االجتماعية واالقتصادية وأثرها على القيم يف ا

 .60، ص 2008، 1دار بن مرابط للنشر والطباعة، اجلزائر، ط
 .79، ص 1996، دار املعارف اجلامعية، اإلسكندرية، علم االجتماع اإلعالم واالتصال واإلهلام: غريب السيد حممد أمحد - 2
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 :أدوار و وظائف الطالب الجامعي .2

باعتبار الطالب اجلامعي جزء من املنظومة اجلامعية وهو املستهدف األساسي من العملية التعليمية، فإنه 
مطالب حبضور االمتحانات واحملاضرات بغرض تنمية وتطوير مستواه ومهاراته اليت تؤهله وجتعله قادرا على 

  1: يطه وعلى أداء دوره على أكمل وجه، هذه األدوار ميكن حصرها فيما يليالتكيف مع حم

فالطالب البد أن يساعد أساتذته يف العملية التعليمية من خالل تأدية ما يسند : التعليم والتعلم  .أ 
إليه من تكليفات وحبوث واملشاركة بفعالية يف املناقشات اليت تطرح داخل قاعات احملاضرات، واملشاركة 
دف تنمية املهارات واكتساب  أيضا يف برامج التعليم التدريسي وحضور امللتقيات والندوات العلمية 

 .املعلومات واملعارف

ويكون من خالل احلرص على التفاعل مع األستاذ أثناء تقييم عملييت التعليم والتعلم : التقييم  .ب 
ايب والتخلي عن السلبية وحتمل املسؤولية والتحلي باملوضوعية يف ذلك، إضافة إىل التحلي بالسلوك اإلجي

إزاء القرارات والسلوكات والتصرف بطريقة مثلى حنو جامعته وجمتمعه وذاته، وذلك من أجل تعزيز بيئة 
 .آمنة وصحيحة للتعلم

إذا استدعت الضرورة لذلك البد على الطالب من طرح : مناقشة املنهج واملقررات الدراسية  .ج 
الدراسية املوجودة يف املناهج وتوصيفها إضافة إىل الربط بينها وبني أهداف األسئلة حول املقررات 

 .وخمرجات العملية التعليمية

وذلك باملشاركة يف أداء أنشطة التعلم مع الزمالء داخل احلجرة الصفية وخارجها، : علم اجلماعيتال  .د 
دف تنمية مهارات العمل التعاوين واجلماعي  واملشاركة يف النشاطات الطالبية، والعمل كفريق واحد 

 .وتغليب املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة

تمعية  .ه   2: وتتم من خالل: املشاركة ا

ا مؤشر إلكساب مهارات أخرى - تمعية والبيئية أل  .املشاركة يف برامج التوعية ا
تمع احمللي من خالل تفعيل النشاطات اجلامعية املرتبطة ب - البيئة تقدمة اخلدمة ألعضاء ا

 .االجتماعية
تمع وسوق العمل -  .املشاركة يف البحوث والندوات العلمية ذات الصلة با

                                                   
 .15ص 13، ص2009، 1، القاهرة، ط-دليل الطالب إىل اجلودة-لضمان جودة التعليم واالعتماداهليئة القومية : قاسم جمدي عبد الوهاب - 1
، 1، دار املســرية للنشـــر والتوزيــع والطباعــة، عمـــان، طعلــم الــنفس الرتبـــوي للطالــب اجلــامعي واملعلـــم املمــارس: أبــو ريــاش حســـني، زهريــة عبــد احلـــق - 2

 .50، ص 2007
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 .احرتام التباين الثقايف والفردي وخيارات اآلخرين وحقوقهم -
تمع بكل السلوكات اليت تكرس املواطنة االجتماعية والسياسية واالقتصادية واليت  - توعية أفراد ا

 .ورقي أحسن للمجتمع تسعى حنو حتقيق أفضل منو

وعليه فإن الطالب اجليد هو الذي ميتلك صفات ومسات تدعم أداء جيد ألدواره ومسؤولياته داخل 
  .اجلامعة وخارجها

 :خصائص الطالب الجامعي .3

ميثل الطالب مرحلة الشباب، واليت تتميز مبجموعة من اخلصائص والسمات اليت متثل فضاء لظهور 
تكوين شخصيته، فكان البد من البحث هذه اخلصائص اليت متيز النمو  جمموعة من القدرات تدخل يف

  :الفردي، النفسي، االنفعايل، واالجتماعي وهي خصائص ميكن تقسيمها إىل ما يلي

وهي اخلصائص اليت تتميز بظهور معامل جسمية وفزيولوجية معينة سواء كانت : اخلصائص اجلسمية  .أ 
سمية تتميز باالستمرار والنمو حنو النضوج الكامل مع التخلص والناحية اجل" عند الذكور أو اإلناث، 

من االختالل يف التوافق العصيب، وجند أن أي انفعال يصدر عن الطالب ميكن أن يكون أكثر ثباتا 
، وعلى العموم فالنمو يف هذه املرحلة  1" واتزانا على حنو يسمح له بالسيطرة على القلق واخلوف 

 .اجلسمية يتحسن على مستوى الصحة

إن النمو الشخصي للطالب ال يتأتى نفعه إال يف إطار بيئة خارجية : اخلصائص االجتماعية  .ب 
 :اجتماعية تؤثر عليه، ويظهر النمو االجتماعي للطالب فيما يلي

 إخل لذا البد من تنمية ...تكوين املزيد من العالقات االجتماعية تتجلى يف عالقات الصداقة
ال وتشجيعه حنو األمور واألشياء اليت تساعده على التوافق قدرات الطالب يف هذا ا

 .االجتماعي
  القابلية والقدرة على التغري والنمو والتحرر وامليل حنو االستقاللية واالعتماد على النفس

 .واالعتدال يف الرأي والتمسك به
 امليل إىل االنتماء والوالء للجماعة وتقليد كل السلوكيات املوجودة فيها. 
 روح التضامن املوجودة يف اجلماعات واملنظمات املكونة من الطلبة. 
 االجتاه إىل التفكري يف الدين وإبداء الرغبة يف إصالح كل ما هو معوج. 

                                                   
، 1999، املكتـــب اجلـــامعي احلـــديث، اإلســـكندرية، مصـــر، م الدينيـــة للشـــباب مـــن منظـــور اخلدمـــة االجتماعيـــةالقـــي: فهمـــي نورهـــان منـــري حســـن - 1

 .255-254ص
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 1. التفكري يف األسرة اجلديدة مث املسؤوليات االجتماعية والتفكري العميق يف املهنة 
 2. ح االجتماعي املبين على الديناميكية واملرونةالرغبة يف الرتويح الذايت مث االنتقال إىل الرتوي 

وعليه فإن هذه املرحلة تتسم خبصائص اجتماعية تتشكل أثناءها معتقدات الطالب وقيمه وترسخ 
 .فيها أفكاره وتنمو ثقافته وميوالته واجتاهاته يف احلياة

اختالف القدرات إن النمو االنفعايل والنفسي لألفراد خيتلف ب: اخلصائص النفسية االنفعالية  .ج 
ذلك النمو العاطفي الذي ينحو به حنو " الكامنة واخلربات، إال أن ما مييز الطالب يف هذه الفرتة هو 

النضج االنفعايل والنضج االنفعايل مشروط باستعداد الطالب لتحمل املسؤولية الالزمة لقضاء حاجاته 
 3. " لية وموضوعيةوقضاء حاجات اآلخرين، ومبواجهة األوضاع احمليطة مواجهة عق

ويعرب النضج االنفعايل عن احلالة النفسية اليت تتسم بالثبات االنفعايل والذي يكون فيه الطالب 
متمتعا بالتكيف مع الذات والبيئة احمليطة ومتمسكا باالتزان االنفعايل والذي يشجع على منو القدرة 

عكس قدرته على معرفة إمكاناته على حتقيق الذات، أين يضع الطالب لنفسه مستوى من الطموح ي
  .واستثمارها يف أحسن الظروف

  :ومن مميزات النمو النفسي واالنفعايل عند الطالب اجلامعي جند

 .منو بعض العواطف الشخصية كاالعتزاز بالنفس واالهتمام باملظهر اخلارجي االجتماعي -
 .والرتكيز اجليد واملرتفعالقدرة على التعلم نتيجة االتزان االنفعايل واهلدوء النفسي  -
 .اتسام الطالب باملشاعر االنفعالية احلساسة كمشاعر الغضب والثورة والتمرد -
القدرة على حتقيق الذات من خالل النمو النفسي السليم الذي يؤدي إىل النجاح يف العملية  -

 .التعليمية

رسة التفكري كل هذا من شأنه أن يزيد من قدرات واستعدادات وإمكانات الطالب على مما
 .اإلبداعي والناجح احملقق لإلشباع النفسي

                                                   
 .256املرجع السابق، ص  - 1
 .املرجع السابق، نفس الصفحة - 2
 .41مرجع سابق، ص : حممد علي حممد - 3
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النمو الفكري والعقلي املتميز " مييل الطالب يف هذه املرحلة حنو : اخلصائص العقلية والروحية  .د 
بطابع اخليال واجلرأة ويتميز بيقظة عقلية كبرية وحيتاج أيضا حلرية عقلية، ومييل للحصول على معلومات 

 1. " ا وثيقة من مصادر موثوق

وتنمو يف هذه املرحلة القدرات الروحية، فالروح هي اليت حتل يف اجلسد لتمنحه القدرة على احلركة 
  .والنشاط واحلياة والنمو

قوة تعرب عن اإلميان بعقيدة سليمة ترفع بالطالب إىل معايل األمور وأنبل الصفات " ففي الروح 
العليا، وقد أثبتت البحوث العلمية أن الطالب بوصفه إنسان اليت متده باإلرادة وتقدر له أهدافه وغاياته 

لديه روح التدين، إذ أن التدين الذي ينبعث من أغوار الفطرة اإلنسانية ال يقع يف عهد الطفولة، وإمنا 
  2. " يظهر يف عهد فرتة الشباب عهد احلرية واالستقالل الفكري

والقدرة على التوفيق بني ما هو مادي وروحي  وعليه ميتاز الطالب يف هذه املرحلة بالنمو الروحي
إىل منو العمليات العقلية العليا يف الفهم والتخيل والتذكر واالنتباه والنمو يف القدرة على " إضافة 

االستدالل والتفكري وحل املشكالت والتحلي باحلكمة وسعة الصدر يف مواجهة املشكالت وحاالت 
  3.  " الفشل يف التعلم أو البطء فيه

ذه اخلصائص والقدرات اليت تعكس  ويف األخري ميكن القول أن الطالب اجلامعي البد أن يتحلى 
  .توافقه الشخصي والنفسي واالجتماعي والعقلي بني مطالبه واحتياجاته وظروف بيئته وحميطه االجتماعي

 :سوسيولوجية الطالب الجامعي .4

يعترب الطالب اجلامعي مصدر األمل للمجتمع بصفته النخبة، وهو احملرك يف عملية التغيري االجتماعي، 
تمع هو املصدر األكرب الذي يستنبط من الطالب الشاب اجتاهاته ومواقفه متثالته لواقعه وحميطه  إذ يعترب ا

تمع وعن طريق الفعل الرتبوي والتعليمي تتم عم ويعد اإلنسان " لية التنشئة االجتماعية، االجتماعي، ففي ا
ا، ولكن أيضا يتم إعداده ) الطالب( ا وحتديا ا ومشكال للحياة، ال ألن يتكيف معها فقط بكل تيارا

تمع معا   4. " ليكون قادرا على إحداث التغري والتطوير دوما مبا فيه صاحل للفرد وا

                                                   
 .249مرجع سابق، ص : فهمي نورهان منري حسن - 1
 .38مرجع سابق، ص  :حممد علي حممد - 2
 .116مرجع سابق، ص : أبو ورياش حسني، زهرية عبد احلق - 3
، 1، ترمجـــة الســـيد حممـــود عــدور، إبـــراهيم رزق وحشـــي، عـــامل الكتـــب، القـــاهرة، طإعـــداد الطـــالب للقـــرن الواحــد والعشـــرين: دون أتشــايدا وآخـــرون - 4

 .7، ص 1999
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املتميز باالستقطاب اإليديولوجي باعتباره جهاز والطالب اجلامعي يقتحم هذا الفضاء النموذجي و 
تمع هذا الفضاء به عمليات تتظافر على إحداثها حمددات ...إيديولوجي ميرر وفق حتميات يفرضها ا

ً حبتمية آليات  ً باحلتميات االجتماعية والنفسية والثقافية وانتهاء وحتميات من مستويات خمتلفة بدء
والشباب وعن طريق هذه احلتميات واآلليات سيسقط يف هذه يف هذه ...االستقطاب يف كل جمتمع معاصر

  1. اإليديولوجيا أو تلك
تمع   .أي أن هذا الشباب سيسقط ال حمالة يف أي معتقدات إيديولوجية يتبناها ا

وعليه فالطالب اجلامعي حيدد عالقته بالفعل الرتبوي وفق وظائف أساسية للنسق اجلامعي وهي وظيفة 
االندماج يف الوسط اجلامعي (و وظيفة التنشئة االجتماعية ) املشروع املهين(مع سوق الكفاءات التأقلم 
  ).األهلية الثقافية(وأخريا وظيفة اإلبداع الفكري ) الطاليب

بأن هلا جمموعة شائعة من املعايري واملعتقدات " كما أن اجلامعة بوصفها مجاعة هلا خصوصيتها تتميز 
عادات اليت متيز سلوك األفراد، كما أن أفرادها جيمعهم مصري مشرتك وأهداف ومصاحل والقيم والدوافع وال

  2." واحدة يتحركون دائما لتحقيقها، ويف ذلك يتحدد لألفراد أدوارا اجتماعية حمددة ومكانة معينة
فالفضاء اجلامعي عموما يعمل على إكساب الطلبة ثقافة فرعية تتجلى من خالل متثالت وسلوكات 
وكذا ممارسات تتماشى واحمليط اجلامعي الذي ينتمون إليه، من طريقة التفكري وأسلوب اللباس والكالم 

املنظمات واملؤسسات يؤثر ويتأثر ويفيد ويستفيد، كما أن " والثقافة الرمزية، فالطالب من خالل اجلامعة 
  3. " وخاصة النظامية منها تعترب بيئة اجتماعية يعيش فيها الفرد وسط جمموعة من التجارب واخلربات

ومنه فاجلامعة هي الفضاء الذي حيقق فيها الطالب اجلامعي اجتماعيته، فهي تؤثر بصورة مباشرة أو غري 
م أو باأل م للواقع االجتماعي وتفسري ظواهرهمباشرة على ذهنيات وتصورات الطلبة وممارسا   .حرى متثال

 :تقويم الطالب الجامعي لعضو هيئة التدريس الجامعي .5

إن تطرقنا يف حبثنا إىل هذا العنصر يكون بالقدر الذي خيدم دراستنا، فأساليب تقومي هيئة التدريس 
م يعترب من أكثر األساليب جناعة، حيث يرى الكثري اآلن أن  شائعة وكثرية، ولكن تقومي الطلبة ألساتذ

للطلبة احلق يف املشاركة يف عملية التقومي اخلاصة باملمارسات املهنية ملدرسيهم ما داموا هم أيضا جزء من 
  .العملية التعليمية

                                                   
 .19، ص 1985، يوليو 10العدد ، الوحدة، الشباب واإليديولوجيا: سبيال حممد - 1
 .41، ص 2001، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، علم النفس االجتماعي بني النظرية والتطبيق: كامل أمحد سهري  - 2
 .26، ص 2001، مكتبة النهضة للشرق، القاهرة، اجتاهات الطالبات حنو مشكالت احلياة اجلامعية: عبد احلميد حممد فائق - 3
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ً على استمارة خمصصة  وهذا األسلوب ميكن أن يتم من خالل آراء ومالحظات الطالب الصفية وبناء
ا اجلامعة بعناية توزع على الطلبة يف جلمع املعلومات، قد أعدها ال قسم أو أعدها أستاذ بالقسم أو أعد

  .اية املوسم اجلامعي
وقد أكدت الكثري من الدراسات يف احلقل الرتبوي أن أفضل طريقة لتقييم الطالب ملدرسيهم تكون عن 

توي ورقة االستبيان على طريق ورقة االستبيان لتسجيل آرائهم حول مدى فاعلية التدريس الذي يتلقونه، وحت
  .عدة معايري لقياس األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس

وعلى الرغم من أن هذا األسلوب يعترب من أكثر األساليب شيوعا يف التقومي اجلامعي، إال أن هناك 
 تساؤالت حول مدى اقتناع اإلدارة وأعضاء هيئة التدريس اجلامعي بقدرة الطالب على إدراك ومشاهدة
جوانب القوة والضعف يف املمارسات التدريسية وعزهلا عن بعضها، ومدى اإلسهام الفعلي لتقومي الطالب يف 
تطوير الكفايات املهنية لدى أستاذ اجلامعة وحتسينها، كما أن البعض يشكك يف مدى عدالة وموضوعية 

  .املعايري اليت يبين عليها الطلبة آرائهم
الفرصة للطالب اجلامعي من أجل التعبري عن رأيه يف املناهج الدراسية وخالفا لكل هذا البد أن مننح 

ويف احلكم على كفاءة أساتذته ومدى فاعلية التدريس من خالل فضاءات وإجراءات مناسبة، وكل هذا جاء 
نتيجة تغيري فلسفة التعليم وطرقه، فالطالب اجلامعي هو الذي يستطيع أن جيربنا ويوجهنا أكثر من غريه عن 

دى قدرة وكفاءة  األساتذة يف التدريس من خالل ما يقدمه من أحكام تقوميية سيكون هلا األثر البالغ م
بإعالم األساتذة عن خمتلف املآخذ والنقائص فيما يتعلق بفعالية وجودة التدريس، وهذا ما يؤدي إىل حتسني 

  .املهارات واملستويات
  

  :خالصة الفصل

أن جودة املنظومة اجلامعية مرتبطة جبودة أعضائها واحتادهم وتساندهم وأداء  ويف نافلة فصلنا هذا ميكن القول
أدوارهم و وظائفهم على أكمل صورة ممكنة، وما الدراسات السابقة حول هذا املوضوع إال خري دليل على 

للمهتمني  حكمنا هذا، واالستثمار يف التعليم اجلامعي أو يف املنظومة اجلامعية وأعضائها أصبح الشغل الشاغل
تمع تمع وبركودها سوف يكون ركود ومجود يف ا تمع ألن بتطور اجلامعة سيتطور ا   .بتطور وتقدم ورقي ا
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  :تمهيد

تعترب الدراسات السابقة مدخال واقعيا ملعرفة اجلوانب املختلفة ملوضوع الدراسة وهي الرضية اخلصبة اليت 
ينطلق منها الباحث االجتماعي، حيث يرى املختصون يف املنهجية أن الدراسات السابقة تعد منبعا هاما للباحث 

وضوع البحث أو الدراسة، األمر الذي يتيح له دراسة وتعرية الظاهرة البحثية وتزوده برؤية واقعية وإجيابية حول م
  .من مجيع جوانبها

ا وحتديد أبعادها  كما تساعد الدراسات السابقة الباحث يف تدعيم حبثه من خالل إغناء مشكلة حبثه وبلور
ا، وتزويده بالكثري من األفكار واألدوات واإلجراءات اليت ميكن أن  تفيده يف حل مشكلة، إضافة إىل وجماال

توجيهه حنو املراجع واملصادر األكثر أمهية وتوجيهه إىل جتنب املزالق اليت وقع فيها الباحثون اآلخرون، وتعرفه 
  .بالصعوبات اليت واجهوها، ومنه تصبح هذه الدراسات مكملة ومدعمة ومثرية للموضوع بشكل أو بآخر

اسات السابقة واالستعانة ببعض نتائجها يف بناء مسلمات حبثه أو كما ميكن االستفادة من معطيات الدر 
  .استعماهلا كتساؤالت أو فروض ينطلق منها يف حبثه، ومقارنة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة مع نتائج حبثه

لذي وعليه سنحاول يف هذا الفصل تكملة النقاش الذي أُثري يف الفصول السابقة املتعلقة بالرتاث النظري ا
، )إخل ...الكفايات املهنية، عضو هيئة التدريس، اجلامعة، الطالب اجلامعي( تناول متغريات وأبعاد الدراسة 

واجلدير بالذكر أن هذه الدراسات امليدانية جاءت انعكاسا ألدب املوضوع ومقارباته النظرية، األمر الذي جعل 
ا النظرية أو مقار  ا امليدانية، وتتنوع يف الدراسات والبحوث اليت تتناول هذه الدراسة تتنوع سواء يف مقاربا با

موضوع البحث ومتغرياته ومؤشراته من حيث املداخل واألدوات املستخدمة واملناهج املتبعة والنتائج املتحصل 
  .عليها

ا وقد مت تصنيف وعرض هذه الدراسات امليدانية واإلمبرييقية اليت عاجلت متغريات الدراسة بأبعادها  ومؤشرا
ا بدراسات الفرضية العامة و وصوال إىل دراسات الفرضيات اجلزئية،  ً العامة واخلاصة استنادا إىل فروض الدراسة بدء

  .مشل هيكلة وأكثر تنظيمالك حماولة منا جلعل هذه الدراسة أوذ
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 :الدراسات السابقة المتعلقة بالفرضية العامة:أوال

ضة شاملة يف كافة نواحي احلياة اليت حتتاج إىل معلمني وأساتذة إن الدول اليت حتاول التقدم وحت قيق 
ميتلكون الكفايات املهنية الالزمة للعملية التدريسية، وإصالح وتطوير عملية التعليم حتتاج إىل معلمني ذو قدرات 

م وحاجات مجيع عناصر املنظومة التعليمية   .ومهارات تناسب متطلبات العصر وتليب حاجا

حتديد الكفايات املهنية اليت جيب أن ميتلكها أعضاء هيئة التدريس أضحى أمرا بالغ األمهية ألن معرفة  ولعل
هذه الكفايات من شأنه أن يسهم يف رسم اخلطوط العريضة ألعضاء اهليئات التدريسية يف تطوير أدائهم داخل 

ذا املتغري من خالل القيام وببعض الدراسات اإلمبرييقية لفهم أبعاد  احلجرة الصفية، لذا اهتم املختصون الرتبويون 
  .الكفايات املهنية الالزم توافرها يف القائم مبهنة التعليم

أجريت هذه الدراسة لنيل درجة املاجستري يف املناهج وطرق :  1 دراسة بن بتيل عبد الرحمان سعيد .1
برنامج مقرتح قائم على " ة، حتت عنوان التدريس بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد باململكة العربية السعودي

م التدريبية   ".الكفايات املهنية الالزمة ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية مبنطقة عسري يف ضوء احتياجا

م املهنية يف ضوء  وتكمن أمهية البحث يف تقدمي برنامج تدرييب مقرتح للمعلمني انطالقا من كفايا
م التدريبية،   :وسعى الباحث يف دراسته هذه إىل حتقيق بعض األهداف؛ هي احتياجا

 .حتديد الكفايات املهنية الالزمة ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية  .أ 
م املهنية  .ب  ا على كفايا ً  .حتديد االحتياجات الالزمة هلم بناء
م   .ج  م لتنمية كفايا   .املهنيةإعداد تصور مقرتح لربنامج تدرييب هلم يف ضوء احتياجا

  :وهذا كله باإلجابة على التساؤالت التالية

 ما الكفايات املهنية الالزمة ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية؟  .أ 
م املهنية؟  .ب  ا على كفايا ً  ما االحتياجات التدريبية الالزمة هلم بناء
م التدريبية  ما التصور املقرتح لربنامج تدرييب ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية  .ج  يف ضوء احتياجا

م املهنية؟   لتنمية كفايا

املنهج الوصفي التحليلي ألنه سعيا لتحقيق أهداف الدراسة وتصورها النظري، فقد استعان الباحث بو 
يالئم طبيعة البحث وأهدافه وأمهيته، فمن خالله يتم وصف أهم االحتياجات التدريبية ملعلمي اللغة العربية 

                                                   
 .مرجع سابق: عبد الرمحان سعيدبن بتيل  - 1
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يتوافر لديهم من كفايات مهنية الزمة لتدريس اللغة العربية و وضعها يف قائمة، ومن مثة مت إعداد يف ضوء ما 
  .عينة عشوائية من جمتمع البحث من معلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية مبدارس التعليم العام مبنطقة عسري

االحتياجات التدريبية القائمة على  وقد مت االستعانة بأداة حبث وهي االستبانة، حيث مت بناؤها لتحديد
الكفايات املهنية الالزمة ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية، وللتأكد من صدقها مت عرضها على جمموعة من 
ا باستخدام معامل االرتباط  احملكمني املتخصصني حيث مت تعديلها يف ضوء آرائهم ومت التحقق من ثبا

  .الستعانة ببعض املعاجلات اإلحصائية املناسبة لتحليل البياناتألفاكرونباخ، إضافة إىل ا

  :وتشري النتائج اليت توصل إليها الباحث إىل أنه

 .مت حتديد قائمة بالكفايات املهنية الالزمة لتدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية -
يف املرحلة الثانوية لتنمية هذه مت حتديد قائمة باالحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي اللغة العربية  -

 .الكفايات
م التدريبية  - مت إعداد برنامج تدرييب مقرتح ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية يف ضوء احتياجا

م املهنية   .لتنمية كفايا

  :وعليه يوصي الباحث مبا يلي

حظة لتقومي أداء االستفادة من قائمة الكفايات اليت أسفر عنها البحث يف إعداد بطاقات مال -
 .معلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية بالسعودية

م وتنميتها -  .تنفيذ الربنامج املقرتح ملعلي اللغة العربية واالستفادة منه لتطوير كفايا
 .دراسة احتياجات معلمي اللغة العربية اجلدد يف جمال الكفايات املهنية ومالحظة كل جديد فيها -
 .الرتبوي للمعلمني وفقا ملبدأ الكفايات تطوير نظام اإلشراف -
 .تزويد مشريف اللغة العربية اليت تضمنتها قائمة الكفايات يف البحث احلايل -
 .ضرورة عقد دورات تدريبية خاصة هدفها تنمية الكفايات املهنية ملعلمي اللغة العربية -
ال حسب ما أوضحت نتائج ال -  .بحثإجراء مزيد من الدراسات والبحوث يف هذا ا

وما جتدر اإلشارة إليه أن هذه الدراسة سعت إىل حتديد قائمة بالكفايات املهنية الالزمة لتدريس اللغة 
العربية، وهذا ما يتوافق مع اهلدف الذي تسعى إليه دراستنا وهو حتديد قائمة بالكفايات املهنية اخلاصة مبهنة 

يف هذه الدراسة ساعدتنا على توظيف بعض التدريس اجلامعي ككل، كما أن القائمة اليت مت حتديدها 
 .الكفايات املهنية كأسئلة استبيان دراستنا
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حتديد بعض الكفايات املهنية الالزمة  هذه الدراسة حاولت:  1 دراسة الحكمي إبراهيم الحسن .2
ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة، وهي عبارة عن حبث مقدم ومنشور مبجلة رسالة اخلليج العريب 

الكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر طالبه " حتت عنوان  2004بالرياض سنة 
 ".وعالقتها ببعض املتغريات 

الدراسة إىل إعداد معيار للكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر  وهدفت هذه
الطالب جبامعة أم القرى فرع الطائف، إضافة إىل الكشف عن املتغريات اليت ميكن أن يكون هلا تأثري يف 

  .األحكام الصادرة عن الطالب على الكفاءات املهنية املتطلبة ملعلمهم

ا مهما من العملية التعليمية وهو الكفاءات املهنية وتتضح أمهية هذه ا ً ا تتناول جزء لدراسة يف كو
املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطالب، ويزيد من أمهية تلك العملية أن األستاذ اجلامعي يتسم 

من وجهة نظر  حبساسية خاصة فيما معتربه مساسا باستقالليته الفكرية واملنهجية حىت وإن كانت غري مناسبة
اآلخرين، كما أن إعداد معيار للكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من شأنه تطوير العمل يف جمال 

  .التدريس اجلامعي ويسهم يف حتديد اجلوانب اإلجيابية والسلبية يف أداء األستاذ اجلامعي

  :وقد اعتمد الباحث يف تشخيصه ملتغريات هذه الدراسة على تساؤالت هي

 ما الكفاءات املهنية اليت يفضل أن ميارسها األستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطالب؟ -
هل ختتلف الكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطالب باختالف مستواهم  -

 الدراسي؟
ية هل ختتلف الكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطالب باختالف الكل -

ا عملية أو نظرية؟   اليت ينتمون غليها من حيث كو

طالب من ختصصات ومستويات خمتلفة من طالب كلييت الرتبية  210ومشلت عينة البحث حوايل 
  .والعلوم بالطائف جبامعة أم القرى

ويف هذه الدراسة مت االستعانة بأداة حبث وهي االستبيان، حيث أعدت قائمة يف هذه االستمارة تشمل 
ّزعت على ستة جماالت وهي الشخصية،  75كفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي مكونة من ال فقرة وُ

اإلعداد للمحاضرات وتنفيذها، األنشطة والتقومي، العالقات اإلنسانية، التمكن العلمي واملهين، التعزيز 
ا بإتباع اإلجراءات الالزمة لذلك   .واحلفز، وذلك بعد قياس صدقها وثبا

                                                   
 .مرجع سابق: احلكمي إبراهيم احلسن - 1
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لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار صحة الفروض ) واختبارات  2كا( كما قام الباحث باستخدام 
  ). SPSS( وذلك باستخدام برنامج 

 :الدراسة يف النقاط التالية وتلخصت نتائج

تتبلور الكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطالب حول ستة كفايات  -
 ....).الشخصية، ( ت على جماالت االستمارة رئيسية واليت وزع

توجد فروق يف درجات تفضيل طالب اجلامعة للكفاءة املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي ومتيل  -
 .مجيعها إىل ضرورة توافر متطلبات قائمة الكفاءات للمعلم اجلامعي

عض الكفاءات توجد فروق بني طالب الكليات النظرية والعلمية يف متوسطات درجات تفضيل ب -
 .املهنية

ال توجد فروق بني وجهات نظر طالب خمتلف املستويات يف درجة تفضيل الكفاءات املهنية  -
 .لألستاذ اجلامعي

  :يف ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث مبا يلي

 .ضرورة تزويد أساتذة جامعة أم القرى بدليل حيتوي قائمة الكفاءات الالزمة لألستاذ اجلامعي -
دورات تدريبية تساعد األستاذ اجلامعي يف كيفية إعداده للمحاضرة وصياغة ضرورة عقد  -

 إخل...االختبارات واستخدام أساليب التحفيز وتوفري تقنيات التعليم واستخدامها
ضرورة تبصرة األستاذ اجلامعي بالكفاءات املهنية اليت يفضلها فيه طالبه حىت يتمكن من إدارة  -

 .ل عقد لقاءات ودورات تدريبية سنويةتلك الكفاءات املهنية من خال

ا ركزت على ستة جماالت للكفايات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من  وما يالحظ يف هذه الدراسة أ
وجهة نظر الطلبة، واليت مت االعتماد على بعضها يف دراستنا احلالية مثل كفايات األنشطة والتقومي، 

ا، و والعالقات اإلنسانية، والتمكن العل مي واملهين، كما ساعدتنا على صياغة فرضيات الدراسة وتساؤال
م م وكفايا  .وجهتنا حنو ضرورة إعطاء الطلبة فرص إلبداء الرأي يف كل ما يتعلق بأساتذ

وهي عبارة عن حبث مقدم للحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة :  1 دراسة الخطيب أحمد .3
، وقد "حتديد بعض الكفاءات املهنية املطلوبة لربامج إعداد وتطوير املعلم يف األردن "  بالينوي واملوسومة 

اعتمد يف اختيار تلك الكفاءات على عدد من املصادر األجنبية اليت عاجلت هذا املوضوع، وتناولت دراسته 

                                                   
 .15ص 14مرجع سابق، ص: حديد يوسف - 1
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دف التعرف على مدى قدرة تلك الربامج عل ى سد احلاجات املهنية برامج كلية الرتبية باجلامعة األردنية، 
للمعلمني، والوصول منها إىل مقرتحات غايتها تطوير تلك الربامج، لذلك قام بدراسة حتليلية مقارنة 
لتصورات أعضاء هيئة التدريس واخلرجيني والطالب فيما يتصل بالكفاءات التعليمية اليت حيتاج إليها معلم 

ساسية اليت قامت عليها حركة إعداد املعلمني على أساس املرحلة الثانوية، واستند يف ذلك على الفلسفة األ
 .مفهوم الكفايات

وقد استعان الباحث بأداة حبث هي االستبانة وذلك جلمع البيانات واملعلومات الالزمة للمعلم واليت مت 
رئيسية، حيث عرضت على عينة دراسة مكونة من ثالثة عشر عضوا ) جماالت(تصنيفها إىل مثاين كفاءات 

أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية باجلامعة األردنية، وتسعة وستون خرجيا من خرجيي كلية الرتبية الذين من 
مارسوا التدريس، ومثانية ومثانون طالبا من طالب الكلية قيد اإلعداد أي ما جمموعه مئة وسبعون فردا، وقد 

  .التأكد من صدقها ورتابتهابعد " ليكرت"أعدت القائمة النهائية هلذا االستبيان على مقياس 

  :كما قسم الباحث أداته البحثية حسب الكفايات التالية

 .التخطيط وحيتوي على ثالث عشرة كفاية فرعية -
 .استثارة الدافعية واشتملت على تسع كفايات فرعية -
 .العرض الدراسي واشتملت على ثالث عشر كفاية فرعية -
 .األسئلة واشتملت على أربعة عشر كفاية فرعية -
 .تفريد التعليم واشتملت على تسع كفايات فرعية -
 .استثارة تفكري الطالب وتوظيفه واشتملت على مثاين كفايات فرعية -
 .على مثاين كفايات فرعية إدارة الصف وحفظ النظام واشتملت -
  .التقومي واشتملت على ثالث عشر كفاية فرعية -

  : أساسيتني ومهاوبعد حتليل املعلومات والبيانات توصل الباحث إىل نتيجتني

ال حتظى الكفايات التعليمية الرئيسية اليت مشلتها الدراسة باالهتمام الذي تستحقه بوصفها كفايات  -
 .تعليمية أساسية يف برنامج كلية الرتبية باجلامعة األردنية

 هناك اتفاق على أولوية الكفايات التعليمية الواردة يف االستبيان وعلى ضرورة تضمينها يف برنامج -
  .تربية املعلمني يف األردن
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ا اختذت من حركة تربية املعلمني القائمة على الكفايات إطارا مرجعيا  واملالحظ يف هذه الدراسة أ
ا ركزت على الكفايات التعليمية اليت حيتاج إليها املعلم يف تفاعله مع الطالب بعيدا عن  تستند إليه، كما أ

  .لمعلم أو باجلانب الوجداين واإلنساين من شخصيتهأية كفاية تتصل بالواجبات اإلدارية ل

كما أشارت هذه الدراسة إىل مثانية كفايات تعليمية مت اختزاهلا يف دراستنا إىل أربع كفايات مت تصميم 
 .أداة االستبيان من خالهلا وذلك حسب مقياس ليكرت

للحصول على  1970هي أطروحة قدمها ماكدونالد ريلي سنة :  RILLEY 1دراسة ريلي  .4
الكفاءات املهنية الالزمة " شهادة الدكتوراه من جامعة ماريالند بالواليات املتحدة األمريكية حتت عنوان 

، وهدف الباحث يف دراسته إىل حتديد قائمة الكفايات الالزمة لتدريس "ملعلمي اجلغرافيا يف املرحلة الثانوية 
 :جانبني أساسيني مهامادة اجلغرافيا يف املرحلة الثانوية من خالل 

 .وهو التعريف بقائمة الكفايات اليت مت حتديدها يف جمال املعارف واملهارات :اجلانب األول -

وهو حتديد أمهية الكفايات القائمة وذلك من خالل توجيه أسئلة إىل أساتذة : اجلانب الثاين -
 .ثانويةأكادميني ومعلمني تربويني خمتصني يف تدريس مادة اجلغرافيا باملرحلة ال

كفاية هلا عالقة باملعارف واملهارات يف   428وقد توصل الباحث بعد حتليل حمتوى دليل املعلم إىل 
كفاية بعد   55تدريس اجلغرافيا، ومت تصنيف وتقسيم هذه الكفايات إىل سبع جمموعات، واختار الباحث 

  .حصرها والقضاء على التشابه فيما بينها

ذه الكفايات، وبعد عرضها  واعتمد الباحث على أداة حبث هي االستبيان واليت ضمت قائمة متعلقة 
كفاية وزعت على ستة حماور من الكفايات   48على حمكمني خمتصني مت ختفيض هذه الكفايات إىل 

  .الرئيسية

  :واشتملت عينة الدراسة على أربع جمموعات

 .جغرافيون أكادميون -
 .معلمون تربويون يف تدريس اجلغرافيا -
 .تحصلون على شهادات يف اجلغرافياجامعيون م -
  .جامعيون غري متحصلني على ختصص يف اجلغرافيا -

                                                   
1  - www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1250     ( 03/12/2012   13 :20 h ) 
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استبيان، وبعد حتليل  132استبيان لكل جمموعة، أُعيد منها فقط  80استبيان بواقع  320ومت إرسال 
  :ومعاجلة البيانات أصبحت الكفايات الستة الرئيسية اليت توصلت إليها الدراسة كاآليت

 .االستقصاء اجلغرايف حتديد أدوات -
 .استخدام أدوات االستقصاء اجلغرايف -
 .تفهم العمليات املكانية والتوزيع اجلغرايف -
 .شرح املبادئ والنظريات اجلغرافية -
 .التعرف على أمناط املكان -
  .التعرف على العالقات املكانية -

الثانوية امتالك هذه ومن خالل حتليل النتائج تبني أنه من الضروري ملعلمي اجلغرافيا يف املرحلة 
بشدة أما الكفايات الباقية فقد حصلت " أوافق"كفاية فرعية نالت درجة   39الكفايات، حيث تبني أن 

  ".أوافق"على درجة 

مطالب ) املعلم(وتأسيسا على ما مت ذكره يف هذه الدراسات اخلاصة بالفرضية العامة فإن األستاذ اجلامعي 
اليت تعينه يف مهنته التدريسية، من خالل القدرة على إدارة فصله وامتالك   بامتالك مجيع الكفايات واملهارات

كفايات معرفية ومعلومات كافية لتسيري وتيسري العملية التعليمية والقدرة على تصميم وتنفيذ دروسه بشكل يسمح 
 .بانتقال سلس للمعلومة ومن مثة حتقيق أهداف املعلم واملتعلم وأهداف العملية الرتبوية ككل

  :الدراسات السابقة المتعلقة بالفرضية الجزئية األولى: ثانيا

تتطلب عملية التدريس اجلامعي أساتذة متوفرين على كفايات ومهارات تدريسية تعزز لتحقيق اجلودة 
التعليمية ألداء أعضاء اهليئة التدريسية، ولعل التنبؤ جبودة وفعالية التعليم اجلامعي ليكون من خالل سلوكيات 
التعليم اجلامعي الفعالة لعضو هيئة التدريس داخل احملاضرة إضافة إىل إتاحة الفرصة للطلبة للمناقشة الصفية وإثارة 

إخل كلها أمور تسهم يف التنبؤ جبودة أداء عضو ...احلماسة واالرتقاء مبهاراته املدرسية إىل درجة عالية من اإلتقان
  .يميةهيئة التدريس ومن مثة جودة العملية التعل

وبصفة عامة فإن خمتلف الدراسات تؤكد على أمهية ربط متغري الكفايات التدريسية عند األستاذ بالعملية 
ا يف اجلامعة إضافة إىل ضرورة تطوير هذه الكفايات بالشكل الذي يسمح ويساعد على تنمية  التعليمية وجود

  .ورفع مستوى كل عناصر املنظومة اجلامعية
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متت هذه الدراسة مبحافظة إربد باألردن وهي حبث  : 1 لطيف وقاسم خزعليدراسة مومني عبد ال .1
الكفايات التدريسية لدى معلمات " ب واملعنونة  2010منشور مبجلة جامعة دمشق يف العدد الثالث سنة 

، " املرحلة األساسية الدنيا يف املدارس اخلاصة يف ضوء متغريات املؤهل العلمي وسنوات اخلربة والتخصص
وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى امتالك معلمات املرحلة األساسية الدنيا يف املدارس اخلاصة التابعة 
لوزارة الرتبية والتعليم ملنطقة إربد األوىل يف األردن للكفايات التدريسية من وجهة نظرهن يف ضوء متغريات 

دراسة رفع الكفايات عند معلمات املرحلة املؤهل العلمي وسنوات اخلربة والتخصص، وتكمن أمهية هذه ال
األساسية وتشخيص واقعها واقرتاح الربامج املناسبة لتطويرها قبل اخلدمة ويف أثنائها وإعداد معلمات كافيات 

 .قادرات على تربية أجيال ماهرة

  :ولتحقيق أهداف الدراسة حاول الباحثان اإلجابة على األسئلة التالية

 ملرحلة األساسية الدنيا يف املدارس اخلاصة للكفايات التدريسية؟ما مدى امتالك معلمات ا -
ما مدى درجة امتالك معلمات املرحلة األساسية الدنيا يف املدارس اخلاصة للكفايات التدريسية  -

 ؟)بكالوريوس، دبلوم متوسط(تبعا الختالف املؤهل العلمي 
دارس اخلاصة للكفايات التدريسية معلمات املرحلة األساسية الدنيا يف امل ما مدى درجة امتالك -

 ؟)تربوي، غري تربوي(تبعا الختالف التخصص 
معلمات املرحلة األساسية الدنيا يف املدارس اخلاصة للكفايات التدريسية  ما مدى درجة امتالك -

  تبعا الختالف سنوات اخلربة؟

دراسة اليت تسعى إىل وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي بالصورة املسحية املنسجمة مع طبيعة ال
  .تعرية واستخالص أهم الكفايات التدريسية عند معلمات املرحلة األساسية

والذي يدرسن يف ) الصفوف الثالثة األوىل(وتكون جمتمع الدراسة من معلمات املرحلة األساسية الدنيا 
معلمة 315إذ بلغ عددهن ) ربدحمافظة إ(املدارس اخلاصة التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة إربد األوىل 

مدرسة خاصة، وقد قام الباحثان باختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية العنقودية، وكانت  94يعملن يف 
معلمة تدرسن  168مدرسة خاصة تدرس فيها  30املدرسة وحدة االختيار، وعليه اختار الباحثان 

ت % 54الصفوف الثالثة األوىل أي ما نسبته    .مع األصليمن ا

                                                   
الكفايات التدريسية لدى معلمـات املرحلـة األساسـية الـدنيا يف املـدارس اخلاصـة يف ضـوء متغـريات املؤهـل العلمـي : اللطيف، خزعلي قاسممومين عبد  - 1

لد وسنوات اخلربة والتخصص   .592ص 553، ص2010، العدد الثالث، 26، جملة جامعة دمشق، ا
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ولتحقيق غرض الدراسة واإلجابة على أسئلتها قام الباحثان بتصميم أداة استبيان لقياس الكفايات 
  .التدريسية اليت متتلكها عينة الدراسة

فقرة للمجال األول املتعلق بكفايات التخطيط،  15فقرة منها  38وقد وزعت فقرات األداة على 
ال املتعلق بكفايات التنفيذ له  فقرات متعلقة مبجال التقومي وذلك بعد التأكد من  9فقرة، وأخريا  14ا

  .صدق وثبات حمتوى األداة، كل هذا كان حسب مقياس متدرج ثالثي لتصحيح االستجابة على الفقرات

  :وقد أظهرت نتائج الدراسة أن

واستخدام أبرز الكفايات التدريسية اليت متتلكها املعلمات هي استغالل وقت احلصة بفعالية،  -
األسلوب  التدريسي املالئم للموقف التعليمي، وصياغة األسئلة التقوميية بطريقة واحدة حمددة، 

 .وجذب انتباه الطلبة
يف درجة امتالك املعلمات ) 0,05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 .للكفايات التدريسية تعزى ملتغريي املؤهل العلمي والتخصص
يف درجة امتالك املعلمات ) 0,04(د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجو  -

 6للكفايات التدريسية تعزى لسنوات اخلربة التدريسية ولصاحل املعلمات ذوات اخلربة اليت تزيد عن 
  .سنوات

  :ويف ضوء حدود ونتائج الدراسة احلالية يقرتح الباحثان ما يلي

ن قبل املشرفني الرتبويني من خالل عقد الدورات التدريبية للمعلمني زيادة االهتمام والرتكيز م -
اجلدد فيما يتعلق بامتالك هؤالء للكفايات التدريسية وممارستها والرتكيز على أهم ما وصل إليه 

 .الباحثان
العمل على تنمية مهارات وكفايات املعلمني فيما يتعلق بامتالك وممارسة جمموعة من الكفايات  -

التدريسية واملتعلقة بتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية واختيار أفضل األساليب واملهارات التدريسية 
 .وإدارة الصف على أكمل وجه

إجراء املزيد من الدراسات حول الكفايات التدريسية واملقارنة بني معلمات املدارس اخلاصة  -
 .واحلكومية حول امتالكها

ية العملية يف برامج إعداد املعلمني ليساير املستجدات يف جمال العمل على تطوير برنامج الرتب -
 .الكفايات ومهارات التدريس
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برز الكفايات التدريسية أيف جوانب عدة منها معرفة  حبثنا احلايلوال شك أن هذه الدراسة قد أفادت 
لى الكفايات اليت تعاين من اليت ميتلكها املعلمون، وانطالقا من نتائجها حاولنا يف دراستنا الراهنة الرتكيز ع

نقص يف التطبيق داخل املوقف التدريسي ومقارنتها بالكفايات غري املمارسة من طرف أساتذة جمتمع 
  .دراستنا

جبامعة أم القرى  هي دراسة مقدمة ومنشورة مبجلة كلية الرتبية : 1 دراسة السبيعي منى بنت حميد .2
ية لعضو هيئة التدريس بكلية العلوم التطبيقية يف ضوء معايري واقع املهارات التدريس" مبكة املكرمة بعنوان 

 ". اجلودة الشاملة من وجهة نظر طالبات جامعة أم القرى

وهدفت الدراسة إىل التعرف على واقع ممارسة عضوات هيئة التدريس ملهارات تدريس العلوم يف ضوء 
جبامعة أم ) الكيمياء، األحياء، الفيزياء ( التطبيقية معايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر طالبات كلية العلوم 

القرى، والتعرف على مدى جودة األداء التدريسي إضافة إىل بناء قائمة مبعايري جودة األداء التدريسي 
  .لعضوات هيئة التدريس باجلامعة يف التخصصات العلمية

إىل زيادة االهتمام باألداء األكادميي   وتكمن أمهية الدراسة يف االستجابة لالجتاهات احلديثة اليت تدعو
كعضوات هيئة التدريس وموضوع جودة التعليم العايل، واالستفادة من قائمة معايري تدريس العلوم لتطوير 

  .املمارسات التدريسية لعضوات هيئة التدريس اجلامعي بكلية العلوم التطبيقية وحتقيق معايري اجلودة فيها

  :حثة مشكلة الدراسة يف سؤالني رئيسيني مهاويف ضوء ما تقدم حددت البا

ما مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف املهارات التدريسية اليت متارسها عضوات هيئة التدريس يف  -
األقسام العلمية يف تدريس العلوم من وجهة نظر طالبات كلية العلوم التطبيقية جبامعة أم القرى 

 التعليم وتقنياته، والتفاعل واالتصال والتقومي؟واملرتبطة بطرق التدريس، و وسائل 

هل ختتلف ممارسة عضوات هيئة التدريس بأقسام العلوم ملهارات تدريس العلوم باختالف  -
 يف ضوء معايري اجلودة الشاملة؟) الكيمياء، األحياء، الفيزياء ( التخصص 

لذي يتم بواسطته استجواب مجيع واتبعت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي وهو املنهج ا
دف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة  أفراد جمتمع البحث أو عينة كبرية منهم، وذلك 

  .وجودها فقط

                                                   
و هيئة التدريس بكلية العلوم التطبيقية يف ضـوء معـايري اجلـودة الشـاملة مـن وجهـة نظـر طالبـات واقع املهارات التدريسية لعض: السبيعي مىن بنت محيد - 1

 .2008، جملة كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، جامعة أم القرى
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ومتثلت عينة الدراسة يف عينة عشوائية أُخذت من جمتمع الدراسة أي من الطالبات الالئي يتوقع 
ياء وقسم الفيزياء بكلية العلوم التطبيقية بكلية العلوم التطبيقية خترجهن يف كل من قسم الكيمياء وقسم األح

  .طالبة 189واليت بلغ قوامها 

ومت االستعانة يف هذه الدراسة بأداة حبث متمثلة يف االستبيان وهي عبارة عن قائمة املعايري التدريسية 
  :معيارا مقسمة إىل حماور هي 73ب الالزمة مقدرة 

 . املرتبطة بطرق التدريس واسرتاتيجياتهاملعايري: احملور األول -
 .املعايري املرتبطة بوسائل التعليم وتقنياته: احملور الثاين -
 .املعايري املرتبطة بالتفاعل واالتصال: احملور الثالث -
 .املعايري املرتبطة بالتقومي: احملور الرابع -

، وكل هذا كان بعد )عدمةكبرية، متوسطة، ضعيفة، من(وقد مت تدريج االستبانة وفق مقياس رباعي 
ا واملتعارف عليها   .التأكد من صدق وثبات األداة وحسب اإلجراءات املعمول 

  :ومما سبق ميكن تلخيص نتائج الدراسة فيما يلي

تراوحت درجة توافر املعايري املرتبطة بطرق التدريس واسرتاتيجياته من وجهة نظر طالبات كلية العلوم  -
 .القرى بني الدرجة املتوسطة والضعيفةالتطبيقية جبامعة أم 

معظم املعايري التدريسية املرتبطة بوسائل التعليم وتقنياته تطبقها عضوات هيئة التدريس بأقسام  -
 .العلوم بدرجة ضعيفة

 .تراوحت درجة توافر املعايري املرتبطة بالتفاعل واالتصال بني الدرجة املتوسطة والضعيفة -
  .املرتبطة بالتقومي بني الدرجة املتوسطة والضعيفة تراوحت درجة توافر املعايري -

  :ويف ضوء نتائج هذه الدراسة، رأت الباحثة بعض التوصيات وهي كالتايل

 .نشر ثقافة اجلودة بني عضوات هيئة التدريس وتدريبهن على متطلبات املواقف التعليمية -
 .جلامعةعقد دورات تدريبية لتطوير كفايات التدريس لعضوات هيئة التدريس با -
 .استخدام قائمة معايري جودة األداء التدريسي يف تقومي أداء عضوات هيئة تدريس العلوم -

لقد أكدت هذه الدراسة على املعايري التدريسية الالزمة لتدريس مادة العلوم من خالل قائمة مرتبطة و 
إخل، كل ...املادة الدراسيةبطرق التدريس وإسرتاتيجياته و وسائل التعليم ومهارات االتصال والتواصل، وشرح 
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هذا حسب تقديرات الطالبات جبامعة أم القرى، هذا ما يتالءم مع عينة حبثنا احلايل واملتمثلة يف الطلبة و 
 .وجوهات نظرهم حنو جمال الكفايات التدريسية

ا الدكتورة جان خدجية  : 1 دراسة جان خديجة محمد سعيد عبد اهللا .3 أستاذة -هذه الدراسة قامت 
جبامعة أم القرى، وهي حبث منشور مبجلة كلية الرتبية جبامعة أم القرى سنة  -املناهج وطرق التدريس املشارك

الكفايات التدريسية ألعضاء اهليئة التعليمية يف األقسام الرتبوية جبامعة أم القرى مبكة " حتت عنوان  2009
 ". ة من وجهة نظر طالبات الدراسات العليااملكرم

دف الدراسة إىل تقدير طالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية جبامعة أم القرى للمهارات التدريسية  و
  .واملهارات التقوميية ومهارة السلوك اإلنساين لعضو اهليئة التعليمية حسب درجة األمهية

ا قد  تسهم يف تبصري أساتذة اجلامعة باألدوار املتوقعة يف ظل حتديات كما تكمن أمهية الدراسة يف أ
القرن الواحد والعشرون وحتفزهم على تطوير أدائهم التعليمي باجلامعة وتعرفهم بالسمات واملقومات اليت جيب 
ا املدرس اجلامعي املعاصر من خالل تشخيص هذه الدراسة جلوانب القوة والضعف يف كفايات  أن يتميز 

  .ريس عندهمالتد

  :ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الباحثة على األسئلة التالية

ما هي تقديرات طالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية للمهارات التدريسية لعضو اهليئة التعليمية  -
 حسب أمهيتها؟

يمية حسب ما هي تقديرات طالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية ملهارات تقومي لعضو اهليئة التعل -
 أمهيتها؟

ما هي تقديرات طالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية ملهارات السلوك اإلنساين لعضو اهليئة  -
 التعليمية حسب أمهيتها؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تقديرات طالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية تعزى إىل  -
  التخصص؟

يف مجع وحتليل نتائج الدراسة، وذلك ملالئمته لطبيعة الدراسة واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي 
الوصفية، وميثل جمتمع الدراسة مجيع طالبات الدراسات العليا يف كلية الرتبية التابعة جلامعة أم القرى مبكة 

                                                   
معــة أم القــرى مبكــة املكرمــة مــن وجهــة نظــر الكفايــات التدريســية ألعضــاء اهليئــة التعليميــة يف األقســام الرتبويــة جبا: جــان خدجيــة حممــد ســعيد عبــد اهللا - 1

 .2009، جملة كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، طالبات الدراسات العليا
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راسات املكرمة يف األعوام الدراسية املختلفة، ولكن اقتصرت عينة الباحثة على طالبات كلية الرتبية أقسام الد
والاليت أمضني يف الدراسة مدة عام دراسي سواء يف مرحلة املاجستري أو  2008/2009العليا لعام 

طالبة،  133ومت اختيار العينة بطريقة قصدية حيث مثلت مجيع أفراد جمتمع الدراسة وتكونت من . الدكتوراه
  .تطالبة نتيجة عدم اسرتجاع بعض االستبانا 128وكان حجم العينة النهائي 

كما اعتمدت الباحثة على أداة االستبيان واملصمم حسب مقياس ليكرت اخلماسي، حيث بلغ عدد 
  :فقرة موزعة على احملاور التالية 28إمجايل فقرات استمارة االستبيان 

 .فقرات 10املهارات التدريسية وأمهيتها؛ : احملور األول -
 .فقرات 10مهارات التقومي وأمهيتها؛ : احملور الثاين -
  .فقرات 8مهارة السلوك اإلنساين وأمهيته؛ : حملور الثالثا -

واستخدمت الباحثة بعض األساليب اإلحصائية كالوسط احلسايب واالحنراف املعياري لإلجابة على 
  .األسئلة الثالثة األوىل، بينما مت استخدام معادلة حتليل التباين لإلجابة على السؤال الرابع

  :ليوتلخصت نتائج الدراسة فيما ي

أن طالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية جبامعة أم القرى غري راضيات عن استخدام أعضاء اهليئة  -
 .التعليمية لطرق التقومي والتدريس التقليدية والتعامل غري اإلنساين

بني نتائج إجابات أفراد عينة ) 0,05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
  .باختالف التخصصالدراسة 

ا على نتائج الدراسة أوصت الباحثة مبا يلي ً   :وبناء

 .وجوب االعرتاف بتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس كمسؤولية إدارية تنفيذية -
جيب على أساتذة اجلامعة ضرورة استخدام طرق التدريس احلديثة، والتنويع يف طرق التقومي ومراعاة  -

 .اجلانب النفسي للمتعلمات
م تعزيز ا - لعالقات اإلنسانية من خالل تواضع األستاذ وصربه على طلبته والتعرف على احتياجا

م على حلها   .وحماولة مساعد

وختاما ملا مت اإلشارة إليه يف هذه الدراسات، فإنه على األستاذ اجلامعي أن يوظف كل ما أويت من إمكانات 
لب، واملعرفة العلمية بطرائق التدريس اليت تنظم مبوجبها ومعرفة عامة ومتخصصة، ومهارة يف التخاطب ومرافقة الطا



 الفصل الخامس                                                                   المنظور اإلمبيريقي للكفايات

175 
 

إخل، وكل ذلك يكون يف ذلك دراية كافية وصحيحة خبصائص ...املادة العلمية وحتوهلا إىل مقياس يتيسر فهم حمتواه
م املرتبطة باملادة ا م العقلية وأساليب تعلمهم وتفكريهم، وكذا طبيعة توقعا م وقدرا لتعليمية الطلبة واحتياجا

 .ومدرسها

  :الدراسات السابقة المتعلقة بالفرضية الجزئية الثانية: ثالثا

ينصب الرتكيز يف الوقت احلاضر داخل املؤسسات التعليمية على ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
إال من خالل واستغالهلا أحسن استغالل داخل املوقف التعليمي، وجودة التعليم اجلامعي ال ميكن أن تتحقق 

ا أصبحت الوسيلة األمثل لتكنلجة النظام  الولوج إىل عامل املعرفة باستخدام التكنولوجيا والتقنيات احلديثة، أل
التعليم عامة والعملية التعليمية خاصة، كل هذا ال يتأتى إال من خالل اكتساب عضو هيئة التدريس املهارات 

تعامل مع العصر املعلومايت، وتفيده يف تسيري حجرته الصفية وفهم والكفايات التكنولوجية اليت تعينه على ال
حاجات طالبه وإرشادهم وتوجيههم باستخدام أفضل الوسائل واألساليب التكنولوجية الالزمة لتقدمي مادته 

  .الدراسية

ية للمعلم هذا ما يدفعنا إىل احلديث يف حبثنا هذا عن الدراسات اليت تناولت الكفايات واملهارات التكنولوج
  .عامة وكيفية توظيفها و وجودها يف الصف التعليمي

العدد (وهي عبارة عن حبث منشور مبجلة جامعة دمشق :  1 دراسة بني دومي حسن علي أحمد .1
درجة تقدير معلمي العلوم ألمهية الكفايات التكنولوجية التعليمية يف " ب واملعنون ) 2010الثالث سنة 

 .باألردن" حتسني أدائهم املهين 

ملية التعليمية إذ وتأيت أمهية هذه الدراسة حسب الباحث من أمهية دور املعلم وتكنولوجيا التعليم يف الع
عد املعلم حجر الزاوية يف العملية الرتبوية من خالله يكتسب املتعلمون مهارات التعلم، كما تأيت أمهية هذه  ُ ي

  .الدراسة لقلة الدراسات العربية اليت تناولت الكفايات التكنولوجية التعليمية بصورة مستقلة

  :وقد سعى الباحث إىل حتقيق عدد من األهداف منها

 .وير أداة لقياس كفايات معلمي العلوم يف جمال تكنولوجيا التعليم و وسائل االتصال التعليميةتط -
 .اإلسهام يف تطوير برامج إعداد املعلمني وتدريبهم على أساس الكفايات التكنولوجية -

                                                   
 .مرجع سابق: بين دومي حسن علي أمحد - 1
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معرفة درجة تقدير معلمي العلوم ألمهية الكفايات التكنولوجية التعليمية يف ضوء بعض املتغريات  -
يف وسائل  مساقثل اجلنس، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة، والتخصص العلمي، وأثر دراسة م

  .االتصال التعليمية

  :مركزا يف ذلك على تساؤالت هي

 ما درجة تقدير معلمي العلوم ألمهية الكفايات التكنولوجية التعليمية من وجهة نظرهم؟ -
 ات التكنولوجية التعليمية باختالف السن؟تقدير معلمي العلوم ألمهية الكفاي هل ختتلف درجة -
 تقدير معلمي العلوم ألمهية الكفايات التكنولوجية التعليمية باختالف املؤهل العلمي؟ هل ختتلف درجة -
تقدير معلمي العلوم ألمهية الكفايات التكنولوجية التعليمية باختالف اخلربة يف  هل ختتلف درجة -

 التدريس؟
العلوم ألمهية الكفايات التكنولوجية التعليمية باختالف التخصص  تقدير معلمي هل ختتلف درجة -

 العلمي؟
تقدير معلمي العلوم ألمهية الكفايات التكنولوجية التعليمية بدراسة مساق يف وسائل  هل ختتلف درجة -

  االتصال التعليمية؟

ن جمتمع  الدراسة من مجيع وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي ملالءمته لطبيعة هذه الدراسة، وتكوّ
معلمي ومعلمات العلوم يف املدارس احلكومية التابعة ملديريات الرتبية والتعليم يف قصبة الكرك ولواء املزار 

  .معلم ومعلمة 230، والبالغ عددهم 2004/2005اجلنويب للعام الدراسي 

ستبعاد بعض معلم ومعلمة بعد إشراد وا 92ومت اختيار عينة الدراسة بصورة عشوائية مكونة من 
االستبانات واليت تعرب أداة الدراسة اليت قام الباحث بتطويرها وكتابة بنودها يف ضوء خربته وبالرجوع إىل 
األدب النظري الرتبوي والدراسات السابقة املتعلقة بالكفايات التكنولوجية التعليمية، ومت تقسيمها إىل 

  :جزئني

 ).إخل...اجلنس، التخصص، (عينة اجلزء األول بنوده متعلقة ببيانات أفراد ال -

كفاية تكنولوجية تعليمية، مت تدرجها حسب مقياس ليكرت   116اجلزء الثاين صيغت بنوده من  -
اخلماسي، ومت توفري هذه الكفايات على سبعة جماالت وحماور، ومت التحقق من صدق وثبات أداة 

  .اإلحصائية الالزمةالدراسة بعد إتباع اإلجراءات الكافية لذلك واملعاجلات 

  :وقد توصلت نتائج الدراسة إىل ما يلي
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االت  - جمال تصميم التدريس (يرى املعلمون أن كفايات االستبانة مجيعها مهمة بدرجة كبرية وأن ا
واملواد التعليمية، جمال اختيار وسائل االتصال التعليمية، االستخدام الوظيفي للوسائل التعليمية، 

ليمية وصيانتها، إنتاج املواد والربامج التعليمية، جمال تقومي وسائل االتصال تشغيل األجهزة التع
مجيعها مهمة بدرجة كبرية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حيث ) التعليمية، جمال خمتربات العلوم

ا احلسابية بني   ).4,03(و ) 4,52(تراوحت متوسطا

اد عينة الدراسة ألمهية الكفايات التكنولوجية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيا يف تقدير أفر  -
 .التعليمية تعزى إىل متغريات املؤهل والتخصص ودراسة مساق يف مسائل االتصال التعليمية

وجود فروق دالة إحصائيا يف تقدير أفراد عينة الدراسة ألمهية الكفايات التكنولوجية التعليمية تعزى  -
  .خلربة لصاحل أصحاب اخلربة الطويلةإىل اجلنس لصاحل اإلناث، وإىل سنوات ا

  :وقد جاءت مقرتحات الباحث على النحو التايل

امعات ملساقات أكثر يف جمال تكنولوجيا التعليم -  .إثراء برامج إعداد املعلمني يف ا

االستفادة من قائمة الكفايات اليت أعدها الباحث يف تطوير برامج إعداد املعلمني يف كليات العلوم  -
 .يف اجلامعات وتطوير دورات تدريب املعلمني أثناء اخلدمة الرتبوية

عقد دورات تدريبية ملعلمي العلوم أثناء اخلدمة تقوم على أساس الكفايات التكنولوجية التعليمية  -
 .اليت توصل إليها الباحث

 إجراء دراسات حول مدى كفاية برامج إعداد املعلمني يف تنمية الكفايات التكنولوجية التعليمية -
 .لدى الطلبة املعلمني يف اجلامعات

 .إجراء دراسات حول مدى امتالك معلمي العلوم للكفايات التكنولوجية التعليمية ودرجة ممارستها -

  :لقد خدمت هذه الدراسة دراستنا من عدة جوانب منها

 اجلانب النظري، حيث أبرزت مدى أمهية الكفايات التكنولوجية التعليمية ودورها يف جمال تصميم -
  .الدروس وعرضها، ويف توظيف الربامج واملواد التعليمية باالعتماد عليها

اجلانب التطبيقي، ساعدتنا على التعرف على بعض األدوات املستخدمة يف مجع البيانات مثل  -
االستبيان، واألدوات اإلحصائية املستعملة كاملتوسط احلسايب من خالل استخدام احلزمة اإلحصائية 

  ).SPSS(اعية للدراسات االجتم
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ا الباحث إىل  :  1 دراسة الشهراني ناصر بن عبد اهللا ناصر .2 تعترب هذه الدراسة رسالة علمية تقدم 
واملعنونة  –املناهج وطرق التدريس  -لنيل درجة الدكتوراه ختصص  -السعودية -كلية الرتبية جبامعة أم القرى 

، " العلوم الطبيعية بالتعليم العايل من وجهة نظر املختصنيمطالب استخدام التعليم اإللكرتوين يف تدريس " ب 
 :وقد هدفت الدراسة إىل

حتديد مطالب استخدام التعليم اإللكرتوين يف تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العايل الواجب توفرها  -
 ).املتعلم، املنهج، عضو هيئة التدريس، البيئة التعليمية ( يف 

مطالب استخدام التعليم اإللكرتوين يف تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم التعرف على درجة أمهية  -
 ).املتعلم، املنهج، عضو هيئة التدريس، البيئة التعليمية ( توفرها يف  العايل الواجب

 ).املمارسات، التخصص ( معرفة الفروق بني استجابات عينة الدراسة تعزى للمتغريات  -

  :هي الدراسة عشرة تساؤالت؛ وقد تضمنت

ما مطالب استخدام التعليم اإللكرتوين الالزم توفرها يف منهج العلوم الطبيعية من وجهة نظر  -
 املختصني؟

ما املطالب الالزم توفرها يف أستاذ العلوم الطبيعية الستخدام التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر  -
 املختصني؟

لكرتوين يف دراسة العلوم الطبيعية من وجهة ما املطالب الالزم توفرها يف املتعلم الستخدام التعليم اإل -
 نظر املختصني؟

ما املطالب الالزم توفرها يف البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكرتوين يف تدريس العلوم الطبيعية  -
 من وجهة نظر املختصني؟

ين من وجهة نظر ما أمهية املطالب الالزم توفرها يف منهج العلوم الطبيعية الستخدام التعليم اإللكرتو  -
 املختصني؟

ما درجة أمهية املطالب الالزم توفرها يف أستاذ العلوم الطبيعية الستخدام التعليم اإللكرتوين من  -
 وجهة نظر املختصني؟

ما درجة أمهية املطالب الالزم توفرها يف البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكرتوين يف دراسة  -
 املختصني؟ العلوم الطبيعية من وجهة نظر

                                                   
، رسـالة العـايل مـن وجهـة نظـر املختصـني مطالـب اسـتخدام التعلـيم اإللكـرتوين يف تـدريس العلـوم الطبيعيـة بـالتعليم: الشهراين ناصر بـن عبـد اهللا ناصـر - 1

 .2007/2008دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، السعودية، 
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ما درجة أمهية املطالب الالزم توفرها يف البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكرتوين يف تدريس  -
 العلوم الطبيعية من وجهة نظر املختصني؟

بني استجابات عينة الدراسة ) 0,05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 تعزى للتخصص؟

بني استجابات عينة الدراسة ) 0,05(ة إحصائية عند مستوى داللة هل توجد فروق ذات دالل -
 تعزى ملمارسة التعليم اإللكرتوين؟

وتربز أمهية الدراسة حسب الباحث يف املطالبة بإدخال التعليم اإللكرتوين يف برامج املؤسسات التعليمية 
يف تطوير برامج إعداد وتنفيذ وتقومي  وإدخاله يف تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العايل، إضافة إىل اإلسهام

  .مناهج العلوم الطبيعية اإللكرتونية بالتعليم العايل

تم بوصف مطالب استخدام التعليم اإللكرتوين يف  ا  وقد اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي كو
يئة التدريس تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العايل، ويتكون جمتمع البحث من املتخصصني من أعضاء ه

  ).إخل...أم القرى، امللك سعود،(واملختصني يف العلوم املنتمني إىل بعض اجلامعات السعودية 

تمع قدرت  زعت أداة الدراسة  250ومشلت عينة الدراسة عينة من أفراد ا عضو هيئة تدريس، حيث وُ
  .تبانةاس 250عضو هيئة تدريس وكان العائد واملكتمل منها  330وهي االستبيان على 

ا األنسب واألقدر على معرفة مطالب املختصني يف  ذه األداة حسب الباحث أل وقد مت االستعانة 
  .موضوع التعليم اإللكرتوين واليت جيب أن تتوفر عند أعضاء هيئة التدريس اجلامعي

ت وقد مت التحقق من صدق وثبات األداة بعد عرضها على جمموعة من احملكمني واستعمال املعاجلا
اإلحصائية الالزمة لذلك كمعامل االرتباط ألفا كرونباخ، كما قسم هذا االستبيان إىل أربعة حماور حسب 

  ).املنهج، املتعلم، عضو هيئة التدريس، البيئة التعليمية( املتغريات آنفة الذكر 

  :وقد توصل الباحث إىل النتائج التالية

طبيعية الواردة يف أداة هذه الدراسة تعترب مطالب مجيع املطالب الالزم توفرها يف مناهج العلوم ال -
 .مهمة الستخدام التعليم اإللكرتوين

مجيع املطالب الالزم توفرها يف أستاذ العلوم الطبيعية الواردة يف أداة الدراسة تعترب مطالب مهمة  -
ها يف أستاذ الستخدام التعليم اإللكرتوين، حيث أجاب أفراد العينة بأمهية معظم املطالب الالزم توفر 

 .العلوم الطبيعية الواردة يف أداة الدراسة الستخدام التعليم اإللكرتوين



 الفصل الخامس                                                                   المنظور اإلمبيريقي للكفايات

180 
 

أجاب أفراد العينة بأمهية مجيع املطالب الالزم توفرها يف املتعلم الواردة يف أداة الدراسة الستخدام  -
 .التعليم اإللكرتوين يف دراسة العلوم الطبيعية

الب الالزم توفرها يف البيئة التعليمية الواردة يف أداة الدراسة أجاب أفراد العينة بأمهية مجيع املط -
 .الستخدام التعليم اإللكرتوين يف تدريس العلوم الطبيعية

بني متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة حول املطالب ) 0,05(توجد فروق دالة إحصائيا عند  -
 .عليم اإللكرتوين تعزى للممارسةالعامة يف احلاسب الالزم توفرها لدى املتعلم الستخدام الت

بني متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة حول املطالب ) 0,05(توجد فروق دالة إحصائيا عند  -
الالزم يف مناهج العلوم الطبيعية الستخدام التعليم اإللكرتوين تعزى للتخصص، بينما ال توجد 

عينة الدراسة تعزى للتخصص يف بني استجابة ) 0,05(فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
  .بقية حماور أداة الدراسة

ا على نتائج الدراسة يوصي الباحث مبا يلي ً   :وبناء

ا الدراسة يف بناء مناهج العلوم الطبيعية اإللكرتونية -  .االستفادة من املطالب اليت حدد

ا هذه الدراسة يف عضو  - هيئة التدريس عند أن تأخذ مؤسسات التعليم العايل باملطالب اليت حدد
 .دخوله أستاذا فيها

تم مؤسسات التعليم العايل الراغبة يف إدخال التعليم اإللكرتوين يف براجمها باملطالب الالزم    - أن 
 .توفرها يف املتعلم وتدريبه عليها

لتنفيذ  أن تراعي البيئة التعليمية اليت ينفذ فيها التعليم اإللكرتوين بتويف اإلمكانات املادية والبشرية -
 .هذا النوع من التعليم

ومنه وحسب هذه الدراسة فإن املنظومة اجلامعية ومجيع الفاعلني فيها مطالبة اليوم باستخدام التعليم 
ا وبتدريب كل عناصره على ذلك حىت تواكب التطورات احلاصلة يف عصرنا هذا .                    اإللكرتوين يف مؤسسا

أمهية التعليم اإللكرتوين وإدخاله يف تدريس العلوم بالتعليم العايل، حيث وقد أبرزت هذه الدراسة 
أشارت نتائجها إىل الضرورة امللحة ملطلب استخدام التعليم اإللكرتوين يف تدريس مناهج العلوم الطبيعية، 

ولوجية املساعدة واملتمثل يف إلزامية متلك األساتذة اجلامعيني للكفايات التكن يف دراستنا انوهذا ما برر تصور 
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على توظيف التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية، مع ضرورة استخدام الوسائط التكنولوجية واإللكرتونية 
                                                                                                               .يف توصيل املعارف إىل الطلبة

هذه الدراسة جاءت لنيل درجة املاجستري يف املناهج وطرق :  1 دراسة العمري علي بن مردد موسى .3
كفايات التعليم اإللكرتوين " جبامعة أم القرى باململكة العربية السعودية حتت عنوان  2009التدريس سنة 

 ". ودرجة توافرها لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة التعليمية

وقد هدف الباحث يف هذه الدراسة إىل التعرف على كفايات التعليم اإللكرتوين ودرجة توافرها لدى 
وين األساسية ملعلمي املرحلة الثانوية معلمي املرحلة الثانوية، والوصول إىل قائمة حتدد كفايات التعليم اإللكرت 

  :مبحافظة املخواة التعليمية، وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية

 ما درجة توافر كفايات ثقافة التعليم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة؟ -
 ية مبحافظة املخواة؟ما درجة توافر كفايات قيادة احلاسب لدى معلمي املرحلة الثانو  -
 ما درجة توافر كفايات قيادة الشبكات واإلنرتنت لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة؟ -
ما درجة توافر كفايات تصميم الربجميات والوسائط املتعددة التعليمية لدى معلمي املرحلة الثانوية  -

 مبحافظة املخواة؟
سط إجابات املعلمني حول حماور االستبانة تعزى إىل هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متو  -

التخصص، سنوات اخلدمة، الدورات التدريبية يف احلاسب (اختالف متغريات الدراسة 
  ؟)والشبكات

ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث املنهج الوصفي من خالل أسلوب املسح الوصفي ألنه األسلوب 
  .و األمثل جلمع املعلومات من مصادرها األوليةاألنسب لدراسة املواضيع اإلنسانية وه

ذه احملافظة املتكون من  ثانوية، واملقدر  19وقد تالف جمتمع الدراسة من مجيع معلمي املرحلة الثانوية 
كفاية   45معلمني، وقد اُستخدمت االستبانة كأداة جلمع البيانات واليت مشلت  306ب عدد املعلمني فيها 

ا باستخدام معامل ألفكرونباخ، وبعد ، ومت التأكد )فقرة( من صدقها بعرضها على حمكمني خمتصني وثبا
) SPSS(التطبيق مت مجع البيانات ومتت عملية التحليل باستخدام احلزمة اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

  .إخل...وفيه جند التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية

                                                   
، رسـالة ماجسـتري غـري كفايات التعليم اإللكرتوين ودرجة توافرها لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخـواة التعليميـة: العمري علي بن مردد موسى - 1

 .2009جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، منشورة، 
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  :مت الوصول إىل النتائج التالية ومن خالل التحليل اإلحصائي

تتوافر كفايات التعليم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة يف حمور قيادة  -
 ).3,35(احلاسب بدرجة متوسطة، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

ثقافة التعليم  ورتتوافر كفايات التعليم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة يف حم -
 ).2,80(اإللكرتوين بدرجة متوسطة، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

تتوافر كفايات التعليم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة يف حمور قيادة  -
 ).3,27(بدرجة متوسطة، حيث بلغ املتوسط احلسايب  الشبكات واإلنرتنت

وين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة يف حمور تصميم تتوافر كفايات التعليم اإللكرت  -
 ).2,87(بدرجة متوسطة، حيث بلغ املتوسط احلسايب  الربجميات والوسائط التعليمية املتعددة

وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسط إجابات جمتمع الدراسة تعزى لصاحل أصحاب التخصص يف  -
وجد فروق ذات داللة إحصائية بني أصحاب التخصص يف احملاور حمور قيادة احلاسب، بينما ال ت

 .األخرى
وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسط إجابات جمتمع الدراسة تعزى لسنوات اخلدمة لصاحل  -

 .املعلمني األحدث خدمة
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسط إجابات جمتمع الدراسة تعزى للدورات التدريبية يف  -

  .الشبكاتاحلاسب و 

ا على هذه النتائج فقد مت الوصول للتوصيات التالية ً   :وبناء

 .إقامة دورات تدريبية تثقيفية يف جمال التعليم اإللكرتوين -
تركيز مراكز التدريب على الدورات املؤهلة للرخصة الدولية لقيادة احلاسب، ودورات متخصصة يف  -

 .التعامل مع الشبكات املختلفة
 .كساب املعلمني مهارات أساسية لتصميم الدروس واألنشطة إلكرتونياعقد دورات متخصصة إل  -
ربط تقومي األداء الوظيفي للمعلمني حبضور هذه الدورات واستخدامهم لألجهزة املتوافرة مبدارسهم  -

 .يف تنفيذ الدروس واألنشطة
 .إجراء دراسات مستقبلية استكماال ملوضوع الدراسة -

بعض اجلوانب النظرية واملنهجية التطبيقية املهمة لدراستنا احلالية، لقد أسهمت هذه الدراسة يف توضيح 
حيث أفادتنا من الناحية النظرية يف معرفة كفايات التعليم اإللكرتوين مثل قيادة احلاسب، وقيادة الشبكات 
 وتصميم الربجميات، هذه الكفايات مت االعتماد عليها كأسئلة يف جمال الكفايات التكنولوجية، كما مت
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االستفادة من جانبها التطبيقي من حيث طبيعة املنهج، واألداة الرئيسية جلمع البيانات وهي االستبانة، 
إضافة إىل بعض التقنيات اإلحصائية املستعملة يف التحليل كاستخدام احلزمة اإلحصائية للدراسات 

  ).SPSS(االجتماعية 

متت هذه الدراسة مبحافظة إربد باألردن وهي عبارة عن حبث منشور :  1 دراسة المومني خالد .4
ن وجهة نظر الكفايات التكنولوجية للمعلمني يف مدينة أربد م" بعنوان  2008مبجلة علوم إنسانية سنة 

ايرة وتعود أمهية الدراسة إىل إمكانية إسهامها يف تطوير األداء التعليمي بشكل عام، ومس ،"املشرفني الرتبويني 
ال التعليمي   :هدف الباحثقد و ، موضوعها لالجتاهات واملتغريات العاملية احلديثة يف ا

 .إىل التعرف على أهم الكفايات التكنولوجية الالزمة للمعلمني من وجهة نظر املشرفني الرتبويني -
 .إعداد قائمة الكفايات الالزمة للمعلمني يف ضوء معايري اجلودة الشاملة -
  .ج لتنمية الكفايات الالزمة لعضو هيئة التدريساقرتاح برنام -

  :كل هذا من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية

 ما درجة ممارسة الكفايات التكنولوجية للمعلمني يف مدينة أربد من وجهة نظر املشرفني الرتبويني؟ -
ت يف تقديرا) 0,05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  -

  ؟)اجلنس، املؤهل العلمي، عدد سنوات اخلربة(املشرفني على فقرات األداة ككل تعزى إىل متغريات 

األوىل، (وقد أجريت الدراسة على مجيع العاملني واملشرفني العاملني مبديريات الرتبية يف مدينة أربد 
  .مشرفا أي مجيعهم 87، وتكونت عينة الدراسة من )الثانية، الثالثة

فقرة واملصاغ حسب مقياس ليكرت اخلماسي  33الدراسة على أداة االستبيان املكون من واعتمدت 
، وقد مت التحقق من صدق األداة بعد عرضها على احملكمني أما الثبات فعن طريق 5إىل  1وفق درجات من 

 أربعة أسلوب التطبيق وإعادة التطبيق وباستخدام معامل االرتباط ألفاكرونباخ، ويف األخري قُسمت إىل
  :جماالت؛ هي

 .فقرات 10جمال املهارات احلاسوبية و به  -
 .فقرة 12جمال الوسائل التعليمية و به  -
 .فقرات 06جمال استخدام احلاسب يف العملية التعليمية و به  -
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  .فقرات 05جمال وسائل االتصال و به  -

املتوسطات احلسابية، ( مثل إضافة إىل استخدامه للمعاجلات اإلحصائية يف اإلجابة على أسئلة الدراسة 
  ...).االحنرافات املعيارية، اختبار حتليل التباين

  :وتوصل الباحث إىل نتائج ميكن حصرها فيما يلي

درجة ممارسة الكفايات التكنولوجية لدى املعلمني يف مدينة أربد من وجهة نظر املشرفني الرتبويني كانت  -
 .كفايات واملهارات التكنولوجية املختلفةعالية وهذا يدل على مدى اهتمام املعلمني بال

  .تعزى ألثر اجلنس ولصاحل الذكور) 0,05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
تعزى ألثر املؤهل العلمي ولصاحل ) 0,05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 .أصحاب املؤهالت العلمية العالية
 .تعزى ألثر عدد سنوات اخلربة) 0,05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدم وجود فروق ذات -

هذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه قدمت إىل قسم :  1 دراسة الرنتيسي محمود محمد درويش .5
 "ب واملعنونة  -تكنولوجيا التعليم  -، ختصص 2009البحوث والدراسات الرتبوية جبامعة الدول العربية سنة 

تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم باجلامعة اإلسالمية الكتساب الطالب املعلمني للكفايات الالزمة يف  فعالية
، وتكمن أمهية البحث يف إثراء املكتبات العربية عامة والفلسطينية خاصة واستفادة " ضوء املعايري املعاصرة

ال التعليمي والقائمني على ت طوير املقررات الدراسية عامة ومقررات املعلمني والباحثني الرتبويني يف ا
 .تكنولوجيا التعليم خاصة

دف هذه الدراسة إىل   :و

التوصل إىل قائمة املعايري الالزمة لتطوير مقرر تكنولوجيا التعليم ملساعدة املعلمني على اكتساب  -
 .الكفايات الالزمة هلم

 .يا التعليمالتوصل إىل قائمة الكفايات الالزمة للمعلمني واخلاصة بتكنولوج -
  .قياس فعالية هذا املقرر يف تنمية الطالب املعلمني حنو استخدام تكنولوجيا التعليم -

وقد اتبع الباحث يف هذا يف هذا الباحث وفقا لطبيعة ثالث مناهج هي املنهج الوصفي التحليلي، 
  :على التساؤالت اآلتيةوذلك لإلجابة ) للقياس البعدي والقبلي(واملنهج التطويري، واملنهج شبه التجرييب 
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 ما املعايري املعاصرة اخلاصة بتكنولوجيا التعليم يف إعداد الطالب املعلم؟ -
 ما الكفايات الالزمة للطالب املعلم يف ضوء املعايري املعاصرة اخلاصة بتكنولوجيا التعليم؟ -
الالزمة يف ضوء ما فعالية مقرر تكنولوجيا التعليم املقرتح يف إكساب املعلمني الكفايات املعرفية  -

 املعايري املعاصرة؟
ما فعالية مقرر تكنولوجيا التعليم املقرتح يف إكساب املعلمني الكفايات املهارية الالزمة يف ضوء  -

 املعايري املعاصرة؟
ما فعالية مقرر تكنولوجيا التعليم املقرتح يف تنمية اجتاهات املعلمات الطالبات حنو استخدام  -

  تكنولوجيا التعليم؟

اعتمد الباحث على عينة من الطالبات املعلمات باملستوى الثالث بكلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية وقد 
طالبة معلمة، ومت اختيارها بشكل  60بغزة، واملسجالت ملقرر تكنولوجيا التعليم، وبلغت عينة البحث 

طالبة، واألخرى  30ا عشوائي لتكوين جمموعتني؛ إحدامها ضابطة وتدرس املقرر بالشكل التقليدي وعدده
  .طالبة وتدرس املقرر يف ضوء املعايري املعاصرة 30جتريبية وعددها 

  :ومتثلت أواد البحث يف هذا البحث يف

 .لتنفيذ اجلانب املعريف للطالبات املعلمات قبل تنفيذ املقرر املقرتح وبعد تنفيذه" اختيار حتصيلي" -
 .للطالبات املعلمات قبل تنفيذ املقرر املقرتح وبعد تنفيذهلتقومي اجلانب املهاري " بطاقة مالحظة" -
لقياس اجتاه الطالبات املعلمات قبل تنفيذ " مقياس اجتاه حنو استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم" -

  .املقرر املقرتح وبعد تنفيذه

 التوصل يف ومت التحقق من هذه األدوات حسب اإلجراءات واملعاجلات اإلحصائية الالزمة لذلك، ومت
  :هذه الدراسة إىل النتائج التالية

 .إعداد قائمة املعايري املعاصرة لتكنولوجيا التعليم -
 .إعداد قائمة لكفايات تكنولوجيا التعليم -
 .تصميم مقرر تكنولوجيا التعليم يف ضوء املعايري املعاصرة -
اجلامعة اإلسالمية يف توجد فعالية ملقرر تكنولوجيا التعليم املقرتح على تنمية حتصيل طالبات  -

 .اجلانب املعريف
توجد فعالية ملقرر تكنولوجيا التعليم املقرتح يف اكتساب الطالب املعلمني الكفايات املهارية  -

 .الالزمة
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توجد فعالية ملقرر تكنولوجيا التعليم املقرتح يف تنمية اجتاهات الطالبات املعلمات حنو استخدام  -
  .تكنولوجيا التعليم

  :النتائج خلص الباحث إىل جمموعة توصيات هيويف ضوء هذه 

 ضرورة تطبيق هذا املقرر املقرتح وتعميمه وتطبيقه على طلبة كليات الرتبية يف جامعات فلسطني -
 .طباعة مرجع جديد للمقرر يتضمن اإلضافات النوعية اليت توصل إليها الباحث -
 .ةإعادة توظيف مقرر تكنولوجيا التعليم يف ضوء املعايري املعاصر  -
 ).نظرية وتطبيقية(ضرورة إعادة النظر يف نظام الساعات املعتمدة هلذا املقرر  -
االهتمام بالوسائل التعليمية ومستحدثات تكنولوجيا التعليم اليت تسهم يف إثراء العملية التعليمية  -

  .ملقرر تكنولوجيا التعليم

ذه الفرضية، فإنه ميكن القول أن وإمجاال ملا مت التطرق إليه وتشخيصه يف هذه الدراسات اخلاصة وامل تعلقة 
املستقبل والعصر القادم أصبح حيتم علينا باملدرسة التكنولوجية اإللكرتونية، فدور املعلم حتول من امللقن إىل القائد 
 أو املخرج للعملية التعليمية، وال يكون ذلك إال بتملك الكفايات واملهارات التكنولوجية الالزم توظيفها يف عملية
التدريس وتطبيقها يف املادة التعليمية املراد دراستها، وما نتائج وتوصيات الدراسات السابقة الذكر إال خري دليل 

 .على ذلك

  :الدراسات السابقة المتعلقة بالفرضية الجزئية الثالثة: رابعا

خالل املواقف  إن من أبرز أهداف اجلامعة االهتمام ببناء ذوات الطالب وحتقيق اجلو النفسي واإلنساين
التعليمية واملمارسات التدريسية، فهذا اجلانب يزيد من ثقة الطالب واعتماده على نفسيته والشعور بالوالء وزيادة 

  .مستوى طموحه وتطوير مواهبه

تمع وحاجات أفراده، هذا ما حتم على الفاعلني  ا مرتبط باالهتمام بقضايا ا وجناح العملية التعليمية وجود
  .ني املختصني البحث والدراسة املعمقة حول هذا املوضوع من جوانب عدةالرتبوي

لة اجلامعة :  1 دراسة العلواني مهند سامي .1 بعنوان ) العدد الثاين(وهي حبث مقدم ومنشور با
، وذلك يف سنة "املمارسات التدريسية لعضو هيئة التدريس اليت حتقق اجلوانب اإلنسانية يف ذات الطلبة "

2009. 
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ورأى الباحث أن اهلدف األساسي للعملية التعليمية هو االهتمام باإلنسان وبناء ذاته وتسخري كل 
ُدعى بأنسنة التعليم، ويكون كل هذا من خالل جوانب وحماور  اإلمكانيات من أجل هذا الغرض والذي ي

تم بذات اإلنسان   .عدة 

  :وتعود أمهية البحث حسب الباحث إىل

هو من املواضيع اجلديدة واملهمة ألنه يسعى لتحقيق اهلدف الشامل للرتبية موضوع أنسنة التعليم  -
والتعليم من الناحية املعرفية والوجدانية واملهارية، والطالب فيها يلعب دورا إجيابيا فهو يتفاعل معها 

أن ويؤثر فيها إضافة إىل أن التعليم اجلامعي ال ينبغي أن يكون تعليما من أجل املعرفة وإمنا جيب 
 .يكون تربية من أجل التكيف الناجح للتبدل املستمر

حماولة لفت األنظار من خالل نتائج البحث إىل أمهية بناء ذات الطالب وحتقيق إنسانيته مما يؤدي  -
  .إىل حتقيق األهداف الرتبوية

حتقق ما هي املمارسات التدريسي لألستاذ اجلامعي واليت " وقد اعتمد يف حبثه على تساؤل رئيسي وهو 
، هدف من خالله إىل معرفة وكشف املمارسات التدريسية ألعضاء هيئة "اجلوانب اإلنسانية يف ذات الطلبة 

  .التدريس اجلامعي واليت حتقق اجلوانب اإلنسانية يف ذات الطلبة

وقد اختار قصديا جامعة السابع من أبريل كعينة للجامعة الليبية وكلية املعلمني بالعجيالت وكلية 
مني بالزاوية كعينة لكليات اجلامعة، واختار بصورة عشوائية عينة من الطلبة يف الكليتني قدرها املعل

، معتمدا )طالب من كلية املعلمني بالزاوية 290طالب من كلية املعلمني بالعجيالت،  360(طالب 650
توسطة، بصورة بصورة كبرية، بصورة م( فقرة، وقد وضعت بدائل لإلجابة  40به ) استبيان(على مقياس 

على التوايل للبدائل، وحاول الباحث التحقق من صدق وثبات ) 2، 1، 0(وأُعطيت الدرجات ) ضعيفة 
املقياس من خالل عرضه على احملكمني وآلية التطبيق وإعادة التطبيق وحساب معامل الثبات بطريقة إعادة 

  .االختبار ومعامل االتساق الداخلي بإجياد معامل االرتباط

  :وصل الباحث إىل نتائج أبرزهاوقد ت

أن األستاذ اجلامعي وحسب تقديرات الطلبة مييل إىل متابعة الطلبة أثناء عملهم داخل الصف ال  -
يسمح هلم باخلروج قبل إكمال العمل مما يدل على أن عضو هيئة التدريس يدرك جيدا أمهية 

 .رالصف يف التعليم، فضال عن أنه يتيح فرص جيدة لإلبداع واالبتكا
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فة التعليمات واألوامر اإلدارية بأي شكل من لأن عضو هيئة التدريس ال يسمح للطلبة مبخا -
 .األشكال وهذا ما يدل على االحرتام وااللتزام املتبادل بني الفاعلني يف العملية التعليمية

يل تقييم الطلبة يف االمتحانات هو تقييم موضوعي، أي أن األستاذ غري متحيز يف التقييم وال مي -
 .ألية فئة معينة

أن األستاذ اجلامعي يسمح باملشاركة واملناقشة اإلجيابية أثناء احملاضرة وحيثهم على ذلك، أي أنه  -
يلتزم النهج الدميقراطي مع طلبته ويرتك هلم فرص التعبري عن آرائهم وأفكارهم ويتقبلها بسعة الصدر 

م وتعزيز ثقته  .م بأنفسهموبوعي وحمبة مما يساعد على بناء شخصيا

موعة اليت يعمل معها يف الصف،  - أن عضو هيئة التدريس اجلامعي يعطي للطالب فرصة اختيار ا
وهذا دليل على إدراك هذا العضو أن مهنته مهنة املهن تتجلى فيها كل مظاهر القيم السامية وحب 

 .اخلري والنزعة إىل التعاون والتوجيه الصحيح للطالب

امعي يربط بني املادة النظرية والتطبيقات التكنولوجية هلا وهذا يدل على أن عضو هيئة التدريس اجل -
أنه يريد أن يوضح لطلبته االنتفاع بالفوائد التطبيقية واليت تعينهم على حل املشكالت اليت 

م   .تواجههم يف حيا

  :ويف ضوء النتائج السابقة أعاله أوصى الباحث بتوصيات ومقرتحات أمهها

ناء هيئة التدريس فيما يتعلق بأنسنة التعليم وكيفية حتقيقها لتحقيق الرتبية عقد حماضرات إلغ -
 .الشاملة

 .دعوة أعضاء هيئة التدريس إىل إتباع أساليب التدريس اليت تساهم يف حتقيق أنسنة التعليم -
 .وضع ضوابط الختيار عضو هيئة التدريس اجلامعي -
 .إجراء دراسة تكشف واقع التدريس اجلامعي -
ة للدراسة احلالية تستخدم فيها بطاقة مالحظة ملعرفة ممارسة أعضاء اهليئة إجراء  - دراسة مشا

 .التدريسية يف ضوء أنسنة التعليم أثناء التدريس

ا  إىل الدراسات املتعلقة باجلانب اإلنساين يف العملية  تنتميوعليه فإن ما يالحظ على هذه الدراسة أ
توظيف بعض املهارات واملقومات اخلاصة باملمارسات التدريسية اليت التعليمية، حيث أفادتنا يف تشخيص و 

حتقق اجلوانب اإلنسانية يف العملية التعليمية مثل االحرتام واملناقشة اإلجيابية، وااللتزام بالنهج الدميقراطي، 
 إخل...ومنح فرص التعبري، 
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( ر مبجلة العلوم اإلنسانية هي عبارة عن حبث منشو :  1 دراسة عبود مهدي علوان و إبراهيم ماجدة .2
املمارسات التدريسية لعضو هيئة التدريس يف اجلامعة يف ضوء أنسنة " ب واملوسوم ) 2005، سنة 2العدد 

  ".التعليم من وجهة نظر الطلبة 

من املواضيع اليت تسعى إىل الرتكيز على ) أنسنة التعليم(وتتضح أمهية هذا البحث يف أن هذا املوضوع 
تم بتنمية االهتمام با جلوانب اإلنسانية للطلبة بشكل يزيد من إكساب الطلبة املعلومات العملية اليت 

العمليات العقلية للطالب وتراعي حاجاته وميوله ومشاعره وتنمي مهاراته يف مجيع اجلوانب، كما يهدف هذا 
ضوء أنسنة التعليم من البحث إىل استقصاء مجيع املمارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي يف 

  .وجهة نظر طلبتهم

وقد اختارا قصديا جامعة بغداد وجامعة القادسية كعينة للجامعات العراقية، وكلية الرتبية ابن اهليثم وكلية 
( طالب  650الرتبية كعينة لكليات اجلامعتني، وبصورة عشوائية مت اختيار عينة من طلبة الكليتني قدرها 

تبعا لعدد االستمارات املسرتجعة من طلبة ) طالب  200طالب، كلية الرتبية  450ثم كلية الرتبية ابن اهلي
  .املرحلة الرابعة من الكليتني يف كل قسم من األقسام العلمية من التطبيق النهائي

فقرة بعد التحقق من صدقه وثباته من خالل عرضه  40واعتمد الباحثان على مقياس االستبيان به 
وآلية التطبيق وإعادة التطبيق وحساب معامل االرتباط بطريقة إعادة االختبار ومعامل على احملكمني، 

االتساق الداخلي بإجياد معامل ارتباط بريسون، وبعد التأكد من صدق وثبات املقياس بدرجة عالية مت 
  .على عينة الدراسة 2002تطبيقه يف شهر أفريل 

  :فيما يليوقد توصل الباحثان إىل نتائج ميكن اختصارها 

أن ممارسات أعضاء هيئة التدريس اجلامعي مل ترتق إىل املستوى املقبول يف بناء ذات الطالب  -
 .وحتقيق إنسانيته باجلامعتني املذكورتني أعاله

 .أن األستاذ اجلامعي ال يسمح للطلبة مبخالفة األوامر والتعليمات اإلدارية بأي شكل من األشكال -
ه ألسئلة االمتحان يراعي التنوع والتدرج يف الصعوبة وهذا يعين أن أن األستاذ اجلامعي عند وضع -

م املعلومات حول موضوع معني  اهليئة التدريسية متتلك املهارات إلعداد األسئلة ملعرفة مدى اكتسا
 .وتراعي أيضا الفروق الفردية داخل املوقف التعليمي

م، ويستخدم املناقشة املفتوحة أن عضو هيئة التدريس يشجع الطلبة وحيرتمهم وال يستهزئ  -
  .ملشاركة الطلبة مما يتيح فرص أكرب للمشاركة ومزاولة العمليات العقلية العليا

                                                   
 .مرجع سابق: عبود مهدي علوان، إبراهيم ماجدة - 1
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  :وعليه أوصت الدراسة مبا يلي

 .عقد امللتقيات واحملاضرات اليت تتناول أنسنة التعليم اجلامعي -
حتقيق اجلوانب اإلنسانية  دعوة األساتذة اجلامعيني إىل إتباع أساليب التدريس اليت تقوم على -

 .للطلبة
  .إجراء املزيد من الدراسات حول هذا املوضوع وتفعيلها يف الواقع الفعلي اجلامعي -

من هذا ميكن القول أن هذه الدراستني وضعتا اخلطوط العريضة من أجل بناء صف حيقق إنسانية الطالب 
  .العملية التدريسيةبعيدا عن املمارسات الالإنسانية والالاجتماعية اليت حتيط ب

ا درست مسألة أنسنة التعليم، واليت تتشارك مع  تتضح أمهية هذه الدراسة بالنسبة لدراستنا احلالية فيما أ
الكفايات اإلنسانية، وقد أمدتنا هذه الدراسة ببعض املؤشرات واألبعاد اليت مت االعتماد ) فرضية(دراستنا يف جمال 

  .سئلة استبياننا، كما تشرتك معها يف عينة الدراسة واملتمثلة يف الطلبة اجلامعينيعليها يف بناء فرضية دراستنا وأ

  :الدراسات السابقة المتعلقة بالفرضية الجزئية الرابعة: خامسا

للكفايات التقوميية يكتسي أمهية بالغة السيما يف العملية الرتبوية، إذ بواسطتها ) املعلم(إن امتالك األستاذ 
دى حتقق األهداف الرتبوية اليت وضعها املخططون وعلى تقومي املعلمني لطلبتهم يتوقف مستوى يصل إىل معرفة م

املؤسسات التعليمية، ومدى جناحها وحتقيقها ألهدافها، كما أن التقومي هو األداة األوىل لتنفيذ أي برنامج تعليمي 
  .وإحداث تغري حنو األفضل يف التعليم

قبل التحكم اجليد يف هذا النوع من الكفايات وما الدراسات حول هذا لذا أصبح لزاما على معلم املست
  .املوضوع إال خري دليل على أمهيتها يف أي منظومة تربوية

ذه الدراسة يف غزة بفلسطني، ونشر هذا :  1 دراسة الرنتيسي محمود محمد .1 قام الدكتور الرنتيسي 
) املعلم(تقومي مستوى أداء الطالب " حتت عنوان  2010البحث مبجلة اجلامعة اإلسالمية بغزة سنة 
دف هذه الدراسة إىل تقومي مستوى أداء الطالب "لألنشطة الصفية وعالقتها ببعض املتغريات  ) املعلم(، و

 .الصفية وعالقتها ببعض املتغريات كاملعدل الرتاكمي واجلنس والتخصصلألنشطة 

ا تعاجل موضوعا مهما وهو األداء الصفي وكيفية تقوميه إضافة إىل  وتكمن أمهية هذه الدراسة يف أ
  ).املعلمني(اإلسهام املتوقع يف تطوير استمارة التقومي املعتمدة يف برامج التدريب والتعليم لدى الطالب 

                                                   
سلسلة الدراسات (، جملة اجلامعة اإلسالمية لألنشطة الصفية وعالقتها ببعض املتغريات) ماملعل(تقومي مستوى أداء الطالب : الرنتيسي حممود حممد - 1

لد )اإلنسانية  http://www.wgaza.edu.ps/ara/research/issn1726-6807: نقال عن موقع 3، ص 2010، غزة، 1، العدد 18، ا
(18/09/2012  13 :30 h) 
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  :واعتمد الباحث يف هذا على جمموعة أسئلة هي

 لألنشطة الصفية؟) املعلم(ما مستوى أداء الطالب  -

 لألنشطة الصفية ومعدله الرتاكمي؟) املعلم(ما عالقة مستوى أداء الطالب  -

يف مستوى أداء الطالب ) 0,05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
 تعزى إىل متغري اجلنس؟ لألنشطة الصفية) املعلم(

يف مستوى أداء الطالب ) 0,05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
  لألنشطة الصفية تعزى إىل متغري التخصص يف البكالوريوس؟) املعلم(

دف تقومي مستوى أداء عينة البحث لألنشطة  وقد اتبع يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي 
  .أثناء العملية التعليمية والتدريب امليداين الصفية

طالبا وطالبة من طلبة املستوى الرابع املسجلني ملساق التدريب امليداين  60وتكونت عينة الدراسة من 
طالب يتدربون يف مدارس غزة، أي أن العينة  600ب مت اختيارهم بطريقة عشوائية من جمتمع حبث مقدر 

تمع ا % 10متثل نسبة  طالبا وطالبة من التخصصات العلمية  30لكلي للدراسة، ومن مث مت اختيار من ا
  .طالبا وطالبة من التخصصات األدبية بطريقة قصدية من حيث التخصص 30و 

وباالطالع على األدب الرتبوي والدراسات السابقة ذات الصلة املباشرة ومن أجل حتقيق أهداف 
لألنشطة ) املعلم(فقرة لتقومي أداء الطالب  15مكونة من  الدراسة قام الباحث بإعداد بطاقة مالحظة

ا النهائية واملكونة من  فقرة ذات  13الصفية، وبعد التأكد من صدقها وثبات خرجت االستمارة يف صور
  .صلة قوية بأهداف الدراسة

  :ومنه توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

 .الصفية بشكل عاملألنشطة ) املعلمني(ارتفاع مستوى أداء الطلبة  -
 .ومعدله الرتاكمي) املعلم(وجود ارتباط ضعيف بني أداء الطالب  -
 .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط أداء الطالب تبعا للجنس -
  .وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط أداء الطالب تبعا للتخصص لصاحل التخصصات العلمية -

  :الباحث مبا يليويف ضوء نتائج الدراسة يوصي 
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 .االهتمام بتطوير برامج إعداد املعلمني -
 .تطوير استمارة التقومي اليت يستخدمها املعلم حبيث تتناسب مع األنشطة الصفية -
 .إجراء دراسات لعالج الضعف يف أداء األنشطة الصفية لدى طلبة التخصصات األدبية -

كيز على متغري الكفايات التقوميية، على اعتبار أن قد أفادتنا هذه الدراسة يف توجيه حبثنا حنو الرت وعليه ف
ال، لذا  الكثري من املدرسني ال ميلكون هذه الكفايات، وجند دائما الكثري من املآخذ يف التعامل مع هذا ا
م  تلح هذه الدراسة إضافة إىل دراستنا على ضرورة وضع قوائم تساعد األساتذة واملعلمني على تطوير مهارا

م    .التقوميية داخل املواقف التدريسيةوقدرا

ذه الدراسة الدكتور الغزيوات حممد إبراهيم أستاذ بكلية :  1 دراسة الغزيوات محمد إبراهيم .2 قام 
تقومي الكفايات التدريسية لدى أعضاء اهليئة التدريسية " املتحدة حتت عنوان  الرتبية جبامعة اإلمارات العربية

، وهو حبث منشور مبجلة  " جبامعة مؤتة من وجهة نظر طلبة الدراسات االجتماعيةيف كلية العلوم الرتبوية 
 .2005، سنة 22كلية الرتبية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العدد 

ا من الدراسات القليلة اليت تعتمد على معرفة اجتاهات الطلبة حنو   وتستمد هذه الدراسة أمهيتها من كو
م، وقد ت فيد النتائج املتوصل إليها يف تقدمي أمور واقعية تساعد يف حتسني وتطوير كفايات كفايات أساتذ

اهليئة التدريسية، كما هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على بعض كفايات اهليئة التدريسية جبامعة مؤتة من 
  .خالل كفايات التقومي والتدريس والكفاية اإلنسانية

  :التاليةوحتاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة 

ما هي تقديرات طلبة الدراسات االجتماعية للكفاية التدريسية لألستاذ اجلامعي يف جامعة مؤتة  -
 حسب أمهيتها؟

ما هي تقديرات طلبة الدراسات االجتماعية لكفاية التقومي لألستاذ اجلامعي يف جامعة مؤتة  -
 حسب درجة األمهية؟

للكفاية اإلنسانية لألستاذ اجلامعي يف جامعة مؤتة ما هي تقديرات طلبة الدراسات االجتماعية  -
 حسب درجة األمهية؟

هل توجد فروق ذات داللة  إحصائية بني تقديرات الطالب لألداء العام لعضو هيئة التدريس  -
 اجلامعي تبعا للجنس؟

                                                   
 .157ص 141مرجع سابق، ص :الغزيوات حممد إبراهيم - 1
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هل توجد فروق ذات داللة  إحصائية بني تقديرات الطالب لألداء العام لعضو هيئة التدريس  -
  ي تعزى إىل مستوى الدراسة؟اجلامع

وقد استخدمت الدراسة األسلوب الوصفي يف حتليل نتائج الدراسة، وذلك ملالءمتها لطبيعة الدراسة، 
  .إخل...وكذلك األسلوب اإلحصائي املتمثل يف املتوسط احلسايب وحتليل التباين

يف كلية العلوم الرتبوية  طالب وطالبة يف برنامج الدراسات االجتماعية 216وتكونت عينة الدراسة من 
 % 78للسنوات األوىل والثانية والثالثة والرابعة، ومتثل العينة حوايل ) طالبة 135طالب،  81(جبامعة مؤتة 

  .من طلبة الدراسات االجتماعية حيث أُخذ بعني االعتبار اجلنس واملستوى الدراسي للطلبة

ة واملتمثلة يف االستبيان وذلك جلمع البيانات اليت هلا وملعرفة آراء الطلبة قام الباحث بتصميم أداة الدراس
 10(الكفايات التدريسية : فقرة موزعة على الشكل اآليت 28عالقة بالدراسة، ويتكون هذا االستبيان من 

ومصاغة حسب مقياس ليكرت ) فقرات 8(، الكفايات اإلنسانية )فقرات 10(، الكفايات التقوميية )فقرات
  .اخلماسي

م بأن أكثرية أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة وأظهرت نت ائج الدراسة واستنادا آلراء الطلبة وتقديرا
م التقوميية يف  مؤتة ال يتوفرون على الكفايات التدريسية احلديثة للتدريس، كما أشار الطلبة إىل أن كفايا

اية  الكثري من املآخذ حبيث يستخدمون مثال األسئلة املقالية بشكل متكرر ويس تخدمون التقومي النهائي يف 
كل فصل، وال يستخدمون االمتحانات القصرية من فرتة ألخرى ملعرفة مستويات الطلبة ومدى التحصيل، 

ديد هلم، وهذا ما يؤثر على نفسية الطلبة أما يف ما خيص بالكفايات . واستخدام االمتحانات كوسيلة 
م يت عاملون معهم مبساواة ودميقراطية واحرتام وتقدير وهذه مؤشرات اإلنسانية، فالطلبة يعتقدون أن أساتذ

  .إجيابية حسبهم

يف تقدير الطلبة ) 0,05(وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
، لألداء العام ألعضاء اهليئة التدريسية تعزى للجنس ولصاحل اإلناث يف جماالت األداء التقوميي واإلنساين

  .تعزى للمستوى الدراسي للطلبة) 0,05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وعدم وجود

  :ويف ضوء النتائج أوصى الباحث بتوصيات مهمة هي

 .استخدام طرق تدريس متنوعة وحديثة من قبل أعضاء اهليئة التدريسية -
 .التنويع بطرق التقومي وعدم التعصب يف الرأي -
ديد واستخدام التقومي املستمر للطلبةعدم استخدام  -  .االمتحانات كوسيلة 
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  .عدم التعامل بفوقية واستعالء ومراعاة العوامل النفسية للطلبة -

ن الباحث ركز على الكفايات ألفإن تصنيفنا هلذه الدراسة ضمن الكفايات التقوميية كان مناسبا منه  و
ً هاما يف دراستنا، التقوميية ة إىل أن الطلبة يشتكون كثريا من املمارسات التقوميية الغري إضاف اليت حتتل جزء

م، والذي تؤثر على مستواهم وحتصيلهم الدراسي، وركزوا يف النهاية على  سوية والغري عادلة من أساتذ
ضرورة استخدام أعضاء هيئة التدريس ألمثل وأحسن الطرق التقوميية احلديثة يف اجلامعة حىت تكون مناسبة 

مملستويا   .وأنشطتهم الصفية م وميوال

  :التعليق على الدراسات السابقة: سادسا

تنوعت الدراسات السابقة يف تناوهلا ألهم الكفايات املهنية الالزم توفرها يف القائم مبهنة التدريس اجلامعي، 
على الكفايات فمنهم من ركز على الكفايات التدريسية واعتربها األهم للقائم مبهنة التدريس، ومنهم من ركز 

التكنولوجية ألن امتالك األساتذة هلذه املهارات التكنولوجية من شأنه أن يطور وحيسن من جودة العملية 
ا ترتك األثر النفسي واالجتماعي املناسب واملساعد  التعليمية، ومنهم من ركز على الكفايات اإلنسانية لألستاذ أل

سات التعليمية والسوية وأخريا هناك من ركز على ضرورة امتالك األستاذ على الوالء والدافعية للقيام جبميع املمار 
اجلامعي للكفايات التقوميية اليت تساعد الطلبة على معرفة مواطن الضعف والقصور ومواطن القوة اليت تساعد 

تظهر مباشرة األستاذ على معرفة نتائج التقومي أوال بأول حىت يتعامل حبكمة مع مشكالت الطلية التحصيلية اليت 
  .دون تركها تزداد وتتسع فيصعب حلها والتعامل معها

وفضال عن ما سبق من خالل عرضنا هلذه الدراسات الحظنا واستخلصنا الكثري من القضايا واألمور اليت 
  :تستدعي الذكر وهي

أن أغلب الدراسات كان هدفها وضع قوائم ومعايري تضم السمات والصفات والكفايات اليت  -
ا األستاذ واملعلم الكفءينبغي أ  .ن يتميز 

معظم الدراسات السابقة استخدمت املنهج الوصفي املسحي إضافة إىل االعتماد على املنهج  -
 .اإلحصائي واملبين على الكثري من املعاجلات اإلحصائية الالزمة

معظم الدراسات السابقة اعتمدت على أداة االستبانة وصممت حسب مقياس ليكرت ألن  -
 .هو معرفة اجتاهات وآراء فئات معينة حنو املعلم والعملية التعليمية ككلهدفها 

كانت عينة الدراسات السابقة متمثلة يف الطالب، أعضاء هيئة التدريس، واملشرفون الرتبويون،  -
 .إضافة إىل التفاوت يف حجمها ما بني الكبري واملتوسط والصغري
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اد وتدريب املعلمني إعدادا جيدا ملمارسة العملية أكدت الدراسات السابقة مجيعها على أمهية إعد -
 .التدريسية

للمقومات والصفات والكفايات ) األستاذ(اتفقت الكثري من الدراسات على أمهية امتالك املعلم  -
 .املالئمة واليت تعينه يف عمله وتطوير جمتمعه

خالل عقد لقاءات ضرورة تبصرة األستاذ اجلامعي بالكفايات املهنية اليت يفضلها الطالب من  -
ا  .ودورات تدريبية متكنه من التحكم فيها والعمل 

أصرت على ضرورة إجراء املزيد من الدراسات حول هذا املوضوع، ففي اجلزائر مثال مل يعثر  -
الباحث على أية دراسة تناولت موضوع الكفايات املهنية الالزمة ملهنة التعليم اجلامعي من وجهة نظر 

 .الطلبة

الدراسات أن تربط بني اجلانب النظري والتطبيقي حيث قدمت كل دراسة إطار حاولت جل  -
نظري حول أهم الكفايات الالزمة ملمارسة التعليم يف أي موقف تعليمي، مث التأكد من وجودها 

ا من طرف املعلمني يف اجلانب التطبيقي  .والعمل 

بد من تطويره مبشاركة وتكاتف وجوب االعرتاف بالنقص املوجود يف أعضاء هيئة التدريس لذا ال -
 .جهود مجيع الفاعلني يف املؤسسات التعليمية

 :كما تطرقت بعض الدراسات إىل قضايا مل يتم حسمها بعد مثل -

 طبيعة اجلهة املخول هلا بعقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس. 
  تدريبية ألعضاء هيئة طبيعة الربامج القائمة على الكفايات واليت يتم إعدادها لعقد دورات

 .التدريس اجلامعي
  ضرورة توفري اإلمكانات املادية والبشرية اليت تساهم يف تطوير العملية التعليمية وخاصة

ا مجيع املؤسسات ) التعليم اإللكرتوين(اإلمكانات التكنولوجية  واليت أصبحت مطالبة 
 .صرالتعليمية اجلامعية حىت تواكب التطورات احلاصلة يف هذا الع

  إدارة، (طبيعة العالقة بني عضو هيئة التدريس اجلامعي والفاعلني يف املنظومة اجلامعية
 ).إخل...طلبة،
  ،طبيعة اآلليات اليت يتم من خالهلا تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس، فهل هي جيدة أم سيئة

  .موضوعية أم ذاتية
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ا ساعدتنا بشكل أو  ويف ضوء هذه املعطيات وما أثارته هذه الدراسات واألحباث اإلمبرييقية من قضايا، فإ
ا وكشفت لنا  بآخر يف معرفة أهم الكفايات الالزمة ملمارسة مهنة التعليم، وما هي معايري إعدادها وتصنيفا
اجلوانب السلبية واإلجيابية يف أداء أعضاء هيئة التدريس ومعرفة مواطن الضعف والقصور ومواطن القوة عند هذه 

 .الفئة

  :الهدف من عرض وتوظيف الدراسات السابقة: بعاسا

إن اهلدف من عرضنا للدراسات السابقة واملرتبطة مبوضوع دراستنا هو إناء وتطوير حبثنا، وتقدير مستوى 
النظرة العلمية ملوضوع الدراسة واليت تتأكد أكثر يف موضوعية النتائج اليت تكشف من خالهلا دور الكفايات 

ا  يف حتسني تطوير أداء وفعالية األساتذة وتنمية  ...) كفايات تدريسية، إنسانية، تكنولوجية( املهنية ومتغريا
م املهنية م ومهارا   .كفاءا

ا وركزنا على إبراز النتائج املرتتبة على عمليات توظيف  وعل هذا األساس قمنا بعرض كل دراسة وأدوا
حسب آراء كل الفاعلني يف املنظومة التعليمية ...) ة، إنسانيةتكنولوجي( الكفايات الالزمة ملهنة التدريس اجلامعي 

ا أن تزيد من رضاهم ودافعيتهم و  ودورها يف حتسني أداء ومستوى كفايات املعلمني واألساتذة، واليت من شأ
  .والئهم لعملهم ومؤسستهم وجمتمعهم

، وضمن أدبيات موضوعها من فالدراسات السابقة اليت وظفناها يف هذا البحث تدخل ضمن الرتاث النظري
أوجه خمتلفة، وقد أفادتنا يف حتليل الكثري من التصورات واألفكار حول قضية الكفايات املهنية املتطلبة ملزاولة مهنة 
التدريس اجلامعي من جهة نظر الطالب، وتوصلنا إىل ضرورة امتالك األستاذ اجلامعي للمقومات والكفايات 

ة املوقف التعليمي على اعتبارهم حجر األساس يف تطوير العملية التعليمية، إضافة إىل املهنية الالزمة هلم ملمارس
م وزيادة أدائهم   .الرتكيز على أهم الكفايات اليت تساعدهم على رفع كفاءا

كما أفادتنا هذه الدراسات دراستنا احلالية يف الوصول إىل مراجع ذات قيمة من خالل القوائم البيبليوجرافية 
استعملت يف هذه الدراسات إضافة إىل املسامهة يف بناء وتصميم حماور أدوات الدراسة وخاصة االستبيان، اليت 

  .بعاد واملؤشرات األنسب واألكثر أمهية للدراسة احلاليةويف حتديد املتغريات واأل

ا املنهجية والنظرية، وفحص العديد م ن أدبيات هذه وبعد استعراضنا هلذا الدراسات واالطالع على حمتويا
الدراسات اتضحت وتولدت لدينا قناعة تامة بأمهية وحداثة هذه الدراسة اليت جنريها حاليا باعتبارها مكملة 
ا انطلق منها أصحاب  ا وتساؤال ومعدلة ومثرية هلذا املوضوع، وبعد التدقيق أيضا يف النتائج وكذلك يف مشكال

صوا إىل نتائج تعكس صدق الفرضيات والتساؤالت اليت تبنوها، هذه الدراسات و واجهوه بالبحث والتحليل، خل
  :واليت أصبحت حقائق ختدم إشكاليتنا ودراستنا القائمة ومن أمهها
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ضرورة حتديد أهم الكفايات املهنية اليت البد أن ميتلكها عضو هيئة التدريس اجلامعي للقيام مبهنة  -
 .التدريس

 حيتاجها الطلبة واليت تعينهم على حتسني معارفهم وزيادة ضرورة التعرف على الكفايات األساسية اليت -
 .دافعيتهم حنو دراستهم

التعرف على أهم النقائص اليت يعاين منها األساتذة يف عملهم، مع ضرورة تغطية هذا النقص من خالل  -
م وحتسني وتطوير منوهم املعريف واملهين  .عقد دورات تدريبية تساعد على حتسني كفايا

بيئة التعليمية املناسبة من خالل توفري اإلمكانات املادية والتكنولوجية الالزمة املساعدة على حتسني توفري ال -
  .أداء ومستوى الطلبة واألساتذة وتزيد من دافعيتهم حنو عملييت التعليم والتعلم

واملهارات ومهما يكن فإن مجيع الدراسات السابقة تسعى إىل هدف واحد وهو ضرورة االهتمام بالكفايات 
الالزمة لعضو هيئة التدريس أثناء ممارساته التدريسية وضرورة تطويرها وحتسينها على اعتبار أن هذا العضو هو 
معادلة صعبة يف العملية التعليمية، فالبد من توفري مجيع العوامل واإلمكانات املادية والبشرية املساعدة على ذلك، 

  .أهداف النظام التعليمي عموما وأهداف العملية التعليمة خصوصا وذلك بغية الوصول يف األخري إىل حتقيق
وهلذا فإن الدراسات السابقة عمقت لدينا وعيا حنو متثل شامل ملوضوع البحث ومنحتنا التصور املوضوعي 
ملوضوع الدراسة، وقد كانت بعض نتائجها منطلقا لبعض اإلجراءات واألدوات البحثية اليت سوف نتطرق إليها يف 

  .باقي فصول دراستنا احلالية
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  :تمهيد -

الفصول السابقة، ومن حالل جرد الرتاث النظري واالطالع األويل بعد املناقشة اليت أجريناها معا من خالل 
على موضوع البحث ومجيع األدبيات املكتوبة حوله، ومن خالل مجيع املعطيات واحلقائق واملالحظات املتوافرة 

بط لدينا من ميدان البحث، ومن خالل صياغة الفرضية العامة اليت تُعد حمركا للبحث وحمكا لالختبار وحلقة الر 
بني اإلطار النظري واإلطاري امليداين، ويف إطار اختبار صحة هذه الفرضية، وجتسيدا ملا ُطرح من أهداف، وما أُثري 
من قضايا وتساؤالت يف اإلشكالية واليت حتتاج إىل التحقيق اإلمبرييقي، سنحاول يف هذا الفصل واملعنون 

فصول السابقة إىل حتديد وضبط جماالت الدراسة الزمكانية باإلجراءات املنهجية للدراسة والذي يعترب امتدادا لل
والبشرية، ونظرا لطبيعة وخصوصية موضوع البحث مت تبين املنهج الوصفي ألنه أقدر املناهج تالؤما مع هذا النوع 

ت من البحوث، مث االنتقال إىل ميدان الرتبص جلمع كافة البيانات واملعلومات املتعلقة باملوضوع من خالل أدوا
إخل اليت تساعد على معايشة الظاهرة املبحوثة و وصفها وصفا ...مجع البيانات، املالحظة، املقابلة، االستبيان

دقيقا، واستجالب وجرد ومجع املعلومات والبيانات الستطالع وقياس واستقصاء أراء واجتاهات املبحوثني إزاء مادة 
خدمة من طرف أعضاء هيئة التدريس اجلامعي من وجهة البحث حول موضوع الكفايات املهنية املمارسة واملست

نظر طلبتهم، كما مت يف هذا الفصل حتديد جمتمع البحث وعينة الدراسة واختيار األسلوب األنسب للمعاينة، ويف 
األخري مت االستعانة ببعض أساليب التحليل كاألسلوب النوعي الكيفي واألسلوب الكمي اإلحصائي، وهذا بغية 

م املعلومات وضمان استقراء مضامينها بكل يسر، وهذا ما يوفر مناخ مالئم وأرضية صلبة الستنباط اختزال ركا
  .مجيع احلقائق والنتائج ذات املشروعية واملصداقية العلمية

  :مجاالت الدراسة: أوال

ويزيل أي للقيام بأي دراسة البد أن تقوم بتحديد جماالت الدراسة حتديدا دقيقا يضفي عليها أكثر مصداقية 
لبس أو نقص يشكك يف النتائج املتوصل إليها، وعملية حتديد جماالت الدراسة عملية ضرورية وهامة ألي حبث 
اجتماعي، حيث أن عملية التحديد تساعد الباحث على مواجهة املشكلة القائمة بالبحث بكل موضوعية 

  .وعلمية

ال البشري، : ئيسية؛ هيوجيمع الباحثون االجتماعيون أن لكل دراسة ثالث جماالت ر  ال املكاين، ا ا
ال الزمين   .وا
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 ):الجغرافي(المجال المكاني  .1
وهي البيئة اليت سيجرى فيها هذا البحث، وبدأ " جامعة جيجل " يكمن جمال دراستنا املكاين يف 
ا على القرار  1986التعليم العايل يف والية جيجل سنة  ً املؤرخ يف يف شكل ملحقة جلامعة قسنطينة بناء

الصادر عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وخالل املوسم اجلامعي  21/03/1986
املؤرخ يف  88/62مت إنشاء املدرسة العليا للعلوم األساسية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  1988/1989

يا لألساتذة، حيث ، وتزامن مع تسخري مركز التكوين اإلداري جبيجل لصاحل املدرسة العل1988مارس  22
مت فتح فروع الليسانس يف الفيزياء، الكيمياء، والرياضيات، وأمام العدد املتزايد للطلبة املتوافدين على املدرسة 

  .1993العليا مت ضم معهد التقنيني السامني يف الشغال العمومية إىل املدرسة العليا وكان ذلك يف سنة 

اإلضافة إىل توسيع الدوائر البيداغوجية، واستالم مرافق وعلى إثر فتح شعب جديدة وفروع جديدة، ب
جديدة وكذلك اقتناء جتهيزات علمية، متت ترقية املدرسة العليا لألساتذة إىل مركز جامعي مبوجب املرسوم 

  :، مكون من أربعة معاهد1998جويلية  27املؤرخ يف  98/221التنفيذي رقم 

  .معهد التكنولوجيا -2.              معهد العلوم الدقيقة - 1
  .معهد اإلعالم اآليل -4.               معهد علوم الطبيعة - 3

وعليه فإن النشاط البيداغوجي مل يقتصر على مرحلة التدرج، بل تعدى ذلك وأصبح يشمل مرحلة ما 
بعد التدرج، إضافة إىل نشاطات عديدة يف خمتلف جماالت البحث العلمي، حيث أصبح هذا اجلانب من 

جويلية  22املؤرخ يف  03/258 اهتمامات املركز اجلامعي جبيجل، ومبوجب املرسوم التنفيذي رقم أكرب
  :مت ترقية املركز اجلامعي إىل جامعة مكونة من أربع كليات 2003

  .كلية اهلندسة  - 2.                كلية العلوم  - 1
  .كلية علوم التسيري  -4.               كلية احلقوق  - 3

تزايد املستمر يف عدد الطلبة املسجلني خاصة يف كلية احلقوق وباألخص قسمي اللغة واألدب ونظرا لل
العريب، والعلوم القانونية واإلدارية، فقد تقرر إنشاء كليتني جديدتني وذلك بفصل شعب احلقوق والعلوم 

  .اإلنسانية عن شعب اللغات والعلوم االجتماعية
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املعدل واملتمم للمرسوم السالف  2009فرباير  17املؤرخ يف  09/92وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 
ا   الذكر واملتضمن إنشاء جامعة جيجل، مت تغيري عدد الكليات اليت تتكون منها جامعة جيجل واختصاصا

  :كما يلي
  .كلية العلوم والتكنولوجيا  -2.      كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة  - 1
  .كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  -4.                 لوم السياسيةكلية احلقوق والع  - 3
  .كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية  - 5

ويف إطار توسيع دائرة ميادين التكوين والتخصصات اليت تفرضها عليها اإلصالحات البيداغوجية 
جيجل من مشروع إعادة تنظيم الكليات وذلك  استفادت جامعة) LMD(د .م.اجلديدة خاصة يف إطار ل

، إذ مت تغيري عدد الكليات 2012أكتوبر  08املؤرخ يف  12/362بعد صدور املرسوم التنفيذي رقم 
  :املكونة هلا واختصاصها كما يلي

  .كلية علوم الطبيعة واحلياة-2.                          كلية العلوم الدقيقة واإلعالم اآليل  - 1
  .كلية احلقوق والعلوم السياسية  -4.                                   كلية العلوم والتكنولوجيا - 3
  كلية اآلداب واللغات   -6      .      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  - 5
  .كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  - 7

ألف طالب  21ظا يف عدد الطلبة إذ أصبح يتجاوز ومنذ تأسيسها شهدت جامعة جيجل تطورا ملحو 
موزعني على قطبني جامعيني، قطب جامعي رئيسي مبقر الوالية ويضم اإلدارة املركزية وثالث كليات، وقطب 

  .ثان بتاسوست ويضم أربع كليات

  :ومن اهلياكل األساسية للجامعة جند
 .مديرية اجلامعة  .أ 

 :نيابات مديرية اجلامعة؛ وهي  .ب 

مديرية اجلامعة للتكوين العايل يف الطورين األول والثاين والتكوين املتواصل والشهادات نيابة  )1
 .والتكوين العايل يف التدرج

 .نيابة مديرية اجلامعة للتكوين العايل يف ما بعد التدرج والتأهيل اجلامعي والبحث العلمي )2
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 .تصال والتظاهرات العلميةنيابة مديرية اجلامعة للعالقات اخلارجية والتعاون والتنشيط واال )3

 .نيابة مديرية اجلامعة للتنمية واالستشراف والتوجيه )4

 :األمانة العامة بفروعها األربعة  .ج 

 .املديرية الفرعية للمستخدمني والتكوين )1

 .املديرية الفرعية للمالية واحملاسبة )2

 .املديرية الفرعية للوسائل والصيانة )3

 .الثقافية والرياضيةاملديرية الفرعية لألنشطة العلمية  )4

 .املكتبة املركزية  .د 

 :املصاحل املشرتكة؛ وهي  .ه 

 .مركز الطبع والسمعي البصري )1

 .مركز التعليم املكثف للغات )2

 .مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واالتصال والتعليم املتلفز والتعليم عن بعد )3

 .البهو التكنولوجي )4

 :الكليات؛ وهي  .و 

ا مثانية. كلية العلوم والتكنولوجيا )1  .أقسام و 

ا ستة أقسامكلية العلوم الدقيقة واإلعالم اآليل )2  .، و 

ا مخسة أقسام كلية علوم الطبيعة واحلياة )3  .و 

ا قسمني )4  .كلية احلقوق والعلوم السياسية، و 

ا ثالثة أقسام )5  .كلية اآلداب واللغات، و 

ا أربعة أقسام )6  .كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، و 

ا ستة أقسام )7  .كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، و 
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 :المجال الزمني .2

ال الزمين الوقت الذي استغرقته مراحل البحث املختلفة يف هذه الدراسة وهي كالتايل   :يقصد با
وقد بدأها الباحث تقريبا منذ التسجيل األول يف مسار الدكتوراه، وفيها مت مجع : املرحلة النظرية  .أ 

البيانات واملعطيات النظرية، ومسح أدب البحث حول موضوع الدراسة، ودراسة اإلطار النظري للبحث 
 .استغرقت حوايل سنتني ونصف

وهي مرحلة النزول إىل ميدان البحث وقد استغرقت أكثر من سنة : )التطبيقية(املرحلة امليدانية   .ب 
 :ونصف، وقد قسمت هذه املرحلة إىل فرتات هي

دامت حوايل أربعة أشهر، قمنا فيها جبولة أولية استطالعية جلامعة الصديق بن : األوىلالفرتة  )1
وبعد حصولنا . حيي بقطبيها، وخالهلا قمنا بتقدمي طلب املوافقة على إجراء دراستنا امليدانية

ا من  ً على املوافقة قمنا جبلب معلومات عامة حول املسار الزمين هليكلة هذه اجلامعة بدء
ا سبع كليات، إضافة إىل    بدايتها ا  كملحقة جلامعة قسنطينة وصوال إىل جامعة مستقلة بذا

كل هذا مت االطالع على نوعية املالحق ومالحظة كل ما نراه مفيدا يف دراستنا، ومت االتفاق 
ا من املوسم اجلامعي  ً ، 2013/2014على إعداد برنامج لزيارات أخرى ملكان الدراسة بدء

 .ذلك حتضري جمتمع البحث املراد دراستهوكان اهلدف من 
استغرقت حوايل ثالثة أشهر، مع مراعاة وجود العطلة الصيفية وفيها مت توزيع : الفرتة الثانية )2

وجتربة االستمارة على الطلبة من كل كلية، وذلك بغية تعديل بعض أسئلتها والتعرف على 
ستمارة التجريبية، إضافة إىل مجع مدى استيعاب املبحوثني لنوعية األسئلة اليت تضمنتها اال

بعض املالحظات األولية عن اجلو املهين السائد يف هذه املؤسسة، وإجراء مقابالت قصد 
 .التعمق يف احلصول على معلومات وإجابات مرتبطة مبوضوع الدراسة

ذة وقد استغرقت حوايل تسعة أشهر وفيها مت توزيع االستمارة أوال على األسات: الفرتة الثالثة )3
احملكمني بغية تعديلها للوصول إىل النسخة النهائية واليت مت تطبيقها بعد إدخال بعض 
التعديالت عليها على العينة املختارة من جمتمع الدراسة، مع اإلشارة إىل أن توزيعها كان مقرتنا 
مبقابلة أغلبية أفراد جمتمع البحث، مع توضيح أي سؤال مبهم للمبحوثني، وبعدها مت مجع 

 .الستمارات لرتتيبها وتنظيمها ألخذ ومجع وإفراغ كل املعلومات واملعطيات احملصل عليهاا
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 :المجال البشري .3
ال البشري  وهو الذي يقصد مبوجبه حتديد األفراد أو وحدات البحث، وحسب طبيعة املوضوع فإن ا

تمع يف دراستنا هذه هو تعداد الطلبة جبامعة جيجل بكل فروعها وميادينها وختصصا ا ا ا، حيث أ
طالب  21800واملكان الذي أُجريت به هذه الدراسة، ويبلغ عدد الطلبة املسجلني جبامعة جيجل حوايل 

  :موزعني يف كليات وأقسام حسب النموذج اآليت 2013/2014يف املوسم اجلامعي 
  :يبني توزيع الطلبة يف الكليات واألقسام ):01(الجدول رقم 

  الطلبةعدد   القسم  الكلية

 كلية العلوم والتكنولوجيا

  1309  قسم التعليم األساسي يف العلوم والتكنولوجيا

3802  

  256  قسم اهلندسة املعمارية
  186  قسم هندسة الطرائق

  245  قسم االلكرتوتقين
  253  قسم اهلندسة املدنية والري
  137  قسم اهلندسة امليكانيكية

  127  قسم اآلليات
  289  اإللكرتونيكقسم 

كلية العلوم الدقيقة 
 واإلعالم اآليل

  558  قسم التعليم األساسي يف الرياضيات واإلعالم اآليل

2720  

  645  قسم الرياضيات
  437  قسم اإلعالم اآليل

  434  قسم التعليم األساسي يف علوم املادة
  304  قسم الفيزياء

  342  قسم الكيمياء

 واحلياة كلية علوم الطبيعة

  1523  قسم التعليم األساسي يف العلوم الطبيعية واحلياة

3014  
  308  قسم امليكروبيولوجيا التطبيقية وعلوم التغذية

  304  قسم علوم احمليط والعلوم الفالحية
  378  قسم البيولوجيا اجلزئية واخللوية

  501  قسم علوم األرض والكون



 الفصل السادس                                                                   اإلجراءات المنهجية للدراسة

207 

 

كلية احلقوق والعلوم 
 السياسية

  1681  قسم احلقوق
2089  

  408  قسم العلوم السياسية

كلية العلوم االقتصادية 
 والتجارية وعلوم التسيري

  1173  قسم التعليم األساسي يف العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

3528  
  707  قسم العلوم االقتصادية

  980  قسم التجارية
  668  قسم علوم التسيري

اإلنسانية  كلية العلوم
 واالجتماعية

  484  قسم التعليم األساسي يف العلوم االجتماعية

2570  

  380  قسم التعليم األساسي يف العلوم اإلنسانية
  254  قسم علم النفس وعلوم الرتبية واألرطوفونيا

  259  قسم اإلعالم واالتصال
  1141  قسم علم االجتماع

  52  والرياضية قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية

 كلية اآلداب واللغات

  1947  قسم اللغة واألدب العريب
  1090  قسم واآلداب واللغة الفرنسية  4038

  1001  قسم اآلداب واللغة اإلجنليزية

موع    21761  قسما 34  كليات  7ا

تمع األصلي للدراسة  التدرج  يضم طلبة التدرج وطلبة ما بعد) الطلبة(والبد من اإلشارة بأن ا
 .املسجلني فعليا بقطيب جامعة جيجل

  :منهج الدراسة: ثانيا

ليس هناك حبث علمي دون منهج واضح يتم وفقا لقواعده دراسة املشكلة حمور البحث وحتديد أبعادها 
ا والوص ا ومعرفة جوانبها وتأثريها وتأثرها بالظواهر احمليطة، وفقا ألدوات يتم قياسها والتنبؤ حبركا ول إىل ومسببا

وعليه لكي تكون دراستنا علمية وموضوعية البد . معاجلات ونتائج حمددة لتصحيح اخللل القائم املسبب للمشكلة
أن حيتوي هذا البحث على منهج علمي خاص تبىن عليه وتسري وفقه الدراسة أو البحث، ونوع البحث مرتبط 

  .بنوع الدراسة أو املشكلة أو الظاهرة املراد دراستها
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اإلشارة إىل أن مناهج البحوث االجتماعية كثرية ومتعددة يف علم االجتماع بتعدد واختالف الباحثني  وجتدر
م واختالف موضوع الدراسة أو طبيعة املشكلة، ويشري املنهج إىل تلك  املبادئ والقواعد واإلرشادات اليت " وقدرا

قات العامة واجلوهرية والضرورية اليت ختضع هلا جيب على الباحث إتباعها من ألفه إىل يائه بغية الكشف عن العال
  1. " الظواهر موضوع الدراسة

  :ويهدف املنهج العلمي لتحقيق هدفني أساسني

 .إقرار املعرفة العلمية وإشباع الفضول العلمي لتعميق فهمنا للظاهرة املدروسة وإضافة معارف جديدة -
  .احللولكشف جوانب املشكلة القائمة والتنبؤات و وضع أنسب  -

ويعد املنهج حمور عملية تصميم البحوث االجتماعية ألنه يسمح بتحديد املفاهيم وشرح املعاين اإلجرائية يف 
  .البحث إضافة إىل حتديد جمتمع البحث

ا على هذا اعتمدنا بعد فحص وحتليل موضوع وطبيعة الدراسة احلالية  ً الكفايات املهنية الالزمة " وبناء
على املنهج الوصفي التحليل الذي يصف الظاهرة حمل " اجلامعي من وجهة نظر الطلبة  ألعضاء هيئة التدريس

الدراسة، ويوفر بيانات مفصلة عن الواقع الفعلي للظاهرة أو موضوع الدراسة، كما أنه يقدم يف الوقت نفسه 
  .املستقبلي للظاهرةتفسريا واقعيا للعوامل املرتبطة مبوضوع الدراسة اليت تساعد بشكل أو بآخر على التنبؤ 

تمع " املسح بالعينة " كل هذا باستخدام إحدى تطبيقات هذا املنهج وهي  من حالل دراسة عينة ممثلة 
البحث نتيجة كرب مفردات جمتمع الدراسة، وهدفنا من خالل االعتماد على هذا املنهج إىل وصف الظاهرة، ومجع 

لفة لتحليل هذه البيانات واستخراج االستنتاجات ومقارنة البيانات عنها، و وصف الظروف واملمارسات املخت
املعطيات، إضافة إىل توفري كم مناسب من اإلحصائيات والبيانات اليت يقوم الباحث بتحليلها، والربط بني 
ا والوصول إىل نتائج متوافقة مع  دف تفسري املشكلة حمل البحث أو معاجلة أسبا ا  عواملها املؤثرة واملتأثرة 

تمع   .خصائص وصفات هذا ا

دف إىل معرفة واقع أكثر للكفايات املهنية ممارسةً حسب  جتدر اإلشارة إىل أن دراستنا اليت حنن بصددها 
آراء الطالب والتعرف على مدى توافرها وممارستها وتشخيص الواقع الفعلي ملوضوع الدراسة، لذلك مت االعتماد 

بحث، باعتباره ال نقوم فيه فقط جبمع البيانات أو املعلومات وتبويبها على هذا املنهج الذي حيقق أهداف ال
                                                   

  .25سالطنية بلقاسم، اجليالين حسان،مرجع سابق، ص - 1
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بل أنه يشمل كذلك على حتليل دقيق هلذه البيانات واملعلومات وتفسري عميق هلا، وسرب أغوارها من " وعرضها، 
  1. " أجل استخالص اخلصائص والتعميمات اجلديدة اليت تساهم يف تراكم وتقدم املعرفة اإلنسانية

ا مل تقتصر هذه على مجع واستقصاء املعطيات وحتليلها والبحث يف خفايا الظاهرة املدروسة فحسب، إمنا كم
ا مث تصنيفها تصنيفا دقيقا  سعت من وراء ذلك إىل جتميع البيانات وفقا ألهداف الدراسة املسطرة وفرضيا

صل عليها من امليدان يف شكل جداول باالعتماد على بعض مبادئ املنهج اإلحصائي لوضع وتفريغ البيانات احمل
دف الوصول إىل  بسيطة ومركبة، مستخدمني يف ذلك النسب املئوية والتكرارات وأساليب املعاجلة اإلحصائية 

  .نتائج رقمية وكمية واضحة وشاملة لكافة خصوصيات وإجابات مفردات جمتمع الدراسة

  :أدوات جمع البيانات: ثالثا

بحثه إىل جمموعة من األدوات واليت تساهم بشكل كبري يف تعرية واستجالء جوانب يلجأ الباحث عند قيامه ب
الظاهرة املطروحة وحتليلها حتليال دقيقا، ومتكن الباحث عند استخدامها من احلصول على عدد وكم كاف 

  .ومناسب من املعلومات حول موضوع الدراسة

ذلك لتجنب عيوب أو قصور إحداها وأيضا وميكن استخدام عدد من هذه األدوات معا يف حبث واحد، و 
ميكن للباحث دراسة الظاهرة بطريقة علمية ومن كافة اجلوانب، كما ختتلف هذه األدوات من موضوع آلخر أي 
ا توظف دائما حسب طبيعة املوضوع املدروس وحتظى هذه الوسائل بعناية كبرية نظرا لتوقف مجيع نتائج  أ

تخدامها يستعني بقدراته ومواهبه واستعداده الفطري ومدى براعته يف التنسيق بني الدراسة عليها، والباحث عند اس
هذه األدوات أفضلها وأكفأها واليت تتفق مع دراسته الراهنة بطريقة منظمة وخمطط هلا مسبقا، على اعتبار أن هذه 

ملعلومات مبوضوعية األدوات هي وسائل ربط بني الباحث وجمتمع البحث، يهدف الباحث من ورائها إىل مجع ا
  .ودقة متعالية من جمتمع الدراسة

وعليه ويف ضوء متطلبات الدراسة من الناحية امليدانية وأمهية احلصول على البيانات الالزمة قمنا باالعتماد 
  .املالحظة، املقابلة، االستمارة، السجالت والوثائق: على جمموعة من األدوات يف دراستنا احلالية من بينها

  

                                                   
  .44، ص 2000، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق: رحبي حممد عليان، عثمان غنيم - 1
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 :المالحظة .1

تعترب املالحظة من أهم وسائل مجع املعلومات والبيانات وأكثرها تداوال يف البحوث االجتماعية وذلك 
ا متنح جماال ملشاركة الباحث للظروف  ملا هلا من أمهية علمية خاصة يف البحوث امليدانية، حيث تتميز بأ

م السائدة يف ميدان البحث وتفيد يف مجع املعلومات اخلاصة بس لوك األفراد وأفعاهلم، ومالحظة تصرفا
م، فهي أداة مساعدة ومكملة ألدوات البحث األخرى يتم فيها توجيه احلواس ملشاهدة ومراقبة  وسلوكيا
ا  سلوك معني أو ظاهرة معينة، وتسجيل جوانب هذا السلوك أو خصائصه، ويعرفها حممد طلعت عيسى بأ

النواة اليت ميكن أن يعتمد عليها للوصول إىل املعرفة العلمية واملالحظة  األداة األوىل جلمع املعلومات وهي" 
  1. " يف أبسط صورها هي النظر لألشياء، وإدراك احلالة اليت هي عليها

ا  طريقة جلمع البيانات تشتمل على قيام الباحث مبشاهدة الظواهر اليت يريد " كما تعرف على أ
  2. " لبيانات عنهادراستها أثناء حدوثها ويقوم جبمع ا

وقد استخدمنا املالحظة باعتبارها نقطة البدء يف أي دراسة علمية ملساعدتنا على التعرف على ميدان 
إخل، كما مسحت لنا باملعايشة املباشرة باعتبارنا فاعلني يف هذه املؤسسة وذلك للكشف ...الدراسة وظروفه

ا وأنواعها األكثر ممارسة يف عن تفاصيل هذه الظاهرة املدروسة وحتسسها والوقوف عل ى أهم أبعادها ومؤشرا
  .الواقع التعليمي اجلامعي من وجهة نظر الطالب

  :وقد مرت املالحظة يف هذه الدراسة بعدة مراحل هي

 .مرحلة ما قبل اختيار املوضوع -
 .مرحلة استقصاء جمتمع الدراسة -
 .مرحلة جتريب الدراسة -
ملعرفة مدى جتاوب املبحوثني مع األسئلة ومدى صدقهم يف اإلجابة، مرحلة توزيع االستمارة النهائية  -

م على أسئلة االستبيان م أثناء مقابلتهم وأثناء إجابا م وسلوكيا   .ومالحظة مدلوالت إمياءا

                                                   
، دار املعرفـة اجلامعيـة للنشـر والطباعـة والتوزيـع، اإلسـكندرية، مصـر، األسـس العلميـة ملنـاهج البحـث االجتمـاعي: عبد اهللا حممد عبد الرمحان وآخـرون - 1

  .383، ص 2002
  .103، ص 1993، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، دليل الباحث يف اإلدارة والتنظيم: حامد سوادي عطية - 2
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  :وجتدر اإلشارة إىل أن املالحظة يف هذه الدراسة ساعدتنا على

 .لف هياكلهالتعرف على جماالت جمتمع الدراسة واالطالع على خمت -
 .التعرف على طبيعة املوضوع وكيف تتم العملية التعليمية يف املؤسسة اجلامعية -
الوصول إىل بعض احلقائق اليت تعذر الوصول إليها بطرق أخرى حيث استخدمت خصوصا عند  -

تطبيق دليل املقابلة من خالل معرفة ومشاهدة التغريات الفيزيولوجية للمبحوث ومدى الصدق يف اإلجابة 
م يفيد يف إعداد حبث علمي  أو التهرب من بعض األجوبة، وعليه كان البد من طمأنتهم بأن تعاو

 .مكمل لشهادة جامعية
مكنت الباحث من االحتكاك بالطلبة وخاصة يف ختصصات معينة ومالحظة سلوكهم، ومدى  -

 .توافقهم مع أساليب وكفايات أعضاء هيئة التدريس اجلامعي
اليت تتوفر عليها جامعة جيجل ...) أجهزة، معدات،(ادية والتكنولوجية مالحظة اإلمكانيات امل -

ومدى مالءمتها للقيام بالعملية التعليمية، ودرجة توفرها بشكل يسهم يف رفع مستوى الكفاءة عند 
 .أعضاء هيئة التدريس اجلامعي

 .اجلامعينيكما ساعدت على مالحظة بعض مواطن الضعف والقوة يف اجلوانب األدائية لألساتذة  -
م - م يف إعطاء أحكام موضوعية حول كفايات أساتذ  .مرافقة الطلبة ومعرفة مدى قدر
 .ساعدت على معرفة أكثر الكفايات املهنية ممارسة عند أعضاء هيئة التدريس جبامعة جيجل -

يف بعض وعليه فاملالحظة عموما تفيد يف مجع البيانات من امليدان، واليت تتصل بسلوك األفراد الفعلية 
م، اعتمادا يف ذلك على خربات ومهارات الباحث البحثية  م ومشاعرهم وعالقا املواقف الواقعية واجتاها

 .واملعرفية

 :المقابلة .2

إضافة إىل املالحظة فقد استخدمنا يف حبثنا أداة من أدوات مجع البيانات وهي املقابلة اليت تعترب أيضا 
بتحديد موعد لقاء مع " لبيانات من امليدان، حيث يقوم الباحث من أكثر الوسائل يف مجع املعلومات وا

مفردات البحث يتم من خالله إدارة النقاش واحلوار عن طريق توجيه أسئلة معينة، وإثارة املفردة مبجموعة من 
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جمتمع املثريات احلافزة، ومن خالل هذه املقابلة يتم جتميع اآلراء واألفكار والدوافع والرغبات اخلاصة بأفراد 
  1. " البحث

ا  التبادل اللفظي وجها لوجه بني القائم باملقابلة وبني شخص " ويعرف جنيب اسكندر املقابلة على أ
  2. " آخر أو أشخاص آخرين

حوار لفظي وجها لوجه بني باحث قائم باملقابلة وبني شخص آخر أو جمموعة " كما تشري املقابلة إىل 
م باملقابلة احلصول على املعلومات اليت تعرب عن اآلراء واالجتاهات من األشخاص، وعن ذلك حياول القائ

  3. " واإلدراكات واملشاعر أو الدوافع أو السلوك يف املاضي واحلاضر

وقد استخدمنا دليل املقابلة مع بعض الطلبة من عينة جمتمع البحث حماولة منا إلجراء مزيد من التعمق 
بالبحث، إضافة إىل توضيح وتفسري املقصود من األسئلة وتوحيد  يف احلصول على معلومات وبيانات خاصة

املعىن العام من السؤال وإزالة أي لبس أو سوء فهم لألسئلة املوجودة يف االستمارة، وكذلك حماولة إحداث 
للحصول على بيانات ومعلومات ) مفردات البحث(شكل من أشكال التفاعل واأللفية بني الباحث والطلبة 

  .ع وأوضح تفيد يف تدعيم وتقدمي إضافات حول جمتمع الدراسةأعمق وأوس

وقد مت طرح بعض األسئلة يف دليل املقابلة على بعض الطالب من عينة جمتمع الدراسة ملعرفة أرائهم 
م حول موضوع الكفايات املهنية عند األساتذة اجلامعيني ومدى ممارستها فعليا للرفع من مستوى  ومتثال

  .تعليميةجودة العملية ال

  :وقد احتوت أغلبية أسئلة دليل املقابلة على األسئلة التالية

 اجلنس          ذكر               أنثى             -
 : ......................الكلية اليت تنتمي إليها -
 حسب رأيك هل األستاذ ملم ومسيطر على املادة الدراسية اليت يقدمها؟ -

                                                   
، 1992، مكتب األجنلومصـرية، القـاهرة، مصـر، األسس العلمية لكتابة رسائل املاجستري والدكتوراه: حممد عبد الغين معوض، اخلضريي حمسن أمحد - 1

  .80ص 
  .383مرجع سابق، ص : عبد اهللا حممد عبد الرمحان وآخرون - 2
  .336، ص 1983لعربية، القاهرة، مصر، ، دار النهضة امقدمة يف البحث االجتماعي: حممد علي حممد - 3
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 الطالب على اإلبداع والبحث للتمكن من مادة التخصص؟هل يساعد األستاذ اجلامعي  -
 ؟... )السلوكيات، األهداف، ( هل خيطط أستاذك للعملية التعليمية  -
 هل يوظف الوسائط التكنولوجية يف العملية التعليمية؟          نعم               ال             -

ُسأل عن السبب       .يف كلتا احلالتني ي
تدعيم الثقافة املعلوماتية للوصول إىل املعارف اخلاصة باملادة العلمية اليت هل يشجعك على  -

 يدرسها؟
عرف حبوسبة العملية التعليمية؟ - ُ  هل لديه املهارات الالزمة لتطبيق ما ي
 هل يستخدم األستاذ املناقشة املبنية على أسس الدميقراطية مع طلبته؟ -
 هل يرجح الوازع الديين يف التعامل مع الطلبة؟ -
 ما رأيك يف تعامل األستاذ بالالمساواة مع الطلبة؟ -
 يرى بعض الطلبة أن عملية التقومي عند األساتذة ختضع ألهواء شخصية، هل توافق هذا الرأي ؟ -
 يف رأيك، هل أساليب التقومي املتبعة موضوعية و بيداغوجية ؟ -
  ومي؟هل حيرص على تصحيح أخطائك وحل مشاكلك البيداغوجية يف ضوء نتائج التق -

وعليه فقد قمنا يف حبثنا مبقابلة املبحوثني واحلديث معهم حول الكفايات املهنية الالزمة واملناسبة 
للموقف التعليمي يف اجلامعة، كما أن هذه املقابلة أفادتنا يف احلصول على معلومات يصعب احلصول عليها 

إخل، إضافة إىل توظيف ... والطلبة  بواسطة االستبيان أو املالحظة كمعرفة أشكال الصراع بني األساتذة
إجابات املبحوثني املتحصل عليها من خالل هذه األداة يف حتليل وتفسري البيانات احملصل عليها عن طريق 

 .أداة االستبيان وتدعيمها بالقراءة السوسيولوجية اليت تزيد من موضوعية وتلقائية نتائج البحث

 :االستبيان .3

االجتماعية االستبيان يف مجع بيانات حبوثهم أكثر من أية وسيلة أخرى، يستعمل الباحثون يف العلوم 
وهو أداة من أدوات مجع البيانات والوسيلة العلمية اليت تساعد يف مجع احلقائق، من خالل طرح األسئلة 

 .وإجابة املبحوث عليها حبرية تامة

الختصار اجلهد والتكلفة وسهولة  ويستعمل الباحثون االستبيان بكثرة ملا له من مزايا عديدة بالنسبة
ا بالطرق اإلحصائية، إضافة إىل التقليل من التحيز يف إجابات املبحوثني مبا أن األسئلة املطروحة  معاجلة بيانا
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عليهم موحدة، كما ميكن للباحث استعماهلا بكفاءة عالية لقياس متغريات ومؤشرات البحث، ويعرف 
يب بتدوين  وسيلة للحصول" االستبيان على أنه  على إجابات األسئلة وذلك باستعمال استمارة يقوم ا

  1. " اإلجابات عليها

منوذج يضم جمموعة من األسئلة توجه إىل األفراد من أجل احلصول على " كما يعرف على أنه 
معلومات حول موضوع أو مشكل أو موقف، ويتم تنفيذ االستبيان إما عن طريق املقابلة الشخصية أو أن 

  2. " سل إىل املبحوث عن طريق الربيدتر 

ا عبارة عن جمموعة من " كما يعرف عبد احلميد حممد بأن االستبانة هي  أداة استقصاء منهجية أل
اخلطوات املنتظمة تبدأ بتحديد البيانات املطلوبة وتنتهي باستقبال االستمارات، ومقننة ألن تنظيمها يتم 

  3. " لنفقات، وتوفر على الباحث ثانية يف مراحل التطبيقبطريقة منطية توفر الوقت واجلهود وا

ولقد كان اهلدف من استخدام هذه األداة هو مجع البيانات متغريات وأبعاد ومؤشرات الظاهرة املراد 
دراستها وفقا لغايتها املتمثلة يف معرفة الكفايات املهنية املمارسة من طرف أعضاء هيئة التدريس اجلامعي 

  .من وجهة نظر طلبتهمجبامعة جيجل 

وعليه قمنا بتطوير وتصميم وصياغة فقرات أداة االستبانة وذلك مبراعاة األدب النظري املرتبط مبوضوع 
الدراسة، ومراجعة املقاييس املستخدمة يف الدراسات السابقة، دون إمهال أن ختدم هذه األسئلة األهداف 

لعديد من األساتذة يف التخصص والذين هلم نتاج حول املراد حتقيقها من هذه الدراسة، إضافة إىل لقاء ا
م بغرض وضع تصور متهيدي لألداة واالستفادة من آرائهم املنهجية واملعرفية وقد . موضوع الدراسة وحماور

  :قسمنا عملية إعداد االستبانة إىل أربع مراحل؛ هي

سؤاال تقيس يف جمملها  70وهي مرحلة الصياغة األوىل، واليت تضمنت يف البداية  :املرحلة األوىل  .أ 
 :مؤشرات وأبعاد الظاهرة املراد دراستها، وقد قُسمت إىل جزئني

 .وفيه أربع أسئلة تضمنت البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة: اجلزء األول -

                                                   
  .95مرجع سابق، ص : حامد سوادي عطية - 1
  .181، ص 1998، 2، مطبعة السعادة، طقواعد البحث االجتماعي: زيدان عبد الباقي - 2
  .351، ص 2005، 1، عامل الكتب، القاهرة، مصر، طالبحث العلمي يف تكنولوجيا التعليم: عبد احلميد حممد - 3
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ملوضوع الدراسة، واشتملت على أربعة سؤاال حسب املتغريات التابعة  66 هوفي: اجلزء الثاين -
 .حماور يستجاب هلا وفق مقياس ليكرت اخلماسي

وهي مرحلة عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني، وفيها مت عرضها على عشر : املرحلة الثانية  .ب 
أساتذة حمكمني يف التخصص واملنهجية، وذلك التقليل من األخطاء وحسن اختيار األسئلة واملؤشرات، 

 :د تألفت نقاط طلب التحكيم يفوق
 ).ال ينتمي  –ينتمي (  ردرجة انتماء السؤال للمحو  -
 .وضوح الصياغة للمحاور واألسئلة -
 .التعديالت املقرتحة للمحاور واألسئلة -
 .مالحظات عامة -

وعليه خضعت االستبانة إىل بعض التعديالت الطفيفة يف جوانب الصياغة واإلضافة واحلذف 
أسئلة وتفكيك أخرى، مع طرح أسئلة أكثر دقة و وضوحا وتعبريا وأمهية عن متغريات والرتتيب، وتعديل 

  .وأبعاد موضوع الدراسة

  :ومن بني هذه التعديالت نذكر على سبيل املثال ال على سبيل احلصر
، ألنه "يستخدم التلميحات واإلشارة إلثارة االنتباه " حذف السؤال الذي كان على النحو  -

 ".يسعى لتشويق الطلبة وإثارة انتباههم أثناء الدرس " الذي يقول  10رقم مكرر من السؤال 
يتمتع بالتواضع العلمي والوازع الديين يف التعامل مع " ب املوسوم  41كما مت تعديل السؤال رقم  -

 .، واالكتفاء بالتواضع العلمي كما هو موجود اآلن يف االستبانة"الطلبة 
، "يوجه دائما الطلبة حنو الكتب اإللكرتونية يف ختصصه  : "بكما حذفنا سؤالني معنونان  -
، وهذا حماولة "يستخدم أدوات االنرتنت التفاعلية والويب والربيد اإللكرتوين للتواصل مع الطلبة "و

ما يدخالن تقريبا يف نفس سياق السؤالني رقم   .يف االستبانة 20و  19منا لتجنب التكرار أل
، ألنه "طرح األسئلة ذات املستويات املعرفية املختلفة"ور حول كما مت حذف السؤال املتمح -

  .يف االستبانة 47يتقارب كثريا مع السؤال رقم 
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وبعد هذه التعديالت مت احلصول على استبانة مكونة من جزئني، جزء أول يتناول البيانات 
ً عل 58الشخصية به أربع أسئلة، وجزء ثان به  . ى فرضيات الدراسةسؤال مقسم إىل أربعة حماور بناء

  :واجلدول التايل يوضح االستبيان قبل التحكيم وبعده

  :يبني عدد حماور وأسئلة األداة قبل وبعد التحكيم: 02جدول رقم 
  بعد التحكيم  قبل التحكيم  االستبيان

  04  04  البيانات الشخصية: اجلزء األول
  حماور األداة األربعة: اجلزء الثاين

  17  19 .ممارسة الكفايات التدريسية املمارسة من وجهة نظر الطلبةدرجة : احملور األول
  12  15  .درجة ممارسة الكفايات التكنولوجية املمارسة من وجهة نظر الطلبة: احملور الثاين

  16  17  .درجة ممارسة الكفايات اإلنسانية املمارسة من وجهة نظر الطلبة: احملور الثالث
  13  15  .الكفايات التقوميية املمارسة من وجهة نظر الطلبةدرجة ممارسة : احملور الرابع

موع   58  66  ا

وهي مرحلة الدراسة االستطالعية واالسرتشادية، وفيها مت اختبار االستبانة عمليا : املرحلة الثالثة  .ج 
من أفراد عينة البحث املراد دراستها % 10طالب وطالبة بنسبة  22على عينة عشوائية تكونت من 

ا وصحتها ومالءمتها، ومعرفة درجة استيعاب وفهم  يف فرتة زمنية معينة، وذلك للتأكد من صدقها وثبا
املبحوثني، ومعرفة درجة قبوهلم لإلجابة عنها دون إحراج، مع إمكانية إعادة جتريبها ثانية خالل فرتة 

 .زمنية أخرى
االستبيان يف شكله النهائي ويتم تطبيقه وهي املرحلة النهائية اليت يتم فيها وضع : املرحلة الرابعة  .د 

 :بعد إجراء التعديالت املناسبة، وقد مشلت االستبانة النهائية جزئني
 .البيانات الشخصية للمبحوثني: اجلزء األول -
 :سؤال، وذلك وفق اآليت 58ضم أربع حماور رئيسية مشلت : اجلزء الثاين -

 وهو خاص بالفرضية األوىل17إىل رقم  01سؤاال من رقم  17وتضمن : احملور األول ،. 
 وهو خاص بالفرضية الثانية29إىل رقم  18سؤاال من رقم  12وتضمن : احملور الثاين ،. 
 وهو خاص بالفرضية الثالثة45إىل رقم  30سؤاال من رقم  16وتضمن : احملور الثالث ،. 
 الرابعة، وهو خاص بالفرضية 58إىل رقم  46سؤاال من رقم  13وتضمن : احملور الرابع. 
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وقد استخدمنا لقياس درجة ممارسة الكفايات املهنية عند أعضاء هيئة التدريس اجلامعي من وجهة نظر 
موافق جدا، موافق، موافق إىل حد ما، غري موافق، غري ( الطلبة استبيان حسب مقياس ليكرت اخلماسي 

  :، حيث أُعطيت لكل إجابة رقم يقابلها، وهو كاآليت)موافق متاما 

 ).5(، تُعطى الرقم )موافق جدا ( كانت اإلجابة إذا   -
 ).4(، تُعطى الرقم )موافق ( إذا كانت اإلجابة  -
 ).3(، تُعطى الرقم )موافق إىل حد ما ( إذا كانت اإلجابة  -
 ).2(، تُعطى الرقم )غري موافق ( إذا كانت اإلجابة  -
  ).1(، تُعطى الرقم )غري موافق متاما ( إذا كانت اإلجابة  -

  :من خالل اخلطوات التالية) الصدق والثبات ( نا للتأكد من اخلصائص السيكومرتية لالستبيان وقد سعي

للتحقق من صدق أداة الدراسة والتأكد من صالحية كل عبارة أو سؤال من : صدق االستبيان  .أ 
ضعت لقياسه، قام الباحث باالعتماد على صنفني ميكن أن تقدر  أسئلة األداة ومالءمتها لقياس ما وُ

 :صدق عبارات هذا املقياس، ومن بني ذلك جند

يتمثل هذا الصدق يف الصدق الظاهري وصدق احملتوى، ومن خالل هذه : الصدق الوصفي )1
من األساتذة احملكمني يف جمال التخصص يفوق  10الطريقة يتم اقرتاح عدد من األسئلة على 

تكون هذه األسئلة قابلة للقياس، عدد األسئلة اليت نريد أن تكون عليها االستبانة مع مراعاة أن 
حىت يقدر مدى مناسبة السؤال للمحور الذي ينتمي إليه، إضافة إىل إبداء رأيهم يف صالحية هذه 
األداة وقابليتها للتطبيق، ومدى كفاية االستبانة من حيث عدد األسئلة ومشوليتها وتنوع حمتواها، 

 .والوضوح، والصياغة اللغوية
هذه الطريقة يف تعيني صدق االستبانة وفق املعادلة اإلحصائية اليت وقد مت االعتماد على 

 :واليت مفادها"  Lausheلوتشي " اقرتحها 

ن= م ص ن ن
ن= أو     م ص ن    ن . م

. ن
      

هذه املعادلة تكون فيها اإلجابة ثنائية على أسئلة املقياس، وهذا ما يتوافق مع ما عملنا به يف 
  ).ينتمي، ال ينتمي ( كانت بدائل اإلجابة استبياننا حبيث  
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م، إذ مت استبعاد أو  م مت األخذ بآراء احملكمني واقرتاحا م ومالحظا وبعد تفريغ إجابا
على مجيع % 90تعديل كل فقرة أمجع عليها اثنان من احملكمني، لنصل إىل نسبة اتفاق تفوق 

الصدق الظاهري وصدق احملتوى هلذه أسئلة وفقرات االستبيان، وهي نسبة كافية للحكم على 
  .األداة

يعترب هذا النوع من الصدق وباختالف أصنافه من األمور الواجب : الصدق اإلحصائي )2
ضعت  توفرها للتأكد من صالحية كل عبارة من عبارات األداء، ومدى مالءمتها لقياس ملا وُ

أصنافه وهو الصدق لقياسه، وحلساب الصدق اإلحصائي هلذا االستبيان اعتمدنا على أحد 
والذي ميثل العالقة بني الصدق والثبات، إذ أن هذا النوع من الصدق يقوم على " الذايت، 

الدرجات التجريبية بعد التخلص من أخطاء املقياس، أو مبعىن آخر الدرجات احلقيقية اليت 
نسب إليه صدق االختبار  ُ ي اخلايل ، أي أن الصدق الذايت احلقيق 1" أصبحت هي احملك الذي ي

 .من أي أخطاء أو شوائب

وميكن أن نلخص ونقيس الصدق الذايت حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات، أي بإتباع 
  :املعادلة التالية

    معامل الثبات= معامل الصدق الذايت 

وهي نتيجة عالية  0.96ب ، لنحصل على نسبة تقدر   0.94√= معامل الصدق الذايت 
 .تؤكد صدق هذا االستبيان

 :للتأكد من ثبات االستبيان، مت حساب معامل الثبات بطريقتني :ثبات االستبيان  .ب 

مت تطبيق هذه الطريقة على األداة من خالل حساب درجات : طريقة التجزئة النصفية )1
م  على األسئلة الزوجية، أي مت تقسيم االستبيان إىل املفحوصني على األسئلة الفردية ودرجا

جزئني؛ جزء أول يتمثل يف البنود الفردية، وجزء ثان يتمثل يف البنود الزوجية، وبعد ذلك مت 
بني نصفي درجات أسئلة االستبيان، لنحصل على معامل " بريسون " حساب معامل االرتباط 

باستعمال " بريسون " ئي ملعامل الثبات ثبات نصف االختبار، مث أجرى تصحيح وتعديل إحصا

                                                   
  .185، ص 1998، 3، دار الفكر العريب، القاهرة، طالقياس النفسي، النظرية والتطبيق: بن عبد الرمحان سعد - 1
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التصحيحية للحصول على معامل ثبات االستبيان الكلي، وذلك بعد تطبيقه " جثمان " معادلة 
 :طالب وفق اخلطوات التالية 22ب على عينة استطالعية تقدر 

  : وفق املعادلة" بريسون " معامل االرتباط 

ن مج س ص– مج س ×مج ص= ر

مج ص ن مج ص  مج س ن مج س 
 

  0.89= ر

بعد احلصول على معامل ثبات نصف االستبيان، قمنا بتعديل هذا املعامل الناتج أو 
وفق " جثمان " تصحيحه حىت حنصل على معامل ثبات االختبار ككل وذلك باستخدام معادلة 

  :املعادلة التالية

ع -1(  2= ر أ أ  ع  

ع ك
 (  

=  2ع
مج س

ن
مج س   

  ن

 1ع
 2،   ع      135.62=  2

2  =115.60  

ك ع
2  =473.59  

. - 1(  2=  ومنه فإن ر أ أ  .
.

 (  

  0.94= ر أ أ           

، وبالتايل ميكن القول بوجود ثبات عال 0.94ب لنحصل على معامل ثبات االستبيان يقدر 
 .لالستبيان
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ى ارتباط البنود مع بعضها ومضمون هذه الطريقة هو حساب مد :طريقة التناسق الداخلي )2
البعض داخل االستبيان، وكذلك ارتباط كل سؤال مع االستبيان ككل، ومن أكثر املعادالت 

  :وذلك حلساب معامل الثبات وفق القانون التايل" ألفاكرونباخ"استخداما يف هذه الطريقة معادلة 

ن= كرونباخ   αمعامل 
ع ب -1 × ن

 ع ك

  :من حساب تباين كل سؤال على حدىوحلساب هذا املعامل البد 
 :يبني كل بند من أجل حساب ألفاكرونباخ :03 جدول رقم -

  التباين  األسئلة  التباين  األسئلة  التباين  األسئلة  التباين  األسئلة  التباين  األسئلة
01  0,92 13  0,35  25  0,63  37  1,13  49  1  
02  -0,22  14  0,71  26  1,14  38  1,04  50  0,95  
03  0,53  15  1,07  27  -1,88  39  0,76  51  1,27  
04  0,51  16  0,82  28  2,47  40  4,43  52  0,85  
05  0,45  17  1,39  29  1,04  41  0,87  53  0,95  
06  1,59  18  1,55  30  0,45  42  1,11  54  0,25  
07  1,27  19  1,39  31  0,55  43  1,39  55  2,09  
08  0,64  20  1,77  32  1,16  44  1,01  56  1,13  
09  0,90  21  1,75  33  0,59  45  0,98  57  0,66  
10  1,61  22  0,78  34  2,18  46  1,14  58  1  
11  1,32  23  2,13  35  0,68  47  1,27      
12  0,70  24  0,38  36  0,54  48  1,01      

  473,59= ك 2، مج ع  64,35= ب 2ومن جند مج ع

ن= كرونباخ   αمعامل 
ع ب -1 × ن

  ع ك

                    =1,05     -  0,14  
  0,91= كرونباخ   αمعامل 

  ، وهو ثبات عايل لالستبيان 0,91 : وبالتايل فإن معامل ألفا كرونباخ 
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تعترب من األدوات اهلامة واملساعدة يف نفس الوقت على مجع  :السجالت والوثائق .4
املعلومات واملعطيات اليت حتتاجها الدراسة من جمتمع البحث، وقد كانت استفاديت من هذه 

  :اليت حتصلت واطلعت عليها جيدة، حيث متكنت من االطالع علىالسجالت والوثائق 

 .اجلانب التارخيي والتأسيسي جلامعة حممد الصديق بن حيي جبيجل -
ا وأقسامها مبا هي  - املدة الزمنية اليت استغرقتها تكوين وتأسيس هذه اجلامعة، ومراحل اعتماد كليا

 .عليه اآلن
 .االطالع على القانون الداخلي للجامعة -
 .االطالع على دليل اجلامعة ومعرفة مهام وأدوار كل الفاعلني فيها -
 .االطالع على اهلياكل والبىن اليت حتتوي عليها هذه املؤسسة -
معرفة العدد احلقيقي للطلبة يف كل كلية ويف كل قسم ويف كل ختصص يدرسون فيه إضافة إىل معرفة  -

  .العدد احلقيقي لألساتذة الذين يؤطرون هؤالء الطلبة

  :عينة الدراسة: رابعا
يعترب اختيار العينة املمثلة للمجتمع املبحوث من أصعب األمور اليت تواجه الباحثني والدارسني، ويلجأ 
تمع  ا متثل ا تمع األصلي من خالل عينة يشكلها وفق أسس علمية يعتقد أ الباحث االجتماعي إىل دراسة ا

تمعاألصلي متثيال جيدا، حبيث حتمل نفس    .خصائصه ومميزاته وتسمح بتعميم النتائج على بقية أفراد ا

عن جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة، وإجراء الدراسة عليها، ومن " والعينة عبارة 
ا عبارة عن بناء منا 1" مث استخدام تلك النتائج وتعميمها على كامل جمتمع الدراسة األصلي  ذج صغرية ، أي أ

تمع املستخرجة منه تمع الكلي بغية الوصول إىل نتائج قابلة للتعميم على ا   .عن ا

وعادة ما يلجأ الباحثون عند إجراء الدراسة إىل االعتماد على طريقة العينة يف مجع البيانات خاصة عندما 
رتفاع التكلفة والوقت واجلهد، جيد نفسه غري قادر على القيام بدراسة شاملة جلميع مفردات البحث، نتيجة ا

تمع يضعف من قدرة الباحث على حصر كامل عناصر جمتمع الدراسة، والقدرة  إضافة إىل كرب عدد مفردات ا
تمع   .على رقابة هذا ا

                                                   
  .84، ص1999، 2، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط-القواعد واملراحل والتطبيقات –منهجية البحث العلمي : عبيدات حممد وآخرون - 1
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دف إىل معرفة أكثر الكفايات املهنية ممارسة عند أعضاء  ومبا أن الدراسة اليت حنن بصدد الوقوف عليها 
ن جمتمع الدراسة من الطلبة جبامعة  هيئة التدريس اجلامعي من وجهة نظر طلبتهم، فإنه من الطبيعي أن يتكوّ

تمع % 1ب وهو عدد كبري جدا يصعب حصره، لذا مت اللجوء إىل عينة مقدرة  21758ب جيجل واملقدر  من ا
  .طالب 218األصلي للدراسة أي حوايل 

 :طريقة اختيار العينة .1

ة مرحلة حمورية عند الباحثني، وهي املؤشر الذي ميكن احلكم من خالله على إن كيفية اختيار العين
صدق أو عدم صدق نتائج الدراسة، ونظرا لطبيعة موضوع حبثنا وعدم جتانس مفردات البحث احلايل فإنه مت 
 االعتماد على العينة العشوائية الطبقية من خالل تقسيم جمتمع الدراسة إىل طبقات وفئات مت اختيارها

استنادا إىل انتماء كل طالب إىل كلية معينة إضافة إىل التخصص أو القسم الذي ينتمي إليه كل طالب 
داخل هذه الكلية، كل هذا مت بطريقة التوزيع املتناسب حيث يسحب من كل طبقة أو فئة عدد يتناسب مع 

تمع الكلي، % 1حجمها األصلي و وفق نسبة  فالكلية اليت يكون عدد املعتمدة يف اختيار العينة من ا
  .الطالب فيها أكرب تُسحب منها عينة أكرب وهكذا دواليك

لكن هذا االختيار مت وفق مراحل متعددة، مما يربر جلوءنا إىل نوع آخر من العينات وهي العينة 
تمع إىل طبق ات أو فئات العشوائية العنقودية أو املركبة أو املتعددة املراحل، إذ مبقتضى كل هذا يتم تقسيم ا

وفق معيار االنتماء إىل الكلية، يلي ذلك إجراء تقسيمات فرعية أخرى على مراحل متتابعة وذلك يف ضوء 
طالب موزعة  218ب القسم أو التخصص الذي ينتمي إليه كل طالب، لنحصل يف األخري على عينة مقدرة 

  :على الكليات واألقسام كما هو موضح يف اجلدول اآليت
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  :يبني توزيع مفردات العينة يف كل كلية وقسم :04رقمجدول  -

  الكلية
عدد 
  الطلبة

عدد مفردات 
  العينة

  القسم
عدد 
  الطلبة

عدد مفردات 
  العينة

كلية العلوم 
 والتكنولوجيا

3802 38 

قسم التعليم األساسي يف العلوم 
  والتكنولوجيا

1309  13  

  13  256  قسم اهلندسة املعمارية
  02  186  الطرائققسم هندسة 

  02  245  قسم االلكرتوتقين
  03  253  قسم اهلندسة املدنية والري
  01  137  قسم اهلندسة امليكانيكية

  01  127  قسم اآلليات
  03  289  قسم اإللكرتونيك

كلية العلوم 
الدقيقة واإلعالم 

 اآليل

2720 27 

قسم التعليم األساسي يف الرياضيات 
  واإلعالم اآليل

558  06  

  07  645  قسم الرياضيات
  04  437  قسم اإلعالم اآليل

  04  434  قسم التعليم األساسي يف علوم املادة
  03  304  قسم الفيزياء

  03  342  قسم الكيمياء

كلية علوم 
 الطبيعة واحلياة

3014 30 

قسم التعليم األساسي يف العلوم 
  الطبيعية واحلياة

1523  15  

امليكروبيولوجيا التطبيقية وعلوم قسم 
  التغذية

308  03  

  03  304  قسم علوم احمليط والعلوم الفالحية
  04  378  قسم البيولوجيا اجلزئية واخللوية

  05  501  قسم علوم األرض والكون
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كلية احلقوق 
 والعلوم السياسية

2089 21 
  17  1681  قسم احلقوق

  04  408  قسم العلوم السياسية

كلية العلوم 
االقتصادية 

والتجارية وعلوم 
 التسيري

3528 36 

قسم التعليم األساسي يف العلوم 
  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

1173  12  

  07  707  قسم العلوم االقتصادية
  10  980  قسم التجارية

  07  668  قسم علوم التسيري

كلية العلوم 
اإلنسانية 
 واالجتماعية

2567 26 

قسم التعليم األساسي يف العلوم 
  االجتماعية

484  05  

قسم التعليم األساسي يف العلوم 
  اإلنسانية

380  04  

قسم علم النفس وعلوم الرتبية 
  واألرطوفونيا

254  02  

  03  259  قسم اإلعالم واالتصال
  11  1141  قسم علم االجتماع

قسم علوم وتقنيات النشاطات 
  والرياضيةالبدنية 

52  01  

كلية اآلداب 
 واللغات

4038 40 

  19  1947  قسم اللغة واألدب العريب
  11  1090  قسم واآلداب واللغة الفرنسية

  10  1001  قسم اآلداب واللغة اإلجنليزية

موع   218  21758   34  218  21758  ا

اختيار مفردات البحث، لنحصل يف ونشري إىل أنه مت االعتماد على التقريب وعلى الباقي األكرب يف 
 .طالب من خمتلف الكليات واألقسام 218على عينة مكونة من 

إن املقصود خبصائص العينة هو معرفة اخلصائص الشخصية واالجتماعية والدميغرافية : خصائص العينة .2
موضوع الدراسة، ألفراد عينة الدراسة، وذلك بتحديد مسات ومالمح مفردات العينة وربطها مبتغريات وأبعاد 

وقد أشرت إىل هذه اخلصائص يف اجلزء األول من االستبيان واملعنون بالبيانات الشخصية، حيث مت اختبارها 
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عن قصد، وبشكل ميكن أن يفيد يف فهم واقع موضوع الدراسة ويساعد على حتليل وتفسري املعطيات 
 :الكمية املتحصل عليها، وميكن حتديد هذه اخلصائص فيما يلي

 :نسيبني توزيع مفردات العينة حسب اجل  :05ول رقمجد -
  التكرار

  االحتماالت
  (%)النسبة املئوية   التكرارات

  22.94  50  ذكر
  77.06  168  أنثى

موع   100  218  ا

املتعلقة مبتغري اجلنس يف اجلدول أعاله إىل أن نسبة الطالبات اإلناث جبامعة  تبني الشواهد الكمية
طالبة من إمجايل أفراد عينة الدراسة، يف حني  168ب وبعدد مقدر % 77.06جيجل متثل األغلبية بنسبة 

ة من إمجايل مفردات العينة، هذه القيم اإلحصائي% 22.94طالب وبنسبة  50ب يقدر عدد الطلبة الذكور 
  :ميكن تفسريها كما يلي

طغيان فئة اإلناث على فئة الذكور على عينة البحث يعود باألساس إىل تفضيل اإلناث مواصلة الدراسة 
  .إىل املستويات العليا كاجلامعة، وعدم اهتمام الذكور باالرتقاء يف السلم التعليمي

احلصول على شهادات جامعية تسمح تفضيل اإلناث للدراسة يف املستويات العليا يعود لرغبتهن يف 
إخل، يف حني يفضل الذكور املعمل باملؤسسات املهنية ...هلن بالعمل يف املؤسسات اخلدماتية كاإلدارة والتعليم

  .والعسكرية اليت ال تتطلب يف الكثري من األحيان مستويات عليا

رية صغرية للحصول على النظرة املادية للمجتمع الذكوري حيث يفضل ويبدأ العمل يف مستويات عم
املقابل املادي الالزم لتسيري حياته، أي ضمان مستقبله أوال مث التفكري يف أمور أخرى الحقا، هذا ما يتناقض 
مع التعليم اجلامعي الذي ال يساعد هذه الفئة على االندماج يف سوق العمل يف أعمار صغرية، يف حني نرى 

  .أن نظرة اإلناث ختتلف عن نظرة الذكور

ومنه يفيد التعرض التحليلي املوجز للبيانات يف اجلدول أن مفردات عينة الدراسة يغلب عليها العنصر 
 .األنثوي أكثر من العنصر الذكوري، مما سيؤدي إىل والدة ظاهرة تسمى بظاهرة تأنيث اجلامعة
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 :يبني توزيع مفردات العينة حسب السن  :06جدول رقم -
  التكرار

  االحتماالت
  (%)النسبة املئوية   التكرارات

  14.68  32  سنة 20أقل من 
  74.77  163  سنة 25إىل  20من 
  10.55  23  فما فوق 25من 

موع   100  218  ا
سنة  25إىل  20املعطيات النسبية املسجلة يف اجلدول أعاله يتبني لنا أن الفئة العمرية من  من خالل

هي الفئة الغالبة يف عينة حبثنا، تليها الفئة العمرية أقل من % 74.77وبنسبة  163طالبب  واليت تقدر 
طالب  23ب سنة فما فوق واملقدرة  25مث الفئة العمرية من % 14.68وبنسبة  32طالبب  سنة  20

من إمجايل مفردات العينة، هذه اإلحصائيات هي نتائج متوقعة على اعتبار أن الفرتة % 10.55وبنسبة 
ذه الفئة العمرية خاصة أن غالبيتهم يدرسون يف الثانية ليسانس فما  الدراسية اجلامعية ترتبط ارتباطا وثيقا 

ظم طلبة السنة األوىل ليسانس، يف حني أن الفئة سنة فيندرج حتتها مع 20فوق، أما الفئة العمرية أقل من 
سنة فما فوق فمعظمهم طلبة الدراسات العليا إىل جانب طلبة املاسرت املتأخرين يف مراحل  25العمرية 

  .دراسية سابقة
 :يبني توزيع مفردات العينة حسب املستوى التعليمي :07جدول رقم -

  التكرار

  االحتماالت
  %)(النسبة املئوية   التكرارات

  10.55  23  السنة األوىل
  34.40  75  السنة الثانية
  28.44  62  السنة الثالثة

  14.68  32  السنة األوىل ماسرت
  06.42  14  السنة الثانية ماسرت

  05.51  12  دراسات عليا
موع   100  218  ا

طالب  137بتعداد من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن غالبية أفراد العينة يف السنتني الثانية والثالثة 
، ويعود ذلك لكثرة عدد الطلبة يف هذه املستويات التعليمية، يف حني نرى أن عدد %62.84وبنسبة 
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ويرجع % 26.61طالب وبنسبة  58ب مفردات العينة يف السنة األوىل والثانية ماسرت والدراسات العليا يقدر 
يمية عالية نتيجة عملية االنتقاء املعروفة سبب ذلك إىل قلة عدد الطلبة كلما ارتفعنا إىل مستويات تعل

طالب وبنسبة  23ب لالنتقال بني املسارات التعليمية، لنصل يف األخري إىل عدد طلبة السنة األوىل واملقدر 
من إمجايل أفراد العينة، هذه الضآلة تعود للباحث على اعتبار أن طلبة هذا % 10.55ب ضئيلة تقدر 

لكافية للحكم على ممارسة أو عدم ممارسة األساتذة اجلامعيني للكفايات املهنية املستوى ليس لديهم اخلربة ا
  .الالزمة يف العملية التعليمية والرتبوية، لذا مل يتم االعتماد بشكل كبري على طلبة هذا املستوى

 : يبني توزيع مفردات العينة حسب االنتماء إىل الكلية :08جدول رقم -
  التكرار

  االحتماالت
  (%)النسبة املئوية   التكرارات

  17.43  38 كلية العلوم والتكنولوجيا
  12.39  27  كلية العلوم الدقيقة واإلعالم اآليل

  13.76  30  كلية علوم الطبيعة واحلياة
  18.35  40  كلية اآلداب واللغات

  16.51  36  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
  11.93  26  واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

  09.63  21  كلية احلقوق والعلوم السياسية
موع   100  218  ا

تشري البيانات اإلحصائية املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن كلية اآلداب واللغات تستحوذ على 
 طالب 38ب ، تليها كلية العلوم والتكنولوجيا %18.35طالب وبنسبة  40ب احلصة األكرب يف االنتماء 

طالب ونسبة  36ب ، وبعدها كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري %17.43وبنسبة 
طالب وبنسبة  30ب من إمجايل مفردات العينة، لنصل إىل كلية علوم الطبيعة واحلياة % 16.51
 ، مث كلية العلوم% 12.39طالب وبنسبة  27ب ، مث كلية العلوم الدقيقة واإلعالم اآليل 13.76%

طالب  21ب، وأخريا كلية احلقوق والعلوم السياسية %11.93طالب وبنسبة  26ب اإلنسانية واالجتماعية 
من إمجايل أفراد العينة، ويعود هذا االختالف والتباين يف عدد الطلبة بني الكليات إىل % 09.63وبنسبة 

ا التخصصات املرغوب فيها من طرفهم و  املطلوبة بكثرة يف سوق العمل، تفضيل الطلبة لبعض الكليات اليت 
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م  باإلضافة إىل عدم رغبتهم يف بعض التخصصات املفتوحة يف بعض الكليات واليت ال تتماشى مع طموحا
  .وأهدافهم

  :أساليب التحليل: خامسا

 :أسلوب التحليل الكيفي .1
وربطها بالواقع من يف هذا األسلوب يتم عرض وحتليل وتفسري البيانات واملعطيات الواردة يف اجلداول 

خالل العودة إىل الرتاث النظري للموضوع، وتوظيفه يف كل ما يساعد على استنطاق األرقام من خالل 
عبارات وكلمات ومفاهيم ذات مضامني ودالالت تكسب احملتوى والقراءة السوسيولوجية والرتبوية والنفسية 

ا أن تدعم البحث وتقوي مستواه ال علمي، إضافة إىل معرفة الصدق اإلمبرييقي املناسبة واليت من شأ
 .لفرضيات الدراسة اليت تناوهلا باالستشهاد حبقائق وأفكار ومعطيات أخرى

 :أسلوب التحليل الكمي .2
ىل تكميم البيانات اليت حتصلنا عليها يف جداول وحتويلها إىل أرقام ونسب وهو األسلوب الذي يهدف إ

  :وات للمعاجلة اإلحصائية من ضمنهامئوية، وقد قمنا باالعتماد على عدة أد

 :أدوات اإلحصاء الوصفي  .أ 

وفيه يتم استعمال النسب املئوية لتمثيل العينة وخصائصها، وتكميم البيانات اليت حتصلنا عليها يف 
دف تسهيل عملية املقارنة بني املتغريات   .جداول وحتويلها إىل أرقام وتكرارات ونسب مئوية، وذلك 

ونتيجة لطبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى لتحقيقها، مت حتليل البيانات باستخدام احلزمة 
  :من خالل العمل باألساليب اإلحصائية التالية)  SPSS( اإلحصائية للربامج االجتماعية 

لوصف وعرض خصائص أفراد عينة الدراسة، وتقدير استجابات  :التكرارات والنسب املئوية )1
 .ى كل سؤال من أسئلة االستبانةاملبحوثني عل

ملعرفة وجوهات نظر الطلبة حول درجة ممارسة : املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية )2
الكفايات التدريسية، (أعضاء هيئة التدريس اجلامعي جبامعة جيجل للكفايات املهنية الالزمة 
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، ومدى حتقق صحة الفرضيات )يةالكفايات التقوميية، الكفايات اإلنسانية، الكفايات التكنولوج
 .من عدمها

واستنادا العتمادنا يف االستبيان على مقياس ليكرت اخلماسي، فإنه سيتم التعامل مع قيم 
املتوسطات احلسابية لتفسري البيانات والنتائج املتوصل إليها حول درجة ممارسة أعضاء هيئة 

  1: ة نظر طلبتهم، على النحو التايلالتدريس اجلامعي جبامعة جيجل للكفايات املهنية من وجه

  غري موافق متاما(، تكون درجة املمارسة منخفضة جدا 1.79إىل  1املتوسطات احلسابية من.( 
  غري موافق ( ، تكون درجة املمارسة منخفضة 2.59إىل  1.80املتوسطات احلسابية من.( 
  موافق إىل حد ما(متوسطة ، تكون درجة املمارسة 3.39إىل  2.60املتوسطات احلسابية من.( 
  موافق ( ، تكون درجة املمارسة عالية 4.19إىل  3.40املتوسطات احلسابية من.( 
  موافق جدا ( ، تكون درجة املمارسة عالية جدا 5إىل  4.20املتوسطات احلسابية من.( 

 :أدوات اإلحصاء االستداليل  .ب 

يات الدراسة من عدم حتققها، نستطيع عن طريق اإلحصاء االستداليل اختبار مدى حتقق فرض
  :ومن مثة التحقق من الفرضية العامة، وذلك باستعمال املعادالت اإلحصائية التالية

 )االستبيان(وذلك حلساب معامل ثبات نصف االختبار  :) Pearson( معامل بريسون  )1
 )االستبيان(حلساب معامل ثبات االختبار الكلي  :) Guttman( معادلة جثمان  )2
حلساب االتساق الداخلي ومعرفة مدى  :) Crombach-Alpha( فا كرونباخمعادلة أل )3

 .ارتباط أسئلة االستبيان مع بعضها البعض
 .دف معرفة الفروق واالختالفات بني التكرارات املالحظة والتكرارات املتوقعة :2كا )4
كاي ( 2وهو املعامل الذي يصف العالقة بني املتغريين، وقبله يتم حساب كا :معامل التوافق )5

 .املطابقة وحتويلها إىل معامل التوافق حلسن )تربيع
  .وذلك حلساب صدق االستبيان :) laushe( املعادلة اإلحصائية لوشي  )6

  
                                                   

  .541، اجلزء الثالث، ص  SPSSمقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليل باستخدام : عز عبد الفتاح -1 
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  :خالصة الفصل -

وأيضا املنهج املناسب ملوضوع الدراسة، مث إىل حتديد جماالت الدراسة جيدا لقد مت التطرق يف هذا الفصل 
اشرنا إىل األدوات البحثية املساعدة على مجع البيانات من ميدان الدراسة، وصوال إىل عينة الدراسة وطريقة 

اللذين من خالهلما سنقوم بعرض وحتليل األرقام ) الكمية والكيفية(اختيارها وخصائصها، وأخريا أساليب التحليل 
  .طاقها كيفيا للوصول والولوج إىل نتائج الدراسة املتحصل عليهاإحصائيا واستن
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  لسابعالفصل ا
  عرض وحتليل وتفسري البيانات امليدانية

  
  .تمهيد -

  :عرض وتحليل وتفسير البيانات الميدانية -

 .الكفايات التدريسية الممارسة من وجهة نظر الطلبة: المحور األول .1

  .الكفايات التكنولوجية الممارسة من وجهة نظر الطلبة: المحور الثاني .2

  .الكفايات اإلنسانية الممارسة من وجهة نظر الطلبة: المحور الثالث .3

  .الكفايات التقويمية الممارسة من وجهة نظر الطلبة: المحور الرابع .4
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  :تمهيد -

حتديدنا اإلجراءات املنهجية للدراسة من بعد عرضنا للجانب النظري للدراسة والفصول املنطوية حتته، وبعد 
منهج وأدوات مجع البيانات وعينة الدراسة، وأساليب حتليل املعطيات، نأيت يف فصلنا هذا إىل دراسة الشواهد 
ا بطريقة موضوعية للوصول إىل  معة من ميدان البحث، وبعد تفريغها يف جداول نقوم بتحليلها وتفسريها وقراء ا

ا ستكشف نتائج واقعية و  علمية ملوضوع حبثنا، وهذه املرحلة تعترب من أهم مراحل البحث العلمي األكادميي لكو
ا، وقد مت تقسيم  عن مدى صحة أو خطأ ما جاء به يف فصول سابقة، ومدى صدق فرضيات البحث ومؤشرا

  :هذا الفصل إىل حماور حسب فرضيات الدراسة

 .املمارسة من وجهة نظر الطلبةالكفايات التدريسية : احملور األول -
  .الكفايات التكنولوجية املمارسة من وجهة نظر الطلبة: احملور الثاين -
  .الكفايات اإلنسانية املمارسة من وجهة نظر الطلبة: احملور الثالث -
  .الكفايات التقوميية املمارسة من وجهة نظر الطلبة: احملور الرابع -

معة مت االعتماد على ثالث مستويات يف التحليل أي على وجتدر اإلشارة إىل أنه يف حتليلنا ومع اجلتنا ا
موافق (من خالل اجلمع يف املستوى األول بني نسب وتكرارات بدائل اإلجابة " ليكرت الثالثي " طريقة مقياس 
، )اماغري موافق و غري موافق مت(واملستوى الثالث بني نسب ) موافق إىل حد ما(واملستوى الثاين ) جدا و موافق

هي إجابات ) موافق إىل حد ما(هي إجابات إجيابية، وإجابات ) موافق جدا و موافق(ب على اعتبار أن اإلجابات 
  .هي إجابات سلبية) غري موافق و غري موافق متاما(حيادية نوعا ما، وإجابات 

  :عرض وتحليل وتفسير البيانات الميدانية -

 :رسة من وجهة نظر الطلبةالكفايات التدريسية المما: المحور األول .1

يسعى الفاعلون يف لإلدارة اجلامعية إىل معرفة واقع املواقف الصفية، و واقع العملية التدريسية من جهة، ومن 
ا يف احلجرة  ا ويوظفو جهة أخرى معرفة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس واملهارات التدريسية اليت ميتلكو

  .الصفية

هذا احملور على أبعاد ومؤشرات ختص الكفايات التدريسية وذلك ملعرفة مدى حقيقة  وعليه اعتمدنا يف
  .املمارسة الفعلية هلذه الكفايات من وجهة نظر الطلبة
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 ):مادة التخصص(يبني متكن األستاذ من املادة الدراسية  :09جدول رقم  -
  
  
  
  
  
  
  
  

جبامعة جيجل من بالنظر إىل البيانات اليت تضمنها اجلدول أعاله واملتعلق مبدى متكن أعضاء هيئة التدريس 
طالب وبنسبة  129ب، يتضح لنا أن غالبية مفردات العينة واملقدر عددهم )مادة التخصص(املادة الدراسية 

م على بدائل اإلجابة  59.1% م من حمتوى مادة التخصص من خالل إجابا أقروا بالتمكن التام ألساتذ
م من  %34.4طالب وبنسبة  75، يف حني أجاب )موافق، موافق جدا( مبوافقتهم املتوسطة حول متكن أساتذ

من إمجايل مفردات العينة عارضوا فكرة متكن األساتذة من  %6.4طالب وبنسبة  14مادة التخصص، وأخريا 
  .مادة التخصص وهي نسبة قليلة جدا

لدراسية ويعود تفسري كل هذا إىل أنه البد على أعضاء هيئة التدريس اجلامعي اإلملام بكل ما ختص املادة ا
ا من خالل اإلعداد الكايف والتخطيط الالزم للمحاضرة، إضافة إىل إلزامية امتالكهم قاعدة علمية  اليت يدرسو
صلبة وعمق معريف يف مادة التخصص، حىت يكون مصدرا للمعرفة احلديثة للطلبة وملتزما بتطبيق هذه املعارف 

اع أساليب تدريسية حديثة تسهل وصول املعلومة إىل الطلبة وكيفية االستفادة منها يف حياة الطلبة، كل هذا بإتب
بأسرع الطرق وأسهلها، وهذا ما أقر به االجتاه النظري األكادميي يف التعليم والتدريس بضرورة أن يكون لدى 

  .األستاذ تكوين أكادميي مرتكز على اجلودة والنوعية

وحصرها يف جمموعة من ) د ما، غري موافقموافق إىل ح(يف حني ميكن حتليل اختيارات الطلبة األخرى 
املؤشرات، هذه األخري أشارت إليها الكثري من الدراسات، ومن بني ذلك، افتقار الكثري من األساتذة إىل اإلعداد 
والتكوين الكايف قبل الولوج إىل العملية التدريسية، وعدم جناعة أساليب اإللقاء وتوصيل املعلومة للطالب، إضافة 

رار بالدرس أو احملاضرة إىل مستوى أكادميي أعلى أو أدىن من مستوى الطالب، أخريا عدم حتسن كل ما إىل االجن
على ضرورة تكوين عالقة بني األستاذ والطالب داخل احلجرة " ماكس فيرب"يريده ويتوقعه الطالب، وعليه يصر 

لطريقة العقلية من خالل معرفة ما يريده الصفية، هذه العالقة تكون مبنية على الفهم، هذا الفهم يتحقق بإتباع ا
  .ويقصده الطالب والطريقة الوجدانية من خالل حتسس واستشعار ما يريد الطالب الوصول إليه

 

  التكرارات
  )%(املئوية النسبة   التكرار  بدائل اإلجابة

  17,4  38  موافق جدا
  41,7  91  موافق

  34,4  75  موافق إىل حد ما
  5  11  غري موافق

  1,4  03  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

موافق جدا 
17,4

موافق 
41,7

موافق إلى 
حد ما 
34,4

غیر موافق 
5

غیر موافق 
1,4تماما 

.متكن األستاذ من املادة الدراسية يبني) 02(الشكل رقم   
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 :يبني تتبع األستاذ للمستجدات اليت هلا عالقة مبهنة التعليم :10جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
املئوية  النسبة  التكرار

)%(  
 18,8 41 موافق جدا

  35,3  77  موافق
  32,6  71  موافق إىل حد ما

  8,7  19  غري موافق
  4,6  10  غري موافق متاما

موع   100  218  ا

العينة املقدر عددهم من خالل واستقراء وحتليل بيانات اجلدول أعاله يتضح أن أكثر من نصف مفردات 
م للمستجدات احلديثة اليت هلا عالقة مبهنة التعليم خاصة وحنن قروا بتتبع أ %54.1طالب وبنسبة  118ب أساتذ

طالب  71، يف حني أشار من خالل اختيارهم لبدائل اإلجابة موافق وموافق جدا يف عصر العوملة واالنفتاح
 29ب من إمجال أفراد العينة مبوافقتهم إىل حد ما حول هذا املوضوع، أما الفئة املتبقية واملقدرة  %32.6وبنسبة 

ا غري موافقة وغري موافقة متاما على تكيف أعضاء هيئة التدريس اجلامعي مع  13.3طالب وبنسبة  أجابت بأ
  .املستجدات احلاصلة يف مهنة التعليم

بحوثني إىل االختالف يف مستويات وقدرات األساتذة اجلامعيني أنفسهم، ويعود هذا التباين يف إجابات امل
واالختالف يف ممارسة كل ما هو جديد يف هذه املهنة، فنجد هناك أساتذة لديهم مستوى عال من الكفاءة 

يف والذكاء، ولديهم إملام تام بالطرق املختلفة للتعلم وتتبع أساليب تدريسية حديثة ويوظف وسائط تكنولوجية 
العملية التدريسية وخيتار مصادر جديدة للمعلومات ويسعى للنمو املهين، وحيني يف بعض األحيان حماضراته مبا 
تمع، وذلك على خالف بعض األساتذة الذين يعتمدون على طرق تدريس  يتماشى مع التطور احلاصل يف ا

ا، وهي طرق ال جتاور املستجدات اجلديدة تقليدية تقتصر على التلقني وقياس مدى ختزين املعلومات واستعدادا
يف مهنة التعليم، إضافة إىل جهل الكثري منهم للتطبيقات التكنولوجية املساعدة على تفعيل وتنشيط العملية 

  .التعليمية خاصة وحنن يف عصر ثورة املعلومات وتقنيات االتصال املتطورة

الفائقة والوعي الالزم باملستجدات اجلديدة يف مهنة  وعليه البد على املدرس اجلامعي أن تكون لديه القدرة
التعليم حىت يتمكن من توظيفها يف تنمية القدرة لدى الطالب على االستغالل األمثل هلذا الزخم الكبري من 

يف نظرية النفعية حول التعليم والتدريس ويف دراساته حول " جون ديوي"املعلومات واملعارف، وقد أشار 
م ) الطلبة(يمية إىل أن دور املعلم هو توجيه التالميذ املؤسسات التعل إىل أداء األنشطة اليت تتالئم مع ميوال

تمع عموما، إضافة إىل أنه على  م وتساير يف نفس الوقت اإلضافات اجلديدة احلاصلة يف املدرسة، ويف ا ورغبا
ا إىل مصاف املهن املرموقة األستاذ أن يدرك أمهية املهنة اليت ميارسها، ويدرك قدسية رسالتها   .لريتقي 

موافق جدا 
18,8

35,3موافق 

موافق إلى حد 
32,6ما 

غیر موافق 
8,7

غیر موافق 
4,6تماما 

يبني تتبع األستاذ للمستجدات اليت هلا عالقة مبهنة التعليم)03(الشكل رقم   
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 يبني كفاءة األستاذ يف إدارة اللقاء التعليمي :11جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 20,2  44  موافق جدا
  30,7  67  موافق

  33,9  74  موافق إىل حد ما
  11  24  غري موافق

  4,2  9  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

ميكن القول أن األستاذ الكفء هو األستاذ الذي جييد إدارة الصف واللقاء التعليمي بعفوية واتزان، ولقد 
على إدارة اللقاء جاء هذا السؤال يف استبياننا ملعرفة إن كان أعضاء هيئة التدريس اجلامعي جبيجل لديهم القدرة 

الصفي أم ال، وعليه تشري البيانات الرقمية يف اجلدول أعاله إىل أن أكرب فئة من أفراد العينة كانت إجابتهم ترتاوح 
موافق إىل (إجابة وسطية  %33.9طالب وبنسبة  74يف حني أجاب  %50.9بني موافق وموافق جدا وبنسبة 

  .من إمجايل مفردات العينة %15.2فقني والغري موافقني متاما بنسبة ، لنصل إىل إجابات الطلبة الغري موا)حد ما
وتفسري هذه األرقام يدفعنا إىل القول أن موافقة مفردات العينة على قدرة األساتذة اجلامعيني جبامعة جيجل 

الصفي  على إدارة اللقاء التعليمي هو مؤشر على العالقة اجليدة بني األساتذة والطلبة، ومؤشر على االنضباط
والتزام الطلبة بكل ما يكلفون به داخل وخارج الصف مما يسمح برفع مستوى العملية التعليمية، فالطاعة 
د طلبته على حب النظام واالنضباط وكيف  واالنضباط أمر أساسي ينبغي أن يتعلمه الطلبة، وعلى األستاذ أن يعوّ

زم هلم كي يتعلموا ويسريوا بانتظام حنو حتقيق أهدافهم وأن ميتثلون ألوامره، هذا اإلشكال من شأنه توفري املناخ الال
  .اإلدارة اجليدة للموقف التعليمي تساعد على التفاعل اجليد بني مجيع الفاعلني يف العملية التعلمية

لكن حتليلنا إلجابات أفراد العينة الذين مل يوافقوا أو وافقوا إىل حد ما يدفعنا إىل القول أيضا عن عدم رضا 
م يف هذا اإلشكال، فبعض األساتذة ال يسيطرون على اللقاء الصفي، وليس لديهم الشخصية ال طلبة على أساتذ

القيادية القادرة على إدارة هذا الصف بكفاءة عالية، فأسلوبه يعتمد على اإلدارة الرتسلية اليت تتسم بالالمباالة 
ما سيؤثر ال حمالة على تسيري العملية التعليمية بفعالية  والتسيب والعشوائية يف التفاعل والتعامل مع الطلبة، هذا

  .وعلى القدرة يف الوصول إىل األهداف املسطرة

ومنه البد على األستاذ اجلامعي الفعال أن يكرس شيء من التنظيم يف غرفة الصف بشكل يسمح بتوفري 
  .اء نوع من اجلودة على العملية التعليميةالبيئة الصاحلة للتعلم واملناخ الالزم للتواصل والتفاعل اهلادف إىل إضف

  

موافق جدا 
20,2

موافق إلى 30,7موافق 
33,9حد ما 

غیر موافق 
11

غیر موافق 
4,2تماما 

 يبني كفاءة األستاذ يف إدارة اللقاء التعليمي) 04(الشكل رقم 
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 .يبني إملام األستاذ بأساليب التدريس املناسبة :12جدول رقم  -
  

من خالل تفحصنا لألرقام اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله واخلاص برأي املبحوثني حول إملام أعضاء هيئة 
من إمجايل املبحوثني أجابوا  %49.1طلبة وبنسبة  107التدريس اجلامعي بأساليب التدريس املناسبة، رأينا أن 

حول هذا السؤال ويعود ذلك يف نظرهم أن مهنة األستاذية يف اجلامعة حتتم على  وموافقتهم التامة مبوافقتهم
شاغلي هذه الوظيفة اإلملام بأساليب التدريس املناسبة واملساعدة على تطوير مهارات وقدرات الطلبة من خالل 

ية، لذا على أساتذة إثارة دافعيتهم حنو التعلم وإيصال املعلومة بيسر من خالل شرحه للدروس بوضوح ودقة متناه
اجلامعة أن يكونوا عارفني خببايا األساليب التدريسية املالئمة للعملية التدريسية واليت تساعد على حتقيق نتائج 
معينة مرغوب فيها وبفعالية كبرية، واليت تساعد أيضا على إمناء القدرة على التفكري لدى املتعلم وإبراز شخصيته 

  .وحل مشكالته

من إمجايل أفراد العينة بأن إملام األستاذ بأساليب التدريس  %32.6طالبا وبنسبة  74يف حني أجاب 
م موافقون إىل حد ما، ويعود ذلك إىل اختالفهم مع بعض األساتذة يف أجنع األساليب التدريسية،  املناسبة بأ

آخر غري حيث أن األستاذ يطبق أسلوب تدريسي معني على خالف الطالب الذي يفضل أسلوب تدريسي 
من  %18.3طالبا وبنسبة  40أسلوب األستاذ الذي يراه غري مناسب يف توصيل الفكرة أو املعلومة، كما أشار 

م غري موافقني على إملام األساتذة لألساليب التدريسية املناسبة إليصال املعلومة  إمجايل جمتمع البحث إىل أ
  .األساليب التدريسية تفضيال لدى الطلبة للطلبة، كون بعض املدرسني اجلامعيني ال يدركون أهم

وعليه فاألستاذ البد أن يتحسس لدى الطالب كل ما من شأنه تسهيل عملية التعليم والتعلم من خالل 
  .إدراكه ألهم الطرق التدريسية اليت يفضلها الطلبة واليت يستوعبون من خالهلا املادة الدراسية

  

  التكرارات
  )%(املئوية  النسبة  التكرار  بدائل اإلجابة

 19,3  42  موافق جدا
  29,8  65  موافق

  32,6  71  موافق إىل حد ما
  11,9  26  غري موافق

  6,4  14  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

موافق جدا 
19,3

موافق 
29,8

موافق إلى 
32,6حد ما 

غیر موافق 
11,9

غیر موافق 
6,4تماما 

 يبني إملام األستاذ بأساليب التدريس املناسبة) 05(الشكل رقم 
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 .لتدريس لطرق التدريس احلديثةيبني استخدام عضو هيئة ا :13جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 38,5  84  موافق جدا
  33,5  73  موافق

  17,4  38  موافق إىل حد ما
  4,6  10  غري موافق

  6  13  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

ا املدرس يف  إن التدريس كأي مهنة حتتاج إىل معرفة وفن، وتتمثل املعرفة باألساسيات اليت جيب أن يلم 
إخل، أما الفن يف التدريس فيتمثل يف اختيار ...التمكن من مادته العلمية وأهداف العملية التعلمية وطبيعة املتعلم

ضوء اهلدف املنشود مبا يتالءم وطبيعة املتعلم، هذا ما دفعنا إىل طرح  الطرائق املناسبة لتوصيل املادة الدراسية يف
 %72طالب وبنسبة  157ب هذا البند على مفردات العينة، حيث أجابت الغالبية املطلقة منها واملقدر عدد 

لتعاوين طريقة املناقشة واحلوار وطريقة التعلم اكباستخدام أعضاء هيئة التدريس اجلامعي لطرق تدريسية حديثة  
ا مع  من خالل اإلجابة مبوافق وموافق جدا، إخل...مبجموعات صغرية و ما يدعم هذا الطرح املقابلة اليت قمنا 

العينة املختارة، حيث أمجع معظم الطلبة املبحوثني على توظيف معظم األساتذة هلذه الطرق احلديثة خاصة يف 
طلبة فإن طريقة املناقشة هي الطريقة الفضل لديهم حيث يتم األعمال املوجهة واألعمال التطبيقية، وحسب رأي ال

ا حافزا  فيها تبادل اآلراء مع األساتذة بشكل يعزز ويرضي ما يقدمه األستاذ إليهم من معارف، إضافة إىل كو
لتنمية تفكري الطالب اجلامعي من جهة، ومن جهة أخرى هي اآللية اليت يتعرف من خالهلا األستاذ على مدى 

  .ه يف التدريس ومدى وصول املادة الدراسية إىل طالبهجناح
وجتدر اإلشارة إىل أن الكثري من الدراسات والنظريات تؤكد على ضرورة استخدام األساتذة اجلامعيني لطرق 
ل العملية التعليمية ومن مثة ميكن أن حنقق نوعا من اجلودة يف هذه العملية، ومن  حديثة يف التدريس، حىت تسهُ

والذي أصر على ضرورة تعويض الطرق التدريسية " ماكلني"جند النظرية االجتماعية التعاونية بزعامة  بني ذلك
التقليدية كاإللقاء بطرق حديثة كالعمل التعاوين والذي من خالله ميكن أن نضفي خاصية جديدة على العملية 

الت اليت ترتبط بواقعهم واستكشاف التعليمية، إضافة إىل طريقة حل املشكالت وفيها يتعلم الطلبة حل املشك
  .احلقائق وليس تقدميها جاهزة حىت تكون هناك أكثر قابلية وإثارة للتعلم

م موافقون على  %17.4طالب وبنسبة  38كما أشارت اإلحصائيات إىل أن  من إمجايل أفراد العينة أ
م للطرق التدريسية احلديثة لكن بشكل متوسط ويعود ذلك إ ىل أن عينة مهمة من األساتذة تقوم استخدام أساتذ

باملزاوجة بني الطرق التقليدية والطرق احلديثة مكرهني ألنه من الصعب تطبيق هذه الطرق احلديثة مثال أثناء 
  .احملاضرة على اعتبار أن ذلك يتطلب الكثري من الوقت واجلهد وعدد قليل من الطلبة

موافق جدا 
38,5

33,5موافق 

موافق إلى 
17,4حد ما 

غیر موافق 
4,6

غیر موافق 
6تماما 

يبني استخدام عضو هيئة التدريس لطرق التدريس ) 06(الشكل رقم 
 احلديثة
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م غري موافقنيمن إمجايل أ %10.6طالبا وبنسبة  23لنصل إىل أن  غري موافقني  و فراد العينة أجابوا بأ
م للطرق احلديثة يف التدريس نتيجة استخدامهم لطرق تقليدية كاإللقاء خاصة أثناء  متاما على استخدام أساتذ

احملاضرات، وعدم تقبل بعض األساتذة للطرق احلديثة كاملناقشة القائمة على الرأي والرأي اآلخر، وهي طريقة 
م وطريقتهم يف التعامل املتعصبة نوعا ماتعار   .ض شخصيا

 .يبني استخدام األستاذ لطرق التدريس التقليدية :14جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 21,1  46  موافق جدا
  37,2  81  موافق

  21,1  46  موافق إىل حد ما
  10,1  22  غري موافق

  10,6  23  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

إن التدريس بالطريقة التقليدية واملتمثلة يف طريقة اإللقاء والتلقني، وفيها يتم التعليم يف اجتاه واحد، هي طريقة 
  مازالت هذه الطريقة متبعة يف جامعتنا أم ال؟ شائعة يف مجيع املستويات التعليمية وخاصة اجلامعية، وتساؤلنا هل

وبغية معرفة اجلواب حول هذا املوضوع طرحنا هذا التساؤل على مفردات الدراسة، حيث أجابت غالبيتهم 
بأن أعضاء هيئة التدريس اجلامعي الزالوا يستخدمون الطرق التقليدية  %58.3طالب وبنسبة  127ب واملقدرة 

يف التدريس مثل اإللقاء خاصة يف احملاضرات داخل املدرجات اليت تستوعب الكثري من الطلبة، هذه احملاضرات 
ا األمثل يف تقدير األساتذة على إيصال املعلومة ويف تقدير الطلبة على تل قي املعلومة، تستوجب هذه الطريقة أل

إضافة إىل أن اعتماد بعض املدرسني اجلامعيني على هذه الطريقة وعدم توظيف طرق حديثة كاملناقشة وطريقة حل 
املشكالت تعود إىل ضيق الوقت وضخامة املقررات الدراسية وغياب الوسائل التعليمية اليت ميكن أن تكون كبديل 

  .هلذه الطريقة

بديل اإلجابة موافق إىل حد ما بسبب توظيف بعض األساتذة  %21.1طالب وبنسبة  46كما اختار 
لطرق حديثة كطريقة حل املشكالت وطريقة التعلم التعاوين خاصة يف حصص األعمال املوجهة واألعمال 

طالب وبنسبة  45يف حني أشار . التطبيقية داخل املخابر واليت تقوم على املناقشة واحلوار والتعليم املتبادل
م للطرق التقليدية، واليت ال تكون لدى أ 20.7% م غري موافقني وغري موافقني متاما حول استخدام أساتذ

" جون ديوي" الطالب االجتاهات اإلجيابية حنو التعلم الذايت والتفكري املنطقي، هذا ما دعا إىل املفكر األمريكي 
  .كمتلقي فقط) التلميذ(الطالب  بضرورة التخلي عن النظم التعليمية والتدريسية القدمية اليت جتعل

موافق جدا 
21,1

37,2موافق 

موافق إلى 
21,1حد ما 

غیر موافق 
10,1

غیر موافق 
10,6تماما 

 استخدام األستاذ لطرق التدريس التقليدية يبني:)07(الشكل رقم 
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 .يبني ربط أهداف الدرس مبستوى الطالب :15جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 28,9  63  موافق جدا
  25,7  56  موافق

  20,2  44  موافق إىل حد ما
  17,4  38  غري موافق

  7,8  17  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

إن جناح العملية التعليمية مرتبط بقدرة األستاذ على ربط أهداف الدرس عموما مبستوى و واقع طلبته، 
وتوضح البيانات الكمية يف اجلدول أعاله واملتعلقة مبا مت اإلشارة إليه من قبل أن الغالبية النسبية ألفراد عينة 

على قدرة األساتذة  وموافقتهم التامة قد أعلنوا موافقتهم %54.6طالب وبنسبة  119ب واملقدر عددهم  الدراسة
م من جهة وأهداف الدرس من جهة أخرى، وذلك من خالل توجيه األستاذ  م وقدرا يف التوفيق بني مستويا

م إضافة إىل إتباع أساليب و لطلبته حنو العمليات والنشاطات اهلادفة والعملية اليت تنظم جهودهم وتستث مر قدرا
وسائل وأنشطة تعليمية حتدث نوع من االستجابات والتفاعالت واالشتقاقات اإلجيابية اليت ميكن أن حتقق قدر  

  .كاف من التعلم، فاملدرس اجلامعي يضع أهدافا وخيطط لنقل الطلبة حنو بلوغ هذه األهداف

م موافقون إىل حد ما على هذا  %20.2طالبا وبنسبة  44يف حني أجاب  من إمجايل أفراد العينة بأ
على هذا اإلشكال، ويعود ذلك إىل غياب  %25.2ب طالبا وما متثل نسبته  55التساؤل، لنصل إىل عدم موافقة 

احلنكة عند بعض األساتذة يف املوازنة بني أهداف الدرس واملنهاج وبني قدرات الطلبة، فأساليبهم التدريسية 
  .املهم وتفاعلهم مع الطلبة تتسم بنوع من الضبابية وعدم الوضوحوتع

إىل ضرورة ربط املناهج واملقررات الدراسية مبيول ورغبات الطفل املتعلم " جون ديوي " ويف هذا اإلطار نادى 
ثر من والرتكيز على فكرة انسجام أهداف الدرس مع اجتاهات واهتمامات املتعلم ألنه حمور العملية الرتبوية أك

الرتكيز على املادة أو الكتاب أو املعلم، باإلضافة إىل ضرورة تكامل الطريقة املتبعة من طرف املعلم مع املادة 
  .الدراسية املوجهة للمتعلم

 

موافق جدا 
28,9

موافق 
25,7

موافق إلى 
حد ما 
20,2

غیر موافق 
17,4

غیر موافق 
7,8تماما 

 أهداف الدرس مبستوى الطالب يبني ربط): 08(الشكل رقم 
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 .يبني استخدام اللغة ومهارات االتصال الالزمة للمادة التعليمية :16جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 31,2  68  موافق جدا
  24,8  54  موافق

  28,4  62  موافق إىل حد ما
  11,9  26  غري موافق

  3,7  08  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

طالب 122بأعاله بأن الغالبية النسبية من أفراد العينة واملقدرة تؤكد اإلحصائيات الكمية الواردة يف اجلدول 
أقرت باستخدام األساتذة اجلامعيني للغة ومهارات االتصال الالزمة لتوصيل املادة الدراسية، كما % 56وبنسبة 
م موافقون إىل حد ما مع هذا الطرح، يف حني أجاب % 28.4طالب وبنسبة  62أجاب  طالب وبنسبة 34بأ
م غري موافقني وغري موافقني متاما مع فكرة استخدام األساتذة للغة % 15.6 من إمجايل مفردات العينة بأ

  .ومهارات االتصال الالزمة للمادة العلمية
م جييدون استخدام اللغة  وتفسري هذه األرقام يقودنا إىل القول أن أساتذة جامعة جيجل من وجهة نظر طال

يدون أيضا املهارات والسلوكيات االتصالية الالزمة لشرح املادة العلمية بشكل يسهل املناسبة لتوصيل املعارف وجي
ا، كما يعترب الطلبة الذين قابلناهم أن استخدام  فهم هؤالء الطلبة حملتوى ومقررات املادة الدراسية اليت يدرسو

خالل التقريب بني األفكار  األستاذ للغة بسيطة ومهارات اتصال عفوية من شأنه أن جيسر العالقة بينهم من
وامليول واألهداف، كما أن هذه اللغة هي وسيلة تعبري وتفاهم وفهم وإفهام و وسيلة إرشاد وتوجيه ونصح، إضافة 
م مبا يتالءم مع سلوكيات األستاذ  إىل أن توظيف سلوكيات االتصال املناسبة يساعد الطلبة على تعديل سلوكيا

ا   .واملؤسسة اليت يدرس 
م خمافيما خيص األفراد الذين كانت إجا أما ىل أن بعض األساتذة ال ميتلكون فة للموافقة فيعود ذلك إلبا

اللغة واملهارات االتصالية املناسبة لتوصيل املادة الدراسية يف يسر، فرمبا لغتهم تكون أرقى وأقوى من مستوى 
لألمثلة املناسبة اليت تساعد على شرح  قدرات الطالب يف االستيعاب إضافة إىل عدم توظيف بعض األساتذة

املادة، وأيضا إىل عدم توظيف احلركات االتصالية واإلمياءات واإلشارات واإلحياءات اليت ميكن من خالهلا ترمجة 
  .حمتوى الدرس إىل مهارات وسلوكيات تسهل فهم الطالب ملادته الدراسية

 

موافق جدا 
31,2

24,8موافق 

موافق إلى حد 
28,4ما 

غیر موافق 
11,9

غیر موافق 
3,7تماما 

 يبني استخدام اللغة ومهارات االتصال الالزمة للمادة التعليمية): 09(الشكل رقم 
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 .املقرر بشكل منظميبني تقدمي األستاذ ألفكار وموضوعات  :17جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 22  48  موافق جدا
  36,7  80  موافق

  25,2  55  موافق إىل حد ما
  13,8  30  غري موافق

  2,3  05  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

طالب  128بقدرة يتضح جليا من خالل املعطيات الكمية يف اجلدول أعاله أن الغالبية من أفراد العينة وامل
م يقدمون حمتوى الدرس وموضوعات املقرر  التامة واملبدئية همقد أبدوا موافقت% 58.7وبنسبة  على أن أساتذ

م موافقو % 25.2طالب وبنسبة  55بشكل منظم، يف حني يصر  ن أحيانا وغري موفقني أحيانا أخرى، على أ
هم منخفضة حول فكرة افقتمن إمجايل أفراد العينة الذين أجابوا بأن مو % 16.1طالب وبنسبة  35على خالف 

  .التقدمي املنظم ألفكار وموضوعات الدرس

أن  وتفسرينا هلذه األرقام واإلحصائيات بشكل متسلسل يدفعنا للقول أن موافقة غالبية املبحوثني على
م يقدمون أفكار دروسهم بشكل منطقي ومنظم يعود إىل الكثري من األساتذة خيططون يف بداية كل  أساتذ
موسم جامعي ويف كل بداية حماضرة أو تطبيق إىل ذكر احملاور أو الفصول أو املباحث اليت سوف يسري عليها 

هم حنو أهم النقاط واألفكار اليت يركز عليها دون األستاذ يف تقدمي املعلومة اخلاصة باحملاضرة أو التطبيق، مع تبصري 
نسيان أهداف الدرس ومستوى الطالب، فالتخطيط والتحضري املسبق ملوضوعات املقرر يساعد األستاذ على 
تنظيم حمتوى التعليم بشكل جيعله أكثر مالءمة مع إمكانات الطلبة ويتجنب فيه إهدار الوقت واجلهد مما يضفي 

م، كما أشار بعض الطلبة يف نوع التكامل والرت  ابط بني أهداف العملية التعليمية وأهداف املتعلمني وحاجا
م يبدأون يف تقدمي املعلومة من األسهل إىل األصعنب واالنتقال من فكرة ألخرى ال  مقابلتنا هلم إىل أن أساتذ

ا كاملة من طرف املتعلم، ك ل هذا كفيل مبساعدة الطالب على يكون إال بعد شرح مفصل للفكرة األوىل واستيعا
  .فهم املعلومة والتسهيل عليه عملية التذكر والتطبيق واإلتقان

يف حني جند األقلية من أفراد العينة ال يوافقون هذا الطرح أو يوافقون إىل حد ما، ومربرهم يف ذلك أن بعض 
املعلومة يف حتليل حمتوى املقررات نتيجة األساتذة ال خيططون وال ينظمون وال يشرحون وال يتدرجون يف تقدمي 

العدد الكبري للطلبة أو إمهاهلم ملا مت ذكره من قبل، ومههم الوحيد هو كيفية االنتهاء من تقدمي املعارف واحملاضرات 
 .دون التأكد من وصوهلا وحتقيقها للنتائج املرجوة

موافق جدا 
22

موافق 
36,7

موافق إلى 
حد ما 
25,2

غیر موافق 
13,8

غیر موافق 
2,3تماما 

 يبني تقدمي األستاذ ألفكار وموضوعات املقرر بشكل منظم): 10(الشكل رقم 
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 .يبني تشويق وإثارة األستاذ النتباه الطلبة :18جدول رقم  -
  راراتالتك
  بدائل اإلجابة

  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 24,3  53  موافق جدا
  22,5  49  موافق

  27,1  59  موافق إىل حد ما
  14,7  32  غري موافق

  11,5  25  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

املؤسسات التعليمية على جعل العملية التعليمية عملية مثرية لالهتمام وشيقة حيرص الكثري من املربيني يف 
حىت تكون عملية مثمرة ومفيدة، وقد أشارت البيانات الرقمية يف اجلدول أعاله إىل أن نصف املبحوثني تقريبا 

اجلامعيني  قدرة األساتذة مبوافق وموافق جدا على قد أجابوا% 46.8مبحوث وبنسبة  102ب واملقدر عددهم 
م  تشويقهم وإثارة انتباههم أثناء الدرس من خالل إثارة دافعيتهم حنو الدرس، وتوفري الظروف  يفالذين يدرسو

قا وتساعد أيضا على حصر انتباههم يف املوقف التعليمي  ّ اال وشي والعوامل اليت تساعد على جعل هذا التعليم فعّ
حبماس يف نشاطات الدرس املختلفة، ويف سياق آخر البد على التعلمي وما جيري فيه من أنشطة، واملشاركة 

ا أن جتعل الطالب يركز انتباهه على  األستاذ أن ينوع يف النشاطات التعليمية واملواقف واحلركات اليت من شأ
للتعلم، الفعاليات التعليمية اهلادفة، كما أن استخدام طريقة املكافآت والثواب من شأنه أن جيذب انتباه املتعلمني 

دون إمهال دوافع وحاجات وميوالت املتعلمني، كل هذا من شأنه أن يساعد على تطوير مواهب وقدرات الطلبة 
نظرية السلوكية بزعامة الفردية واليت ستمنحه مستقبال الرتبة العلمية واملكانة االجتماعية املرموقة، ولقد دعت ال

املتعلمني أثناء الدرس من خالل إثارة دافعيتهم اليت تعترب هي ىل ضرورة الرتكيز على إثارة انتباه إ" واطسون"
  .املسؤولة عن ختزين الطاقة لدى الطالب بتوجيه سلوكه حنو إشباع حاجاته

ا موافقة % 27.1طالب وبنسبة  59كما يلي ذلك إجابات  من إمجايل مفردات البحث واليت أقرت بأ
ال يوافقون على ذلك ويعود % 26.2أفراد العينة وهم األقلية بنسبة نوعا ما على هذا الطرح، يف حني جند باقي 

م ال يفرون الظروف اليت تساعدهم على االنتباه للتعلم وال يقومون  ذلك من وجهة نظرهم إىل أن بعض أساتذ
م مبوضوع الدرس مما يشعرهم بنوع من امللل والنفور من  بالنشاطات املساعدة على إثارة محاسهم واهتماما
األستاذ ومادته الدراسية، فهمه الوحيد إلقاء حمتوى الدرس بعيدا عن استخدام النشاطات واملثريات اليت حتدث أثرا 

 .لدى الطلبة وتشوقهم حلب االستطالع والتعلم

موافق جدا 
24,3

موافق 
موافق إلى 22,5

27,1حد ما 

غیر موافق 
14,7

غیر موافق 
11,5تماما 

 يبني تشويق وإثارة األستاذ النتباه الطلبة): 11(الشكل رقم 
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 .يبني حتليل عضو هيئة التدريس حملتوى الدرس :19جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 21,6  47  موافق جدا
  32,6  71  موافق

  33  72  موافق إىل حد ما
  9,6  21  غري موافق

  3,2  07  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

اجلامعي حملتوى الدرس  توضح لنا البيانات اإلحصائية يف اجلدول أعاله واملتعلقة بتحليل أعضاء هيئة التدريس
تؤكد على حتليل % 54.2مبحوث وبنسبة  118ب على أن الغالبية النسبية من أفراد العينة واملقدر عددهم 

األساتذة حملتوى ومقرر الدرس أثناء تقدميه للطلبة وذلك من خالل حتديد العناصر األساسية للتعلم من معارف 
السرتاتيجيات املناسبة للتدريس واإلملام التام مبادة التخصص وأخريا وجتنب العشوائية يف تقدمي الدرس واختيار ا

حتديد اهلداف التدريسية، ويكون كل هذا بإعطاء حملة مبدئية عن حمتوى الدرس، وتقوميه بإشراك الطلبة يف ذلك، 
يف صورته النهائية مث حتليل هذا احملتوى وانتقاء املفاهيم واملفردات االرتكازية لتدريسها مث إعداد حمتوى الدرس 

وتقدميه بشكل يّسهل فهم املتعلم للمادة الدراسية، ولإلشارة فقط فإن حتليل حمتوى مادة الدرس أصبح من 
األساليب العلمية اليت البد على األستاذ اجلامعي التحكم فيها واستخدامها لوصف احملتوى الظاهر واملضمون ملادة 

علم املختلفة، كما أن هذا التحليل من مساته أن يكون مرتبطا الدرس واستخالص ما يتضمنه من جوانب الت
  .بأهداف الدرس

م موافقون إىل حد ما حول حتليل الدرس إىل مكوناته % 33طالب وبنسبة  72وقد كانت إجابات  أ
م، يف حني أجاب  من إمجايل مفردات العينة بعدم % 12.8طالب وبنسبة  28اجلزئية من طرف أساتذ

هذا الطرح، ويعود ذلك إىل عدم حتكم بعض األساتذة يف هذه املهارة أو الكفاية، وإذا كان هناك  موافقتهم على
حتكم يكون بشكل بسيط وسطحي، إضافة إىل أن البعض اآلخر من األساتذة يهمل مطلقا هذه املهارة وال 

لدراسات الرتبوية أن مدرس القرن يوظفها يف العملية التدريسية إميانا منهم بعدم فاعليتها، وقد أثبتت الكثري من ا
البد أن ميتلك قاعدة معرفية كبرية وميتلك كفايات تدريسية منها مهارة حتليل الدرس وتوصيل حمتواه بشكل  21

  .سلس إىل الطلبة

 

موافق جدا 
21,6

32,6موافق 
موافق إلى 

33حد ما 

غیر موافق 
9,6

غیر موافق 
3,2تماما 

 يبني حتليل عضو هيئة التدريس حملتوى الدرس): 12(الشكل رقم 
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 .يبني حتمس األستاذ يف تقدمي املعلومة واإلجابة على تساؤالت الطلبة :20جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  ارالتكر 

 28,4  62  موافق جدا
  29,8  65  موافق

  24,8  54  موافق إىل حد ما
  11,5  25  غري موافق

  5,5  12  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

اإلحصائية يف اجلدول أعاله يتبني أن غالبية أفراد العينة واملقدر عددهم من خالل استقرائنا لألرقام 
على أن األستاذ اجلامعي جبامعة جيجل  وموافقتهم الكبرية قد أعلنوا موافقتهم% 58.2مبحوث وبنسبة 127ب

م، هذا ما يربر على أن العالقات بيت األساتذة وال طلبة هي متحمس يف تقدمي املعلومة واإلجابة على تساؤال
عالقات مهنية وعالقات تتسم بالدفء واحلماس والتشجيع على اكتساب مادة الدرس من خالل إتباع جمموعة 
من النشاطات والعمليات والسلوكات اليت تؤدي إىل جذب وتقوية انتباه الطلبة أثناء سري الدرس، باإلضافة إىل 

يق تغيريه املقصود لسلوكياته اللفظية كتغيري نربة إظهاره نوعا من احلماس واجلدية يف عرض حمتوى الدرس عن طر 
الصوت وتغيري أمناط التفاعل أو غري اللفظية كالصمت يف بعض األحيان، واإلشارات، وتعابري الوجه واإلمياءات 

  .إخل وخيتم هذا احلماس يف العرض باإلجابة على األسئلة املبهمة واليت حتتاج إىل شرح وتفصيل أكرب...واحلركات

وافقوا على هذه الفكرة إىل حد ما، كون بعض األساتذة ال % 24.8طالبا وبنسبة  54ني جند أن يف ح
ا أن تربر محاستهم ودافعيتهم يف تقدمي املعلومة، ويف املقابل  جتدهم يستخدمون أي سلوكات أو حركات من شأ

أن الكثري من األساتذة  متثل غري املوافقني على هذا الطرح، وحجتهم يف ذلك% 17طالبا وبنسبة  27جند 
م للدرس،  يقدمون املعلومات واملعارف بشيء من الربودة والالمباالة الغري مربرة واليت تكون عائقا أمام استيعا
فاألستاذ الذي ال يثري اهتمامهم ومحاسهم للدرس عن طريق إجراءات متعددة كالتهيئة للدرس واالستثارة ببعض 

عيق حتقيق أهدافهم وأهداف العملية التدريسية، إضافة إىل أن تعصب بعض إخل هو أستاذ فاشل ي...األمثلة
م  األساتذة وختوف الطلبة منهم مينعهم من طرح التساؤالت عليهم مما يؤثر ال حمالة على فهم ودرجة استيعا

  .للمقررات واحملتويات الدراسية

حوله الكثري من الدراسات واليت بينت أن وجتدر اإلشارة إىل أن أسلوب التدريس احلماسي لألستاذ، أُقيمت 
  .محاس املعلم عموما يرتبط ارتباطا ذا أمهية وداللة مبستوى حتصيل الطالب

  

موافق جدا 
28,4

موافق 
29,8

موافق إلى 
24,8حد ما  غیر موافق 

11,5

غیر موافق 
5,5تماما 

  يبني حتمس األستاذ يف تقدمي املعلومة): 13(الشكل رقم 
 واإلجابة على تساؤالت الطلبة 
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 .يبني توظيف األستاذ خلربته يف زيادة احلصيلة املعرفية للطالب :21جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 35,3  77  موافق جدا
  28,9  63  موافق

  24,3  53  موافق إىل حد ما
  09,6  21  غري موافق

  01,8  04  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

تمع ليحقق أغراضه الرتبوية، فهو القائم على  تراثه الثقايف وهو املسؤول عن األستاذ هو اخلبري الذي أقامه ا
إخراج أفراد صاحلني وفاعلني فيه، وقد أشارت اإلحصائيات الرقمية يف اجلدول أعاله واملتعلقة مبدى قدرة على 

طالب وبنسبة  140ب توظيف خربته يف زيادة احلصيلة املعرفية للطالب على أن غالبية املبحوثني واملقدرين 
م وجتربتهم اليت قد وافقوا على هذه العبا% 64.2 م حياولون قدر اإلمكان توظيف خرب رة على اعتبار أن أساتذ

حصلوا عليها جراء عملهم لسنني طويلة يف مهنة التدريس، هذا التوظيف يكون يف مجيع اجلوانب اليت ختص 
م، الطلبة خاصة اجلانب املعريف والعلمي، فاألستاذ يسعى إلرشاد الطلبة حنو التخصصات اليت تناسب ق درا

وينصحهم لكيفية استغالل وقت الدرس ويوجههم حنو الطرق واألساليب اليت تساعدهم على أخذ كم هائل من 
املعلومات واملعارف من األستاذ، ويعلمهم كيفية تفعيل وترشيد الوقت للحفظ يف االمتحانات وحتضري النشاطات 

جع العلمية املوثوق فيها واملساعدة يف إجناز حبوث الطلبة، املنزلية والبحثية، إضافة إىل توجيههم حنو املصادر واملرا
  .كل هذا من شأنه رفع مستوى الطالب وزيادة احلقيبة املعرفية له واختصار الفرتات الزمنية لتعلم الطلبة

على أن هناك توظيف خلربة األستاذ يف زيادة احلصيلة % 24.3كما أجاب ربع املبحوثني تقريبا وبنسبة 
من % 11.4طالب وبنسبة  25بطالب لكن من جانب بعض األساتذة فقط، أما الفئة املتبقية واملقدرة املعرفية لل

م، ألنه يف مقابلتنا لبعض الطلبة أشاروا إىل أنه ليس  م خلربا إمجايل مفردات العينة رفضت فكرة توظيف أساتذ
فالطالب حسب رأيهم مطالب بتوظيف بالضرورة أن يوظف األستاذ خربته حىت يزيد الطالب حصيلته املعرفية، 

قدراته ومهاراته وأن يكون عصامي يف تكوينه من مجيع اجلوانب، كما أنه مطالب بإجراء البحوث والتكليفات 
املطالب بإجنازها والتفاعل اإلجيايب مع األستاذ داخل احلجرة الصفية وأثناء الدرس واملناقشة واحلوار بشكل يزيد من 

  .منوه املعريف

  

 

موافق جدا 
35,3

موافق 
28,9

موافق إلى 
حد ما 
24,3

غیر موافق 
9,6

غیر موافق 
1,8تماما 

 يبني توظيف األستاذ خلربته يف زيادة): 14(الشكل رقم 
 احلصيلة املعرفية للطالب 
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 .يبني مساعدة الطلبة على ابتكار احللول وإجراء البحوث :22ول رقم جد -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 28  61  موافق جدا
  28,9  63  موافق

  23,4  51  موافق إىل حد ما
  12,8  28  غري موافق

  06,9  15  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

من خالل تفحصنا لألرقام واإلحصائيات الواردة يف اجلدول أعاله واخلاص مبساعدة األساتذة للطلبة على 
قد أجابوا باملوافقة % 56.9مبحوث وبنسبة  124ب ابتكار احللول تبني لنا أن غالبية املبحوثني واملقدر عددهم 

على هذه الفكرة وحجتهم يف ذلك أن أغلبية األساتذة هم باحثني يف األصل لذا يوظفون دائما واملوافقة العالية 
م البحثية بشكل يساعد الطلبة على ابتكار احللول وإجراء البحوث، فاألستاذ هو موجه الطالب حنو  خرب

ملواضيع البحوث، وهو الذي يقوِّم اخلطط البحثية سياقات حبثية مناسبة، وحنو املصادر واملراجع العلمية املناسبة 
ويضع الطلبة يف اإلطار العام الذي تسري عليه هذه البحوث، والعمل معهم كفريق متعاون ومتجانس، إضافة إىل 
ا  ممارسة طرق وأساليب تدريسية كطريقة حل املشكالت وأسلوب التعلم الذايت وأسلوب العصف الذهين من شأ

لد إنتاج أفكار وآراء إبداعية من الطلبة أن تغرس روح امل بادرة واملبادأة والنزعة إىل التجديد وابتكار احللول، وتوّ
  .أنفسهم حلل مواضيع حبثية معينة

م يوافقون على هذه العبارة بشكل متوسط، أما البقية % 23.4مبحوث وبنسبة  51يف حني أجاب  بأ
قد أجابوا بعدم موافقتهم على هذا الطرح، ومربرهم يف % 19.7طالب وبنسبة  43ب من مفردات العينة واملقدرة 

م على إجراء البحوث خاصة يف حصص األعمال املوجهة واألعمال  ذلك أن معظم األساتذة ال يساعدو
م أثناء تقدمي هذه البحوث بوابل من  م حنو اآلليات املساعدة على ذلك، بل ينتظرو التطبيقية وال يرشدو

ة ويتصيدون أخطائهم ومآخذهم، كما أن األغلبية من املدرسني اجلامعيني يعتمدون على طرق الكلمات اجلارح
  .وأساليب تدريسية قدمية ال تساعد الطلبة على التفكري الناقد واملنطقي وابتكار حلول املواضيع املبهمة

  

 

موافق جدا 
28

موافق 
28,9

موافق إلى 
حد ما 
23,4

غیر موافق 
12,8

غیر موافق 
6,9تماما 

 ابتكار احللول وإجراء البحوثيبني مساعدة الطلبة على ): 15(الشكل رقم 
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 .يبني تعليم الطالب ملهارات التفكري والبحث :23جدول رقم  -
  التكرارات

  جابةبدائل اإل
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 22,9  50  موافق جدا
  31,2  68  موافق

  23,4  51  موافق إىل حد ما
  13,3  29  غري موافق

  09,2  20  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

اجلدول أعاله أن األغلبية النسبية من أفراد عينة الدراسة واملقدر نستنتج من املعطيات الكمية املوجودة يف 
قد وافقوا على فكرة تعليم األستاذ لطالبه مهارات التفكري والبحث، يف حني % 54.1وبنسبة  118ب عددهم 
م موافقون نوعا ما على هذا الطرح، أما البقية واملقدرين % 23.4طالبا وبنسبة  51أجاب  طالبا  49ببأ

م زمالئهم املبحوثني% 22.5سبة وبن   .كانوا خمالفني إلجابا
وتفسرينا إلجابات غالبية املبحوثني يدفعنا للقول أن أساتذة جامعة جيجل يوظفون بعض األساليب 
التدريسية املساعدة على التفكري، وتوجيه الطلبة حنو البحث يف مصادر التعليم املناسبة، فاألستاذ حسب رأيهم 

م الذهنية والفكرية طوال الوقت، وإتقان مطالب بتنويع  األساليب التدريسية اليت تساعد على استمرار نشاطا
وسائل تدريسية تنمي حب االستطالع والبحث يف نفوس الطلبة، وإعداد تطبيقات ونشاطات تدريسية تساعد 

ليت تنمي مهارات التفكري على إنتاج أكرب عدد من األفكار والتصورات، إضافة إىل التنويع يف صياغة األسئلة ا
الناقد واإلبداعي عند الطلبة، وإعطائهم االستقاللية واحلرية يف طرح األفكار وإثارة التساؤالت، وتشجيعهم على 
حل هذه التساؤالت بأكثر من طريقة، وبالتايل فإن تصميم مواقف تدريسية قائمة على دمج مهارات التفكري مع 

من شأنه مساعدة الطلبة على استيعاب املادة العلمية ومهارة التفكري مع، موضوعات وحمتوى املقرر الدراسي 
  .وتنمية مهارة حل املشكالت واختاذ القرارات

أما الرافضون واملخالفون هلذا التربير فريون أن أساتذة اليوم ال يوظفون األساليب التدريسية املساعدة على 
يب تدريسية ينقلون من خالهلا املعارف واملعلومات إىل املتعلم تنمية مهارات التفكري والبحث وإمنا يتبعون أسال

بشكل يصبح دوره اإلصغاء والتلقي وكتابة املالحظات وذلك نتيجة للزيادة الكبرية يف عدد الطالب وازدحام 
ة الفصول واملدرجات وارتفاع كثافتها مما جيعل من الصعب استخدام األساليب واالسرتاتيجيات التدريسية املساعد

على إمناء مهارات التفكري والبحث عند الطلبة، كما أن طريقة بعض األساتذة يف التدريس واحملاضرة تعتمد على 

موافق جدا 
22,9

موافق 
31,2

موافق إلى 
حد ما 
23,4

غیر موافق 
13,3

غیر موافق 
9,2تماما 

 يبني تعليم الطالب ملهارات التفكري والبحث): 16(الشكل رقم 
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قناة اتصال ذات اجتاه واحد بني احملاضر والطالب، فال وجود للمناقشة وال تغذية راجعة، وهذا ما يضعف قدرة 
أن ثلث تفكري الطالب أثناء إلقاء " بلوم"النفساين الطلبة على التفكري والبحث، ويف نفس السياق يقر العامل 

ماك الطالب يف  احملاضرات ينحرف إىل موضوعات أخرى ال صلة هلا باحملاضرة، كما أن الثلث اآلخر يذهب يف ا
االستماع وكتابة امللحوظات، وبالتايل فإن من النادر تنشيط مهارات التفكري والتذكر يف هذا النوع من األساليب 

 .يسيةالتدر 

 .يبني استخدام األستاذ ألساليب الثواب والعقاب بصورة سليمة :24جدول رقم  -

  التكرارات
  بدائل اإلجابة

  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 17,9  39  موافق جدا
  24,8  54  موافق

  26,6  58  موافق إىل حد ما
  16,1  35  غري موافق

  14,7  32  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

إن قضية الثواب والعقاب من القضايا اهلامة يف العملية التعليمية وهلذا جيب على األستاذ أن يكون ملما 
املوجودة باجلدول أعاله وباستقرائنا لإلحصائيات . بأساليب الثواب والعقاب واستخدامها يف الوقت املناسب هلا

على فكرة االستخدام و وافقوا بشكل تام  من إمجايل مفردات العينة وافقوا% 42.7مبحوث وبنسبة  93تبني أن 
م ألساليب الثواب والعقاب ودليلهم يف ذلك أن األستاذ اجلامعي يعامل الطلبة بنوع من العدل  األمثل ألساتذ

فإذا أحسن الطالب يقول له أحسنت وإذا أساء يقول له أسأت، واألستاذ  واملساواة يف استخدام هذه األساليب،
الكفء حسب تصورهم هو الذي يفرد التعليم فيتبع أساليب الثواب مع الطلبة الذين يستحقون ذلك وأساليب 

ناسب، العقاب مع املخالفني ملا هو معمول يف العملية التعليمية، لكن هذا االستخدام البد أن يكون يف الوقت امل
فلتعزيز سلوكات وتصرفات مشروعة البد من استخدام أساليب الثواب، ولتضييق وحصر سلوكات مهينة وغري 
بيداغوجية البد من استخدام أسلوب العقاب  املساعد على تعديل السلوكات واألفكار وليس القائم على 

  .الرتبويةالتجريح والتعنيف والذي سيفضي إىل نتائج غري مرغوب فيها يف العملية 

أن استخدام األساتذة ترتاوح بني الصحة واخلطأ % 26.6كما أجاب أكثر من ربع أفراد العينة وبنسبة 
ا يف الوقت املناسب  وتفسريهم لذلك أن بعض األساتذة ال يتعاملون بعدل يف بعض األحيان وال يستخدمو

م يف العملية التعليمية، يف حني أجابت البقية من عينة الدراسة واملقدرة بالثلث تقريبا وبنسبة  نتيجة قلة خرب
م غري موافقني على هذه الفكرة نتيجة أنه هناك نوع من التفرقة وعدم املساواة يف % 30.8 من املبحوثني أ

موافق جدا 
17,9

موافق 
موافق إلى 24,8

حد ما 
26,6

غیر موافق 
16,1

غیر موافق 
14,7تماما 

 ليمةس استخدام األستاذ ألساليب الثواب والعقاب بصورةيبني ): 17(الشكل رقم 
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التعامل واستخدام هذه األساليب من األساتذة لعدة اعتبارات غري موضوعية وشخصية، كما يصر هؤالء الطلبة 
اجنذاب لبعض األساتذة حنو جمموعة من الطالب على حساب أخرى مما ينجر عنه استخدام على أن هناك ميل و 

األساتذة ألساليب ثواب مع بعض الطلبة يف مواقف تعليمية تستدعي استخدام أساليب العقاب والعكس صحيح 
  .رينيف مواقف أخرى، إضافة إىل مبالغة بعض املدرسني يف أساليب العقاب مع طلبة مقارنة بطلبة آخ

وعليه فإن هذه املعاملة التفضيلية يف استخدام أساليب الثواب والعقاب داخل املوقف الصفي من شأنه أن 
  .يؤثر على بيئة الصف وتفاعله ومن مثة على جناح العملية التدريسية ككل

 .يبني شرح املادة التعليمية بشكل يسهل استيعاب الطلبة هلا :25جدول رقم  -

  التكرارات
  ابةبدائل اإلج

  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 28,9  63  موافق جدا
  28,4  62  موافق

  27,1  59  موافق إىل حد ما
  10,1  22  غري موافق

  05,5  12  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

توضح األرقام اإلحصائية يف اجلدول اخلاص بشرح املادة التعليمية من طرف األستاذ بشكل يسهل استيعاب 
قد كانت إجابتهم باملوافقة %  57.3طالب وبنسبة  125بالطلبة هلا بأن غالبية املبحوثني واملقدر عددهم 

م ميتلكون مهارة واملوافقة التامة  م على هذا الطرح، حيث أن أساتذ الشرح والتحليل بشكل يسهل درجة استيعا
وفهمهم للمادة التعليمية، فاملدرس حسبهم ميتلك القدرات اللغوية والعقلية الالزمة لتوصيل شرحه لطالبه بيسر 
وسهولة، كما يستخدم العبارات واملفاهيم املتنوعة واملناسبة ملستوى وقدرات الطالب الذهنية، ويبتعد دائما عن 

ملفاهيم الغامضة والرديئة والغري متداولة والصعبة والبعيدة عن القاموس اللغوي للطالب، أي االبتعاد عن  العبارات وا
كل ما يعيق وضوح الشرح ويؤخر وصول اهلدف وما يقف حائال بني الطالب وفهمهم لفكرة الدرس، كل هذا ال 

لقائمة على االنتقال املتسلسل من السهل يتأتى إال من خالل استخدام الشرح املفصل جلزيئات املادة الدراسية ا
إىل الصعب واالستعانة باألمثلة الواقعية والتكرار املقصود واهلادف واستخدام لغة ومفردات بسيطة تعني على ربط 

  .أفكار حمتوى الدرس بشكل مناسب ومرغوب فيه أثناء املوقف التعليمي

موافق جدا 
28,9

28,4موافق 

موافق إلى حد 
27,1ما 

غیر موافق 
10,1

غیر موافق 
5,5تماما 

 يبني شرح املادة التعليمية بشكل يسهل استيعاب الطلبة هلا): 18(الشكل رقم 
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م موافق% 27.1طالبا وبنسبة  59على خالف ذلك أجاب  ون إىل حد ما حول شرح املادة التعليمية بأ
من طرف األستاذ بشكل يسهل االستيعاب وحجتهم يف ذلك أن بعض األساتذة ال يشرحون بشكل مفصل 
وعميق ويستعملون لغة وعبارات ومفاهيم صعبة ليست يف متناول الطلبة، إضافة إىل عدم استعمال األمثلة أثناء 

ريسية كاإللقاء يف احملاضرة وحبضور عدد هائل من الطلبة، وضيق الوقت ال شرح الدرس، كما أن إتباع أساليب تد
يسمح لألستاذ بإعطاء شرح دقيق للمادة الدراسية، ويف سياق متصل فإن نقص خربة بعض األساتذة يف ميدان 

 34ات التعليم يشكل عائقا أمام فهم واستيعاب الطلبة حملتوى الدرس، هذا كله ميكن أن يكون يف تفسري إلجاب
م على شرح % 15.6طالب وبنسبة  من إمجايل أفراد العينة الذين أقروا بعدم موافقتهم على فكرة قدرة أساتذ

  .املادة التعليمية بشكل يسهل فهم الطلبة

وقد أكدت الكثري من الدراسات الرتبوية والنفسية على ضرورة إجراء تكوين قبلي لألساتذة املبتدئني يف جمال 
بوي وعلم االجتماع وعلوم الرتبية حىت تتضح الصورة أمامهم أكثر ويتكيفون أكثر مع املواقف علم النفس الرت 
  .التعليمية الصفية

 :الكفايات التكنولوجية الممارسة من وجهة نظر الطلبة: المحور الثاني .2
األطراف،  أصبحت عملية التعليم اجلامعي مع التطور العلمي والتكنولوجي املتسارع عملية متشابكة ومتعددة

فهي منظومة تتطلب تفاعل وتكامل مجيع الفاعلني فيها، مع ضرورة امتالك الكفايات واملهارات الالزمة لذلك، 
ا  دف رفع مستوى جود ويعد األستاذ اجلامعي حمور هذه املنظومة اليت أصبحت تعتمد على التقنية والتكنولوجيا 

  .ن خالل مجلة من املؤشرات اليت رأيناها مناسبةهذا ما سنحاول قدر اإلمكان معرفة م، وفعاليتها
 .يبني توظيف األستاذ للتعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية :26جدول رقم  -

  التكرارات
  بدائل اإلجابة

  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 17,9 39  موافق جدا
  23,4  51  موافق

  26,6  58  موافق إىل حد ما
  20,6  45  غري موافق

  11,5  25  موافق متاماغري 
موع   100  218  ا

موافق جدا 
17,9

موافق 
موافق إلى 23,4

26,6حد ما 

غیر 
موافق 
20,6

غیر موافق 
11,5تماما 

 يبني توظيف األستاذ للتعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية): 19(الشكل رقم 
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يعترب التعليم اإللكرتوين نوعا من التعليم الذي تستخدم فيه آليات االتصال احلديثة من حاسب وشبكات و 
إخل، اهلدف منه تقدمي املقررات الدراسية إىل ...إلكرتونيةوسائط متعددة من صوت وصورة ورسومات ومكتبات 

املتعلمني، وتوضح الشواهد الكمية املتحصل عليها يف اجلدول أعاله واملتعلقة بتوظيف أساتذة جامعة جيجل 
يتوافقون مع هذا الطرح، حيث أن % 41.3مبحوثا وبنسبة  90للتعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية أن 

ئة تدريس هذه اجلامعة يوظفون أدوات وتطبيقات هذا التعليم يف العملية التدريسية من حاسب آيل أعضاء هي
إخل يف حتضري الدروس وتقدميها وعرضها على ...وبرامج تطبيقية وانرتنت وباالعتماد على املكتبات اإللكرتونية

  .الطلبة
من اإلثارة والدافعية حنو عملية التعلم بعد  ولقد أضاف هذا التعليم اإللكرتوين وتقنياته املتعددة امتيازات

ال التعليمي وملتسقة جبميع الفاعلني فيه، فالتطور التكنولوجي  اخلروج من النمطية اليت كانت متطبعة يف ا
انعكس بصورة جذرية على العملية التعليمية، مما تطلب زيادة االهتمام بتكوين األساتذة يف هذه النوعية من 

  .ة مساعدة الطالب على اكتساب مهارات التعليم اإللكرتوينالتعليم ومن مث
سنة " املوسى عبد اهللا بن عبد العزيز" وقد أُجريت الكثري من الدراسات حول هذا املوضوع منها دراسة 

واليت هدفت إىل معرفة متطلبات التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية، وتوصل إىل أن التعليم  1بالكويت 2007
مياين هناء بنت "لكرتوين هو وسيلة مساعدة يف طريقة التدريس باستخدام التقنية، ويف نفس اإلطار جند دراسة اإل

وهي رسالة دكتوراه جبامعة أم القرى حول التعليم اإللكرتوين ملواجهة التحديات اليت تواجه التعليم " عبد الرحيم
يئة التدريس يف جمال استخدام التقنية احلديثة والتعليم ، واليت توصلت إىل أن ضعف مهارات ه 2العايل السعودي 

اإللكرتوين يؤثر على تطبيق التعليم اإللكرتوين، وأنه البد من تطبيق التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية ملواجهة 
  .حتديات التعليم العايل

م موافقون إىل حد ما على هذه أجابوا بأ% 26.6من ربع املبحوثني وبنسبة  ركما تشري األرقام إىل أكث
الفكرة ومربرهم يف ذلك انه ليس كل األساتذة يوظفون أساليب التعليم اإللكرتوين، وقد كان لنا حوار مع بعض 
أفراد جمتمع البحث الذين صرحوا بأن البعض من األساتذة ال ميلكون املهارة يف استخدام هذه األدوات، إضافة 

 3"الشهري"تطبيق هذه األدوات يف العملية التدريسية، ويف نفس السياق جند دراسة إىل غياب اإلمكانات الالزمة ل

                                                   
1 - http://age.gov.sa/elem/showthread.php?=16    (15/12/2011 , 18 :40 h) 

  .73مرجع سابق، ص : الشهراين ناصر بن عبد اهللا ناصر - 2
  .75املرجع السابق، ص  - 3
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اليت سعت إىل معرفة درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس للتقنية يف العملية التعليمية، وتوصلت إىل أن هناك 
عدُّ يف جممله منخفضا نسبيا ُ   .تباينا واضحا يف االستخدام لتلك التقنيات، وي

من إمجايل أفراد العينة وهي فئة معتربة بعدم موافقتهم على % 32.1مبحوثا وبنسبة  70اب يف حني أج
ساتذة ال يستعملون هذه توظيف مدرسيهم للتعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية على اعتبار أن معظم األ

حسب آراء الطلبة يف  ال يف مقاييس تفرض عليهم اللجوء إىل هذه األدوات، وتكمن النسبة األكرباألدوات إ
املدرسني الذين ال يوظفون هذه األدوات يف أساتذة التخصصات اإلنسانية واألدبية كون طبيعة مقررات مقاييس 
هذه التخصصات ال تتطلب استعمال التقنية، إضافة إىل غياب الفضاءات والوسائل الالزمة الستخدام أدوات 

  .التعليم اإللكرتوين

 .يبني غرس األستاذ يف نفوس طالبه االجتاهات اإلجيابية حنو التعليم اإللكرتوين :27جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 17,4 38  موافق جدا
  28,4  62  موافق

  17,4  38  موافق إىل حد ما
  22,9  50  غري موافق

  13,8  30  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

  
م حنو التعلم اإللكرتوين وغرس يف نفوسهم االجتاهات اإلجيابية  خيتلف األساتذة اجلامعيون يف تشجيع طال

باملوافقة  طالب 100 أجابلذلك، وما البيانات الرقمية الواردة يف اجلدول أعاله إال دليل على ذلك، حيث 
م يغرسون يف نفوسهم على مفردات عينة الدراسة  من إمجايل% 45.8وبنسبة  واملوافقة التامة أن أساتذ

م دائما  االجتاهات والتصورات اإلجيابية حنو التعلم اإللكرتوين، ومربرهم يف ذلك أن هؤالء األساتذة ينصحو
م على التعلم مثال بالكمبيوتر وشبكاته والتعلم بواسطة تكنولوجيا  باستخدام أدوات التعليم اإللكرتوين ويشجعو

ت والتعلم عن طريق توظيف التكنولوجيا الرقمية والتعلم من خالل شبكة االنرتنت، أي التعلم املعلومات واالتصاال
بكل ما حيمل صفة األدوات واألجهزة واألنظمة اإللكرتونية ألن ما يعيشه العامل اليوم من ثورة علمية وتكنولوجية 

تعليمية جديدة ملواجهة العديد من  أصبح لزاما على الفاعلني يف العملية الرتبوية استخدام أساليب ومناذج
التحديات منها زيادة الطلب على التعليم ويقابله نقص يف املؤسسات اجلامعية، وهذا ما نالحظه اآلن من 

موافق جدا 
17,4

موافق 
28,4

موافق إلى 
حد ما 
17,4

غیر موافق 
22,9

غیر موافق 
13,8تماما 

يبني غرس األستاذ يف نفوس طالبه االجتاهات ): 20(الشكل رقم 
 اإلجيابية حنو التعليم اإللكرتوين



 عرض وتحليل وتفسير البيانات الميدانية                                                       الفصل السابع  

254 
 

اكتظاظ يف الفصول الدراسية باملؤسسات اجلامعية إضافة إىل زيادة الكم املعلمومايت يف مجيع أنواع وفروع املعرفة،  
  .إىل بيئة تعلم تفاعلية تعتمد على الفاعلية بني املتعلم ومصادر التعلم املختلفةكل هذا من أجل الوصول 

م موافقون إىل حد ما مع هذه الفكرة من منطلق أن % 17.4مبحوث وبنسبة  38يف حني أجاب  بأ
م لديهم أصال اجتاهات سلبية حنو هذا التعلم، إضافة إىل  بعض األساتذة ال يشجعون هذا النوع من التعلم أل

  .معرفتهم املسبقة بظروف وإمكانات طلبتهم اليت ال تستطيع حتمل تكاليف هذا التعلم
م ال يغرسون يف %  36.7ب أما النسبة املتبقية واملقدرة  وهي نسبة ليست بالضئيلة فأجابت بأن أساتذ

اتذة ال حيبذون االعتماد نفوسهم االجتاهات اإلجيابية حنو التعلم اإللكرتوين كون حسب رأيهم أن الكثري من األس
على الوسائط التكنولوجية يف العملية التعليمية نتيجة أسباب ختص إمكانات املؤسسة اجلامعية وظروف الطالب، 
إضافة كون هذا النوع من التعليم يقتل روح االبتكار واملبادرة يف الطالب ويشجعه على التكاسل واالتكالية وأخذ 

التعلم كالتعلم من خالل شبكة االنرتنت فيه الكثري من املآخذ واملغالطات  ما هو جاهز، كما أن مصادر هذا
نصح بتجنب استخدام مصادر هذا التعلم ُ  .العشوائية والفوضى، لذا ي

 .يبني توظيف احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية :28جدول رقم  -
  التكرارات

  )%(املئوية  النسبة  التكرار  بدائل اإلجابة

 17,4 38  موافق جدا
  22  48  موافق

  21,2  46  موافق إىل حد ما
  18,8  41  غري موافق

  20,6  45  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

د طريق االنتقال من التعليم التقليدي إىل التعليم  يقال أن احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية هو الذي مهّ
احلديث يف هذا العصر من خالل استخدامه كمصدر يف التعليم والتعلم، وتشري املعطيات اإلحصائية يف اجلدول 
أعاله واملتعلق بتوظيف املدرس اجلامعي جبامعة جيجل للحاسب اآليل كوسيلة يف العملية التعليمية إىل أن 

على فكرة هذا اجلدول، يف  املبدئية والتامة من إمجايل أفراد العينة أجابوا مبوافقتهم% 39.4مبحوث وبنسبة 86
م موافقون إىل % 21.2حني أجابت نفس النسبة من املبحوثني بعدم موافقتهم على هذه الفكرة، كما أجاب  بأ

  .حد ما على هذا الطرح
م الدراسية باالعتماد على مكونات احلاس م يقدمون ماد ب وميكن تربير إجابات النسبة املوافقة بأن أساتذ

اآليل وملحقاته يف تقدمي ومعاجلة املعلومات والبيانات وختزينها واسرتجاعها، وإجراء العمليات احلسابية والرقمية به، 

موافق جدا 
17,4

22موافق 
موافق 

إلى حد ما 
21,2

غیر موافق 
18,8

غیر موافق 
20,6تماما 

 يبني توظيف احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية): 21(الشكل رقم 
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مع استخدام ملحقاته كالطابعة مثال يف تقدمي وطباعة حماضرة الدرس واستخدام شاشة عرض البيانات و وحدات 
 .إخل..). CD ROM, FASH MEMORY( التخزين كالقرص الضوئي 

ومن خالل مالحظتنا للمواقف الصفية ومقابلتنا للطلبة املبحوثني تبني أن استخدام هذه الوسيلة كان بكثرة 
عند أساتذة التخصصات التقنية والذي يتطلب تقدمي مادة التخصص وطبيعة هذه الشعب استخدام الكمبيوتر  

  .كوسيلة أساسية يف عملية التعليم والتعلم
الغري موافقة فمربرها هو املالحظة اليومية داخل املواقف التدريسية بعدم استعمال هذه أما إجابات النسبة 

ً عند  م الستخدام هذه الوسيلة أو لغياب اإلمكانات الالزمة سواء األداة كوسيلة تعليمية وذلك لعدم حتبيذ أساتذ
يسي لعدم استعمال هذه األداة هو املؤسسة أو املدرس أو املتعلم، وحسب رأي الكثري من الطلبة فإن السبب الرئ

طبيعة بعض املقررات الدراسية يف بعض التخصصات كالتخصصات األدبية ال تتطلب بالضرورة توظيف هذه 
الوسيلة، كما أن استخدام هذه األداة من شأنه أن يقلص إىل حد كبري التفاعل بني املدرس واملتعلم، وينقص 

ة اليت تضفي نوع من الدافعية واإلثارة يف العملية التدريسية، أي مبنظور آخر العالقات االجتماعية واإلنسانية الالزم
فإن استخدام هذه األداة بشكل كبري يف العملية التعليمة سيكلف املادة التدريسية نوعا من اجلمود والرتوب وهو 

  .ما سيؤثر على جناحها
اآليل يف العملية التعليمية، إال أنه  وبني هذا وذاك ورغم بعض السلبيات اليت تصادف استخدامنا للحاسب

ا أن تزيد من التفاعل بني املتعلم واملادة املعرفية وتضفي عنصر اإلثارة والرتغيب يف عملية  يبقى وسيلة من شأ
  .التعلم مما يؤثر إجيابا على املمارسات التدريسية داخل املواقف التعليمية

 .لبحث وكمصدر للمعرفة يف مادة التخصصيبني استخدام االنرتنت كوسيلة ل: 29جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 20,2 44  موافق جدا
  28  61  موافق

  20,2  44  موافق إىل حد ما
  16,5  36  غري موافق

  15,1  33  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

 
يعترب االنرتنت أحد التقنيات اليت يتم استخدامها اآلن يف التعليم بصفة عامة، وهي عبارة عن جمموعة من 
احلواسيب منتشرة يف أحناء العامل ومرتبطة ببعضها البعض تعمل يف إطار واحد وعام باستخدام برامج وأنظمة 

الشواهد الكمية يف اجلدول أعاله واملتعلق باستخدام األساتذة لالنرتنت كوسيلة للبحث مفتوحة ومتداولة، وتوضح 
م أن نصف املبحوثني تقريبا وبنسبة  % 48.2وكمصدر للمعرفة يف تدريس مادة ختصصهم من وجهة نظر طال

موافق جدا 
20,2

28موافق 

موافق إلى 
حد ما 
20,2

غیر موافق 
16,5

غیر موافق 
15,1تماما 

يبني استخدام االنرتنت كوسيلة للبحث وكمصدر ): 22(الشكل رقم 
 مادة التخصصللمعرفة يف 
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ذا اجلدول على أساس أن مما بشكل تام يقرون م يستخدمون هذه الفكرة املتعلقة  م بأن أساتذ رستهم وسلوكا
وأفكارهم أثناء تقدمي املادة التدريسية يف املوقف التدريسي تظهر اعتمادهم على االنرتنت يف حتضري الدروس 
م الشخصية من منطلق أن االنرتنت أصبحت  م واجتهادا واحملاضرات وكمرجع هام يف كتابة حبوثهم ومقاال

على ماليني امللفات واملعلومات والكتب واملراجع االلكرتونية مكتبة ضخمة من الصفحات االلكرتونية اليت حتتوي 
  .واملفيدة خاصة يف مراحل التعليم اجلامعي

إضافة إىل استخدام هذه الوسيلة يف التعليم الصفي املباشر، فإنه يتم أيضا استخدام أدوات االنرتنت يف 
م من ناحية إرسال ما التعليم الصفي الغري مباشر كالربيد االلكرتوين الذي يعترب كوسيط  بني املدرسني وطال
م م وتساؤال إخل، ويستخدمه األساتذة أيضا كوسيط ...حيتاجونه من مراجع وملفات، أو الرد على استفسارا

للتواصل العلمي والبحثي بينهم وبني الباحثني يف جمال ختصصهم داخل أو خارج الوطن، وجند أيضا مواقع 
الصورة أو باحملادثة بني الفاعلني يف العملية التدريسية، كل هذا من شأنه أن يقدم التواصل وال حادثة بالصوت و 

فرص جديدة للتعلم ومرونة أكرب للتعليم، ومينح منطا جيدا من أمناط التعليم التفاعلي اليت تقود الطالب لالرتباط 
  .التفاعلي النشط مع املادة التدريسية

م موافقون نوعا ما ) 5/1(س مبحوثا وبنسبة تساوي اخلم 44كما أجاب  من إمجال مفردات العينة بأ
م ال يوظفون إطالقا ال االنرتنت وال  على هذا الطرح على اعتبار أن ومن خالل املالحظات اليومية فأساتذ
املكتبة االلكرتونية يف البحث أو كمصدر معريف ملوضوع التدريس وإمنا يعتمدون بشكل مطلق على أدوات التعليم 

الت واملراجع الورقية اليت يرون أن فيها الكثري من املصداقيةالتق هذا التفسري ميكن إسقاطه . ليدية كالكتب وا
أيضا على إجابات النسبة املتبقية يف اجلدول واملقدرة بالثلث تقريبا واليت تعارض فكرة استخدام مدرسيهم 

نطلق ما يدور يف املوقف الصفي ومن لالنرتنت كوسيلة للبحث وكمصدر للمعرفة يف مادة التخصص من م
املمارسات التدريسية اليومية لألساتذة املغيبة هلذه الوسيلة يف تصميم وحتضري الدروس واحملاضرات أو االعتماد 

  .عليها بشكل أو بآخر يف العملية التعليمية
م بعدم االعتماد على كل م كثريا ما ينصحو ما يدور وجيول يف  وحسب آراء الكثري من الطلبة فإن أساتذ

هذه الشبكة ألن األكثرية من املصادر واملراجع االلكرتونية املنشورة ال حتظى باملوثوقية، والكثري من مستعمليها ال 
  .حيظون باملقروئية
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 .يبني استعمال الوسائط التكنولوجية لتوصيل املعارف واملهارات :30جدول رقم  -

  التكرارات
  بدائل اإلجابة

  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 17 37  موافق جدا
  24,8  54  موافق

  23,4  51  موافق إىل حد ما
  23,9  52  غري موافق

  11  24  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

واملتعلق باستعمال الوسائط التكنولوجية لتوصيل املعارف تشري البيانات اإلحصائية يف اجلدول أعاله 
م يوظفون % 41.8مبحوثا وبنسبة  91واملهارات بأن  يوافقون على هذا الطرح على أساس أن الكثري من أساتذ

ً كلن بشكل مباشر أي  الوسائل التكنولوجية وعلى اختالف أنواعها يف توصيل املعارف واملهارات للطلبة سواء
وقف التعليمي أو بشكل غري مباشر من خالل استخدام أدوات التعليم االلكرتوين كاهلاتف والربيد داخل امل

االلكرتوين واملواقع االتصالية االلكرتونية، فداخل احلجرة الصفية يقر الطلبة باستعمال األساتذة للحاسب اآليل 
ملعلم واملتعلم، أما خارج الصف فيتم ولواحقه بشكل يسهل تبادل أفكار حمتوى الدرس والنقاشات حوهلا بني ا

تبادل وتوصيل املعارف واملهارات بني الطلبة واألساتذة عن طريق الربيد االلكرتوين الذي يتم من خالله إرسال 
امللفات والكتب واملراجع االلكرتونية أو عن طريق املنتديات ومواقع التواصل اليت يتم فيها تبادل اآلراء والنقاشات 

صورة مكتوبة أو مرئية أو عن طريق اهلاتف النقال الذي يتم فيه التواصل خاصة بني الطلبة واألساتذة واألفكار ب
  .املشرفني عليهم من خالل مناقشة بعض اجلزئيات اليت ال تتطلب الوقت الكثري

تذة كما تبني النتائج أن ربع املبحوثني تقريبا كانت رؤيتهم وسطية حول هذا املوضوع، حيث أن بعض األسا
ا ال حتقق  وحسب رأيهم ال يستعملون هذه الوسائط التكنولوجية يف االتصال والتواصل مع الطلبة حبجة أ
األهداف املرجوة من العملية التدريسية، وإن حققت ذلك فتكون بشكل ضئيل، يف حني يرون أن البعض اآلخر 

يل وصول املعارف واملعلومات يف أوقات من األساتذة حيبذ استخدام هذه الوسائط اليت أثبتت جناعتها من تسه
  .خمتصرة جدا

بأن أعضاء هيئة التدريس % 34.9كما أجابت الفئة املتبقية واملقدرة بأكثر من ثلث املبحوثني وبنسبة 
اجلامعي جبامعة جيجل ال يستعملون هذه الوسائط التكنولوجية يف توصيل املعارف واملهارات للطلبة من منطلق 

موافق جدا 
17

موافق 
موافق إلى 24,8

حد ما 
23,4

غیر 
موافق 
23,9

غیر موافق 
11تماما 

يبني استعمال الوسائط التكنولوجية لتوصيل ): 23(الشكل رقم 
 املعارف واملهارات
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ً يف التعليم الصفي أو التعليم غري الصفي، فهم ال يستعملون احلاسب اآليل وبرجمياته التعايش اليومي م عهم سواء
يف توضيح وإيصال حمتوى املقررات الدراسية للمتعلمني وال يتواصلون مع الطلبة ال عن طريق الربيد االلكرتوين وال 

بة الذي ال يتيح استخدام هذه الوسائط على اهلاتف وعلى أي وسيلة تكنولوجية أخرى حبجة العدد الكبري للطل
داخل املوقف الصفي أو خارجه، إضافة إىل أن عدم امتالك بعض األساتذة للمهارات التطبيقية هلذه الوسائط 

ويف نفس السياق . التكنولوجية يربر فرضية عدم استعماهلا يف توصيل املعارف واملعلومات حسب ما يرونه الطلبة
، واليت هدفت إىل معرفة مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس اجلامعي يف  1 2004تشري دراسة اجلرف سنة 

اجلامعات السعودية للتعليم االلكرتوين املستخدم للوسائط التكنولوجية، وتوصلت هذه الدراسة إىل أن معظم 
إال بشكل ال يستخدمون التعليم االلكرتوين % 77ب أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية وبنسبة قدرت 

  .ضئيل، وال ميلكون املهارات الالزمة الستخدام هذا النوع من التعليم

 .يبني استخدام برجميات احلاسوب املختلفة :31جدول رقم  -
  التكرارات

  )%(املئوية  النسبة  التكرار  بدائل اإلجابة

 19,7 43  موافق جدا
  22,5  49  موافق

  26,6  58  موافق إىل حد ما
  18,8  41  غري موافق

  12,4  27  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

ال الرتبوي عموما وعملية  لقد ألدى ظهور التقنيات احلديثة كاحلاسوب واالنرتنت واستخدامها يف ا
وملسايرة التطور العلمي والتكنولوجي البد من التدريس خصوصا إىل انتشار نوع من التعليم املعتمد على التقنية، 

تفعيل دور احلاسوب وبرجمياته املختلفة يف العملية التدريسية، وقد بينت األرقام اإلحصائية يف اجلدول أعاله 
مبحوثا 92واملتعلق مبدى استخدام أعضاء هيئة التدريس اجلامعي للربجميات احلاسوبية يف حتضري الدروس إىل أن 

على موضوع هذا اجلدول على اعتبار  ويوافقون بدرجة عالية من إمجالية مفردات العينة يوافقون% 42.2وبنسبة 
م باستخدام برجميات مثل  م حيضرون دروسهم وحماضرا مث )  PowerPoint, Excel, Word( أن أساتذ

ا أن تضيف  بعًدا جديًدا إىل يقدمون هذه الدروس بشكل جاهز ومباشر للطلبة، هذه الربجميات من شأ
ا ومجاليتها عن طريق استخدام العديد من األمثلة التوضيحية باستعمال  احملاضرات وتسمح بتطويرها ورفع كفاء

                                                   
  .52مرجع سابق، ص : العمري موسى علي بن مراد - 1

موافق جدا 
19,7

موافق 
موافق إلى 22,5

حد ما 
26,6

غیر 
موافق 
18,8

غیر موافق 
12,4تماما 

 .يبني استخدام برجميات احلاسوب املختلفة): 24(الشكل رقم 
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الصوت والصورة، كما أن هذه الربجميات تساعد على تصميم حمتوى الدرس وجتزئته إىل جزيئات يتم تقدميها 
  .خالله فهم واكتساب مضمون الدرس بالنسبة للطلبةالحقا يف شكل متناسق ومرتابط ومنطقي يسهل من 

أن هناك تباين يف استخدام األساتذة لربجميات الكمبيوتر، فهناك % 26.6مبحوث وبنسبة  58كما يرى 
بعض األساتذة يقدمون دروسهم باستخدام هذه الربجميات وهناك من ال يستعمل إطالقا احلاسب اآليل وبرجمياته، 

م يعارضون هذه الفكرة من خالل % 31.2وبنسبة  مبحوث 68يف حني أشار  من إمجايل مفردات البحث أ
م على بدائل اإلجابة  ومربرهم يف ذلك أن الكثري من األساتذة وخاصة يف ) غري موافق، غري موافق متاما(إجابا

دعي بالضرورة التخصصات األدبية ال زالوا يتبعون أساليب تدريسية تقليدية كاإللقاء، هذه األساليب ال تست
استخدام احلاسوب وبرجمياته بشكل كبري، كما أن الكثري من األساتذة حسب رأيهم ال ميلكون مهارات السيطرة 

ا   .والتحكم يف هذه الربجميات لذا ال جتدهم يستخدمو
وهنا جيب اإلشارة إىل أن استخدام أساليب تدريسية حديثة كأسلوب حل املشكالت أصبح مقرتنا 

اسوب يف عملية التعليم والتعلم، وهذه األساليب التدريسية اليت ترتكز على التفكري والتساؤل باستخدام احل
  .والتحليل الناقد وحل املشكالت يكون جناحها أقرب يف عملية التعلم القائمة على استعمال احلاسوب

معرفة واقع توظيف واليت هدفت إىل   2001وخنتم تفسرينا ملوضوع هذا اجلدول بدراسة أبو زيد عمار سنة 
احلاسب اآليل واملعلوماتية يف مناهج التعليم الفين بدولة البحرين واليت توصلت إىل أنه البد من توظيف احلاسب 
اآليل كأداة تعليمية يف اخلطة العامة بالتعليم الصناعي من خالل مقررات دراسية، كما أنه مت توظيف برجميات 

  .يف املواد اخلاصة بالتعليم التجاري)  PowerPoint, Excel, Word( احلاسب اآليل 

 .يبني امتالك األستاذ للمهارات يف استخدام برجميات التعليم اإللكرتوين :32جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 17,9 39  موافق جدا
  28,9  63  موافق

  27,5  60  موافق إىل حد ما
  16,5  36  غري موافق

  09,2  20  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

إن حتقيق اجلودة يف العملية التدريسية اجلامعية أصبح مرتبطا بامتالك األستاذ اجلامعي للمهارات اخلاصة 
وبرجمياته وآلياته، وتظهر الشواهد الرقمية يف اجلدول املتعلق بدرجة امتالك أعضاء هيئة بأدوات التعليم االلكرتوين 

م أن ما نسبته  % 46.8التدريس للمهارات املرتبطة باستخدام برجميات التعليم االلكرتوين من وجهة نظر طال
م داخل احلجرة  من إمجايل املبحوثني أقروا بصحة هذه الفكرة من منطلق تواصلهم الدائم وتفاعلهم مع أساتذ

موافق جدا 
17,9

موافق 
28,9

موافق إلى 
حد ما 
27,5

غیر موافق 
16,5

غیر موافق 
9,2تماما 

يبني امتالك األستاذ للمهارات يف استخدام ): 25(الشكل رقم 
 .برجميات التعليم اإللكرتوين
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الصفية أو خارجها، فهو حسبهم منط تعليم لتقدمي املقررات الدراسية وطريق للتعليم أو التدريس باستخدام وسائط 
وأدوات الكرتونية، فالتواصل اجليد يف املوقف الصفي من خالل جهاز احلاسوب وملحقاته والتواصل يف املوقف 

االنرتنت وما فيها من بريد الكرتوين ومواقع الكرتونية للتواصل وكتب  غري الصفي من خالل استخدام شبكة
الكرتونية، واألقراص املدجمة كفيل باحلكم على امتالك أساتذة جامعة جيجل للمهارات املرتبطة باستخدام برجميات 

يضا ذوي االحتياجات التعليم االلكرتوين واليت تساعد على توفري بنية تعليمية جيدة وحتقق رمبا متطلبات الطلبة أ
اخلاصة وتيسري وصول املعلومة إىل مجوع الطالب، كل هذا يتم خاصة يف املقاييس والتخصصات العلمية والتقنية 

  .واليت ترى يف ذلك ضرورة ملحة
م موافقون إىل حد ما على هذا % 27.5مبحوثا وبنسبة  60يف حني أجاب  من إمجايل مفردات العينة بأ

التباين احلاصل بني األساتذة يف درجة امتالكهم للمهارات املرتبطة بربجميات التعليم االلكرتوين الطرح على أساس 
على معارضتهم هلذه الفكرة من منطلق % 25.7وتطبيقاته يف العملية التدريسية، كما أصر ربع املبحوثني وبنسبة 

تقدمي املعلومات واملعارف وحمتويات الدروس املعايشة الكبرية هلم يف احلجرات الصفية واملالحظة الدائمة لكيفية 
وطريقة حتضري احملاضرات واليت ال تُوظف فيها أي برجميات أو أدوات خاصة بالتعليم االلكرتوين خاصة يف 
التخصصات ذات الطابع اإلنساين واألديب، ومن خالل مقابلتنا لبعض الطلبة املبحوثني صرّح الطلبة على أن 

دارة اجلامعية على ضرورة تبّين هذا النوع من التعليم وفرض تطبيقه من طرف األساتذة يف غياب إسرتاتيجية من اإل
  .العملية التدريسية سيؤجل إمكانية توظيفه يف الواقع التدريسي إىل سنوات الحقة

 .يبني إتقان األستاذ للتطبيقات العلمية والتشغيلية للوسائط التكنولوجية :33جدول رقم  -
  التكرارات

  )%(املئوية  النسبة  التكرار  إلجابةبدائل ا

 17,4 38  موافق جدا
  24,8  54  موافق

  31,7  69  موافق إىل حد ما
  16,5  36  غري موافق

  09,6  21  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

استقراء وحتليل بيانات اجلدول أعاله املتعلقة مبدى إتقان أعضاء هيئة التدريس جبامعة جيجل من خالل 
مبحوث  92للتطبيقات العلمية والتشغيلية للوسائط التكنولوجية املتعددة يف تدريس مادة التخصص يتضح أن 

ذا الطرح مربرين ذلك بأن على ه وموافقتهم التامة من إمجايل مفردات العينة أبدوا موافقتهم% 42.2وبنسبة 
م ميارسون هذه التطبيقات أثناء املمارسات التدريسية داخل احلجرة الصفية من حيث توظيف  الكثري من أساتذ

) PowerPoint(احلاسب اآليل وبرجمياته من نصوص مكتوبة أو رسومات خطية وصور ثابتة ومتحركة يف برنامج 
صف التعليمي من خالل حتضري وتصميم هذه الدروس على أساس مثال، كما يوظفون هذه التطبيقات خارج ال

موافق جدا 
17,4

موافق 
موافق إلى 24,8

حد ما 
31,7

غیر موافق 
16,5

غیر موافق 
9,6تماما 

يبني إتقان األستاذ للتطبيقات العلمية والتشغيلية ): 26(الشكل رقم 
 .للوسائط التكنولوجية
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وتقر جمموعة من .هذه التطبيقات وإرساهلا عرب رسائل الكرتونية كالربيد االلكرتوين أو مواقع التواصل االجتماعي
كل الطلبة الذين قابلناهم أن إتقان تقنيات الوسائط التكنولوجية املتعددة سامهت يف تصميم حمتويات الدروس بش

  .إجيايب وأضافت نوعا من التشويق واإلثارة للمتعلم أثناء تقدمي هذه املضامني الدراسية
م موافقون إىل حد ما مع هذا الطرح على اعتبار التباين احلاصل بني  كما أجاب ثلث املبحوثني تقريبا بأ

إضافة إىل أن الكثري من األساتذة حسب األساتذة يف إتقان هذه التطبيقات وتوظيفها أثناء تقدمي املادة الدراسية، 
رأيهم يتقنون تطبيقات تشغيلية لوسائط تكنولوجية معينة، وليسوا متمكنني يف مهارات تطبيقية لوسائط تكنولوجية 

  .أخرى
بالرفض على فكرة % 26.1مبحوث وبنسبة  57ب يف حني كانت إجابة الفئة املتبقية من املبحثني واملقدرة 

م يف ذلك أن معظم األساتذة ال يتقنون هذه التطبيقات العلمية والتشغيلية هلذه الوسائط هذا اجلدول، وحجته
م تؤكد على هذه  التكنولوجية يف تدريس مادة التخصص ألن معايشتهم اليومية للممارسات التدريسية ألساتذ

فعيل وتنشيط تطبيق هذه الفكرة، إضافة إىل أن إمكانات املؤسسة اجلامعية وظروف الطلبة هي عائق كبري حنو ت
 .الوسائط التكنولوجية يف تقدمي مادة التخصص

 .يبني تشجيع عضو هيئة التدريس لطلبته على الثقافة الكمبيوترية للوصول إىل املعارف :34جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 26,6 58  موافق جدا
  23,4  51  موافق

  20,6  45  ماموافق إىل حد 
  17,4  38  غري موافق

  11,9  26  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

الثقافة تشري املعطيات الرقمية يف اجلدول أعاله واملتعلق بتشجيع أعضاء هيئة التدريس لطلبتهم على 
الكمبيوترية للوصول إىل املعارف أن نصف املبحوثني من إمجايل مفردات العينة وافقوا على أن أساتذة جامعة 
جيجل ميتلكون مهارة التشجيع والتحفيز يف استخدام الثقافة الكمبيوترية للوصول إىل املعارف من خالل أوال توفري 

كل ما يتعلق بالكمبيوتر، هذه البيئة خيطط لتصميمها مسبقا بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية متعددة يف توظيف  
ومتمركزة حول املتعلمني باستعمال التقنيات الرقمية ومصادر االنرتنت، اهلدف منها حسب املبحوثني هو توصيل 

كل هذا من شأنه أن حيفز . احملتوى التعليمي إىل املتعلمني دون حواجز، ومن مثة حتقيق األهداف التعليمية
الب على تقليد وحماكاة مدرسيهم بشكل يسهم يف التحكم يف استخدام هذه الوسائط التكنولوجية، وإن كان الط

هناك قصور يف االستخدام لدى الطلبة فإن بعض األساتذة يدربون طلبتهم اخلطوط العريضة لالستعمال أو 
ذا النوع م على أخذ برامج تدريبية يف مدارس تكوين خاصة    .يشجعو

موافق جدا 
26,6

موافق 
موافق إلى 23,4

حد ما 
20,6

غیر موافق 
17,4

غیر موافق 
11,9تماما 

يبني تشجيع عضو هيئة التدريس لطلبته على ): 27(الشكل رقم 
 .الثقافة الكمبيوترية للوصول إىل املعارف
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فإن التحفيز الدائم للطلبة على اكتساب املهارات التقنية الستخدام تقنيات االتصاالت واملعلومات وعليه 
ومهارات استخدام احلاسب اآليل واالنرتنت ومهارات التواصل عربها شفهيا أو كتابيا من شأنه تنشيط احملتوى 

  .وأمثل طريقة ممكنةالتعليمي والوصول إىل املعارف املتعلقة مبواد التخصص أو غريها بأيسر 

م على الثقافة املتعلقة % 20.6كما أجاب مخس املبحوثني وبنسبة  بأن البعض من املدرسني يشجعو
ذا املوضوع متاما من منطلق أن الوصول إىل املعارف  بالكمبيوتر للوصول إىل املعارف والبعض اآلخر ال يهتم 

  .لديه آليات أخرى أجنع من استخدام ثقافة الكمبيوتر

م جبامعة جيجل ال % 29.3مبحوثا وبنسبة  64يف حني كانت إجابة  وهي نسبة معتربة بأن أساتذ
م على الثقافة الكمبيوترية للوصول إىل املعارف أو استخدامها وذلك لعدم إتقان الكثري من األساتذة  يشجعو

ة الوصول إىل املعارف باستخدام كل تطبيقات تشغيل الكمبيوتر ولواحقه وبرجمياته، إضافة إىل عدم حتبيذهم لطريق
الت  ما جيود به الكمبيوتر ويفضلون يف ذلك الطريقة التقليدية للوصول للمعارف كالكتب الورقية وا

م على هذه الثقافة...والسجالت م وال حيفزو   .إخل وبالتايل جتدهم ال يساعدون طال

 .يبني توجيه الطلبة حنو املراجع االلكرتونية يف التخصص :35جدول رقم  -
  التكرارات

  )%(املئوية  النسبة  التكرار  بدائل اإلجابة

 25,2 55  موافق جدا
  25,2  55  موافق

  21,1  46  موافق إىل حد ما
  14,2  31  غري موافق

  14,2  31  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

إن حتقيق فلسفة التعليم االلكرتوين يف العملية التعليمية مرتبط بضرورة اكتساب الفاعلني يف هذه العملية 
للمهارات والكفايات اليت تساعد على تطبيق وتوظيف الوسائط التكنولوجية وااللكرتونية حىت نصل إىل عملية 

نية حمورها املعلم االلكرتوين واملتعلم االلكرتوين، وقد أشارت املعطيات الكمية يف اجلدول أعاله تعليمية الكرتو 
واملتعلق بتوجيه املدرسني اجلامعيني لطلبتهم حنو االستخدام الفعال للكتب واملراجع االلكرتونية أن نصف املبحوثني 

ذا الطرح وكانت إجابتهم باملواف% 50.4وبنسبة  على ذلك حيث أن ممارسات  واملوافقة التامة قةقد اقتنعوا 
م وأفكارهم حول هذا املوضوع واالعتماد على هذه املراجع يف حتضري  األساتذة أثناء العملية التدريسية ومقوال
دروسهم وحبوثهم إال مربر كاف على توجيه وتشجيع املدرسني لطلبتهم على استخدام هذه الكتب واملراجع 

الت والكتب أصبحت عنصرا مهما يف كما . االلكرتونية أن الفوائد الكثرية هلذه املراجع واملصادر االلكرتونية وا

موافق جدا 
25,2

موافق إلى 25,2موافق 
21,1حد ما 

غیر موافق 
14,2

غیر موافق 
14,2تماما 

 االلكرتونية يف التخصصيبني توجيه الطلبة حنو املراجع ): 28(الشكل رقم 
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التعليم اجلامعي، وأصبح الوصول إىل املعلومة أسهل عند استخدام هذه املراجع، فالكتاب االلكرتوين هو مقرر 
الت االلكرتونية فيها العديد من امل قاالت والنصوص اليت ختدم مواضيع تعليمي مشابه للكتاب املدرسي وا

  .ختصصنا، لنحصل على مكتبة الكرتونية ميكن تفحص ما فيها من خالل شبكة االنرتنت
رؤية وسطية حول فكرة هذا اجلدول على اعتبار أن بعض % 21.1مبحوث وبنسبة  46ل كما كان 

نرى أساتذة ال يوظفون هذه املهارة وال األساتذة ميلكون مهارة التوجيه حنو الكتب واملراجع االلكرتونية يف حني 
يشجعون طلبتهم على التوجه حنو استخدامها كمراجع توثيق أو كمراجع اقتباس من منطلق مقوالت وتصورات 
ا يف طلبتهم أثناء املوقف التدريسي وأثناء عملية اإلشراف، ألن بعض املراجع غري موثوق فيها إضافة إىل  يكرسو

ا حتتوي على الكثري  من املآخذ واخلطاء اليت تضر باألمانة العلمية للبحوث يف حال الرجوع إليها، ويف مقابلتنا أ
للبعض من املبحوثني أشاروا إىل أن عدم تشجيع وتوجيه األساتذة هلم لالعتماد على هذه املراجع يعود للسرقة 

ا تكرس فيهم نوعا هذا . من االتكالية والكسل املوصوفة واليومية للبحوث اجلاهزة من طرف الطلبة، كما أ
من إمجايل مفردات البحث على % 28.4مبحوثا وبنسبة  62التفسري ميكن أن يكون أيضا مربرا إلجابات 

  .اعتبار أن هناك تقارب وتشابه كبري يف حتليل هذين املستويني من اإلجابة

 .يبني استخدام األستاذ لعناصر االنرتنت للتواصل مع الطلبة :36جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 17,9  39  موافق جدا
  17,4  38  موافق

  20,2  44  موافق إىل حد ما
  18,3  40  غري موافق

  26,1  57  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

من خالل رؤيتنا للنتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله واملتعلقة باستخدام األساتذة ألدوات االنرتنت 
 77تبني أن ) الغري مباشر(والربيد االلكرتوين يف التواصل مع الطلبة خاصة يف التعليم االلكرتوين الالصفي 

م معهم باستخدام أدوات االنرتنت  ال يعارضون فكرة تواصل أسا%) 35.3(مبحوث وبنسبة تتجاوز الثلث  تذ
م يتواصلون مع معظم املدرسني  كالربيد االلكرتوين أو ما يعرف مبهارة التواصل االلكرتونية وحجتهم يف ذلك أ
عن طريق الربيد االلكرتوين ومواقع التواصل االجتماعي يف حال تعذر ذلك يف املوقف الصفي من خالل املناقشة 

قع التعليمية عرب االنرتنت، أو املنتديات أو مواقع التواصل االجتماعي، أو بإرسال األعمال واحملادثة عرب املوا
الت عن طريق الربيد االلكرتوين للطلبة، خاصة طلبة السنوات النهائية يف مسارات نظام  والنشاطات والكتب وا

موافق جدا 
17,9

موافق 
17,4

موافق إلى حد 
غیر موافق 20,2ما 

18,3

غیر موافق 
26,1تماما 

 يبني استخدام األستاذ لعناصر االنرتنت للتواصل مع الطلبة): 29(الشكل رقم 
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LMD م املشرفني على إجناز ويتميز هذا . مذكرات خترجهم أو طلبة املاجستري والذين يتواصلون مع أساتذ
  .التواصل بالتغلب على عوائق املكان والزمان و وصول املعلومة بأقل جهد وأسرع وقت ممكن

من إمجايل مفردات العينة باملوافقة إىل حد % 20.2يف حني كانت إجابات مخس املبحوثني تقريبا وبنسبة 
الطلبة، حيث أن بعض األساتذة ال يفضلون هذه الطريقة ما حول ضرورة استخدام عناصر االنرتنت للتواصل مع 

ا مكلفة وتأخذ الكثري من الوقت حسب ما صرح به املدرسون لطلبتهم، يف حني نرى  للتواصل مع الطلبة أل
دف إيصال املعلومة بسرعة متناهية للطلبة، وجتنب  البعض اآلخر يتواصل مع طلبته باستخدام أدوات االنرتنت و

  .ومي للمؤسسة اجلامعية للتواصل وتقدمي املعلومات واملعارف للطلبةاحلضور الي

من مفردات العينة وتعترب نسبة معتربة جدا، فكانت % 44.4أما النسبة املتبقية من املبحوثني واليت متثل 
لطلبة إجابتها تنم عن املعارضة الشديدة لفكرة استخدام أعضاء هيئة التدريس لعناصر االنرتنت يف التواصل مع ا

م ال يوظفون هذه األدوات يف التواصل ومربر هؤالء األساتذة حسب ما صرح للطلبة أن  حبجة أن معظم أساتذ
هذه الطريقة مكلفة جدا نتيجة العدد الكبري للطلبة، إضافة إىل عدم امتالك بعض األساتذة للمهارات التطبيقية 

ا هلذه األدوات، وغياب الدافعية لدى املتعلمني يف استخد ام هذه الطريقة من التواصل واالتصال، إضافة إىل أ
تضعف العالقات االجتماعية واإلنسانية التفاعلية يف املواقف التعليمية، كما صرح الطلبة أن البعض من األساتذة 
ليس لديهم املهارات الكافية يف استخدام عناصر االنرتنت، وأن بعضهم أيضا يرى أن التواصل عن طريق الربيد 

  .لكرتوين ومواقع التواصل يعترب من اخلصوصيات اليت ال ميكن الوصول إليهااال

 .يبني توفريه للطالب مصادر تعلم تكنولوجية متنوعة :37جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 26,1  57  موافق جدا

  22,5  49  موافق

  20,2  44  موافق إىل حد ما

  16,1  35  غري موافق

  15,1  33  غري موافق متاما

موع   100  218  ا

توضح اإلحصائيات الرقمية الواردة يف اجلدول أعاله واملتعلقة مبدى توفري األستاذ اجلامعي لطلبته مصادر 
كانت % 48.6التعليمية أن نصف املبحوثني تقريبا وبنسبة تعلم تكنولوجية خمتلفة تساهم يف حتقيق اهلداف 

موافق جدا 
26,1

22,5موافق 
موافق إلى 

20,2حد ما 

غیر موافق 
16,1

غیر موافق 
15,1تماما 

 يبني توفريه للطالب مصادر تعلم تكنولوجية متنوعة): 30(الشكل رقم 
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حول فكرة هذه العبارة، وتربير ذلك أن الكثري من األساتذة ) موافق جدا، موافق(إجابتهم باختيار بدائل اإلجابة 
يسعون إىل توفري مناخ تعليمي تكنولوجي يعتمد على مصادر تعلم متنوعة كمصادر املعلومات االلكرتونية، 

ت البحث عن املعلومات واملعارف، وأدوات االتصال االلكرتونية، وكافة اإلمكانات التقنية املتاحة واليت وأدوا
تسمح للمدرس توظيفها أثناء العملية التدريسية و اإلشرافية وللطالب من إمناء بنيته املعرفية، هذا ما من شأنه 

  .لوجية اليت تتوفر عليها املؤسسة اجلامعيةخلق بنية تعلم هادفة وذات معىن يف حدود اإلمكانيات التكنو 
م موافقون إىل حد ما مع ضرورة توفري % 20.2مبحوثا وبنسبة  44كما أجاب  من إمجايل أفراد العينة بأ

مصادر تعلم تكنولوجية متنوعة للطالب حتقق األهداف التعليمية ويعود ذلك حسب تصرحيات الطلبة املبحوثني، 
رون مصادر تعلم تقليدية، على خالف اآلخرين الذين يسعون إىل توفري هذه املصادر إال أن بعض األساتذة يوف
  .رغم اإلمكانات الضعيفة

بعدم املوافقة على هذا الطرح ألن الكثري من األساتذة % 31.2مبحوث وبنسبة  68يف حني كانت إجابة 
 ميكن من خالهلا حتقيق األهداف ال يوفرون على أرض الواقع التدريسي املصادر التعليمية التكنولوجية اليت

التعليمية املرجوة لعدم امتالكهم املهارات الالزمة لذلك، وغياب اآللية أو الطريقة اليت تتيح حتقيق اهلدف 
باستخدام املصادر التكنولوجية إضافة إىل الضعف يف املهارات من جانب الطالب يف استخدام كل ما هو تقين، 

  .ذه املؤسسات وغياب بنية حتتية تكنولوجية
وعليه فإن حتقيق أهداف العملية التعليمية باستخدام مصادر تعلم تكنولوجية تقع على عاتق املدرس اجلامعي 
اءة للمتعلمني من خالل جتاوز كل العوائق  والذي من شأنه أن ييسر العملية وخيلق بيئة تعلم تكنولوجية آمنة وبنّ

  .والسلبيات اليت تعرتض هذه العملية

 :الكفايات اإلنسانية الممارسة من وجهة نظر الطلبة: ور الثالثالمح .3

تعد اجلامعة املكان األمثل للعملية التعليمية على اعتبار املستوى التعليمي العايل ملؤطري هذه العملية، 
يف واهلدف العام هلذه العملية هو أنسنة التعليم، أي حتقيق نوع من اإلنسانية من خالل املمارسات التدريسية 

املواقف التعليمية، كما أن جناح هذه العملية مرتبط بامتالك جمموعة من ما يعرف بالكفايات اإلنسانية واليت 
ذه  ا تغطي كل ما له عالقة  سنحاول استقصائها وتشخيصها من مؤشرات ونقاط هذا احملور واليت نعتقد أ

  .الفرضية

 .قراطية مع الطلبةيبني حتبيذ األستاذ للمناقشة الدمي : 38 جدول رقم -

موافق 
31,2

موافق إلى 
حد ما 
16,5 غیر موافق 

6,9
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  التكرارات
  بدائل اإلجابة

  )%(املئوية  النسبة  التكرار

  39 40,8 
  31,2  68  موافق

  16,5  36  موافق إىل حد ما
  06,9  15  غري موافق

  04,6  10  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

% 72طالب وبنسبة  157ب من خالل املعطيات الكمية أعاله أن الغالبية من أفراد العينة واملقدرة نالحظ 
م حيبذون املناقشة الدميقراطية ويشيعون اجلو الدميقراطي داخل  بشكل كبري وهي نسبة مرتفعة يقرون بأن أساتذ

ورفع مستوى اجلودة يف هذه العملية،  املوقف الصفي، كل هذا من شأنه أن يساهم يف إجناح العملية التعليمية،
وقد أثبتت العديد من الدراسات بأن إشاعة املناخ الدميقراطي . ومن مثة إخراج طلبة يتصفون بسلوكات دميقراطية
إخل من شأنه رفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة وتعزيز ...داخل احلجرة الصفية كأسلوب املناقشة واحلوار 

وتشري الكثري من . تعليمي، إضافة إىل غرسه لروح املبادرة واالبتكار والتفكري الناقد لديهمدافعيتهم حنو املوقف ال
املقاربات النظرية على ضرورة تكريس احلرية األكادميية والدميقراطية كسلوك وممارسة واعية يف العملية التعليمية، 

تقوم على مبادئ منها مبدأ احلوار الذي يسهل " ديبولو فريي"فالنظرية االجتماعية التوعوية بزعامة العامل الربازيلي 
التواصل يف العملية التعليمية ومبدأ تكوين الفكر النقدي الذي ال يرتسخ يف الطلبة إال من خالل املناقشة 

خلصائص ال بد من وجودها يف بيداغوجيا الرتبية " شور"الدميقراطية، كما تقر النظرية االجتماعية التحررية بزعامة 
التعليم الدميقراطي يف املؤسسات التعليمية والفضاءات الرتبوية، هذا التعليم يسمح جلميع الطلبة بالتعبري حبرية منها 

تمع م بشكل ميكن أن جيعل منهم افرادا قادرين على تغيري ا   .عن نواياهم وانشغاال

مبوافقتهم املتوسطة  من إمجايل أفراد العينة اقروا% 16.5مبحوث وبنسبة  36وعلى خالف ذلك جند أن 
م لشيء من الدميقراطية داخل الفضاء التعليمي، ويعود ذلك إىل أن بعض األساتذة ال  حول ممارسة أساتذ
يتقبلون مناقشات الطلبة وال حيبذون الرأي اآلخر على اعتبار أن األستاذ هو اآلمر الناهي أو الكل يف الكل داخل 

  .من إمجايل مفردات العينة% 15.1طالب وبنسبة  25ملوقف حوايل احلجرة الصفية، ودّعم بشكل مطلق هذا ا

  

  

 .يبني احرتام آراء الطلبة : 39 جدول رقم -

 يبني حتبيذ األستاذ للمناقشة الدميقراطية مع الطلبة): 31(الشكل رقم 

موافق 
25,7

موافق إلى 
حد ما 
22,5 غیر موافق 

6,9
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  التكرارات
  بدائل اإلجابة

  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 40,4  88  موافق جدا
  25,7  56  موافق

  22,5  49  موافق إىل حد ما
  06,9  15  غري موافق

  04,6  10  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

من خالل الشواهد الكمية املبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن الغالبية املطلقة من أفراد عينة الدراسة واملقدر 
م وهذا مؤشر من % 66.1مبحوث وبنسبة  144ب عددهم  شأنه يقرون بتقبل احرتام آرائهم من طرف أساتذ

أن يطور وينمي العملية الدراسية، فاألستاذ كلما كان صبورا على آراء طلبته واستطاع ضبط نفسه وكظم غيظه 
م كلما كان أقرب لقلوب طلبته، وكلما كان  م وسوء أفعاهلم وجهلهم بتصرفا ويكون رحب الصدر اجتاه سلوكا

  .ومن مثة التمكن ال حمالة من حمتوى الدرس قريبا منهم زادت دافعيتهم ومحاسهم حنو العملية التدريسية،

وهلذا فإن تقبل األستاذ آلراء طلبته واحرتامها وعدم التعصب لرأيه من األمور املهمة يف العملية الرتبوية، ألن 
القصد واهلدف من ذلك هو إخراج طلبة يتقبلون الرأي والرأي اآلخر، حيرتمون حريات اآلخرين ويتساحمون مع 

  .الرأي ويتحلون بالروح العلمية واملوضوعية وجتنب األنانية والتكرب والغرور والتعصباملخالفني يف 

موافقون إىل حد ما مع فكرة احرتام وتقبل األساتذة آلرائهم، % 22.5مبحوث وبنسبة  49كما نرى أن 
م، ويعاملو  ن طلبتهم بنوع ومربرهم يف ذلك أن بعض أعضاء هيئة التدريس متعصبون يف الرأي وال يقبلون تصورا

من التعايل والفوقية ويستهزؤون بأحكامهم وأفكارهم وال يرتكون الفضاء مفتوحا للمناقشة، مههم الوحيد حسب 
هؤالء الطلبة هو تطبيق أوامرهم حرفيا وأي خمالف هلذا مصريه العقاب أو التعنيف سواء املادي أو املعنوي أو 

من إمجايل أفراد العينة املتبقني على مضمون هذا % 11.5بنسبة طالبا و  25الرمزي، هذا ما يربر أيضا إجابات 
  .الطرح

  

  

 .يبني تعامل األستاذ مبساواة وعدل مع الطلبة :40جدول رقم -

 .احرتام آراء الطلبةيبني ): 32(الشكل رقم 

موافق 
22,9

موافق 
إلى حد ما 

22,9 غیر موافق 
13,3
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  التكرارات
  بدائل اإلجابة

  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 34,9  76  موافق جدا
  22,9  50  موافق

  22,9  50  موافق إىل حد ما
  13,3  29  غري موافق

  06  13  موافق متاما غري
موع   100  218  ا

خيتلف الطلبة يف حكمهم على فكرة تعامل األستاذ معهم بشيء من العدل واملساواة، لكن الغالبية منهم 
على الفكرة السابقة الذكر، وهذا مؤشر  ة وموافقة جداوافقم% 57.8مبحوث وبنسبة  126ر عددهم واملقد

جيد على أن أساتذة جامعة جيجل يتسمون بكفايات إنسانية يف التعامل كاإلنصاف والعدل بني الطلبة، هذا 
العدل واملساواة حسب رأيهم يكون يف التعامل ويف التقييم ويف استخدام أساليب الثواب والعقاب ويف التفاعل 

والعطف عليهم، كل هذا كفيل بالتأثري على نفسية الطالب ومنوه وعلى دافعيته حنو اجليد معهم ويف االحرتام 
  .العملية التعليمة، ومن مثة املسامهة يف حتسني حتصيله العلمي والدراسي

وقد أصر ديننا احلنيف ومن بعده الكثري من العلماء والباحثني الرتبويني على ضرورة حتري العدل واملساواة بني 
ا  الطلبة على م االجتماعية واالقتصادية والعلمية، واالبتعاد عن املفاضلة والتمييز أل م ومستويا اختالف بيئا

تؤدي إىل التوتر واالرتباك يف العالقة البيداغوجية بني األستاذ وطلبته بشكل سيؤثر ال حمالة على املستوى املعريف 
  .للطالب ومن مثة على جناح العملية التعلمية

على موافقتهم بشكل متوسط على ما ُطرح سابقا، ذلك  % 22.9ب نسبة من املبحوثني تقدر كما أقرت 
م يف املعاملة ويف شرح مثال  م بشيء من التمييز ويفضلون فئة من الطلبة على حسا كون بعض األساتذة يعاملو

بعدم موافقتهم حنو فكرة % 19.3إخل، ويف حني أجاب مخس املبحوثني تقريبا وبنسبة ...مادة الدرس ويف التقومي
العدل يف التعامل بني الطلبة، وحجتهم يف ذلك أن بعض األساتذة يفاضلون بطريقة مباشرة ومقصودة، 
م حنو فئة أخرى، يركزون أثناء تقدمي الدرس وشرحه على فئة  فيضحكون يف وجوه فئة من الطالب ويكشرون أنيا

خرين، مينحون البعض من الطلبة احلرية املطلقة يف التعبري و ويهملون األخرى، حيبون بعض الطلبة ويكرهون اآل
. الكالم يف حني الفئة األخرى ُمتارس عليها نوع من االغرتاب والعزلة واالستبعاد االجتماعي داخل احلجرة الصفية

أمام  كل هذا التمييز واالزدواجية يف التعامل كفيل بإحلاق الضرر بشخصية الطلبة ومستواهم، وبالوقوف كعائق
  .حتقيق هدف وجودة العملية التدريسية ككل

وعليه فتحري العدل واملساواة يف التعامل بني الطلبة غاية نبيلة تعني املتعلمني على طلب العلم وحب املادة 
  .واألستاذ ومن مثة التوجه بقوة حنو عملية التعليم والتعلم

 .يبني تعامل األستاذ مبساواة وعدل مع الطلبة): 33(الشكل رقم 
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 .طلبةيبني تكيف ومرونة األستاذ يف التعامل مع ال :41جدول رقم -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 28,9  63  موافق جدا
  24,8  54  موافق

  22,9  50  موافق إىل حد ما
  14,2  31  غري موافق

  08,7  19  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

التكيف مع الطلبة من األمور التعليمية املساعدة على جناح العملية التعليمية حسب ما تشري إليه تعترب عملية 
م من وجهة نظرهم، وقد أشار أكثر من  الرتبية املعاصرة، واجلدول أعاله يبني لنا مدى تكيف الطلبة مع أساتذ

م متكيفون مع مدرسيهم بشكل جيد، % 53.7نصف مفردات العينة وبنسبة  هذه املرونة والتكيف من طرف أ
م على زيادة دافعيتهم حنو التعلم، وأكسبتهم نوع من اجلدية والسالسة يف التعامل مع شخصية  األساتذة ساعد
م العلمية والبيداغوجية، إضافة إىل أن مرونة وقابلية مدرسيهم على التكيف سهلت  م ومع نشاطا وذهنية أساتذ

  .واقف الصفيةعليهم عملية االندماج يف امل
وجتدر اإلشارة إىل أن فكرة تكيف الطلبة مع األساتذة تقع حتت مسؤولية املدرسني، فهم املسؤولون على 
التخطيط للدرس وعن األساليب التدريسية املتبعة لتقدمي حمتوى الدرس، لذلك فإن هذا الفاعل البد أن يتدخل  

عائق أمام سريورة العملية التدريسية وذلك من  كلما كان هناك غموض وسوء فهم حملتوى الدرس وكلما وقف
خالل إجراء بعض التعديالت والتغريات إذا تطلب األمر يف اخلطط واألساليب مبا يتالءم و رغبات وقدرات 

  .ومهارات الطلبة
بأن رؤيتهم هلذا الطرح هي رؤية وسطية، يف حني كانت إجابة % 22.9طالبا وبنسبة  50كما أجاب 
م غري موافقني على فكرة تعامل األساتذة معهم بشيء من التكيف واملرونة، ومربرهم يف نفس النسبة السا بقة بأ

ذلك أن بعض األساتذة ال يكلفون أنفسهم عناء تغيري أو تعديل اخلطط التدريسية أو األساليب التدريسية أو 
م بالشكل الذي حيقق رغبة الطلبة يف االستمرارية ويوافق أهدافهم وطر  م ذهنيا يقتهم يف التعلم ومستواهم وقدرا

وحسب تصورهم فإن البعض من األساتذة يسرتسلون يف تقدمي املعلومة ومقرر الدروس دون مراعاة . الفكرية
  إخل...املطبات واملتاهات اليت سوف يقع فيها الطلبة من غموض وشرود ذهين وملل 

وآخرون والذين رصدوا خصائص " هنت"وقد أُجريت بعض الدراسات حول هذا املوضوع من بينها حبوث 
املدرس املرن القادر على التكيف منها إجراء بعض التغيريات والتعديالت يف اخلطط التعليمية إذا تطلب األمر 

  .لتالءم ما يريده التالميذ والطلبة

موافق جدا 
28,9

موافق 
24,8

موافق 
إلى حد ما 

22,9

غیر موافق 
14,2

غیر موافق 
8,7تماما 

 .يبني تكيف ومرونة األستاذ يف التعامل مع الطلبة): 34(الشكل رقم 
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 .يبني تعامل األستاذ بفوقية وسلطوية مع الطلبة :42جدول رقم -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 16,5  36  موافق جدا
  17  37  موافق

  27,1  59  موافق إىل حد ما
  23,4  51  غري موافق

  16,1  35  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

يقرون بتعامل األستاذ معهم % 33.5املبحوثني وبنسبة تشري البيانات اإلحصائية يف اجلدول أعاله أن ثلث 
م % 27.1طالب وبنسبة  59بنوع من الفوقية والسلطوية، يف حني أجاب  من إمجايل مفردات البحث بأ

غري (موافقون إىل حد ما على هذا الطرح، وعلى خالف اإلحصائية الواردة يف اجلداول السابقة فإن بدائل اإلجابة 
 86بيف هذا اجلدول حصلت على النصيب األكرب من إجابات املبحوثني واملقدر عددهم ) ق متاماموافق، غري مواف
  .املتمحورة حول فكرة تعامل األساتذة بفوقية وسلطوية معهم% 39.5مبحوث وبنسبة 

وحتليلنا هلذا اجلدول يدفعنا للبدء بأعلى النسب وهي نسبة املبحوثني الغري موافقني على فكرة الفوقية 
م يف التعامل مع الطلبة، ومربرهم يف ذلك أن مدرسيهم يوفرون مناخا مناسبا للتعلم قائم وا لسلطوية عند أساتذ

على األلفة والصداقة والتواضع واالحرتام بعيدا عن السلوكات اليت فيها نوع من التعايل والتعصب والتعنيف واليت 
  .تضر املوقف التعليمي وتفسد العملية التعليمية

ربيرنا إلجابات الفئة املوافقة على هذه الفكرة فيعود إىل أنه حسب وجهة نظر الطالبة دائما إىل التعايل أما ت
والتكرب والغرور من قبل بعض األساتذة يف تعاملهم معهم، إضافة إىل معاملتهم بنوع من االزدراء والتسلط 

ا، والتكلم  والكراهية والشكلية الزائدة عن اللزوم من خالل تعنيفهم والسخرية م بألقاب ال حيبذو منهم ومنادا
معهم بعبوسة يف الوجه والقيام بسلوكات كفقدان األعصاب تنفرهم من األستاذ ومن مادته الدراسية، ويف السياق 
ذاته فإن بعض األساتذة لديه فكرة خاطئة وهي أن التعامل مع الطلبة بشيء من الرمحة والتسامح من شأنه أن 

فقد هيبة األ ُ ستاذ أمام طلبته، لكن أثبتت الكثري من الدراسات الرتبوية واالجتماعية والنفسية على أن التعامل ي
بطريقة جيدة من طرف األستاذ مع طلبته مؤشر مساعد على زيادة دافعيتهم حنو التعليم والتعلم ومن زيادة 

  .الرتبوية مستوى كفاءة التحصيل العلمي واملعريف للطالب ومن مثة رفع مستوى العملية

موافق جدا 
16,5

17موافق 
موافق 

إلى حد ما 
27,1

غیر موافق 
23,4

غیر موافق 
16,1تماما 

 .تعامل األستاذ بفوقية وسلطوية مع الطلبةيبني ): 35(الشكل رقم 
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 .يبني دور األستاذ االستشاري واملعاجل ألخطاء الطلبة: 43جدول رقم -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 20,2  44  موافق جدا
  21,1  46  موافق

  27,5  60  موافق إىل حد ما
  17,4  38  غري موافق

  13,8  30  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

تتباين األرقام اإلحصائية يف اجلدول أعاله واملتعلق بالدور االستشاري واملعاجل ألخطاء الطلبة من طرف 
إمجايل مفردات من % 41.3مبحوث وبنسبة  90م املوافقة، وقد أعلن داألساتذة بني املوافقة واملوافقة النسبية وع

م موافقون ومدافعون عن هذه الفكرة العتقادهم أن املدرس ال يقتصر دوره على إيصال املعلومات  العينة أ
واملعارف اخلاصة باملقررات الدراسية إىل الطلبة بل يتعداه إىل لعب دور املستشار واملوجه واملساعد على معاجلة 

ائم ملساعدة الطلبة والتعاون معهم، وأن يكون قريبا منهم ومتفهما أخطاء ومشاكل الطلبة من خالل استعداده الد
اء الذي يوجههم ويعدل  م وأحاديثهم، وأن يتعامل معهم بصدر رحب واحرتام، وأن ينتقدهم النقد البنّ لسلوكا
م إن تطلب األمر، ويظهر نوعا من الدفء واالهتمام يف التفاعل معهم، هذا ما من شأنه أن يشجع  سلوكا

  .لطلبة على االستمرارية يف العمل، والرفع من مستوى حمبتهم لعملية التعليم والتعلما
ويف نفس السياق أقرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ما يعرف باملرافقة البيداغوجية للطالب حيث 

دارية والبيداغوجية سريافق كل أستاذ جمموعة من الطلبة من خالل حصص مربجمة يتم خالهلا مناقشة املشاكل اإل
والشخصية اليت يتعرض هلا الطالب، ودور األستاذ هنا التدخل للتقليل من هذه املشاكل ومعاجلتها إن أمكن بغية 

  .وضع الطالب يف مواقف مرحية مساعدة على االهتمام بتحصيله العلمي دون سواه
م مو % 27.5مبحوث وبنسبة  60وكانت إجابة  افقون إىل حد ما ألن بعض من إمجايل مفردات البحث أ

األساتذة جتدهم يلعبون دور املستشار واملعاجل ألخطاء ومشاكل الطلبة على عكس البعض اآلخر، وعلى خالف 
بأن األساتذة ال يلعبون دور املستشار واملتخصص واملعاجل % 31.2ذلك أجاب ثلث املبحوثني تقريبا وبنسبة 
مه  ألخطاء ومشاكل الطلبة، وإمنا مههم الوحيد تقدمي املعلومات وحمتويات الدروس بطريقة أو بأخرى للطلبة وال 

م حنو األمور والسلوكات املناسبة  مشاكلهم ونفسيتهم وشخصيتهم وحل الصعاب اليت تعرتضهم، وال يوجهو
م ومواهبه م على اكتشاف وتنمية قدرا إخل، وكأن ...مواملفيدة هلم، وال يقّدرون ظروفهم املادية واملعنوية وال يعينو

  .مهنة التدريس عندهم متعلقة فقط باجلانب التعليمي واملعريف

 

 .الطلبة األستاذ االستشاري واملعاجل ألخطاءدور يبني ): 36(الشكل رقم 

موافق جدا
20,2

موافق
21,1

موافق إلى 
حد ما
27,5

غیر موافق
17,4

غیر موافق 
تماما
13,8
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 .يبني جتنب األستاذ للسخرية واالستهزاء بالطلبة: 44جدول رقم -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 33,5  73  موافق جدا
  29,8  65  موافق

  19,3  42  موافق إىل حد ما
  11,5  25  غري موافق

  06  13  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

يبني التحليل اإلحصائي للمعطيات اليت تضمنها اجلدول أعاله واملتعلق بتجنب أعضاء هيئة التدريس 
ووافقوا  قد وافقوا% 63.3طالب وبنسبة  138عددهم  للسخرية واالستهزاء بالطلبة، أن غالبية املبحوثني واملقدر

على فكرة هذا اجلدول، حيث أن األستاذ حسبهم يسهرون دائما على راحتهم واحرتام أفكارهم  بشكل كبري
م على الرغم من وجود أخطاء كثرية، من منطلق أن  م ويتجنبون االستهزاء والضحك على أعماهلم وإجنازا وذوا

عن طريق احملاولة واخلطأ، والكثري من األساتذة ميلكون القدرة على التعامل والتفاعل اجليد مع  التعلم اجليد يكون
الطلبة وميلكون القدرة على اختيار الكلمات والعبارات اليت حتبط وتستهزئ بالطالب، وجتدهم دائما يتقبلون 

ا بطريقة فيها نوع من املرح والدعابة واليت خت فف التوتر عن الطلبة وتعرب عن ثقة أفكار الطالب ويستخدمو
م، كل هذا باستخدام اإلبداع واحليلة وإجياد وضعيات تعليمية جتنب العملية التعليمية االحنراف عن  األستاذ 

  .األهداف املنشودة
م موافقون إىل حد ما حول جتنب األساتذة % 19.3كما أجاب ما يقارب مخس الطلبة وبنسبة  بأ

م وذلك كون بعض األساتذة يتجنبون ذلك يف حني نرى البعض اآلخر يستعملون الكثري للسخرية واالستهزاء 
م يطلقون يف بعض األحيان  ا لالستهزاء بطلبتهم، إضافة إىل أ من الكلمات اجلارحة واملسمومة اليت يوظفو

  .بعض النكت اليت ختدش فؤاد الطالب ويكون مفعوهلا قويا على نفسيته
م % 17.5مبحوث وبنسبة  38ب لية من املبحوثني واملقدر عددهم يف حني أجابت األق بأن أساتذ

م والنقد الالذع حنوهم، وحسب رأيهم فإن هذه السخرية  يوظفون كل ما من شأنه السخرية واالستهزاء 
يبالون بأي واالستهزاء كثريا ما يشعرهم باملهانة واحلقارة ويفقدهم الثقة بأنفسهم وحيوهلم إىل طلبة مستهزئني ال 

شيء، ويؤدي ذلك إىل عقد نفسية ونفور من العملية التعليمية، كما أن هذه السخرية كثريا ما تنقل للطلبة رسالة 
م م وال يكرتثون وال يهتمون  م ال حيبو   .مفادها أن أساتذ

لكثري منهم تكون وجتدر اإلشارة إىل أن بعض الطلبة قد يستجيبوا إجيابيا هلذه السخرية واملضايقة، إال أن ا
استجابتهم سلبية من خالل عدم االهتمام باملادة الدراسية وعدم احرتام الزمالء واألستاذ وخلق املشاكل داخل 

 .احلجرة الصفية وكل ما من شأنه تغطية بعض احلرج واألذى الذي وقعوا فيه وتعرضوا له

موافق جدا 
33,5

موافق 
29,8

موافق إلى 
حد ما 
19,3

غیر موافق 
11,5

غیر موافق 
6تماما 

 .لطلبةايبني جتنب األستاذ للسخرية واالستهزاء ب): 37(الشكل رقم 
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 .يبني تعزيز إجنازات الطلبة :45جدول رقم -

  التكرارات
  اإلجابةبدائل 

  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 33,9  74  موافق جدا
  27,5  60  موافق

  22  48  موافق إىل حد ما
  10,6  23  غري موافق

  06  13  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

ا املعلم الفعال تصر الرتبية املعاصرة على أن الرتغيب والتشجيع والتعزيز من  السلوكيات البد أن يتصف 
م، ومن خالل  والكفء واليت تثري دافعية املتعلمني حنو عملية التعلم وتزيد من حافزهم حنو حتقيق أهدافهم ورغبا

طالب وبنسبة  134ب استقصائنا آلراء الطلبة حول هذا املوضوع كانت إجابة غالبية املبحوثني املقدر عددهم 
م حنو بأن أس% 61.4 م يدفعو اتذة جامعة جيجل يرغبون ويعززون دائما إجنازات وأعمال الطلبة، حيث أ

م ونتائجهم باستخدام آلية التعزيز واملكافأة، ويوفرون بعض املواقف التعليمية اليت  العمل أكثر ويراقبون سلوكا
وفر هلم جو من الثقة والطمأنينة واملرح، لذلك ف ُ إن السلوك املعزز دائما يقوي االستجابة تقوي احلافز لتعلمهم وي

. ويزيد من احتمال تكراره، ويقوي التعلم املصحوب بنتائج مرضية ويقلل من التعلم املصحوب بنتائج غري مرضية
وجتدر اإلشارة إىل أن جناح هذا التعزيز داخل املوقف الصفي مرتبط بشروط أمهها أن يقدم مباشرة وفورا السلوك 

 يتأخر، ويكون دائما حمددا حنو فرد أو أفراد معينني، كل هذا ال يتأتى إال من خالل إملام املرغوب فيه و أالّ 
األساتذة بأساليب وأنواع التعزيز كالتعزيز اإلجيايب اللفظي وغري اللفظي، والتعزيز اإلجيايب اجلزئي، والتعزيز السليب  

  .سلي القائم على جتاهل وإمهال تام لسلوكات الطلبةكإيقاف العقاب مثال إذا رأوا السلوك املرغوب، والتعزيز الرت 

تقر بأمهية التعزيز املوجب " ثورنديك"، "سكنر"، "واطسون"ويف نفس السياق فإن النظرية السلوكية بقيادة 
أثناء الوضعيات التعليمية، وضرورة توفري أي شيء حيتاجه املتعلم ويقدره، وترى أن تعزيز االستجابة اإلجيابية للمثري 

ته، وهذا يؤدي إىل تطبيقه وممارسته يف املستقبل عند مواجهة مثري أ ّ ي هذا السلوك ويثب ي السلوك اإلجيايب يقوّ
  .مشابه، وعليه فإن تعزيز األستاذ للسلوك وتقدميه بكيفية جيدة أمر حيوي يف رفع فاعلية عملية التعليم والتعلم

إمجايل مفردات البحث أجابوا مبوفقتهم من % 22مبحوث وبنسبة  48كما تشري اإلحصائيات إىل أن 
م غري موافقني على أن % 16.6طالب وبنسبة  36املتوسطة حول هذا الطرح، إىل جانب ذلك أجاب  بأ

موافق جدا 
33,9

موافق 
27,5

موافق 
إلى حد ما 

22

غیر موافق 
10,6

غیر موافق 
6تماما 

 .يبني تعزيز إجنازات الطلبة): 38(الشكل رقم 
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م وأعماهلم، وحجة الرأيني فيها نوع من التقارب والتشابه وهو أن بعض األساتذة ال  م يعززون إجنازا أساتذ
ذه األمور، وجتدهم منغر  قني أثناء املوقف الصفي يف تقدمي حمتوى الدرس دون أن يقدموا ولو مالحظة أو  يهتمون 

كلمة على األقل يكافئون ويعززون من خالهلا سلوك وإجنازات طلبتهم، إضافة إىل أن بعض األساتذة يعززون 
ختضع ألسس إجنازات بعض الطلبة على حساب آخرين مكرسني يف ذلك املعاملة التفضيلية حىت يف التعزيز واليت 

  .غري موضوعية وغري بيداغوجية

 .يبني تنمية األستاذ للثقة بالنفس عند طلبته :46جدول رقم -

  التكرارات
  بدائل اإلجابة

  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 23,1  70  موافق جدا
  30,7  67  موافق

  19,7  43  موافق إىل حد ما
  12,4  27  غري موافق

  05  11  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

يرون بأن % 62.8تشري الشواهد الكمية يف اجلدول أعاله إىل أن ما يقارب ثلثي املبحوثني وبنسبة 
م ينمون فيهم الثقة بالنفس أثناء العمل التعليمي من خالل استخدام جمموعة من السلوكيات  واملمارسات أساتذ

داخل املوقف الصفي اليت تعزز وترفع من ثقة الطلبة بأنفسهم، هذه املمارسات ميكن حصرها حسب رأي الطلبة 
  :يف

 .احرتام األستاذ هلم وألفكارهم -
 .حسن اإلنصات واإلصغاء آلراء ومقرتحات الطلبة وأخذها بعني االعتبار -
 .وتزيد من ثقتهم بأنفسهم كمفكرين توفري الوضعيات التعليمية اليت تنّشط عملية التفكري -
 .تشجيع الفضاء التعبريي ولو بلهجات غري أكادميية -
 .االهتمام بتنمية قدرة الطالب من خالل حثهم على إثارة وطرح األسئلة بدل اإلجابة عنها -
 .توفري اجلو التعليمي املناسب واحملفز والدافع لعملية التعلم -
 .املساعدة على االكتشاف والتنبؤ والتخيلتشجيع املبادرات واملبادءات الذاتية  -
 .مساعدة الطلبة على البحث والتفكري ال على التلقي الصم -
اء املعاجل لألخطاء واكتشاف العيوب واألخطاء -  .ممارسة النقد والتقومي البنّ

موافق جدا 
23,1

موافق 
30,7

موافق إلى 
حد ما 
19,7

غیر موافق 
12,4

غیر موافق 
5تماما 

 .يبني تنمية األستاذ للثقة بالنفس عند طلبته): 39(الشكل رقم 
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االبتعاد عن التعصب لألفكار وعدم فرض رؤى معينة وذاتية على الطلبة بشكل يساهم يف رفع مهارات  -
 .كري عند الطالبالتف
  .إشراك الطلبة يف التخطيط لألنشطة التعليمية -

كل هذا من شأنه أن مينح الطالب األرضية الصلبة للثقة بذاته ونفسه وسلوكاته، ومن مثة تطوير وتنمية 
  .مهاراته وقدراته بشكل حيقق أهدافه ورغباته وحاجاته

م دائما على تنمية الثقة بأن أسا% 19.7يف حني أجاب مخس املبحوثني تقريبا وبنسبة  م ال يساعدو تذ
م  بالنفس كون بعضهم يوظفون أساليب وطرق تدريسية قائمة على التلقني واإللقاء بشكل حيس فيه الطلبة بأ
م وهامشيني يف العملية التعليمية وليسوا أفراد مشاركني وفاعلني قادرين على إجناح هذه  جمرد أفراد تابعني ألساتذ

  .العملية

م يف % 17.4طالب وبنسبة  38ما أجاب ك م غري موافقني على قدرة أساتذ من إمجايل أفراد العينة بأ
م ال تنم عن امتالكهم هلذه الكفاية، فهم حسب رأيهم ال يوفرون املناخ  تنمية الثقة بأنفسهم ألن ممارسا

خطيط للنشاطات التعليمية، ودائما ما جيدون التعليمي املناسب واحملفز للعملية التعليمية وال يشركون طلبتهم يف الت
ة ملا هو  م متعصبني آلرائهم وأفكارهم وال يقبلون الرأي اآلخر وميارسون بعض السلوكات التسلطية مشا أساتذ
موجود يف السجون، فحجرهم الصفية أصبح يطلُق عليها السجن الصفي القائم على قتل كل املبادرات والروح 

  .إخل...قهري لآلراء و األفكارالنقاشية والفرض ال

تشري إىل ضرورة إشراك املتعلم يف النشاطات " جون ديوي"ويف سياق متصل فإن النظرية الربغماتية بقيادة 
التعليمية وجعله احملور يف بناء وصياغة املقررات واحملتويات الدراسية، وأن جناح العملية التدريسية مرتبط بتوفري البيئة 

  .مة لرغبات وميوالت املتعلمنياملناسبة واملالئ
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 .يبني ترسيخ روح الوالء واالنتماء بني طالبه :47جدول رقم -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 31,2  68  موافق جدا
  27,1  59  موافق

  25,2  55  موافق إىل حد ما
  11,9  26  غري موافق

  04,6  10  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

نالحظ من خالل املعطيات املتحصل عليها وكما هي موضحة يف اجلدول أعاله أن نسبة الذين أقروا بأن 
م يرسخون روح الوالء واالنتماء والتضامن بني الطلبة أنفسهم ومع مؤسستهم  هي نسبة عالية تقدر و أساتذ

، وحجتهم يف ذلك أن من خالل اختيار بدائل اإلجابة وموافق جدا من إمجايل مفردات العينة% 58.3ب
م بضرورة التضامن والتكافل بني مجيع الفاعلني يف املؤسسة التعليمية إلجناح وحتقيق  م دائما ما ينصحو أساتذ

ون يف نفوسهم حب أهداف العملية التعليمية واحلفاظ على استمرارية وبقاء املؤسسة، إض م ينمّ افة إىل أن أساتذ
م  االنتماء إىل املؤسسة والعمل املشرتك من أجل خدمتها والتضحية من أجلها، ويظهرون ذلك يف أقواهلم وسلوكا
م حبقوقهم و  الدالة على ذلك، ويغرسون فيهم حب احملافظة على أمن وسالمة ممتلكات املؤسسة، ويعرفو

م، وحقهم يف امل ساواة والعدالة االجتماعية والفرص املتكافئة يف التعليم، إضافة إىل توعية الطالب واجبا
باملشكالت والصعاب اليت تواجههم وتواجه مؤسستهم، واملسؤوليات امللقاة على عاتقهم، وتعريفهم باألخطار 

م، ومبؤسستهم يف حال عدم تكاثف اجلهود   .اليت حتدق 
م موافقون إىل حد ما حول هذه % 25.2وقد أجاب ربع املبحوثني وبنسبة  من إمجايل أفراد العينة بأ

ا على  ا ال ميارسو الفكرة، ومربرهم يف ذلك أن بعض األساتذة ال ميلكون مثل هذه املهارات وإن كان ميتلكو
 أرض الواقع، فال ينصحون الطلبة وال يرسخون يف أنفسهم كل ما يدعو إىل ضرورة الوالء وحب االنتماء إىل

  .املؤسسة اجلامعية
م غري موافقني وغري موافقني متاما حول قدرة األستاذ % 16.5مبحوث وبنسبة  26يف حني أجاب  بأ

على ترسيخ روح الوالء واالنتماء بني طالبه، وحسب املقابلة اليت أجريناها مع العينة املقابِلة واملبحوثة فإن وجهتهم 
م ينتقدون كل ما له عالقة هذه مستوحاة من أن الكثري من األساتذة  جتدهم من خالل أقواهلم وسلوكا

زامية وتشاؤمية حول مستقبل املؤسسة ...مبؤسستهم من إدارة وزمالء وطالب إخل، ويطلقون دائما تصرحيات ا
  .والطلبة، وهو ما يضعف من مستوى الوالء واالنتماء إىل هذه املؤسسة

م وأقواهلم مؤشر على  بعه هؤالء األساتذة حنو هذا النسق،  إضافة إىل أن سلوكا الالمباالة واإلمهال الذي يتّ
م النارية والغري مسؤولة تقطع حبل الوصال واحلب بني الطلبة أنفسهم وبني الفاعلني يف هذه  كما أن تصرحيا

موافق جدا 
31,2

موافق 
27,1

موافق إلى 
حد ما 
25,2

غیر موافق 
11,9

غیر موافق 
4,6تماما 

 .يبني ترسيخ روح الوالء واالنتماء بني طالبه ):40(الشكل رقم 
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دالة على روح املنظومة اجلامعية، لذا من الضروري أن ميتلك املدرس اجلامعي املهارة يف تثبيت املعاين والكلمات ال
 .الوالء واالنتماء يف نفوس الطلبة

 .يبني توفري األستاذ للبيئة االجتماعية واإلنسانية املناسبة للعملية التعليمية :48جدول رقم -
  التكرارات

  )%(املئوية  النسبة  التكرار  بدائل اإلجابة

 31,2  68  موافق جدا
  33,9  74  موافق

  23,4  51  موافق إىل حد ما
  06,4  14  غري موافق

  05  11  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

يتطلب جناح العملية التعليمية توفر البيئة االجتماعية واإلنسانية املناسبة واملناخ التعليمي املالئم، وقد أشار 
م موافقون وموافقون جدا حول توفري % 64.9مبحوث وبنسبة  142ب أغلبية املبحوثني واملقدر عددهم  بأ

أعضاء هيئة التدريس اجلامعي جبامعة جيجل للبيئة االجتماعية واإلنسانية املناسبة ملمارسة العملية التعليمية، وذلك 
اين يف التعليم واملعاملة اجليدة واملالئمة لرغبات من خالل إتباع األساليب التدريسية املراعية للجانب اإلنس

وميوالت وقدرات الطلبة، وتكريس اجلو الدميقراطي القائم على املناقشة احلرة واالحرتام وتقبل آراء وأفكار اآلخرين 
وعدم التعصب وسعة الصدر على أخطائهم، إضافة إىل اإلخالص واجلدية يف العمل، والعطف عليهم وتعزيز 

إخل، كل هذا من أجل توفري بيئة عمل مساعدة ومساندة ...م واملرح معهم باستخدام روح الفكاهة والدعابةإجنازا
رضية ومنتجة وآمنة تستجيب لطبيعة املواقف والعالقات االجتماعية واإلنسانية   .ومسرتخية ومُ

أن من األدوار الرئيسية  "فايدوتسكي" "جان بياجي" ويف هذا الشأن ترى النظرية البنائية املعرفية بزعامة 
للمدرس هو تنظيم بيئة التعلم، وتوفري أدوات التعلم بالتعاون مع الطلبة، ودجمهم يف خربات تتحدى املفاهيم أو 
اءة وإشراك الطالب يف  املدركات السابقة، وتنمية روح االستفسار والتساؤل لدى الطلبة، وتشجيع املناقشة البنّ

ه، إضافة إىل استخدام أساليب وأدوات متنوعة يف التقومي تتناسب مع خمتلف عملية التعلم والتدريس وتقومي
  .املمارسات التدريسية

على أنه " والر"ويندرج ضمن هذا الطرح ما توصلت إليه النظريات التفاعلية الرمزية بقيادة أحد علمائها وهو 
ارسة العملية التعليمية كعملية اجتماعية تقوم البد على املعلمني االهتمام باكتساب املعارف واملهارات املتطلبة ملم

موافق جدا 
31,2

موافق 
33,9

موافق إلى 
حد ما 
23,4

غیر موافق 
6,4

غیر موافق 
5تماما 

يبني توفري األستاذ للبيئة االجتماعية واإلنسانية ): 41(الشكل رقم 
 .املناسبة للعملية التعليمية
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على االتصال والتواصل االجتماعي مع بعضهم البعض يف بيئة تعليمية اجتماعية تتضمن عالقات اجتماعية، 
دف حتقيق اهلداف احملددة من التعليم والتدريس   .ومعرفة خاصة بشخصيات املتعلمني 

من إمجايل مفردات البحث بتوفري بعض األساتذة ملناخ % 23.4يف حني أجاب ربع املبحوثني تقريبا وبنسبة 
يئة اجلو البيئي االجتماعي واإلنساين  تعليمي مناسب، يف حني نرى أن البعض اآلخر منهم ال يسعى إىل 

وهي نسبة قليلة جدا، ومربرهم يف ذلك أن % 11.4طالب وبنسبة  25املناسب للعملية التعليمية، وهذا ما أقره 
ن األساتذة ال يوفرون البيئة االجتماعية واإلنسانية املناسبة، فمناخهم دائما يتسم بالعشوائية والغموض الكثري م

وبالفوضى والرتسلية والالمباالة والسلطوية يف التعامل، و وضع مسافات كبرية بينهم وبني الطلبة، وتكريس مشاعر 
  . اخلوف والكراهية وامللل والنفور داخل احلجرة الصفية

 .يبني التواضع العلمي لألستاذ يف تعامل مع طلبته :49جدول رقم -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 32,1  70  موافق جدا
  31,7  69  موافق

  24,3  53  موافق إىل حد ما
  07,8  17  غري موافق

  04,1  09  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

يقال أن املتكرب يف العلم مآله الفشل، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يرشدنا إىل ضرورة التواضع وخاصة التواضع 
العلمي يف التعامل مع الطلبة، وقد أكدت البيانات الرقمية يف اجلدول املتعلق بالتواضع العلمي لألستاذ يف التعامل 

يقرون بتواضع أساتذة جامعة جيجل % 63.8مبحوث وبنسبة  139ب طلبته أن غالبية املبحوثني واملقدرين مع 
نون عالقات اجتماعية معهم رغم الفارق يف املكانة  م يتفاعلون معهم ويكوّ يف التعامل معهم من منطلق أ

م ويعطفون عليهم، يفشون ال م ببشاشة يف الوجه، حيبو م واملستوى، يواجهو م، ال يستصغرو سالم عند مالقا
  .عند اخلطأ، ال ينهروهم عند السؤال، وال ميتدحون أنفسهم أمامهم بشكل يؤثر على نفسيتهم وجترح مشاعرهم

وميكن القول أن على أستاذ اليوم أن يغرس يف نفوس طالبه بذور التواضع وأن ينفرهم من صفة التكرب اليت 
  .بينه وبني الطلبة، وذلك حىت يكون قدوة حسنة هلم تؤذي الغري وتنشر جذور الكراهية

م موافقون إىل حد ما على هذه % 24.3كما أجاب ربع املبحوثني تقريبا وبنسبة  من إمجايل أفراد العينة أ
ذا اجلدول على اعتبار أن بعض األساتذة خيلقون حدود كبرية بينهم وبني الطلبة وميتازون بشيء  الفكرة املتعلقة 

  .عايل، وأي شيء عكس ذلك من شأنه أن يفقدهم اهليبة واملكانة أمام طلبتهممن الت

موافق جدا 
32,1 موافق 

31,7

موافق إلى 
حد ما 
غیر موافق 24,3

7,8

غیر موافق 
4,1تماما 

 .يف تعامل مع طلبتهيبني التواضع العلمي لألستاذ ): 42(الشكل رقم 
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وهي نسبة قليلة فرتى أن الكثري من % 11.9طالب وبنسبة  26ب أما البقية من أفراد العينة واملقدر عددهم 
م ال ي كلمون الطلبة األساتذة متكربون وال يتسمون بالتواضع العلمي يف التعامل مع الطلبة، ومربرهم يف ذلك أ

م عند احلاجة إليهم، وال جييبون على  يف أروقة املؤسسة اجلامعية، ويديرون وجوههم عند مالقاة الطلبة وال يعينو
م أمام سري ذاتية لعلماء وباحثني ال يوجد من  ل للطلبة على أ ّ أسئلتهم، وميدحون أنفسهم أمامهم بشكل ُخيي

  .أحسن منهم
اليت استخلصتها أثناء نزويل مليدان الدراسة، اتّضح يل أن وجهات النظر ومن خالل خربيت واملالحظات 

م فيها شيء من الصدق، كون بعض املدرسني يعاملون طلبتهم بنوع من  السلبية لبعض املبحوثني حول أساتذ
قف التعليمي التعايل والفوقية والتكرب، وهو ما من شأنه إفساد وإضعاف العالقات االجتماعية واإلنسانية داخل املو 

 .واليت ستؤثر ال حمالة على جناح العملية التدريسية

 .يبني قدرة األستاذ على التصرف بكفاءة واتزان :50جدول رقم -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 36,7  80  موافق جدا
  29,8  65  موافق

  25,7  56  موافق إىل حد ما
  04,6  10  غري موافق

  03,2  07  موافق متاماغري 
موع   100  218  ا

بالنظر إىل البيانات اإلحصائية اليت تضمنها اجلدول أعاله واملتعلق مبدى قدرة األستاذ اجلامعي على التصرف 
الذين كانت إجابتهم بني موافق  الغالبية الكربى من املبحوثنيبكفاءة واتزان أثناء املوقف التعليمي يتضح لنا أن 

قد أعربوا عن قدرة مدرسيهم على التصرف بكفاءة % 66.5مبحوث وبنسبة 145بواملقدر عددهم  وموافق جدا
واتزان، حيث يتصرفون بشكل جيد مع كل السلوكات والتصرفات العشوائية والغري سوية للطلبة، والصرب على سوء 

م يف  بعض األحيان بشيء من النصح واللطف ال باستخدام التعسف والتعنيف، جتدهم واسعي البال، ال أد
يغضبون ألتفه األسباب، يتحرون الصدق والعدل يف املعاملة، جاد يف عمله، يساعد الطلبة على حتقيق األهداف، 

ف التعليمي بطرق تتيح االهتمام واالنتباه خيتار الوقت املناسب للتدخل، متأين يف تقدمي املادة الدراسية أثناء املوق
يئة طالبه لدرسه من خالل أمرهم بسماع الدرس  عند الطلبة، لديه القدرة على ضبط الصف والقدرة على 
دف حتقيق السلوكات اإلجيابية وفقط، مينع حدوث  واإلنصات له، يصحح أخطائهم يف اجللوس ويف التدخل 

ه خلق نوع من االنضباط والنظام ويتيح والدة جو ومناخ تعليمي يسهل على  املشكالت الصفية، كل هذا من شأن
  .كل فاعل ممارسة مهامه التعليمية بسهولة ودون معوقات

موافق جدا 
36,7

موافق 
29,8

موافق إلى 
حد ما 
25,7

غیر موافق 
4,6

غیر موافق 
3,2تماما 

 .يبني قدرة األستاذ على التصرف بكفاءة واتزان): 43(الشكل رقم 
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مبوافقتهم إىل حد ما على قدرة املدرس اجلامعي على التصرف % 25.7كما أعرب ربع املبحوثني وبنسبة 
األساتذة ال يتعاملون بشكل حسن مع الطلبة وال يتكيفون بكفاءة واتزان يف كل املواقف، على اعتبار أن بعض 

مع املواقف اليت تصادفهم، وال يتحكمون يف زمام أمور احلجرة الصفية، جتدهم عبوسني ينفعلون ويغضبون مع كل 
م مع الطل ا الطلبة، يتسلطون يف اختاذ القرارات ويتعسفون يف تطبيقها، عالقا بة السلوكات والتصرفات اليت يقوم 

يسودها التوتر وعدم الطمأنينة، يعاقبون الطلبة ألتفه األسباب، كالمهم يف كثري من األحيان جارح خيدش فؤاد 
  .الطلبة ويشعرهم بنوع من الضغط النفسي

من إمجايل أفراد العينة % 7.8ب مبحوث وبنسبة قليلة تقدر  17هذا ما ينطبق أيضا على تفسري إجابات 
قدرة مدرسيهم على التصرف بكفاءة واتزان، حيث يرون أن ما مت حتليله على بعض الغري موافقون على فكرة 

األساتذة ميكن إسقاطه على كل األساتذة، وحسب رأيهم فإن عدم قدرة األستاذ على التصرف حبكمة من شأنه 
وسريورة العملية  أن خيلق بيئة تعلم يكتنفها الكثري من الغموض والتوتر والالأمن مما سيؤثر ال حمالة على أرحيية

  .داغوجيةيالب

 .يبني ظهور األستاذ مبظهر الئق أمام طلبته :51جدول رقم -

  التكرارات
  )%(املئوية  النسبة  التكرار  بدائل اإلجابة

 33  72  موافق جدا
  37,6  82  موافق

  19,3  42  موافق إىل حد ما
  04,1  09  غري موافق

  06  13  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

يعترب عضو هيئة التدريس اجلامعي قدوة لطلبته، فهم حياكونه يف كل حتركاته وسلوكاته، وهو املرجع يف الكثري 
م، وقد أظهرت النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله م وشخصيا م ومعتقدا  من األحيان يف تشكيل تصورا

مبحوث  154بواملتعلق بظهور األستاذ اجلامعي مبظهر الئق بأن الغالبية العظمى من املبحوثني واملقدر عددهم 
م باملوافقة التامة على هذه الفكرة، ومربرهم يف ذلك أن غالبية املدرسني جبامعة % 70.6وبنسبة  كانت إجابا

رون أنفسهم، يتطيبون دائما بأحلى الطيب، جيجل يظهرون مبظهر الئق أمام طلبتهم، فتجدهم ينظفون ويطه
م تشعر الطلبة بالراحة  م ومعامال يلبسون أحسن الثياب، وجوههم يف الكثري من األحيان بشوشة، سلوكا

مبظهره اخلارجي حبيث يكون ملبسه ) املعلم(النفسية، وقد أكد علماء الرتبية املعاصرة على ضرورة أن يهتم األستاذ 

 .ظهور األستاذ مبظهر الئق أمام طلبتهيبني ): 44(الشكل رقم 

موافق جدا 
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حد ما 
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غیر موافق 
6تماما 
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يكون قدوة حسنة للمتعلمني الذين يقلدونه يف كل شيء، هذا التقليد له تأثري مباشر على  نظيفا ومرتبا حىت
  وتفضيل العلم نسبة إىل توفري معلمه للعلم طالب، وله تأثري غري مباشر كتوقريسلوك ومظهر ال

ر أن بأن موافقتهم متوسطة حول هذا الطرح على اعتبا% 19.3فيما أجاب ُمخس املبحوثني تقريبا وبنسبة 
م غري موافقني على % 10.1بعض األساتذة ال يعطون اهتماما كبريا للمظهر، يف حني أجاب  من املبحوثني بأ

م مع الطلبة،  م وسلوكا الفكرة السابقة الذكر ألن معظم األساتذة غري مبالني باملظهر اخلارجي هلم وال مبعامال
تمع م ال يتطيبون بشيء من الطيب، هذا ما جتد ماركات لباسهم عادية كلباس معظم أفراد ا ، إضافة إىل أ

  .سيؤدي إىل متثل الطلبة لصور سلبية عن مدرسيهم ويوّلد مشاعر االحتقار والسخرية منهم

 .يبني بشاشة وحب األستاذ لطلبته :52جدول رقم -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 35,3  77  موافق جدا
  28  61  موافق

  23,9  52  موافق إىل حد ما
  08,7  19  غري موافق

  04,1  09  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

نالحظ من خالل استقصائنا للمعطيات الرقمية يف اجلدول أعاله واملتعلق ببشاشة وحب األستاذ لطلبته أن 
م % 63.3وبنسبة  ثلثي املبحوثني تقريبا م عالية حول امتالك أساتذ من إمجايل مفردات البحث كانت إجابا

هذه املهارة حبجة أن معاملة األساتذة هلم هي معاملة جيدة فيها الكثري من الود واحلب واللطافة والبشاشة يف 
ال يكونّون هلم الغيظ  الوجه، جتدهم عطوفني ومتساحمني معهم إىل أقصى احلدود البيداغوجية، يشفقون عليهم،

م بنوع من الدفء واالهتمام عند مواجهة  عند اخلطأ، يتفاعلون معهم بشيء من روح الفكاهة والدعابة، حيسسو
م   .مشاكل معينة، وينادوهم بأحب األمساء إليهم، ويسألون عنهم يف حال غيا

لون على أن اتسام املدرسني  َ ُشعر ويف مقابلتنا للفئة املبحوثة أقر املقاب ذه امليزات من شأنه أن ي اجلامعيني 
م ولآلخرين، وامليل إىل التسامح مع بعضهم وبناء عالقات مقربة مع  الطالب باألمان واحلب والتقدير لذا

م وجسور ثقة بينهم   .أساتذ

على اعتبار أن بعض األساتذة ال % 23.9كما وافق بشيء من الوسطية ربع املبحوثني تقريبا وبنسبة 
ا، يف حني أجاب يتمي مبحوث  28زون مبثل هذه الصفات نتيجة للشخصية املتعالية والقاسية اليت يتسمون 

 .يبني بشاشة وحب األستاذ لطلبته): 45(الشكل رقم 
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بأن أعضاء هيئة التدريس جبامعة جيجل جتدهم عبوسني قاسني مع طلبتهم، ال % 12.8ب وبنسبة قليلة قدرت 
بعون أساليب ترهيب  وترغيب أثناء املوقف التعليمي، يبنون عالقات طيبة ودائما ما جتدهم يف خالفات معهم، يتّ

م معهم فيها الكثري من التسلط والتعسف والظلم الغري مربر،  إمياءات وجوههم تنم عن حقد وكراهية هلم، سلوكا
صفة التسامح والرأفة غري موجودة يف قواميسهم، مناخهم التعليمي يتسم بكثري من الضوضاء واملعارك اليت ال 

  .طائل من ورائها

القول أن جودة العملية التعليمية وجناحها مرتبط بامتالك األساتذة ملهارات وقدرات منها مهارات لذا ميكن 
  .الرفق باملتعلم وبشاشة الوجه وحب الطلبة ومعاملتهم املعاملة احلسنة

 .يبني قدرة األستاذ على تنمية القيم واالجتاهات الالزمة :53جدول رقم -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 32,1  70  موافق جدا
  32,6  71  موافق

  19,3  42  موافق إىل حد ما
  10,1  22  غري موافق

  06  13  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

واملعارف من األساتذة إىل الطلبة، وإمنا يتضمن أيضا نقل إن التعليم اجلامعي عموما ليس نقل للمعلومات 
القيم والرتاث واالجتاهات واألخالقيات الالزمة للتكيف مع البيئة االجتماعية اليت نعيش فيها، وقد أظهرت 

وافقوا ووافقوا ، %64.7مبحوث وبنسبة  141ب البيانات الرقمية يف اجلدول أعاله أن الغالبية العظمى واملقدرة 
م  شكل تام علىب م على تنمية القيم واالجتاهات واألخالقيات الالزمة على اعتبار أ م يساعدو أن أساتذ

م بالقيم والعادات واالجتاهات والثقافة اخللقية اإلسالمية السائدة يف جمتمعهم، وذلك أثناء ممارسة املوقف  يزودو
تمع التدريسي، فاملدرس اجلامعي حسب رأيهم البد أن تكون لد االجتماعية، (يه اخلربة واملعرفة الالزمة بأحوال ا

ويكون بصريا وملما بكل القيم واالجتاهات واألعراف املوجودة فيه، حىت ) إخل...الثقافية، االقتصادية، السياسية،
تمع دف إثراء وزيادة حقيبتهم العلمية والثقافية بكل ما جيود به ا   .يوظف ذلك يف العملية التدريسية 

م على تنمية القيم  وقد أشاد غالبية املبحوثني الذين قابلناهم أثناء نزولنا مليدان الدراسة بقدرة أساتذ
اإلسالمية لديهم واحملافظة عليها، وتنمية اهلوية الثقافية العربية األصيلة، وضرورة التفاعل بإجيابية مع املتغريات 

 .يبني قدرة األستاذ على تنمية القيم واالجتاهات الالزمة): 46(الشكل رقم 

موافق جدا 
32,1

32,6موافق 

موافق إلى حد 
19,3ما 

غیر موافق 
10,1

غیر موافق 
6تماما 
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تمع، إضافة إىل تشج يعهم على االطالع على الثقافات والديانات والعادات املختلفة واملستجدات احلاصلة يف ا
  .واختيار احلسن منها للتعايش معها إذا تطلب األمر

ومنه ميكن القول أن جناح املعلم يف مهنته يتطلب منه اإلحاطة بكل نواحي احلياة واألوضاع االجتماعية 
فهذه البيئة كما ترى النظرية . الجتماعية اليت يتواصل معهاإخل للبيئة ا...والسياسية والثقافية واالقتصادية والدينية
ا املكان الذي يتم فيه اكتساب معظم السلوكات " جوليان روتر"االجتماعية للتعلم االجتماعي بزعامة  بأ

اإلنسانية من خالل عملية التفاعل االجتماعي، وهذا ما ميكن إسقاطه على املؤسسات التعليمية بقولنا أن 
إلنساين حيدث يف املؤسسات التعليمية، هذه السلوكات حتكمها جمموعة معايري وقيم واجتاهات تعزز السلوك ا

م من التعلم واملعارف الالزمة هلذا النسق   .سلوكات املتعلم اإلجيابية وتشبع حاجا
 بعدم املوافقة التامة على هذا الطرح وذلك كون% 19.3يف حني أجاب مخس املبحوثني تقريبا وبنسبة 

بعض األساتذة يهتمون باملعلومات واملعارف اليت ختص املادة التدريسية ويهملون هذه القيم واالجتاهات اليت تؤثر 
  .بشكل كبري إن مت توظيفها على شخصية الطلبة

م خمالفة لغالبية املبحوثني وحجتهم % 16.1أما الفئة الباقية من املبحوثني واليت متثل نسبة  فكانت إجابا
ن الكثري من األساتذة ليس لديهم اهتمام بضرورة تنمية القيم واالجتاهات واألخالقيات الثقافية يف ذلك أ

واإلسالمية للطلبة، ويف حالة وجود اهتمام ال يرى األساتذة أن ذلك يعود بالفائدة على جناح العملية التعليمية 
م ال يربطون امل ذه وعلى احلصيلة العلمية للطالب، إضافة إىل أن أساتذ قررات الدراسية اخلاصة مبواد التخصص 

  .األمور اليت تثقف الطالب وتوسع مداركهم وآفاق معرفتهم

تمع تعد من األمور  وجتدر اإلشارة فإن إملام املدرس بالقيم واالجتاهات واألخالقيات اليت تنصهر يف ثقافة ا
خالل توظيفها وتعزيزها أثناء املمارسة اليت تعمل على تكوين شخصيته، ومن مثة تكوين شخصية املتعلم من 

  .التدريسية

 :الكفايات التقويمية الممارسة من وجهة نظر الطلبة: المحور الرابع .4

إن امتالك األساتذة للكفايات العملية التقوميية مرهون بتوظيفهم جلميع املهارات واملمارسات املتعلقة بتقومي 
لنشاطات الصفية، واليت ميكن احلكم من خالهلا على أمهية العملية حتصيل الطالب واملنهاج واملواد التعليمية وا

التدريسية وجناحها، وعلى حتقيق أهدافها وأهداف مجيع الفاعلني فيها أم ال، هذا ما سنحاول تعريته وتشخيصه 
  .من خالل إملامنا ببنود هذه الفرضية
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 .يبني مراعاة األستاذ للفروق الفردية يف طرح األسئلة :54جدول رقم  -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 22,5 49  موافق جدا
  33,5 73  موافق

  22  48  موافق إىل حد ما
  14,2  31  غري موافق

  07,8  17  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

تمع وحضارته، لكن خيتلفون يف   يتشابه الناس يف الكثري من اخلصائص والصفات حبكم ما يكسبونه من ا
كثري من الصفات املوروثة ورمبا املكتسبة من حيث امليول واالجتاهات والقدرات العقلية، وهذا ما ميكن إسقاطه 

  .التعليميةعلى الطلبة يف املؤسسات 
ومن خالل مالحظتنا للشواهد الرقمية الواردة يف اجلدول أعاله واملتعلق مبراعاة األستاذ للفروق الفردية للطلبة 

من إمجايل مفردات % 56ب عند طرح األسئلة الصفية أو االختبارية يتبني أن الغالبية النسبية من املبحوثني واملقدرة 
م يفردون يف التعليم، فكل طالب  التامةواملوافقة  العينة كانت باملوافقة على هذه الفكرة من منطلق أن أساتذ

يتعاملون معه على قدر مستواه وقدراته، كما أن صياغة وتوجيه األسئلة الصفية وإعداد املدرس اجلامعي ألسئلة 
ت فيتم إعدادها بتقسيمها الدرس يراعي فيها الدقة وقياس القدرات العقلية املتنوعة للمتعلمني، أما أسئلة االختبارا

  .إىل مستويات تتيح الفرصة إلجابة الطلبة منخفضي املستوى
وهلذا فإن االختالف يف القدرات الذهنية للطلبة حىت ولو كانوا يف نفس العمر سيؤدي إىل اختالف يف 

قدراته مستوى الفهم واالستيعاب، لذا جيب على األستاذ اجلامعي أن يعي أن كل متعلم فريد يف صفاته و 
واستعداداته وحىت جوانبه االجتماعية ال عالقة هلا مبا هو موجود يف املوقف الصفي، ويوفر لكل طالب التعليم 

  .املناسب واملالئم لقدراته وميوله واستعداداته
م موافقون إىل حد ما على فكرة مراعاة األساتذة للفروق % 22مبحوث وبنسبة  48كما أجاب  بأ

ساتذة يراعون ذلك والبعض اآلخر ال يراعي ذلك وال ميلك املهارة الالزمة لذلك ومهه الوحيد الفردية ألن بعض األ
  .تقدمي املادة الدراسية وفقط

ونلحظ من هذا اجلدول أن نفس نسبة املبحوثني الذين أجابوا باملوافقة إىل حد ما هي نسبة املبحوثني الذين 
امتالك األساتذة ملهارة تفريد التعليم، وحسب ما صرّح به الطلبة  أجابوا بعدم املوافقة، ومربرهم يف ذلك هو عدم

ا على أرض الواقع املدرسي حبجة ضيق الوقت  فإن بعض األساتذة يستوعبون هذه األمور لكنهم ال يطبقو
) لتعليمتفريد ا(وصعوبة التطبيق وكثرة الطلبة خاصة أثناء تقدمي احملاضرة يف املدرج، كما أن التعاطي مع هذا األمر 

 .طرح األسئلةيبني مراعاة األستاذ للفروق الفردية يف ): 47(الشكل رقم 

موافق جدا 
22,5

موافق 
33,5

موافق 
إلى حد ما 

22

غیر موافق 
14,2

غیر موافق 
7,8تماما 
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بشيء من الزيادة من شأنه أن خيلق طبقات ومستويات يف احلجرة الصفية، أي جند طلبة من املستوى األول 
 .إخل وهذا مؤشر لعدم بيداغوجية العملية التدريسية...واملستوى الثاين

 .يبني التنويع يف طرح األسئلة بني السهولة والصعوبة :55جدول رقم -
  التكرارات

  )%(املئوية  النسبة  التكرار  بدائل اإلجابة

 22,5  49  موافق جدا
  31,2  68  موافق

  27,5  60  موافق إىل حد ما
  09,2  20  غري موافق

 09,6  21  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

يقرون بأن % 53.7باجلدول أعاله أن أكثر من نصف املبحوثني وبنسبة توضح البيانات اإلحصائية املتعلقة 
مدرسيهم ميتلكون مهارة التنويع يف طرح أسئلة االمتحان بني السهولة والصعوبة حسب رأي الطلبة، ويعود ذلك 

م يراعون أثناء حتضري أسئلة االمتحان وضع بعض األسئلة يف متناول الطالب والبع ض اآلخر إىل أن أغلبية أساتذ
فيه شيء من الصعوبة، كما ينوعون يف األسئلة من حيث الشكل واملوضوع فهناك أسئلة تعتمد على احلفظ وهناك 

  .إخل...أسئلة تعتمد على الفهم، وهناك أخرى استفهامية أو أسئلة تذكريية أو أسئلة ختمينية
الذي يعتمد دائما على أسئلة وقد أكدت الرتبية املعاصرة على هذا اجلانب، فاملدرس الكفء حسبها هو 

م  متنوعة يستطيع تقومي طلبته بشيء من الواقعية واالحرتافية يف املهنة، وليس وضع أسئلة تعجيزية ال تناسب قدرا
م النفسية حبجة رفع مستوى العملية التدريسية وبالتايل ال ميكن معرفة املستوى احلقيقي للطلبة   .العقلية وحاال

م موافقون إىل حد ما مع هذا الطرح، % 27.5نسبة مبحوثا وب 60ويشري  من إمجايل مفردات البحث أ
على اعتبار أن بعض األساتذة يعتمدون يف إعداد األسئلة على السهولة التامة يف الطرح أو االعتماد على الصعوبة 

ختص مستوى  يف الطرح، هذا من شأنه أن يضعف العملية التقييمية للطلبة وينقص من قيمة األحكام اليت
  .الطالب

م ميتلكون مهارة التنويع يف أسئلة % 18.8مبحوثا وبنسبة  41كما أجاب  بعدم موافقتهم على أن أساتذ
االمتحانات بني السهولة والصعوبة، وحجتهم أن بعض األساتذة ال ميتلكون هذه املهارة البيداغوجية فتجدهم 

بون األسئلة إىل حد تعجيز الطلبة خاصة يف ال تخصصات التقنية، كما أن أساتذة بعض التخصصات األدبية يصعّ
يتعاملون بنوع من السهولة يف إعداد أسئلة االمتحان مما سيؤثر ال حمالة على صدق عملية تقييم مستوى الطلبة 

  .ومن مثة التأثري على مستوى العملية التدريسية ككل

 .يبني التنويع يف طرح األسئلة بني السهولة والصعوبة): 48(الشكل رقم 

موافق جدا 
22,5

موافق 
31,2

موافق إلى 
حد ما 
27,5

غیر موافق 
9,2

غیر موافق 
9,6تماما 
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حسب ما تشري إليه الكثري من الدراسات الرتبوية  وهنا البد من اإلشارة إىل ضرورة التنويع يف أسئلة التقومي
والنفسية بالشكل الذي حيبب لدى الطلبة مادة التخصص، ويرفع يف نفس الوقت من مستوى عملية التعليم 

  .والتعلم

اية الفصل الدراسي :56جدول رقم -  .يبني استخدام األستاذ للتقومي النهائي يف 
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 24,3  53  موافق جدا
  26,6  58  موافق

  27,1  59  موافق إىل حد ما
  11,5  25  غري موافق

  10,6  23  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

إن عملية التقومي هي حماولة حتديد املهارات واجلوانب املراد معرفتها يف الطالب، ويتم يف هذه العملية 
استعمال وسائل وأمناط متنوعة ويف فرتات زمنية متنوعة، وتبني املعطيات الكمية يف اجلدول أعاله أن نصف 

اية   كرةاختاروا املوافقة واملوافقة التامة على ف% 50.9املبحوثني وبنسبة  استخدام مدرسيهم للتقومي النهائي يف 
، أو االمتحانات العادية املربجمة عند ختام كل فصلية كاختبارات األعمال املوجهةكل فصل من خالل اختبارات 

فصل دراسي، كما يرى الطلبة أن هناك أساليب تقوميية يوظفها األستاذ للحكم على مستواهم وتقييمهم كإشراك 
ة واخلرجات امليدانية والسلوك واملشاركة يف تنشيط فعاليات اجللسة التدريسية واختبارات امليول البحوث املنجز 

) LMD(إخل، كل هذا يكون عند االنتهاء من تدريس املقرر الدراسي الفصلي خاصة يف نظام ...واملهارات
اسي الدراسي الثاين، ويهدف املربمج أساسا يف التقييم والنجاح على الفصل بني السداسي الدراسي األول والسد

هذا النوع من التقومي إىل الوقوف على مدى جناح األهداف التعليمية املرتبطة باملقرر الدراسي هلذا الفصل، ومن 
  .خالله ميكن أن تقدير مستوى الطالب واختاذ القرارات املناسبة إلصالح األوضاع الدراسية اليت ميكن إصالحها

من إمجايل مفردات العينة إىل املوافقة نوعا ما على فكرة % 27.1وبنسبة مبحوث  95كما تشري إجابة 
هذا اجلدول من منطلق أن بعض األساتذة خاصة أساتذة األعمال املوجهة ال يطبقون هذا النوع من التقومي، يف 
اية الفصل من خالل إعداد االختبارات  حني نرى أن البعض اآلخر منهم يوظف ذلك أو يفرض عليه عند 

م الطالب وتوجيهه حنو نقاط قوته ونقاط ضعفه   .وتقييمها وتصحيحها وإعطاء نقاط نستطيع من خالهلا أن تقوّ
م يستخدمون التقومي % 22.1ب كما كانت إجابات النسبة املتبقية واملقدرة  مبعارضة فكرة أن أساتذ

م ال يستخدمون أساليب  اية كل فصل دراسي، حبجة أن أساتذ م النهائي يف  مو ّ تقومي موضوعية، وإمنا يقي
م وال يصلحون ويعاجلون نقاط ضعفهم، لكن ما جيدر اإلشارة إليه إىل أن  م ال يعززون نقاط قو عشوائيا، كما أ

 اية الفصل الدراسي ستخدام األستاذ للتقومي النهائييبني ا): 49(الشكل رقم 

موافق جدا 
24,3

موافق إلى 26,6موافق 
حد ما 
27,1

غیر موافق 
11,5

غیر موافق 
10,6تماما 
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م ال يدركون بأن املدرس اجلامعي مطالب  إجابات الطلبة املعارضة هلذه الفكرة فيها الكثري من املبالغة، كما أ
 .لو بإتباع أسلوب واحد فقطبالتقومي النهائي و 

 .يبني استخدام التقومي التكويين أثناء وبعد تقدمي كل مادة دراسية :57جدول رقم -

  التكرارات
  )%(املئوية  النسبة  التكرار  بدائل اإلجابة

 19,3  42  موافق جدا
  24,3  53  موافق

  26,1  57  موافق إىل حد ما
  20,2  44  غري موافق

  10,1  22  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

من املفروض على املدرس اجلامعي أن يستخدم أمناط كثرية من التقومي ومنها التقومي التكويين أو البنائي 
خالل تطبيق املقرر الدراسي، ومن خالل  والذي يستخدم أثناء سري الدرس أو بعده وعلى فرتات منتظمة من

من إمجايل مفردات العينة اختاروا % 43.6مبحوثا وبنسبة  95األرقام اإلحصائية يف اجلدول أعاله نستنتج أن 
حول امتالك أعضاء هيئة التدريس جبامعة جيجل مهارة القدرة على ) موافق أو موافق جدا(بدائل اإلجابة 

ثناء وبعد تقدمي كل وحدة أو مادة دراسية من خالل توظيف وسائل متنوعة مساعدة استخدام التقومي التكويين أ
م، )األسبوعية أو الشهرية(على التقومي كاالختبارات القصرية  م وسلوكا م اليومية للطلبة يف نشاطا ، أو مالحظا

الشفوية والتحريرية أثناء سري أو املناقشة والتكليفات بالواجبات البسيطة واملتنوعة، فضال عن األسئلة الصفية و 
العملية التدريسية، وحسب آراء الطلبة فإن هذا النوع من التقومي الذي يسري جنبا إىل جنب مع عملية التدريس 
م  م حول مدى فهمهم واستيعا ويساعدهم على معرفة مستواهم وأخطائهم خاصة بعد ردود أفعال أساتذ

  .للمادة الدراسية أم ال

إجابة وسطية حول هذا املوضوع على أساس أن بعض % 26.1مبحوثا وبنسبة  57إجابة كما كانت 
األساتذة يوظفون هذه األساليب والوسائل املستخدمة يف التقومي التكويين، أما البعض اآلخر فال يستخدمها نتيجة 

  .إمهاله لألمناط التقوميية ككل والمباالته مبعرفة مستوى وقدرات طلبته
وهي نسبة معتربة بعدم املوافقة على هذا الطرح % 30.3مبحوث وبنسبة  66إجابة يف حني كانت 

ومربرهم يف ذلك أن معظم أعضاء هيئة التدريس جبامع جيجل ال يهمهم توظيف هذا النوع من التقومي، وإمنا 
ة كاالختبارات يكتفون يف تقومي طلبتهم بالوسائل واألساليب املفروضة واحملتمة عليهم من طرف اإلدارة اجلامعي

م وعليه البد من اللجوء إىل أدوات  التحصيلية، هذه االختبارات كما يرى الطلبة ال تعكس مستواهم وقدرا

يبني استخدام التقومي التكويين أثناء وبعد تقدمي  ): 50(الشكل رقم 
 .كل مادة دراسية

موافق جدا 
19,3

موافق 
موافق إلى 24,3

حد ما 
26,1

غیر موافق 
20,2

غیر موافق 
تماما 
10,1
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م الفعلية اليت يستطيعون تقدميها أثناء املوقف  تقوميية بديلة تعطينا صورة حقيقية عن أداء املتعلمني وقدرا
  .التدريسي

ديداالمتحا  استخداميبني :58جدول رقم -  .نات كوسيلة 

  التكرارات
  )%(املئوية  النسبة  التكرار  بدائل اإلجابة

 22,9  50  موافق جدا
  17,4  38  موافق

  22,5  49  موافق إىل حد ما
  18,3  40  غري موافق

  18,8  41  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

استقرائنا لألرقام اإلحصائية يف اجلدول أعاله واملتعلق باستخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة من خالل 
ديد تبني أن  من إمجايل أفراد العينة مل يعارضوا هذا % 40.3مبحوث وبنسبة  88جيجل لالمتحانات كوسيلة 

م حسب رأيهم وحسب املعايشة اليومية هل م يهددون الطلبة مبنحهم الطرح على أساس أن الكثري من أساتذ
أضعف العالمات يف االمتحانات التحصيلية املربجمة، وحياولون إضعافهم من خالل توظيف االمتحان كوسيلة 
ديد، فالطالب حسبهم الذي يغيب كثريا ويقوم بسلوكات غري سوية يف املوقف الصفي، والغري جمتهد والغري 

ا، واملناقش لقرارات وآراء األستاذ، سيكون داخل الفئة منضبط، والذي ال ينجز األعمال واألنشطة اليت ُكلف   ي
املهددة من طرف املدرس بأخذ عالمات ضعيفة يف االمتحان سواء امتحان األعمال املوجهة أو التطبيقية أو 

ة امتحان احملاضرة، ويف مقابلتنا لبعض الطلبة املبحوثني فأفصحوا على أن استخدام األساتذة لالمتحان كوسيل
ا اآللية األجنع يف الضبط  ديد من شأنه أن يؤثر إجيابا على مستوى الطلبة ومستوى العملية التدريسية، أل

  .الصفي واليت تزيد من انضباط والتزام الطلبة بكل ما جتول به الغرفة الصفية

بعض باملوافقة إىل حد ما على هذه العبارة من منطلق أن % 22.5مبحوث وبنسبة  49كما أجاب 
ديد أخرى كإخراجهم  ا وإمنا لديهم وسائل  ديد وآخرون ال يستخدمو األساتذة يستخدمون االمتحان كوسيلة 
لس التأدييب يف حال  من الصف يف حال عدم التزامهم باألعمال والنشاطات املوكلة إليهم أو إحالتهم على ا

من % 37.1مبحوث وبنسبة  81ة، كما أجاب القيام بسلوكات معادية وغري سوية مع الزمالء ومع األساتذ
م غري موافقني متاما على هذا الطرح كون معظم األساتذة ال يوظفون االختبار كوسيلة  إمجايل مفردات الدراسة بأ
ا األستاذ حتصيل  م  للتهديد، ويعتقدون حسب ما صرح به الطلبة أن االمتحان هو وسيلة تقييمية تقوميية يقوّ

اية كل فصل الطالب الدراسي  توقَع أن يكتسبوها عند  ُ م للمعارف وحمتويات الدروس اليت ي ومدى اكتسا

ديد): 51(الشكل رقم   .يبني استخدام االمتحانات كوسيلة 

موافق جدا 
22,9

موافق 
17,4

موافق إلى 
حد ما 
22,5

غیر موافق 
18,3

غیر موافق 
18,8تماما 
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دراسي أو كل سنة دراسية، إضافة إىل تقومي سلوكات الطلبة وأساليب تفكريهم إىل احلد الذي يصل فيه إىل 
 .اإلصالح واملعاجلة

يئة الطلبة نفسيا ومعرفيا :59جدول رقم -  .لالمتحان يبني قدرة األستاذ على 

  التكرارات
  بدائل اإلجابة

  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 25,2  55  موافق جدا
  24,8  54  موافق

  23,4  51  موافق إىل حد ما
  11  24  غري موافق

  15,6  34  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

يئتهم فيما  يئة اجلو النفسي والعلمي املناسب لرفع املستوى املعريف للطلبة، و إن لألستاذ دور كبري ومؤثر يف 
بعد نفسيا ومعرفيا لالختبارات واالمتحانات التحصيلية اليت تربر عملية انتقاله من مستوى آلخر ومن مسار 

  .آلخر

واملتعلق بامتالك أعضاء هيئة التدريس جبامعة جيجل ملهارة القدرة وتشري املعطيات الكمية يف اجلدول أعاله 
يئة الطلبة نفسيا ومعرفيا لالمتحان، أن نصف املبحوثني وبنسبة   واملوافقة التامة حكمت باملوافقة% 50على 

م نفسيا من خالل نصحهم بعدم التفكري املط م دائما يهيئو ول يف على هذا الطرح، وحجتهم يف ذلك أن أساتذ
هذا االمتحان، والطريقة األنسب اليت تساعدهم يف احلفاظ على ما يتم حفظه، وأن حصوهلم على عالمات 
اية العامل، إضافة إىل غرس القيم واالجتاهات اإلجيابية، وكيفية االستغالل األمثل لوقت  ضعيفة ال قّدر اهللا ليس 

م معرفيا بتبصريهم بطريقة اإلجابة وكيفية التعاطي مع كما ي. إخل...وزمن االمتحان وجتنب التسرع يف اإلجابة هيئو
أسئلة االمتحان من خالل الفهم اجليد والتأمل املتأين هلا، وتوجيههم حنو املواضيع واملقررات الدراسية احملتملة 

تويات الوقوع، وشرح الطرق اليت يتم االعتماد عليها يف طرح األسئلة إضافة إىل توصيل أكرب قدر ممكن من حم
  .إخل...املواد الدراسية وبشكل مفهوم

كما كانت لربع املبحوثني تقريبا رؤية وسطية ملضمون هذه العبارة حيث أن بعض املدرسني يركز على هذه 
ذا األمر إطالقا ويتعاطون سلبا معه من  النقطة قبل إجراء االمتحانات، يف حني جند البعض اآلخر ال يهتم 

يئة الطلبة نفسيا ومعرفيا لالمتحان):52(الشكل رقم   يبني قدرة األستاذ على 

موافق جدا 
25,2

24,8موافق 
موافق إلى حد 

23,4ما 

غیر موافق 
11

غیر موافق 
15,6تماما 
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د يدهم باالعتماد على أسئلة صعبة وتعجيزية، وبالصرامة يف تصحيح منوذج االمتحان، وما خالل ختويف الطلبة و
  .إىل ذلك من مثل هذه األمور، كما أن بعض األساتذة جتدهم يهتمون باجلانب املعريف ويهملون اجلانب النفسي

م خم% 26.6ب أما النسبة املتبقية واملقدرة  الفة إلجابات املبحوثني من إمجايل مفردات العينة فكانت إجابا
يئة الطالب  السابقني، أي معارضة كل من يقر بامتالك األساتذة اجلامعيني جبامعة جيجل ملهارة القدرة على 
نفسيا ومعرفيا لالمتحانات، ومربرهم يف ذلك اإلمهال التام ملعظم األساتذة هلذا األمر قبل إجراء االمتحانات 

داءات املساعدة على التهيئة، وقد صرح بعض الطلبة املبحوثني من الذين إضافة إىل فقدان الكثري منهم لأل
تم باجلوانب  يدرسون ختصصات تقنية يف مقابلتنا هلم أن بعض مدرسيهم يفتقدون إىل السلوكات اليت 

يأهم للمواقف التدريسية أوال ومن مثة االمتحانا ت االجتماعية واإلنسانية والنفسية للطلبة واليت ميكن أن 
  .التحصيلية ثانيا

ومنه ميكن القول أنه على املدرس اجلامعي أن يهتم جبميع اجلوانب املتعلقة بالطالب حىت يضمن حصول 
  .استجابات وردود أفعال متوقعة تساهم يف جناح املتعلم ومن مثة جناح العملية التعليمية وحتقيق أهدافها

 .راق االمتحانيبني حتري األستاذ للدقة يف تصحيح أو  :60جدول رقم -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 24,3  53  موافق جدا
  25,7  56  موافق

  28  61  موافق إىل حد ما
  08,3  18  غري موافق

  13,8  30  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

من خالل الشواهد الرقمية املتحصل عليها يف اجلدول أعاله واملتعلق بتحري األساتذة للدقة يف  نالحظ
من إمجايل مفردات العينة % 50تصحيح أوراق االمتحانات من وجهة نظر الطلبة أن نصف املبحوثني وبنسبة 

م موافقون مدرسيهم دائما ما حياولون  على مضمون هذه العبارة على اعتبار أن معظم وموافقون جدا أجابوا بأ
التحري بالعدل واملساواة يف تصحيح أوراق االمتحان من خالل االعتدال يف املساواة، وعدم تفضيل طالب على 
آخر، والتأين يف التصحيح وأخذ الوقت الالزم لذلك، وتسليم األوراق للطلبة للنظر إن هناك خطأ يف التقييم أم 

جابة يف االمتحان مع توزيع تفصيلي لنقاط اإلجابة يف هذا النموذج، إضافة إىل ال، واحلرص على تعليق منوذج اإل
  .لفت انتباه الطلبة حول األشياء واليت سريكز عليها يف تصحيح أوراق امتحان املادة الدراسية قبل بدء االمتحان

 يبني حتري األستاذ للدقة يف تصحيح أوراق االمتحان): 53(الشكل رقم 

موافق جدا 
24,3

موافق 
25,7

موافق إلى 
28حد ما 

غیر موافق 
8,3

غیر موافق 
13,8تماما 
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ا أن خيلق جو تعليمي مناسب وأرحيية وطمأنينة حنو األس تاذ ومادته هذه الدقة يف التصحيح من شأ
الدراسية، وهذا يضفي على العالقات االجتماعية داخل هذه املؤسسة نوعا من اإلجيابية القائمة على االحرتام 

  .املتبادل والعدالة االجتماعية

م ال يوفقون فكرة أن كل األساتذة يتحرون الدقة % 28طالب وبنسبة  61كما أجاب  من املبحوثني بأ
متحان، وإمنا البعض منهم فقط يتحرى ذلك حيث أن عملية التصحيح دائما ما والعدل يف تصحيح أوراق اال

ختضع لألهواء الشخصية لألستاذ كما صرح الطلبة وتتسم بنوع من التسرع وعدم أخذ الوقت الكايف لذلك نتيجة 
العالمات يف  امللل الذي يصاب به األستاذ أثناء هذه العملية والضغط املمارس من قبل اإلدارة اجلامعية إلرجاع

الوقت املناسب، وهذا ما يضفي على هذه العملية نوعا من العشوائية والفوضى يف ذلك، إضافة إىل أن بعض 
األساتذة ال يعيدون تصحيح االمتحان للطلبة مجاعيا، وال يعلقون النماذج التصحيحية للطلبة وكيفية توزيع 

من إمجايل الطلبة % 22.1مبحوث وبنسبة  48النقاط، هذا التفسري ميكن إسقاطه أيضا على إجابات 
  .املبحوثني

 .يبني تسليم أوراق االمتحان ونتائجها يف الوقت املناسب :61جدول رقم -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 22  48  موافق جدا
  26,1  57  موافق

  27,5  60  موافق إىل حد ما
  12,4  27  غري موافق
  11,9  26  متاماغري موافق 

موع   100  218  ا

تشري املعطيات اإلحصائية يف اجلدول أعاله واملتعلقة مبدى قدرة األستاذ اجلامعي على تسليم أوراق 
من إمجايل مفردات البحث   %48.1مبحوث وبنسبة  105االمتحانات ونتائجها يف الوقت املناسب إىل أن 

م مدعمة م املتكررة ألساتذة جامعة جيجل أثناء  ومدعمة جدا كانت إجابا هلذا الطرح على أساس مالحظا
فرتة االمتحانات واليت يسلمون فيها أوراق االمتحانات ونتائجها يف الوقت املناسب وخاصة يف هذه املؤسسة واليت 

دراكية مباشرة وراء االمتحانات العادية، فاألستاذ مطالب بإرجاع وتسليم أوراق تُربمج فيها امتحانات الدورة االست
االمتحان ونتائجه إىل اإلدارة حىت يتم حساب معدالت الطلبة للفصل يف الطلبة الناجحني يف االمتحانات العادية 

خالل تعليق إعالنات أو املعنيني باالمتحانات االستدراكية، كما أن ضغط اإلدارة حسبما صرح به الطلبة من 
  .خاصة بذلك كفيل بإرجاع نتائج وعالمات الوحدات الدراسية يف الوقت املناسب

 تسليم أوراق االمتحان ونتائجها يف الوقت املناسب): 54(الشكل رقم 

موافق جدا 
22

موافق 
26,1

موافق إلى 
حد ما 
27,5

غیر موافق 
12,4

غیر موافق 
11,9تماما 
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م موافقون إىل حد ما على فكرة هذه العبارة نتيجة  60كما أشار  مبحوثا وبنسبة تفوق الربع بقليل أ
من يسلمها يف الوقت  التباين احلاصل بني األساتذة الذين يدرسون يف نفس التخصص ونفس الطلبة، فهناك

  .املناسب وهناك من خيالف ذلك

باملعارضة حول هذه % 24.3طالب وبنسبة  53ب يف حني كانت إجابة الفئة املتبقية من املبحوثني واملقدرة 
الفكرة، وحجتهم يف ذلك أن معظم األساتذة ال يسلمون أوراق االمتحانات ونتائجها يف اآلجال احملددة 

إرجاعها لإلدارة مما يسبب للطلية التوتر والقلق حسبما صرحوا به لنا، إضافة إىل أن األساتذة ويتماطلون دائما يف 
ال يعريون االهتمام لضغوطات اإلدارة ويتحججون دائما بالعدد الضخم للطلبة والوقت الضيق املمنوح هلم 

واإلدارة أيضا خبصوص من  لتصحيح أوراق االمتحانات، كل هذا من شأنه أن خيلق نوعا من الفوضى عند الطلبة
هم الطلبة الناجحني أو الطلبة الراسبني املعنيني باالمتحانات االستدراكية، كما أن التأخر يف تسليم أوراق 

 .االمتحانات مرّده التحري الدقيق والتصحيح وإعادة التصحيح من طرف األساتذة حىت يأخذ كل ذي حق حقه

 .يبني قيام عضو هيئة التدريس بعمليات التقومي بشكل مستمر :62جدول رقم -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 19,7  43  موافق جدا
  25,7  56  موافق

  23,4  51  موافق إىل حد ما
  18,3  40  غري موافق

  12,8  28  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

عد التقومي من األمور الرئيسية يف العملية التدريسية، فمن خالله يتم احلكم على نتائج املتعلمني ومدى  ُ ي
ا  املرجوة، فعالية األساليب والطرق التدريسية املتبعة ومن مثة النظر يف مدى حتقيق العملية التعليمية ألهدافها وغايا

ويتضح من خالل اإلحصائيات الواردة يف اجلدول أعاله واملتعلق بقياس مدى قيام أعضاء هيئة التدريس اجلامعي 
أجابوا مبوافق أو موافق % 45.4مبحوث وبنسبة  99جبامعة جيجل بعمليات التقومي بشكل مستمر ودوري أن 

ب متنوعة يف التقومي، فيستخدمون التقومي القبلي جدا من منطلق أن مدرسيهم دائما ما يستخدمون أمناط وأسالي
والذي يبدأ قبل بداية أي حصة دراسية ويستخدمون أحيانا أخرى التقومي الشخصي والذي يهدف إىل معرفة 
املشاكل والصعوبات اليت يقع فيها الطلبة والتدخل إن أمكن لعالج الضرر، إضافة إىل التقومي التكويين والذي 

اية كل حمتوى تدريسي ويهدف إىل يكون أثناء وبعد  تقدمي املادة الدراسية، وأخريا التقومي النهائي ويكون يف 
معرفة مدى جناح األهداف التعليمية عند تدريس هذا املقرر، كل هذا يكون من خالل أساليب كاألسئلة الشفوية 

يبني قيام عضو هيئة التدريس بعمليات التقومي ): 55(الشكل رقم 
 بشكل مستمر

موافق جدا 
19,7

موافق 
موافق إلى 25,7

حد ما 
23,4

غیر موافق 
18,3

غیر موافق 
12,8تماما 
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وفق تسلسل زمين متباين ومتكامل يف  إخل...والنشاطات الدورية، واالختبارات الكتابية واملناقشات وإجراء البحوث
  .نفس الوقت

م موافقون نوعا ما على موضوع % 23.4مبحوث وبنسبة  51كما أجاب  من إمجايل مفردات العينة بأ
هذا اجلدول وذلك نتيجة لقيام بعض املدرسني إجراء عمليات التقومي بشكل مستمر، أما البعض اآلخر فتجده 

  .ملفروضة عليه يف تقييم طلبتهيكتفي باالختبارات الكتابية ا

فكانت إجابتهم خمالفة إلجابات % 31.1مبحوث وبنسبة  68ب أما فئة املبحوثني املتبقية واملقدرة 
املبحوثني السابقني، وحجتهم يف ذلك أن معظم األساتذة ال يقومون بعمليات التقومي بشكل مستمر أو بشكل 

ليهم اإلدارة اجلامعية أو العملية التعليمية، كما صرح بعض الطلبة غري مستمر ويكتفون بالتقوميات اليت تفرضها ع
أن الكثري من األساتذة ال يستعملون مثال التقومي القبلي أو التقومي الشخصي أو التقومي التكويين أثناء كل وحدة 

ذه النوعية من التقوميات هي مؤشر على التقومي بشكل دوري ومستمر   .دراسية ألن القيام 

قومي هو توأم ميكن القول أن عملية التقومي جيب أن تكون مصاحبة للعملية التدريسية، أي أن الت وعليه
ايته حىت يتم التعرف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف والعمل على إصالحهاالتدريس من بدايته إ  .ىل 

 .يبني مراعاة األستاذ للجانب الوجداين يف التقومي :63جدول رقم -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 17,4  38  موافق جدا
  27,5  60  موافق

  29,4  64  موافق إىل حد ما
  15,1  33  غري موافق

  10,6  23  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

من % 44.9مبحوث وبنسبة  98استقصائنا إلجابات املبحوثني يف اجلدول أعاله أن نالحظ من خالل 
م باملوافقة على فكرة مراعاة مدرسيهم جبامعة جيجل للجانب  واملوافقة العالية إمجايل مفردات العينة كانت إجابا

نفسية والضغط النفسي الوجداين العاطفي يف التقومي على اعتبار أن الكثري من األساتذة يقّدرون ظروفهم ال
اية الفصل،  واإلرهاق البدين الذي يتعرض له الطلبة خاصة أثناء فرتة االمتحانات الكتابية وخاصة اختبارات 
فكثرة الوحدات واملقاييس اليت ميتحن فيها الطلبة بشكل يومي تسبب الكثري من التوتر والضغوطات السيكولوجية 

طلبة، ومن مثة فاألستاذ اجلامعي مطالب مبراعاة هذا اجلانب وأن يكون أقرب اليت تؤثر على النتائج التحصيلية لل
يف نظريته البريوقراطية بعد دراساته حول " ماكس فيرب"إىل الطالب يف هذا اجلانب، ويف هذا السياق يصر 

 يبني مراعاة األستاذ للجانب الوجداين يف التقومي): 56(الشكل رقم 

موافق جدا 
17,4

موافق 
موافق إلى 27,5

حد ما 
29,4

غیر موافق 
15,1

غیر موافق 
10,6تماما 



 عرض وتحليل وتفسير البيانات الميدانية                                                       الفصل السابع  

294 
 

ية حىت يتحقق املؤسسات اجلامعية والفاعلني فيها إىل ضرورة أن تكون عالقة بني الطالب واملعلم يف احلجرة الصف
الفهم، هذا األخري يكون بإتباع طريقتني؛ الطريقة العقلية، والطريقة الوجدانية اليت يكون فيها املعلم أقرب للمتعلم 

  .يف كل ما جيول به يف املوقف التدريسي

رؤية وسطية بسبب دائما التباين احلاصل بني األساتذة، فهناك % 29.4مبحوث وبنسبة  64ل كما كانت 
م اجلانب من  يراعي هذا اجلانب وهناك من يهمله، إضافة إىل أن البعض من الطلبة يفضلون أن يراعي أساتذ

  .الوجداين يف التقومي أكثر من أي جانب آخر مما يسهل حصوهلم على عالمات جيدة ومالحظات حسنة
لعينة بعدم املوافقة على من إمجايل مفردات ا% 25.7يف حني كانت إجابة الطلبة املبحوثني املتبقية وبنسبة 

م يهملون اجلانب الوجداين يف التقومي فال يقّدرون ظروف  هذا الطرح، ومربرهم يف ذلك أن معظم أساتذ
م اخلاطئة، يركزون يف التقومي على اجلانب املعريف  ومشاكل الطلبة النفسية، وال يسعون إىل إصالح وعالج سلوكا

راسية، هذا ما من شأنه أن حيبط خاصة الطلبة ضعيفي املستوى والغري متمكنني والعلمي املتعلق مبقررات املادة الد
 .من املادة العلمية

 .عضو هيئة التدريس اجلامعي للجانب املعريف يف التقومي يبني مراعاة :64جدول رقم -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 21,1  46  موافق جدا
  33,9  74  موافق

  27,5  60  موافق إىل حد ما
  09,2  20  غري موافق

  08,3  18  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

مبحوث  120ب توضح الشواهد اإلحصائية يف اجلداول أعاله أن الغالبية النسبية من املبحوثني واملقدرة 
م مالئمة وموافقة% 55وبنسبة  لعبارة هذا اجلدول املتعلقة مبدى امتالك أساتذة جامعة  جدا كانت إجابا

جيجل ملهارة مراعاة اجلانب املعريف يف تقومي الطلبة، حيث أن هذا اجلانب هو اجلانب األكثر أمهية يف التقومي، 
من حمتوى مادة الدرس، وفيه يتم التأكد من إدراكات ومن خالله ميكن احلكم على مدى استيعاب ومتكن الطلبة 

ا، واملتابعة املستمرة جلهودهم   .الطالب ومدى جناح األعمال والنشاطات اليت ُكلفوا 
ويف هذا الشأن يرى الطلبة أن تقوميهم ينطلق من امللفات والدروس واحملاضرات واألعمال والنشاطات العلمية 

فاملدرس اجلامعي دائما ما يرجع يف التقييم والتقومي إىل ملف الطلبة والدروس املقدمة هلم املعرفية املنوطة إليهم، 
ا ويستثين من ذلك أي جانب آخر، وهذا ما تشري إليه النظرية االجتماعية التعاونية  والنشاطات اليت قاموا 

أشياء هي العمل التعاوين بني التالميذ،  اليت ترى أن تطوير نوعية التعليم والتعلم يرتكز على ثالثة" ماكلني"بزعامة 

يبني مراعاة عضو هيئة التدريس اجلامعي للجانب ): 57(الشكل رقم 
 املعريف يف التقومي

موافق جدا 
21,1

موافق 
33,9

موافق إلى 
حد ما 
27,5

غیر موافق 
9,2

غیر موافق 
8,3تماما 
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وحل املشكالت، وأخريا التقومي انطالقا من امللفات أي تقومي الطالب من خالل ما تلقاه وعمل به خالل السنة 
  .الدراسية

م موافقون  60وأجاب  ىل حد ما نتيجة إمبحوث وبنسبة تفوق الربع بقليل من إمجايل أفراد عينة الدراسة بأ
يف ممارسة التقومي بني األساتذة أنفسهم، فهناك من يركز على اجلانب املعريف يف التقومي وهناك من لالختالف 

يركزون على جوانب أخرى كاجلانب الوجداين أو العاطفي، إضافة إىل أن هناك نوع من الطلبة وهم الطلبة 
تهدون واملتفوقون يفضلون التقومي املعتمد على أساس اجلانب املعريف وا لعلمي، ومن خالل حسب رأيهم يقد ا

م املبذولة أحسن تقدير م جمهودا   .أساتذ
من املبحوثني فكانت باملعارضة على هذا الطرح وحجتهم يف % 17.5ب أما إجابات الفئة املتبقية واملقدرة 

غري متعلقة  ذلك أن تقومي األساتذة للطلبة يف هذه املؤسسة اجلامعية دائما ما خيضع لألهواء الشخصية وجلوانب
باجلانب املعريف والعلمي للطلبة، فرغم التباين يف مستويات الطلبة إال أن تقوميهم دائما ما يكون متقاربا وأحيانا 
ا، إضافة إىل أن بعض األساتذة ال ميتلكون مهارة استخدام هذا النوع من التقومي يف العملية التقوميية وال  متشا

 .شكل موضوعي ومنطقي يف مواقف التقومييستطيعون تقدير أداءات الطلبة ب

 .يبني متابعة األستاذ للواجبات واألنشطة وجعل هلا وزنًا يف التقومي :65جدول رقم -
  التكرارات

  بدائل اإلجابة
  )%(املئوية  النسبة  التكرار

 17  37  موافق جدا
  33  72  موافق

  31,2  68  موافق إىل حد ما
  10,1  22  غري موافق

  08,7  19  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

يفيد التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة يف اجلدول أعاله واملوضح ملدى متابعة أعضاء هيئة التدريس جبامعة 
اختاروا املوافقة % 50الطالب أن نصف املبحوثني وبنسبة جيجل للواجبات واألنشطة وجعل هلا وزنا يف تقومي 

، وتعليل ذلك يعود إىل احلرص التام )موافق، موافق جدا(على هذا الطرح من خالل إجابتهم على بدائل اإلجابة 
م على متابعة ومراقبة العمال والواجبات املنزلية والصفية املنوطة إليهم وجعلها كأداة أساسية وركيزة  مهمة ألساتذ

م إىل أنه  ال يتم التخلي عنها يف تقومي الطلبة، وصرّح لنا أن معظم األساتذة قبل بداية الفصل الدراسي ينبهو
سيتم االعتماد على النشاطات غري الصفية واألعمال املوكلة هلم يف التقومي من خالل وضع عالمة لذلك، وهذا 

  .يكون خاصة يف األعمال املوجهة واألعمال التطبيقية

يبني متابعة األستاذ للواجبات واألنشطة وجعل هلا ): 58(الشكل رقم 
 ا يف التقوميوزنً 

موافق 
17جدا 

موافق إلى 33موافق 
حد ما 
31,2

غیر موافق 
10,1

غیر موافق 
8,7تماما 
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م خارج الصف  ويستخدم هذا األسلوب من التقومي ملالحظة عمل الطلبة الفردي واجلماعي ومشاهدة أداءا
م، ومثل هذه املتابعات غري الرمسية ميكن أن يعتمد عليها كمصدر ثقة مهم حول مدى  وداخله من طرف أساتذ

على نتائج هذه املالحظات إضافة إىل أنه ويقرتح املدرس وصفة تعليمية خاصة مبنية . تقدم مستوى الطالب أم ال
م على  ومن خالل إعداد الطلبة لبحوثهم يستطيع األستاذ مجع مؤشرات عن أفكار واجتاهات الطلبة وعن قدر
تطوير أفكارهم، والتعبري عنها من خالل الشرح واملناقشة والربط بني األفكار منطقيا للوصول إىل االستنتاجات، 

  .يكون مبغفل عن العملية التقومييةوكل هذا ال ميكن أن 
م موافقون إىل حد ما على اعتبار أن بعض األساتذة % 31.2كما أجاب ثلث املبحوثني تقريبا وبنسبة  بأ

ال يقيمون وزنا هلذه الواجبات واألعمال يف تقوميهم للطلبة وإمنا يكتفون باالختبارات الكتابية يف التقومي واليت ال 
  .ألحيان ن املستوى احلقيقي للطالبتعرب يف الكثري من ا

من إمجايل مفردات العينة ترتاوح بني بدائل اإلجابة % 18.8مبحوث وبنسبة  41يف حني كانت إجابة 
حول هذه الفكرة، وحجتهم أن معظم األساتذة ال يستخدمون وال يتابعون واجبات ) غري موافق، غري موافق متاما(

يف التقومي ويكتفون باالمتحانات العادية، إضافة إىل أن البعض منهم يتابع  ونشاطات الطلبة وال جيعلون هلا وزنا
هذه األعمال والواجبات ولكن ال جيعل هلا وزن يف التقومي على اعتبار أن هذه األعمال املنزلية والنشاطات غري 

ا جاهزة، وال يبذلون الصفية فيها الكثري من السرقات العلمية، وأصبح الطلبة يستخرجون من شبكة االنرتنت حبوث
فيها أي جهد عضلي أو فكري، وبالتايل فمن غري املنطقي تقوميهم على أعمال وجهود هي ليست هلم يف 

  .األصل
وختاما ملا مت ذكره فإن الكثري من البحوث الرتبوية أكدت على أمهية الواجبات الفردية والنشاطات اجلماعية 

م وتكسبهم ا تزيد من مستويا الثقة بالنفس، وتعلمهم مهارة املواجهة واملناقشة، وتنمي وعيهم حنو  للطلبة، أل
م، لذا فإنه من املستحسن على األساتذة تشجيعها واالعتماد عليها يف التقومي  .التقومي الذايت ألفكارهم وإجنازا

 .يبني حرص األستاذ على تقدمي تغذية راجعة يف ضوء نتائج التقومي :66جدول رقم -

  التكرارات
  )%(املئوية  النسبة  التكرار  بدائل اإلجابة

 18,8  41  موافق جدا
  30,3  66  موافق

  31,2  68  موافق إىل حد ما
  10,1  22  غري موافق

  09,6  21  غري موافق متاما
موع   100  218  ا

يبني حرص األستاذ على تقدمي تغذية راجعة يف ضوء ): 59(الشكل رقم 
 نتائج التقومي

موافق جدا 
18,8

موافق 
30,3

موافق إلى 
حد ما 
31,2

غیر موافق 
10,1

غیر موافق 
9,6تماما 
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التقومي عموما هو معرفة جتاوب الطلبة مع املقررات الدراسية اليت يقدمها األساتذة، وإصالح إن اهلدف من 
م لذلك، وحيرص املدرس اجلامعي  ذه العملية يف ضوء ردود أفعاهلم واستجابا ومعاجلة املشكالت اليت حتيط 

يوافقه نصف املبحوثني تقريبا وبنسبة على تقدمي تغذية راجعة يف ضوء النتائج املتحصل عليها من التقومي، وهذا ما 
م % 49.1 من إمجايل مفردات عينة الدراسة من خالل البيانات الكمية الواردة يف هذا اجلدول، حيث أن أساتذ

حسب هؤالء املبحوثني يقومون بردود أفعال ونشاطات وسلوكيات مباشرة أثناء تقدمي احلصة الدراسية يف ضوء 
ها، فتجدهم يعززون نقاط القوة واألمور اإلجيابية يف أداءات طلبتهم، ويف نفس الوقت نتائج التقومي املتحصل علي

يصلحون ويعاجلون مواطن الضعف والقصور عندهم بشكل يزيد من قدرة الطالب على مالحظة وتأمل وتقومي 
م الثقة بالنفس   .أفكارهم، ويزيد وعيهم جتاه تقومي أنفسهم، إضافة إىل إكسا

فإن تقدمي تغذية راجعة يف ضوء نتائج التقومي من شأنه أن يوضح جوانب القوة والضعف  ويف نفس السياق
عند الطلبة، وميهد الطريق لألساتذة لبناء الربامج العالجية واختاذ القرارات التعليمية بشأن الوضع الدراسي للمتعلم 

يّسر  العملية التعليمية وُحيّسن التعلم ُ   .وأن ي

من إمجايل مفردات العينة باملوافقة إىل حد ما على اعتبار دائما % 31.2وبنسبة مبحوث  68وكانت إجابة 
ً على نتائج التقومي  التباين احلاصل بني األساتذة حول هذه الفكرة، فهناك أساتذة يقدمون تغذية راجعة فورية بناء

ا، وجتدهم من خالل تصحيح أوراق االمتحانات وكتابة التعليقات على أوراق البحوث والنشاطات ا مللزمني 
ا، وحيللون أمناط األخطاء اليت وقعوا فيها للتوصل إىل استنتاجات تتعلق مبستوى  حيللون نتائج الطلبة ويفسرو
م دون إبداء  مون الطلبة ويصححون أوراق امتحانا ّ الطلبة ومستوى العملية التعليمية، يف حني نرى أساتذة يقي

ل حول النتائج املتحصل عليها من العملية التقوميية، فال تعزيز ملواطن القوة وال الرأي أو أي تعليقات أو ردود أفعا
إصالح ألخطاء ومآخذ الطلبة، وال معاجلة للمشاكل والصعوبات اليت يقع فيها الطالب، ويف نفس السياق ميكن 

مبحوث  43ب ملقدرة القول أن هذا التحليل والتفسري ينطوي على إجابات الفئة املتبقية من مفردات العينة وا
م ال يستخدمون طرق تقوميية متنوعة وإمنا يكتفون %19.7وبنسبة  ، حيث يرى هؤالء الطلبة أن أساتذ

بأسلوب االختبارات الكتابية، ويف ضوء نتائج هذه االختبارات جتدهم يهملون أي تغذية معاكسة تساعد الطلبة 
ملية التعليمية، فال نُصح وال إرشاد وال توجيه وال إبداء على مواجهة كل العوائق اليت يتعرضون هلا أثناء الع

 .ملالحظات وآراء، وال شيء من هذا القبيل
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  :تمهيد -

ارتأينا من خالل حتليلنا وتفسرينا النظري وامليداين ملوضوع الكفايات املهنية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس 
اليت تتعلق مبهنة التدريس اجلامعي ممارسة يف الواقع الفعلي اجلامعي من وجهة نظر الطلبة إىل معرفة أهم الكفايات 

حسب آراء الطلبة أنفسهم، حيث تعرضنا يف القسم النظري إىل طرح اإلشكالية البحثية يف ضوء املراجعة الشاملة 
ا توصلت ملختلف املدارس الفكرية واألطر النظرية اليت ختدم موضوع هذه الدراسة، مث انتقلنا حملاولة التعرف على م

إليه آخر الدراسات اليت تعاجل هذا املوضوع، كل هذا من خالل إتباع خطة منهجية تسري وفقها الدراسة، واليت 
  .تسمح باختيار فرضيات الدراسة واختبارها إمبرييقيا

من هذا املنطلق كله سنحاول يف فصلنا هذا توضيح مدى صدق فروض دراستنا ومناقشة نتائجها يف ضوء 
ا الدراسة حول معطيات الد راسات السابقة، ويف ضوء اجتاهات التنظري، إىل جانب عرض بعض القضايا اليت أثار

ا الالزمة ملهنة التعليم اجلامعي   .موضوع الكفايات املهنية ومتغريا

  :نتائج الدراسة على ضوء فروض الدراسة: أوال

املعطيات الرقمية الواقعية للبيانات من خالل األدوات اليت استعملت جلمع البيانات من عينة البحث، و 
املتحصل عليها، وبإتباع جمموعة من أساليب املعاجلة اإلحصائية الوصفية واالستداللية الختبار صدق فرضيات 
الدراسة ودرجة ممارستها يف جمتمع البحث، توصلنا إىل نتائج واستنتاجات متعددة ومتباينة أمكن حصرها وفق ما 

  :يلي

 :ي ضوء الفرضية الجزئية األولىمناقشة النتائج ف .1
الكفايات التدريسية من وجهة نظر  جبامعة جيجل ميارس أعضاء هيئة التدريس اجلامعي" واليت مؤداها 

، وللتحقق من هذه الفرضية مت االعتماد على املعطيات اإلحصائية املتوصل إليها، وتطبيق أدوات "الطلبة
احلسايب واالحنراف املعياري هلذه الفرضية باستخدام احلزمة إحصائية معينة، حيث مت حساب املتوسط 

حلسن املطابقة ملعرفة االختالف بني التكرار  2، ومت حساب كا)SPSS(اإلحصائية للربامج االجتماعية 
للتأكد من نوعية العالقة ) C(، مث حتويلها إىل معامل التوافق )احملتمل( والتكرار املتوقع ) الواقعي(املالحظ 

وبني املمارسة الفعلية ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي للكفايات ) وجهات نظر الطلبة(إجابات املبحوثني بني 
  :مبحوث، واجلدولني التاليني يوضحان النتائج املتحصل عليها 218ب التدريسية لدى عينة الدراسة املقدرة 
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 :توقع للمحور األولوالتكرار امل) التكرار املشاهد(ميثل إجابات املبحوثني  :67جدول رقم  -

  بدائل اإلجابة

  احملور األول 

غري 
موافق 
  متاما

غري 
  موافق

موافق إىل 
موع  جداموافق   موافق   حد ما   ا

الكفايات التدريسية 
هات و املمارسة و وج

  .نظر الطلبة

  926  1139  993  419  229  التكرار املالحظ
3706  

  741  741  741  741  741  التكرار املتوقع

=  2كا:  وفق املعادلة 2كاوبعد حسابنا  
التكرار املتوقع التكرار املالحظ

حلسن املطابقة  2كا، حصلنا على   التكرار املتوقع

احملسوبة يتضح بأنه ال يوجد  2كاالنظرية مع   2كال ، ومن خالل مقارنتنا 839.34ب للفرضية األوىل واملقدر 
و  0.05ويف مستوى الداللة  4النظرية عند درجة احلرية  2أكرب من كااحملسوبة  2كاحسن تطابق ألن  

حلساب معامل التوافق وفق  2على التوايل، لذا قمنا بتحويل كا 13.28و  9.49ب واليت تقدر  0.01
  :اخلطوات التالية

كا=    Cمعامل التوافق 

ن كا 
    =.

.
     =√0.79    =0.89.  

  :ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل التوافق للفرضية اجلزئية األوىل :68جدول رقم  -
  طريقة احلساب

  معامل التوافق  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  )الفرضية األوىل(احملور األول 

هات نظر و الكفايات التدريسية املمارسة و وج
  0.89  0.72  3.57  .الطلبة

، وهو مؤشر على موجود عالقة قوية 0.89ب من خالل اجلدول أعاله يتضح بأن معامل التوافق يقدر 
ا حمصورة بني  بني املمارسة الفعلية للكفايات التدريسية عند األساتذة اجلامعيني و وجوهات نظر الطلبة أل

ال  ، أي أن 3.57ضية إىل نسبة، كما يشري املتوسط احلسايب العام ألسئلة حمور هذه الفر ) 1، 0.5(ا
درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس اجلامعي جبامعة جيجل للمهارات واملقومات اخلاصة بالكفايات التدريسية 

املشار إليها ) 4.19، 3.40(حسب آراء الطلبة هي درجة عالية على أساس أن هذه النسبة ترتاوح بني 
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هي نسبة ضئيلة تؤكد على   0.72بسابقا وهي نسبة ممارسة عالية، كما أن نسبة االحنراف املعياري واملقدرة 
  .ضعف التشتت واالحنراف يف إجابات املبحوثني

من كل هذا ميكن القول أن هذه الفرضية صادقة بنسبة عالية على اعتبار وجود عالقة قوية بني متغريي 
ا، إضافة إىل احلصول على درجة ممارسة عالية ملعظم مهارات وعبارات وأسئلة هذا احملور الفرضية و  مؤشرا

  ).3.94، 3.15(املتعلق بالكفايات التدريسية من وجهة نظر الطلبة دائما، واليت تراوحت بني

بحوثني كانت كما كشفت املعطيات الرقمية يف اجلداول اليت مت حتليلها وتفسريها إىل أن الغالبية من امل
م إجيابية من خالل اختيار بدائل اإلجابة موافق وموافق جدا، ففي اجلدول رقم  واملتعلق بتمكن  09إجابا

م من حمتوى مادة التخصص، كما أقر % 59.1األستاذ من مادته الدراسية، أقر  بالتمكن التام ألساتذ
وايل بامتالك مدرسيهم ملهارة على الت 14و  13من املبحوثني يف اجلدولني رقم % 58.3 و% 72

التدريس باستخدام طرق التدريس احلديثة، أو طرق التدريس التقليدية القائمة على اإللقاء والتلقني على 
  .اعتبار أن هذه الطرق حسب تقديرات الطلبة هي األمثل إليصال املعلومة

قد أعطوا موافقتهم % 54.6 بأن الغالبية النسبية من املبحوثني واملقدرة  15كما يبني اجلدول رقم 
م ملهارة ربط أهداف الدرس مبستوى الطالب بدرجة عالية من خالل إتباع خطط  على ممارسة أساتذ

  .وأنشطة تدريسية توفق بني هدف الدرس ومستوى الطالب

على % 58.7و % 56وبنسبة  17و  16ويف نفس السياق أشار غالبية أفراد العينة يف اجلدولني 
م الفعلية ملهارات االتصال واللغة املناسبة لتوصيل املادة التعليمية، ومهارة تقدمي أفكار التوايل مبما رسة أساتذ

  .املادة التدريسية بشكل منظم يسهل درجة استيعاب الطلبة هلا

بأن غالبية  21و  20و  19إضافة إىل ذلك تشري النتائج الكمية املتحصل عليها يف اجلداول رقم 
م ملهارة حتليل % 64.2و % 58.2و % 54.2مفردات العينة وبنسب  الحظوا وجود امتالك أساتذ

وجتزئة الدرس إىل جزيئات مث تقدميها بشكل مثايل وبيداغوجي للطلبة، ومهارة التحمس يف تقدمي املعلومة 
وأخريا مهارة توظيف خربته  واإلجابة على كل تساؤالت الطلبة حىت يتجنب أي لبس أو غموض يف الفهم،

  .وجتربته وصقلها يف املوقف الصفي بشكل يزيد من احلصيلة املعرفية للطلبة
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كما يتوفر أعضاء هيئة التدريس على كفاية مساعدة الطلبة على ابتكار احللول وتعليمهم مهارات 
ذلك النتائج املتحصل عليها التفكري والبحث وشرح املادة التعليمية بشكل يسهل استيعاب الطلبة هلا، وتربير 

على التوايل وذلك حسب آراء % 57.3و % 54.1و % 56.9وبنسبة  25 ،23 ،22يف اجلداول رقم 
  .غالبية املبحوثني

وختاما ملا مت التحصل عليه من أرقام ونسب عالية خاصة بعبارة وأسئلة هذه الفرضية، فإن ذلك يدفعنا 
بري من اإلجيابية، حيث أن أعضاء اهليئة التدريسية ميارسون إىل القول بأن هذه الفرضية حتققت بشيء ك

  .بدرجة عالية املهارات واملقومات والقدرات والكفايات التدريسية

 :مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الجزئية الثانية .2
الكفايات التكنولوجية من وجهة  جبامعة جيجل ميارس أعضاء هيئة التدريس اجلامعي" واليت مفادها 

، وللتحقق من هذه الفرضية مت االعتماد على املعطيات املتوصل إليها، وتطبيق أساليب وأدوات " الطلبةنظر 
حيث مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري هلذه الفرضية باستخدام احلزمة  إحصائية معينة،

حلسن املطابقة ملعرفة االختالف بني التكرار  2ومت حساب كا، )SPSS(اإلحصائية للربامج االجتماعية 
للتأكد من نوعية العالقة ) C(، مث حتويلها إىل معامل التوافق )احملتمل( والتكرار املتوقع ) الواقعي(املالحظ 

ت وبني املمارسة الفعلية ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي للكفايا) وجهات نظر الطلبة(بني إجابات املبحوثني 
التاليني يوضحان النتائج  70و  69مبحوث، واجلدولني  218ب التكنولوجية لدى عينة الدراسة املقدرة 

  :املتحصل عليها

 :والتكرار املتوقع للمحور الثاين) التكرار املشاهد(ميثل إجابات املبحوثني  :69جدول رقم  -

  بدائل اإلجابة

  احملور األول 

غري 
موافق 
  متاما

غري 
  موافق

إىل موافق 
موافق    موافق   حد ما

موع  جدا   ا

التكنولوجية الكفايات 
هات و املمارسة و وج

  .نظر الطلبة

  525  635  603  481  372  املشاهدالتكرار 
2616  

 523 523 523 523  523  التكرار املتوقع
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حلسن املطابقة للفرضية الثانية واملقدر  2كا، حصلنا على  وفق املعادلة السالفة الذكر 2كاوبعد حسابنا  
 2كااحملسوبة يتضح بأنه ال يوجد حسن تطابق ألن   2كاالنظرية مع   2كال ، ومن خالل مقارنتنا 83.2ب

 9.49ب واليت تقدر  0.01و  0.05ويف مستوى الداللة  4النظرية عند درجة احلرية  2أكرب من كااحملسوبة 
  :حلساب معامل التوافق وفق اخلطوات التالية 2تحويل كاعلى التوايل، لذا قمنا ب 13.28و 

كا=    Cمعامل التوافق 

ن كا 
    =.

.
     =√0.28    =0.53.  

  :ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل التوافق للفرضية اجلزئية الثانية :70جدول رقم  -
  طريقة احلساب

  معامل التوافق  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  )الفرضية األوىل(احملور األول 

هات و املمارسة و وج التكنولوجيةالكفايات 
  0.53  0.89  3.17  .نظر الطلبة

، وهو 0.53ب من خالل استقرائنا لألرقام اإلحصائية يف اجلدول أعاله يتضح بأن معامل التوافق يقدر 
رقم يدل على وجود عالقة شبه قوية بني االستخدامات الفعلية للكفايات التكنولوجية عند األساتذة 

ا تتعدى بقليل نسبة  ، كما يشري املتوسط احلسايب ألسئلة 0.50اجلامعيني و وجوهات نظر طلبتهم، أل
اجلامعي جبامعة جيجل  ، أي أن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس3.17حمور هذه الفرضية إىل نسبة 

ملهارات الكفايات التكنولوجية حسب رؤى الطلبة هي درجة متوسطة على أساس أن نسبة املتوسط ترتاوح 
املشار إليها سابقا، وهي نسبة ممارسة متوسطة، كما أن نسبة االحنراف املعياري ) 3.39و  2.60(بني 

  .واالحنراف يف إجابات املبحوث ضئيل هي أيضا نسبة ضعيفة تدل على أن التشتت 0.89ب واملقدرة 

وعليه فإن ميكن القول بأن هذه الفرضية كانت صادقة بشكل متوسط، ورغم وجود عالقة بني متغريي 
الفرضية، إال أن درجة املمارسة كانت متوسطة جلل عبارات وأسئلة هذا احملور املتعلق بالكفايات التكنولوجية 

ا احلسابية بني    ). 3.35و  2.83( واليت تراوحت نسب متوسطا

واملتعلقة بالفرضية اجلزئية  29إىل  18إىل التحليالت اإلحصائية اليت مشلت األسئلة من وباالستناد 
الثانية تبني أن معظم إجابات املبحوثني كانت بدرجة متوسطة من خالل اختيار بديل اإلجابة موافق إىل حد 

واملتعلق بتوظيف  26ما أو غري موافق ورفض بدائل اإلجابة ذات املنحى اإلجيايب، فنجد يف اجلدول رقم 
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وافقوا على هذا الطرح، وهي نسبة % 41.3األستاذ اجلامعي للتعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية أن 
متوسطة تبني عدم اقتناع مفردات العينة من أن مدرسيهم ميتلكون مهارة توظيف هذا النوع من التعليم يف 

  .العملية التدريسية

من إمجايل % 39.4أشار  28يل كوسيلة تعليمية يف اجلدول رقم وفيما يتعلق بتوظيف احلاسب اآل
أفراد العينة مبوافقتهم على هذا املوضوع، وهي نسبة تقريبا متوسطة، يف حني جند النسبة املتبقية وهي نسبة 

م ترتاوح بني عدم املوافقة واملوافقة إىل حد ما على اعتبار املالحظة اليومية ألسات م الغالبية كانت إجابا ذ
  .داخل املواقف التدريسية جيمع على عدم استعمال هذه األداة كوسيلة تعليمية

على االستخدام املتوسط للوسائط  33، 32، 31، 30وتشري النتائج املتحصل عليها يف اجلداول 
التكنولوجية وبرجميات احلاسوب يف حتضري الدروس وتوصيل املعارف للطلبة، إضافة إىل اإلتقان املتوسط 

ماهرة والتطبيقات العلمية والتشغيلية لربجميات الوسائط التكنولوجية من طرف أعضاء اهليئة التدريسية لل
على ) موافق، موافق جدا(جلامعة جيجل، على اعتبار أن نسب املبحوثني اليت اختارت بدائل اإلجابة 

مجايل إجابات من إ%) 46.8و % 41.8( عبارات وتساؤالت هذه اجلداول كانت متوسطة ترتاوح بن 
  .مفردات العينة

واملتعلقني باستخدام األساتذة لالنرتنت وعناصرها كمصدر  36و  29أما بالنسبة للجدولني رقم 
للمعرفة يف مادة التخصص وكوسيلة للبحث وكوسيلة للتواصل مع الطلبة، تبني أن أغلبية املبحوثني كان 

ن نسبة املوافقني على ذلك كانت متوسطة، رفضهم نسيب ومطلق لعبارات هذين اجلدولني، حيث جند أ
على التوايل، وحجتهم يف ذلك أن الكثري من % 35.3و % 48.2وبأقل نسبيا من املتوسط وبنسبة 

ا يف أوقات قليلة   .األساتذة ال يتقنون هذه املهارات التطبيقية وإن كان غري ذلك جتدهم يوظفو

م أن نصف املب 35كما تبني األرقام يف اجلدول رقم  م يوجهو حوثني يوافقون على فكرة أن أساتذ
واملتعلق بتوفري األساتذة  37حنو املراجع اإللكرتونية يف التخصص، ونفس النسبة تقريبا يف اجلدول رقم 

  .مصادر التعلم االلكرتونية للطالب

وجية تقر لكن كل هذه النسب واألرقام املتحصل عليها يف اجلداول املتعلقة بفرضية الكفايات التكنول
  .بأن املمارسة الفعلية ألعضاء هيئة التدريس للكفايات التكنولوجية حسب آراء الطلبة كانت بدرجة متوسطة
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 :مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الجزئية الثالثة .3
الكفايات اإلنسانية من  جبامعة جيجل ميارس أعضاء هيئة التدريس اجلامعي" ب هذه الفرضية املوسومة 

، ولالستجالء واحلكم على هذه الفرضية مت االعتماد على بيانات إحصائية متحصل "الطلبةوجهة نظر 
حيث مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف  عليها، وتطبيق واستعمال أساليب وأدوات إحصائية معينة،

حلسن  2، ومت حساب كا)SPSS(املعياري هلذه الفرضية باستخدام احلزمة اإلحصائية للربامج االجتماعية 
، مث حتويلها إىل معامل التوافق )احملتمل( املطابقة ملعرفة االختالف أيضا بني التكرار املشاهد والتكرار املتوقع 

)C ( للتأكد من درجة العالقة بني إجابات املبحوثني)وبني املمارسة الواقعية ألعضاء اهليئة ) آراء الطلبة
مبحوث، واجلدولني التاليني  218ب نة الدراسة واملقدرة التدريسية للكفايات اإلنسانية لدى مفردات عي

  :يوضحان النتائج املتحصل عليها

 :والتكرار املتوقع للمحور الثالث) التكرار املشاهد(ميثل إجابات املبحوثني  :71جدول رقم  -

  بدائل اإلجابة

  احملور األول 

غري 
 موافق
  متاما

غري 
  موافق

موافق إىل 
موافق    موافق   حد ما

موع  جدا   ا

اإلنسانية الكفايات 
هات و املمارسة و وج

  .نظر الطلبة

  1118  984  789  371  226  املالحظالتكرار 
3488  

 697 697 697 697  697  التكرار املتوقع

=  2كا:  وفق املعادلة 2كاوبعد حسابنا  
التكرار املتوقع التكرار املالحظ

حلسن املطابقة  2كا، حصلنا على   التكرار املتوقع

بة يتضح بأنه ال يوجد احملسو  2كاالنظرية مع   2كال ، ومن خالل مقارنتنا 855.37ب للفرضية الثالثة واملقدر 
 0.05ويف مستوى الداللة  4النظرية عند درجة احلرية  2أكرب من كااحملسوبة  2كا حسن تطابق، كون أن

حلساب معامل التوافق وفق  2قمنا بتحويل كاعلى التوايل، لذا  13.28و  9.49ب واليت تقدر  0.01و
  :اخلطوات التالية

كا=    Cمعامل التوافق 

ن كا 
    =.

.
     =√80    =0.89.  
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  :ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل توافق الفرضية اجلزئية الثالثة :72جدول رقم  -
  طريقة احلساب

  معامل التوافق  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  )األوىلالفرضية (احملور األول 

هات نظر و املمارسة و وجاإلنسانية الكفايات 
  0.89  0.79  3.68  .الطلبة

، وهذا دليل على وجود 0.89ب و من خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح بأن معامل التوافق يقدر 
عالقة قوية بني املمارسات الفعلية للكفايات اإلنسانية عند املدرسني اجلامعيني و وجوهات نظر طلبتهم ألن 

ال  كما يشري املتوسط احلسايب العام ألسئلة حمور هذه )  1و  0.50( معامل التوافق حمصور بني ا
امعة جيجل للكفايات اإلنسانية أي أن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس اجلامعي جل،  3.68الفرضية إىل 

 3.40( حسب تصورات الطلبة هي درجة عالية على أساس نسبة املتوسط املرجع هلذه الدرجة ترتاوح بني 
وهي نسبة ضعيفة تؤكد  0.79ب ، وهي نسبة ممارسة عالية، كما أن االحنراف املعياري واملقدر )4.19و 

  .على ضآلة التشتت واالحنراف يف إجابات املبحوثني

ومنه أمكننا القول بأن هذه الفرضية صادقة بنسبة عالية وتتسم بكثري من اإلجيابية، ويعزو ذلك إىل 
وجود عالقة قوية بني متغريي الفرضية وأبعادها، إضافة إىل احلصول على درجة ممارسة عالية جلل عبارات 

كحد أدىن و   2.97اليت تراوحت بني وأسئلة هذا احملور املتعلق بالكفايات اإلنسانية من وجهة نظر الطلبة و 
  .كحد أقصى  3.97

ويف نفس السياق كشفت إحصائيات اجلداول الرقمية اليت مت اإلشارة إليها يف الفصل السابق أن غالبية 
م للمهارات ) موافق، موافق جدا ( املبحوثني اختاروا بدائل اإلجابة  يف رؤيتهم حول ممارسة أساتذ

م  38من أفراد العينة يف اجلدول رقم % 72ايات اإلنسانية، حيث يرى واألداءات املتعلقة بالكف أن أساتذ
ميارسون مهارة املناقشة الدميقراطية، وخيلقون دائما اجلو الدميقراطي املساعد على إجناح العملية التعليمية، كما 

ات إنسانية مثل إىل أن معظم أفراد العينة يقرون مبمارسة مدرسيهم ملهار  41، 40، 39تشري اجلداول 
، %57.8، %66.1(احرتام الطلبة واملساواة والعدل بينهم واملرونة يف التعامل، وما النسب املتحصل عليها 

  .إال دليل على ذلك) على التوايل% 53.7
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املتعلق بتعامل األستاذ بفوقية وسلطوية مع الطلبة أن غالبية املبحوثني كانت  42كما جند اجلدول رقم 
م ترت  وهذا مؤشر على االحرتام والتعامل اجليد بني ) موافق إىل حد ما، غري موافق متاما ( اوح بني إجابا

م، ويؤكد هذا املعىن ما جاءت به أرقام اجلدول رقم  م % 63.3واليت أكدت نسبة  44الطلبة وأساتذ أ
  .موافقون على امتالك األستاذ اجلامعي ملهارة جتنب السخرية واالستهزاء بالطلبة

، فقد بينت اإلحصائيات بأن أغلبية املبحوثني وافقوا على 47، 46، 45فيما يتعلق باجلداول و 
، وهذا ما يؤكد قدرة )على التوايل % 58.3، %62.8، %61.4( عبارات هذه اجلداول وبنسب عالية 

قة بأنفسهم والقيم األساتذة اجلامعيني على ممارسة مهارات وأداءات إنسانية كتعزيز إجنازات الطلبة، وتنمية الث
واالجتاهات اإلجيابية، وبث روح الوالء بينهم، إضافة إىل القدرة على توفري البيئة االجتماعية واإلنسانية 

  .48املناسبة القائمة على التفاعل اجليد أثناء العملية التعليمية من خالل ما مت احلصول عليه يف اجلدول رقم 

األساتذة لكفايات التواضع العلمي، والتصرف بكفاءة واتزان، كما يؤمن أفراد العينة بفكرة ممارسة 
والظهور مبظهر الئق، ومهارة احلب والعطف مع الطلبة واملعاملة ببشاشة يف الوجه، وذلك من خالل النسب 

، 51، 50، 49يف اجلداول % ) 63.3، %70.6، %66.5، %63.8( العالية املتحصل عليها 
  .فق جدا، والذين أجابوا مبوافق وموا52

ومنه ميكن القول أن ممارسة األساتذة يف اجلامعة ملختلف الكفايات اإلنسانية من شأنه أن حيبب املادة 
الدراسية للطالب، ويبين جسور الثقة بني الطلبة واألساتذة بشكل يؤثر إجيابا على العملية التدريسية 

ا  .وجود

 :مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الجزئية الرابعة .4
الكفايات التقوميية من وجهة نظر  جبامعة جيجل ميارس أعضاء هيئة التدريس اجلامعي" واليت مؤداها 

، وللتحقق واحلكم على هذه الفرضية مت االعتماد على شواهد رقمية متحصل عليها، ومت استخدام " الطلبة
ياري هلذه الفرضية حيث مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املع أساليب وأدوات إحصائية معينة،

حلسن املطابقة ملعرفة  2، ومت حساب كا)SPSS(باستخدام احلزمة اإلحصائية للربامج االجتماعية 
) C(، مث حتويلها إىل معامل التوافق )احملتملة ( االختالف بني التكرارات املشاهدة والتكرارات املتوقعة 

وبني املمارسة الفعلية ألعضاء هيئة التدريس ) طلبةآراء ال(للتأكد من درجة العالقة بني إجابات املبحوثني 
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مبحوث، واجلدولني التاليني  218ب اجلامعي للكفايات التقوميية لدى مفردات عينة الدراسة واملقدر عددها 
  :يوضحان النتائج املتحصل عليها

 :والتكرار املتوقع للمحور الرابع) التكرار املالحظ(ميثل إجابات املبحوثني  :73جدول رقم  -

  بدائل اإلجابة

  احملور األول 

غري 
موافق 
  متاما

غري 
  موافق

موافق إىل 
موافق    موافق  حد ما

موع  جدا   ا

التقوميية الكفايات 
هات و املمارسة و وج

  .نظر الطلبة

  604  785  756  366  323  املالحظالتكرار 
2834  

 566 566 566 566  566  التكرار املتوقع

ب حلسن املطابقة للفرضية الرابعة واملقدر  2كا، حصلنا على  وفق املعادلة السابقة الذكر 2كاوبعد حسابنا  
 بة يتضح بأنه ال يوجد حسن تطابق، كون أناحملسو  2كاالنظرية مع   2كال ، ومن خالل مقارنتنا 326.07

ب واليت تقدر  0.01و  0.05ويف مستوى الداللة  4النظرية عند درجة احلرية  2كاأكرب من  احملسوبة  2كا
  :حلساب معامل التوافق وفق اخلطوات التالية 2على التوايل، لذا قمنا بتحويل كا 13.28و  9.49

كا=    Cمعامل التوافق 

ن كا 
    =.

.
     =√0.60    =0.77.  

  :ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل توافق الفرضية اجلزئية الرابعة :74جدول رقم  -
  طريقة احلساب

  معامل التوافق  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  )الفرضية األوىل(احملور األول 

هات نظر و املمارسة و وج التقومييةالكفايات 
  0.77  0.72  3.34  .الطلبة

 دل على وجودي و رقم، وه0.77ب و بعد استقراء أرقام اجلدول أعاله يتضح بأن معامل التوافق يقدر 
عالقة بني ممارسة أعضاء هيئة التدريس للكفايات التقوميية و وجوهات نظر الطلبة، يف حني يشري املتوسط 

املدرسني اجلامعيني جبامعة جيجل ، أي أن درجة ممارسة 3.34احلسايب لعبارات وفقرات هذه الفرضية إىل 
للكفايات التقوميية حسب آراء الطلبة هي درجة متوسطة على أساس أن نسبة املتوسط احلسايب املرجح هلذه 

ب وهي درجة ممارسة متوسطة، كما أن االحنراف املعياري واملقدر ) 3.39 و 2.60(الدرجة يرتاوح بني 
  .ر واالحنراف يف إجابات املبحوثنييؤكد أيضا على أن ضعف التشتت والتوت 0.72
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هذا كله يدفعنا إىل القول أن هذه الفرضية متوسطة الصدق ونسبية التحقق، رغم وجود عالقة قوية بني 
ا، لكن جند أن معظم عبارات وأسئلة هذا احملور املتعلق بالكفايات التقوميية من  متغريي الفرضية ومؤشرا

  .كحد أقصى 3.49كحد أدىن و   3.07ا متوسطة ترتاوح بني وجهة نظر الطلبة كانت درجة ممارسته

ويف نفس االجتاه أسفرت النتائج امليدانية املتحصل عليها من خالل الدراسة الراهنة على أن ممارسة 
الكفايات التقوميية من طرف األساتذة مل تكن بالشكل املأمول، حيث جند أن هناك ممارسة نسبية ومتوسطة 

اصة بالكفايات التقوميية، ودليل ذلك النسب املتوسطة املتحصل عليها من إجابات ملعظم املهارات اخل
على %) 46.6، %50.9، %53.7(ب واملقدرة نسبها  57، 56، 55املبحوثني املوافقني يف اجلداول 

ئي عند  التوايل واليت تناولت مهارة التنويع يف أسئلة االمتحان بني السهولة والصعوبة، واستخدام التقومي النها
  .كل فصل دراسي، واستخدام التقومي التكويين أثناء وبعد تقدمي كل مادة دراسية

على ما مت اإلشارة إليه سابقا، وهي نسب متوسطة  59و  58كما تدعم أرقام ونسب اجلدولني رقم 
ديد وتقييم، وامتالك مهارة %) 50، 40.3%( وافقت على فكرة استخدام األساتذة لالمتحان كوسيلة 

  .يئة الطلبة نفسيا ومعرفيا لالمتحان، هذا ما يؤكد املمارسة املتوسطة لبعض الكفايات التدريسية

م مهارة حتري الدقة يف  61، 60ويف سياق متصل يشري نصف املبحوثني يف اجلدولني  بامتالك أساتذ
سبة املتبقية ترتاوح بني تصحيح أوراق االمتحان وتسليم نتائجها يف الوقت املناسب، يف حني كانت إجابة الن

، وهذا دليل على االستخدام املتوسط ملؤشرات هذا النوع من )موافق إىل حد ما، غري موافق متاما(
  .الكفايات

 66إىل  62إضافة إىل هذا كله تبني النسب واألرقام املتوسطة املتحصل عليها يف اجلداول املرقمة من 
ت املبحوثني حول فكرة توظيف األساتذة اجلامعيني جبامعة جيجل باملوافقة املتوسطة أو باالنقسام يف إجابا

لبعض املمارسات التقوميية مثل مهارة القيام بعمليات التقومي بشكل دوري، ومراعاة اجلانب الوجداين واملعريف 
 يف التقومي، ومتابعة واجبات الطلبة وجعلها كأساس يف التقومي، ومهارة احلرص على تقدمي تغذية راجعة يف

  .ضوء نتائج التقومي
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وختاما ملا مت التطرق إليه يف حمور هذه الفرضية و من خالل حتليلنا اإلحصائي والنظري تبني لنا أن 
ممارسات واستخدامات األساتذة ألداءات ومقومات الكفايات التقوميية كانت بشكل متوسط، وما االنقسام 

  .احلاصل يف إجابات املبحوثني إال دليل على ذلك

  :نتائج الدراسة على ضوء اتجاهات التنظير: ثانيا

تناولت العديد من املقاربات واالجتاهات النظرية موضوع التعليم والتدريس يف اجلامعة عامة وموضوع 
الكفايات املهنية الالزم توفرها يف القائم مبهنة التعليم والتدريس خاصة، ورغم االختالف يف املنابع واملشارب نتيجة 

دات والفلسفات املتبناة، إال أننا حاولنا يف دراستنا الراهنة حتليل وتفسري متغريات هذا املوضوع اختالف املعتق
وتوظيف هذا االختالف مبا يدعم تفسرينا وحتليلنا ملتغريات موضوع الدراسة، من هذا املنطلق نسعى يف حبثنا إىل 

ية اليت اعتمدنا عليها يف قراءتنا ملوضوع إبراز بعض نقاط التقاطع بني نتائج دراستنا وبني االجتاهات النظر 
  .الكفايات الالزمة ملهنة التعليم والتدريس يف اجلامعة

 :االتجاه النظري النفسي في التعليم والتدريس .1
تشري نظريات هذا االجتاه وتصورات املفكرين الداعمني هلذا االجتاه إىل أن التعليم هو عملية بنائية 

يأ للمتعلم أفضل  الظروف املناسبة لتكوينه وتعليمه، كما أن عملية التدريس تتم عرب مراحل هي نشطة 
مرحلة التنشيط وفيها يقوم املعلم بإثارة الدافعية لتعلم مادة الدرس، ومرحلة االستكشاف وفيها يتم تعليم 

فكار، وأخريا املتعلمني طرق اكتشاف احللول واإلجابات، مث مرحلة املشاركة وفيها تكون املناقشة وتبادل األ
  .مرحلة التوسيع وفيها يتم توسيع مدارك ومعارف الطالب عن موضوع الدرس

وجتدر اإلشارة إىل أن أداء أدوار املعلم يف هذا االجتاه هي تنظيم بيئة التعلم وتوفري أدوات و وسائل 
إىل استخدام أساليب  التعلم وتنمية روح املساءلة واالستفسار لدى الطالب، وتشجيع املناقشة البناءة، إضافة

وأدوات متنوعة يف التقومي تتناسب مع خمتلف املمارسات التدريسية، وتعزيز السلوكات الصفية اإلجيابية وإثارة 
دافعية الطلبة وتوجيههم حنو املواضيع واملصادر اجليدة للتعلم، وجتزئة املهام التدريسية إىل جزيئات صغرية 

ستجابة هلا، وتنمية روح اإلبداع واالبتكار عندهم، وتعليمهم مهارات تضمن قدرة املتعلمني على فهمها واال
  .إخل...التفكري،
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كل هذا يتوافق تقريبا مع ما مت التوصل إليه يف دراستنا، حيث جند أن غالبية أعضاء هيئة التدريس 
زمة ملهنة اجلامعي جبامعة جيجل حسب آراء طلبتهم ميتلكون وميارسون املهارات والقدرات والكفايات الال

التدريس اجلامعي بدرجة عالية يف أغلب األحيان، فتجدهم متتبعني لكل ما جيول يف هذه املهنة، ولديهم 
القدرة على إدارة املوقف الصفي، متحكمني يف أساليب وطرق التدريس املناسبة، حيللون الدرس إىل جزيئات 

ة، يشيعون اجلو الدميقراطي، يوظفون بعض الوسائل مبا يضمن فهم الطلبة له، يهيئون البيئة التعليمية املناسب
التعليمية اليت تسهل عملية شرح املادة التعليمية، يبثون روح املبادرة واملبادأة والثقة بالنفس يف طلبتهم، 

م مهارات التفكري اجليدة، ويستخدمون أجنع األساليب التقوميية ولو بدرجة متوسطة   .يعلمو

ئج دراستنا فيها الكثري من الشبه مع تصورات مفكري هذا االجتاه يف رأيهم وعليه أمكن القول بأن نتا
 .لكيفية تفعيل وتنشيط العملية التدريسية

 :االتجاه النظري االجتماعي في التعليم والتدريس .2
تقوم النظريات االجتماعية الرتبوية املنطوية يف هذا االجتاه على رؤية اجتماعية للعملية التعليمية، فهي 

هم تساعد الطلبة على التكيف والتفاعل والتعامل مع بيئتهم االجتماعية، فالنظرية االجتماعية التفاعلية حسب
الرمزية مثال احملسوبة على هذا االجتاه تقر بضرورة التفاعل اجليد بني الطالب واملعلمني يف الصفوف الدراسية 

ملدرس مطالب بتشكيل البيئة االجتماعية والذي يؤثر إجيابا على ذوات شخصيات الطلبة، إضافة إىل أن ا
التعليمية املنظمة واملناشط االجتماعية املناسبة حىت تضمن اتصال وتواصل اجتماعي جيد، وعالقات 
اجتماعية تزيد من دافعية التالميذ حنو العملية التعليمية، وينمي روح التعاون والتضامن واملشاركة االجتماعية 

تمع األكرب، إضافة إىل ضرورة امتالك األساتذة ألساليب اإلجيابية سواء كان يف الق سم التعليمي أو يف ا
  .التدريس املناسبة، واملعارف واملهارات املتطلبة لتدريس املادة التعليمية

ويف نفس السياق تشري النظرية االجتماعية للتعلم االجتماعي إىل ضرورة توفري األساتذة يف املؤسسة 
ليمي املناسب إلشباع حاجات التالميذ من التعلم واملعارف واملهارات، وتعزيز سلوكات التعليمية للجو التع

املتعلم اإلجيابية، وتشجيع املبادرات، وضرورة التعاون حلل املشكالت التعليمية، واحرتام اآلراء املختلفة 
ماعية التعاونية على ضرورة للطلبة، وحتفيزهم وإثارة دافعيتهم حنو العملية التعليمية، كما تصر النظرية االجت

تفعيل أسلوب العمل التعاوين بني وأسلوب حل املشكالت من خالل ممارسات بيداغوجية يتبعها األساتذة 
  .تكرس هذا العمل، ومن خالل ذلك يتم تقومي الطلبة على ذلك
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قراطية، تقوم على وقد أفادتنا النظرية االجتماعية التوعوية بأن العملية التدريسية هي مكان ملمارسة الدمي
  .النقد وإبداء الرأي وتأسس دائما حلوارات ونقاشات تعطي بعد توعوي ونقدي عند الطلبة

ا أقرب إىل تصورات النظرية السابقة الذكر، حيث ترى  أما النظرية االجتماعية التحررية فنجد أن تصورا
منو الفكر النقدي والدميقراطي للمتعلم بإلزامية توفري عملية تعليمية نشطة وتعاونية واجتماعية تساعد على 

واملبنية على تفعيل العملية التساؤلية، واحلوار واحرتام وجهات النظر املختلفة، وضرورة تطبيق التعلم 
  .الدميقراطي

ا على ما سبق، ميكن القول أن نتائج دراستنا جاءت متقاربة بشكل معترب مع مقوالت وتصورات  ً وبناء
ت إىل أن أعضاء اهليئة التدريسية جبامعة جيجل حسب آراء طلبتهم ميارسون يف هذا االجتاه، حيث توصل

ا من  ً ا أيضا هذا االجتاه، بدء الواقع الفعلي التدريسي الغالبية من املهارات واألداء والتمثالت اليت نادى 
م توفري البيئة التعليمية املتميزة القائمة على إشاعة اجلو الدميقراطي واحرتام تقبل آرا ء الطلبة، وتعزيز إجنازا

وأعماهلم وتنمية روح الثقة بالنفس وروح الوالء عندهم، والتعامل مبساواة وتعاون وتضامن فيما بني األساتذة 
والطلبة، باإلضافة إىل إثارة دافعيتهم حنو املادة التعليمية من خالل إتباع أساليب تدريسية مناسبة لتوصيل 

دام مهارات االتصال والتواصل اليت تسهل تقدمي املعلومة، وتساعد الطلبة على وشرح املقرر التدريسي، واستخ
  .ابتكار احللول وجتاوز املشكالت

لكن ما يعاب على هذا االجتاه أنه ركز على بعض الكفايات وأمهل الكفايات األخرى، فعلى سبيل 
األجهزة التكنولوجية العلمية يف املثال ال احلصر، مل يشر مفكرو هذا االجتاه إىل ضرورة توظيف الوسائل و 

العملية التدريسية، ومل يركزوا أيضا على ضرورة امتالك املدرس للمهارات والكفايات التقوميية، وهذا ما خيالف 
مع ما توصلت إليه نتائج دراستنا اليت أقرت بشروط ومهارات وكفايات البد أن تتوفر يف القائم مبهنة التعليم 

  .اجلامعي

 :ري النفعي في التعليم والتدريساالتجاه النظ .3
تبّىن هذا االجتاه املدرسة األمريكية القائمة على الفلسفة الربغماتية واليت تصرف النظر عن األشياء 
واملبادئ وتتجه حنو النتائج والوقائع األخرية، ويرى أصحاب هذا االجتاه أن العملية التعليمية يف املؤسسة 

كز دورها يف عملية التنشئة اليت تسمح بأن يصبح الفرد إنسانا مفيدا التعليمية هي عملية اجتماعية يرت 
ومتكيفا مع حميطه االجتماعي،  وأن التلميذ وميوالته هي حمور األساس يف تصميم املناهج الدراسية أو 
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ته، اخلطط الرتبوية، ودور املعلم يتمثل يف توجيهه حنو أداء النشطة والفعاليات اليت تالءم ميوالته واجتاها
واختيار طرق وأساليب تدريسية مناسبة إلثارة اهتمام املتعلم ومساعدته على حل مشكالته، كما رأت أن 

  :املعلم البد أن يتصف بصفات؛ هي

 .االستقامة يف العمل واالبتعاد عن احلياء -
 .االبتعاد عن االعتزاز بالنفس وفرط الشعور بالذات -
 .بتدريسهااستيعاب املادة الدراسية اليت يقوم  -
 .املالحظة املسامرة مليول ورغبات التالميذ -
 .القدرة على التعزيز والفهم اجليد للمتعلمني -
 .القدرة على إدراك دالالت املتعلمني ومراعاة الفروق الفردية بينهم -
  .التنويع يف عمليات التعامل مع الطلبة وطرق تدريسهم -

جاءت متقاربة إىل حد ما مع تصورات االجتاه  كل هذا يدفعنا إىل القول إىل أن نتائج هذه الدراسة
ة آلراء  ذه اجلامعة حسب رؤية الطلبة ميتلكون املهارات والقدرات والكفايات املشا النفعي، فاألساتذة 
املقاربة الربغماتية وميارسون الكثري منها بدرجة عالية كالقدرة على التصرف بكفاءة واتزان يف املوقف الصفي، 

م وأعماهلم  والتعامل بنوع من التواضع العلمي مع الطلبة، وفهم مقاصد وميوالت الطلبة، وتعزيز إجنازا
م اإلجيابية، ومراعاة الفروق الفردية أثناء شرح املادة التدريسية وأثناء االمتحانات، إضافة إىل أن  وسلوكا

م من املادة ا،  الغالبية من مفردات عينة البحث موافقون على فكرة متكن أساتذ الدراسية اليت يدرسو
م على التنويع يف أساليب وطرق التدريس املناسبة واملساعدة على الشرح املفصل والسهل حملتوى  وقدر

  .املقررات التدريسية وتوصيلها يف يسر إىل الطلبة

لكن ما هو خمتلف بني ما توصلت إليه دراستنا الراهنة وما جاءت به أفكار هذه النظرية، أن هذه 
راسة كانت أمشل مما جتود به هذه املقاربة، حيث أن املدرس البد أن ميتلك ويتصف بصفات وميزات الد

متعددة تعينه على تفعيل وتنشيط العملية التدريسية من خالل توظيفه لكل ما يساهم من قريب أو بعيد يف 
  .حتقيق نوع من اجلودة يف العملية التعليمية
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 :تعليم والتدريساالتجاه النظري األكاديمي في ال .4
سامهت أفكار وتصورات مفكري هذا االجتاه يف إلقاء الضوء على بعض مؤشرات وأبعاد موضوع 
الدراسة، حيث يصر أنصار هذا االجتاه على ضرورة جعل الطالب إنسانا مثقفا وفعاال من خالل تلقينه 

س يف التعليم  اجلامعي بشكل سوي وجّدي وفعال وتعليمه حمتويات ومقررات املواد الدراسية اليت تدرّ
وهادف، هذا التعليم البد أن يتسم باجلودة والشمولية وذلك باختيار أمثل وأجود املقررات الدراسية ذات 
دف إىل تنمية الفكر  القيمة العلمية، إضافة إىل أن عملية التعليم والتعلم يف املؤسسة اجلامعية البد أن 

م حب االطالع النقدي وإخراج الكفاءات من خالل  تشجيع البحث وحرية املبادأة عند الطلبة وإكسا
  .وأساليب حل املشكالت

وينظر أصحاب هذا االجتاه إىل املدرس على أنه القدوة واخلبري وحمور العملية التعليمية، فهو الشخص 
هو صاحب املتمكن من املادة الدراسية، واملمتلك للمهارات والقدرات اليت تعينه يف املوقف الصفي، و 

الرصيد املعريف الكبري، والذي يقدم حمتويات دروسه إىل طلبته بشكل يسهل فهمهم للمادة الدراسية، 
ا بشكل أحسن   .ويساعدهم على استيعا

هذه الطروحات السالفة الذكر تتوافق جزئيا مع عض نتائج الدراسة الراهنة املتحصل عليها، حيث 
درسني يتمتعون باملهارات واألداءات اليت تساعد على إجناح العملية أثبتت النتائج امليدانية بأن معظم امل

التدريسية مثل مهارة إكساب الطلبة مهارات التفكري وحب االطالع، وتشجيعهم على املناقشة الدميقراطية 
م التدريسية وامتالكهم للحقيبة املعرفية اليت تعترب أساسية  اء، إضافة إىل متكنهم من ماد ملهنة والنقد البنّ

التعليم اجلامعي، مع االستخدام األمثل لكل األساليب التدريسية اليت تسهل عملية شرح حمتويات املادة 
  .الدراسية وإيصاهلا بشكل يسهل فهم الطلبة هلا

لكن ورغم التوافق اجلزئي بني تصورات هذه املقاربة النظرية ونتائج الدراسة الراهنة إال أنه هناك اختالف 
د أنصار هذا االجتاه أمهلوا الكثري من املعطيات اليت توصلت إليه دراستنا، فهذه األخرية جوهري، حيث جن

  .تتسم بنوع من الشمولية واملوضوعية يف الطرح والتصور ويف استخالص النتائج امليدانية

والتصورات اليت وإمجاال ملا سبق ذكره، ميكن القول أن نتائج هذه الدراسة تتشابه يف أجزاء مع التفسريات 
قدمتها اجتاهات التنظري حول التعليم والتدريس يف املؤسسات التعليمية عامة واملؤسسة اجلامعية خاصة، وختتلف 
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يف أجزاء أخرى، هذا االختالف ميكن إرجاعه إىل اختالف املشارب والفلسفات واختالف طريقة توظيف هذه 
  .لبيئات االجتماعية اليت ينتمون إليهااملهارات والكفايات بني املمارسني نتيجة تباين ا

  :نتائج الدراسة على ضوء الدراسات السابقة: ثالثا

بعد تعرضنا يف اجلانب النظري ملختلف التصورات الفكرية واملقاربات حول موضوع الدراسة واليت متيزت 
إليها الدراسة يف ضوء بتعدد األرضيات واملنطلقات يف معاجلة هذا املوضوع، وبعد عرضنا للنتائج اليت توصلت 

ا، الحظنا أنه من الواجب علينا التعرض إىل خمتلف ما توصلت إليها الدراسات األخرى ويف بيئات أخرى  فرضيا
  .حول املوضوع الذي تعاجله هذه الدراسة ومقارنتها بالنتائج املتوصل إليها يف الدراسة احلالية

يف قضايا وأجزاء منها مع نتائج الدراسات السابقة اليت ويبدو جليا أن نتائج هذه الدراسة تقرتب وتتقاطع 
كل هذا ميكن إجيازه فيما . أُجريت يف بيئات اجتماعية خمتلفة، كما ختتلف يف بعض األجزاء واألدوات املستعملة

  :يلي

 :المنهج .1
من " املسح بالعينة " حيث اعتمدنا يف دراستنا على إحدى تطبيقات املنهج الوصفي التحليلي وهي 

تمع البحث الكلي، هذا ما يتوافق مع معظم الدراسات السابقة مثل دراسة خ بن (الل دراسة عينة ممثلة 
بتيل عبد الرمحان سعيد، احلكمي إبراهيم، مومين عبد اللطيف وقاسم خزعلي، جان خدجية، بن دومي 

لوصفي التحليل بصورة واليت اعتمدت على املنهج ا) إخل...حسن، الشهراين ناصر، الغزيوات حممد إبراهيم
) ريلي ( املسح بالعينة نتيجة لطبيعة الدراسة املنسجمة مع هذا النوع من املنهج، لكن اختلفت مع دراسة 

بالواليات املتحدة األمريكية واليت اتبعت منهج حتليل احملتوى، حيث حلل فيها دليل املعلم ملعرفة املهارات 
  .جلغرافياوالكفايات اليت هلا عالقة بتدريس مادة ا

ومنه ميكن القول أن دراستنا ومعظم الدراسات السابقة تتبع منهجا واحدا وهو املنهج الوصفي 
وتطبيقاته، ويعزو ذلك إىل أن هذا املنهج هو املناسب جلمع البيانات و وصف الظاهرة حمل الدراسة ويعطي 

  .الواقع الفعلي ملوضوع الدراسةتفسريا واقعيا للعوامل املرتبطة مبتغريات الدراسة، ويسعى إىل تشخيص 
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 :أدوات الدراسة .2
لقد اعتمدنا يف دراستنا على أدوات جلمع البيانات من ميدان الدراسة وحتليلها وتفسريها للوصول إىل 

، ففي االستبيان مثال )املالحظة، املقابلة، االستبيان، السجالت والوثائق ( نتائج واقعية، ونذكر من ذلك 
سؤاال ختص صلب موضوع  58سؤاال، منها أربع أسئلة للبيانات الشخصية، و  62على  اعتمدنا يف دراستنا

دف مجع  الدراسة، مت بنائها على مقياس ليكرت مث توزيعها على عينة من مفردات جمتمع الدراسة، 
بطها املعطيات والبيانات من الواقع، مث تكميمها وحتويلها إىل أرقام ونسب، ومن مثة حتليلها وتفسريها ور 

  .بواقع الدراسة

عليها كل الدراسات السابقة، واليت أعدت قائمة من األسئلة حسب مقياس  عتمدتإهذا األداة 
دف مجع البيانات واملتغريات  ليكرت مت توزيعها أوال على األساتذة احملكمني قبل توزيعها على املبحوثني 

  .واملؤشرات املراد دراستها للوصول إىل نتائج ذات مصداقية جتيب على تساؤالت موضوع الدراسة

بد من اإلشارة إىل أن دراستنا ختتلف عن الدراسات السابقة يف أمر هام وهو أن دراستنا لكن ال
كما سبق وأن ذكرنا، وذلك لتجنب قصور ) إخل...مالحظة، مقابلة، (اعتمدت على العديد من األدوات 

انات إحداها ودراسة الظاهرة حمل الدراسة من كل اجلوانب، وحماولة استخالص أكرب كم ممكن من البي
واملعلومات عن موضوع الدراسة، وهذا ما يتعارض مع جل الدراسات األخرى اليت اعتمدت على أداة 

 .وحيدة جلمع البيانات وهي االستبيان وأمهلت باقي األدوات

 :أساليب معالجة البيانات .3
في كان تتبع دراستنا الراهنة أسلوبني للتحليل مها األسلوب الكيفي واألسلوب الكمي، فاألسلوب الكي

دف حتليل وتفسري بيانات الدراسة واستقراء أرقامها، أما األسلوب الكمي فهدفه مجع البيانات وحتويلها إىل 
تكرارات وأرقام ونسب مئوية و وضعها يف جداول إحصائية باستخدام احلزمة اإلحصائية للدراسة االجتماعية 

)SPSS(ب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات ، اليت مت التعرف من خالهلا على التكرارات والنس
املعيارية لكل سؤال ولكل حمور واالستبيان ككل للحكم على درجة ممارسة األساتذة اجلامعيني للكفايات، 

معامل (إضافة إىل توظيف الطرق اإلحصائية اليت تقيس صدق وثبات االستمارة، ومعامالت االرتباط 
  .سئلة كل حمور من حماور االستبيانالذي يقيس مدى ارتباط أ) التوافق
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كل هذا يتوافق إىل حد بعيد مع املعاجلة اإلحصائية املتبعة يف الدراسات السابقة واليت اعتمدت على 
الستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، ) SPSS(احلزمة اإلحصائية للدراسة االجتماعية 

ات وصدق االستبيان املوزع على املبحوثني، إضافة إىل واتبعت كل الطرق املساعدة على حساب ثب
معامالت االرتباط اليت تقيس أحيانا العالقة بني املتغريات، وأحيانا أخرى الفروق وذلك حسب طبيعة 

  .وفرضيات تساؤالت كل دراسة

وجتدر اإلشارة إىل أنه رغم االختالف البسيط يف تطبيق وتوظيف األساليب والطرق اإلحصائية بني 
، وإتباع األساليب )SPSS(دراستنا والدراسات السابقة، إال أنه أصبح من الضروري االعتماد على برنامج 

معة من ميدان الدراسة   .اإلحصائية املعاجلة للبيانات واملعلومات ا

 :نتائج الدراسة .4
عي، فمنهم من اختلفت الدراسات يف تناوهلا ملوضوع الكفايات املهنية الالزمة توفرها يف املدرس اجلام

ا  ركز على الكفايات التدريسية ورأى ضرورة توافرها يف األستاذ، ومنهم من ركز على الكفايات اإلنسانية أل
ا  يؤ اجلو النفسي واالجتماعي املناسب للعملية التدريسية، ومنهم من ركز على الكفايات التكنولوجية أل

هم من أصر على الكفايات التقوميية، ومنهم الكفايات الطريق إىل حتقيق جودة العملية التعليمية، ومن
  إخل...األدائية، وآخرون الكفايات الشخصية 

لكن يف دراستنا هذه حاولنا دراسة أهم الكفايات املهنية املتمثلة يف الكفايات التدريسية والتكنولوجية 
  :اواإلنسانية والتقوميية، وتوصلنا من خالل ذلك إىل جمموعة من النتائج أمهه

أن ممارسة أعضاء هيئة التدريس اجلامعي جبامعة جيجل للكفايات التدريسية من وجهة نظر  )1
، 3.57طلبتهم كان بدرجة عالية، حيث أن املتوسط احلسايب حملور فرضية الكفايات التدريسية يساوي

يمي حيث أقر غالبية املبحوثني بأن مدرسيهم متمكنني من املادة الدراسية ويديرون املوقف التعل
بكفاءة، ملمني بأساليب وطرق التدريس، يساعدون الطلبة على الفهم والتفكري، يشرحون املادة 
م ويشوقون الطلبة أثناء تقدمي مادة  التعليمية بشكل يسهل استيعاب الطلبة هلا، يوظفون خرب

توصلت  اليت" مومين عبد اللطيف و قاسم خزعلي " إخل، هذا ما يتوافق مع نتائج دراسة ...الدرس،
إىل أن أبرز الكفايات التدريسية اليت متتلكها املعلمات هو استخدام األساليب التدريسية املالئمة 

 .للموقف التعليمي واملساعدة على جذب اهتمام الطلبة
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ِ يف حني كانت خما اليت توصلت إىل أن ممارسة أعضاء " السبيعي مىن بنت محيد"فة لنتائج دراسة ل
العلوم التطبيقية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر طالبات جامعة أم هيئة التدريس بكلية 

القرى للمهارات التدريسية كان يرتاوح بني درجة متوسطة ودرجة ضعيفة من حيث استخدام طرق 
واسرتاتيجيات التدريس، توظيف الوسائل التعليمية املناسبة للعملية التعليمية، إضافة إىل االتصال 

جان خدجية " كما تشري بعض نتائج دراسة . ملساعد على إثارة الطلبة حنو املادة التدريسيةالصفي ا
حول الكفايات التدريسية ألعضاء اهليئة التعليمية يف األقسام الرتبوية جبامعة أم " حممد سعيد عبد اهللا 

ن غري راضيات ع لى استخدامات القرى مبكة املكرمة من وجهة نظر طالبات الدراسات العليا إىل أ
أعضاء اهليئة التعليمية للمهارات التدريسية من طرق التدريس وأساليبه، واستخدام أساليب الثواب 

 .إخل...والعقاب أثناء العملية التدريسية، 

إن ممارسة األساتذة اجلامعيني للكفايات التكنولوجية أثناء العملية التدريسية من وجهة نظر  )2
يث أن استخدامهم للتعليم االلكرتوين يف العملية التعليمية وتوظيف طلبتهم كان بدرجة متوسطة، ح

احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية واستخدام االنرتنت وبرجميات الوسائط التكنولوجية يف توصيل املعارف، 
إخل، كل هذا كان بشكل ...وتوفري للطالب مصادر التعلم االلكرتونية واملراجع والكتب االلكرتونية

حول كفايات التعليم االلكرتوين " العمري علي بن مردد موسى " ما يتوافق مع دراسة  متوسط، وهو
ودرجة توافرها لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة التعليمية، واليت توصلت إىل أن كفايات 

عملية التعليم االلكرتوين تتوافر بدرجة متوسطة يف حمور قيادة األستاذ للحاسوب واستعماله يف ال
التدريسية، ويف حمور ثقافة التعليم االلكرتوين ويف حمور توظيف الشبكات واالنرتنت يف العملية التعليمية، 

 .ويف استخدام األستاذ للربجميات والوسائط التعليمية التكنولوجية املتعددة يف املوقف التعليمي

حول الكفايات " خالد  املومين" ويف نفس السياق اختلفت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة 
التكنولوجية للمعلمني يف مدينة أربد من وجهة نظر املشرفني الرتبويني واليت توصلت إىل أن ممارسة 
الكفايات التكنولوجية لدى املعلمني يف مدينة أربد من وجهة نظر املشرفني الرتبويني كانت بدرجة 

هارات التكنولوجية، إضافة إىل ذلك جند عالية، وهذا يدل على مدى اهتمام املعلمني بالكفايات وامل
درجة تقدير معلمي العلوم ألمهية الكفايات " ب واملعنونة " بن دومي حسن علي أمحد " نتائج دراسة 

توصلت إىل مجيع جماالت االستبانة مهمة " التكنولوجية التعليمية يف حتسني أدائهم املهين باألردن 
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ا من جمال تصميم التدريس واملواد التعليمية باستخدام بدرجة كبرية للممارسة يف الوسط التعل ً يمي بدء
 .املهارات التكنولوجية، وتوظيف األجهزة التعليمية التكنولوجية يف عملية التعليم والتعلم

إن ممارسة املدرسني اجلامعيني جبامعة جيجل للكفايات اإلنسانية من وجهة نظر الطلبة كان بدرجة  )3
وهو متوسط عايل يربر توفر أعضاء هيئة  3.68ب املتحصل عليه يقدر  عالية، فاملتوسط احلسايب

التدريس اجلامعي على املهارات والكفايات اإلنسانية مثل توفري اجلو الدميقراطي داخل احلجرة الصفية، 
واحرتام آراء الطلبة والتعامل مبساواة وعدل معهم، وتنمية فيهم روح الثقة والتنافس والقيم واالجتاهات 

جيابية، إضافة إىل التعامل معهم بنوع من املرونة والتواضع والظهور أمامهم مبظهر الئق أثناء املوقف اإل
املمارسات التدريسية "ب واملوسومة " العلواين مهند سامي"التعليمي، هذا ما يتوافق مع نتائج دراسة 

 السابع من أبريل و جبامعيت" لعضو هيئة التدريس اليت حتقق اجلوانب اإلنسانية يف ذات الطلبة
العجيالت بليبيا، واليت توصلت إىل أن األستاذ اجلامعي حسب تقديرات الطلبة مييل إىل متابعة الطلبة 
أثناء عملهم داخل الصف وهذا ما يكسبهم الثقة بالنفس وروح الوالء، كما يسمح هلم باملشاركة 

الدميقراطي ويرتك هلم فرص التعبري عن آرائهم واملناقشة اإلجيابية أثناء احملاضرة، أي أنه يلتزم بالنهج 
 .وأفكارهم ويتقبلها بسعة الصدر ومبحبة و وعي

" عبود مهدي علوان وإبراهيم ماجدة " وعلى خالف ما توصلت إليه دراستنا، توصلت دراسة 
ة املمارسات التدريسية لعضو هيئة التدريس يف اجلامعة يف ضوء أنسنة التعليم من وجه" ب واملوسومة 

إىل أن ممارسات أعضاء هيئة التدريس اجلامعي مل ترق إىل املستوى املقبول يف بناء ذات " نظر الطلبة 
 .الطالب وحتقيق إنسانيته

إن ممارسة أعضاء هيئة التدريس اجلامعي للكفايات التقوميية من وجهة نظر الطلبة كانت بدرجة  )4
، وذلك من حيث 3.34ب ذا احملور واملقدر متوسطة، وهذا ما يشري إليه املتوسط احلسايب اخلاص 

يئة الطلبة نفسيا  استخدام املدرس ألنواع التقومي املتبعة ومراعاة اجلانب املعريف والوجداين يف التقومي، و
" إخل، هذا ما يتالءم مع نتائج دراسة ...ومعرفيا لالمتحانات، ومراعاة الفروق الفردية يف طرح األسئلة، 

تقومي الكفايات التدريسية لدى أعضاء اهليئة " واليت جاءت حتت عنوان " اهيم الغزيوات حممد إبر 
، واليت توصلت "التدريسية يف كلية العلوم الرتبوية جبامعة مؤتة من وجهة نظر طلبة الدراسات االجتماعية

م التقوميية فيها الكثري من املآخذ ، فتجدهم أساس إىل أن أكثرية أعضاء اهليئة التدريسية تكون كفايا
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ال يستخدمون التقومي بصفة دورية ومستمرة ويستخدمون االمتحانات كوسيلة هلم وال يراعون الفروق 
من أن " السبيعي مىن بنت محيد " ويدعم هذا الطرح ما توصلت إليه دراسة . الفردية يف طرح األسئلة

العلوم التطبيقية ترتاوح بني الدرجة درجة توافر املعايري املرتبطة بالتقومي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية 
توصلت إىل أن " جان خدجية حممد سعيد عبد اهللا " املتوسطة والضعيفة، إضافة إىل أن نتائج دراسة 

طالبات الدراسات العليا غري راضيات عن استخدام أعضاء اهليئة التعليمية لطرق التقومي املتبعة من 
م   .طرف أساتذ

وصلت إليه نتائج الدراسة الراهنة يبدو منسجما متاما مع نتائج بعض الدراسات وإمجاال ملا سبق، فإن ما ت
وخمتلفا مع نتائج دراسات أخرى، هذا االختالف يف النتائج يعود إىل النظرة املتباينة يف تصورات الباحثني حنو 

ة وكثرة البيئات موضوع هذه الدراسة، كما أن اتساع املشارب الفكرية اليت تناولت موضوع الكفايات املهني
رس فيها هذا املوضوع كفيل بتربير هذا التباين، لكن جتدر اإلشارة إىل أن نتائجها اليت تراوحت  االجتماعية اليت دُ

يبني املمارسة العالية واملتوسطة ) التدريسية، اإلنسانية، التكنولوجية، التقوميية ( فيها درجة ممارسة الكفايات املهنية 
  .غلبية من الدراسات اليت تناولت هذا املوضوعتتشارك مع نتائج األ

  :النتيجة العامة للدراسة: رابعا

إن حماولة معرفتنا للنتيجة العامة للدراسة يدفعنا إىل استعراض ما توصلت إليه فرضيات الدراسة بعد اختبارها 
  :ميدانيا، واليت ميكن إجيازها يف النتائج التالية

اجلامعي جبامعة جيجل للكفايات التدريسية من وجهة نظر طلبتهم درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس  .1
 .هي درجة عالية

جبامعة جيجل للكفايات التكنولوجية من وجهة نظر  درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس اجلامعي .2
  .طلبتهم هي درجة متوسطة

وجهة نظر طلبتهم جبامعة جيجل للكفايات اإلنسانية من  درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس اجلامعي .3
  .هي درجة عالية

جبامعة جيجل للكفايات التقوميية من وجهة نظر طلبتهم  درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس اجلامعي .4
 .هي درجة متوسطة
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وعليه فإن الفرضية العامة املتعلقة بالكفايات املهنية واليت حتاول معرفة درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس 
ا ترتاوح بني  اجلامعي جبامعة جيجل ا اجلزئية جند أ للكفايات املهنية من وجهة نظر الطلبة، ومن خالل فرضيا
الكفايات ( درجة ممارسة متوسطة  و) الكفايات التدريسية، الكفايات اإلنسانية ( درجة ممارسة عالية 

  ).التكنولوجية، الكفايات التقوميية 

مت استخدام أساليب املعاجلة اإلحصائية حلساب معامل  وللتأكد من صحة درجة ممارسة هذه الفرضية عموما
التوافق الكلي للفرضية واملعدل العام للمتوسط احلسايب واالحنراف املعياري باستخدام احلزمة اإلحصائية للربامج 

  :، واجلدول اآليت يوضح النتائج املتحصل عليها)SPSS(االجتماعية 

) احملاور ككل(احلسايب واالحنراف املعياري للفرضية العامة  يبني معامل التوافق واملتوسط :75جدول رقم  -
  :والفرضيات اجلزئية

  طريقة احلساب
  )C(معامل التوافق   االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  اتالفرضي

  0.89  0.72  3.57  )الفرضية اجلزئية األوىل( احملور األول 
  0.53  0.89  3.17  )الفرضية اجلزئية الثانية( احملور الثاين 

  0.89  0.79  3.68  )الفرضية اجلزئية الثالثة( احملور الثالث 
  0.77  0.72  3.34  )الفرضية اجلزئية الرابعة( احملور الرابع 

  0.94  0.66  3.47  )الفرضية العامة(حماور األداة ككل 

الفرضية (ومن خالل مالحظتنا لألرقام اإلحصائية يف اجلدول أعاله يتبني لنا أن معامل التوافق الكلي لألداة 
وهذا مؤشر على وجود عالقة قوية بني ممارسة أساتذة جامعة جيجل للكفايات املهنية و  0.94هو ) العامة

تميز بضعف التشتت وغياب االحنراف ودليل وجوهات نظر الطلبة، كما أن إجابات املبحوثني حول أسئلة األداة ت
  .0.66ب ذلك نسبة االحنراف املعياري املتدنية واملقدرة 

، وهو معدل عايل يربر درجة املمارسة 3.47ب كما أن املعدل العام للمتوسط احلسايب هلذه األداة يقدر 
  .ة نظر الطلبةالعالية ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي جبامعة جيجل للكفايات املهنية من وجه

وجتدر اإلشارة إىل أنه رغم التباين واالختالف يف نسب وأرقام اجلداول اإلحصائية املتحصل عليها واملتعلقة 
بعبارات وأسئلة فرضيات وحماور هذه األداة، إال أن غالبية املبحوثني يقرون بتوفر الكثري من املهارات والكفايات 
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وممارستهم الفعلية هلا على أرض الواقع التدريسي بشكل عام من خالل  واألداءات لدى أعضاء اهليئة التدريسية
ميارس " ب ، وهذا ما يدفعنا إىل القول أن الفرضية العامة واملوسومة )موافق، موافق جدا(اختيارهم بدائل اإلجابة 

جيابية وأن ، وقد حتققت بشيء من اإل"أعضاء هيئة التدريس الكفايات املهنية الالزمة من وجهة نظر طلبتهم 
  .درجة ممارستها هي درجة عالية

  :القضايا التي أثارتها الدراسة: خامسا

أفرزت الدراسة الراهنة مجلة من النتائج، سامهت يف إثارة قضايا تستدعي التوقف عندها وإخضاعها 
ة يف  ممارسة أساتذة لدراسات نظرية إمبرييقية، فقد كشفت لنا هذه الدراسة عن مواطن الضعف والقوة املالحَظ

جامعة جيجل للكفايات املهنية املتطلبة ملهنة التدريس اجلامعي من خالل االطالع على نتائج فرضيات الدراسة 
ذه اجلامعة من وجهة نظر الطلبة، ومن مثة  ومعرفة درجات املمارسة الفعلية هلذه الكفايات يف الواقع التدريسي 

واحلرص على معاجلة وتشخيص املهارات والكفايات املمارَسة بدرجة تعزيز الكفايات املمارَسة بدرجة عالية، 
دف الوصول إىل عملية تعليمية متكاملة   .متوسطة أو ضعيفة 

ا الدراسة احلالية تدفعنا إىل طرح املزيد من التساؤالت البحثية املتعلقة  إن هذه القضايا واإلشكاالت اليت أثار
معية، وباملهارات والقدرات واألداءات والكفايات اليت البد أن يتوفر عليها بالعملية التدريسية يف املؤسسة اجلا

القائم مبهنة التدريس اجلامعي، وكيفية توظيفها وجتسيده فعليا يف الواقع التدريسي اجلامعي بغية إجناح وحتقيق 
  .األهداف املراد الوصول إليها

فة ملا جادت وجاءت به حيثيات وتصورات ونتيجة للصفة الرتاكمية وتسلسل حلقات البحث العلمي إضا
ونتائج دراستنا النظرية وامليدانية، كان لزاما علينا إثارة بعض القضايا والتساؤالت اليت ال تزال حتتاج إىل النظر وإىل 

  :املزيد من التحقق اإلمبرييقي؛ منها

 هل األساتذة على دراية تامة باملهارات والكفايات الالزمة ملهنة التدريس ؟ 

 ر اإلدارة اجلامعية اإلمكانات الالزمة ملمارسة الكفايات املهنية ؟  هل توّف

 ما هي اآلليات اليت تطبقها اإلدارة اجلامعية لتنمية مستوى األساتذة مهنيا ؟ 

 ال أثناء اخلدمة ؟ ج ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي دورات تكوينية يف هذا ا  هل تُربمَ
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 تدريبية ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي ؟ من هي اجلهة املخولة لعقد دورات 

 ما العالقة بني مستوى أعضاء اهليئة التدريسية و اجلودة يف التعليم اجلامعي ؟ 

 هل حتقيق أهداف العملية التعليمية مرتبط فقط بدور املدرس ؟ 

 هل هناك ضرورة لتطوير أداء املدرس اجلامعي وإمهال مستوى الطالب ؟ 

 مؤسسات التعليم العايل بتوظيف الوسائط التكنولوجية يف العملية التعليمية  هل األساتذة ملزمون داخل
 حىت حتقق أهدافها ؟

  هل هناك ضرورة لعقد دورات تدريبية إلكساب األساتذة مجيع املقومات والكفايات األساسية للعملية
 التدريسية ؟

  من الدراسات حول واقع التدريس هل حتقيق اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي مرتبط بإجراء املزيد
 اجلامعي ؟
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  :الخاتمة

عد موضوع الكفايات الالزمة ألعضاء اهليئة التدريسية يف مهنة التدريس اجلامعي من املواضيع املرتبطة بنجاح  ُ ي
اجلامعيني هلذه الكفايات واملهارات العملية التعليمية أو بفشلها يف أي نظام تعليمي جامعي، وامتالك األساتذة 

واألداءات واملمارسات أصبح ضرورة ملحة خاصة مع التطورات اهلائلة اليت تعرفها مجيع جوانب احلياة، ومجيع 
  .املؤسسات االجتماعية وخاصة املؤسسات التعليمية، وذلك بغية مواجهة التحديات اليت يشهدها النظام التعليمي

سات التعليم العايل ترسيخ ثقافة تطوير وتنمية املستويات املهنية لألساتذة من كما أصبح لزاما على مؤس
خالل احلرص على حتديد الوسائل واألساليب املناسبة والفعالة خلدمة هذه العملية، وتطبيق كل أساليب التقومي 

سية، وتزويدهم باملعارف املتبعة الستخالص كل املآخذ والنقائص اليت يعاين منها األساتذة أثناء العملية التدري
  .واملهارات والقيم واملقومات واالجتاهات اليت حتقق اجلودة يف العملية التعليمية

ومبا أن األستاذ اجلامعي أصبح حمور ارتكاز أساسي يف العملية التدريسية داخل املؤسسة اجلامعية، فهو القائم 
جية، وهو املنفذ احلقيقي للربامج واملناهج التعليمية، وهو بعملية نقل املعرفة وهو املسؤول عن سري العملية البيداغو 

املطالب بتقدمي خدمات تعليمية وتربوية متميزة ومتكاملة ومطالب أيضا بتنمية القدرة ومهارات التفكري لدى 
اهلا إىل املتعلمني، إضافة إىل توظيفه احدث الوسائل والتقنيات التعليمية املساعدة على تسيري املادة التعليمية وإيص

م  املتعلم بشكل يسهل درجة استيعابه وفهمه، وهو الوسيط اإلنساين املؤثر يف شخصية طلبتهم ويف صقل قدرا
ا   .ومواهبهم، ويف إجناح العملية التدريسية واحلفاظ على كفاء

ا،  وهي ليست وعليه فإن مهنة التدريس اجلامعي تعترب من املهن الدقيقة اليت هلا أصوهلا ومبادئها ومقوما
جمرد أداء آيل ميارسه أي فرد كلما توفرت لديه القدرة، ومسحت له الظروف بذلك، حيث تتطلب من ممارسيها 
اإلعداد اجليد والتحضري املثايل، واإلدراك املناسب جلميع حيثيات املوقف التدريسي، وهذا ال يتأتى إال من خالل 

هنة التدريس عموما والعملية التدريسية خصوصا عن طريق إتباع و ترسيخ الكفايات واملهارات واألداءات املتطلبة مل
وضع أساليب ونظم فعالة وملزمة لتقومي الكفايات عند أعضاء اهليئة التدريسية ومعاجلة القصور املوجود يف بعضها، 

بشكل دوري خاصة الكفايات املتعلقة بتوظيف التقنية والتكنولوجيا يف العملية التعليمية، وعقد دورات تدريبية 
 ومستمر لتطوير الكفايات املهنية املساعدة على التأقلم مع متطلبات املواقف
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التعليمية، وتوعية األساتذة بأمهية هذه الدورات، مع ضرورة تزويدهم بقائمة من الكفايات الالزمة هلذه املهنة، 
صرهم بأهم الكفايات اليت يفضلها الطلبة، وباملهارات والكفايات اليت يعانون من نقص يف ممارستها والعمل وتب

  .على تنميتها وتطويرها من طرف القائمني على التعليم العايل، ومن طرف األساتذة أنفسهم

لتدريس يتوفرون على بعض ويف ضوء املعاجلة النظرية وامليدانية ملوضوع الدراسة خلصنا إىل أن أعضاء هيئة ا
ا بدرجة عالية يف الواقع العملي لذا وجب تعزيزها، يف حني جند أن بعض الكفايات كانت  الكفايات وميارسو
ممارستهم هلا بشكل متوسط مما يستدعي االهتمام والرتكيز عليها وتطويرها خاصة املهارات املتعلقة بالكفايات 

النقص البد من تغطيته بإقامة دورات تدريبية إلغناء األساتذة يف جمال  التكنولوجية والتقوميية، حيث أن هذا
م أيضا األساليب والطرق التقوميية املالئمة اليت تتناسب و املوقف التعليمي   .التعليم اإللكرتوين، وإكسا

شيء وختاما ملا سبق ذكره فإن املمارسات املهنية ملعظم األساتذة داخل األنشطة الصفية أصبحت تتسم ب
من اإلجيابية، لكن ذلك ال مينعنا من القول أن هناك سلوكات سلبية تستلزم تكاثف مجيع جهود القائمني على 
ائيا من مهنة التدريس اجلامعي، وبالشكل الذي يرفع من مستوى املدرس  ا  مؤسسات التعليم العايل حملو صور

 .اجلامعي ومن مثة مستوى جودة العملية التدريسية
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لة اجلامذات الطلبة  .2009، 12عة، كلية الرتبية، جامعة السابع من ابريل، العدد ، ا
تقومي الكفاءات التدريسية لدى أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية العلوم : الغزيوات إبراهيم حممد .16

، جملة كلية الرتبية، جامعة اإلمارات الرتبوية جبامعة مؤتة من وجهة نظر طلبة الدراسات االجتماعية
 .2005، 22السنة العشرون، العدد  العربية املتحدة،

ال الرتبوي، التعريف والنظرية البيداغوجية: لشهب يونسي، حداين عبد العزيز .17 ، مفهوم الكفاية يف ا
 .2010، 44جملة علوم إنسانية، النسخة السابعة، العدد

املشرفني  الكفايات التكنولوجية للمعلمني يف مدينة أربد من وجهة نظر: املومين خالد سليمان أمحد .18
  .2008ن السنة اخلامسة، 36، جملة علوم إنسانية، العدد الرتبويني

الكفايات التدريسية لدى معلمات املرحلة األساسية الدنيا يف : مومين عبد اللطيف، خزعلي قاسم .19
، جملة جامعة دمشق، املدارس اخلاصة يف ضوء متغريات املؤهل العلمي وسنوات اخلربة والتخصص

لد    .2010عدد الثالث، ، ال26ا
كفايات التدريس املطلوب توافرها لدى معلمي الرتبية الفنية باملرحلة : النجادي عبد العزيز بن راشد .20

لد املتوسطة لة الرتبوية، كلية الرتبية جبامعة الكويت، ا  .1996، 39، العدد 10، ا
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 :الندوات والملتقيات والمؤتمرات )5

الكفايات التدريسية واالجتاه حنو مهنة التدريس لدى معلمي العلوم : حبشي ماجدة حممد سليمان .1
، املؤمتر العلمي الثاين، إعداد املعلم الرتاكمات )دراسة تقوميية(اإلعدادية املؤهلني وغري املؤهلني تربويا 

 .1990والتحديات، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة، 
، امللتقى التكويين لفائدة مفتشي التعليم اإلكمايل باملعهد بالكفاياتاملدخل : زكريا حممد بن حيي  .2

 .2004الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم، اجلزائر،
، معايري اجلودة يف توظيف أعضاء هيئة التدريس للتعليم اإللكرتوين: السيد أبو خطوة عبد املوىل .3

 .2011جودة التعليم العايل، جامعة الزرقاء، األردن، حبث مقدم إىل املؤمتر العريب الدويل لضمان 
تمع العريب يف عصر املعلومات: السيد عبد اجلواد خمتار .4 ، املؤمتر السنوي العاشر، دار الفكر قضايا ا

 .2002العريب، القاهرة، ب ط، 
للجمعية  ، حبث مقدماملتغريات العاملية املعاصرة وأثرها يف تكوين املعلم: العصيمي خالد بن حممد .5

السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية، اللقاء السنوي الثالث عشر، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، 
 .2005الرياض، السعودية، 

، ندوة تنمية وتطوير كفايات وفعالية أعضاء هيئة التدريس مبؤسسات التعليم العايل: علي محود علي .6
، كلية الرتبية، جامعة )التحديات والتطوير(يم العايل تنمية أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعل

 .2004امللك سعود، السعودية، 
، حبث مقدم تطوير كفايات املعلم يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم العام :العنزي بشرى بنت خلف .7

ية ، اجلمعية السعودية للعلوم الرتبو )اجلودة يف التعليم العام(للقاء السنوي الرابع عشر بعنوان 
 .والنفسية، القصيم، السعودية

، الكفايات الشخصية واألدائية لدى معلمات الرتبية التحضريية: عون علي، شعالل نصر الدين .8
 .س.عدد خاص مبلتقى التكوين بالكفايات يف الرتبية، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، د

، مداخلة بامللتقى الوطين الرابع جلامعيتقومي الكفايات التدريسية لألستاذ ا: يوب خمتار ، يوب نادية .9
 .2010يف تعليمية العلوم اإلنسانية واالجتماعية باجلامعة، املركز اجلامعي غرداية، 
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 :الرسائل الجامعية )6

دور املشرف الرتبوي يف تطوير الكفايات التعليمية ملعلمي املواد : آل قصود عبد اهللا حممد منصور .1
 .2002منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض، ، رسالة ماجستري غري االجتماعية

، رسالة املعوقات االجتماعية لألستاذ اجلامعي وأثرها على أهداف املؤسسة اجلامعية: براهيمي وريدة .2
  .2004/2005ماجستري غري منشورة، جامعة احلاضر خلضر، باتنة، 

ات معلمي املواد االجتماعية باملرحلة فعالية املشرف الرتبوي يف تطوير كفاي: احلارثي عبد اهللا .3
، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة أم املتوسطة من وجهة نظر املعلمني مبنطقة الطائف التعليمية

 .1993القرى، مكة املكرمة، 
، تقومي األداء التدريسي ألساتذة التعليم الثانوي يف ضوء أسلوب الكفايات الوظيفية: حديد يوسف .4

 .2009ه يف علم النفس الرتبوي، قسم علم النفس، جامعة منتوري، قسنطينة، رسالة دكتورا
الكفايات الرتبوية واملهنية ملشريف املوهوبني من وجهة نظر : احلميداين صاحل بن مجعان بن رداد .5

أم القرى،  ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعةاملشرفني املختصني واملعلمني املتعاونني
 .2009عودية، الس

فعالية تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم باجلامعة اإلسالمية إلكساب : الرنتيسي حممد حممود درويش .6
، رسالة دكتوراه يف الدراسات الرتبوية، املعلمني الكفايات الالزمة يف ضوء املعايري املعاصرة الطالب

 .2009امعة الدول العربية، مصر، والدراسات الرتبية، جقسم البحوث 
، رسالة ماجستري غري دور التعليم اجلامعي يف تشكيل متثالت الطلبة للمرأة العاملة: شايب حممد .7

 .2009منشورة يف علم االجتماع الرتبية، جامعة جيجل، 
مطالب استخدام التعليم اإللكرتوين يف تدريس العلوم الطبيعية : الشهراين ناصر بن عبد اهللا ناصر .8

، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، ظر املختصنيبالتعليم العايل من وجهة ن
 .2007/2008السعودية، 

، رسالة األداء املهين ألساتذة التعليم الثانوي، دراسة مقارنة حسب منط التكوين: ضلوش كمال .9
 .2009/2010ماجستري غري منشورة، جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل، 
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برنامج مقرتح قائم على الكفايات املهنية الالزمة ملعلمي اللغة العربية : عبد الرمحان سعيد بن بتيل .10
م التدريبية ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية باملرحلة الثانوية مبنطقة عسري يف ضوء احتياجا

 .2010ة امللك خالد، السعودية، الرتبية، جامع
الكفايات اإلنسانية يف اجلامعات الفلسطينية من حيث أداء تطوير : العكر مجيل عمرو برهان .11

تمع احمللي ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح أعضاء هيئة التدريس فيها وعالقتها با
 .2001الوطنية، نابلس، فلسطني، 

الثانوية كفايات التعليم اإللكرتوين ودرجة توافرها لدى معلمي املرحلة : العمري علي بن مردد موسى .12
، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، مبحافظة املخواة التعليمية

2009. 
الكفايات التعليمية اليت حيتاج معلمو املرحلة االبتدائية إىل إعادة التدريب عليها يف : غازي مفلح .13

 .1998رة، كلية الرتبية، دمشق، ، رسالة ماجستري غري منشو دورات اللغة العربية التعزيزية
، رسالة ماجستري غري التغريات التنظيمية وأثرها على التحصيل الدراسي يف اجلامعة اجلزائرية: فين غنية .14

  .2004/2005منشورة، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
لدى فاعلية برنامج مقرتح لتنمية كفايات تعليم التفكري اإلبداعي : املشريف انشراح إبراهيم حممد .15

، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة الطالبات املعلمات بكلية رياض األطفال
 .2003اإلسكندرية، مصر، 

، جملة مشكالت التدريس يف كليات املعلمني باململكة العربية السعودية: النوح مساعد بن عبد اهللا .16
 .2007، 89لرياض، السعودية، العددرسالة اخلليج العريب، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، ا

برنامج مقرتح لتنمية الكفايات الالزمة ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية : اهلرمة حممد سامل .17
، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق، باجلماهريية العربية الليبية االشرتاكية

 .1996، مجهورية مصر العربية
برنامج مقرتح لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها بني األطفال يف : هريدي إميان أمحد حممد .18

، رسالة دكتوراه غري منشورة، معهد الدراسات والبحوث مصر يف ضوء الكفايات الالزمة هلم
 .قاهرة، مصرالرتبوية، جامعة ال
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بية اإلسالمية باملرحلة املتوسطة يف اململكة الكفايات النوعية الالزمة ملعلم الرت : وزان سراج حممد .19
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، العربية السعودية

1983. 

 :المناشير والمراسيم الجريدة الرسمية )7

 24املوافق  1403ذي احلجة عام  17املؤرخ يف  44-83من املرسوم التنفيذي رقم  03املادة  .1
 .40، املتعلق بالقانون األساسي النموذجي للجامعة اجلزائرية، ج ر، العدد 1983سبتمرب 

ربيع الثاين عام  27املؤرخ يف  08-130من املرسوم التنفيذي رقم  4،28،33،41،44،49وادامل .2
 .23، ج ر، العدداملتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحث 2008مايو سنة  3املوافق  1429

 .1991، اجلزائر، ديسمرب، مشروع متهيدي مليثاق اجلامعة: ارة اجلامعاتوز  .3

 :المواقع االلكترونية )8

1. www.acofps.com 
2. www.age.gov.sa 
3. www.ar.wikipedia.org 
4. www.ba3ziz.com    
5. www.Faculty.ksa.edu.so 
6. www.geahist.3oloum.com 
7. www.hrdiscussion.com 
8. www.khayma.com 
9. www.ksast.com/     
10. www.majdah.maktoub.com  
11. www.moheet.com 
12. www.mohyssia.com 

13. www.nokhba-kw.com   
14. www.q825.com  
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15. www.saedhshuhad.com  
16. www.shatharat.net 
17. www.ulum.nl  
18. www.uluminsania.com 
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3. Houston, W and Hawsam, R: competency-based teacher education, CHIGAGO (5) 
science research associate INC, 1972 

4. Kougarnonff (V) : la face cachée de l’université, PUF, saint Germain, 1ere édition, Paris, 
1972 

5. Medley. Donald and Patricia R. crook: research in teacher competency and teaching tasks 
(theory and practice) autumn, 1980. 

6. R.Pavalco: the sociology of occupations and professions, fepeacock pub, 1971. 

7. Spector, M: competencies for online teaching, Eric Clearinghouse on information 
Syracuse, 2001. 
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 :خاص بفهرس الجداول 01ملحق رقم  -

  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم
  207-206  .يبني توزيع الطلبة يف الكليات واألقسام  01
  216  .يبني عدد حماور وأسئلة األداة قبل وبعد التحكيم  02
  220  .حساب ألفاكرونباخيبني كل بند من أجل   03
  224-223  .يبني توزيع مفردات العينة يف كل كلية وقسم  04
  225  .سنيبني توزيع مفردات العينة حسب اجل  05
  226  .يبني توزيع مفردات العينة حسب السن  06
  226  .يبني توزيع مفردات العينة حسب املستوى التعليمي  07
  227  .االنتماء إىل الكليةيبني توزيع مفردات العينة حسب   08
  234  ).مادة التخصص(يبني متكن األستاذ من املادة الدراسية   09
  235 .يبني تتبع األستاذ للمستجدات اليت هلا عالقة مبهنة التعليم  10
  236 يبني كفاءة األستاذ يف إدارة اللقاء التعليمي  11
  237 .يبني إملام األستاذ بأساليب التدريس املناسبة  12
  238 .يبني استخدام عضو هيئة التدريس لطرق التدريس احلديثة  13
  239 .يبني استخدام األستاذ لطرق التدريس التقليدية  14
  240 .يبني ربط أهداف الدرس مبستوى الطالب  15
  241 .يبني استخدام اللغة ومهارات االتصال الالزمة للمادة التعليمية  16
  242 .وموضوعات املقرر بشكل منظميبني تقدمي األستاذ ألفكار   17
  243 .يبني تشويق وإثارة األستاذ النتباه الطلبة  18
  244 .يبني حتليل عضو هيئة التدريس حملتوى الدرس  19
  245 .يبني حتمس األستاذ يف تقدمي املعلومة واإلجابة على تساؤالت الطلبة  20
  246 .املعرفية للطالبيبني توظيف األستاذ خلربته يف زيادة احلصيلة   21
  247 .يبني مساعدة الطلبة على ابتكار احللول وإجراء البحوث  22
  248 .يبني تعليم الطالب ملهارات التفكري والبحث  23
  249 .يبني استخدام األستاذ ألساليب الثواب والعقاب بصورة سليمة  24
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  250 .التعليمية بشكل يسهل استيعاب الطلبة هلايبني شرح املادة   25
  251 .يبني توظيف األستاذ للتعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية  26
  253 .يبني غرس األستاذ يف نفوس طالبه االجتاهات اإلجيابية حنو التعليم اإللكرتوين  27
  254 .يبني توظيف احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية  28
  255 .استخدام االنرتنت كوسيلة للبحث وكمصدر للمعرفة يف مادة التخصصيبني   29
  257 .يبني استعمال الوسائط التكنولوجية لتوصيل املعارف واملهارات  30
  258 .يبني استخدام برجميات احلاسوب املختلفة  31
  259 .يبني امتالك األستاذ للمهارات يف استخدام برجميات التعليم اإللكرتوين  32
  260 .يبني إتقان األستاذ للتطبيقات العلمية والتشغيلية للوسائط التكنولوجية  33
  261 .يبني تشجيع عضو هيئة التدريس لطلبته على الثقافة الكمبيوترية للوصول إىل املعارف  34
  262 .يبني توجيه الطلبة حنو املراجع االلكرتونية يف التخصص  35
  263 .االنرتنت للتواصل مع الطلبةيبني استخدام األستاذ لعناصر   36
  264 .يبني توفريه للطالب مصادر تعلم تكنولوجية متنوعة  37
  266 .يبني حتبيذ األستاذ للمناقشة الدميقراطية مع الطلبة  38
  267 .يبني احرتام آراء الطلبة  39
  268 .يبني تعامل األستاذ مبساواة وعدل مع الطلبة  40
  269 .األستاذ يف التعامل مع الطلبةيبني تكيف ومرونة   41
  270 .يبني تعامل األستاذ بفوقية وسلطوية مع الطلبة  42
  271 .يبني دور األستاذ االستشاري واملعاجل ألخطاء الطلبة  43
  272 .يبني جتنب األستاذ للسخرية واالستهزاء بالطلبة  44
  273 .يبني تعزيز إجنازات الطلبة  45
  274 .األستاذ للثقة بالنفس عند طلبتهيبني تنمية   46
  276  يبني ترسيخ روح الوالء واالنتماء بني طالبه  47
  277 .يبني توفري األستاذ للبيئة االجتماعية واإلنسانية املناسبة للعملية التعليمية  48
  278 .يبني التواضع العلمي لألستاذ يف تعامل مع طلبته  49
  279 .التصرف بكفاءة واتزانيبني قدرة األستاذ على   50
  280 .يبني ظهور األستاذ مبظهر الئق أمام طلبته  51
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  281 .يبني بشاشة وحب األستاذ لطلبته  52
  282 .يبني قدرة األستاذ على تنمية القيم واالجتاهات الالزمة  53
  284 .يبني مراعاة األستاذ للفروق الفردية يف طرح األسئلة  54
  285 .طرح األسئلة بني السهولة والصعوبةيبني التنويع يف   55
اية الفصل الدراسي  56   286 .يبني استخدام األستاذ للتقومي النهائي يف 
  287 .يبني استخدام التقومي التكويين أثناء وبعد تقدمي كل مادة دراسية  57
ديد  58   288 .يبني استخدام االمتحانات كوسيلة 
يئة   59   289 .الطلبة نفسيا ومعرفيا لالمتحانيبني قدرة األستاذ على 
  290 .يبني حتري األستاذ للدقة يف تصحيح أوراق االمتحان  60
  291 .يبني تسليم أوراق االمتحان ونتائجها يف الوقت املناسب  61
  292 .يبني قيام عضو هيئة التدريس بعمليات التقومي بشكل مستمر  62
  293 .يف التقومييبني مراعاة األستاذ للجانب الوجداين   63
  294 .يبني مراعاة عضو هيئة التدريس اجلامعي للجانب املعريف يف التقومي  64
  295 .يبني متابعة األستاذ للواجبات واألنشطة وجعل هلا وزنًا يف التقومي  65
  296 .يبني حرص األستاذ على تقدمي تغذية راجعة يف ضوء نتائج التقومي  66
  301  .والتكرار املتوقع للمحور األول) التكرار املشاهد(ميثل إجابات املبحوثني   67
  301  .ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل التوافق للفرضية اجلزئية األوىل  68
  303  .والتكرار املتوقع للمحور الثاين) التكرار املشاهد(ميثل إجابات املبحوثني   69
  304  .املعياري ومعامل التوافق للفرضية اجلزئية الثانيةميثل املتوسط احلسايب واالحنراف   70
  306  .والتكرار املتوقع للمحور الثالث) التكرار املشاهد(ميثل إجابات املبحوثني   71
  307  .ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل توافق الفرضية اجلزئية الثالثة  72
  309  .والتكرار املتوقع للمحور الرابع) املالحظالتكرار (ميثل إجابات املبحوثني   73
  309  .ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل توافق الفرضية اجلزئية الرابعة  74
) احملاور ككل(يبني معامل التوافق واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للفرضية العامة   75

  322  .والفرضيات اجلزئية
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 :خاص بفهرس األشكال 02ملحق رقم  -

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم
  144  .يوضح مهام عضو هيئة التدريس اجلامعي  01
  234  .يبني متكن األستاذ من املادة الدراسية  02
  235 .عالقة مبهنة التعليميبني تتبع األستاذ للمستجدات اليت هلا   03
  236 .يبني كفاءة األستاذ يف إدارة اللقاء التعليمي  04
  237 .يبني إملام األستاذ بأساليب التدريس املناسبة  05
  238 .يبني استخدام عضو هيئة التدريس لطرق التدريس احلديثة  06
  239 .يبني استخدام األستاذ لطرق التدريس التقليدية  07
  240 .أهداف الدرس مبستوى الطالب يبني ربط  08
  241 .يبني استخدام اللغة ومهارات االتصال الالزمة للمادة التعليمية  09
  242 .يبني تقدمي األستاذ ألفكار وموضوعات املقرر بشكل منظم  10
  243 .يبني تشويق وإثارة األستاذ النتباه الطلبة  11
  244 .الدرسيبني حتليل عضو هيئة التدريس حملتوى   12
  245 .يبني حتمس األستاذ يف تقدمي املعلومة واإلجابة على تساؤالت الطلبة  13
  246 .يبني توظيف األستاذ خلربته يف زيادة احلصيلة املعرفية للطالب  14
  247 .يبني مساعدة الطلبة على ابتكار احللول وإجراء البحوث  15
  248 .والبحثيبني تعليم الطالب ملهارات التفكري   16
  249 .يبني استخدام األستاذ ألساليب الثواب والعقاب بصورة سليمة  17
  250 .يبني شرح املادة التعليمية بشكل يسهل استيعاب الطلبة هلا  18
  251 .يبني توظيف األستاذ للتعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية  19
  253 .اإلجيابية حنو التعليم اإللكرتوينيبني غرس األستاذ يف نفوس طالبه االجتاهات   20
  254 .يبني توظيف احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية  21
  255 .يبني استخدام االنرتنت كوسيلة للبحث وكمصدر للمعرفة يف مادة التخصص  22
  257 .يبني استعمال الوسائط التكنولوجية لتوصيل املعارف واملهارات  23
  258 .احلاسوب املختلفةيبني استخدام برجميات   24
  259 .يبني امتالك األستاذ للمهارات يف استخدام برجميات التعليم اإللكرتوين  25
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  260 .يبني إتقان األستاذ للتطبيقات العلمية والتشغيلية للوسائط التكنولوجية  26
  261 .الثقافة الكمبيوترية للوصول إىل املعارفيبني تشجيع عضو هيئة التدريس لطلبته على   27
  262 .يبني توجيه الطلبة حنو املراجع االلكرتونية يف التخصص  28
  263 .يبني استخدام األستاذ لعناصر االنرتنت للتواصل مع الطلبة  29
  264 .يبني توفريه للطالب مصادر تعلم تكنولوجية متنوعة  30
  266 .الدميقراطية مع الطلبة يبني حتبيذ األستاذ للمناقشة  31
  267 .يبني احرتام آراء الطلبة  32
  268 .يبني تعامل األستاذ مبساواة وعدل مع الطلبة  33
  269 .يبني تكيف ومرونة األستاذ يف التعامل مع الطلبة  34
  270 .يبني تعامل األستاذ بفوقية وسلطوية مع الطلبة  35
  271 .واملعاجل ألخطاء الطلبةيبني دور األستاذ االستشاري   36
  272 .يبني جتنب األستاذ للسخرية واالستهزاء بالطلبة  37
  273 .يبني تعزيز إجنازات الطلبة  38
  274 .يبني تنمية األستاذ للثقة بالنفس عند طلبته  39
  276  يبني ترسيخ روح الوالء واالنتماء بني طالبه  40
  277 .االجتماعية واإلنسانية املناسبة للعملية التعليميةيبني توفري األستاذ للبيئة   41
  278 .يبني التواضع العلمي لألستاذ يف تعامل مع طلبته  42
  279 .يبني قدرة األستاذ على التصرف بكفاءة واتزان  43
  280 .يبني ظهور األستاذ مبظهر الئق أمام طلبته  44
  281 .يبني بشاشة وحب األستاذ لطلبته  45
  282 .يبني قدرة األستاذ على تنمية القيم واالجتاهات الالزمة  46
  284 .يبني مراعاة األستاذ للفروق الفردية يف طرح األسئلة  47
  285 .يبني التنويع يف طرح األسئلة بني السهولة والصعوبة  48
اية الفصل الدراسي  49   286 .يبني استخدام األستاذ للتقومي النهائي يف 
  287 .استخدام التقومي التكويين أثناء وبعد تقدمي كل مادة دراسيةيبني   50
ديد  51   288 .يبني استخدام االمتحانات كوسيلة 
يئة الطلبة نفسيا ومعرفيا لالمتحان  52   289 .يبني قدرة األستاذ على 
  290 .يبني حتري األستاذ للدقة يف تصحيح أوراق االمتحان  53
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  291 .يبني تسليم أوراق االمتحان ونتائجها يف الوقت املناسب  54
  292 .يبني قيام عضو هيئة التدريس بعمليات التقومي بشكل مستمر  55
  293 .يبني مراعاة األستاذ للجانب الوجداين يف التقومي  56
  294 .اجلامعي للجانب املعريف يف التقومييبني مراعاة عضو هيئة التدريس   57
  295 .يبني متابعة األستاذ للواجبات واألنشطة وجعل هلا وزنًا يف التقومي  58
  296 يبني حرص األستاذ على تقدمي تغذية راجعة يف ضوء نتائج التقومي  59
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 .خاص باستمارة المحكمين 03ملحق رقم  -

  

  العلمي وزارة التعليم العالي والبحث
  02جامعة سطيف 

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
  قسم علم االجتماع 

  
  

  
  
  
  

  الدكتوراه علوم يف علم االجتماع الرتبيةأطروحة مكملة لنيل شهادة 

  
  
  
  

  :مالحظة
 .حتكيم هذه االستمارة فيما خيص وضوح األسئلة وانتمائها إىل حماور األداةالرجاء  -
 أمام اإلجابة املختارة)  X( ضع عالمة  -

  شكرا على تعاونكم
  
  

  

  بعنوان لألساتذة احملكمني استبيان حبث ميداين
  الكفايات المهنية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس الجامعي

  من وجهة نظر الطلبة 
 -نموذجا أ –طلبة جامعة جيجل 

  :من إعداد الطالب
 بواب رضوان

  :حتت إشراف 
 بلعيور الطاهر: د.أ

 2013/2014: اجلامعية السنة
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  :البيانات الشخصية: األول جزءال

 ذكر                           أنثى:             الجنس -1

 سنة فما فوق 25سنة             من  25إىل  20من  سنة            20أقل من      : السن -2

السنة األوىل                    السنة الثانية                   السنة الثالثة                                   :     المستوى -3

 السنة األوىل ماسرت                  السنة الثانية ماسرت                دراسات عليا        

 واللغات             كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية اآلداب :     الكلية التي تنتمي إليها -4

  كلية احلقوق والعلوم السياسية             كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية                   

  ة اهلندسة والتكنولوجياكلية العلوم الطبيعة واحلياة          كليدقيقة واإلعالم اآليل           كلية العلوم ال
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  .محاور األداة: الجزء الثاني
  :الكفايات التدريسية: األولالمحور 

  بدائل اإلجابة
  العبارات

  ينتميال   ينتمي

 ).مادة التخصص( متمكن من املادة الدراسية  .1
 .متابع للمستجدات اليت هلا عالقة مبهنة التعليم .2
 .القاعة التدريسيةيدير اللقاء التعليمي بكفاءة داخل  .3
 .ملم بأساليب التدريس القادرة على توصيل املادة .4
 ...)يستخدم طرق التدريس احلديثة مثل املناقشة، احلوار، الشرح .5
 .يستخدم طرق التدريس التعليمية مثل اإللقاء .6
 .يربط أهداف الدرس مبستوى الطالب وواقعه وحاجاته .7
ال الالزمة إليصال املادة النظرية يستخدم اللغة واألمثلة املناسبة ومهارات االتص .8

 .للطلبة
 .يستخدم التلميحات الغري لفظية واإلشارات ويغري نغمة الصوت إلثارة االنتباه .9

 .يقدم أفكار وموضوعات املقرر بشكل منظم ومرتابط ومنطقي وموضوعي .10
 .يسعى لتشويق الطلبة وإثارة انتباههم أثناء الدرس .11
 .ئية وينتقل بعناصره من السهل إىل الصعبحيلل حمتوى الدرس إىل مكوناته اجلز  .12
 .متحمس يف تقدمي املعلومة واإلجابة على تساؤالت الطلبة .13
 .يوظف خربته ودراساته يف زيادة احلصيلة املعرفية للطالب .14
 .يساعد الطلبة على ابتكار احللول وإجراء البحوث العلمية .15
 .يعلم الطالب مهارات التفكري والبحث يف مصادر التعليم .16
 ...).السلوكيات، األهداف(وخيطط لعملية التعليم والتعلم  ينظم .17
 .يستخدم أساليب الثواب والعقاب بصورة سلمية .18
  .يشرح ويقدم املادة التعليمية بشكل يسهل استيعاب الطلبة هلا .19
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  :الكفايات التكنولوجية: الثانيالمحور 
  بدائل اإلجابة

  العبارات
  ينتميال   ينتمي

 .التعليم يف العملية التعليميةيوظف تكنولوجيا  .20
 .يغرس يف نفوس طالبه االجتاهات اإلجيابية حنو التعلم اإللكرتوين .21
 .يوظف احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية .22
 .يستخدم االنرتنت كوسيلة للبحث العلمي وكمصدر للمعرفة يف مادة التخصص .23
 .يستعمل الوسائط التكنولوجية يف توصيل املعارف واملهارات للطلبة .24
 ,PowerPoint, Excel(ستخدم برجميات احلاسوب املختلفة ي .25

Word (يف حتضري وتصميم الدروس واحملاضرات. 
 .ميلك املهارات الالزمة الستخدام الربجميات يف التعليم االلكرتوين .26
يتقن التطبيقات العلمية والتشغيلية للوسائط التكنولوجية املتعددة يف تدريس مادة  .27

 .التخصص
 استعمالهالربجميات التكنولوجية التعليمية عند  استخدام ميلك القدرة على .28

 .األساليب التدريسية والتقوميية يف العملية التعليمية
 .ميلك مهارة توظيف األدوات التكنولوجية .29
يشجع الطلبة على الثقافة الكمبيوترية واملعلوماتية للوصول إىل املعارف اخلاصة  .30

 .باملادة العلمية اليت يدرسها
 .دائما الطلبة حنو الكتب واملراجع االلكرتونية يف ختصصهيوجه  .31
 .يعد دائما الوسائل التكنولوجية الالزمة ملوافق التعليم والتعلم .32
 .يستخدم أدوات االنرتنت التفاعلية والويب والربيد االلكرتوين للتواصل مع الطلبة .33
التعليمية لتطوير مهارات الطلبة يف إنتاج املعرفة والتعليم  ةيسعى إىل حوسبة املاد .34

 .املستمر
  .يوفر للطالب مصادر تعلم تكنولوجية متنوعة لتحقيق األهداف التعليمية .35
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  :الكفايات اإلنسانية: الثالثالمحور 
  بدائل اإلجابة

  العبارات
  ينتميال   ينتمي

 .يشيع املناقشة واجلو الدميقراطي مع الطلبة .36
 .يتقبل وحيرتم آراء الطلبة .37
م ومشاعرهم بعقلية متفتحة الطلبة يقدر ظروف .38  .ومشكال
 .يتعامل مع الطلبة مبساواة وعدل وإنصاف .39
 .يعامل الطلبة بإنسانية ومرونة وتسامح ورحابة صدر .40
 .يتعامل بفوقية وسلطوية مع الطلبة ويشعرهم باخلوف والرهبة .41
 .ألخطاء ومشاكل الطلبةيلعب دور املستشار واملتخصص واملعاجل  .42
م .43  .يتجنب السخرية واالستهزاء بالطلبة وميتدح إجنازا
 .يرغب ويعزز إجنازات طلبته ويبث روح التنافس بينهم .44
 .ينمي الثقة بالنفس ويبث روح الوالء واالنتماء بني طالبه .45
يوفر البيئة االجتماعية واإلنسانية املناسبة القائمة على التفاعل اجليد واالحرتام  .46

 .املتبادل للعملية التعليمية
 .يتمتع بالتواضع العلمي والوازع الديين يف التعامل مع الطلبة .47
 .يتمتع بالقدرة على حسن اإلنصات والتصرف بكفاءة واتزان .48
 .يظهر مبظهر الئق أمام طلبته أثناء املوقف التعليمي .49
 .بشوش وحمب وعطوف وخياطب الطلبة بأحب األمساء إليهم .50
  .واالجتاهات واألخالقيات الالزمةينمي فيهم القيم  .51
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  :الكفايات التقويمية: الرابعالمحور 
  بدائل اإلجابة

  العبارات
  ينتميال   ينتمي

 .يراعي يف طرح األسئلة الفروق الفردية للطلبة .52
 .يطرح األسئلة ذات املستويات املعرفية املختلفة .53
 .ينوع يف أسئلة االمتحان بني السهولة والصعوبة .54
اية الفصل الدراسييستخدم  .55  .التقومي النهائي يف 
اية كل وحدة دراسية .56  .يستخدم التقومي التكويين يف 
ديد .57  .يستخدم االمتحان كوسيلة 
 .يهيأ الطلبة نفسيا ومعرفيا لالمتحان .58
 .يتحرى الدقة والعدل يف تصحيح أوراق االمتحان .59
 .يسلم أوراق االمتحانات ونتائجها يف الوقت املناسب .60
 .بعمليات التقومي بشكل دوري ومستمريقوم  .61
ائي، تشخيصي،( ينوع يف أساليب التقومي  .62  ...).قبلي، بعدي، 
 .يف التقومي يراعي اجلانب املهاري .63
 .الوجداين واملعريف يف التقوميبراعي اجلانب  .64
 .يوزع ويتابع الواجبات واألنشطة وجيعل هلا وزنا يف التقومي .65
  .ء نتائج التقوميحيرص على تقدمي تغذية راجعة يف ضو  .66
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 .خاص باستمارة الطلبة 04ملحق رقم  -

  
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علم االجتماع
    

  
  
  
  
  

  علم االجتماع الرتبية: أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم ختصص 

  
  
  
  

  :مالحظة
 .معلومات هذه االستمارة تبقى سرية وتستخدم فقط ألغراض البحث العلمي -
 أمام اإلجابة املختارة)  X( ضع عالمة  -

  شكرا على تعاونكم
  
  
  
  

  

  استبيان حبث ميداين بعنوان
  الكفايات المهنية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس الجامعي

  من وجهة نظر الطلبة 
 -نموذجا أ –طلبة جامعة جيجل 

  :من إعداد الطالب
 بواب رضوان

  :حتت إشراف 
 بلعيور الطاهر: د.أ

 2013/2014: السنة اجلامعية
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  :البيانات الشخصية: األول الجزء

 ذكر                           أنثى:             الجنس -1

 سنة فما فوق 25سنة             من  25إىل  20سنة            من  20أقل من :      السن -2

السنة األوىل                    السنة الثانية                   السنة الثالثة                                   :     المستوى -3

 السنة األوىل ماسرت                  السنة الثانية ماسرت                دراسات عليا        

 اآلداب واللغات             كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية :     الكلية التي تنتمي إليها -4

  كلية احلقوق والعلوم السياسية             كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية                   

  كلية اهلندسة والتكنولوجيا     كلية العلوم الدقيقة واإلعالم اآليل          كلية العلوم الطبيعة واحلياة      
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  .محاور األداة: الجزء الثاني
  :الكفايات التدريسية: األولالمحور 

  بدائل اإلجابة
  العبارات

موافق 
  جدا

  موافق
إلى موافق 
  ما حد

غير 
  موافق

غير موافق 
  تماما

 ).مادة التخصص( متمكن من املادة الدراسية  .1
 .مبهنة التعليم متتبع للمستجدات اليت هلا عالقة .2
 .يدير اللقاء التعليمي بكفاءة داخل القاعة التدريسية .3
 .ملم بأساليب التدريس املناسبة لتوصيل املادة .4
يستخدم طرق التدريس احلديثة مثل املناقشة، احلوار،  .5

 ...)الشرح
 .يستخدم طرق التدريس التقليدية مثل اإللقاء .6
 . يربط أهداف الدرس مبستوى  قدرات الطالب وواقعه .7
يستخدم اللغة ومهارات االتصال الالزمة إليصال املادة  .8

 . النظرية للطلبة
 .يقدم أفكار وموضوعات املقرر بشكل منظم .9

 .يسعى لتشويق الطلبة وإثارة انتباههم أثناء الدرس .10
 .حيلل حمتوى الدرس إىل مكوناته اجلزئية .11
متحمس يف تقدمي املعلومة واإلجابة على تساؤالت  .12

 .الطلبة
ته ودراساته يف زيادة احلصيلة املعرفية يوظف خرب  .13

 .للطالب
يساعد الطلبة على ابتكار احللول وإجراء البحوث  .14

 .العلمية
يعلم الطالب مهارات التفكري والبحث يف مصادر  .15

 .التعليم
 .يستخدم أساليب الثواب والعقاب بصورة سلمية .16
يشرح املادة التعليمية بشكل يسهل استيعاب الطلبة  .17
  .هلا
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  :الكفايات التكنولوجية: نيالمحور الثا
  بدائل اإلجابة

  العبارات
موافق 
  جدا

  موافق
إلى موافق 
  ما  حد

غير 
  موافق

غير موافق 
  تماما

 .يف العملية التعليمية االلكرتوين يوظف التعليم .18
يغرس يف نفوس طالبه االجتاهات اإلجيابية حنو التعلم  .19

 .اإللكرتوين
 .تعليميةيوظف احلاسب اآليل كوسيلة  .20
يستخدم االنرتنت كوسيلة للبحث العلمي وكمصدر  .21

 .للمعرفة يف مادة التخصص
يستعمل الوسائط التكنولوجية يف توصيل املعارف  .22

 .واملهارات للطلبة
يستخدم برجميات احلاسوب املختلفة  .23

)PowerPoint, Exel, Word ( يف حتضري
 .الدروس

التعليم ميلك املهارات الالزمة الستخدام الربجميات يف  .24
 .االلكرتوين

يتقن التطبيقات العلمية والتشغيلية للوسائط  .25
 .التكنولوجية املتعددة يف تدريس مادة التخصص

يشجع الطلبة على الثقافة الكمبيوترية للوصول إىل  .26
 .املعارف

يوجه دائما الطلبة حنو الكتب واملراجع االلكرتونية يف  .27
 .ختصصه

وين للتواصل االنرتنت والربيد االلكرت  عناصريستخدم  .28
 .مع الطلبة

يوفر للطالب مصادر تعلم تكنولوجية متنوعة  .29
  .لتحقيق األهداف التعليمية
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  :الكفايات اإلنسانية: الثالثالمحور 
  بدائل اإلجابة

  العبارات
موافق 
  جدا

  موافق
إلى موافق 
  ما حد

غير 
  موافق

غير موافق 
  تماما

 .الطلبةحيبذ املناقشة واجلو الدميقراطي مع  .30
 .يتقبل وحيرتم آراء الطلبة .31
 .يتعامل مع الطلبة مبساواة وعدل وإنصاف .32
 .متكيف ومرن يف التعامل مع طلبته .33
 .يتعامل بفوقية وسلطوية مع الطلبة  .34
يلعب دور املستشار واملتخصص واملعاجل ألخطاء  .35

 .ومشاكل الطلبة
 .تجنب السخرية واالستهزاء بالطلبةي .36
 .يرغب ويعزز إجنازات طلبته .37
 .ينمي الثقة بالنفس لطلبته .38
 .يبث روح الوالء واالنتماء بني طالبه .39
يوفر البيئة االجتماعية واإلنسانية املناسبة القائمة  .40

 .على التفاعل اجليد واالحرتام املتبادل للعملية التعليمية
 .يتمتع بالتواضع العلمي يف التعامل مع الطلبة .41
 .يتمتع بالقدرة على التصرف بكفاءة واتزان .42
 .يظهر مبظهر الئق أمام طلبته أثناء املوقف التعليمي .43
 .طلبته بشوش وحمب وعطوف مع .44
  .ينمي فيهم القيم واالجتاهات واألخالقيات الالزمة .45
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  :الكفايات التقويمية: رابعالمحور ال
  بدائل اإلجابة

  العبارات
موافق 
  جدا

  موافق
إلى موافق 
  ما حد

غير 
  موافق

غير موافق 
  تماما

 .يراعي يف طرح األسئلة الفروق الفردية للطلبة  .46
 .ينوع يف أسئلة االمتحان بني السهولة والصعوبة .47
اية الفصل الدراسي .48  .يستخدم التقومي النهائي يف 
 أثناء وبعد تقدمي املادةيستخدم التقومي التكويين  .49

 .دراسيةال
ديد .50  .يستخدم االمتحان كوسيلة 
 .لالمتحانيهيأ الطلبة نفسيا ومعرفيا  .51
 .يتحرى الدقة يف تصحيح أوراق االمتحان .52
يسلم أوراق االمتحانات ونتائجها يف الوقت  .53

 .املناسب
 .يقوم بعمليات التقومي بشكل دوري ومستمر .54
 .يراعي اجلانب الوجداين يف التقومي .55
 .يراعي اجلانب املعريف يف التقومي .56
 .يتابع الواجبات واألنشطة وجيعل هلا وزنا يف التقومي .57
حيرص على تقدمي تغذية راجعة يف ضوء نتائج  .58

  .التقومي
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 .خاص بدليل المقابلة 05ملحق رقم  -

  
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  02جامعة سطيف 
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علم االجتماع 
  

  دليل المقابلة
  
  
  
  

  

  أطروحة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه علوم يف علم االجتماع الرتبية

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  التدريس الجامعيالكفايات المهنية الالزمة ألعضاء هيئة 

  من وجهة نظر الطلبة 
 - نموذجا أ  –طلبة جامعة جيجل 

  :من إعداد الطالب
 بواب رضوان

  : تحت إشراف
 بلعيور الطاهر: د.أ

 2013/2014: السنة اجلامعية
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 اجلنس          ذكر               أنثى             -
 : ......................الكلية اليت تنتمي إليها -
 حسب رأيك هل األستاذ ملم ومسيطر على املادة الدراسية اليت يقدمها؟ -
 هل يساعد األستاذ اجلامعي الطالب على اإلبداع والبحث للتمكن من مادة التخصص؟ -
 ؟... )السلوكيات، األهداف، ( ية التعليمية هل خيطط أستاذك للعمل -
 هل يوظف الوسائط التكنولوجية يف العملية التعليمية؟          نعم               ال             -

ُسأل عن السبب       .يف كلتا احلالتني ي
 اليت يدرسها؟هل يشجعك على تدعيم الثقافة املعلوماتية للوصول إىل املعارف اخلاصة باملادة العلمية  -
عرف حبوسبة العملية التعليمية؟ - ُ  هل لديه املهارات الالزمة لتطبيق ما ي
 هل يستخدم األستاذ املناقشة املبنية على أسس الدميقراطية مع طلبته؟ -
 هل يرجح الوازع الديين يف التعامل مع الطلبة؟ -
 ما رأيك يف تعامل األستاذ بالالمساواة مع الطلبة؟ -
 ملية التقومي عند األساتذة ختضع ألهواء شخصية، هل توافق هذا الرأي ؟يرى بعض الطلبة أن ع -
 يف رأيك، هل أساليب التقومي املتبعة موضوعية و بيداغوجية ؟ -
 هل حيرص على تصحيح أخطائك وحل مشاكلك البيداغوجية يف ضوء نتائج التقومي؟ -
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 .لكل سؤالخاص بالمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري  06ملحق رقم  -
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 .خاص بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فرضية 07ملحق رقم  -
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 .خاص بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألسئلة األداة ككل 08ملحق رقم  -
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 .2كال اإلحصائي خاص بالجدول  09ملحق رقم  -

  

  
  
  

 


