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مقدمة

واالجتماعية والرتبوية جلميع دول املعمورة ، مما دفعها إىل العمل جاهدة لتجد لنفسها موقعا ومكانة يف هذا العامل ، وذلك 
من خالل -البشريةومواردهاللتكيف ومسايرة هذه التطورات ، وال يتأتى ذلك إال بتنمية و بإجياد آليات 

ذات جودة إنتاجية كفاية تحقيق  التطور لو استغالل كل الكفاءات لدفع عجلة التقدم و - االستثمار يف رأس املال البشري 
األهداف املرسومة اخلاصة رفع مستوى الطاقة البشرية وحتقيق فيل بهو املدخل الصحيح الك) التدريب(عالية ، وإن التكوين 

تعمل اجلزائر دوما على االستثمار يف مواردها البشرية يف شىت وعلى هذا األساس.اخل ...التنمية االقتصادية واالجتماعيةب
تتابعة ملعاجلة نقاط الضعف من خالل مجلة من اإلصالحات املعلى وجه اخلصوص ، وجمال الرتبية والتعليم ،

وتعزيز نواحي القوة قصد متكني املدرسة اجلزائرية من مواجهة حتديات احلاضر واملستقبل وضمان تربية موجهة حنو التنمية 
و لئن تبنت مقاربَة . 

، لرتبية لدول العامل كاسرتاتيجية الكفايات وزاراُت ا
وان. فضال عن أخذها باالعتبار ضرورة اجلمع بني املعارف و القدرة على حتويلها و جتنيدها و إدماج التعلم من جهة أخرى

املستهدف يف نسق جتسيد أهداف اإلصالح والتطوير هوا ملدرس الذي ينبغي أن يتجاوب مع متطلبات النوعية والكفاءة 
ال سيما يف مسالة -يف جوانبها األكادميية والبيداغوجية ، ونظرا لكون اإلشراف املباشر على أداء كل من املعلم واملدير 

املفتش ، فال بد إذن أن مننح هذا األخري تكوينا يستهدف زيادة العائد الرتبوي داخل ضمن مسئولية  –التقييم و التكوين 
ونستمر يف –قبل اخلدمة –والتحكم أكثر يف اجلانب اإلداري ، و تعويض أي نقص أو عدم كفاءة أثناء التكوين األويل 

التفتيش  ، ال بد من تطوير الرتبوي أو اإلشرافولذلك وألجل احلفاظ على فعالية دور سلك . تكوينه وتدريبه أثناء اخلدمة 

.للمتغريات الرتبوية والبيداغوجية اليت تعرفها املنظومة الرتبوية على املستوى العاملي 
لتقدمي تصورسة حتديد االحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف ضوء بيداغوجيا الكفايات وتستهدف هذه الدرا

تطويرا لعمليةوالعمل على تطويرهم مهنيا ومن مث ربنامج تدرييب هلم لتدارك النقص املسجل يف تكوينهم قبل وأثناء اخلدمةل
اشتمل على مت تناول املوضوع من خالل الفصل األول الذيولتحقيق اهلدف من الدراسة. الرتبوية والتعليمية بشكل عام 

ه ، ال سيما ما أمناطو ومهامه وجماالتههخصائصاالبتدائية ، و يف املدارسهوأهدافتهأمهي،ومفهوم اإلشراف الرتبوي وتطوره 
التقليدية ومناذجهاإلشراف الرتبويأساليب كذا مت  التطرق إىل و ارتبط منها بالعالقات اإلنسانية بني العاملني يف املدارس 

ولتحقيق هدف التطوير البد من . الراهنة يف ضوء التحديات هتطوير ه و إسرتاتيجيةمعوقاتوكذا،املعاصرةاحلديثة و منها 
رق يف حيث مت التط–ال سيما املوجه منه إىل فئة املشرفني الرتبويني –ربط عملية اإلشراف بعملية التدريب للقادة الرتبويني

وفلسفته اخللفية النظرية للتدريب الرتبوي أثناء اخلدمةمن حيث اإلشراف الرتبوي والتدريب يف اجلزائر الفصل الثاين إىل 
قبل املعلمني واملشرفني الرتبويني كوينيف تجتربة اجلزائرعه وأساليبه ومعوقاته وكذا أنــواوظائف التدريب أثناء اخلدمةو و 
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ون عملية التدريب تقوم على عامل أساسي وحموري وهو حتديد االحتياجات التدريبية ، فقد تناولنا ، ولكوأثناء اخلدمة
للمشرفني الرتبويني هاحتديدة أمهياملفاهيم املرتبطةوماهية االحتياجات التدريبية يف الرتبيةهذا اجلانب من حيث 

الطرق ، وكذا الرتبويةاحلاجات التدريبية هذه أساليب و مصادر حتديد وأنواعيف التعليم االبتدائي ، كما تناولنا واملعلمني
حتديد احلاجات والصعوبات اليت تواجه عمليةقات املعو و تاملشكاللتحديدها  ، واىل ديثةاحلنماذجوالناهج املية والرئيس

أما الفصل الثالث فقد جاء ليعاجل فلسفة واسرتاتيجية حديثة يف التعليم ويف اإلشراف الرتبوييف امليدان الرتبويالتدريبية 
هي مقاربة التدريس بالكفايات ، حيث –2002/2003جاءت كنتيجة لإلصالحات الرتبوية -يف املدرسة اجلزائرية

مستويات  ، وكذا وى  الكفاية  وفق  سريورة التعلمتطور  مستو ملقاربة اهلذهواألسس النظريةالفلسفيةخللفياتاتناولنا 
، مث إىل الرتبويالكفايات يف امليدانوحتديد مصادر اشتقاق أسس و، والكفاية  حسب  الفرتات  التعليمية  التعلمية

وكذا حبث عالقة هذه البيداغوجيا باملقاربات البيداغوجية املتبناة يف ، لتقومي الرتبوي يف االبتدائي  وفق املقاربة بالكفاياتا
، ويف األخري اللجوء إىل تقييم هذه املقاربة اتيالكفاباملقاربةاألهداف وباملقاربةاملقارنة بني و اجلزائر منذ االستقالل ، 

وبالنظر إىل أمهية هذه املقاربة يف امليدان .قبال 
الرتبوي واإلشرايف ، فال بد من اإلفادة منها وتوظيفها يف ميدان التكوين والتدريب لألسالك املؤطرة للمنظومة الرتبوية 

حركة الرتبية عموما واملشرفني الرتبويني يف التعليم االبتدائي على وجه اخلصوص ، حيث أشار الفصل النظري الرابع إىل
األسس العامة ومتت اإلشارة إىل ركة احلهذهالعوامل اليت ساعدت على نشأةوت والتكوين القائمة على الكفايا

، واىل حتديد كفايات اهليئات فلسفة التعليم والتكوين بالكفايات يف االبتدائي ، وكذا إىل واملسلمات اليت تقوم عليها
والوقوف علىلتعليم االبتدائياالقادة الرتبويني يفتوظيف مدخل الكفايات يف جمال تكوين املؤطرة للرتبية والتعليم وكيفية 

ا ومميزااالربامج االشرافية القائمة على الكفايات، كما تناول الفصل الصعوبات اليت تواجه اسرتاتيجية التكوين 
أما الدراسات السابقة فقد خصصنا هلا فصال عقب الفصول النظرية وقمنا بتصنيف هذه الدراسات اىل . وكيفية بنائها 

الكفايات الالزمة للعمل اإلشرايف  ومدى تقييم برامج اإلشراف الرتبوي وأخرى إىل تطرقت جمموعة منها إىل فئات ، 
دراسات حول ماهية التدريب واالحتياجات التدريبية وأمهيتهما يف امليدان الرتبوي ، استيعاب املشرفني هلا ، مث إىل 

واملصادر واألساليب - من حيث األمهية (ودراسات حول حتديد وحتليل االحتياجات التدريبية للعاملني يف امليدان الرتبوي 
. ول تصميم واقرتاح الربامج التدريبية ويف األخري دراسات ح). والتطرق إىل دراسات قامت حبصر هذه االحتياجات- 

وإن الغرض من عرض البحوث والدراسات السابقة يكمن يف مدى االستفادة منها يف الدراسة احلالية من ناحية األهداف 
ويف اعتقادنا أن هذه الفصول تعطينا ملمحا نظريا متكامال ومدخال مفاهيميا شامال .أو أدوات الدراسة أو النتائج وغريها

.سس للدراسة يف بعديها النظري والتطبيقي يؤ 



ولالفـصـل األ
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.الدراسةمشكلة
جاهدة يف مجيع الدول إن حركة التطوير الرتبوي يف العامل تسري خبطى سريعة إىل األمام حيث تعمل اجلهات املسؤولة عن التعليم 

وقد أدى ذلك إىل توسيع دائرة اإلصالحات الرتبوية ونقلها من الدائرة البيداغوجية لكي تساير املستجدات الرتبوية العاملية،
شرعت وزارة الرتبية الوطنية يف السنوات األخرية  ويف هذا اإلطار. الضيقة إىل دائرة القضايا احلضارية لألمم ذات البعد املستقبلي 
وذلك ملواجهة . صالح البيداغوجيا وإعادة تنظيم املنظومة الرتبويةيف تطبيق مجلة من اإلصالحات بغرض حتسني نوعية التأطري وإ

وعلى فعاليته لكون املعلم مقوما من مقومات النظام الرتبوي ،ونظرا.التحديات الداخلية واخلارجية اليت أصبحت مفروضة عليها
مع - لتنفيذ، فان املشرف الرتبوي يتوقف جناح  هذا النظام  من حيث ترمجة غاياته وأهدافه من جمال التخطيط إىل جمال ا

مطالب بأن حيرك طاقات معلميه حىت يقبلوا على أجرأة مناهج اإلصالح بذهنيات معرفية جديدة -اإلصالحات املتبناة 
.وممارسات أدائية مبتكرة تساير هذا العصر خبضمه املعريف والتكنولوجي 

يكفلمبابينهاالتكاملوإحداث،عناصرهابكاملالتعليميةاملنظومةتطويرإىلاهلادفالرتبوياإلشرافدورمنوانطالقا
علىاإلشرافيةالعملياتجممليفالنظرإعادةإىلاحلاجةبرزتتلفة، فقدلمخاالتعلملبيئاتالنوعيةرجاتلمخاحتسني
بيئاتتطويريفرسالتهأداءمنليتمكنوتطويرها ، الرتبويلإلشرافواهليكليةالتنظيميةوالُبىنواملمارسة ،الفكرمستوى
إطارهوبلاليوم،قائمةخطةأيعنليس بديالالرتبويلإلشرافاجلديدالتوجههذاأنونؤكد.وفاعليةبكفاءةالتعلم

وجهعلىاملدرسيالتعلموبيئاتعامة،بصورةالرتبويالنموذجيفاملنشودالتحولإلحداثويسعى،قائمهوملاحاضن
املعرفةعلىاملعتمدةالرتبويةلإلصالحاتاحلديثةالتوجهاتمعويتواءمجهة ،منالوطنيةاهلويةيعززحتوالً اخلصوص،

.جهة أخرى مناملعلومايتمتعلمجوااملعرفةعصرومعطياتالتعلم،عمليةحولاملعاصرة
جتسيد السياسة الرتبوية ميدانيا وتوظيفها مبا خيدم دورا حموريا يف - اإلشراف الرتبوي- لذلك فقد كان لسلك التفتيش

األهداف املرسومة بالكفاية والفاعلية املطلوبتني و يعىن بالعناصر التعليمية كافة من معلم ومتعلم ومنهج وأساليب يعمل على 
قنوات االتصال بني مجيع فضال عن ذلك أنه مهمة قيادية بالدرجة األوىل تفتح ،)1(حتسينها وتغيريها يف االجتاه املطلوب

يف )2(العناصر املؤثرة يف العملية الرتبوية من إدارة ومناهج دراسية وطرائق تدريسية ونشاطات متنوعة هلا عالقة بعملية التعليم
تجه أن املشرفني الرتبويني ميثلون مركزا مهما يف األنظمة التعليمية حيث ت-كارول كريوس-حيث أكدت مجيع مراحله وأطواره،

األنظار إليهم كخرباء ومستشارين  متخصصني يف املناهج وطرق التدريس احلديثة ، وأن دورهم هو تطوير وحتسني العملية 
وهذا ، )3(

فهم KOOSعلى حساب الرتبوي يف إشرافهم على املعلمني ،  فحسب كوساإلداريرس على اجلانب يف ظل تركيز مديري املدا
)4(.}%30–%25{ال يعطون من وقتهم للنشاط التوجيهي الرتبوي أكثر من

145ص1987الدويك تيسير وآخرون ،أسس اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي ، دار الفكر للنشر، -1
22م ص1991ر ، جامعة اليرموك منصور محمد سليمان ، تصورات المعلمين والمشرفين التربويين نحو التخطيط اإلداري السائد في المدارس الثانوية في اربد ، رسالة ماجستي: المناصرة - 2
11اإلشراف التربوي، الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، ص : سعيد جاسم األسدي ، مروان عبد المجيد إبراهيم -3
13م ص1994، 3صالحة سنقر ، التوجيه التربوي وتدريب المعلم ،  كلية التربية ، مطبعة جامعة دمشق ، ط- 4
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الذين فاملشرف حلقة هامة يف سلسلة العاملني يف الرتبية ، وعنصرا فعاال يف املنظومة الرتبوية يطلب منه متابعة املعلمني

كما يطلب منه تبليغ األساتذة بكل املستجدات . ويعترب مهزة الوصل بني املصاحل املركزية وامليدان حيث يتم تنفيذ اإلصالحات 
ال –أن حتسني نوعية التعليم يرتبط أساسا بالرفع من مستوى التكوين لألسالك املؤطرة للمنظومة الرتبوية ومن البديهي . الرتبوية 

، ويف مرحلة التعليم االبتدائي على )1(الذي من الضروري أن يوجه االهتمام إليه  يف كل املراحل التعليمية- سيما سلك التفتيش
بالتقييم والتطوير املستمر يف ضوء الرتبية احلديثة - لمراحل التعليمية الالحقة -وجه اخلصوص

فأي حماولة للتطوير لذلك . 
من حيث االنتقاء واإلعداد والتقييم والتدريب، و حتسني وضعه به والتحديث تقع ضمن مسئولية املشرف الذي ينبغي االهتمام 

.)2(مهنيا وماديا وتطوير أساليب اإلشراف الصحيح
وعلى هذا األساس تعترب عملية تقومي العملية اإلشرافية عموما و املشرفني على وجه اخلصوص من األمور الضرورية 

التالميذ وحتقيق األهداف املرجوة من الرتبية، وخاصة أننا يف عصر تعددت لضمان جناح العملية الرتبوية وحتسني أداء املعلمني و 
فيه أدوار املشرف الرتبوي ومهامه ، وتغريت أساليب التعليم والتعلم وأصبح وجود املشرف الرتبوي املتميز والبارع والذي ميتلك 

التحدي الذي يواجه اإلشراف وعليه فان . نهمهارات أساسية تسهم يف تقدم العملية التعليمية أمرا مهما ومطلبا ال غىن ع
الرتبوي اليوم هو االنتقال من بعد الكم إىل بعد الكيف يف كل ما تقوم به وتؤديه املؤسسات الرتبوية من عمليات وممارسات ، 

هامه مسئولية وذلك مبشاركة كل املؤسسات وجهات صنع القرار، ألن توفري املناخ املالئم لقيام اإلشراف الرتبوي بواجباته وم
فال يكفي لوزارة الرتبية أن تنسج أهدافا أو تضع أشكاال وخمططات مجاعية حتتاج إىل التخطيط والتنظيم واملتابعة املستمرة ، 

.للتعليم ، بل من الضروري أيضا أن ختتار نوع اإلشراف واألساليب اإلشرافية اليت ترتجم هذه األهداف وحتقق اخلطط التعليمية 
يعرفه العامل من تطور مذهل يف شىت امليادين يفرض حتيني املعارف ملسايرة املستجدات يأيت التكوين يف مقدمة ملاو نظرا

بكثري من اخلصوصيات جتعل للتكوين مكانة رائدة لدى خمتلف الذي ينفرد قطاع  الرتبية والتعليماالهتمامات ال سيما لدى 
األسالك اليت تربطها عالقة وظيفية ، واعتبارا

التكوين بدوره أشكاال خمتلفة أملتها مستجدات االنتماء للقطاع وتنوع األسالك ، وإذ خنص سلك التفتيش ، نظرا للتطور 
بوي والتعليمي ، والذي يفرض أن يتلقى املفتش 

وبشكل مستمر، ويكون املستفيد األول واألخري التلميذ املتعلم حيث أن حتصيل - قبل وأثناء اخلدمة- تكوينا نوعيا وفعاال 
)3(تالميذ املدارس اليت حتصل على إشراف يفوق حتصيل تلك اليت مل تقدم هلا خدمات إشرافية 

صالحة -216ص2005هد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم  ، برامج التكوين المتخصص لمفتشي التربية والتعليم األساسي الطورالثالث،الجزائر،هيئة التأطير بالمع- 1
4ص3سنقر، مرجع سابق ، ص

4ص3صالحة سنقر، مرجع سابق ، ص2-
68اإلشراف الفني التربوي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية ، طبعة دار القلم تونس بدون تاريخ  ص،أمحمد عريبي زكري-3
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جنده ال يتماشى مع )1(واستنادا إىل بعض الدراسات احمللية-التكوين القاعدي للمفتشني ببالدناوبالنظر إىل واقع
معيار (متطلبات التغري احلاصل يف امليدان الرتبوي ، فسياسة التكوين املتبعة يف املراكز تفتقد إىل املوضوعية والعلمية يف االختيار

دارية ، فهي ختضع أكثر إىل الشروط اإلوالتقييم  ، وتتسم بالشكلية واحملاباة ، ) الطريقة -احملتوى- املدة(والتكوين ) األقدمية 
عوض الشروط العلمية البيداغوجية ، فاملفتش الذي ال يكون مستواه جامعيا على األقل يصعب عليه تلقي تكوينا متكامال يف 

ال يؤهله للقيام مبتطلبات العملية - من حيث املدة أو املضمون - تلقاه يكما أن طبيعة التكوين البيداغوجي الذي هذه املهنة  
كنه من التحكم يف عمليات التكوين امليدانية من خالل صياغة تقارير التفتيش الرتبوية ، اليت غالبا ما تأخذ كما ال مياإلشرافية ،  

، وينعكس ذلك )2(طابعها اإلداري الشكلي و التقين ، وسيؤثر ذلك حتما على مسار تكوينه وعلى كفاءته و مستقبله املهين
لدى التالميذ ، مما يصعب من عملية التكيف مع املستجدات يف املراحل بالضرورة على أداء املعلمني وعلى مستوى التحصيل

ولذلك ال بد من اعتماد سياسة تكوينية أكثر حزما وأكثر التعليمية املوالية ويهدد املنظومة التعليمية بالفشل يف حتقيق أهدافها ،
م اللغات األجنبية وكذا توفري الوسائل الرتبوية العصرية  ال بد من الرتكيز على اجلوانب البيداغوجية كنظريات التعلم ، وتعلعلمية و 

كاإلعالم اآليل، باإلضافة إىل حتسني األوضاع االجتماعية ومراجعة املنظومة التشريعية املنظمة ملهام وعمل املفتش واليت حددها 
فهذه املهام ) الدراسات والبحث- والتقييماملتابعة –التوجيه والتكوين ()3(وهيم1993املؤرخ يف 1/5/176القرار الوزاري رقم

، نظرا الزدواجية 
ة ما تستحقه من من جهة وكثرة انشغال املفتش باجلوانب اإلدارية أثر على إعطاء الناحية الرتبوي–إدارية وتربوية –هذه املهام 

املديرين املكوث فيها مدة طويلة و تكليف بعض املعلمني أومغادرة املفتش للمقاطعة أو- العناية واالهتمام ،ومن جهة أخرى
على اللقاءات الفردية وكذا أساليب اإلشراف اليت تقتصربأداء هذه الوظيفة وكثرة املدارس الواقعة ضمن خطة كل مفتش

اليت تأخذ أشكاال سلبية متعددة كالعمومية والعشوائية وغياب األسلوب التشاوري و تتم وفق معايري )4(واجلماعية والندوات
فأساليب اإلشراف التقليدية هي السائدة ، واليت يعترب املفتش فيها صاحب السلطة )5(وأساليب ال تراعى فيها الفروق الفردية

املدرس يف حجرة الدرس للتأكد من أنه استوىف معايري معينة مثل املهارة يف تقدمي الدروس اإلدارية والرتبوية املطلقة فهو يزور
والتأكد من مدى تنفيذ خطة املنهج وتصحيح كراسات التالميذ ومراقبة أنشطتهم املختلفة كما ميكن إعطاءه توجيهات 

شة وال تسمح بالعدول عنها ، مث يقوم بتدوين حمصلة هلذه وتعليمات  تتعلق باملنهج وبطريقة التدريس املناسبة واليت ال تقبل املناق
ويبدو أن العمل على تقدم ) 6(الزيارة وحترير تقرير تربوي يرفع إىل الوصاية املعنية يف مديريات الرتبية على مستوى كل والية  

خدمي التربية وتحسين الوطني لتكوين مستأحمد بوذنين وآخرون،دراسة تشخيصية في مجال التكوين أثناء الخدمة لمفتشي التربية والتعليم األساسي لمادة العلوم االجتماعية،المعهد - 1
م 2005مستواهم 

فريقيا والعالم العربي ، جامعة فرحات عباس سطيف ، العدد علي تعوينات،قراءة نقدية لنظام التربية والتعليم في الجزائر ، مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية ، إشكالية التكوين والتعليم في إ-2
225م ص2004األول ،

35رقم /الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / م المحدد لمهام مفتش التربية والتعليم األساسي 1993المؤرخ في 1/5/176القرار الوزاري رقم -3
6أحمد بوذنين وآخرون ، مرجع سابق ، ص- 4
37ص1993، جمعية اإلصالح االجتماعي والتربوي ، باتنة ، الجزائر ، 1، ط1ناجي التمار وآخرون ، قراءة في التقويم التربوي ، كتاب الرواسي- 5
،رسالة ماجستير غير منشورة،  "سطيف دولة الجزائرالسلوك اإلشرافي لمفتشي التعليم المتوسط من وجهة نظرهم، ووجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، دراسة ميدانية بوالية"الصالح بوعزة ،-6

2ص2006كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا، جامعة سطيف 
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الصاحلة جيب أن يكون موضع اهتمام 
.القائمني بالرقابة على املدرسني أكثر من اهتمامهم برتتيب هؤالء و إعداد التقارير هلم أو عليهم 

زيادة نصاب املشرف : اإلشراف الرتبوي هيأن أكرب مشكلة تواجه املشرفني الرتبويني عند تطبيقهم ألساليبإىلالبابطني ويشري
)2(السعوديةابرهيم بن سعد باململكة العربيةوهذه النتائج تتفق مع دراسة) 1(ثرة األعباء الكتابية واإلداريةمن املعلمني و ك

عن اجتاه سيئ لدى املدرسني - )4(و علي الصباغ ) 3(كدراسة  كل من بوحفص مباركي -وكشفت بعض الدراسات احمللية  
يضاف إىل ذلك الفجوة الكبرية املوجودة ، يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانويحنو املمارسات اإلشرافية السائدة وحنو التقومي 

(بني مفاهيم اإلشراف الرتبوي نظريًا وبني ممارسات املشرفني الرتبويني هلذه املفاهيم يف واقع عملهم امليداين واليت تتعلق مبهام 
القيادة الرتبوية العالقات اإلنسانية ،األنشطة املدرسية ، ا

عدم وجود االتصاالت الكافية بني « أن من العقبات اليت تعيق التوجيه الفعال)م1975مرسي(فقد أكد) .5()احمللي
. »العاملني يف املِؤسسة التعليمية 

نشاطات املشرف الرتبوي ال تزال منحصرة يف املهام الروتينية السابقة اليت تركز والسؤال الذي يطرح نفسه هو فيما إذا كانت 

.العملية التعليمية لتحسني العملية التعليمية 
)6(النشرات الرتبوية فان الدور اإلشرايف يف الغالب يكون معطال أو منسيا وإعداداء البحوث إجر صأما فيما خي

أن هناك نقص يف اجلانب التأهيلي للمفتشني وقلة الدورات التكوينية مما شل عملية البحث ) صاحل معلم ، رابح عزيزي(ويرى 
، وهذا يؤثر على العالقة الرتبوية واالنسانية األساسيةمتثل إحدى مهامها العلمي الرتبوي واملسامهة فيه لدى هذه الفئة مع 

، الن املعلم حيتاج إىل اجلديد واملفتش ال يطلب املزيد من الرتبويات وبالتايل تبقى قدراته التكوينية )7(بني املفتش و املعلم 
. ؤثر يف درجة العطاء يف العمل بالنسبة للمشرف الرتبويوهذا ي. التكوينية  األيامحمدودة جدا جتعل من املعلم ينفر من هذه 

فعلى املشرف أن يكون على معرفة واسعة بالدراسات النظرية وامليدانية الرتبوية عموما و اليت هلا عالقة مبجال ختصصه على وجه 
ت واألطر الفكرية اخلصوص ليقف على ما استجد يف امليدان الرتبوي ويكون تصورا شامال حول مهامه من خالل األدبيا

.اخل ...والنظرية لإلشراف الرتبوي احلديث ، خاصة ما ارتبط منها  باملناهج وطرق التدريس و بأساليب التكوين و التقومي 

10تلخيص خالد ابن عبد المحسن الطريقي ،مشكالت المشرف التربوي اثناء تطبيق االساليب االشرافية،رسالة التربية وعلم النفس العدد ،عبدالرحمن بن عبدالوهاب البابطين/ د- 1
?http://www.zulfiedu.gov.sa/vb/showpost.phpعلى الرابط 03/06/2011ادارة التربية والتعليم بمحافظة الزلفى،تم استرجاعه في هـ1420الرياض 

333-317ص 1993، باتنة،الجزائر،1،ط1اتجاهات المفتشين والمدرسين نحو عملية اإلشراف التربوي،كتاب الرواسي: مباركي بوحفص- 2
333-317ص 1993، باتنة،الجزائر،1،ط1واسياتجاهات المفتشين والمدرسين نحو عملية اإلشراف التربوي،كتاب الر : مباركي بوحفص- 3
1994-1993فاعلية اإلشراف التربوي في التعليم األساسي ،رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة ،: علي الصباغ -4
11-10ص ص الصالح بوعزة ، مرجع سابق ، (- 5
م 2003ومقاربة الكفاءات للمعلمين واألساتذة ومديري المدارس وكل المشتغلين بقطاع التربية ، مطبعة دار هومة ،مفتش التربية والتكوين بالعربية ، تقنيات الفعل التربوي ، لخضر زر وق - 6

48، ص
م الجزائر  ص 2001دراسة نظرية تطبيقية بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم جوان/ دعم الثقة واالنسجام بين المعلم والمفتش / صالح معلم ، رابح عزيزي - 7
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وعموما فان مردودية املشرف يف جتسيد ما تلقاه من تكوين وما لديه من رصيد معريف وبيداغوجي تربوي يتوقف على حتسني 
ة واالجتماعية والنفسية وإعادة االعتبار إليه حىت يكون قدوة لألساتذة يف البذل والعطاء ، ويكون األساتذة ظروف املشرف املادي

.
النعدام واقع اإلشراف ببالدنا أقل ما يقال عنه أنه دون املستوى املطلوب وال يفي مبتطلبات العملية الرتبوية نظرا ان فلذلك 

.واضحةإسرتاتيجية إشرافية
البد أن يتصل نظام التشخيص والتقومي بربنامج تطويري يؤدي إىل االرتقاء املعريف واملهين للمشرف الرتبوي يقدم له يف ضوء 

، فهو مهما تعددت جد ضروريأثناء اخلدمة الذي أصبحالراجعة هلذا الربنامج وذلك من خالل عملية التدريب التغذية
أشكاله وأساليبه ومستوياته إمنا يستهدف رأس املال البشري ، وذلك عن طريق استثمار طاقات األفراد اإلنتاجية وتنظيم 

كما يهدف التدريب إىل تعويض أي نقص أو عدم كفاءة ، مما قد يكون العالقات اإلنسانية القائمة لتحقيق العائد الرتبوي
فوظيفة التدريب وظيفة هامة وحيوية وأن جناحها يعد أمرا أساسيا لنجاح عملية تنمية . حدث أثناء فرتة التكوين قبل اخلدمة 

تطوير وتصميم اإلجابات املناسبة املوارد البشرية يف أي بلد، وعلى املؤسسات املعنية بالتدريب أن تتحمل املسئولية يف
ولذلك فإن اختيار اإلسرتاتيجية اليت تعتمد يف )1(

علميا -وعلى رأسهم املفتش –التكوين أثناء اخلدمة يف غاية األمهية للتكفل بتكوين خمتلف األسالك املؤطرة للمنظومة الرتبوية 
:وتربويا، من خالل

األكادميي واملهين الرتبوي ، والقضاء على العجز املهين و - 
ن تعميق املعارف األكادميية والتحضري للمتغريات واإلصالحات اليت قد حتدث يف النظام الرتبوي وكذا تنمية القدرة على التكوي

.الذايت 
و )2(التكوين امليداين ملفتشي التعليم االبتدائي يف خمتلف املستويات التعليمية،  من خالل الندوات وامللتقيات وتبدو سياسة

-اعتقادنا -األيام الدراسية يف )3(
.اخل ...ي وقصر مدة التدريب كما تنقصها الوسائل واإلمكانيات الالزمةالطابع النظر 

مل تفلح يف إكساب املتدربني االجتاهات املناسبة- حسب فاروق بدران–فاشرتاك املشرفني الرتبويني يف دورات تدريبية قصرية 
)4(

وعليه فان التدريب يف مؤسساتنا التكوينية يفتقر إىل سياسة تدريب تقوم على أسس علمية وعملية واضحة ، ولعل السبب يف 
ذلك هو االرجتال والسطحية يف التخطيط ، وضعف الوعي التدرييب ، وضبابية أهداف الربامج التكوينية وغياب التشريعات 

)1(ملتابعة املنظمة للتدريب وضعف أساليب التقومي وا

httpعلى الرابط  08/12/2013،تم استرجاعه في استراتيجية التكوينالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم ،-1 :www.infpe.edu.dz/straforma.htm
2

البشرية ، إشكالية التكوين والتعليم في إفريقيا والعالم العربي،جامعة فرحات لحسن بوعبداهللا ، حتمية التكوين المستمر لتطوير الموارد البشرية وتنميتها في ظل التغيرات االقتصادية ، مخبر إدارة وتنمية الموارد -
.203م ص2004عباس سطيف ، العدداألول،

م2003أفريل -15- 14-13، أيام الية سطيف ،إشراف مفتش التربية والتكوين عمار تخنوني ، ملتقى تكويني لفائدة مفتشي التربية والتعليم األساسي والمستشارين التربويينمديرية التربية لو -3
م2002ديسمبر -17-16-15مديرية التربية لوالية سطيف ، ملتقى جهوي لمفتشي الطور الثالث لمختلف المواد ، أيام -4
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فالتحدي الذي يواجه اإلشراف الرتبوي اليوم هو االنتقال من بعد الكم إىل بعد الكيف يف كل ما تقوم به وتؤديه املؤسسات 
الرتبوية وصانعي السياسة الرتبوية يف البالد ، لذلك فان توفري املناخ املالئم لقيام اإلشراف الرتبوي بواجباته ومهامه وحسن تنفيذ 

مسؤولية مجاعية حتتاج إىل تظافر اجلهود مع التخطيط والتنظيم واملتابعة والتحديث ، يف ظل اعتماد اصالحات جديدة عملياته 
املقاربة بالكفايات ولتجسيد هذه االصالحات تأيت . توجه اىل مجيع عناصر العملية التعليمية من مشرف ومعلم ومتعلم ومنهاج 

يعيا  لبيدغوجيا األهداف ومل تأت على أنقاضها ، ألن اهلدف املنشود يف املقاربتني امتدادا طب–كآلية بيداغوجية حديثة - 
.)2(

. ولقد تبنتها الكثري من األنظمة الرتبوية العاملية والعربية ،  مسايرة للتقدم التكنلوجي والرتبوي 
تبين هذه املقاربة ليس جمرد تطوير لتقنية بيداغوجية معينة أو هي إدخال لعنصر جديد ضمن إسرتاتيجية ، وإنم2003/2004

اء يرتبط مبسعى تأسيسي إلسرتاتيجية تربوية جديدة، شاملة لكل مناحي النشاط البيداغوجي سواء يف العمل احلالية بل هي إجر 
ذلك ما يتصل جبوانب التصور أو التخطيط  وما يرتبط باألهداف ومقاربات األداء أو ما يتعلق بالتأطري والتسيري يف خمتلف 

احد والعشرين ال جيب أن نقدم هلم تعليما تقليديا غايته ثقافة اإليداع فأبناؤنا الذين نعدهم للقرن الو . )3(
وعلينا أن نتجاوز التعليم لالمتحانات إىل التعليم للحياة وامتالك األساسيات اليت حيتاجها القرن احلايل حبيث تعين مدارس 

.املستقبل بتعليم أسس االتصال ومهارات حل املشكالت
لك، فهذه املقاربة هي تفصيل ملنطق الّتعلم الذي يرّكز على التلميذ ونشاطه وردود فعله اجتاه والتدريس بالكفاءات حيقق ذ

.)4(

حتت مظلة ما يعرف نوعية ، ي يف اختيار ووضع مناهج تربويةووزارة الرتبية الوطنية عند تبنيها هلذه املقاربة إّمنا تأخذ بالتوجه العامل
بالعوملة  ، تكفل هلا مواجهة التحديات اجلارية واملستقبلية باستغالل مواردها البشرية والطبيعية االستغالل األحسن واألجنع كما 

لدى األسالك املؤطرة - قصور واضحوهذا يف ظل ،تسعى إىل إجياد التوازن املوضوعي واملنهجي لعناصر املنظومة التعليمية
تحكم يف يشري إىل عدم الالذي- والتفتيش يف مرحلة التعليم االبتدائي ..)5(...للمنظومة التعليمية ال سيما سلك التعليم

، لذلك ، فال يتصور منظومة إشرافية تكون قادرة على النهوض بقطاع )6(بيداغوجيا الكفاءات يف جانبها املفاهيمي واألدائي
ات،على يذلك أن مقاربة الكفا. الرتبية والتعليم وحتقق أهدافه ، يف غياب التحكم يف املستجدات البيداغوجية والرتبوية العاملية 

غراراملقاربات الديدكتيكية املتعاقبة يف تاريخ الرتبية،ال متثل سوى منوذج ضمن مناذج تربوية عديدةال  زالت تعكس الدينامية 
. التعليم والتقومي القائمة بني عملييت 

.17صالحة سنقر، مرجع سابق ، ص-1
91م ص2011عام 14مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية بجامعة فرحات عباس بسطيف ، عدد : زايدي فاطمة ،أهمية اإلدماج في المقاربة بالكفايات في -2
298- 278ص04/2004مجلة اآلداب والعلوم االنسانية ، جامعة سيدي بلعباس ، العدد بلقيدوم بلقاسم ، نموذج لتدريب المكونين أثناء الخدمة مبني على الكفاءات واألداء ، -3
رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة فرحات "البيداغوجية الواردة في مناهج اإلصالحمدى مساهمة مفتشي التعليم االبتدائي في إعادة تأهيل المعلمين للمستجدات ستر الرحمان نعيمة ، -4

م2007عباس سطيف
.9م ص 2002رمضان إرزيل، محمد حسونات ، نحو استراتيجية التعليم بمقاربة الكفاءات ، دار األمل للطباعة والنشر-5
، ماجستير غير "نة األولى ابتدائي والوثيقة المرفقةمدى إدراك معلم المدرسة االبتدائية للمفاهيم المرتبطة بمقاربة التدريس بالكفاءات ، دراسة استطالعية للمفاهيم الواردة في مناهج الس: " حسينة أحميد -6

.15ص2004منشورة ، جامعة باتنة ، 
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لذلك جيب مساءلة .
من التعليم االبتدائي إىل –مدرستنا ومناهجها الرتبوية 

م ؟ واملسؤولية بال شك يتقامسها اجلميع ، ال سيما اهليئات املؤطرة للمنظومة التعليمية ببالدنا ، ولئن كانت وزارة الرتبية 2003
لعملية التعليمية التعلمية وتطويرها ومن مث رفع والتعليم تؤمن بأن التطوير املهين أثناء اخلدمة للمعلم واملديرسيساعد يف حتسني ا

سيعمل على جناح املدرسة ) املفتش(املستوى األكادميي لطلبتها، فهي تؤمن بشكل أشد بأن التطويراملهين للمشرف الرتبوي 
.وتطويرها ومن مث حتقيق األهداف التعليمية التعلمية

نقوم - وللوقوف أكثر على احلقائق العلمية والعملية
–معلمني –مشرفني (واإلشرايف على وجه اخلصوص، بغرض الوقوف على احلاجات الفعلية للقائمني على العملية الرتبوية 

والتعليمية وحتسني ممارسة الفعل لبناء برامج تدريبية متكنهم من امتالك كفايات حقيقية حلل املشكالت التكوينية...) مديرين 
الرتبوي ، وهذا يضمن مسامهتهم يف اإلشراف واإلبداع والتجديد وحتقيق غايات الرتبية بفضل ما ينجزونه من حبوث وما ميارسونه 

.من أعمال ميدانية وما يتحملونه من مسؤوليات 
ط تدرييب فعال ، وكذلك يبىن عليها أي عملية انشفتمثل عملية حتديد االحتياجات التدريبية نقطة البدء الصحيحة يف أي 

تدريبية هادفة إىل إكساب معارف ومهارات واجتاهات حتقق أعلى قدر من التوافق بني الفرد والعمل الذي يقوم به ، أو تسد 
قيقا لألداء األنسب فجوة األداء الناجتة عن قصور يف املعارف واملهارات واالجتاهات بني واقعها احلايل وبني ما جيب أن تكون حت

)1(

كما أن االحتياجات التدريبية من أهم األمور اليت   تدفع  النشاط التدرييب إىل حتقيق هدفه ، فكلما أمكن التعرف عليها 
.)2(وحتديدها مبنهجية علمية كلما أمكن رفع كفاءة العاملني 

لإلحيتاجات التدريبية ، وهذه مسؤولية مشرتكة ويرى صالح الدين فوزي أن التدريب احلقيقي يبىن على القياس الفعلي 
)3(

وكذلك تتغري وفقاً لظروف معينة وه
ذلك إال من خالل توسيع دائرة مصادر الكشف عن هذه االحتياجات لألفراد وإشراك عدد من املهتمني بأمور التدريب فيه، 

والظروف احمليطة باملنظمة واملشكالت واملعوقات اليت وطاملا أن االحتياجات واملشكالت تتغري وتتنوع بتغري وتنوع املواقف
)4(

وقرباً من اإلحتياجات وهكذا جند أن االحتياجات التدريبية اليت تتحدد من مستوى واسع تكون أكثر دقة ،  وأكثر حتديداً 
ونظرا لقلة الدراسات املتعلقة بتحديد االحتياجات التدريبية وتصميم الربامج القائمة على الكفايات ونظرا ملا .الفعلية للمتدربني 

5م ص 2007يبية بين النظرية والتطبيق ، وأساليب إعداد الخطة التدريبية ، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ، مصر ، رضا السيد ، االحتياجات التدر -1
89م ص 2004خالد لبصيص ،  التدريب العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألهداف ، دار التنوير، -2
م1995المجلة الدولية للعلوم اإلدارية ــ العدد األول، : فوزي ، صالح الدين ، المدرب ومتطلبات التحديث ،أبو ظبي -3
م1987، 34عدد المجلة العربية للتدريب ـ المجلد الثاني ــ  ال: ياغي ، محمد عبد الفتاح ،  أهمية تحديد االحتياجات التدريبية في فعالية البرامج التدريبية ، الرياض -4
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جاء وعلى هذا األساس،)1(تكشفه بعض الدراسات احمللية من ثغرات و نقائص على مستويات عديدة يف املهام اإلشرافية
:اختيار الطالب هلذا املوضوع  فهو مل يكن على سبيل الصدفة ، بل ألسباب موضوعية تتمثل يف

خاصة ما - حالة عدم االستقرار والضعف اليت يعاين منها القطاع الرتبوي بشكل عام ، مما يعكس اإلصالحات املتكررة -1
عطيات ميدانية موضوعية وال إىل دراسات علمية تشخيصية ، اليت ال تستند يف مجلتها إىل م- م 2002/2003تعلق بإصالحات

ولد لدى الطالب الرغبة يف معرفة حدود مسؤولية اإلشراف الرتبوي عن هذا الواقع الرتبوي السيء وحماولة دراسة الباحث 
.الوضع هذا املسامهة يف حتسني 

ئر إىل أن اإلشراف يعاين من نقائص واختالالت على توصل بعض الدراسات التقييمية احلديثة لإلشراف الرتبوي يف اجلزا- 2
دراسة بوحفص مباركي ، دراسة علي الصباغ ، دراسة الصاحل (مستويات متعددة ، نذكر على سبيل املثال الدراسات التالية 

لدى حيث أكدت الدراسات يف معظمها عن اجتاه سيء )....) انظرا لدراسات السابقة(بوعزة ، دراسة بوذنني وآخرون ، 
املدرسني حنو املمارسات اإلشرافية السائدة وحنو التقومي خاصة يف مرحلة التعليم االبتدائي والثانوي ،  مما ولد لدى الطالب 
الباحث جدية الوقوف على مستوى التطور الذي بلغه اإلشراف الرتبوي ومدى قدرته على التكيف مع املستجدات الرتبوية 

م ، إال أن هذه الدراسات يف جمملها كانت يف 2002/2003ية يف اجلزائر يف ظل إصالحاتالعاملية واملستجدات البيداغوج
.التسعينات من القرن املاضي ، فقد تكون مصداقية نتا ئجها ضعيفة حاليا 

نينات يف الثما-على عدم فعالية التكوين يف املعاهد التكنولوجية ) و دراسة حممد بوعالق -دراسة حبيب تلوين (تأكيد -3
وهوال حيقق النتائج املرجوة ، وأن املشرفني الرتبويني هم بشكل عام من يقوم بتأطري -وبداية التسعينات من القرن املاضي 

املعلمني يف هذه املعاهد  وبالتايل فهناك تساؤل مشروع عن مدى حتكم املشرفني يف بيداغوجيا األهداف اليت متثل القاعدة 
)نظرا لدراسات السابقةا. (لبيداغوجيا الكفايات 

حول القطاع ) يف األلفينات (وتعطي نتائج هاتني الدراستني مصداقية أكرب لنتائج بعض الدراسات التقييمية احمللية احلديثة 
واليت تفيد بعدم حتكم املعلمني يف بيداغوجيا الكفايات ، وإن ...) دراسة أمحيد حسينة ، دراسة بليل عفاف (التعليمي منها 

تهم لإلصالحات ضعيفة  ، مما تطرح أكثر من عالمة استفهام حول دور و مستوى أداء جهاز اإلشراف الرتبوي ومدى استجاب
)انظرا لدراسات السابقة. (تكيفه مع املستجدات يف الرتبية 

يف إىل نتائج تفيد بعدم حتكم املشرفني الرتبويني يف االبتدائي ) م2007سرتالرمحان نعيمة (توصلت  دراسة -4
م مما حفز 2002/2003املستجدات البيداغوجية الراهنة واملتمثلة يف املقاربة بالكفايات اليت مت اعتمادها خالل إصالحات

الطالب على حتديد النقص الكفائي األدائي ، وحماولة تداركه  بتقدمي تصور لببناء برنامج لتدريب املشرفني الرتبويني يف مرحلة 
. التعليم االبتدائي 

)يف ا لدراسات السابقة كما هو مبني: (ت الدراسة مبا يلي ث أوصحي

.ستر الرحمان نعيمة ، مرجع سابق -1
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لدورات تكوينية - املفتش–ضرورة حضور املشرف الرتبويو التدريب والتأهيل الفعال لفئة املشرفني الرتبوينيضرورة - 
.تأهيلية على أعلى مستوى

إدراك الطالب ألمهية وحساسية جهاز اإلشراف الرتبوي ، ورغبته يف إعطاء القائمني يف وزارة الرتبية والتعليم -5
نتائج علمية تفيدهم يف وضع خطة إشرافية  مستقبلية واسرتاتيجية تكوينية مبنية على االحتياجات الفعلية للمشرفني الرتبويني ،  

درييب املقرتح ضمن اسرتاتيجيتهم ، من خالل تنفيذ ه وقياس مدى فعاليته يف تطوير العملية كما متكنهم من اعتماد الربنامج الت
.اإلشرافية والرتبوية على حد سواء 

من الدراسات اليت اهتمت مبحاولة  بناء الربامج التدريبية - يف نظر الباحث–خلو جمال البحث العلمي يف ميدان الرتبية -6
ء املقاربة بالكفايات ، حيث أن مجيع املراجع والدراسات اليت مت اإلطالع عليها كانت تدور حول للمشرفني الرتبويني يف ضو 

مواضيع متكررة ، تكلمت عن التدريب واالحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني ، وعن بيداغوجيا الكفايات ، كال على حده 
االحتياجات التدريبية يف اإلشراف الرتبوي ، وبيداغوجيا الكفايات ، حيث مل يتم الربط أو توضيح العالقة بني متغريات كل من 

.وحياول الطالب سد هذا اجلانب يف دراسته . 
اللقاءات االستشارية املتكررة للطالب الباحث مع األسرة الرتبوية واإلشرافية خصوصا مكنته من احلصول على معطيات -7

دارية وقلة اإلمكانيات والوسائل اجه العمل اإلشرايف منها كثرة األعباء اإلوحقائق ميدانية تفيد بوجود مشكالت وصعوبات تو 
أمحد ( والتطورخاصة ما تعلق منها بالقيام بالبحوث والدراسات وإعداد النشرات الرتبوية  ، وهذا ما أكد عليه كل منللنمو

الرتبية والتكوين سابقا، أما يف اهليكلة خلضر زروق وهو مفتش(و ) انظرا لدراسات السابقة) (بوذنني وآخرون يف دراستهم 
كما - 8)  م2008اجلديدة ملناصب الوظيف العمومي لعمال الرتبية والتعليم فأصبح يطلق عليه وصف مفتش الرتبية الوطنية 

تطلبات العملية تأكد لدى الباحث أن طبيعة و اسرتاتيجيه التكوين أثناء اخلدمة املعتمدة من طرف وزارة الرتبية والتعليم ال تفي مب
اإلشرافية والرتبوية وتتسم بالظرفية والضبابية وقصر مدة التكوين ، حيث أكد أمحد بوذنني يف دراسة تشخيصية يف جمال التكوين 

أثناء اخلدمة ملفتشي الرتبية والتعليم األساسي ملادة العلوم االجتماعية ، أن األساليب اإلشرافية تقتصر على اللقاءات الفردية 
امللتقيان التكوينيان اجلهويان ملفتشي الرتبية والتعليم كدليل للتكوين من خالل امللتقيات،و ) ماعية والندوات وامللتقيات واجل

-14- 13م ، وملتقى2002عام 17-16-15ملتقى (األساسي واملستشارين الرتبويني من تنظيم مديرية الرتبية لوالية سطيف 

بلقاسم بلقيدوم يف مداخلة له يف ملتقى علمي وطين حول املمارسة السيكلوجية يف كما أشار إىل ذلك ) م2003عام 15
وأن هذه لطابع النظري وقصر مدة التدريب،م ، ويرى الطالب الباحث أن هذا النوع من التكوين يغلب عليه ا2004اجلزائرعام 

اإلسرتاتيجية التكوينية ال تعوض النقص الوارد يف التكوين األويل للمشرفني
.التقوميية لتحديد النقص الكفائي واقرتاح برنامج تدرييب الستدراكه  

كون التكوين األويل القاعدي للمشرفني الرتبويني مل ينل االهتمام الكايف يف وزارة الرتبية والتعليم  ،  خاصة ما تعلق منه -9
حيث أكد علي تعوينات يف قراءة نقدية لنظام الرتبية والتعليم يف اجلزائر على أن هذا (ملية التكوين باجلانب البيداغوجي يف ع

ال يؤهله للقيام مبستلزمات العملية اإلشرافية ، كما ال ميكنه من - من حيث املدة أو املضمون–التكوين الذي يتلقاه املشرف 
وهذا ما توصلت )لضرورة على مسار تكوينه وعلى كفاءته ومستقبله املهين  التحكم يف عمليات التكوين امليدانية ، وسيؤثر با
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ويرتبط أساسا –إليه دراسة أمحيد حسينة ، حيث أكدت أن ما يقدمه املركز الوطين لتكوين اطارات الرتبية وحتسني مستواهم 
بعيد عن اإلصالح والتجديدات البيداغوجية املنشودة ، ودعت إىل ضرورة  إعادة التفكري يف هذه الربامج - بتكوين املفتشني

مما يعين وجود قصور وخلل واضح يف اسرتاتيجة التكوين القاعدي يدفعنا إىل رسم خطة تكوين ميدانية . جلعلها وظيفية وناجعة 
.املسجل لتدارك هذا النقص

10 -.
ومن هنا تتضح لنا أمهية حتديد االحيتاجات التدريبية، ودور املعلم واملدير يف ذلك بإعتبارمها من مصادر التعرف على 

كما أن . التدريبية  للمشرفني نظرًا لاالحتياجات
.قائمة الكفايات األدائية اليت تستهدف يف عملية التدريب -يف هذه الدراسة–االحتياجات متثل 

كل خاص ومعرفة تأيت دراسة الباحث للوقوف على واقع اإلشراف بشكل عام والتدريب لسلك اإلشراف الرتبوي ببالدنا بشو
لمدى إدراك مفتشي التعليم االبتدائي 

االجتاهات احلديثة يف اإلشراف الرتبوي من جهة ومن جهة أخرى كيف يقيم املديرون واملعلمون العملية اإلشرافية ، وذلك 
إىل قائمة من احلاجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف اجلزائر عموما ويف والية سطيف خصوصا واليت سترتجم 

برنامج تدرييب ميكن االستفادة منه بتقدمي تصورويف ضوء هذه االحتياجات التدريبية املبنية على الكفايات نقوم . إىل أهداف 
لتحسني أداء املشرفني الرتبويني الذي - من خالل تنفيذه وتقومي فعاليته - الوطنية من طرف اهليئات املعنية يف وزارة الرتبية

. و حيقق األهداف املرسومة اليت تعكس التوجه العام للسياسة الرتبوية ببالدناالتعليمية الرتبوية وتطوير املنظومةسيساهم يف
:ولتحديد مشكلة الدراسة بشكل دقيق نطرح التساؤالت التالية 

إىل يف اجلزائر األدائية اليت حيتاج فيها املشرفون الرتبويون يف مرحلة التعليم االبتدائي الرتبوية ما هي الكفايات اإلشرافية -1
علمني؟املمن وجهة نظر تدريب

اجلزائر إىل األدائية اليت حيتاج فيها املشرفون الرتبويون يف مرحلة التعليم االبتدائي يف الرتبوية ما هي الكفايات اإلشرافية -2
ين؟املدير تدريب من وجهة نظر 

هل متثل الكفايات الرتبوية النسبة األكرب أم الكفايات اإلدارية يف قائمة االحتياجات ؟-3
4-

؟
باختالف املعلمنيللمشرفني الرتبويني يف مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر الرتبوية هل ختتلف االحتياجات التدريبية - 

-العالقات اإلنسانية-تطويراملناهج- النمو املهين والعلمي للمعلمني-اإلشراف على عملية التدريس(:املتمثلة يف
؟)التقومي واالختبارات- النشاط املدرسي الالصفي- الصفيةاإلدارة-القيادة الرتبوية

باختالف املديرينللمشرفني الرتبويني يف مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر اإلداريةهل ختتلف االحتياجات التدريبية - 
التقومي - االتصاالت اإلدارية- الحياتتفويض الص-اختاذ القرارات- اإلداريةالقيادة - التنظيم- التخطيط(: املتمثلة يف 

؟)واملتابعة
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف -5
؟)اجلنس –سنوات األقدمية يف املنصب –طبيعة التوظيف : (االبتدائي حسب املتغريات الدميوغرافية التالية 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف - 
؟)طبيعة التوظيف(االبتدائي حسب 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف - 
؟)سنوات األقدمية يف املنصب(ي حسب االبتدائ

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف - 
؟)اجلنس (االبتدائي حسب 

املستوى (متغريي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املديرين يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية حسب -6
؟)سنوات األقدمية يف املنصب –التعليمي 

ؤهل امل(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املديرين يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية حسب متغريي - 
؟)العلمي

سنوات (حسب متغريي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املديرين يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية- 
؟)األقدمية يف املنصب 

:ولإلجابة على هذه األسئلة نقوم بصياغة الفروض التالية 
.متثل الكفايات الرتبوية النسبة األكرب يف قائمة االحتياجات مقارنة بالكفايات اإلدارية -1
2-

.واإلداريةالرتبوية 
 -

الرتبوية 
 -

اإلدارية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف االبتدائي -3

)اجلنس –سنوات األقدمية –طبيعة التوظيف (املتغريات الدميوغرافية حسب
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف االبتدائي - 

.)طبيعة التوظيف (حسب 
لرتبويني يف االبتدائي حتديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفني اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني يف- 

.)قدمية يف املنصباألسنوات(حسب 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف االبتدائي - 
.)اجلنس (حسب 

املستوى (بني استجابات املديرين يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية حسب متغريي توجد فروق ذات داللة إحصائية -4
)قدمية يف املنصبسنوات األ–التعليمي

املستوى التعليمي أو (توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املديرين يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية حسب - 
) .املؤهل العلمي

سنوات األقدمية يف (إحصائية بني استجابات املديرين يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية حسب توجد فروق ذات داللة- 
)املنصب

:أهداف الدراسة:ثانيا
:اإلجابةتتحدد أهداف الدراسة  من خالل 

. ببالدنا حتديد الكفايات اإلشرافية األدائية املطلوب توافرها لدى مفتشي التعليم االبتدائي -1

الوقوف على واقع العملية اإلشرافية املتبعة حاليا يف املقاطعات وبيان من خاللتقومي العمل اإلشرايف الرتبوي يف االبتدائي ، -2
واإلدارية  يكفالاالبتدائيمدى ممارسة املفتشني يف مرحلة التعليم 

.
.التعرف على واقع و مستوى التدريب الرتبوي للمشرفني الرتبويني ببالدنا -3
.أكثر الكفايات اإلشرافية األدائية حاجة إىل التدريب متثل-4
حيتاج املفتشون فيها إىل تدريب وتطو ) إدارية وتربوية (أدائية حتديد قائمة كفاءات-5

تقدمي تصور لربنامج : ولكي حتقق العملية اإلشرافية الكفاية املطلوبة والفعالية املتوقعة منها فإن ذلك يتم من خالل .الكفاءات
.تدرييب انطالقا من قائمة احتياجات املشرفني التدريبية ومن منظور الكفايات 

:إليهاوالحاجة أهمية الدراسة :ثالثا
ال سيما يف مرحلة ، الرتبوي بصفة خاصة اإلشرافتنبثق أمهية الدراسة من أمهية النظام الرتبوي يف اجلزائربصفة عامة وأمهية 

لذلك ال بد أن تعتمد على اسرتاتيجيات حديثة - - 
الرتبوي اإلشرافويعد .من خالل عملية التدريب هومستجدا ت

هم يف حتقيق أهداف الرتبية كونه عملية تعىن بالعناصر التعليمية كافة من معلم ومتعلم ومنهج واحدا من األجهزة القيادية اليت تس
)1(.وأساليب يعمل على حتسينها وتغيريها يف االجتاه املطلوب 

115، ص1987لدويك تيسير وآخرون ،أسس اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي ، دار الفكر للنشر، ا-1
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:التالية األموروميكن حتديد أمهية الدراسة يف 
مجيع مدخالت  العملية التعليمية ، و هدفه األمسى وهو تنبع أمهية الدراسة من أمهية اإلشراف الرتبوي كونه حلقة وصل بني-1

بناء اإلنسان انطالقا من موقع اإلشراف الرتبوي اهلام يف العملية التعليمية  ، نظرا الزدياد مسؤولية املؤسسات الرتبوية يف مواجهة 
اإلشراف الرتبوي يعين باملوقف التعليمي تكيف املعلمني نتيجة تغري وظيفة املدرسة وتطورها و تغري مفهوم التعلم بصفة عامة ، ف

التعلمي جبميع عناصره من مناهج ووسائل وأساليب وبيئة ومعلم ومتعلم ، ويسعي لتحقيق أفضل أهداف التعليم والتعلم ويعمل 
.علي التنسيق بني وظيفة املدرسة وبني أنواع النشاط التعليمي مما يؤدي  ايل االرتفاع مبستوي اخلدمة التعليمية 

2-
.املعلمني واملديرين تتوافرفيها الصدق والثبات ، وهذا سيسهم يف احلد من األحكام الذاتية يف تقومي األداء 

) املديرين و املعلمني(امليدان الرتبوي -3
.يف املدرسة وقادرين على إعطاء أحكام تتصف بالدقة حول أداء املشرفني الرتبويني 

اول جوانب -4
العملية التعليمية 

)1() ألنه الوسيلة اليت من خالهلا ميكن تعريف مدى فاعلية أي عنصر من عناصرعملية التعليم(

5-.
تقدمي ات وتسعى إىل يتناول تقومي األداء اإلشرايف من منظور الكفات- حبسب علم الباحث- تعترب الدراسة األوىل يف اجلزائر-6

.تصور ل
تعترب هذه الدراسة إضافة نوعية للدراسات حول التدريب الرتبوي بشكل عام  وتدريب املشرفني الرتبويني بشكل خاص مما -7

.يؤدي إىل إثراء املكتبات يف بالدنا 
تساهم-8
.تعريف الشرائح املتعاملة معهم من مديرين ومعلمني وغريهم بطبيعة هذا الدور -9

من خالل تنظيم الدورات متد املسئولني ومتخذي القرار بتصورات لكيفية النهوض باملستوى العلمي والفين للمشرفني - 10
.التدريبية اليت تليب احلاجات الفعلية هلم 

تزويد القائمني على تطوير املناهج والربامج اخلاصة بالتكوين الويل القاعدي للمشرفني لكيفية بناء هذه الربامج  اليت متكن - 11
.الالزمة  ألداء عملهم اإلشرايف املشرفني الرتبويني يف االبتدائي واملتوسط والثانوي من اكتساب الكفايات 

:مصطلحات الدراسة تعريف: رابعا 
:تعريف اإلشراف التربوي -1

14م ص1987الجميعي فؤاد محمد ، األسس النظرية والتطبيقية لوظائف إدارة األفراد ، جامعة الموصل ، كلية اإلدارة واالقتصاد -1
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عملية اتصال إنساين تبدأ مبرسل يطلق عليه عادة املشرف أو املوجه أو املفتش ( بأنه ) سامية حممد غامن(تعرفه الدكتورة - 
)1(وتنتهي مبستقبل يتمثل يف املعلم أو اإلداري

عملية فنية منظمة تعاونية تقوم على العالقات اإلنسانية بني أقطاب العملية الرتبوية وتسعى إىل مساعدة املعلم يف رفع وهو - 
)2(.مستوى منوه املهين والثقايف لتحسني مستوى أدائه من أجل حتقيق أهداف عملية التعليم والتعلم 

وسيلة يتم فيها تقومي العملية التعليمية وتطويرها - 
دميقراطية تقوم على احرتام املعلمني والطالب وغريهم من املتأثرين بالعمل اإلشرايف واملؤثرين فيه لتحقيق األهداف املرسومة بأقل 

.اجلهود وأعلى املنافع الرتبوية 
:يف التشريع املدرسي ) التفتيش ( تعريف اإلشراف الرتبوي  - 
واألدوات والوسائل وطرائف العملاملعاينة والفحص الدقيق مبختلف األنشطة والوثائق: التفتيش يف مفهومه العام يعيننإ–أ 

)3(الساريةمن التعليمات والقوانني صفات معينة وفقا ملتطلبات منصوص عليهااتطبيق مو ىرفة مدعملوالظروف

: التفتيش(ب : الرتبوي يف اجلزائريصطلح علي اإلشراف- ب
كما يقوم سلك التفتيش بالتقومي والتكوين واملتابعة والسهر . والتسيري . للرفع من مستوي األداء لدي خمتلف أسالك التعليم 

)4(ومهنيا علي تطبيق الربامج والتوقيت والتعليمات الرمسية

مساعدة املشرف عليه على حتقيق األهداف ، وأن اإلشراف جزء من القيادة اإلدارية والقيادة الرتبوية بصورة أخص ألنه يهدف 
. دمات فيهاإىل حتقيق أهداف املؤسسة وضمان اخل

:تعريف المشرف التربوي -2
ويعمل على ، وهو متخصص يف اإلشراف على مادة دراسية معينة هو حلقة الوصل بني املعلم وبني اجلهة املسؤولة عنه فنيا- 

.حتسني املهارات التدريسية والعملية الرتبوية بأكملها يف مدارس التعليم العام تقومي املعلم ومساعدته على
أموعرفه بلقيس بأنه الشخص الذي يتوىل مهمة اإلشراف الرتبوي وحتقيق أهدافه سواء كان هذا الشخص ملرحلة ابتدائية - 

)5(ثانوية أممتوسطة 

13م ص 2001، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1طارق عبد الحميد البدري ، تطبيقات ومفاهيم في اإلشراف التربوي ، ط: سامية محمد  غانم ، في -1
.   ، موقع سابق عبدالرحمن بن عبدالوهاب البابطين-2
.14م ص2004، األردن ،1رياض ستراك ، دراسات في االدارة التربوية ،وائل للنشر والتوزيع ، ط-3
1ص 2006الجزائر،نوفمبر01المجلة الجزائرية للتربية،العدد : وزارة التربية الوطنية -4
.عبدالرحمن بن عبدالوهاب البابطين ، موقع سابق - 5
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ذالك الرجل املكون، الذي يبث يف نفوس املعلمني روح املبادرة واالجتهاد ، وينقل إليهم اخلربات : عرفه خليفة الشريف بأنه- 
التغلب عما يعرتضهم من مشاكل تربويه وصعوبات إىلاجلديدة يف الطرق واألساليب  احلية  يف العمل ، كي يأخذ بأيديهم 

)1(ميدانية

املشرف يف الرتبية هو الفرد املؤهل علما وخربة وميوال ملتابعة مرؤوسيه من معلمني وعاملني وإداريني : انويقول حممد زياد محد- 
)2(.وتوجيه اجنازهم وتطويرهم نفسيا وتربويا وعلميا لغرض حتصيلهم الفعال لألهداف الرتبوية املرجوة 

:ها مصطلحات تعين املشرف الرتبوي أو املفتش أو املوجه الرتبوي أو املشرف الفين كل
الشخص املختص املؤهل علميا ومهنيا وثقافيا وأخالقيا والذي له من اخلربة الكافية ما يؤهله ألن يكون موجها ومرشدا ومدربا 

ونستخدم يف دراستنا كل هذه . ومقوما وحمسنا للكفاءة البيداغوجية للمدرسني خصوصا وللعملية التعليمية التعلمية بوجه عام 
.املصطلحات

:تعريف التعليم االبتدائي -3
يف املدرسة االبتدائية اليت ) 12ـ 6( هو نوع من التعليم الذي يتلقاه الطفل خالل طفولته بني سن السادسة والثانية عشر 
)3(ة يف التخطيط والتشريح والتمويل تستوعب كل األطفال تقريبا ما عدا املتخلفني عقليا واملعافيني وتتجلى فيها اجلهود املبذول

:فيعرفها كالتايل محمد زيدانأما 
إن املدرسة االبتدائية بيئة تربوية توفر لألطفال البالغني من الدراسة ظروف مدرسية مالئمة متنحهم فرص التعليم وتضمن هلم 

)4(.وأساسيات املعرفة  النمو السليم والتكوين املتوازن وجتنبهم عوامل الفشل عن طريق أدوات التعلم 

إن املدرسة االبتدائية هي وحدة تعليمية تربوية متنح تربية أساسية مستمرة من السنة األوىل إىل السنة :(( ــ ويف تعريف أخر يقول 
)5())السادسة ، وهي وحدة يف النظام التعليمي يف اجلزائر  

Inمفهوم التدريب التربوي أثناء الخدمة -4 – service training

جهود إدارية وتنظيمية مرتبطة حبالة االستمرارية تستهدف : على أنه أثناء اخلدمة لقد عرف اهلييت التدريب : تعريف الهيتي- 
إجراء تغيري مهاري ومعريف وسلوكي يف خصائص الفرد احلالية أو املستقبلية لكي يتمكن من الوفاء مبتطلبات عمله ، أوأن يطور 

)6(وكي بشكل أفضل أداءه العملي والسل

ويتضمن ذلك جماًال واسعاً " األنشطة املنظمة املوجهة أساسًا لتحسني األداء املهين: "بأنهHendersonهندرسونتعريف- 
من األنشطة، فقد يشمل حضور مؤمتر أو مساع حماضرة أو دراسة مقررات معينة لساعات قليلة أو أيام أو شهور أو سنوات على 

. ل التمرين املشرتك على حل املشكالت مع جمموعة صغريةأساس التفرغ اجلزئي أو الكامل مع جمموعة من الزمالء، وقد يشتم

18م ص1989االشراف التربوي، دار مجدالوي، عمان بلقيس أحمد ، تقنيات حديثة في - 1
1984الجزائر ، ثانوية السعيد بن شايب بسكرة ، المفتش أو المشرف الفني وأسلوب عمله في الزيارة ، الملتقى التكويني الخاص بالمشرفين والمستشارين والتربويين : خليفة الشريف - 2
1984كتاب المعلمين والمشرفين التربويين ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،تقييم وتوجيه التدريس ،:محمد زياد حمدان - 3
15ص1999التربية واإلدارة المدرسية الجزائرية ،دار البعث ،الجزائر ،:محمد الطيب العلوي - 4
72ص 1994المرجع في التوزيع المدرسي ، الجزائر،الطبعة الثانية ،:عبد الرحمان بن سالم- 5
53عبد الرحمان بن سالم ، نفس المرجع ، ص - 6
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وقد يشمل مناقشات فريدة مع مسؤول متمرس يف التدريب وقد يتضمن برناجمًا للقراءة املنظمة والبحث عن املستوى الشخصي
)1(

بالنمو الشخصي للمدرب أو يبدو من خالل التعريفني السابقني االجتاه الكالسيكي ملفهوم التدريب أثناء اخلدمة ، فهو يهتم 
املتدرب ومرتبط مبواجهة التحديات الداخلية واخلارجية للنظام التعليمي ، لذلك حاول أصحاب النظرة اجلديدة اعطاء مفهوم 
التدريب الذي يركز على تنمية املتدرب ، وزيادة كفاءته وفاعليته املهنية أثناء اخلدمة مبعدين بذلك اجلهود اليت تبذل يف جمال 

:لتأهيل للضرورة، وجرب واستكمال النقص يف برامج اإلعداد عن مفهوم التدريب ، ومن هذه التعاريف ا
In: التدريب أثناء اخلدمة: تعريف الفقي -  – service trainingذ وتطبق يف الدراسة أو تلك النشاطات اليت تنف: "بأنه

)2("اخلدمةلتحسني تدريبهم وتعليمهم ومنوهم أثناءاملدارس اليت تقدمها مؤسسات أخرى تساعد املدرسني جمموعة من

الذي يعرض ثالثة مفاهيم شائعة للتدريب، املفهوم Philip Jacksonومن أنصار هذه النظرة احلديثة جند فيليب جاكسون 
)3(.األولني ويرفض الثالث ألنه ال يتفق مع فلسفته العالجي  املفهوم السلوكي ومفهوم النمو، ويقبل املفهومني

:وميكن تعريف التدريب أثناء اخلدمة يف االشراف الرتبوي من خالل املفاهيم الثالثة التالية - 
.هو تدريب مصمم لتصحيح أخطاء يف برنامج االعداد األساس ، وعالج تلك األخطاء : المفهوم العالجي-1
.والتعامل معه بطريقة ناجحة ) السلوكي (وهو تدريب املعلم على كيفية حتليل املوقف التعليمي: المفهوم السلوكي-2
)4(ويهدف اىل زيادة الدافعية حتقيقا لكفاية النمو الذايت:المفهوم االبداعي-3

المشرف التربوي و برنامج منظم ومخطط ومصمم لزيادة الكفاية االنتاجية ، يمكن : أما إجرائيا فيمكن تعريفه كما يلي 
العاملين في مهنة التعليم من النموفي المهنة بتزويدهم بكل جديد من المعلومات والمهارات واالتجاهات لزيادة كفايتهم 

.الفنية وصقل خبراتهم التربوية 
يستخدم األول كرتمجة للكلمة الفرنسية حيثالفرنسي مصطلح التكوين كبديل للتدريب ، اإلداريلقد ابتدع الفكر 
« Formation »أما كلمة تدريب فهي ترمجة للكلمة االجنليزية « Training ، إال أن وال خيتلف مدلول الكلمتني يف شيء«

ا على التكوين يعين كل أوجه التعلم اليت يتلقاها الفرد من قيم ومهارات وثقافات وأفكار عامة ، وكلمة التدريب يسري مفهومه
)5(التعلم أيضا يف نطاق مهنة معينة الرتباطها باجلانب العملي

يكثر استخدام مصطلح التدريب لدى أنظمة  الدول أنه إىلاإلشارةوحنن نؤيد هذا الطرح ونراه خيدم حبثنا هذا ، وجتدر 
األجنلوسكسونية وتبعتهم يف ذلك الدول العربية اخلليجية ، بينما تستخدم أنظمة أغلبية الدول الفرنكفونية وتتبعهم يف ذلك 

أوسع وأمشل من وإن كان يف نظرنا مصطلح التكوين –ولذلك .  مصطلح التكوين ومنها اجلزائرواإلفريقيةالدول املغاربية 

17م ص 2011بالل خلف السكارنه ، تصميم البرامج التدريبية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة األولى ،عمان ، األردن ، -1
169ص1989، القاهرة، عالم الكبش، " اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها"محمد منير مرسي، - 2
.455ص، 1، ط1994، جامعة قاديونس، بنغازي، ليبيا، "اإلدارة المدرسية المعاصرة"عبد المؤمن فرج الفقي، -3
32، ص1، ط1993، الدار الشرقية، القاهرة، "بناء برامجه والتقويم المناسب له–احتياجاته تحديد–أنماطه –التدريب أهميته والحاجة إليه "يوسف جعفر سعادة، -4
74-73م ص ص 2008أحمد جميل عايش ، تطبيقات في اإلشراف التربوي ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة األولى ، عمان ، األردن -5
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يتعارض مع مضمون فاين أستخدم يف هذه الدراسة املصطلحني  بنفس املعىن ، وذلك بطبيعة احلال ال–مصطلح التدريب 
.وأهداف الدراسة 

:ريبية دمفهوم االحتياجات الت-5
وافره عند الفرد الذي يؤدي الفرق بني كل من املستوى املعريف أو املهاري املطلوب ألداء عمل معني ، واملستوى املطلوب ت- 

)1(العمل

- املعارف واملهارات السلوكية -املعارف واملهارات اإلدارية والفكرية : 
)2(املعارف واملهارات الفنية 

ناحية والفرص التدريبية من ناحية أخرى ، االحتياجات التدريبية هي حتليل جماالت عدم التوازن يف الطلب على التدريب من - 
)3(.وترجع عملية التحديد إىل احلاجة إىل معاجلة املشكالت يف العمل من خالل التدريب 

تعددت التعريفات بشكل عام ، و تنوعت بني خمتص يف علوم اإلدارة أو التدريب و آخر ، و كذلك بني تربوي و آخر ، و لقد
يف اجتاه رغم ذلك فاالختالف يف معظمه يف اللفظ و العبارات ، و ال يشكل خالفًا جوهريًا يذكر ، و هي يف جمملها تصب

اإلطار النظري للدراسة ، تبني له أن مصطلحي احلاجات واالحتياجات يؤديان كما أن الباحث من خالل اطالعه على. واحد 
.نفس املعىن 

:التعريف اإلجرائي لالحتياجات أوالحاجات التدريبية -
مجموعة التغيرات و التطورات المطلوب إحداثها في معلومات وخبرات ومعارف : ياجات التدريبية أثناء اخلدمة هياالحت

التربويين والعاملين في مهنة التعليم ورفع كفاياتهم ومهاراتهم واتجاهاتهم وسلوكهم بناء على احتياجات ظاهرة المشرفين 
.يتطلبها العمل و تقليص الفرق بين واقعهم الحالي، وبين الوضع المأمول والمتوقع في المستقبل

:تعريف البرنامج التدريبي -6
:منها تعددت تعريفات الربنامج التدرييب نذكر

)4(اىل تنمية الكفايات اإلشرافية وتطويرها للمشرفني الرتبويني ـ اإلختصاص العام، واليت حيتاجون فيها اىل تنمية  أو تطوير

النقص الكفائي لالداريني وتنميته يؤكدالربنامج الذي :(بأنه1993rok man & slonروك مان وسوالن (وعرفه كل من - 
()5(

سييربجامعة فرحات عباس بسطيف ، مرزوقي رفيق ، أهمية التدريب وأثره في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم الت-1
6م ص 2005/2006

مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الرياض -برنامج مقترح–هند بنت محمود بن أحمد مرزا، تدريب مديري المناطق التعليمية بالدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج -2
149م ص2007

117م ص2009، دار اليازوري العلمية للنشروالتوزيع ، عمان ، 10015نجم العزاوي ، جودة التدريب اإلداري ومتطلبات المواصفات الدولية االيزو- 3
166بالل خلف السكارنه ، مرجع سابق ، ص -4
26ص،  1997، الجامعة المستنصرية ، بغداد ،العيساوي كريم ناصر علي، برنامج تدريبي مقترح للمشرفين التربويين في ضوء كفاياتهم الالزمة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة-5
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، واليت تساعدهم علىمعارف وخربات واجتاهات املتدربنيتطوير إىلواملخططة، املنظمةـ جمموعة من النشاطات 
)Good,1973 :294()1(

)2(لألداء الكفء من خالل التعليم ، لرفع مستوى كفاءاته ومن مث كفاءة املؤسسة 

:التعريف اإلجرائي للبرنامج التدريبي-
هوجمموعة النشاطات واملهارات 

يف جمال اإلشراف الرتبوي بطرائق منهجية وعلمية هادفة ، مبا ميكنهم من حتقيق أهداف العملية اإلشرافية والرتبوية بكفاءِة 
.وفاعلية 

:لغة هي Approche:تعريف المقاربة-7
-)3(

)4(هي منهجية للبحث والدراسة وطريقة للتعامل مع موضوع أو مشكلة: املقاربة -

 :
وهذا بالفعل ما تعاين منه األنظمة التعليمية بالبلدان النامية والعربية منها على وجه . السري العادي حنو حتقيق أهداف معينة

.اخلصوص 
:املقاربة إجرائيا كما يلي وميكن تعريف 

هي تصور وبناء مشروع عمل قابل لإلنجاز في ضوء خطة أو استرتيجية تأخذ في الحسبان كل العوامل المتداخلة -
في تحقيق األداء الفعال، و المردود المناسب من طريقة، ووسائل، ومكان، وزمان، وخصائص المتعلم، والوسط، 

.والنظريات البيداغوجية

:مفهوم  مصطلح بيداغوجيا -8
لذلك جاء تعريف الباحثني له بصيغ –فكان يعين يف البداية  قيادة الطفل وتوجيهه - لقد عرف هذا املصطلح عدة تطورات 

.ومدلوالت خمتلفة ، كل حسب الفكر الفلسفي والرتبوي الذي ينتمي إليه 
نظرية عملية موضوعها التفكري يف نظم الرتبية وطرائقها بغية : لبيداغوجيا كما يلي اDurkheimفقد عرف دوركهامي -

.تقدير قيمتها وبالتايل إقامة عمل املربني وتوجيهه 
جيمع أن الطريقة البيداغوجية شكل من أشكال العمل الديداكتيكي داخل الوضعية التعليمية: Mialaretويرى ميالري-

)1(واملتعلم ، يف تفاعل مستمر سعيا وراء بلوغ هدف حمدد املدرس بني

161رياض ستراك  ، مرجع سابق ، ص :أحمد علي منصور ، بناء برنامج تدريبي لرؤساء األقسام العلمية في كليات الجامعات اليمنية في ضوء كفاياتهم اإلدارية ، في /رياض سترك-1
2-Good Garter v.(ed).dictionary of education(new york : mc graw hill book,inc.1973 p 294)
233صم 1996عقيلي، عمر وصفي ، إدارة القوى العاملة ، دار زهران  للنشر والتوزيع عمان ،-3
م2006االلفاظ والمفاهيم واالصطالحات :موسوعة الكفايات "الحسن اللحية - 4
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العالقة اليت تربط املدرس بالتلميذ ، وبالعمليات والوسائل : فان مصطلح بيداغوجيا معناه Mialaretميالريوحسب تعريف 
–قدرات –اليت ميكن أن يوظفها املعلم  من أجل مساعدة املتعلم على التحكم يف سريورة تعلمه ، وجتنيده ملختلف املوارد 

كلة املطروحة وحلها يف وضعية تعلمية معينة واكتساب من أجل حتديد املش–اخل ...حتفيز داخلي –حالة وجدانية - معارف
.الكفايات املستهدفة 

وما نالحظه على التعريفني السابقني هو االختالف يف النظر إىل مفهوم بيداغوجيا بني البعد النظري الفكري والفلسفي الذي 
لرؤى يف الواقع الرتبوي ملعاجلة املشكالت ، يتسم بالشمولية ، والبعد الرتبوي التطبيقي الذي يسعى إىل االستفادة من هذه ا

إال أن التعريف األقرب إىل هذه الدراسة هو التعريف األول نظرا لشموليته ،وبالتايل يف نظري أن هناك تكامل بني النظرتني 
فهوم العالقة للجانبني الفلسفي والعملي ،  لذلك فان الباحث يتناول مفهوم بيداغوجيا مبفهوم املقاربة أو املدخل وكذا مب

اخل ...البيداغوجية واإلنسانية ، ليس بني املعلم والتلميذ فحسب ، لكن بني املشرف واملعلم و املشرف واملدير واملدير واملعلم 
.فالعملية اإلشرافية من هذا املنظور متكاملة 

:تعريف الكفاية والكفاءة -9
:التعريف الّلغوي للكفاية والكفاءة-9/1

:العرب للعالمة ابن منظور الذي يورد فيه قول حسان ابن ثابتجاء يف لسان 
: والكفء هو النظري وكذلك الكفء. و روح القدس ليس له كفاء، وهنا يقصد جربيل عليه السالم أ ي ليس له نظري أو مثيل

لرجل كفاية فهو كاف إذا أي اخلدم الذين يقومون باخلدمة ومجع كاف، وكفى ا: النظري واملساوي، واملصدر كفاءة ويقال الكفاة
.قام باألمر

foulquieوإذا عدنا إىل قاموس اللغة الرتبوية لفولكييه compétenceويف اللغة الفرنسية جند ما يقابل الكفاءة هو مفهوم 

allerأي الذهاب compéterمن الفعل الالتيينcompétensمشتقة من الالتينية compétenceجند أن كلمة 1971

(peter) ومعCum)(مبعىن املالئمة واملوافقة.
.سواء القانونية أو املهنية املكتسبة إلجناز بعض املهام والوظائف capacitéإن الكفاءة هي القدرة 

compétenceفإن كلمة 1979عام Gaston Miallaretو يف قاموس الرتبية الذي أشرف على إجنازه مياالريه قاستون 

إن الكفاءة هي حصيلة اإلمكانية ، juste rapportواليت تعين العالقة الصحيحة  compétenciaمشتقة من الالتينية القانونية 
aptitude أو االستعداد واإلمكانية هي العالمة على كل ما هو فردي وذي طابع سيكولوجي، من حيث أن القدرةcapacité

.)2(حتيل على تأثري الوسط بصفة عامة والتأثريات املدرسية بصفة خاصة من خالل إجنازات الفرد habilitéأو املهارة
التعريف االصطالحي للكفاية والكفاءة- 9/2

80م ص2009، الطبعة األولى ، الدار البيضاء 2منشورات علو التربية -من صياغات الكفايات إلى وضعية المطابقة–حمد اهللا جبارة ، مؤشرات كفايات المدرس 1
12م ص2006المقاربة بالكفايات ، بناء المناهج وتخطيط التعلمات " عبد الرحمان التومي ومحمد ملوك - 2
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حيث مل يتبلور بعد مفهوم نظرا حلداثة املفهوم ،يشوب مفهوم مصطلحي الكفاءة والكفاية الكثري من الغموض و االختالف
وقد .ميكن الباحثني من تبنيه ، مما حذا بكل باحث إىل استخدام املفهوم الذي يراه مناسبا لطبيعة حبثه الكفاية بالشكل الذي

ذكر العديد من الباحثني يف هذا اإلطار أنّه يوجد أكثر من مئة تعريف ملفهوم الكفاءة والكفاية ، و هذا حسب السياق الذي 
النسبة بني املدخالت(وتنظيمية اوهندسية أمبفاهيم اقتصادية الكفايةو أيستعمل فيه املصطلح ، فيمكن أن تعرف الكفاءة 

كما يركز فريق آخرعلى البعد الكيفي، وهوما يتصل مبا تتضمنه تلك النسبة من ،واليت تعين البعد الكمي للكفاءة ) واملخرجات
لك بعض دالالت حتمل معاين اجلودة والقدرة على االكتفاء و الذي يهم البحث هو مفهوم الكفا

:التعاريف هلذين املصطلحني
:للكفاءة التعريف االصطالحي -أ

جمموعة من التصرفات االجتماعية الوجدانية ومن املهارات النفس احلركية اليت تسمح مبمارسة الئقة لدور ما أو : الكفاءة- 
.)1(... وظيفة ما أو نشاط ما

. الكفاءة متثل ما يقدر الفرد على إجنازه- 
.)2(... جمال حمدد، والفرد الكفء هو الذي يثيت معرفته، أو خبري يف ميدان ما

)3(…عارفالكفاءة هي القدرة على التفاعل بفغالية يف وضعية باالرتكاز على امل- 

الكفاءة هي التحكم يف سريورة أداء نشاط أو مشروع ما ألن التحكم يف األداء هو القابل للقياس فاألداء هو املظهر العملي- 
)4(للكفاءة

لنعمل ، حبيث أن الفرد عند مواجهتهنتعلم،أن الكفاءة تفيد اإلدماج الوظيفي للمعارفROMAINVILLEوحسب
)5(فإن الكفاءة متكنه من التكيف ومن حل املشاكل كما متكنه من إجناز املشاريع اليت ينوي حتقيقها يف املستقبلالوضعيات من

( ومعارف سلوكية )حركية/فكرية أو نفس(ومعارف فعلية ) حمتويات املوادّ (فالكفاءة هي القدرة الفعلّية اّليت تستند إىل معارف 
).وجدانية/اجتماعية

:للكفايةاالصطالحيالتعريف -ب
هاوسام وهيوستنومل يتفق الرتبويون على تعريف حمدد للكفاية، فقد عرفها 

ماكدونالدبورسينوعرفها 
ميدليمعريف وسلوكي، ويرى :

نشوان - 
وتتألف ) أداء مهمة أو جمموعة مهام بفاعلية وكفاءة ومستوى معني من األداءالقدرة على(وتعرف الكفاية ب- والشعوان

1
)290-287(م ص2004هداف إلى نموذج التدريس بالكفاءات، دار الكتاب الجامعي العين ، محمد الدريج ، التدريس الهادف ، من نموذج التدريس باأل-
.317، ص 2000المركز الوطني للوثائق التربوية، الكتاب السنوي -2
3-nathan univesitéDictionnaire de Pedagogique Bordas , 2 edition ,
4-philippe perrenoud construire des compétences des l'école3 ed p 11
.27ص 2003الوثيقة لمرافقة لمناهج السنة األولى، أفريل -5
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يف أعمال حمددة ميكن مكون معريف يتمثل يف جمموعة من اإلدراكات واملفاهيم واالجتهادات، ومكون سلوكي يتمثلالكفاية من
)1(.مالحظتها

Xavierكزافيي روجيرس و تعرف الكفاية وفق -  ROEGIERS" : على تعبئة جمموعة موارد مدجمة حلل ) املتعلم(قدرة الفرد
)2(".وضعية ـ مشكلة ضمن جمموعة من الوضعيات املرتادفة 

.حالة وعي حسي ووعي حركي ووعي سيكولوجي داخلي منبع إقدار الفرد على الفعل: املتعلم/ قدرة الفرد
حضار واستنفار موارد الفرد املختلفة، وملئها ذاتيا ألجل توظيفها يف إجناز مهمة فعل إشعايل لطاقة الفرد الستدعاء واست: تعبئة

).حل وضعية ـ مشكلة(
جمموعة من املوارد الذاتية واملكتسبة املتداِخلة فيما بينها واملستحِكمة واملنسجمة واملنصهرة واملندجمة : جمموعة موارد مدجمة 

املوارد جمموعة من املكتسبات والوراثيات خمتلفة الكم والنوع ميتلكها الفرد، (و..). .معرفة ـ مهارات ـ قيم ـ مواقف ـ خربة (
)يستدعيها حسب احلاجة واملوضوع واملنهج، لتوظيفها يف أداء مهمة معينة

.وضعية إشكالية تتطلب تدخال ملعاجلتها ومقاربتها من خالل دمج جمموعة من املوارد: وضعية ـ مشكلة 
: يات املرتادفة جمموعة من الوضع

)3(.مبعىن تتطلب هذه الوضعيات الكفاية نفسها حللها. بتمفصالت وتفاصيل خمتلفة، متارس فيها الكفايةوتؤكد لنا متلكها

قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل يف سياق معني، ويتكون وبالنظر إىل املفاهيم السابقة للكفايات و اليت تشري 
، قصد . وقدرات واجتاهات مندجمة بشكل مركبحمتواها من معارف ومهارات

.حمددة مواجهة موقف أو مشكلة ما وحلها يف وضعية
منظور جديد هو أن مفهوم الكفاية يدور حول فكرة النشاط الذي يتم داخل ألهداف إىلوهذا حيتم علينا اخلروج من منظور ا

...).موقف أو مشكلة(سياق معني 
، اليت يفرتض أن يؤديها اإلداريمجيع املعارف واملهارات والقدرات واالجتاهات املتعلقة بوظائف : - 

.عمله على أحسن وجهإلمتام
.املقدرة على شيء بكفاءة وفعالية ، ومبستوى معني من األداء: - 
االستغناء عن غريه فهو كاف ، وإن الكفاءة تقيس اجلانب الكمي فقط ، ):799المعجم الوسيط ص (وتعين الكفاية يف - 

)4(.يف حني تقيس الكفاية اجلانب الكمي والكيفي معا 

:توفيق أحمد مرعيو يعرفها 
)5(.املعلومات واملهارات واملعارف واملفاهيم ، باعتبارها جمتمعة تكون سلوك املعلم الذي يعرب عن الكفاية 

.60دون تاريخ ص.عبد الكريم غريب، إستراتيجيات الكفايات وأساليب تقويم جودة تكوينها-1
على الرابط11/02/2007التدريب مفهومه و الحاجة اليه ،منتدى التدريب التربوي واالبتعاث ، المملكة العربية السعودية ، تم استرجاعه بتاريخ ،اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف-2

http://www.taifedu.gov.sa/montada/forum.asp?FORUM_ID=46
3-de l’intégration compétences et intégration des acquis dans l’enseignement Bruxelles, de Boeck,2000،Roegiers,Xavier,unepédagogie
95رياض ستراك ، موقع سابق ،  ص - 4
25صم1983عمان ،دار الفرقان للنشر والتوزيع، (مرعي توفيق ، الكفايات التعليمية في ضوء النظم، الطبعة األولى -5
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)1(عمل معني وهي حالة امتالك املعلومات واالجتاهات ، واملهارات أو القدرة على أداء واجب أو- 

fredirick(فريدريك ماك دونالدأما -  mcdonald( املكون : أن كل أداء أو كفاية تتشكل من مكونني رئيسيني مها :" فريى
املعريف واملكون السلوكي ، أما املكون املعريف فيتألف من جمموع االدراكات واملفاهيم واالجتهادات والقرارات املكتسبة اليت تتصل 

)2("اليت ميكن مالحظتهااألعمالبالكفايات ، وأما املكون السلوكي فيتألف من جمموع 

ال ينحصر املفهوم اجلديد للكفاية ، يف التوفر على مهارات قارة ومواظب : " GUY LE BOTERFغوي لوبوتيرفتعريف 
فأن تكون  . عليها ، بل يأخذ بعني االعتبار القدرة على تدبري وضعيات مهنية تزداد تعقيدا أكثر فأكثر وبشكل طارئ ومفاجئ 

تصرف واالستجابة ملوقف خاص ويف وضعية كفءا ليس معناه فقط أن تقوم بتنفيذ عملية ما ، بل هو أن تكون على دراية بال
)3("متوقع تعرف كيف تواجه الطوارئ والالأنمعينة ، أي 

ما يمكن مالحظته من خالل التعاريف السابقة هو النظرة الجزئية التي يركز عليها كل تعريف دون األخذ بعين اإلعتبار 
.الموقف التكويني الذي يؤثر على إنجاز الكفاية في حد ذاتها 

الذي يتميز بالشمول ويتناول الكفايات من مجيع جوانبها فهي ترى أن الكفايات )kay.patricia(وهذا ما استدركه تعريف - 

إذا أراد أن يقدم تعليما
)4(

: انطالقا من التعاريف السابقة للكفاية ميكن تعريفها إجرائيا كما يلي :  للكفايةاإلجرائيالتعريف - 
واالتجاهات المطلوبة ألداء مهمة تربوية محددة هي امتالك المشرف التربوي لمجموعة من المعارف والمهارات 

.وبمستوى معين من األداء
أن الكفاية هي المهارة العملية مضافا إليها المعارف : لضبط مفهوم كل من الكفاءة والكفاية يمكن القول -

أوالمشرفإليه المعلموالمعلومات النظرية والقيم واالتجاهات الوجدانية  ، أما الكفاءة فتشير إلى المستوى الذي يصل
في أدائه للكفاية

:مفهوم المقاربة بالكفايات –10
:هي،2003–6-4المؤرخ في03-002المنشور الوزاري رقم حسب - 
وتقدميها يف صيغة مشكالت ترمي عملية التعلم إىل حلها نشاط تربوي يقوم على اختيار وضعيات تعلمية مستقاة من احلياة،" 

)5(" واملعارف الضرورية لذلك األدوات الفكرية ، وتسخري املهاراتباستعمال

163رياض ستراك دراسات ،موقع سابق ، ص -1

ة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين توفيق أحمد مرعي  ،  الكفايات األدائية عند معلم المدرسة االبتدائية في األردن في ضوء تحليل النظم واقتراح برامج لتطويرها  ، رسال-2
11م ص 1981،شمس  

3
-Webester’s third new international dictionary of the english language dictionary chicago william ,benion,vol .1,n.c. 1971.p463
23توفيق مرعي ، الكفايات التعليمية في ضوء النظم ، مرجع سابق ،  ص-4
70ص م2009، الدار البيضاء األولى، الطبعة 20حمد اهللا جبارة ، مؤشرات كفايات المدرس ، منشورات علو التربية -5
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:استنتاجات-11
:من خالل قراءتنا هلذه التعاريف مت استنتاج جمموعة من املالحظات كما يلي 

مل تؤد هذه التعاريف إىل اختالف جوهري حول مفهومها ، بينما هي يف الواقع ال تعدو أن تكون اختالفا مظهريا ، ولذلك - 
ومن هذا فهي إمكان القيام بالعمل ، أما الكفاية يف شكلها Conceptميكن القول أن الكفاية يف شكلها الكامن مفهوم 

:لتباين إىل وقد يرجع ذلك اProcessالظاهر فهي عملية 
أن كل باحث نظر إىل مفهوم الكفاية من زاوية معينة ، ومن منطلق خلفية نظرية علمية وفلسفية وتربوية خمتلفة عن تلك اليت - 

.نظر إليها اآلخرون  
باحث إىل حداثة مفهوم الكفاية ، حيث مل تتبلور بعد مفهوم الكفاية بالشكل الذي ميكن الباحثني من تبنيه ، مما حذا بكل - 

.استخدام املفهوم الذي يراه مناسبا لطبيعة حبثه  
:ما يلي مالحظة وبعد حتليل جمموعة التعاريف املقدمة ملفهوم الكفاءة والكفاية، ميكن 

اخل...أن مصطلح الكفاية يستخدم مبرادفات كثرية منها املهارات ، القدرات ، املعلومات -1
الفرد على إجنازها التصور السلوكي الذي يعرف الكفاءة بواسطة األعمال واملهام اليت يقدرأّن هذه التعاريف تتأرجح بني -2

.والتصور املعريف الذي ينظر للكفاءة كاسرتاتيجيه ونظام من املعارف ميكن من احتواء وتأطري النشاط، والقابلة للمالحظة 
وك كانعكاس عضلي، غدي، حس حركي بل السلوك  إن ما ينبغي أخذه بعني االعتبار يف موضوع الكفاءة ليس السل-3

.كنشاط ومهام ذات مغزى
4-

.ملقتضيات األنشطة اليت ينبغي إجنازها
).ترتب عناصر الوضعية حلّلهاعمليات عقلية تنظم و (تتجسد الكفاءة يف الذهن يف شكل خطط -5
.تتكون الكفاءة من قدرات مندجمة متعددة-6
7-..
الرتبوي اإلشرافيتعارض مع اهلدف من دراستنا ، ألن جل التعاريف تعطي مفهوما للكفاءة من منظور تعليمي ، وهذا ال-8

على العملية باإلشرافاحلديث مبفهومه الشامل يعترب املعلمني مشرفني تربويني مباشرين واملديرين مشرفني مقيمني ومن يقومون 
ومسؤولية املشرفني الزائرين، فهناك تكامل يف عملية إشرافوكون أن أداء املعلمني يتم حتت . التعليمية املشرفني الرتبويني الزائرين 

.وإن كانت دراستنا تركز على املشرفني الزائرين . فاإلشرا



الفـصـل الثانـي
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:تمهيد 
غري أن املسئولية الكربى تقع على عاتق املشرف الرتبوي .إن اإلشراف الرتبوي عملية يساهم فيها املدير واملفتش واملدرس

من خالل أعماله يساهم يف حتقيق الكثري من األهداف الرتبوية املسطرة يف املنظومة الرتبوية كما انه يعاجل الزائر ، فهو
الكثري من املشكالت املعقدة اليت يقف أمامها املدرس عاجزا عن تقدمي أي بديل ، لكن املشرف نظرا خلربته النظرية 

اد احللول املالئمة لتلك املشكالت اليت تقف عائقا أمام تقدم العملية وامليدانية يف األمور الرتبوية يساعد املدرس على إجي

ا الثوابت اليت يقوم عليها خالل التطور والعوامل اليت أثرت يف هذا التطور ويف تغري مفهومه ووظائفه وجماالته وكذ
وكنتيجة هلذا يربز أثر . واألساليب اليت يتبناها املشرف أثناء زيارته للفصل الدراسي واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها 

اإلشراف على التلميذ وبالتايل مت التأكيد على ضرورة االهتمام باإلشراف الرتبوي وتقوميه وإجياد احللول للمشكالت اليت 
.وتؤثر على تقدم التعليم تواجهه

.مفهوم اإلشراف التربوي وتطوره: أوال
اإلشراف ال يستغىن عنه يف أي عمل مجاعي يسعى إىل حتقيق أهداف حمددة مسبقاً  من خالل التنسيق والتنظيم والتوجيه  

ليه ويساعده ويسانده 
يف تنمية معلوماته ومهاراته وقدراته وتشجيعه على اإلبداع والعطاء بشكل مستمر حىت يتمكن من حتقيق األهداف وقد 
تناول هذا  الفصل تعريف اإلشراف الرتبوي وأمهيته ونشأته وتطوره ومهام اإلشراف الرتبوي والضرورة احلتمية لألشراف 

.الرتبوي 
: راف التربوي مفهوم اإلش-1

له وإملامهم جبوانبه وحتليلهم إلطاره ومضمونه فمنهم من جعله ميد املعلم مبا حيتاج إليه من مساعدة وهناك من جعله 
وبعض التعريفات تنظر إىل اإلشراف ، من اخلدمات الرتبوية أفضلمجيع املراحل مبستوى يستهدف تزويد التالميذ يف 

.مشل حيث هو عملية ديناميكية تؤدي إىل دراسة وحتسني مجيع العوامل املؤثرة يف املوقف التعليمي أالرتبوي نظرة 
:ومن هذه التعريفات 

أن اإلشراف خدمة فنية تقوم على أساس من التخطيط السليم الذي يهدف إىل حتسني عملية " بقوله آدمز تعريف 

الناتج التعليمي من خالل تقدمي اخلربات املناسبة للمعلمني والعام
املناسبة للتدريس اجليد الذي يؤدي إىل منو الطالب فكريا وعلميا واجتماعيا وحتقق هلم احلياة السعيدة يف الدنيا واآلخرة 

.)1(

، تم استرجاعھ في ه5/3/1425، اإلشراف التربوي ، االدارة العامة للتربیة والتربیة والتعلیم بمنطقة الریاض ، المملكة العربیة السعودیة إبراھیم بن عنبر العلي-1
www.riyadhedu.gov.saالرابطم على 03/06/2011
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النمو املستمر للمعلمني " حيث عرف اإلشراف الرتبوي بوردمانتعريف 
يف املدرسة فرادى ومجاعات وذلك لكي يفهموا وظائف التعليم فهماً أحسن ويؤدوها بصورة أكثر فاعلية حىت يصبحوا 

)1("احلديث

اإلشراف معناه تنسيق وإثارة وتوجيه حنو املعلمني لعرض إثارة وتوجيه منو كل طفل للمشاركة "لإلشراف هورجزبتعريف 
 ")2(

"بأنه سيد حسينويعرفه 
)3(" تساعد

" وهناك من يذهب إىل أن اإلشراف الفين
"  والعمل على حتسني هذه الظروف بالطريقة ا

)4(

" تعريف لإلشراف الرتبوي هو أن اإلشرافدليل المشرف التربويواستخلص 
ثر يف أوالتعلم من خالل رعاية وتوجيه وتنشيط النمو املستمر لكل من الطالب واملعلم واملشرف وأي شخص آخر له 

شاملة غايتها تقومي العملية التعليمية وهو عملية فنية شورية قيادية إنسانية)5(حتسني العملية التعليمية فنيا كان أم إداريا 
.والرتبوية بكافة حماورها

اإلشراف التربوي بمفهومه العام هو مجموعة الخدمات والعمليات التي تقدم بقصد مساعدة المعلمين : ومنه فان 
.أو المدرسين على النمو المهني مما يساعد في بلوغ أهداف التعليم

إذن خدمات تقدم من املشرف ، وقد يكون صاحب املنصب فاإلشراف،نة التدريس ويقصد باملهين هنا ما يتعلق مبه
فكثري من الباحثني يهتم بعملية اإلشراف ،وقد يكون مدير املدرسة وقد يكون زميال ذا خربة " املشرف الرتبوي"املسمى

.دون الرتكيز على شخص أو وظيفة من يقوم بالعمل 

نشأة اإلشراف التربوي وتطوره-2
أما األوىل ، فتمثل حصيلة عوامل اجتماعية ثقافية ،  : هناك قوتان أساسيتان قد أثرتا يف النمو السريع لإلشراف الرتبوي 

وأما الثانية ، فتمثل النظريات والبحوث اليت . 

9ص م1963تشارلز بوردمان وآخرون ، ترجمة وهيب سمعان ، اإلشراف الفني في التعليم ، القاهرة ، مكتبة النهضة العربية ، -1
94ص ،م1971البزار حكمت ، تقييم التفتيش االبتدائي في العراق ، بغداد ، مطبعة اإلرشاد ، 2
38م ، ص 1969دراسات في اإلشراف الفني ، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية ،سيد حسن حسين ، 3
43، ص م1979منصور حسين ومحمد مصطفى زيدان ، سيكولوجية اإلدارة المدرسية واإلشراف الفني ، القاهرة ،مكتبة غريب،4

www.moe.gov.sabgu م على الرابط03/06/2011تم استرجاعھ في وزارة المعارف ، دلیل المشرف التربوي ، تم  5
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املطروحة والدراسات امليدانية يف العلوم السلوكية فتحت آفاقاً جديدة يف التفكري ن النظرياتإذ أ. 
بطبيعة أهداف اإلشراف الرتبوي وممارساته ، ودور املشرف الرتبوي ، ومركزه ، وسلطته ، وما إىل ذلك وسنتناول تطور 

:اإلشراف  من منظورين 
.ر اإلداري واجتاهاته من وجهة نظر تنظيمية من خالل تطور الفك- 
من وجهة نظر وظيفية أي تطور املمارسات اإلشرافية من خالل تطور الفكر الرتبوي-

تطوراإلشراف التربوي من منظورتنظيمي -2/1
إن التطور والتغري يف مفاهيم اإلشراف الرتبوي والسلوك التنظيمي ترتبط بالتغري احلادث يف الفكر اإلداري للتنظيمات 

:ة بنوع من التفصيل من خالل مناقشة االجتاهات الفكرية التالي
classical):االتجاه الكالسيكي (م1935ــــ1910اإلدارة الكالسيكية واإلشراف التربوي -أ direction

واعتمد على أسس عملية واشتمل على مدخلني متزامنني مها مدخل اإلدارة ل القرن العشرينائظهر هذا االجتاه يف أو 
management process(ومدخل العملية اإلدارية)scientific management(العلمية  approach (

)taylor( توصل إىل نتيجة أن اإلدارة
الناجحة يف حمصلة تطبيق أساليب فردية واستخدام منهج علمي منظم ، أي أن جناح اإلدارة يعتمد على الكفاءة والطاقة 
الفسيولوجية وميكن زيادة كفاءة العمليات والعمال ، وتتميز اإلدارة العلمية بالتخصص وتقسيم العمل والتسلل يف اهليكل 

وتعترب النظرية أن اإلنسان جمرد آلة وال تعتربه من ، ستخدام احلوافز االقتصادية لتشجيع األفراد على العمل التنظيمي وا
املتغريات املؤثرة يف السلوك التنظيمي ، وهي ترتكز على كفاءة العمل واإلنتاج وإمهال العالقات اإلنسانية بني األفراد ، 

ن النظرية البريوقراطية اليت تتميز مببدأ التخصص يف العمليات ووحدة أأية ش
.األمر ومركزية القرارات وتوحيد اإلجراءات وعدم االزدواج يف الوظائف التنظيمية

يف مدخل العملية اإلدارية أن اإلدارة نشاط عام ينطوي على عدة عمليات كالتخطيط والقيادة ، وإن جناح فيولوأكد 
)1(املدير ال يرجع إىل صفات شخصية ، وإمنا ينبع من تطبيق مبادئ إدارية عامة ميكن عزهلا وتدريبها للقادة 

اليت اعتمدت على التقسيم اإلداري واملركزية املفرطة يف اختاذ وهذا االجتاه القى رواجا كبريا وخاصة يف املنظمات التعليمية 
القرارات ، أصبح دور املستويات الدنيا يف التنظيم الرتبوي يتمثل يف تنفيذ األوامر والتعليمات، األمر الذي جعل دور 

:تاليةكانت فلسفة التفتيش تركز على املبادئ اللقد . املعلم سلبيا وغري قادر على البحث أو التغيري 
.املعلمون يف مدارسهم-
.املعلمون حباجة-
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.عناء البحث عن أفكار جديدة ألن هذه مسؤولية املفتشليس على املعلم-
.يقوله املفتش ، دون نقاشاعلى املعلم تقّبل كل م- 
.وال يسمح له بالتجريبعلى املفتش أن يتأكد أّن املعلم يتبع طرقاً معينة- 
.أن اخلوف والتهديد مها الدافعان الوحيدان لإلجناز-

.وبذلك فإن التفتيش يركز على حاجات املؤسسة ويهمل حاجات األفراد
:عيوب التفتيش ما يليومن
.املعلمنيتصّيد أخطاء -
.الطلبةنقد املعلمني أمام- 
.عدم الدقة يف كتابة التقارير-
.جزئيةاحلكم على املعلمني من خالل-
.التفتيش على املعلمني-
.شطحات املفتش- 
،وهو حباجة إليهأن املعلم ال يعرف%100افرتاض ـ

،والقوانني واملعارف وعليه توصيلها للمعلمني املشرف يعرف احلقائق- 
وفكرة أن (التفكري من خارج الصندوق) أفالطون ـ أرسطو ـ سقراط) التقليدية(تسيطر عليه الفلسفة املاهوية ـ التفتيش

.)املشرف معلم املعلم–
لك الفرتة هي إمهال إقامة ويتضح من ذلك أن األسس اليت اعتمد عليها السلوك التنظيمي يف منظومة اإلشراف يف ت

للمدرس العالقات اإلنسانية بني املشرف واملدرسني ومل يكن لإلشراف الرتبوي دور واضح يف فرتة اإلعداد والتأهيل األويل
،األمر الذي جعل سلوك املعلم يتصف باخلوف والقلق على مستقبله الوظيفي الذي بات مرهونا بتقرير املشرف الرتبوي،

ويف ضوء ذلك مل ،مات معتمدا على التهديد والتخويفتفكريه وسلوكه يف تلقني الطالب وحتفيظه املعلو فحصر املدرس
يتحسن السلوك التنظيمي للمشرفني ومل حيقق اإلشراف الرتبوي أهدافه ،وكان تأثريه سلبيا على املدرسني فقتل إبداعهم 

.ومنوهم املهين وقلل الروح املعنوية وثقتهم بأنفسهم
:behavior direction):االتجاه السلوكي (والعالقات اإلنسانية واإلشراف التربوي–)ب(

االهتمام حباجة الفرد االجتماعية والنفسية، وإشباع هذه احلاجات لكي يستطيع تؤمن مدرسة العالقات اإلنسانية بضرورة
العالقات اإلنسانية تركز على ومدرسة) املدرسة ( زيادة فعالياته وقد كان التفتيش يركز على حاجات املؤسسة الفرد

األفراد قبل حاجات املؤسسة ولعل هذا أبرز نواحي القصور يف حاجات األفراد ، وعليه فاإلشراف يركز على حاجات
:ماري باركراإلشكال عن طري املقرتحات اليت تراها هذه الفلسفة وقد حيل هذا
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التخطيط كنوع من - املسؤولية اجلمعية–قانون اخللط بني القوة والسلطة–وقفقانون امل–قانون التعارض والتكامل- 
.التنسيق

واليت أكدت مدى تعقد وتشابك م1927سنة ) elton mayo(التون مايوظهرت حركة العالقات اإلنسانية على يد 
بإشباع مايو العناصر اإلنسانية وبالتايل تأثر اإلنسان بعوامل سيكولوجية واجتماعية عديدة تؤثر على كفاءته ، ونادى 

.احلاجات اإلنسانية من أجل زيادة اإلنتاج وإشراكهم يف اختاذ القرارات وتزويدهم باملهارات اإلنسانية اجلديدة 
و أثرت العالقا

وظهر بعد ذلك املدخل السلوكي ات اإلنسانية على حساب اإلنتاج ،لالنتقادات نتيجة إلفراطها يف استخدام العالق
حمددات اإلنتاج  يف العمل واعتبارمها مندية واإلنسانية القرن الذي اهتم بالنواحي املاذلكاملتكامل يف اخلمسينيات من 

ونتيجة لذلك ظهرت مفاهيم جديدة مثل اإلدارة باملشاركة واإلدارة باألهداف ، وانتقلت هذه املفاهيم بعد ذلك إىل 
ة خاصة ، املنظمات واملؤسسات الرتبوية و أثرت بشكل كبري يف النظام التعليمي بصفة عامة ويف اإلشراف الرتبوي بصف

ولقد حدد املدخل السلوكي أهم املتغريات اليت . وأصبح املدرس أكثر مشاركة يف التغيري حيث تراعى حاجاته و قدراته 
واملشاركة )communication(واالتصاالت )leader ship(القيادة : تؤثر يف السلوك التنظيمي وهي 

)participation()1(

كرب من التقارب والتعاون بني التنظيم الرمسي والتنظيم غري الرمسي أ
.من خالل املتغريات اليت تؤثر يف السلوك آنفة الذكر 

ج التعليمية كما حيدث يف ومن اجلدير بالذكر أن املدخل السلوكي ابرز مفهوم اإلشراف التعاوين بدال من الرتكيز على النتائ
( اإلدارة العلمية ، وأصبح مفهوم اإلشراف الرتبوي عبارة عن 

)2(.العملية التعليمية وحتسني عمل املعلم وتنميته

ويعمل على تكوين جو من الثقة واملودة ومما سبق يتضح أن هذا االجتاه يعمل على كسر احلواجز بني املشرفني واملدرسني
بل جيب إجياد توازن بني كل من هدف .واالحرتام ، لكن جيب أن ال يكون ذلك على حساب أهداف املؤسسة التعليمية 

.العاملني وهدف العملية التعليمية 
ية واملدرسني يف ظل مفهوم وبذلك ميكن القول أن ما مييز نوع العالقات بني إدارة السلوك التنظيمي باملؤسسة الرتبو 

.معهم ال من قوة مركزه أو الصالحيات املخولة له 
ولقد كشفت نتائج األحباث يف جمال الدراسات اإلدارية واإلنسانية والسلوكية أمهية العالقات اإلنسانية يف إشباع حاجات 

، الفرد السيكولوجية واليت بإشباعها يشعر الفرد بالرضا ويصبح أكثر تعاونا وإقباال على العمل وأقل ضجورا ونفورا 
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عليها عملية اإلشراف الرتبوي احلديثة ومن الواضح أن العالقات اإلنسانية يف واجلدير بالذكر أن هذه احلاجات تركز 
اإلشراف الرتبوي تبقى بيد إدارة السلوك التنظيمي وهي املسئولة عن تطوير هذه العالقات مع املدرسني ومجيع عناصر 

ة الدميقراطية احلديثة وعمليات وتستند مهمة التطوير هذه إىل الوعي الكامل ملفهوم القياد.منظومة اإلشراف الرتبوي 
االتصال من قبل إدارة السلوك التنظيمي ، وهذا يتطلب توفر مناخ تنظيمي مناسب من املشرفني للقيام باألدوار املطلوبة 

وهذا يتطلب .يف تطوير العالقات اإلنسانية مع أعضاء اهليئة التدريسية خصوصا والعاملني يف التنظيم بصفة عامة 
)1(مات التاليةالقيام بامله

.إظهار مشاعر األلفة والصداقة واالحرتام لكل مدرس واإلميان بقدرته العلمية والرتبوية - 
 -.
.اإلسهام يف حتسني ظروف العمل الفردية واجلماعية للمدرسني - 
عناصر منظومة اإلشراف الرتبوي حبيث تكون لغة االتصال مبنية على االحرتام وعدم التسلط تسهيل طرق االتصال مع- 
.
.إجياد اجلو املالئم للمدرسني للقيام بدورهم التعليمي حبرية - 
االهتمام مبشكالت املدرسني الفردية واجلماعية داخل العمل وخارجه وتقبل مشاعره السلبية على اعتبار أن النقد ظاهرة- 

.إجيابية 
.اعتماد أسلوب اإلرشاد والتوجيه واإلقناع بعيدا عن أسلوب السلطة أو السيطرة على املدرسني- 

quantitative directionاالتجاه الكمي -ت

يعتمد هذا االجتاه على الكفاءة اإلنتاجية وهو يشابه اجتاه اإلدارة العلمية لكنه خيتلف عنها يف انه يستخدم الطريقة 
.العلمية

وينظر االجتاه الكمي للظاهرة نظرة كلية هلا أجزاء وبينها عالقات ، وضمن هذا االجتاه الكمي أصبح عمل الفرد ال خيضع 
.مي املنطقي من خالل استخدام الطريقة العلمية احلديثة لكمية اإلنتاج فقط بل يعتمد على التفكري العل

)2(الرتبوياستخدام الوسائل والتقنيات الرتبوية احلديثة اليت تساعد يف حتسني سلوكهم وفعالية منظومة اإلشراف 

ويبدو أن هذا االجتاه تأثر وتطورت أساليبه بظهور اجتاه النظم ، وأثر على األنظمة الرتبوية،  حبيث أصبحت العديد من 

.األفراد 

139م ، ص 1998رداح الخطيب وآخرون ، اإلدارة واإلشراف التربوي ، األردن،دار األمل،1
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-ثاإلشراف التربوي وتقوم اإلدارة التشاركية على مشاركة املرؤوسني املعلمني:شاركيةاإلدارة الت
،يف كل خطوات العمل بدءاً من وضع األهداف ومروراً بصنع القرارات وتدفق املعلومات وتنفيذ اخلطط وانتهاء بالتقومي

وميكن ، وقد استفاد اإلشراف الرتبوي من هذه املدرسة اليت
) ومدرسة العالقات الكالسيكية(ستني السابقتنياالجتاه اإلداري يعّد عالجاً للعيوب اليت ظهرت يف املدر القول إن هذا

ة التعليمية اإلشرافية جماعي بين جميع عناصر العمليجهد تعاوني تشاركي: حيث أصبح ينظر إىل اإلشراف على أنه 
إنها النزعة الحديثة لإلشراف التي تأخذ بالحسنيين حاجات المعلم وحاجات ،وبالذات بين المعلم والمشرف

..اإلشراف الديمقراطي الحديثالمدرسة إنه
general systems theoryاتجاه النظم -ج

وقد  ،شاعت نظرية جديدة عرفت بنظرية النظم العامةيف أواخر اخلمسينات وأوائل الستينات من القرن العشرين 
وهي متتاز بالنظرة الشمولية يف . كانت هذه النظرية متأثرة بدرجة واضحة بالعلوم الطبيعية وتكنولوجيا املعلومات اجلديدة 

قات متشابكة النظر إىل املؤسسات مهما كانت صغرية أو كبرية واعتبار أن كل شيء يف هذا العامل مرتبط بشيء آخر بعال
:وميكن أن يتصف أي تنظيم مبا يلي ،ومتداخلة 

.جمموعة عناصر تتفاعل مع بعضها بعضا : التنظيم أو املنظمة هو - 
.لكل تنظيم أهداف يسعى إىل حتقيقها وأن يراعى التعارض الذي قد يكون بني هذه األهداف - 
.أهدافه لكل تنظيم جمموعة من النشاطات اليت ميارسها من أجل بلوغ - 
وهي جمموعة العوامل االقتصادية والبشرية واملادية اليت حيتاجها التنظيم واليت جتري فيما inputsلكل تنظيم مدخالت - 

واليت outputs، املخرجات processesبينها جمموعة من التفاعالت أو العمليات ، وينتج عن هذه العمليات 
.تكون بدورها من نفس نوع املدخالت 

subsystemsيتكون التنظيم من جمموعة من األنظمة الفرعية - 

له حاجاته ورغباته ودوافعهsystemيعترب اإلنسان يف التنظيم ، نظاما - 
ويف التنظيم الكلي بوجه إذا حدث تغيري يف أحد األنظمة الفرعية حيدث هذا التغيري تغريا يف التنظيمات الفرعية األخرى- 

)1(عام 

وهذا االجتاه ربط النظام بعالقات متبادلة ، فاملخرجات تتوقف على مدى العمليات املستخدمة ، وعلى مدى توفر 
ويف النظام . املدخالت ، وهنا تتحدد كفاءة املخرجات مبدى توفر املدخالت املناسبة ، واستخدام األنشطة املالئمة 

عية املرتابطة اليت حتاول حتقيق أهداف النظام الرتبوي ، كما الرتبوي أصبحت اإلدارة عبارة عن شبكة من النظم الفر 
.أصبحت عملية اختاذ القرارات تتسم باملشاركة اجلماعية من قبل مجيع األفراد العاملني يف إدارة املنظمات التعليمية
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واملشرفون الرتبويون ، وطبقا الجتاه النظم فان مدخالت النظام اإلشرايف هم املدرسون ، والتالميذ واملناهج الدراسية ،
واإلمكانات املادية ، والبيئة احمللية ، وكلها تتفاعل مع بعضها بطريقة متوازنة من أجل احلصول على خمرجات تربوية مناسبة 

ب مناسبة تؤدي إىل حتقيق العملية اإلشرافية ألهدافها يف حتسني العملية التعليمية التعلمية وحتسني سلوك واستعمال أسالي
املشرفني الرتبويني وإجياد  معايري علمية صحيحة للعمل يف جمال القيادة واالتصال والتقومي ال تسبب صرا عات داخلية بني 

)1(وفق االجتاهات احلديثة  وير السلوك التنظيميمة اإلشراف الرتبوي ولكنها حتاول تطعناصر منظو 

:اإلشراف التربوي باستخدام المنحى التكاملي متعدد الوسائط-ح
:تتحدد بعض مميزات هذا املنحى التكاملي متعدد الوسائط كما يلي 

وسائط إشرافية مالئمة حتديد احلاجات للمدرسني واالنطالق منها لتحديد أهداف الربنامج اإلشرايف مث ترمجتها إىل -1
.تكامل الوسائط اإلشرافية املستخدمة وترابطها وتوجيهها معا إىل حتقيق أهداف حمددة 

.مشاركة املدرس يف أوجه النشاط اإلشرايف بصورة فاعلة لتأكيد إسهامه ودوره اإلجيايب يف جناح الربنامج اإلشرايف-2
.املمارسات والكفايات التعليمية املختلفة اإلشراف والتدريب موجه حنو العمل وحنو حتسني -3
النظر إىل املوقف التعليمي باعتباره متكامال واالهتمام جبميع عناصره من مدرس ومتعلم ومنهج وكتاب وأساليب  - 

.ووسائل تعليمية ، وبيئة مدرسية وغريها على حنو متكامل
دد والتكيف مع الظروف واألوضاع القائمة ويعطيه اإلمكانية فهو يتسع ألساليب متنوعة جيعله قادرا على التج:املرونة - 

.ملعاجلة مشكالت الفروق الفردية و الزمنية بني املدرسني
حبيث ميكن توظيف ما يتوفر من املوارد البشرية واملادية والتقنيات الرتبوية يف أوجه النشاط اإلشرايف وقابليتة :االنفتاح - 

.يفها بشكل سليم لدمج وسائط إشرافية متعددة وتوظ
يعتمد املنحى التكاملي متعدد الوسائط أسلوب التقومي التكويين واخلتامي وذلك للتعرف على آثار األساليب اإلشرافية - 

الراجعة من أجل 
)2(.غاية ممكنةهداف الربنامج اإلشرايف إىل أقصىبلوغ أللتخطيط وتعديله وتكرار ا،التعديل والتطوير

العناصر يف املوقف التعليمي باإلضافة إىل اهتمامه باملناهج وعناصره املكونة له من األهداف واحملتوى واخلربات التعليمية 
التالميذ،وهذه النظرة الشمولية تساعد املشرف الرتبوي على إحداث تغري تربوي والتقومي ،كما يهتم مبعاجلة مشكالت 

.حقيقي ، وال يسعنا إال أن نسمي هذا األسلوب من اإلشراف الشامل
) :المدرسة الموقفية(اإلدارة الموقفية واإلشراف التربوي-خ

21-19م  ص1980، دار القلم ، الكويت، 1فكري حسن ريان ، التوجيه الفني بين النظرية والتطبيق ، ط1
49-41أمحمد اعريبي زكري ، مرجع سابق ، ص ص2



اإلشراف التربوي في عصر المعرفةالفصل الثاني
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـ

44

:و تقومي أسس أصول نظرية اإلدارة املوقفية على النحو التايل 
.هناك طريقة واحدة مثلى ميكن إتباعها يف اإلدارة يف خمتلف املواقف والظروفليس - 
 -

. تواجههم واخلروج بأساليب وممارسات قد تصلح لظرف وال تصلح ألخر 
األساليب والطرق واملداخل اإلدارية املختلفة تتوقف على الظروف وال تستطيع  نظرية اإلدارة املوقفية أن تقدم إن فعالية - 

.صفات جاهزة لتكون الطريقة املثلى إلدارة موقف معني 
إن جوهر اإلدارة املوقفية يتمثل يف أن املمارسات اإلدارية جيب أن تتماشى بشكل عام مع املهام املختلفة ال- 

.احلسبان عند تصميم أي تنظيم للبيئة اخلارجية و القوى البشرية والوسائل التكنولوجية
مفتوح يتكون من أنظمة فرعية خمتلفة تتفاعل مع بعضها البعض ، - 

)1(. و تربط مع البيئة اخلارجية بعالقات متشابكة 

ومكان ، وال يتماشى الرتبوي باإلدارة املوقفية وأصبح يؤمن أّن منطاً إشرافياً واحداً ال يصلح لكل زمانلقد تأثر اإلشراف
.مع كل الظروف ولكل الناس

.املوقف وأن يعّدل من سلوكه اإلشرايف تبعاً ملراحل النضج الوظيفي للمعلمنياملشرف الرتبوي أن يدرسإن على 
وغري املتقدمني لتحمل مرحلة النضج األوىل يستخدم النمط املخرب حيث يكون مرشداً للمعلمني غري الناضجنيففي

.املسؤولية
الفين ( وبطريقة تنفيذ العمل، كما يهتم باملعلمني ويقدم هلم الدعم املؤسسةويف املرحلة الثانية يهتم املشرف حباجات

.)النمط البائع ـ املدرب()والنفسي
بالعمل مع املعلمني الذين وصلوا إىل مرتبة متقدمة من اخلربة ، ولكنه حيافظ ويف املرحلة الثالثة يبدي املشرف اهتماماً قليالً 

.)املشاركالنمط ( اهتمام عاٍل باملعلمني على
( درجة املعلمني الذين وصلوا إىل مرتبة متقدمة من اإلتقان واحلماسة والرغبة يف العمل إىلويف املرحلة الرابعة ينتقل مع

.تلك هي مسة اإلشراف الرتبوي احلديث) التفويض 
يوب كل منط إداري من وبناء على ما سبق فان املشرفني الرتبويني واملديرين مطالبون بالتعرف على خصائص وميزات وع

. األمناط السالفة الذكر ، وذلك ألجل تبين نظرية مناسبة لعملهم تتالءم والبيئة اليت توجد فيها منظومتهم اإلشرافية 
وسلوك املشرفني الرتبويني ومديري املدارس يف إطار النظرية املوقفية يتوقف على طبيعة كل موقف تعليمي على حدة مبا 

وعوامل ، وال يوجد منط يالئم كل املواقف ، ولذلك يتطلب حتليل كل موقف من جوانبه الفنية حييط به من مؤثرات 

13ه ، ص 1396محمد حامد األفندي ، المشرف التربوي ، ندوة التوجيه التربوي األولى ، المنطقة الغربية ، المديرية العامة للتعليم ،1
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واإلدارية مث التعاون بني املشرفني واملد راء واملدرسني ألجل زيادة فعالية املنظومة اإلشرافية وحتقيق األهداف التعليمية 
.املسطرة 

:إدارة الجودة واإلشراف التربويمدرسة-د
الباحثني إىل القول إن اجلودة تعين الكفاءة وقال آخرون الفعالية وفريق اد اإلشراف من هذه املدرسة وذهب بعضاستف

.ثالث يرى
:ولذلك فإن اجلودة يف اإلشراف تتسم مبا يلي

-.
.الرتبوية إىل تقدميه لعمالئهامعيار تسعى املؤسسة-
 -.
 -.
:لعدد من اجلوانب منها-

اخل واالزدواجية ـ متيز خلو العمل من التد-ـ خلو السلعة من العيب ـ تصميم مميز للعمليات ـ رقابة وفعالية على كل شيء 
والفائض ـ سرعة يف األداءختطيط الوقت واستثماره ـ استخدام فعال للموارد البشرية ـ اخنفاض نسبة اهلدريف

:املميزات من أمههاويف ظل إدارة اجلودة الشاملة يتحقق العديد من
.تميزة يف األداءأخطاء، وجودة م-
.باستمرارتفويض السلطة للمعلمني وتشجيعهم وتوجيههم-
.توفري االحرتام واملعاملة األخوية واملساندة للمعلمني- 
.تبين مبدأ الصراحة يف مناقشة املشكالت مع املعلمني-
.لديه القابلية لالبتكار واإلبداعالنظر إىل املعلم على أن-
املفهوم التقليدي القائم على اللوم والعقاب إىل مفهوم تقدمي املساعدة املناسبة حللة الرقابة والتقومي منتغيري مفهوم عملي- 

املشكالت
)أي إشراكهم يف اختاذ القرار ( انتهاج سياسة دمج املعلمني -

تطور اإلشراف انطالقا من تطبيقاته الميدانية في الحقل التربوي -2/2
:واإلدارة اإلشراف -أ

م حيث كان جملس املدينة املشتمل على أولياء أمور الطالب يهتم 1954كانت بداية اإلشراف الرتبوي يف أمريكا عام 
.باختيار املعلمني ذوي السمعة الطيبة وعزل اآلخرين الذين ال يتمتعون بأخالق سليمة
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لرتبية والتعليم ، فكان مدير املدرسة يهتم بإدارة وبعد تطور التعليم وإنشاء املدارس مت تعيني مدير للمدرسة ومدير ل
. مدرسته واحملافظة على النظام فيها ومدير الرتبية والتعليم يهتم باألشراف على املعلمني واملديرين 

وبذلك أصبحت  عشر صار مدير املدرسة يهتم باإلدارة وإلشراف معا مث حلق ذلك  تعيني مدير للمدرسة ومشرف تربوي 
.وظيفة اإلشراف منفصلة عن اإلدارة

وقد مر مفهوم اإلشراف الرتبوي بتطورات كثرية ومتنوعة حيث حددت وظيفة اإلشراف باملراقبة الدورية على 
و 
العقاب للعاملني يف املدرسة إىل أن اخذ اإلشراف باملفهوم الشامل لإلشراف والذي يسعى لتحليل مجيع العناصر املؤثرة يف 

.عملييت التعليم والتعلم
التفتيش-ب

إن مرحلة التفتيش من أقدم أنواع اإلشراف فقد كان املفتشون ميارسون أعماهلم بالتفتيش على املدرسني من 
خالل الزيا

وكان للمفتش سلطة قوية متكنه من نقل املدرسني وترقيتهم من عدمه وكتابة التقارير بعزهلم ، . من أجل حماسبتهم عليها 
درسني للتأكد من قيامهم بالتدريس اجليد ، وكان املفتش غالبا ما ميارس واهلدف األساسي للتفتيش كان مراقبة املدارس وامل

عمله بكل تعال وجفوة وتسلط فكان جميئه للمدرس عملية مزعجة وأصبح املعلمون واملدرسون يتزلفون إليه ليس حبا فيه 
:وميكن ذكر أهم سلبيات التفتيش كما يلي . بل خوفا من عقابه 

1-.
.تعطل إبداع املعلمني حيث اهتموا بإتباع التعليمات وعدم اخلروج عليها -2
.وجود عالقات متوترة وسيئة بني املفتشني واملدرسني -3
.تنمي اخلوف وعدم الثقة لدى املدرس -4

التوجيه التربوي-ت
طورة من التفتيش يهتم بتوجيه التعليم مباشرة دون حبث أو تقصي، ويفرتض وقوع أخطاء يف امليدان ليكون هو مرحلة مت

دوره اإلصالح والتوجيه وتقدمي املساعدة والنصح للمدرس بدال من التفتيش عليه والتعامل معه  معاملة قائمة على 
رس على النمو املهين وتقدمي العون له من أجل حتسني أساليبه االحرتام املتبادل وتبادل الرأي ، كما سعى  إىل مساعدة املد

ومارس املشرفون أعماهلم من خالل الزيارات وعقد الدورات التدريبية للمدرسني كما ركزوا على تقدمي . ورفع مستوى أدائه 
وغريها ، ويقتصر ختطيط املساعدة للمدرس دون االهتمام بالعوامل املؤثرة األخرى مثل البناء املدرسي والبيئة احمللية 

املشرف لعمله على تنظيم الزيارات وتصنيف املدرسني إىل فئات حسب مستويات أدائهم حبيث يتم الرتكيز يف الزيارات 
.على ضعيفي املستوى
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أن تباشر عملية إصالح لتجاوز سلبيات املرحلة -للحاجة املاسة للتطوير–وجيب على الوزارات املعنية نظرا 
االجتاه إىل الالمركزية ، و تشجيع اإلشراف الذايت وكذا إعطاء املدارس مزيداً من املشاركة يف التوجيه : خالل  السابقة من 
.واإلشراف 

:اإلشراف التربوي التعاوني -ث
متيزت هذه املرحلة باالهتمام باملفهوم الشامل لإلشراف الذي يسعى إىل حتليل مجيع العوامل املؤثرة على عملية 

وال يركز . كما متيزت باهتمام املشرف بالتخطيط  لإلشراف الرتبوي وحتديد التغريات اليت يسعى إىل إحداثها التعليم
اإلشراف الرتبوي على جمال واحد أو جماالت حمددة من العملية الرتبوية بل هو عملية يتم فيها التقومي والتطوير املستمر 

للعملية التعليمية ومتابعة تنفيذ  كل ما يتعل
املدرسة سواء كانت إدارية أم تدريسيه ، مبعىن آخر أن اإلشراف يهدف إىل حتسني العملية التعليمية والهتمام بنمو 

أو تفتيشي أو تسلطي وإمنا ويتصف اإلشراف الرتبوي بأنه ليس استبدادي . 
دميقراطي تعاوين تشاركي يشجع على اإلبداع واملبادرة وحث املعلمني على النمو وبذل اجلهد لتحسني أنفسهم كم يركز 

كما تعددت األساليب املستخدمة يف اإلشراف فلم .على حتسني عملييت التعليم والتعلم من خالل املعلم واملنهج والتلميذ
ألسلوب الوحيد بل صارت أسلوبا من جموعة أساليب كالندوات واملعارض والنشرات وتبادل الزيارات تعد الزيارة هي ا

)1(والدورات وإجراء البحوث وغريها 

:اإلشراف التربوي العلمي -ج
نشأت مدرسة فكرية تفهم اإلشراف الرتبوي على أنه عمل علمي يف نفس الوقت الذي ظهر فيه املفهوم العلمي 
التعاوين ، ويعترب املفهوم العلمي لإلشراف امتدادا للحركة العلمية يف الرتبية ، ويعين استغالل كل ما نعلم عن الوسائل 
وطرق التعلم واالختبارات والتقومي يف عملية التعلم ، واإلشراف العلمي يتميز باستخدام الطرق العلمية وتطبيق طرق 

.ستخدام وسائل إحصائية يف مجع البيانات وحتليلها وتقوميها القياس على وظائف املدرسة ونتائجها وا
وبالرغم ما تضمنه اإلشراف العلمي من مزايا إال أن هناك بعض أوجه االنتقادات اليت تقلل من بعض إمكانيات تطبيقه

:وحتد من استخدامه أمهها 
دام الطريقة العلمية ،نظرا حلداثة احلركة نقص خربة مديري التعليم واملشرفني ونظار املدارس واملدرسني على استخ- 

.العلمية يف الرتبية 
كثريا ما يضطر اإلشراف العلمي إىل جتاهل عناصر يف الرتبية هلا أمهية أساسية أو يتخلى عن صفته العلمية ، إذ أن - 

.املقاييس العلمية املوضوعية لتقومي هذه النواحي ليست ميسورة 
)2(اديا يف تطبيقه مثله يف ذلك مثل املفهوم التفتيشي قد يكون اإلشراف العلمي استبد- 

41م ، ص1996شاكر محمد فتحي ، إدارة المنظمات التعليمية رؤية معاصرة ، القاهرة ، دار المعارف ، 1
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:اإلشراف القيادي -ح
يلقى مفهوم اإلشراف كقيادة تربوية قبوال عظيما يف السنوات األخرية ومن جانب املختصني باإلشراف ، 

د إلمناء إمكانية وهذا النوع من اإلشراف يشجع االستغالل الفكري ، والتعاون بني املدرسني واملشرفني ، وبذل اجلهو 
.الفرد إىل أقصى درجة 

وتعرب إدارة املشرفني ومديري املدارس التابعة للرابطة القومية األمريكية للتعليم عن خصائص اإلشراف الرتبوي كقيادة 
:تربوية فيما يلي

فيحاول فهم مشكالت يسري جنبا إىل جنب مع احلركات التقدمية يف الرتقية ، ويذهب إىل ما وراء مشكالت التعليم - 
.

يعمل مجيع العاملني يف حقل اإلشراف لتحقيق أهداف مشرتكة وحتديد الغايات العامة ال يأيت إال من خالل الصراع - 
.بني األفكار  وليست هناك أي ضرورة الن تتشابه طرق حتقيق الغايات 

.كامنة وينمي أحسن ما يف الفرد ، ويشجع االبتكار واالعتماد على النفس يبحث عن القدرات الفردية واملواهب ال- 
يستخدم الطريقة العملية العلمية يف العملية الرتبوية ، ويشجع التفكري الناقد البناء ويهدف إىل تقومي نتائج التعليم تقوميا - 

.موضوعيا عن طريق قياس الفرد واجلماعة وجمهودات اإلشراف نفسه 
)1((.اإلشراف املدرسني على معرفة وسائل التدريس وحتسينها والربط بني الناحيتني النظرية والعمليةيساعد - 

إن هذا املفهوم يلقي على املشرف الرتبوي مسئولية القيادة الرتبوية ، وتقاس فاعلية هذه القيادة مبا حيدث يف 
ن ال نريد أن يقف املشرف الرتبوي عند هذا وحن–املدرسني من تغريات مرغوب فيها ، وليس مبا يفعله املشرف 

املفهوم أو منط من هذه األمناط أو يتقيد به أو حياول أن يفضله على غريه ، بل نريد أن يأخذ منها ما يساعده على 
حتسني التعليم واألخذ بيد املدرس إىل ما فيه خري التلميذ والوطن ، فمهمة املشرف الرتبوي مسئولية دقيقة جتعله 

.دائما عن أفضل األساليب لتوجيه املوقف التعليمي يبحث 
( قبل أن يصل إىل ما هو عليه اآلن ) التفتيش والتوجيه ( قلنا إن اإلشراف الرتبوي قد مر يف مرحلتني متمايزتني 

) .اإلشراف الدميقراطي احلديث 
معرفة جوانب الضعف لدى املدرس ، 

.وعيوبه التدريسية ، ليس من أجل اإلصالح ، بل من أجل العقاب والتأنيب 

وكان اهلدف هو حتسني أداء املدرس باعتباره حمور . عي أجريت يف جماالت اإلدارة وعلم النفس وعلم النفس االجتما
العملية التوجيهية وتأسيساً على ما جاءت به الدراسات الرتبوية منذ الستينات من القرن العشرين املاضي ، يف جماالت 

فتيش والتوجيه ، العلوم اإلنسانية واالجتماعية  وتالفياً لكل جوانب القصور اليت ظهرت يف منطي اإلشراف السابقني ، الت
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التعلمية –إن هدف اإلشراف الدميقراطي احلديث هو حتسني العملية التعليمية .فقد ولد اإلشراف الدميقراطي احلديث
من خالل دعم املشرف للمعلم ، ومساعدته ، ومشاطرته املسؤولية يداً بيد ، على اعتبار أن هذا املدرس عنصر أساسي 

)1(الرغبة يف العمل ، والتطوير الذايت ، يف ظل جو من الطمأنينة واألمن النفسي ، واحلرية يف العملية اإلشرافية ، ولديه

ميثل سلك التفتيش يف اجلزائر جهاز ملراقبة العملية الرتبوية التعليمية لرفع مستوى األداء لدى خمتلف أسالك التعليم 
.ما يدعى يف بعض البلدان العربية باملرشد املوجه املشرف والتسيري ويدعى القائم بوظيفة التفتيش يف اجلزائر باملفتش بين

والتفتيش من جوانب النشاط الرتبوي التعليمي ولذلك فمهامه التقتصر على التفتيش فقط كما يشاع عليه ولكنه يقوم 
طبيق الربامج بوظائف أخرى عديدة وقد جرت العادة أن توصف مهامه بالتقومي واملراقبة والتكوين واملتابعة والصهر على ت

واملواقيت والتعليمات الرمسية ، وكذا تعديل وحتسني األداء الرتبوي أو التسيري وتنشيط أجهزة التعليم وتوجيهه إضافة إىل 
املسامهة يف تنظيم وتسيري االمتحانات واملسابقات واملشاركة يف جلان إعداد الربامج والكتب املدرسية ، ويشرف جهاز 

ته واختصاصاته إدارة مركزية على مستوى وزير الرتبية الوطنية تدعى باملفشية العامة اليت أنشأت التفتيش مبختلف مستويا
حيث تشرف املفشية العامة على مجيع 1991/ 4/ 6املؤرخ يف 85/300مبقتضى مرسوم 1985على املستوى املركزي عام 

ريه وتوجيهه يف تكوينه كما يشرف على املفشية أسالك التفتيش يف مجيع املستويات ويف مجيع االختصاصات ،وتقوم بتسي
.مفتش ،إذ يكلف املفتش العام بتنشيط عمل املفتشني املوضوعيني حتت سلطته ومتابعته 12العامة مفتش عام يساعده 

تنشأ وتعمل املفشية العامة حتت سلطة وزير مباشرة ،كما ورد يف املادة األوىل من املرسوم املذكور أعاله والذي نقرأ فيه 
تفتيش أعمال اهليكل الالمركزية للمؤسسات التابعة : حتت سلطة وزير الرتبية الوطنية مفشية عامة تكلف باملهام التالية 

.لوزارة الرتبية الوطنية ومراقبة هذه األعمال وتقوميها 
جند أن احلديث أصبح عن اإلشراف الرتبوي كمفهوم متطور يتضمن ،)2(وبالتدقيق يف هذه األدوار اليت حددها مرسي 

جمموعة من املمارسات البيداغوجية املعقلنة اليت تصب يف منبع واحد هو املعلم، ركيزة أي حتسني وتطور تعليمي تربوي 
كيز على النهوض وبالتايل رقي اجتماعي ثقايف وهذا ما أكده األفندي حيث حدد للمشرف الرتبوي دورا هاما ربطه بالرت 

بعملييت التعليم والتعلم وذلك من خالل تنسيق وحتريك وتوجيه منو املعلمني يف اجتاه يستطيعون معه وباستخدام التالميذ 
.أن حيركوا منو كل تلميذ وأن يوجهوه إىل أغىن وأذكى مسامهة يف العامل الذي يعيشون فيه

أهمية وأهداف اإلشراف التربوي: ثانيا 
:اإلشراف التربوي والحاجة إليه أهمية -أ

يكتسب اإلشراف الرتبوي من كونه عمل تعاوين يركز مبفهومه الشامل على تنمية العملية التعليمية والرتبوية بكافة 
عناصرها وعلى رأسها املعلم الذي ميثل العنصر البشري الفاعل فيها واملشرف الرتبوي راعي تلك التنمية ، ألنه املعايش 
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عمل الرتبوي امليداين املالحظ جلميع العناصر املتصلة بالعملية الرتبوية املدرك لدور كل عنصر يف مساعدة املعلم احلقيقي لل
.واملتعلم كاملقررات الدراسية والوسائل التعليمية  ، وأساليب التقومي ولذلك مت االهتمام باإلشراف الرتبوي 

:وتتضح أمهية اإلشراف الرتبوي من خالل ما يلي  
يعد اإلشراف حلقة وصل بني مجيع مدخالت  العملية التعليمية ، لذا كانت أمهيته وفاعليته والبد من تطوير مجيع - 

جوانبه املختلفة كي تتحقق الرتبية هدفها االمسي وهو بناء اإلنسان انطالقا من موقع اإلشراف الرتبوي اهلام يف العملية 
.التعليمية  

ات الرتبوية يف مواجهة تكيف املعلمني نتيجة تعري وظيفة املدرسة وتطويرها ومع تغري مفهوم مع ازدياده مسؤولية املؤسس- 
التعلم بصفة عامة تزداد أمهية االشراف الرتبوي بشكل خاص ، نظرا ملا يوفره من حتسني للعملية الرتبوية التعليمية وخاصة 

صره من مناهج ووسائل وأساليب وبيئة ومعلم وطالبان االشراف الرتبوي يعين باملوقف التعليمي ألتعلمي جبميع عنا
أنواع النشاط التنسيق بني وظيفة املدرسة وبنيىعلويسعي لتحقيق أفضل أهداف التعلم والتعلم ويعمل االشراف

)1(االرتفاع مبستوي اخلدمة التعليميةإىل مما يؤديالتعليمي

:لعدة أسباب هي يرى معظم الرتبويني أن اإلشراف الرتبوي ضرورة حتميةو 
:ـ التطور يف جمال الرتبية نظراً لتطور املعارف بصفة عامة 1

تعد رواق للرتبية مثل علم النفس وعلم االجتماع وعلم اإلدارة  
الساحقة ملن ميارسون التعليم يف كافة البالد النامية،ومن بينها اململكة العربية السعودية وذلك بسبب عوامل كثرية منها 

جود هيئة متفرعة ملتابعة طبيعة اإلعداد املسبق للمعلمني القدماء وطبيعة املسؤوليات املناطة باملعلم ولذلك فإنه يتحتم و 
.تطور املعارف واملمارسات الرتبوية احلديثة وضمان إحاطة املعلمني واإلداريني مبستجدات الرتبية 

:ـ املسامهة يف تطوير التعليم 2

الشك يف أن الرتبية هي الوسيلة األساسية لإلصالح والتقدم إذ أن حتسني نوع الرتبية من أهم ما يسهم يف واالجتماعية و 
هذا اإلصالح والتطور والنمو إسهاما فعاال وحتسني نوع التعليم يقوم على رفع مستويات املعلمني والعاملني يف التعليم 

امة جلعلهم أكثر اتصاًال باحلياة املعاصرة ،واقدر على تفهم ظروفها بصفة عامة وذلك يطور ثقافتهم العلمية واملهنية والع
.

ويكاد الفكر الرتبوي املعاصر يتفق على أن عملية تربية املعلمني وإعدادهم للتدريس متثل مرحتني متكاملتني 
م وثانيهما استمرار تربيتهم يف أثناء 
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احتكاك املعلم باملشكالت امليدانية الواقعية وعندئذ يقرتن ما يتعلمه من حقائق تربوية بالواقع العملي
:ـ صعوبة متابعة مجيع النواحي الفنية واإلدارية من قبل مدير املدرسة 3

املهام امللقاة على كاهل مدير املدرسة كبرية ال يستطيع متابعة مجيع النواحي الفنية واإلدارية بكل دقة ،بسبب كثرة 
دير املرحلة االبتدائية  متابعة األعمال امللقاة على كاهله، باإلضافة إىل عدم متكنه من مجيع التخصصات فمن املمكن مل

معظم التخصصات ولكن يستحيل ذلك يف املرحلة املتوسطة أو الثانوية لذلك فاملدرس حباجة ماسة لشخص متخصص 
يشرف على عمله وينقل له خربة زمالئه ليحل الكثري من املشاكل اليت تواجهه

:ـ تفاوت مستويات املدرسني 4
املعلمني و املدرسني ليسوا سو 

التعليم ولذا فانه يتحتم وجود هيئة متفرغة لإلشراف تكون مهمتها معاونة املعلمني على أداء العملية التعليمية يف أفضل 
يبهم أثناء اخلدمة عملية متصلة احللقات من 

.
:احتياج العاملني يف أي جمال من جماالت التوجيه -5

يف جمال السياسة والصناعة ويف مجيع املؤسسات اخلاصة والعامة جند التطلع والضرورة امللحة إىل نوع من اإلشراف 
ات النفسية واالجتماعية لألفراد ويهيئ هلم فرص النمو وكتساب اخلربات والتقدم الوظيفي أمام العاملني يرعى احلاج

واملدرس الذي يباشر مهنة التدريس حيتاج هو اآلخر إىل من يوجهه ويشرف عليه حىت يتقن أساليب التعامل مع الطالب 
ل الوزارة على بلوغهاويزداد خربة مبهنته وحىت يستطيع أن حيقق األهداف اليت تعم

ـ اإلشراف الرتبوي وسيلة لتبادل اخلربات6
من الصعوبة مبا كان على املعلم تبادل اخلربة مع زمالئه يف نفس التخصص على نطاق واسع وذلك لقلة املعلمني 

به يعتمد على املتخصصني يف جمال واحد يف املدرسة الواحدة يف أغلب األحيان لذلك فاإلشراف الرتبوي يف معظم أسا لي
)1(.تبادل اخلربات بني املعلمني يف جمال التخصص وبني املعلمني بصفة عامة 

ـ حتديد احتياج اهليئات التعليمية باملدارس7
إن حتديد احتياج اهليئات التعليمية باملدارس إىل دورات تدريبية أو ندوات مصغرة ال يأيت إال بعد دراسة ميدانية 

داخل املدارس يقوم املش
عدم إعداد عدد كبري من املدرسني تربوياً -8

وجود عدد كبري من املعلمني غري مؤهلني تربوياً ملهنة التدريس حيث أن الوعي بأمهية التعليم دفع إىل التوسع يف 
من املعلمني فكان من الضروري االستعانة مبعلمني مل يؤهلوا أصال ملهنة التدريس، افتتاح املدارس دون إعداد عدد كايف

198م ،ص2004، 2ان للنشر والتوزيع ، طجميل عمر نشوان ، السلوك التنظيمي في اإلدارة واإلشراف التربوي ، دار الفرق/ يعقوب حسين نشوان -1
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وقد مارست هذه الفئة عملها دون إملام بكثري من طرق التدريس والعلوم الرتبوية والنفسية،وال ميكن أن تكون هذه الفئة 
يب وحده ال يكفي حيث البد من اإلشراف على مستوى الكفاية إال إذا أقيمت هلا برامج تدريبية من جهة أخرى فالتدر 

املباشر على مثرات التدريب حىت يكون هؤالء املعلمون من خرية املعلمني
9:

ملشكالت 
امليدانية للمعلمني يف ضوء الواقع امليداين وتزويدهم بكل التوجيهات واإلرشادات الالزمة اليت متكنهم من السري قدماً يف 

عملهم وتقيهم عثرات املهنة
:عدم إملام املدرسني اجلدد إملاماً كافياً باملعلومات الالزمة يف عملية التدريس - 10

فنية التدريس اليت حتتاج إىل الوقت واخلربة باإلضافة إىل ذلك فإن املعلم ال يكون وكذلك عدم إملامهم بتكنيك و 
على علم تام بالفروق الفردية بني التالميذ األمر الذي حيتاج إىل خربة طويلة يف جمال التدريس كذلك الفروق الفردية بني 

.رفني 
املدرس املنقول- 11

إن املدرس املنقول من بيئة مدرسية إىل بيئة مدرسية جديدة حيتاج الن يتأقلم ويتكيف مع الوضع اجلديد ليتالءم 
)1(مع اإلمكانيات والفروق اجلديدة وهذا حيتاج للتوجيه من املشرف الرتبوي اخلبري 

:أهداف اإلشراف التربوي في المدارس -ب
اإلشراف الرتبوي له أهداف كثرية يرغب يف حتقيقها والوصول إليها من خالل املعلم الذي يعترب وسيلة لتحقيق 

فهم اإلسالم فهماً صحيحاً متكامالً وغرس العقيدة  اإلسالمية ونشرها وتزويد "أهداف خاصة ،فاألهداف العامة هي
به املعارف واملهارات املختلفة وتنمية االجتاهات السلوكية البناءة الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية واملثل العليا وإكسا

:واألهداف اخلاصة هي، 
حتسني مواقف التعليم لصاحل التلميذ وهذا التحسني ال يكون عشوائياً،بل البد من ختطيطه والبد من تقومي هذا  -1

التحسني املخطط
ة  اهتمام املعلمني وتشويقهم بالعملية التعليمية وحتسينها   ،أي أن يكون هناك استمرارية يف التحسني  على أن إثار -2

يكون التحسني واستمراره دون هدف بل يربط باهلدف الذي حيدد حبيث يساعد هذا على منو املعلمني منواً مهنيا مستمراً 
)2(

94م  ص1985، مطبعة مؤسسة دار العلوم ، الدوحة ، 7عزت جرادات ، القيادة في اإلدارة التربوية ، مجلة التربية ، عدد . 1
79م ص1974عبد الكريم درويش وليلى تكال ، أصول اإلدارة العامة ، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ، 2



اإلشراف التربوي في عصر المعرفةالفصل الثاني
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـ

53

التعليم احلقيقية يف وضوح تام وان يدرك ما تقوم به املدرسة من دور متميز يف مساعدة املعلم على أن  يرى غايات -3
حتقيق هذه الغايات

مساعدة املعلم على التفريق بني األهداف والوسائل وعلى رسم صورة واضحة لألهداف اليت تعمل املدرسة على -4
بلوغها

سائر املواد الدراسية  ومتكينه أيضا من إدراك الصلة مساعدة املعلم على رؤية مادته الدراسية يف وضعها الصحيح بني-5
اليت تربط مدرسته بغريها من املدارس

6-
احلاجات وحل تلك املشكالت

ني املعلمني وبث التعاون بينهم وإمنائهم مهنياً وعلمياً حتسني اجلو املدرسي وتقوية أواصر العالقة ب-7
بناء قاعدة خلفية  صلبة بني مجاعات املعلمني حبيث ينظر الواحد منهم انه مكمل لآلخر ومعزز له-8
التأكد من العمل الذي يصلح له كل معلم حىت ميكن وضع  اجلل املناسب يف املكان املناسب مث تشجيعه على -9

الذي فيه إبراز قدراته وإشعاره بالنجاحمواصلة التقدم
إذكاء محاسة املعلم ،وبعث روح التنافس بينه وبني زمالئه املعلمني- 10
11 -
قبولةتقومي النتائج اليت أدت إليها جهود املعلمني يف اجتاه املبادئ واملثل العليا امل- 12
مساعدة املعلم يف تشخيص ما يلقاه من صعوبات يف عملية التعليم ويف رسم اخلطة لتاليف تلك الصعوبات والتغلب - 13

. عليها
:)بتصرف(اختياراألهداف التاليةمتلرداح الخطيب وآخرون)اجتاهات حديثة ( كتاب اإلدارة واإلشرافا جاء يفومم

) اإلشراف(، وهذا التحسني ال يكون عشوائيا ، بل يكون خمططا أي أن التوجيه حتسني موقف التعليم لصاحل التلميذ- 
.يهدف إىل التحسني املبين على التخطيط السليم والتقومي واملتابعة 

البد يف التوجيه من االهتمام مبساعدة أفراد التالميذ على التعلم يف حدود إمكانات كل منهم حبيث ينمو منوا متكامال - 
.ما يستطيعه الفرد حسب قدراته إىل أقصى 

ال يتم التوجيه السليم إال إذا كان تعاونيا بني املوجه واملعلم وإدارة املدرسة وكل من له عالقة بتعليم التلميذ- 
مساعدة املعلمني على تتبع البحوث النفسية والرتبوية ونتائجها ودراستها معهم ومعرفة األساليب اجلديدة الناجتة من 

وال بد للمشرف أن يولد عند املعلم حب االطالع ، والدراسة والتجريب ، وذلك لتطوير أساليب تدريسهم البحوث ، 
.ويتضمن هذا النمو املهين للمدرس ، كما يتضمن النقص األكادميي املهين 

.مساعدة املعلمني على حتديد أهداف عملهم ، ووضع خطة لتحقيق هذه األهداف - 
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تعاونية تشخيصية عالجية ، إذا ينبغي أن يعمل املوجه على تشخيص املوقف التعليمي وإبراز اإلشراف الرتبوي عملية- 
.ما فيه من قوة وضعف ، وتوجيه املدرسني لعالج الضعف وحتاشي املزالق وتدارك األخطاء 

ل منوه املهين ، وسد أن الفرتة الزمنية اليت يقضيها املدرس يف إعداده ال تكفي ، لذلك ال بد للمشرف أن يوجهه الستكما
النقص يف تدريبه ، والعمل على تشجيعه على حتمل مسؤوليات التدريس ، وتعريف القدامى من املعلمني باملستحدث يف 

.عامل الرتبية ، والتعليم ، ومساعدة املدرس املنقول حديثا ليتأقلم مع الوضع لينجح يف عمله وليستمر يف منوه املهين 
تشجيع املدرسني على القيام بالتجريب والتفكري الناقد البناء يف أساليبهم اليت تناسب تالميذهم ، وأن يسمح املشرف 

للمدرس بانتقاد أساليب ومالحظات املشرف وأساليب تدريسه ، وان ينتقي منها ما يناسب الظروف واإلمكانات احمللية 
، وال بد أن يكون النقد بناء 

لرتبوي إىل محاية التالميذ من نواحي الضعف يف املادة الدراسية أو العالقات االجتماعية أو املثل والقيم يهدف اإلشراف ا
.اليت يسلك املدرس مبوجبها 

جيعل اإلشراف الرتبوي املدرسني يقتنعون بأن ما يعملونه داخل الصف ، هو مكمل ملا يقوم به تالميذهم خارج الصف 
سواء يف احلديقة أو املخترب

)1(داخل املدرسة وخارجها ، وجيب أن يشجع املعلمني على توجيه التالميذ إىل التطبيق العملي ملا يدرسونه

خصائص ومهام اإلشراف التربوي: ثالثا 
:الحديث خصائص اإلشراف التربوي -أ

:يتميز اإلشراف الرتبوي احلديث باخلصائص اآلتية 
ـ انه عملية قيادية تتوافر فيها مقومات الشخصية القوية اليت تستطيع التأثري يف املعلمني والطالب وغريهم ممن هلم عالقة 1

.بالعملية الرتبوية وتعمل على تنسيق جهودهم من اجل حتسني تلك العملية وحتقيق أهدافها  
ـ إنه عملية تفاعلية تتغري ممارستها بتغري املوقف واحلاجات اليت تقابلها ومتابعة كل جديد يف جمال الفكر الرتبوي والتقدم 2

.العلمي 
ترحب باختالف وجهات النظر مبا ) من ختطيط وتنسيق وتنفيذ وتقومي ومتابعة(نه عملية تعاونية يف مراحلها املختلفة أ-3

.سليمة بني املشرف واملعلم وينظم العالقة بينهما ملواجهة املشكالت الرتبوية وإجياد احللول املناسبةيغطي على العالقة ال

75م ص 1987عيد ديراني ، العالقات اإلنسانية في اإلشراف التربوي ، المجلة الثقافية الصادرة عن كلية التربية ، الجامعة األردنية ، .1
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نه عملية تعين تنمية العالقات اإلنسانية واملشاركة الوجدانية يف احلقل الرتبوي حبيث تتحقق الرتمجة الفعلية ملبادئ أ-4
ية يف العطاء والبعد عن استخدام السلطة وكثرة العقوبات وتصيد الشورى واإلخالص واحملبة واإلرشاد يف العمل واجلد

.األخطاء 
نه عملية تشجع البحث والتجريب واإلبداع وتوظف نتائجها لتحسني التعلم وتقوم على السعي لتحقيق أهداف أ-5

.واضحة قابلة للمالحظة والقياس 
املبادرات اإلجيابية وتعمل على نشر اخلربات اجليدة نه عملية مرنة متطورة تتحرر من القيود الروتينية، وتشجع أ-6

والتجارب الناجحة ،وتتجه إىل مرونة العمل وتنويع األساليب
نه عملية مستمرة يف سريها حنو األفضل  ،ال تبدأ عند زيارة مشرف وتنقضي بانقضاء تلك الزيارة بل يتمم املشرف أ-7

الالحق مسرية املشرف السابق
د على الواقعية املدعمة باألدلة امليدانية واملمارسة العملية وعلى الصراحة التامة يف تشخيص  نواحي نه عملية تعتمأ-8

القصور يف العملية الرتبوية
نه عملية حترتم الفروق الفردية بني املعلمني وتقدرها  فتقبل املعلم الضعيف  أو املتذمر،كما تقبل املعلم املبدع أ-9

.والنشيط 
:مهام المشرف التربوي ومجاالت عمله تحليل –ب 
تحليل مهام المشرف التربوي-1/ب
: المهام الفنية –1/1/ب
:ـ املشاركة يف اختيار املعلمني وتوزيعهم على املدارس 1

املشرف كحلقة وصل بني اإلدارة يف املركز وامليدان يستطيع أن يساهم مسامهة فعالة يف تقدمي صورة عن 
من املعلمني يف واحد أو أكثر من التخصصات ، كما يساعد يف التوصية باختيار املعلمني الذين احتياجات املدارس

.يناسبون حاجات هذه املدرسة أو تلك يف ختصـص معني 
:ـ تنظيم اجتماعات مع املدرسني 2

حدى املواد ويناقش وقد تأيت هذه االجتماعات يف مطلع العام الدراسي اجلديد ، حيث يلتقي املشرف الرتبوي مبدرسي إ
ويكون من مثرات هذا االجتماع إثارة انتباه املعلمني .وإياهم املنهج الدراسي هلذه املادة والكتاب املقرر وكفاية دليل املعلم 

كما قد يأيت االجتماع .لبعض اجلوانب اهلامة يف املنهج ، والوقت املناسب من الفصل الدراسي لتناول هذا اجلاذب 
كما قد يأيت االجتماع بعد انتهاء االمتحانات ، وقد يأخذ االجتماع شكل . موعد االمتحانات النهائية مبناسبة اقرتاب 

.ورشة عمل لتحليل األسئلة اليت أستخدمها املعلمون 
:عرض مناذج للمحاكاة يف إدارة الصفوف - 3
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، فال يكفي أن يكون إن جناح عمل املعلم يف داخل غرفة الصف يتأثر بشكل كبري بنجاحه يف إدارة الصف
املعلم متعمقا قي مادة ختصصه ، وأن يكون املنهاج حديثا ومتطورا ، كما ال يكفي اعتماد طرق متميزة يف التدريس 

ويستطيع املشرف الرتبوي ، ومن خالل .واستخدام وسائل نافعة إن مل جيد املعلم سبيال إىل إدارة الصف بطريقه فعاله 
على املعلمني اللذين يكونون قدوة يف هذا األمر ، ويعقد بعد كل حصة حلقة ملناقشة زيارته امليدانية أن يتعرف

االسرتاتيجيات اليت اختذها املعلم ويقدم تفسريا لكل اسرتاتيجية مبا يساعد على توليد القناعات باألخذ مبثل هذه 
.االسرتاتيجيات يف العمل 

ـ اإلشراف على املوقف التعليمي وتنظيمه4
ر عملية التعليم على وضع املنهج املتطور ،بل البد إذا أريد هلذا املنهج من أن حيقق أهدافه بالصورة ال تقتص

املرجوة من أن ينظم املوقف التعليمي بصورة عامة فاملشرف الرتبوي ميكن أن يساعد املعلمني على وضع قواعد لتصنيف 
قابالت اخلاصة أو غري ذلك من األسس وحسب ما يتطلبه التالميذ إىل جمموعات حسب العمر أو االستعداد العام أو امل

املوقف التعليمي
:ـ اإلشراف على طرق التعليم وأساليبه5

ليس من شك يف أن حتسني نوعية التعليم الصفي هو من املهام الرئيسية املنوطة باملشرف الرتبوي ،حيث يرغب 
نية من عمله وينطبق هذا القول بصفة خاصة على املعلم على وجه العموم يف أن يسرتشد مشرفه يف اجلوانب الف

املستجدين من املعلمني الشباب الذين يتوقعون زيارة مشرفيهم الرتبويني خالل األسابيع األوىل من عملهم ليتسىن هلم 

)1(: ربات البيئة يف عملية التعليم والتعلم اإلفادة من خ-6

من واجبات اإلشراف الرتبوي األساسية أن يضع دليال حيدد فيه املرافق املختلفة يف البيئة اليت حتيط باملدرسة وان 
يعمل على تطوير عالقات عمل إجيابية واعية مع املسؤولني واملشرفني على هذه املرافق

:ملهم 7
يتم إعداد املعلمني للمهمات التعليمية يف كليات إعداد املعلمني ، ويتم تدريبهم على مطالب العمل ميدانيا أثناء الدراسة  

ولكنهم من ناحية عملية يواجهون مشكالت حقيقة عندما يباشرون أعماهلم الفعلية يف املدارس اليت يعينون للعمل فيها 
.بوي بالتعاون مع إدارة املدرسة مسؤولية املعلمني اجلدد لعملهم وتقع على جهاز اإلشراف الرت .

على املشرف الرتبوي أن يتعامل مع املعلم املبتدئ ويشعره بأنه أخ له وصديق درس اكثر منه ومر خبربات وصعوبات اكثر 
وعاجلها وإنه يستطيع أن يساعده يف تذليل العقبات والسيطرة على املشكالت اليت قد تواجهه

:تشجيع املعلمني على جتاوز إطار الكتاب املدرسي املقرر لتحقيق أهداف املنهج ـ8
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كثريا ما مييل املعلمون إىل االلتزام احلريف بالنصوص الواردة يف الكتب املدرسية املقررة ، باعتبارها مواد تعليمه 
مناذج متثل متطلبات املنهج ، ولكنها ال منتقاة حبذر وعناية تبعدهم عن الوقوع يف األخطاء احملتملة وهذه النصوص هي 

.تعكس كل مقوماته 
وإذا كان املعلم يلتزم حبرفيات الكتاب املقرر وال جيد من يثري اهتمامه باملواد التعليمية املساعدة على استكمال 

صيل املعرفة حتقيق أهداف املنهج خارج إطار الكتاب املدرسي يكون قد أقفل أمام التالميذ بابا واسعا من أبواب حت
يتصل بعضها باالكتشافات واملخرتعات : ولذلك يلجأ جهاز اإلشراف إىل إعداد مواد تعليمية متنوعة . واكتساب اخلربة 

احلديثة ، ويتصل بعضها بالنماذج املتنوعة لإلنتاج ، ويتناول بعضها األخر األحداث ويطرح بعضها للنقاش طبقا ملا 
طقة اليت توجد فيها املدرسةيستحوذ على اهتمام الناس يف املن

:ـ اإلشراف على النمو املهين للمعلمني 9
يقوم برنامج اإلشراف الناجح على أساسا من مراعاة حاجات املعلمني كما أن املتغريات السريعة يف جماالت 

تربز احلاجة إىل النمو احلياة ويف الرتبية بشكل خاص يتطلب أن يتابع املعلم ما جيد من إجنازات يف ميدان الرتبية ومن هنا
املهين للمعلم ويتضح دور املشرف الرتبوي يف إثارة املعلمني على االهتمام باإلجنازات احلديثة يف الرتبية

:ـ العمل على تطوير املنهج 10
ي من ينظم إن عملية تطوير املنهج ليست مهمة اإلدارة العامة للمناهج بوزارة الرتبية والتعليم ، وإن كانت هذه اإلدارة ه

بل يأيت التطوير كثمرة جلهد مشرتك يساهم . عملية التطوير  وتطوير املنهج ليس عمال إفرادياً يقوم به املختص الرتبوي 
كما يساهم يف العمل على .يف حتقيقه املشرف كقائد تربوي بالتعاون مع املعلمني الذي نفذوا توجيهات املنهج ميدانيا 

.عايشوا مع اخلربات اليت يتيحها املنهج وتدارسوا املعلومات واملعارف اليت ركز عليها تطوير املنهج الطلبة الذين ت
إن تطوير املنهج ينبغي أن يعترب متسلسالً يعتين به جمموعات خمتلفة من العاملني يف املدارس تسري بالعمل عرب 

تسلسل كما أن دور املشرف الرتبوي يف مراحله املختلفة بينما يقوم كل منهم بدور خمتلف يف تغطية خمتلفة من ذلك ال
.

:تقومي العملية التعليمية - 11
ليمية التعلمية وذلك حبكم عالقته إن اإلشراف الرتبوي مسؤول مسؤولية مباشرة عن تقومي اجلوانب املختلفة للعملية التع

 .
بصورة عامة فحسب بل هي عملية متكاملة تشمل مجيع اجلوانب هذه املؤسسة وجيب أن تكون عملية التقومي ألي 

)1(حكم عام ذا اجلانب وغري مقتصرة على إصدار نب املؤسسة الرتبوية مبنية على دراسة متعمقة هلجانب من اجلوا

:ـ عقد الدورات للمدرسني أثناء اخلدمة 12
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يتصل املشرف الرتبوي يوميا بامليدان يف هذه املدرسة أو تلك ، ويطلع على جوانب العمل وعلى املشكالت اليت يواجهها 
ذلك يستطيع املشرفون الرتبويون وعلى ضوء .ات التعليمية املقدمة للتالميذنب النقص يف اخلدماملعلمون ، وعلى جوا

:وجبهد تعاوين اقرتاح بعض الدورات اليت تعا،
.ـ دورة الستخدام احلاسب يف التعليم 1
2.
.ـ ورشة عمل يف القياس والتقييم الرتبوي لتحسن أداء املعلم يف االختبارات 3
.ـ ورشة عمل لتدريب املعلمني على استخدام املواد األولية املتوفرة يف البيئة يف صنع الوسائل التعليمية 4
ورة لتدريب املعلمني على إثارة اهتمام الطلبة باألنشطة ،ـ د5
.ـ دورة للمعلمني املشرفني على املكتبات املدرسية لتعريفهم باألساليب املناسبة لتفعيل دور واجتذاب الرواد إليها 6
.ـ دورة لتدريب املعلمني على طريقة جديدة يف التدريس 7

:المهام االدارية -1/2/ب
عاتق املشرف مسؤولية متابعة األعمال اإلدارية اليت تناط باملعلم أومديراملدرسة باإلضافة إىل ما خيتص يقع على 

به املشرف من أعمال يغلب عليها الطابع اإلداري كاعداد السجالت وإنشاء امللفات اليت تنظم برنامج عمله اليومي ، أما 
املتابعة للتأكد من صحة تنفيذ اجلوانب اإلدارية من العمل على مستوى مهماته اإلدارية اخلارجية فتتضمن إجراءات

.املدرسي أو الصفي  هذا باإلضافة إىل مهامه الفنية ، وذلك لبلوغ أهداف الرتبية املرسومة 
ـ استثمار املشرف ملوقعه كحلقة اتصال بني اإلدارة وامليدان يف العمل على تكامل دوريهما1

توفري التغذية الراجعة للعاملني يف األنشطة املختلفة يف جمال الرتبية والتعليم ، للمشرف الرتبوي أمهية باللغة يف
)1(على مستوى التخطيط والتنظيم والقيادة والتطوير والتقومي والعالقات مع البيئة احمللية 

:يتم ذلك من خالل : إدارة شؤون التالميذ -2
على تنظيم قبول التالميذ اإلشراف- 

.اجلدد 
.متابعة النظام واالنضباط املدرسي الداخلي واخلارجي - 
.متابعة تنظيم االختبارات املدرسية وحسن سريها وحتليل نتائجها - 
.ية الشؤون الصحية متابعة الربامج اخلاصة املتعلقة برعاية الشؤون االجتماعية وخدمات التوجيه واإلرشاد ورعا- 
.متابعة النشاطات املدرسية وتوفري التسهيالت الفنية واإلدارية مبا يضمن جناح التنفيذ - 
:وميكن حتديد هذه املهمة كما يلي : رعاية شؤون املعلمني والعاملني -3
.متابعة دوام املعلمني وانضباطهم - 
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..بأعماهلم متابعة تنفيذ القوانني والتعليمات الرمسية املتعلقة - 
.تشجيع وتنمية العالقات اإلنسانية بني العاملني ورعاية املناسبات اخلاصة بذلك - 
.متابعة السجالت وامللفات اخلاصة بالعاملني والتأكد من صحة البيانات املوجودة فيها - 
.متابعة وتلبية حاجات العاملني املتعلقة مبتطلبات وظائقهم وأدوارهم اإلدارية أو الفنية - 
وذلك بتنظيم خدمة املدرسة للمجتمع احمللي من ناحية ، واستفادة املدرسة : -4

:ا يلي من خالل م: متابعة الشؤون املالية -5
.متابعة التعليمات والنظام املايل اخلاص باملدرسة والتأكد من سالمة اإلجراءات املالية املتبعة - 
 -.
وتنظيم البناء املدرسي مبرافقه املختلفة ، ويتم ذلك من خالل متابعة املشرف إدارة: تنظيم التسهيالت املادية املدرسية -6

.وتسهيل وتنظيم برامج الصيانة للبناء والتجهيزات املدرسية 
وذلك إلصدار أحكامه واختاذ قراراته اليت تساهم يف ضبط وتوجيه مسرية : التقييم اخلتامي ومتابعة اجلوانب اإلدارية -7

)1(املدرسة كنظام 

ويمجاالت عمل المشرف الترب- 2/ب

:اإلجياز كمايلي
جمال االجتاهات والقيم الرتبوية-1

فاملشرف الذي يستمد إهلامه من فلسفة شخصية ناضجة للرتبية ، يستطيع أن يعمل مع غريه من . الرتبوي الذي يبذلونه 
.ن راسخ بالدور اخلطري الذي ميكن أن تلعبه الرتبية يف تطوير األمة بأسرها املدرسني حنو تكوين وتنمية فهم عميق وإميا

دا يدعو إليه قادة اإلشراف الرتبوي يف اآلن اجتاها جديأصبحمل يلق يف املاضي من االهتمام والعناية ما يستحقه ، وقد 
.الدول اليت سبقتنا يف تطوير براجمها الرتبوية 

جمال إثراء املناهج-2
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....ذه ، مث إعادة تقوميه وتنفيذه ، مث إعادة تقوميه وختطيطه وتنفي

.تؤديه املدرسة ، وما جيب أن تؤديه ، وما ميكن أن تؤديه 
ف الرتبوي ، وان أفضل وسائل ولقد اصبح من املتفق عليه اآلن أن النمو الشخصي املهين هدف من أهداف اإلشرا

وليس معىن ذلك أن تطوير املنهج وحتسينه ليس جديرا يف ذاته ببذل ذلك . حتقيقه هي دراسة املنهج من كافة نواحيه 
اجلهد الكبري ، ولكن املقصود هو إبراز أن يف جمال دراسة املنهج فرصا لنشاط اإلشراف الرتبوي لتحقيق التحسن الدائم 

.ر يف التعليم والتحسني املباش
جمال األجهزة والوسائل التعليمية-3

إن إمداد املدرسة مبا هو ضروري من مواد ووسائل تعليمية ال يضمن يف ذاته حتسني التعليم ، ولكنه على أية حال 
رة فاملشرف الذي يعتقد أن نقص األدوات واملواد يف مدرسة ما يعوق املدرسني عن تأدية عملهم بصو . مسؤولية املشرف 

مرضية  قد يويل جمال األجهزة والوسائل واملواد التعليمية اهتماما خاصا حىت ال  تكون حائال دون حسن تأديتهم لعملهم 
وإذا مت اختيار هذه األجهزة واملواد على أساس تعاوين فان املدرسني الذين يشرتكون يف ذلك النشاط سيجدون فيه حافزا .

يتحسن املوقف التعليمي كله بدرجة تفوق ما يستطيع توافر املواد التعليمية يف على النهوض مبستوى عملهم ، ومن مث 
.ذاته أن يقدمه 

:جمال النشاط املدرسي -4
إن هذا النوع من النشاط جد هام ، ولذلك يفرتض أن يعمل كل من املشرف واملدرس على حتسني املوقف 

.التعليمي وقت ممارستهم هلذا النشاط 
حتسني املوقف التعليمي العام ميكن أن يتم باستخدام القدرات اخلاصة للمدرسني يف جوانب وقد جيد املشرف أن

النشاط املدرسي املختلفة ، وهلذا جيب أن تعطى الفرصة اليت تسمح للمدرس ملمارسة هواية أو تنمية ميل خاص أو تأدية 
كذلك فان ما يشعر به . خدمة خاصة للعمل املدرسي ، وزنا كبريا بقدر ما ميكن أن تؤدي إليه من

املدرس من ارتياح يف اتصاالته غري الرمسية بالتالميذ وبغريه من املدرسني يكون عامال هاما يف تكيفه مع املوقف التعليمي 
الذي يعمل فيه ، كما أن اخلربة اليت يكتسبها من العمل مع الصداقة اليت يلزم توافرها يف أي نشاط ميارس يف جو 

.وقراطي دمي

)1(الرتبوية 

:جمال القيادة والتخطيط   -5
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الرتبوي على فيعمل املشرف . من مهام اإلشراف الرتبوي تنمية القيادة بني العاملني وعدم االستبداد بالسلطة 
.

:
القوة والضعف عندهم ، ويسند املسؤوليات املختلفة إليهم لالستفادة مبا يفهم املشرف إمكانيات املدرسني ، ومواطن - أ

.عندهم من طاقات كامنة 
يتيح الفرص للمدرسني للتعرف على األساليب والطرق اجلديدة لتعليم تالميذهم ، وتوسيع آفاق اخلربة عندهم ، - ب

.واطالعهم على ما جيد من تطورات يف مهنة التعليم 
هم من الرتبويني قادرين مثله على املبادرة يف حل املشكالت ، وتقدمي األفكار اجلديدة ، وعليه أن يعترب املدرسني وغري - ت

يرحب بذلك 
- ث

.حتقيق التقدم يف مهنتهم 
تنمية العالقات اإلنسانية ، رفع الروح املعنوية لدى : وهناك وظائف كثرية لعمل املشرف الرتبوي كقائد تربوي منها 

)1(النشاط ، تقدمي املعاونة الفنية ، توجيه العمل اجلماعي أوجهاملدرسني ، وترغيبهم يف عملهم ، التنسيق بني خمتلف 

النمو املهين والعلمي للمدرسني-6
املدرسني أثناء اخلدمة يعترب أمرا ضروريا الستكمال فرتة اإلعداد يف معاهد التكوين والكليات ، ذلك أن إن منو

ميكن املدرس من تناول كثري من املشكالت اليت قد تواجهه يف امليدان ، عالوة على انه يف فرتة اإلعداد هذا اإلعداد قد ال
ويواجه املدرس اجلديد بصورة عامة مشكالت تعليمية تتعلق بالتالميذ ، .يتم الرتكيز على اجلانب النظري أكثر من غريه 

.
ويتوفر . ويرى األفندي أنً ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ املدرس الذي ال ينمو يف مهنته ، يصبح عالة وعبئا ثقيال على املدرسةً  

يق النمو املهين للمعلمني كالقراءة واالطالع على الدراسات واألحباث ، واالجتماعات العديد من الوسائل لتحق
واملداوالت اإلشرافية باختالف أنواعها ، وااللتحاق بالدراسات العليا يف املعاهد واجلامعات ، وزيارة املدرسني يف فصوهلم 

.اضرات والندوات الدراسية وكذا حضور املؤمترات واملشاركة فيها ، واالستماع إىل احمل
وتبيان وسائل النمو هذه للمدرسني من واجبات ومسؤولية املشرف الرتبوي ، الذي عليه أن يوجه هذا النمو لتحقيق 

.الفائدة املرجوة 
ال أحد ينكر أن اإلشراف الرتبوي كمفهوم يعترب الركيزة األساسية يف عملية تطوير أداء املعلمني بصفة خاصة يف امليدان 

الرتب
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إن اإلشراف .تزويدهم باخلربات واألساليب الرتبوية اليت تعينهم يف عملهم ومتكنهم من اإلبداع والتجديد واالبتكار 
ولعل ذلك يرجع إىل عدم .  تقدمي احلد املرغوب فيه للميدان الرتبوي الرتبوي لدينا منذ تغيري مسماه وتوطينه مل يستطع 

.. حتقق الشروط واملواصفات اجليدة يف معظم من ينتمي إليه 
ت هلم هذه املهمة الشاقة 

ولعل اخلمس سنوات اليت جتيز ملن يرغب التقدم هلذه املهمة ساعدت يف ذلك،فنجد أن .وكما يقال فاقد الشيء ال يعطيه 
وال ميلك القدر املناسب من . املشرف ليست لديه التجربة واخلربة والقدرة الكافية إلحداث التغيري والتطوير لدى الغري 

. اليت تساعده يف إجناح مهمة اإلشراف وحتقيق أهدافه –يف جم–املعرفة 
فإذا أرادت وزارتنا للرتبية  أن حيدث تغيريا يف امليدان الرتبوي فال بد ).تزبب قبل أن يتحصرم ( وبذلك ينطبق عليه املثل 

الرتبوي بدءا من املدرس، ومرورا مبدير املدرسة  واملشرف الرتبوي، وال من وضع آلية يتم مبوجبها التدرج يف ممارسة العمل 
.يصل إىل اإلشراف إال من مير من خال ل هذه الوظائف وميارسها ممارسة فعلية لعدد من السنوات

- ومنها اجلزائر –وان املطلع على أنظمة بعض الدول 
.

.جمال طرق التدريس -7
وإذا كانت هناك طرق متعددة .عها املعلم لتحقيق أهداف معينةإن طريقة التدريس ليست سوى جمموعة خطوات يتب

مشهورة 
التعلم، وهذا ما جيعلنا نقول أن هناك جذور تربوية ونفسية لطرائق كما يرجع أيضاً إىل ما توصل إليه علماء النفس

.وجيب على املشرف الرتبوي أن يكون ملما .التدريس 
اخل...دالتون أو فرويل، أو هاربرتطريقة :فقد جيد املدرس نفسه حائرا بني طرق التدريس املختلفة،مثل 

ها وال توجد طريقة معينة تعترب ناجحة متاما ،فالعربة ليست بنوع الطريقة ولكن باألسس العلمية اليت تقوم علي
:إن طريقة التدريس اجليدة جيب أن تراعي القواعد التالية.وبنتائجها

وهذه تتحقق مبراعاة الفروق الفردية بني التالميذ ، وحتقق مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة لكل : الروح الدميقراطية - 
شاط املختلف،وكذا تلميذ،وكذلك يتوفر للتالميذ ضمان حرية الرأي ، وبث الروح التعاونية بينهم يف نواحي الن

.
ويكمن مراعاة ذلك بان يكون هناك هدف واضح من الدرس يف ذهن املدرس والتلميذ : سيكولوجية اخلربة والتعليم - 

ذ يف العملية عن طريق النشاط واستثارة ميول التالميذ حنو موضوع الدرس،وحتقيق إجيابية للتالمي. على حد سواء 
.الذايت والتلقائي 

: التقومي الصحيح - 
.           وبذلك يتعرف املدرس على مزايا وعيوب طريقته .التطبيقية 
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طرق التدريس ، وتزويد املدرسني بأحدث املراجع يف طرق التدريس لأفضويشارك املشرف مع املدرسني يف اختيار - 
كما يشجع املشرف املدرسني على تبادل الزيارات يف الفصول الدراسية بينهم . 

.فيستفيد كل مدرس من طريقة زميله 
يس جديدة ، ويسمح هلم باستخدام ابتكار وجتريب طرق تدر يفوجيب على املشرف أن يتعاون مع املدرسني 

)1(أكثر

.جمال التالميذ -8
نظرا ألمهية الدور الذي يلعبه اإلشراف الرتبوي وما يقدم من خدمات للمدرسني ، فقد أجريت دراسات ملقارنة 

. الذين يوجد إشراف على مدرسيهم ، بغريهم من التالميذ الذين ال يوجد إشراف تربوي على مدرسيهم حتصيل التالميذ 

:
االختبارات املختلفة لقياس النمو يف مجيع مظاهر الشخصية من النواحي- 
وإذا كانت هذه االختبارات غري موجودة فعلى املشرف الفين التعاون مع املعلمني على .املعرفية،واالجتماعية،واالنفعالية- 

.عاون املشرف الفين املعلمني على تفسريهاكما ي.عمل هذه االختبارات ، وإرشادهم إىل كيفية احلصول عليها
متابعة سلوك التالميذ وتنظيم املالحظات عن طريق قوائم تعد خصيصا هلذا الغرض،وإعداد سجل تدّون فيه - 

.املالحظات املختلفة
معاونة املعلمني يف تقييم أعمال التالميذ،ووضع االمتحانات ومعرفة أسباب رسوب التالميذ،ومدى مراعاة الفروق - 

.الفردية بني التالميذ عند توزيعهم على الفصول الدراسية
يفمشاركة املشرف الرتبوي مع املدرسني يف الدراسات اليت جتري بشأن حتديد حاجات التالميذ املختلفة وذلك- 

.
.مشاركة املشرف الرتبوي مع امل- 
9-:

 .
:املدرسني ويتجلى هذا الدور من خالل املهام التالية 

.مشاركة املشرف الرتبوي مع املدرسني يف القيام بدراسة البيئة احمللية دراسة علمية- 
.إشرافهم 

66م ص1996بناء المهارات ، اإلسكندرية ، المكتب العربي الحديث ، أحمد ماهر ، السلوك التنظيمي مدخل -1
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.درسني يف القيام بالزيارات والرحالت للمرافق العامة واملؤسسات واملناطق األثرية معاونة ملشرف للم- 
 -

.احمللية 
تشجيع املدرسني وأولياء األمور على زيارة بعضهم بعضا ومن مث التعاون على معرفة أسباب مشكالت التالميذ وإجياد - 

.احللول هلا
العمل على توثيق الصلة بني املدرسة واملؤسسات الشعبية املوجودة يف البيئة احمللية ،لبحث القضايا الرتبوية واالجتماعية - 

.العالقة بتلك املؤسسات ذات 
 -

دوات النوإقامة
)1(...واالشرتاك يف محالت التوعية االجتماعية والصحية والتقاليد الضارةفحة العاداتومكاواحملاضرات

يرى بان عمل wearingen,1962سويرنجنوإضافة إىل املهام اإلشرافية السابقة اليت تقدم كخدمات للمدرسني فان - 
:املشرف الرتبوي يتناول جوانب كثرية منها

.األساليب اليت تعمل على توفري الثقة واالحرتام املتبادل بينه وبني املدرسنيتباعاو تنسيق اجلهود ،ويتطلب ذلك املرونة - 
توسيع اخلربة ،ويتحقق ذلك عن طريق النشاطات التدريبية أثناء اخلدمة،ومعاونة املدرسني على القيام بالزيارات املتبادلة - 

.ني املدارس اليت يشرف عليهاله بني الصفوف املختلفة وب
إثارة اجلهود املبدعة ، ويتأتى ذلك عن طريق دفع املدرسني إىل االبتكار واإلبداع من اجل أن يسامهوا يف دفع وتطبيع - 

التالميذ على الفكر اخلالق وكذلك إثارة املبادرة لدى املدرسني ومعاونتهم على اكتشاف املشكالت الصعبة وحلها 
.تسهيل عملية- 

يتمكن املشرف من حتقيق الكثري يف جمال التجديد والتطوير ويف جمال منو املدرسني مهنيا
نظرا -التعلمي–ملوقف التعليمي حتليل مواقف التعليم ،ويتم ذلك من خالل معاونة املشرف للمدرسني على حتليل ا- 

وهذا ما يدفع املدرسني إىل جتريب املواقف اجلديدة ومواجهة املخاطر املتوقعة يف .خلرباته الواسعة ومعرفته يف هذه املسائل
العملية التعليمية 

على البحث عن زيادة إملام املدرسني بالبحوث والدراسات،وميكن للمشرف القيام بذلك من خالل معاونة املدرسني - 
احلقائق وعمل بعض الدراسات والبحوث املتعلقة بالعملية التعليمية، ومعاونتهم كذلك على تصنيف النتائج وحتليل 

األحداث وصياغة التوصيات وبإمكانية التعاون مع بعض املؤسسات املهنية الرتبوية لعمل دراسة مسحية وتعميم نتائجها 
.على املدرسني 

213رداح الخطيب وآخرون ، مرجع سابق ، ص -1
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:شرف كقائد تربوي مواصفات الم-رابعا
:مواصفات مهنية فنية -1
.أن يكون ملما مبشاكل التقومي وإسناد األعداد - 
.أن يكون قادرا على تفهم اآلخرين واالستماع إليهم - 
.أن يكون قادرا على مساعدة اآلخرين على حل مشاكلهم - 
.أن يكون متمكنا من املواد املدرسية الداخلة يف نطاق ختصصه - 
.يكون قادرا على تنظيم العمل اجلماعي أن- 
.أن يكون ملما بقضايا البحث الرتبوي ومتطلباته- 
:مواصفات اجتماعية أخالقية  -2

التخلق " ، " السلوك الطيب : "
" .الوطنية الصادقة " ، "املهين احلسن 

:اصفات نفسية مو -3
القدرة على : " 

القدرة على التعلم " ،"املرونة والقدرة على التمييز "،" القدرة على اإلقناع " ،" قوة الشخصية " ،"االبتكار والتجديد 
.....اخل"
:مواصفات خلقية  -4
"املظهر احلسن" ، "يكون املشرف قوي البنية :" ضم كل ما ميت بصلة باملظهر اخلارجي للمشرف مثال ي

:مواصفات تكوينية  - 5
:وتنقسم إىل ثالثة أقسام 

" .ثقافة عامة" ،"تكوين ثقايف عام :" ويقصد منه الثقافة العامة مثال : تكوين عام - 
حذق مادة الرياضيات املعاصرة " ،"التكوين الرتبوي : " فقد والتعليم أمثلة وهو ما يتصل مبهنيت الت: تكوين خاص - 
."
الشهادات :" مثال .ويعين به التكوين املدرسي مبا فيه التعليم االبتدائي والثانوي والعايل كذلك : تكوين أساسي - 

.....اخل " التكوين العلمي واملستوى الثقايف" ،"العلمية
:قدمية يف التعليم وبالكفاءة املهنية مواصفات تتعلق باأل-6

.القدرة على تفهم املشاكل ، السرية املثالية ، إتقان لغة التدريس ، الدقة يف التوجيه النقد والنصائح 
:التقنيات االشرفية : خامسا 
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الفعل الرتبوي هنا ترتبط بكفاءة ومؤهالت املشرف الرتبوي ومدي تطلعه علي اجلديد ورغبته يف حتسني ورفع مرودية  
:، بتوظيف خمرتعات العصر خللق إثارة دافعية املعلم ومن بني هذه التقنيات 

وهي عبارة عن تدريب مهين مستحدث للمعلم يعتمد علي االستخدام املنطقي اهلادف ملوفق : تقنية التعلم املصغر -1
.تساعد علي تقومي أداء املعلم وتطويره تعليمي فعلي أي حتديد مهارة تعليمية معنية للحصول علي تغذية راجعة فورية 

: استخدام الفيديو -2
.تعليم أكثر فاعلية من جانب املعلم واملتعلم 

ية التعليمية وخاصة اإلشراف منها من خالل يستخدم كتقنية حديثة يف تنمية العناصر اإلبداعية يف العمل: الكومبيوتر -3
تقليص األعمال الكتابية والورقية املفروضة علي املشرف وزيادة السرعة يف اإلنتاج واألداء واملوضوعية فيما يتعلق باملعلومات 

نرتنت واليت والبيانات اليت يتم مجعها إيل جانب البحث واألعمال العلمية الرتبوية اليت يطلع عليها من خالل شبكة اال
ندوات ، ( جتعله حيسن ممارسته دائما  كما توجد تقنيات ووسائل أخرى غري تلك التقنيات والوسائل التعليمية املعروفة 

والقراءة الذاتية واخلربة الذاتية ) تلفزيون ، فيديو ، شرائح ، أشرطة( كالوسائل السمعية البصرية ) أيام دراسية ، ورشات 
هذه الوسائل أصبحت تقدم تسهيالت يف احلصول علي املعلومات يف أسرع وقت ممكن وأسرع للمشرف الرتبوي ، فكل

.)1(وأحسن صورة متكنه من التكيف مع متطلبات العصر
كما أن هذه األساليب اإلشرافية أصبحت تعتمد تقنيات ووسائل أخرى غري تلك التقنيات والوسائل التعليمية 

كالتكوين عن بعد الذي أخذت به الكثري من الدول ومنها اجلرائر وكذلك ) ورشات ندوات، أيام دراسية، ( املعروفة 
والتكوين الذايت. التكوين الذايت

يقوم على جمهود فردي دائم ويعتمد على القدرات الذهنية للمعلم من أجل حتديث معلوماته بالرجوع إىل مصادر 
ليت يشهدها عامل االتصاالت عرب العامل يف خضم التدفق ووسائل متنوعة، وهو توجه جديد فرضته التحوالت الكربى ا

العلمي والتكنولوجي وخاصة املسجل منه يف ميدان الوسائل السمعية البصرية واإلعالم اآليل وشبكة اإلنرتنت، فكل هذه 
الوسائل أصبحت تقدم للمعلم تسهيالت يف احلصول على املعلومات يف أسرع وقت ممكن وأحسن صورة متكنه من 

:ويهدف هذا التكوين إىل.تكيف مع متطلبات العصرال
.جعل املعلم يعتمد على نفسه يف تكوين وتطوير ذاته- 
.حتسيس املعلم بضرورة البحث وجتديد املعلومات باستمرار- 
.تكالية يف احلصول على الوثائق املدعمة لعملهنبذ روح اال- 
.باستغالل الوسائل التكنولوجيةالتطلع الدائم ملستجدات عامل الرتبية والتدريس - 

:أما أساليب التكوين الذايت فتتمثل يف 

.  نعيمة ، مرجع سابق ستر الرحمان -1
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تلفزيون،فيديو، ( يتخذ أشكاال متعددة كالقراءة الذاتية، الكمبيوتر، الوسائل السمعية البصرية : التكوين الذايت املستقل- 
.واخلربة الذاتية يف امليدان...) شرائح، أشرطة

عني املعلم بطرف آخر هو مراكز خمتصة  أو املشرف الرتبوي  الذي يوجه املعلم إىل مصادر يست: التكوين الذايت املوجه- 
حمددة ترتبط بعالج ثغراته بعد الزيارة التكوينية التقوميية، أو ترتبط مبعرفة اجلديد البيداغوجي الذي سيطبق أو هو بصدد 

لى الثقة واالحرتام املتبادلني كلما زادت دافعية املعلم التطبيق، وكلما كانت عالقة املشرف قائمة على القدرة العلمية وع
.لإلقبال على هذا النوع من التكوين

أنماط اإلشراف التربوي وأساليبه التقليدية والمعاصرة:سادسا 
.أنماط اإلشراف التربوي -أ

وقيادة وممارسة إدارية ال يتأتاها إال .لكثرة املهتمني باإلشراف الرتبوي من املربني 
وحاولوا أن يعرفوه تعريفا ... بعد أعداد وخربة وتدريب 

خاصا وأن حيددوا لكل نوع من أنواعه طائفة من اخلصائص والصفات اليت متيزه عن غريه أكدوا وما يزالون يؤكدون 
أفضل أنواعه وأكثرها مالئمة لتطوير التعليم والتعلم ، وانتقلوا بامسه التقليدي املعروف بالتفتيش إىل مفهوم على 

اإلشراف واعتربوه من حيث الوظيفة والغرض عمال تعاونيا مجاعيا يشمل اجلهود املبذولة من قبل املسئولني يف املدرسة  
املعلمني يف املدرسة ألجل تطوير التعليم وحتسني الطرائق التدريسية كافة ، واملوجهة إىل قيادة املعلمني وغريهم من 

،ونظروا إليه على انه عمل يتضمن تشجيع النمو املهين للمعلمني وحتديد األهداف الرتبوية واختيار مواد التعليم 
من اإلشراف ليست وأخريا اشتقوا له أنواعا خمتلفة وهذه األنواع. وحتسني طرائق التدريس وتقومي املناهج والكتب 

)1(حماوالت للتأكد يف االجتاه باإلشراف اجتاها سليما أكثر من أن يكون مدارس مستقلة له

:وهناك ثالثة تصنيفات لإلشراف الرتبوي و هي 
Thomas H.Briggs برجز.تصنيف توماس أ-1/أ
:حيث صنفه إىل أربعة أنواع نذكرها على النحو اآليت 

.اإلشراف اإلصالحي -1

42- 41،ص ص1981محمد حامد األفندي ، اإلشراف التربوي ، القاهرة،عالم الكتب،1
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اكتشاف األخطاء سهل ، والصعب هو إدراك ما يرتتب على األخطاء من ضرر فقد يكون الضرر بسيطا وقد يكون  
يربزها يف صورة أكرب من حجمها ، فاملشرف الرتبوي إذا كبريا ولكن اإلنسان اعتاد جيسم األخطاء حني يكتشفها وان 

دخل صفا من الصفوف ويف نيته أن يفتش عن أخطاء املدرس فسوف يعثر عليها وليس املهم أن نكتشف وإمنا املهم أن 
ر ضارة نقدر اآلثار اليت ميكن أن ترتتب عليه ، قد يكون خطا املدرس بسيطا ميكن التجاوز عنه ، إذا مل ترتتب عليه آثا

وقد يكون جسيما يستدعي اإلصالح وينبغي أن ينال من عناية املشرف الرتبوي مبقدار ماله .ومل يؤثر يف العملية التعليمية
واألخطاء البسيطة قد تكون وقوفا غري مستقيم أو وضعا جسميا غري صحي أو نطقا غري صحيح لبعض .من خطر 

لوب اخلطاب يوجه به املدرس األسئلة إىل الطلبة أو شيئا آخر على الكلمات أو خطا يف التشكيل أو عدم توفيق يف أس
.هذا املستوى مما ال ميس صميم عملية التدريس أو يسمها باخلطأ وان كان ذلك يقلق املشرف الرتبوي 

لى ة فهي تلك اليت تؤدي إىل توجيه منو التالميذ توجيها غري سليم أو اليت تؤثر تأثريا سيئا عيمأما األخطاء اجلس
.

على قدرة املدرس على النمو والتقدم ومقدار ما لديه منها وعن حماولة إجياد دافع يدفع املدرس إىل حتسني عمله،و عن 
ويكفي املشرف الرتبوي الذي يرى انه ينبغي عدم .هه إىل طرق أفضل ملزاولة املهنةأداء واجبه يف إرشاد املدرس و توجي

.
سخرية وال تسبب للمدرس أي يشري إليها عرضا يف مناسبة أخرى بأسلوب لبق و بعبارات ال حتمل أي تأنيب أو

أما يف حالة األخطاء الكبرية فاملشرف الرتبوي أحوج إىل استخدام لباقته وقدرته على معاجلة املوقف،دون أن يلجا .حرج
إىل املواقف الرمسية واإلجراءات الشكلية اليت تثري الشك وتدعوا إىل احلذر وتقيم حواجز التكلف والتصنع بني املدرس 

درس قد جيد فرصة يف مقابلة عريضة أو يف حديث مل يتهيأ من قبل،وقد جيلس املشرف مع املدرس يف وامل.واملشرف 
اجتماع فردي ال حيضره غريمها وحيرص على توفري جو من الثقة واملودة فيه،مث يشري إىل بعض املبادئ واألسس اليت تدعم 

ء اليت وقع فيها،وهنا تكمن فاعلية اإلشراف وجهة نظره حبيث جيعل املدرس يدرك انه جيب أن يتخلص من األخطا
اإلصالحي وفائدته يف توجيه العناية البناءة اجلادة إىل إصالح اخلطأ أو إىل عدم اإلساءة إىل فعالية املدرس وقدرته على 

.التدريس 
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:اإلشراف الوقائي -2
–سني ووقوفه على أساليب تدريسهم فهو املشرف الرتبوي اكتسب اخلربة أثناء اشتغاله بالتدريس وأثناء زياراته للمدر 

وإذا كان املشرف .قادر على أن يتنبأ بالصعوبات اليت ميكن أن تواجه املدرس اجلديد عندما يبدأ يف مزاولة املهنة- لذلك
أن يدرك األسباب اليت أدت إىل إزعاج املدرس وإحراجه واىل خلق –أثناء زيارته الصفوف –قوي املالحظة استطاع 

.ووضع العراقيل يف طريقة سواء أكان متمرسا آو حديث العهد بالتدريساملتاعب له
وقد ترجع بعض العوامل املسببة للمتاعب إىل املدرس نفسه وقد ترجع إىل أشياء ال يستطيع أن يتصرف إزاءها وأيا  

لضارة،وليساعد املدرس وقوعها،ويقلل من آثارها ا-كانت األسباب،فان مسؤولية املشرف الرتبوي أن يتنبأ باملتاعب،ليمنع
.يف تقوية نفسه حىت يستطيع بنفسه مواجهتها والتغلب غليها

يتخذ من األساليب ما يناسب كل موقف واضعا يف اهتمامه شخصية –يف مواجهة املواقف الصعبة –واملشرف الرتبوي 
خطة مواجهته والتغلب عليه أن يشرح املوقف ويرسم عه –مع بعض املدرسني –املدرس ومدى ثقته بنفسه وهو يستطيع 

ولكنه ال يستطيع . أو تالفيه قبل حدوثه ، يفعل ذلك وهو آمن مطمئن إىل ثبات املدرسني وحكمتهم وحسن تصرفهم 
وخري ما. أن يضمن ذلك مع فريق آخر من املدرسني بل يتوقع نقيضـه 

س من هذا الفريق إىل االشرتاك معه يف يفعله حينئذ وهو أن حيتفظ بتنبؤاته لنفسه ، ولعله يستطيع أن يقود املدر 
مناقشات وأسئلة واقرتاحات وافرتاضات ، يرتبط بعضها مع بعض تؤدي إىل تصور ملا ميكن أن حيدث يف املستقبل من 

وبذلك يكتشف املدرس نفسه بنفسه ما قد . متاعب إذ مل يدرك املدرس ما حوله ومل يتنبأ مبا ميكن أن يقع قبل وقوعه 
.يق واملتاعب إذا مل يعمل على توقيه وتالفيهجير عليه الض

.يف أي موقف ممكن أن ينذر بان املتاعب وشيكة احلدوث.يستطيع أن يعمل على اتقاء املتاعب وجتنب الوقوع فيها
واإل

.على التحكم فيها املهنة ومواجهة مواقف جديدة وهو أكثر شجاعة واقدر 
:اإلشراف البنائي  -3

. إن هذا النوع من اإلشراف يتجاوز مرحلة التصحيح إىل مرحلة البناء ، وإحالل جديد صاحل حمل قدمي خاطئ 
فينبغي أن يركز . وبداية اإلشراف البنائي هي الرؤية الواضحة لألهداف الرتبوية ، وللوسائل اليت حتققها ، إىل ابعد مدى 

املشرف
)1(إضاعة الوقت يف جمرد معاجلة العيوب والرجوع إىل الوراء 

98، ص1978اإلدارة واإلشراف ، بغداد ، مطبعة وزارة التربية، دمعة مجيد إبراهيم وآخرون ، 1
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يؤدى أداء حسنا واإلشراف البنائي ال تقتصر مهمته على إحالل األفضل حمل غري اجليد وإمنا جتاوزه إىل النشاط الذي 
ولن يعد املدرس قديرا وممتازا ، . ،فتعمل على مداومة جعله أحسن فأحسن وعلى تنمية القدرة اليت توجد هذا التحسني 

ولن تعد املدرسة ذات شهرة ألن مدرسيها ال خيطئون وإمنا جيلب السعادة على اجلميع أن . ألنه ختلص من كل عيوبه 
التحسن  فيجب أن حياول املشرف الرتبوي إشراك املدرسني معه يف رؤية ما ينبغي أن يكون هناك تقدم وإحساس بالنمو و 

يكون عليه التدريس اجليد وان يشجع منوهم ويستثري املنافسة بينهم على أداء األحسن ويوجهها لصاحل العملية الرتبوية
:اإلشراف اإلبداعي -4

هو نوع من اإلشراف ال يقتصر على جمرد إنتاج األحسن –درا نا–ينبغي اإلشارة إىل أن اإلشراف الرتبوي اإلبداعي 
وتقدمي أعلى نوع من النشاط اجلماعي وإمنا يشحذ اهلمم ، وحيرك القدرات اخلالقة لدى املشرف لتخرج أحسن ما 

.تستطيع يف جمال العالقات اإلنسانية 

الصرب،اللباقة ، مرونة التفكري ،الثقة بقدرته املهنية مع التواضع ، الرغبة يف التعلم من اآلخرين ،مع استفادة من -:بينها 
، الرؤية الواضحة الشاملة لألهداف الرتبوية مع االستعداد للسري يف أي 
سبيل ال توصل إليها سواء رمسها هو أم رمسها غريه ، ولن يستطيع أن يبدع يف إشرافه من يتحسس خطأه ، على الطرق 

.املألوفة وحيذر أن تنحرف وجهته ويسري على غري هدى 
البنائي يف املدى الذي يذهب إليه يف حترير العقل واإلرادة و إطالق الطاقات وخيتلف اإلشراف اإلبداعي عن اإلشراف 

يات املطلوبة أو املوضوعة ، وليس هو املتقيد باحلرفيات وإمنا هو الذي ميلك قدرة فائقة على مطابقة ما يعمله للمستو 
االنتهازي الذي حيصل على اكرب حمصول بأقل جهد وإمنا هو الذي حيصل عن طريق اجلماعة اليت ينتسب إليها وتنتسب 

يستخرج جهودهم اخلالقة ويساعدهم يف توجيهها إىل حتقيق األهداف املرسومة ، ومع الناس إليه وهو الذي يعمل بالناس
واملشرف امل

يستفيد مما يفعله اآلخرون ، ويأخذ منه العربة يف كثري من األحيان ، ويستخدم ذكاءه وطاقته يف ترقية األعمال اليت يقوم 
.رسني وال حيرص على تصدرهم دائما وهو الذي يعمل يف صفوف املد. 

املدرسني على التخلص تدرجييا من االعتماد على التوجيه اخلارجي ،وجيعلهم يعتمدون على ذكائهم وأعماهلم اخلاصة وهو 
اشرتاكا –يف بعض األحيان –وإمنا يشعر باحلرية يف أن يرشد ويقرتح وينتقد ويشرتك . يا أو حياديا ال يقف موقفا سلب

.–دائما –نشيطا ، ولكنه يوجه طاقته 

)1(

99دمعة مجيد إبراهيم وآخرون ، مرجع سابق ، ص 1
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:اإلشراف التربوي وفق مجال العالقات اإلنسانية - 2/أ
:اإلشراف الديكتاتوري -1

وهو أقدم أنواع اإلشراف الرتبوي وهو ذلك اإلشراف الذي ينطوي على فكرة معناها أن الرئيس األعلى يف السلم الوظيفي 
هو ذلك الشخص الذي يعرف اجلواب لكل سؤال وان من واجباته ومسؤولياته أن ميرر تعليماته وأوامره املطلقة إىل 

هم أال يسألوا ملاذا ، وإمنا أن يعملوا ما يؤمرون به ولذا فقد متيز هذا النوع من اإلشراف باحلكم التابعني له ، وأن علي
وفيه يرى املشرف نفسه انه هو وحده املسؤول عما جيب أن يقوم به املدرس داخل الصف . الفردي والسلطة املطلقة 

ل ؟ ومىت يعمل ؟ وعليه أن يشرف على املدرس ويرى انه من واجبه أيضا أن يقرتح على معلم الصف ماذا جيب أن يعم
)1(ويراقبه وحياسبه على ما يقوم به من عمل أو نشاط ليتأكد مما إذا كان هذا املعلم قد طبق ما أمره به أو مل يطبقه

ولكن الغرض الذي يستند إليه هذا االعتقاد غري .الطرق اليت يستطيع املشرف مبا له من معلومات أن يوجه املدرس أفضل
الطرق يف التعليم يف أحسنصحيح فقد دل املدرس احلديث على انه ليس هناك طرق معروفة وحمددة وثابتة ميكن اعتبارها 

فروق بني املدرسني والتالميذ وبأهداف التعليم وباملواد املستعملة الطرق هي اليت تعىن بالأفضلمجيع الظروف إذ أن 
وبتغريات الظروف واألهداف االجتماعية لذا فهذا النوع من اإلشراف يؤدي بصورة مباشرة إىل طرق تربوية جامدة واىل 

رسني من القيام مبجهودات تعليم صارم واإلشراف الديكتاتوري ال ينمي املبادأة واالبتكار يف التدريس كما انه مينع املد
.ذكية مستقلة إلجياد أحسن الطرق اليت ميكنهم استخدامها يف التدريس 

:اإلشراف الدميقراطي -2
يؤكد هذا النوع من اإلشراف على احرتام شخصية املدرس،فاملدرس كفرد تتاح له حرية التفكري بطريقته اخلاصة 

سؤولية واملشاركة يف توجيه التعليم وحتديد سياسته ويتضمن أيضا إشراك وممارسة املبادأة واعتماده على نفسه وحتمله امل
.املدرسني واملشرفني يف حل مشكالت التعليم

ملشرف مرشدا ومتعاونا مع .األهداف واخلطط وطرق ووسائل حتسني التعليم وتنمية قوى التوجيه الذايت له
)2(املدرس ومساعدا له 

ويسود اجلماعة يف هذا النوع من اإلشراف جو احملبة والثقة املتبادلة،فينشطون يف توافق وانسجام مب حيقق مستوى 
وإن هذه اجلماعة حينما .أداء أفضل وتتوفر فيه مبدأ تكافؤ الفرص فتقدير كل فرد مرهون بقدرته على العمل واإلنتاج

تعمل يكون نشاطها إجيابيا واشرتاكها يف العمل له فاعليته نتيجة اإلرادة الذاتية وحسن تقدير األمور مما يؤدي إال حتقيق 
.النتائج املرجوة
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ويرى جيمس بالك أن املشرف الدميقراطي شخص ميتاز بالثقة و ميلك موهبة ومهارات جديدة يف إجراء 
إطالع واسع يف عمله،ويسعى دائما إىل تدريب مدرسيه وتوجيههم توجيها ناجحا االتصاالت بني األفراد واجلماعات وله 

كما أن املشرف الدميقراطي هو شخص حيرص على تنمية الروح املعنوية .
يف العملية الرتبوية بعد أن حيدد بني مجيع العاملني معه يف املدرسة ليزيد من نشاطهم و فاعليتهم عن طريق إشراكهم معه 

.
فاإلشراف الدميقراطي هو جهد تعاوين مشرتك ال يلقى العبء فيه على املشرف وحده وإمنا يشاركه فيه كل من 

واملبادرة وحثه على يم ويهدف إىل مساعدة املدرس على النمو يف مهنته وتشجيعه على اإلبداعيسعى إىل تطوير التعل
العمل مع اآلخرين يف جلان أو ندوات أو مؤمترات لدراسة مشكالت املدرسني  ومشكالت املدرسة دراسة علمية تقوم 

)1(ا

ويأخذ البعض على اإلشراف الدميقراطي بوجود تعارض بني الغرض والتطبيق عقبة تعرتض حتقيق مفهوم اإلشراف 
الدميقراطي فاملدرسون الذين يعينون باملدارس وليس لديهم خربة وليس معدين إعدادا تعليميا مناسبا يف حاجة عاجلة إىل 

ا جيب أن يقوموا بعمله كما أن املفهوم االستبدادي لإلشراف مل يفقد مساعدة ويصبح من واجب املشرفني أن يعرفوهم مب
تأثريه إال ببطء وعندما واجه كل من الكتاب النظريني عن اإلشراف والقائمني بالعمل فيه مشكالت احلصول على النتائج 

يدافعون فيه عن املبدأ التعليمية املرغوب فيها يف أقصر وقت ممكن ارتدوا إىل األسلوب األتوقراطي يف الوقت الذي 
جبالء يف تلخيصه لنظريات اإلشراف ، هذا )Orvilleg Brimأور فيل ج برم(الدميقراطي لإلشراف وقد أوضح 

.التضارب بني فلسفة اإلشراف وبني الناحية التطبيقية له
لسوء استخدام املشرفني الذين ةوهناك عامل ثان حيد من املفهوم الدميقراطي لإلشراف وهو أن هذا املفهوم عرض

كما يقوم  به املدرسون أال يعرفون كيف يقومون بعملية اإلشراف 
)2(من نشاط 

:اإلشراف الدبلوماسي  -3
املشرف الرتبوي هنا يتيح ألفراد مجاعته الفرض لعرض آرائهم وأفكارهم ليتعرف على 

.حىت يصبح على بينة من أمرهم
و هو يتخذ من أحد املدرسني .بوسائل اإلغراء والوعود الرباقة كالرتقية وغريها ليضمن املواقف الفردية أو اجلماعة دوما

وعينا ألنه يرى ثقة اجلماعة فيه فيأخذ بنصائحه ويستعني به يف توزيع املسؤوليات على اآلخرين،مما جيعله ينال صديقا له 
التأديب املطلق من اجلماعة وهو على استعداد لتأجيل  اجتماع آو تأخريه، إذا وجد أن اجلماعة غري مهيأة لقبول 

.أفكاره،وخبربته ميكنه أن حيدد الزمان واملكان املناس
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ويتصف هذا املشرف بشدة احلساسية واهلدوء والبسمة املشرقة والرقة يف تصرفاته والقدرة على التغلب على 
معارضيه لصاحل مقرتحاته يف مجيع املواقف لذا فغالبا ما ينتج عن تصرفات هذا املشرف انقسام اجلماعة إىل فريقني،فريق 

.رون ويتحكمون وفريق آخر ميثل األكثرية وهم مغلبون على أمرهماملستشارين و هم قلة يسيط
ونظام العمل يف ظل هذا النوع من اإلشراف يكون عادة شكليا ومظهريا ومعرضا للفوضى واالرجتال،واملظهر العام 

إىل فرض هلذا النوع من اإلشراف مظهر دميقراطي ولكنه يف حقيقته بعيدا عن الدميقراطية إذ يعمد املشرف من خالله

.دميقراطية

:اإلشراف السليب -4
يرى املشرف هنا أن احلرية املطلقة تؤدي إىل النجاح وعلى ذلك فهو مينح كل من يعملون معه حرية حمدودة يفعل كل فرد 

. ما يشاء بطريقته اخلاصة 
عن نفسه يف أداء عمله دون نقد أو توجيه ألنه مسئوللعاملني معه وهذا املشرف يؤمن بان كل فرد من ا.تنظيم حمدود 

يرى أن أي تدخل من غريه مهما قصد به يعيق نشاط اجلماعة أنه يدعو أفراد مجاعته إىل اجتماعات غري موقوتة وعادة 
تحاشى التعليق 

يهتم مبتابعتها العتقاده بأن إلزام اجلماعة بتنفيذ مجيع القرارات ورغم أنه يهتم بتسجيل قرارات االجتماعات لكنه ال
أحد بالقيام بواجبه فال يناقشه حىت ال 

يشري غضبه أو نفوره وكل هذه األساليب جتعل حياة هذه اجلماعة تتميز بالفوضى واالرجتال وال تتفق مع الصاحل العام 
بقدر ما تتفق وحتقق املصاحل الشخصية وإشباع اإلغراض الذاتية وهذا النشاط اإلشرايف ميتاز بالسلبية وال يقدر صاحل 

)1(تمع

:اإلشراف التربوي وفق مجال الغايات والوسائل - 3/أ
:اإلشراف العلمي -1

يتميز هذا النوع من اإلشراف باستخدام الطريقة العلمية وتطبيق طرق القياس على وظائف املدرسة ونتائجها ومجع 
يتميز هذا اإلشراف بإحالل البيانات احملققة و ومبعىن آخر .البيانات املوضوعية والكمية وحتليلها وتقوميها بوسائل إحصائية

حمل اآلراء اخلاصة بالنشاط التعليمي واملشرف هنا يتبع األسلوب العلمي يف حبث املواقف ووضع اخلطط وتقدير النتائج 
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وال يتعصب لفكرة معينة أو ينحاز لوجهة نظر خاصة حيرتم أفكار اجلماعة ووجهات نظرهم،فيطرحها للمناقشة فإذا ثبتت 

احللول السلمية والنتيجة املباشرة هلذا كله هو القيام بالبحث والتجريب لتحديد فاعلية وصحة الطرق والوسائل املستخدمة 
)1(التدريسيف التدريس واإلشراف وهذا يؤدي إىل حتسني أساليب

وبالرغم من هذه امليزات فان هناك بعض احملددات ملفهوم اإلشراف العلمي وأول هذه احملددات هو نقص تدريب مديري 
وهذا النقص يف ملعلومات اخلاصة باألساليب العلمية .املدارس والتعليم واملدرسني نسبيا على استخدام الطريقة العلمية

مي حيد بصورة واضحة يف الوقت احلاضر على األقل من إمكانيات تطبيق مفهوم وعدم القدرة على االستقصاء العل
.اإلشراف على انه عمل علمي 

ومن  احملددات األخرى ملفهوم اإلشراف العلمي هو أن كثري من وظائف الرتبية ونتائجها غري ملموس لدرجة أن 
تؤكد ضعف املفهوم العلمي لإلشراف فنحن ال نعرف العلم مل جيد وسيلة إلخضاعها للقياس حىت اآلن،فان هذه احلقيقة 

الكثري عن قياس نتائج الرتبية اليت يعرب عنها باالجتاهات أو املثل العليا وغريها،و هناك صعوبات يف قياس مسات الشخصية 
ما إىل جتاهل والنواحي الكيفية للتعليم وكثري من الوظائف الرتبوية األخرى ويف مثل هذه األمور يضطر اإلشراف العلمي إ

عناصر يف الرتبية هلا أمهية أساسية أوان يتخلى عن صفته العملية ويعرتف بان املقاييس العملية املوضوعة لتقومي هذه 
.النواحي ليست ميسورة

إن اإلشراف العلمي يعين كل ما نعلم عن املواد والوسائل وطرق التعليم واالختيار والتقومي يف عملية توجيه التعليم 
.ث واخلربة والبح

ويعين اإلشراف العلمي أيضا أن الطرق العلمية تستغل يف عملية اإلشراف ولكن هذا اليعين أن يرغب املدرسون يف جعل 

فعلى العكس من ذلك تتضمن النتائج املستمدة من الدراسات العلمية أو .وإصدار األحكاماخلاصة وممارسة االبتكار 
وتتضمن القيادة العلمية التعاون يف التخطيط .تؤكد التدريس اجليد ال يعين االلتزام الصارم بالقواعد واملبادئ بطريقة آلية

وأخريا قد يكون اإلشراف العلمي استبداديا ، وتوجيههواحلرية يف ممارسة االبتكار يف تنفيذ اخلطط مبساعدة مدير املدرسة
.يف تطبيق مثله يف ذلك مثل املفهوم التفتيشي

شهدت السنوات األخرية التقدم السريع لإلشراف العلمي :*عن هذا املعىن تعبريا واضحا فيقولbrimبرم ويعرب 
أصبح يف إمكان الفرد عن طريق أدوات وهو يف جزء كبري منه إجراء تفتيشي يتضمن عملية كشف عن احلقائق،وقد 

القياس احلديثة أن جيمع البيانات وأن يعرض حالة مدرسه بطريقة ممتازة ويهتم مثل هذا اإلشراف كثريا باالختبارات املقننة 
م 
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وقد أدى االعتقاد يف صدق نتائج .
أكثراالستقصاءات العلمية واإلميان بوجوب تعميم املستوى املوضوع إىل جعل املشرف الذي يتبع األسلوب العلمي 

.ع بسلطة احلقائق بأجلى معانيها،ألنه يعتقد انه يتمتاملتسلط استبدادا من سلفه املشرف
جيب علينا أن نالحظ أن هذه العوامل احملددة ال تعين عدم استخدام املعارف واألساليب العلمية يف اإلشراف كما 

تساعد كثريا يف حتسني  . 
)1(وعلى ذلك ينبغي أن ينظر إىل العلم يف اإلشراف كأداة ذات قيمة للمشرف . اإلشرافكل من التدريس و 

:اإلشراف االكلنيكي ومراحله -2
يعين مصطلح إكلينيكي التقومي ، التحليل ومعاجلة حاالت حقيقية ومشكالت واقعية ملموسة يف بعض امليادين 

ويعتمد عليها وهذا يشكل أحد اخلصائص الرئيسية املميزة لإلشراف املالحظة املباشرة :اخلاصة ،ويتضمن هذا املصطلح 
.اإلكلينيكي

يف هارفرد الذين عملوا يف جامعة جولد هامر و موريس كوجان و روبرت أندرسنظهر هذا االجتاه على يد 
. صلي للتدريسوقد جاءت تسميته نسبة إىل الصف الذي هو املكان األ،أواخر اخلمسينيات وأوائل الستينيات امليالدية

. وهو يركز على حتسني عملية التدريس يف الصف، معتمدا على مجع املعلومات الدقيقة عن سري عملية التدريس يف الصف
معلومات راجعة متكنه ) تغذية راجعة(اهلدف الرئيس من عملية اإلشراف الصفي هو منح املعلم الفرصة لينال ) قدكان(و 

. ديهمن تطوير مهارات التدريس اليت ل
إذ أنه ال بد من املشاركة ،وبني املدرس ) أو املدير(وحيتاج اإلشراف الصفي إىل وجود ثقة متبادلة بني املشرف 

الفاعلة من املدرس ، حبيث يتفق هو واملشرف على السلوك املراد مالحظته، ويقومان بتحليل املعلومات املالحظة ودراسة 
وهذا من مجلة االنتقادات اليت ،لتعاون ال ميكن أن حيقق اإلشراف الصفي هدفهودون تلك الثقة املتبادلة وا. نتائجها 

.وجهت هلذا النوع من اإلشراف ، فتلك الثقة وذلك التعاون ال ميكن اجلزم بوجودمها يف كثري من األحيان 
رد ذلك االختالف أما فيما يتعلق مبراحل اإلشراف اإلكلينيكي فقد اختلفت آراء الباحثني حول هذه املراحل ، وم

ويف اجلملة متر عملية اإلشراف الصفي ،إىل أن بعضهم يفصل املراحل وجيزئها والبعض اآلخر يدمج بعضها يف بعض 
:بثالث مراحل

.مثان مراحل) كوجان(وعلى سبيل التفصيل يقرتح ) التقييم والتحليل-املالحظة–لتخطيطا(
.تكوين العالقة بني املدرس واملشرف-
التخطيط لعملية اإلشراف-

مسعد محمد زياد ،  موقع سابق1
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التخطيط ألساليب املالحظة الصفية-
القيام باملالحظة الصفية-
حتليل املعلومات عن عملية التدريس-
التخطيط ألسلوب النقاش الذي يتلو املالحظة والتحليل-
مناقشة نتائج املالحظة-
.تخطيط للخطوات التالية ال-

:وواضح أن هذه اخلطوات ميكن دمج بعضها يف بعض ، ولذلك يقرتح جولد هامر مخس مراحل 
نقاش ما قبل املالحظة الصفية-1

. ويتم االتفاق على عملية املالحظة وأهدافها ووسائلها وحدودها. ن عملية اإلشرافالرتبوي م
.وختطيط لدورة اإلشراف الصفي

املالحظة–2
.وفيها يقوم املشرف مبالحظة العلم يف الصف ومجع املعلومات بالوسيلة املناسبة

:ث حتليل املعلومات واقرتاح نقاط حب–3
يف هذه املرحلة يقوم كل من املعلم واملشرف على انفراد بتحليل املعلومات اليت مجعت يف الفصل ودراستها وحتديد نقاط 

.ومسار النقاش يف املداولة اإلشرافية
املداولة اإلشرافية-4

ويناقش فيه ما مت . حتقق األهدافوفيه تتم املراجعة السريعة ملا مت إجنازه يف ما مضى من دورة اإلشراف الصفي ومدى 
.مالحظته يف الصف، ومباذا يفسر

التحليل اخلتامي-5
أيضا يتم فيها تقييم . يتم يف هذا التحليل اخلتامي حتدي ما مت يف املداولة اإلشرافية وما توصل إليه فيها من نتائج

وكذلك يتم فيها تقييم عمل املشرف، . ملراحلعملية اإلشراف الصفي اليت متت وحتديد مدى جناح وفعالية كل مرحلة من ا
وف ياجلملة فهذه املرحلة هي مرحلة التقييم والتوصيات . من قبل املعلم، ومدى مهارته يف إدارة مراحل اإلشراف الصفي

.لعملية اإلشراف اليت متت بني املعلم واملشرف
:خالصة

إال أنه يؤخذ عليه ، اإلشراف الصفي فعال يف دفع املدرسني للسعي يف تطوير أنفسهم ، وبالتايل حتسن عملية التدريس 
:املالحظات التالية 

.هذا النوع حيتاج إىل قدر كبري من الثقة والتعاون املتبادلني بني املدرس واملشرف، وهو أمر قليل الوجود–
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اجليد الذي لديه الرغبة يف تطوير نفسه، بينما األجدر باملساعدة هو املعلم الضعيف املستفيد األكرب هو املدرس-
.والذي ليس عنده دافعية لتطوير نفسه

هذا النمط يركز على السلوك الصفي الظاهر للمدرس ، ويغفل جوانب السلوك األخرى، وكذلك سلوك املدرس مع -
.التالميذ يف احمليط التعليمي خارج الصف

.حيتاج إىل وقت وجهد كبريين يف اإلعداد والتنفيذ واملتابعة-
)1(. حيتاج من املشرف إىل خربة ومهارة يف إدارة مراحله املختلفة وبناء عالقة وثيقة مع املعلم-

:  يلي ويضيف مسعد حممد زياد أمناطا أخرى كما
:ـ النمط السلطوي 1

اختفت صورته يف كثري من األنظمة التعليمية ، ويهتم هذا النمط ويقابل التفتيش اإلداري التقليدي الذي 
.

:ـ النمط اجلماعي 2
ويتخذ هذا النمط صورة اللجان الفاحصة ، مبعىن أن املشرفني يشرتكون يف عمليات التقييم كفريق عمل يزور 

ويشارك مجيع أفراد الفريق يف دراسة أوضاع املدرسة أو أحوال املعلم ، ويقدمون تقريراً موحداً يعكس . ة أو املعلم املدرس
.حمصلة وجهات نظر الفريق 

إن هذا النوع من اإلشراف بالرغم من عدم جدواه من ناحية خدمة العملية التعليمية التعلمية ألنه غري موجه إىل 
.، ولكنه أقل سوءاً من النمط السلطوي الذي تتأثر نتائجه بنوازع املفتش الشخصية ومزاجه الفردي تنمية املعلم يف عمله

:ـ النمط التشاوري اإلرشادي 3

ويتبىن املشرفون من هذا النمط مبدأ وحدة العمل الرتبوي وتكامله ، ويعتمدون يف أسلوب عملهم على . التعليمي 
ومعارفه من خالل حماورته وتقدمي القدوة والنموذج ، 

)2(. وتوفري فرص النمو دون التقليل من شأن املدرس وقدراته ووجهات نظره 

النماذج اإلشرافية الكالسيكية و المتطورة–ب 
رسني استند منوذج االتصال والتفاعل إىل منط السلوك اإلشرايف التشاركي الذي يتوافق مع تصورات كل من املد

)3(واملشرفني ومعهم مديري املدارس للسلوك اإلشرايف الرتبوي املرغوب وقد مت حتديد معامل هذا السلوك باألسس التالية 

.حتديد األهداف بوضوح ومبشاركة املدرسني- 

سابقالموقعالنفس1
سابقمسعد محمد زياد ،  موقع 2
88–87م ص ص 2003، الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان1مروان عبد المجيد إبراهيم ، اإلشراف التربوي  ط/ سعيد جاسم االسدي 3
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.تُثار الدافعية عن طريق إشعار املدرسني بأمهية مشاركتهم وقيمة دورهم - 
.معلومات تساعده يف ممارسة عمله حيصل املدرس على كل ما يريده من - 
.يتخذ القرار باملشاركة ، واليكتفي بشرحه للمدرسني - 
.يتم التفاعل من خالل التعاون والثقة واالحرتام - 

وتتم ممارسة هذا السلوك اإلشرايف الرتبوي باستخدام أساليب ونشاطات إشرافية خمتلفة حسب طبيعة املوقف من 
جهة ، ومستوى تأهيل املدرسني 

فال بد من تنوع مشاركة املدرس يف كل مراحل ختطيطه وتنفيذه وتقوميه ، هذا باإلضافة إىل تنويع أساليب اإلشراف الرتبوي 
وسنعرض يف هذا العنصر جمموعة من األساليب. وعدم االقتصار على أسلوب واحد

:اإلشراف وتوجيهه حنو خدمة العملية التعليمية العلمية ، كما يلي 
.نماذج إشرافية كالسيكية - 1/ب
:الزيارة امليدانية اال ولية ملتابعة الدخول املدرسي -1

الزيارة عن طريق جلان وطنية تشكلها املفتشية تبدأ هذه الزيارة يف بداية العام الدراسي وحتكمها نصوص رمسية تنفذ هذه 
العامة لتغطية كافة  الواليات أو جلان حملية تشكلها مديريات الرتبية وهذه الزيارة تكون حمددة امنيا ومكانيا وتتوج بتقرير 

ملتمدريس من حيث توفري ــــ معرفة ظروف التكفل با:واهلدف منها )املفتشية العامة أو مديريات الرتبية ( ايل اللجنة املعنية 
.هياكل االستقبال التأطري 

.التأكد من تطبيق التعليمات الرمسية خبصوص التوجيه والقبول واالنتقال  - 
)1(حسب األطوار والسنواتـ تقدمي إحصائيات متنوعة مثل تعدد املتمدرسني

:ـ الزيارة اإلعالمية 2
هي زيارة تتعلق بإيصال رسالة تربوية متس ناحية أو أكثر من نواحي العملية التعليمية باعتبار املفتش حلقة الوصل بني 

صناع القرارات الرتبوية واملنفذين فإذا أصدرت اجلهات الرتبوية تعليمات فمن الواجب أن يدرج يف أنشطته خطط ملتابعة   
زيارة املؤسسات الرتبوية وتدرس املوضوع مع املعنيني بالتنفيذ وتقدمي التوجيهات تنفيذها فيخصص حيزا  من  من نشاطه ل

:املناسبة وتأخذ الزيارة شكلني 
.إجناز مشروع تربوي مثل تكلفة أحد املربيني بإعداد عرض يف موضوع ما - 
.وضع بدائل جديدة للعمل الرتبوي - 
شرح وثائق تربوية جديدة - 

.109ص 2004ة ، محمود طفاش اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة الصفية ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ،الطبعة الثاني1
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هذه الزيارات تتعلق بوضعيات تربوية أو مالية قصد التعرف على أساليب تنفيذها ،وهي ختتلف : ية الزيارة االستطالع-3

:ي حتولت إىل حتقيق ،من أشكال الزيارات االستطالعية ما يلي 
.زيارة استطالعية لتنشيط اخللية الرتبوية - 
.استكشاف مدي تطبيق التوجيهات املقدمة يف لقاءات سابقة - 
.مراقبة عمليات تقوميية مثل االختبارات أو الواجبات املنزلية - 
.إعالم املؤسسة أو عدم إعالمها –التوقيت ، إجراء األهدافحتديد : - 

هي الزيارة اليت تتعلق بتنفيذ املدرسني أو املوظفني اإلداريني إثناء ممارستهم عملهم وهي اليت يطلق : الزيارة التنفيذية -4
بني املوظفني عليها مصطلح التفتيش العادي باعتباره النشاط البارز يف عمل املفتش ونضرا لوجود وضعيات إدارية خمتلفة 

:الذين خيضعون للتفتيش العادي فان الزيارة  التنفيذية  تتفرع بالنظر ايل وضعية املشمولني بالتفتيش ايل 
: تفتيش الرتقية –أ 

.وية مقياسا ذا أمهية باعتبار العالمة الرتب
خيص املدرس أو املوظف اجلديد الذي يكون يف وضعية الرتبص قبل إجراء اإلمتحلن الذي يقرر : تفتيش التوجيه –ب 

.مدى كفاءته املهنية 
هذا النوع من التفتيش ال خيتلف عن التفتيش العادي من حيث املالحظة واملراقبة مث : ت ـ تفتيش من أجل التثبيت 

التقييم  يف النهاية لنشاط بني مستوى كفاءة  املوظف ثقافيا ومهنيا 
تيش تتصل بسري النظام يلجأ إليه املفتش عند ظهور إشكالية هامة على مستوى مقاطعة التف: األسلوب الدراسي - ث

الرتبوي مبختلف عناصره إىل القيام بتفكري مشرتك ،اهلدف يف ذلك وصف مفصل ودقيق للمشكلة املطروحة من أجل 

ـ يرتكز هذا النوع على املشاركة الفعلية للمك
.بتنشيط وترقية الفكر قصد إبراز املعلومات املنبثقة وتتوج يف النهاية بإنتاج وثيقة تساعد على جتاوز الصعوبات 

املتعلقة باملمارسة التعليمية للمتكون تقيم املعلومات إىلهي عملي: الندوة الرتبوية - ج
اكتساب مهارات وتقنيات العمل هلا عالقة مباشرة مبتطلبات املهمة تنظمن الندوة اجلوانب إىلوهي ترمي يف نفس الوقت 

:
.تقدمي عرض يعاجل املضامني - 
اقرتاح مناذج تربوية أو تنظيمية قابلة لالستعمال املباشر- 
شاركني باجنازهانشطات حتليلية اليت تلزم امل- 
.حوصلة األعمال والنشاطات املختلفة اليت تربز نتائج ميكن استغالهلا - 
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)1(يتم حتديد املوضوعات انطالقا من احلاجات اليت تكشف خالل زيارات التفتيش- 

:أسلوب الفرتات التدريبية وامللتقيات -5
من قبل املفتش وفريق املنشطني ، ويتم التبليغ عن طريق وضيفتها األساسية هي تقدمي املعلومات : الفرتة التدريبية –أ 

.العرض املناقش املتبوع بالتطبيق والذي يهدف إيل اكتساب مناذج قابلة للتطبيق 
الوظيفة األساسية للملتقيات ، اإلشراك يف احلصول علي املعلومات والتجارب وما يتوصل إليه هي : امللتقيات –ب 

:بوي ، وهو يتميز باإلسهام  املشرتك وبناء علي ذالك امللتقيات تقتضي حماصيل التفكري والبحث الرت 
) .خالل مسبق ( التمهيد لتناول احملور - 
.إعمال شخصية عن طريق التفكري والبحث - 
ملتقيات قصد املشاركة اجلماعية يف التفكري والبحث- 

:مها وبشكل عام فان هناك نوعني من اإلشراف على التعليم االبتدائي و 
.وهو خيتص بكل ما يتصل باجلوانب اإلدارية للمعلمني والقائمني باإلدارة املدرسية : اإلشراف اإلداري -1
وهو خيتص بكل اجلوانب الرتبوية يف العملية التعليمية يف املدرسة االبتدائية وهذا األخري سوف : اإلشراف الرتبوي -2

ية واملهنية والتقنية اليت تدرس يف املدرسة األساسية ،إال أن هؤالء املفتشني يتفرع إىل عدد من املفتشني حبسب املواد العلم
) .التعليم االبتدائي  ( سوف يقومون بتفتيش كل املواد اليت تدرس يف املرحلة األوىل من املدرسة األساسية 

، وهناك اإلشراف اإلداري الذي 
.
.على مستوى الدوائر الرتبوية واإلدارية ) مفتشون (و اإلشراف التنفيذي فيتواله مشرفون تربويون 

نماذج إشرافية إجرائية كالسيكية-1/1/ب
)2(: وهي كما يلي 

تدريس أو امتحان أو ( للمعلم يف صفه أثناء تنفيذه لفعاليات درسه مع الطالب وهي زيارة املشرف : الزيارات الصفية - أ
وهذه الطريقة شائعة ، وفيها يتم مالحظة سري تنفيذ الدرس يف الفصل وأخذ مالحظات أولية عن أداء املعلم ) نشاط 

.ومستوى حتصيل الطالب مث مناقشة املعلم حول فعاليات الدرس
وهي قليلة احلدوث يف الوقت احلايل ، ونادراً ما تكون مقررة يف خطة التوجيه ، وإمنا تنشأ : رس الزيارة املفاجئة للمد- ب

فيقوم املشرف مبثل هذه . احلاجة إليها عندما يكثر التذمر من أحد املدرسني من إدارة املدرسة أو الطلبة وأولياء األمور 
فهذه الزيارة تفتيشية وليست توجيهية . ة الشكوى املرفوعة ضده الزيارة مرة أو أكثر لدراسة أحوال املعلم والتأكد من صح

.، وهي ال ختدم املعلم كما ال ختدم عملية التعليم بصورة مباشرة 

98محمود طفاش ، مرجع سابق ، ص 1
.إبراهيم بن عنبر العلي ، موقع سابق2
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وهي زيارة ختدم غرضني أوهلما حق املعلم يف احلصول على خدمة التوجيه : الزيارة املربجمة يف خطة اإلشراف الرتبوي - ج
.وثانيهما تقومي عمل املعلم

زيارة بناء على طلب املعلم أو مدير املدرسة بسبب حاجة املعلم للمساعدة يف موقف تعذر على املعلم إجياد حل له - 
لإلطالع على أسلوب مميز يتبعه املعلم بغرض نقل التجربة إىل مدارس تهرة بناء على طلب املشرف بسبب حاجزيا- 

)1(. أخرى 

تعد حتقق أهداف اإلشراف الرتبوي الشامل ، وجيب أن اليعول عليها يف عملية ومن وجهة نظري فإن هذه الطريقة مل 
تغيري واقع التعليم بل تستخدم فقط يف عملية تشخيص عوامل النقص يف األداء الصفي لتساعد يف عملية التخطيط 

تعليمية والرتبوية ، كما أود لتنفيذ أنشطة إشرافية أخرى فعالة قادرة على إحداث التغيري والتحسني املطلوب يف العملية ال
فزمن التفتيش ( أن أشدد على ضرورة أن خيرب املدرس عن موعد الزيارة قبل تنفيذها بيوم أو يومني ليستعد املدرس للزيارة 

) .وىل وذهب 
سني وفيها يقوم املشرف بعمل اجتماع أو لقاء له مع املعلمني بغرض توجيههم وحت: اللقاءات الرتبوية واالجتماعات -د

قبل ) املشرف الرتبوي واملعلمني(األداء الرتبوي هلم ، وجيب أن يكون لكل اجتماع أو لقاء أهداف واضحة للمجتمعني 
.وقت عقده لتحقق الفائدة بشكل أكرب 

ملناقشة أساليب وطرق تنفيذ الدروس ، ) مبعدل كل شهر مرة ( وأرى أن جيتمع املشرف مبعلميه بشكل دوري 
وال جيب أن يكون 

السواء مع املشرف الرتبوي ويكون دور املشرف الرتبوي هو التنسيق وضبط العمل ، وعلى سبيل املثال ففي بداية العام 
والطرق الفضلى لتنفيذ الدروس واالتفاق على الدراسي يفضل أن جيتمع املشرف الرتبوي مبعلميه ملناقشة أهداف املادة

.أساليب التنفيذ املرغوبة 
هي عبارة عن لقاء تربوي خيطط له املشرف الرتبوي حبيث يضم عدد من املعلمني لدراسة : ورشة العمل الرتبوية -ذ

وسائل تنفيذ ومناقشة أسلوب حل مشكلة ما تواجه املعلمني يف عملهم مثل صعوبة درس على الطالب أو عدم توفر
درس وحنو ذلك ، وفيها يتم تقسيم املعلمني إىل جمموعات ، كل جمموعة تتخصص جبانب من جوانب املشكلة جتتمع 

ومن مث خترج ) حسب املوضوع والوقت املتاح ...ساعة أو ساعتني أو يوم أو يومني ( عليه لتناقشه حسب الوقت احملدد 
اجتماع يضم كافة املعلمني واملشرفني املشرتكني يف الورشة ملناقشتها واالتفاق 

.موضوع الورشة لتعمم يف امليدان الرتبوي لالستفادة منها ولتنفيذ ما جاء فيها 

.مسعد محمد زياد ،  موقع سابق1
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هي دروس ينفذها معلم متميز للطالب أو مشرف تربوي أمام املعلمني ، اهلدف منها هو إطالع : الدروس النموذجية - ر
احلاضرين من املعلمني واملشرفني على طريقة تدريس معينة أن منوذج جيد يف التدريس ، ويتم نقد الدرس فيما بعد من قبل 

من حضر الدرس من النقاش الذي مت ، ويتم تنفيذ الدرس النموذجي يف احلاضرين لبيان نقاط القوة والضعف ليستفيد كل 
.مدرسة معينة ليحضرها زمالء املعلم فيها أو من مدارس أخرى 

و هنا على ضرورة موافقة املعلم وعلى ضرورة أن يكون املعلم املنفذ متميزا ، كما جيب أن يطلع املشرف قبل تنفيذ الدرس 
اإلعداد ( املعلم على حتسينه وحتسني طرق التدريس اليت ستنفذ ومن مث يطبع التحضريعلى اإلعداد الكتايب ويساعد

أو يكتب بطريقة جيدة ويصور بعدد املعلمني ويسلم هلم قبل وقت تنفيذ لدرس) الكتايب 
فائدة ملا هلذه الطريقة من) ويلزم على املشرف تنظيم و تنفيذ ثالثة دروس منوذجية على األقل يف كل فصل دراسي ( 

.ومردود تربوي على املعلمني 
ويكون ذلك عادة بعد الزيارة الصفية للمدرس ، وجيب فيها على املشرف أن ال يتعجل يف : االجتماع الفردي باملدرس- ز

مناقشة الدرس مع املعلم بل يلزم على املشرف أن يبقى فرتة وجيزة لوحده لرتتيب أفكاره ، وتوقع ردود فعل املدرس على 
ظات ، ومن مث االجتماع باملدرس واختيار الكلمات املشجعة له وذكر نقاط القوة يف درسه ، من مث يذكر املشرف املالح

.النقاط اليت يرى أن على املعلم مالحظتها وتالفيها أو حتسينها ليكون درسه أفضل مستقبال 
وفيها يكون هدف املشرف هو اإلطالع على شىت النواحي الرت : زيارة املدرسة -ط

أداء العاملني فيها من معلمني ومرشدين طالبيني وغريهم ، ومن مث تقدمي املشورة الفنية إن وجدت هليئة املدرسة والرفع 
.للجهات املسئولة عن ما يلزم رفعه ويؤدي إىل حتسني العمل الرتبوي فيها 

يهمه الطالب ، ومجيع وإمناظرة احلديثة لإلشراف ليس املعلم فحسب إن جمال اهتمام املشرف الرتبوي حسب الن
الظروف احمليطة واملؤثرة بعملييت التعلم والتعليم ، وحيث أن اإلشراف الرتبوي عملية جتريبية حتليلية نقدية للمواقف الرتبوية 

ومدى ارتباطها بواقع العملية الرتبوية يف املدرسة ، ومدى مناسبة الوسائل واألدوات والتجهيزات يف املدرسة و صالحية 
وهذا يتطلب قدرا كبريا من التخطيط والتنظيم فلم تعد الزيارات الصفية . املدرسية لتحقيق األهداف احملددة املباين

فهي ال تؤدي إىل حتسني حقيقي يف العملية التعليمية بقدر ما تؤدي إىل فشل بالغرضاملفاجئة لتصيد أخطاء املعلم تفي 
ال يطلع املشرف على نواحي القصور احلقيقية لديه نظرا النعدام الثقة فيها ، وخلق مدرسني خمادعني وخمدوعني ، وغالبا 

املتبادلة بينهما وال تتاح الفرصة للمشرف ليطلع على املستوى احلقيقي لألداء ، فتكون تقديراته وبياناته غري دقيقة وال 
قدر على النهوض بالعملية تعكس الواقع بأي حال من األحوال ، وقد تطورت أساليب اإلشراف الرتبوي حبيث أصبحت أ

الرتبوية وبتحسني عملييت التعلم والتعليم ، حيث ظهر االهتمام باجلانب اإلنساين للمعلم ، وأصبح التوجيه واإلشراف 
ولذلك فال بد .عملية تعاونية يشارك فيها املعلم بصورة اجيابية فعالة ، يف وضع األهداف والتخطيط هلا والتنفيذ والتقومي 

على حتقيق األهداف - - إىل األساليب اإلشرافية املعاصرة اليت يفرتض مالءمتها أكثر من سابقتهامن التطرق 
.التعليمية 
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.إشرافية متطورة نماذج- 2/ب
اإلشراف بأسلوب الفريق- أ

Teamميكن تطبيق أسلوب اإلشراف بالفريق  supervision. املدرس مع عدد من : بعدة مناذج نذكر منها
، واملدرس واملدير ، وواحد Peer supervisionباملدرسة ، ونطلق على هذا األسلوب بإشراف األقران أو الزمالء زمالئه 

املدرسة ، مث املدرس مع املشرف وعدد خمتار من املدرسني اآلخرين كاملدير والعاملني اإلداريني أو أكثر من مدرسي
:لكل منها وفيما يلي توضيح بصفة موجزة. واملدرسني واملشرفني 

اإلشراف بفريق الزمالء أو األقران-1
ولقد تنوعت مناذج هذا النوع اإلشرايف، فنجد بعضها يقرتب لدرجة كبرية من اإلشراف التقليدي الذي يستلزم وجود 

:املشرف الرتبوي، ومن هذه النماذج
:Triadic modelالنموذج الثالثي - 

ويعتمد هذا . يتبادلون أدوار املتحدث واملشرف واملسّهل جللسات النقاشحيث يعمل املعلمون يف جمموعات ثالثية، 
.النموذج على املشاركني أنفسهم لتحديد املهام واملسئوليات اليت يقومون فيها عادة مع املشرف الرتبوي

:Structured Peer Consultation Model (SPCM)النموذج التشاوري الثنائي البنيوي - 

يقوم املعلمون فيها ببناء بعض األنشطة اإلشرافية العامة ،على تنفيذ مهام يف جلسات تشاركية منوذج ثنائي يركز 
ويتوىل كل معلم إعطاء تغذية راجعة لزميله، وتكون اجللسات أسبوعية أو كل أسبوعني تتضمن أنشطة إشرافية متنوعة مثل 

، يةبناء األهداف، حضور مواقف تعليمية مسجلة، كما ميكن أن تتضمن أنشطة أخرى كمناقشة املستجدات الرتبو 
:األقران  مبا يلي إلشرافوتتلخص مبادئ وخطوات تنفيذ األسلوب احلايل

وضع خطة مشرتكة الختبار كفاية تدريس أعضاء الفريق ، وجيب أن تستجيب اخلطة للحاجات الفردية لكل مدرس يف - 
التدريس  واجلدول الزمين الفريق ، ويتوجب أن توضح اخلطة دور كل عضو يف عمليات املالحظة والقياس والتقومي وتوجيه 

لتنفيذها ، وأنواع وعدد املواد والتجهيزات والتسهيالت واخلدمات للمساعدة التعليمية املطلوبة ، وأدوات املالحظة والقياس 
.املالئمة لإلشراف على كل عضو يف الفريق 

.م تام قيام أعضاء الفريق بعمليات املالحظة والقياس املتوقعة من كل منهم جبدية وانتظا- 
.انتخاب أعضاء الفريق لواحد منهم ليتوىل عمليات التنسيق واالتصال وقيادة املناقشات واألنشطة العامة للفريق- 
عقد الفريق الجتماعات ومشاورات دورية لغرض تبادل اخلربات واآلراء خبصوص املواضيع التدريسية اليت متت - 

حظة والقياس والتقومي ، أو ملتابعة بعض الصعوبات الناشئة والتغلب مالحظتها ، القرتاح خطط مستقبلية لعمليات املال
.عليها 

 -
.توجيه وتطوير التدريس نتيجة اإلشراف 
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املهين التعاوين للهيئة التدريسية حيث تقوم جمموعة من الزمالء ويعترب هذا األسلوب من أكثر صور النمو 
املدرسني مبالحظة بعضهم البعض أثناء التدريس ومناقشة اجلوانب السلبية واقرتاح حلول هلا والتدرب على تطبيقها ، وهذا 

هلذا النوع من اإلشراف وتشري الكثري من الدراسات إىل أن هناك أثرا كبريا.يتم دون تدخل مباشر من املشرف الرتبوي 
على منو املدرس وإكسابه مهارات تدريسية جديدة  ، كما انه يقوي االتصال بني الزمالء املدرسني ويشجعهم على 

)P591997GLATTHORN( .التجريب وحتسني أساليب حمددة يف طرق التدريس 

:ها وقد بينت تلك الدراسات أن هلذا األسلوب إجيابيات عدة وفوائد كثرية من
مييل معظم املعلمني إىل طلب النصح واإلرشاد من زمالءهم أكثر من غريهم ، وخصوصا املشرفني الرتبويني- 
، مفيدة جدا ، دومنا حاجة لتدريب ) التغذية الراجعة ( يستطيع املعلمني أن يزودوا بعضهم بعضا بآراء ومعلومات - 

.معقدة طويل ومركز ودومنا حاجة الستخدام مناذج أو أدوات تقيمية
وينمي بني الزمالء حب إن أسلوب التقومي من خالل األقران يدعم عالقة الزمالة املهنية داخل املدرسة ، ويقويها كما - 

:و هلذا األسلوب جمموعة من احملددات أو جوانب القصور ، ومنها .التعاون واملنافسة والبناء 
 -

.الرتبويون أو املدربون تدريبا جيدا 
فاملعلمون ينبغي هلم التفرغ بعض . ـ إن أسلوب التقومي من قبل األقران قد ال يكون مرغوب فيه من منظور الربح والكلفة 

.الوقت لزيارة بعضهم بعضا أثناء التدريس 
ا ليس كما وجتدر اإلشارة إىل أن هناك بعض العوائق التنظيمية يف املدارس جتعل من تطبيق أسلوب التقومي باألقران أمر - 

.سهال ، مثلما جتعل فرص جناحه قليلة إذا ما طبق 
:وهناك بعض احملاذير أيضا منها 

.ميكن أن تثار حساسية خاصة عند بعض املعلمني املزارين ، ولكن يقضى عليها من خالل توضيح أهداف الزيارة - 
)1(وطبيعة مدارسهم  حيذر من تقليد بعض املعلمني لزمالئهم ، بالرغم من اختالف ظروفهم وطلبتهم- 

اإلشراف بفريق املدرس واإلدارة املدرسية- 

.
بالتشاور مع عدد من املدرسني الذين ترى –أو يبادر بعض املدرسني أيضا –ة يف هذا األسلوب وتبادر اإلدارة املدرسي

حاجة واضحة لتحسينهم يف بعض املظاهر التدريسية مث االجتماع معا لوضع خطة مشرتكة ألعمال املالحظة والقياس 
)2(. ردة يف األسلوب السابق 
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وجتدر اإلشارة يف هذا األسلوب إىل أن جناح وفشل العملية اإلشرافية مرهون مبا توفره اإلدارة املدرسية من مناخ مدرسي 
يقوم على أساس من االحرتام والثقة والتعاون والعالقات اإلنسانية ووفق أسس علمية حديثة لتطوير اهليئة التدريسية مهنيا 

.مث حتقيق املخرجات التعليمية ومن 
اخلربات املتنوعة/ إشراف بفريق املسؤوليات -3

يتكون هذا الفريق من مدرس أو أكثر وإداري مدرسي أو أكثر ومشرف مركزي أو أكثر مع عدد آخر من 
ات أو املهتمني العاملني الفنيني الذين قد تتطلبهم عمليات اإلشراف ، وميكن أن ينضم للفريق كذلك بعض اآلباء واألمه

.
يقوم أعضاء الفريق احلايل باجتماعات دورية كافية لوضع خطط اإلشراف واسرتاتيجيات تنفيذها واألهداف اليت 

:التاليتني اإلسرتاتيجيتنيستتحقق من خالهلا ، وميكنهم جلمع بيانات التدريس تبين إحدى 
–ويثول أو ريبلأو حمدانأو فالندرزاستعمال أعضاء الفريق لنوع واحد من أدوات املالحظة والقياس كأداة -1

اخل  أو قائمة خاصة بكفاية وظيفية أو أسلوب تعليمي أو مقياس تقديري أو غريها،مث يقارن أعضاء الفريق ما ...شولتز 
دة،مث يتفقون بعد حتليلهم ومعاجلتهم للبيانات حول احللول القياس احملد/حتصلوا عليه من بيانات بأداة املالحظة

.واإلجراءات املناسبة لعمليات التحسني والتطوير
كل منهم استعمال أعضاء الفريق ألنواع متعددة مناسبة من أدوات املالحظة والقياس،مث جتميع البيانات املتوفرة لدى  -2

)1(للتمهيد لصناعة القرارات التقييمية والتطويرية اليت تشري إليها البيانات ختصصهاأو 

اإلشراف بأسلوب األهداف الرتبوية- ب

األهداف –ة أو أهدافا خاصة أو سلوكية إجرائية تقبل القياس واليت من خالهلا واألهداف عادة تكون أما أهدافا عام
فإذا كان اهلدف العام لإلشراف الرتبوي هو حتسني العملية التعليمية .نتمكن من حتقيق األهداف العامة -اخلاصة التعليمية

األهداف من اهلدف العام الذي سبق فان اإلشراف باألهداف يسعى إىل اشتقاق جمموعة حمددة وواضحة من التعلُّمية،
:ذكره،واألهداف احملددة لإلشراف الرتبوي تتصل مبا يلي

تطوير املناهج الدراسية وحتسني تنفيذها- 
تطوير املعلمني مهنيا- 
حتسني حتصيل التالميذ يف اجلوانب الثالثة املعريف والنفس حركي واالنفعايل- 
من اجل حتقيق األهداف الرتبويةتوفري االمكانات املالية واملعنوية - 
تنظيم عمليات التعلم والتعليم الصفية- 
 -)1(
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ولكي يتم حتقيق هذه األهداف من خالل هذا األسلوب ال بد من أن يشرتك كل من املشرف واملدرس يف حتديد هذه 
املدرسني معنيون مثل املشرفني بتحقيقها من جهة ، ومن جهة أخرى فان املشاركة تؤدي حتما إىل زيادة األهداف ألن 

:فان عملية اإلشراف باألهداف جيب أن متر باملراحل واخلطوات التالية ولذلك . محاس املدرسني هلا 
رف واملدرس ومن يعنيه أمر التدريس حتديد األهداف العامة لإلشراف وذلك باالجتماعات اجلادة املتعاونة للمش-1
وميكن أن تكون أمثلة . تطوير األهداف السلوكية التعليمية من خالل األهداف العامة املتفق عليها مع املدرس -2

:ألهداف اإلشراف السلوكية على أساس اهلدف العام كما يلي 
.تطوير أسئلة املعلم باستخدام تصنيف بنجامني بلوم االدراكي - 
.تطوير - 
.لكل منهما % 50تطوير تفاعل املدرس لفظيا مع التالميذ باحلصول على نسبة متوازنة حلديثهم الصفي ، أي - 
حتديد معايري وشروط وظروف الكفاية اليت يتوجب من املدرس اعتبارها واالرتقاء بتنفيذه لألهداف السلوكية –3
.مل
:حتديد املتطلبات التنفيذية ألهداف اإلشراف السلوكية ،وتكون هذه املتطلبات عادة يف األنواع التالية-4

اخلدمات البشرية املساعدة بكافة أنواعها من عاملني وفنيني ونساخ ومراسلني وغريهم يف البيئة املدرسية أو - 
.خارجها 

.املواد والوسائل واآلالت والتجهيزات التعليمية - 
.التسهيالت التعليمية من قاعات وغرف دراسية ومكتبية وساحات وغريها - 
.املبادئ واملعايري واإلجراءات اإلدارية اليت يتوجب أخذها يف احلسبان خالل التنفيذ- 
.النفقات املالية اليت تستلزمها عمليات التدريس واإلشراف - 
.الزمين اإلجرائي لعمليات التدريس واإلشراف اجلدول - 
تنفيذ املدرس لألهداف السلوكية املقررة الواحد تلو اآلخر والتعرف على درجة ونوع إجنازه لكل منهما ، لغرض حتديد - 

بل اختبار ق(املواقف العملية اليت حيتاج فيها للمعرفة والتدريب والتطوير ، ويطلق على هذا اإلجراء يف علم التقييم 
)التدريس واإلشراف 

عقد اجتماع أو أكثر مع املدرس ومناقشته بنتائج اختبار قبل التدريس ، مث التشاور معا خبصوص خطة عالجية تدريبية - 
لتنفيذ األهداف السلوكية املطلوبة ، كما يتم حتديد األدوات والوسائل اليت تستخدم يف مالحظة وقياس تنفيذ املدرس 

.لألهداف 
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س على تنفيذ األهداف السلوكية ذاتيا أو مبتابعة املشرف مستخدما يف ذلك كافة اخلدمات واملواد واألحكام تدريب املدر - 
.املقرتحة لكل هدف 

تنفيذ املدرس لألهداف السلوكية من خالل مراعاته لكافة املعايري والظروف والشروط املقرتحة لكل منها ، مع مالحظة - 
دوينه ملشاهداته باستعمال أدوات ووسائل املالحظة والقياس املتفق عليها املشرف لذلك ومتابعته اجلادة ، وت

حتليل املشرف لبيانات التدريس املتوفرة لديه وحتديده ملواطن القوة والضعف اليت تسري إليها هذه البيانات يف إجناز - 
ملدرس ما تستوجبه كفاية إجنازه املدرس مث تبنيه بغد ذلك السرتاتيجية تربوية ونفسية مالئمة ، يناقش بواسطتها مع ا

أو اجتماع جمموعة صغرية من املدرسني املعنيني أو اجتماع برفقة ما يلزم من مساعدات ،مثل االجتماع الثنائي املصغر
.بشرية أخرى 

وضع خطة مشرتكة للتصحيح أو مزيد من التدريب واملالحظة والقياس لتنفيذ ما يستدعيه إجناز بعض األهداف أو - 
قال ملمارسة وتنفيذ أهداف جديدة تالية يف حالة النجاح يف األوىل أو إدخال تعديالت مناسبة على األهداف أو االنت

)1(متطلبات تنفيذها حسبما يقتضيه الواقع الوظيفي للمدرس والظروف املرحلية اليت يعيشها 

املعنوية والرضا عن العمل لدى املدرسني ، يتضح مما سبق أن اإلشراف الرتبوي املبين على هذا األسلوب ينتج عنه الروح 
وحتمل املسؤولية واالنتماء ودرجة املشاركة يف اختاذ القرارات ، ويساعد يف توفري جو من التفاهم واأللفة والتواصل بني 

تزام املشرف واملدرسني الذين يؤثر فيهم إجيابيا ، يف تطوير سلوكهم حنو األفضل ، ولذلك فال بد من إجياد جو من االل
.لدى املدرسني جتاه األهداف املتفق عليها وتنفيذها بدون متابعة ومراقبة 

اإلشراف بأسلوب الكفايات الوظيفية- ت
هي أية معرفة أو مهارة أو قيمة أوصفة شخصية يتوجب من املدرس professional competencyالكفاية الوظيفية 

.ريس املوجه هلم امتالكها لصلتها املباشرة بتعلم التالميذ وبالتد
:ويبدو هذا األسلوب موجزا مببادئه وخطواته كما يلي 

:ويتم من خالل ما يلي . حتديد الكفايات الوظيفية املطلوبة -1
.اإلطالع على املواد الدراسية اليت سيقوم بتدريسها املدرس ، مث حتديد أهدافها الرتبوية العامة - 
أو األدوار الرتبtasksحتديد املهمات - 

.
 -

.عملية التدريس
.املدرس والتالميذ وجمتمعهم : قدير احلاجات الرتبوية للتدريس وهي ت- 
.دراسة وحتليل جماالت املسؤولية املتوقعة من املدرس خالل التدريس - 
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.تطوير األهداف السلوكية اخلاصة بكل كفاية وظيفية - 
الوظيفية واإلشراف عليهاحتديد أساليب ومعايري التقييم مبا يف ذلك ظروف وشروط تنفيذ الكفايات - 
بصيغ تربوية وعملية ونفسية مالئمة للمعلم ومفيدة لعمليات التدريس ) أوأهدافها السلوكية(تدريج الكفايات الوظيفية - 

.واإلشراف 
.تطوير اسرتاتيجيات التدريس اخلاصة بتنفيذ الكفايات الوظيفية واإلشراف عليها - 
.لعمليات تدريس الكفايات واإلشراف عليها تطوير جدول زمين تنفيذي واقعي - 
.تنفيذ الكفايات الوظيفية واحدة تلو األخرى من خالل اسرتاتيجيات التدريس واإلشراف املقرتحة لكل منها - 
حتليل البيانات املتوفرة لكفاية املدرس وتفسريها واحلكم عليها ، مث توجيهه وتطوير كفايته لألفضل على –

كن إدخال التعديالت الضرورية على أنواع الكفايات الوظيفية املقررة واسرتاتيجيات كما مي. أساس ذلك 
)1(تنفيذها واإلشراف عليها حسبما تشري إليه بيانات التقييم واإلشراف  

Reflective Supervisionالتأملي–منوذج اإلشراف الذايت- ث

ن ميارس املهنة وحيمله مسؤولية منوه املهين ، التأملي منط من السلوك املهين يعتمد على م–اإلشراف الذايت
والتأمل هو الذي يسجل سلوكاته ويقيمها من حني آلخر وبشكل مفصل ودقيق ، واملقصود هنا هواملعلم املتأمل الذي 

التعليمية األنشطةوتتنوع جماالت التأمل لتشمل مجيع . يفكر يف سلوكه ، ويعدل منه وفقا ملا حيصل عليه من نتائج 
اخلاصة مبهنة التعليم، وهناك أيضا املشرف املتأمل الذي يراجع خططه وأساليبه وينمي نفسه مهنيا ويطور ويعدل 

ويلعب املشرف الرتبوي دورا أساسيا يف حفز التأمل من خالل تنمية اجتاهات . باستمرار، يقيم ذاته وحيتفظ بسجل مهين 
على اتفاق استخدام اسرتاتيجيات التأمل ، وكذا تشجيع التأمل وتزويد املعلمني اجيابية حنو التأمل  وتدريب املعلمني

.بأدوات تساعد على جناح التأمل 
صعوبات منها ضيق الوقت ، نقص اجلرأة ، نقص –ال سيما عند استخدام بطاقة التقومي الذايت - وتواجه عملية التأمل

دريب ذه املعوقات ال بد من حتقيق متطلبات التأمل من خالل تولتجاوز ه. األدوات وضعف اإلميان بأمهية التأمل 
)2(، وتشجيع العاملني ، نشر ثقافة التأمل والثقة بقدرة العاملني على التأمل والتقومي العاملني على ممارسة التأمل

اإلشراف بأسلوب النظام والعيادة- ج
جيمع هذا األسلوب بني اإلشراف كنظام واإلشراف كعملية عيادة، ويتكون من ثالث مراحل متتابعة ومرتابطة يف حدوثها 

:ويتم التطرق إليها كما يلي، التخطيط والتنفيذ والتقييم : لى التوايل ع
:التخطيط لإلشراف - أ
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:وضحها بإجياز كما يلي تشمل مرحلة التخطيط لإلشراف أربع عمليات متسلسلة ن
من تعلم وتعليم وحتسني املدرسة يف جمال التنظيم واالتصال وتطوير أساليب التدريس . حتديد األهداف املدرسية -1

.واملناهج وأنظمة التخطيط الرتبوي واسرتاتيجية مشاركة التالميذ واندماجهم يف احلياة املدرسية 
وكمثال هلذه املستويات . ني أو غريهم من اإلداريني والعاملني املدرسيني حتديد مستويات التنفيذ املتوقعة من املدرس-2

التدريس الصفي،تعلم التالميذ،تنظيم وإدارة الصف واإلدارة املدرسية،وتطوير املناهج،واملعرفة األكادميية ملوضوع : جند
.التدريس،

.أو اإلدارية والعملية لغريهم من العاملني تطوير األهداف التعليمية للمدرسني-3
حتديد نتائج التعلم املتوقعة لدى التالميذ مجيعا ، : تطوير نظام للتدريس أو اإلدارة أو العمل املدرسي من خالل -4

تالميذ 
مع حتديد النتائج التحصيلية املرجوة ، تطوير اسرتاجتيات التنظيم واإلدارة الضرورية لتنفيذ برامج التعليم ،تنفيذ التدريس 
على أساس العمليات الفرعية أعاله مث تزويد املدرسني بتغذية راجعة موجهة خبصوص كفاية تدريسهم ومدى استجابته 

.التنظيمية واإلداريةللتالميذ وبرامج التعلم واخلطط 
:تنفيذ اإلشراف - ب

:ويشمل مخس عمليات نوجزها فيما يلي 
حتليل بيانات التدريس وحتديد اسرتاتيجية ملناقشتها مع املدرس –إجراء مالحظة التدريس –عقد مؤمتر قبل املالحظة - 
.إلجنازه عقد مؤمتر بعد املالحظة لتزويد املدرس مبدى فائدة العمليات اإلشراف أعاله –

:تقييم التدريس - ج
ويتم التقييم على أساس مدى تقدم املدرس يف إجنازه لتحقيق األهداف املدرسية املوضوعية،األمر الذي ال ميكن احلكم 

واحدة أو اثنتني للمدرس،بل بأخرى إرشادية منتظمة و متعددة،يقوم خالهلا املشرف )تفتيشية(عليه وتقريره يف زيارة 
وعلى . ملدرس حول توعية تدريسية وكيفيات معاجلته أو تصحيحه مث تعديل اخلطط التنفيذية املقبلة له بالتشاور مع ا

العموم، يعمد املشرف يف هذه املرحلة يف حالة عدم كفاية املدرس التدريسية جزئيا أو كليا إىل اختاذ إحدى القرارات التالية 
:
رف على األسباب اليت دعت املدرس لعدم تنفيذ األهداف التع–تعديل األهداف التدريسية أو خطط اإلشراف - 

)1(. توجيه املدرس يف احلاالت املتدنية املتطرفة لتدريسه ملهنة أخرى مناسبة–التدريسية ومعاجلتها لديه 

تج وبناء على ما سبق فقد مت التطرق إىل ستة أساليب معاصرة يف العملية اإلشرافية الرتبوية وبتنفيذ هذه األساليب ين
ولذلك فال بد من استخدام هذه النتائج امليدانية يف تطوير . بيانات ختص املدرسني واإلداريني والرتبية املدرسية بوجه عام 
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العملية اإلشرافية والرتبية املدرسية عموما من اجل الوصول إىل األهداف اخلاصة للرتبية والتعليم واألهداف العامة للمجتمع 
.
professional Supervisionهين  منوذج اإلشراف امل- ج

إن ممارسة أي منوذج إشرايف وفق قواعد وأخالقيات مهنية ميكن أن يكون إشرافا مهنيا ، ولكن من املهم أن حندد 
.خاصة إلشراف مهين كنموذج جديد يلهم املمارسات اإلشرافية األخرى لتتطور وترتقي إىل املمارسات املهنية مالمح 

أن املهين ميارس عمله وفق نظرية فكرية تنظم هذه املمارسات ، وجتعل صاحبها ميتلك احلكمة دوانييرى 
)1(. الشخصية الختاذ القرارات يف املواقف املختلفة 

:إن ما مييز العمل املهين عن العمل احلريف أو الوظيفي هوجمموعة من الشروط هي 
. االعرتاف االجتماعي باملهنة وأمهيتها وحيويتها للمجتمع -1

.ال 
رسات املهين النظرية الفكرية ، مبعىن أن لكل مهنة إطار نظري ، ويقال عادة إن العلوم واملعارف النظرية توجه مما-2
.املهارات اخلاصة باملهنة واإلعداد املسبق ملمارسيها -3
.وجود ميثاق أخالقي ينظم ممارسات العمل -4
.تعطي صاحبها لقبا مهنيا -5
.ينتقل املهين من رتبة إىل أخرى داخل املهنة -6

خالل التوسط بني املعلمني واحللول اليت أما اإلشراف املهين فهو عمل فين منظم يهدف إىل االرتقاء مبهنة التعليم من 
.

:ويستند اإلشراف املهين إىل االفرتاضات التالية 
.التعليم مهنة ، وعلينا أن نسعى لتحقيق ذلك - 
 -.
.وسيط بني املعلم وبني منوه املهين اإلشراف عمل - 
.املشرف واملعلم ميارسان عمال رفاقيا ال رئاسيا - 
.من حق املعلم أن يذهب إىل حيث يريد ال إىل حيث نريد - 
.ميارس اإلشراف وفق ضوابط أخالقية مهنية - 
.التغيري عملية إبداعية حماطة باجلرأة والشجاعة - 

)2(: أما معايري اإلشراف املهين فهي 

366م ص 2003دواني كمال ، اإلشراف التربوي مفاهيم وآفاق ، عمان ، األردن ، 1
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حكمة املشرف الشخصية املبنية على التجربة واخلربة الذاتية- 
.القاعدة العلمية املبنية على النظرية واملعرفة العلمية - 
.القرار املستقل املبين على قواعد أخالقية - 

:وتتمثل كفايات املشرف املهين فيما يلي 
ناء الفريق ، واسرتاتيجيات التدريس احلديثة ، وتقنيات االتصال ، ومعاجلة مشكالت التعليم ،  الكفايات املتعلقة بب- 

.كفايات السلوك املهين ، كفايات قيادة التغيري ، كفايات متكني املعلمني وكفايات النمو املهين 
:أما خطوات اإلشراف املهين فتتمثل يف 

.اسب االلتزام بتقدمي أفضل خدمة يف الوقت املن- 
.عدم التدخل يف قرارات املعلمني - 
.عدم إحلاق التهديد واألذى بطالب اخلدمة - 

Remote Supervision :منوذج اإلشراف عن بعد - خ
طرحت التكنولوجيا احلديثة وسائل اتصاالت فعالة وسريعة وقدمت خدمات مهمة يف خمتلف األنشطة اإلنسانية ، وما 

خاصة . دعم للتعليم التقليدي وتدريس املناهج وتعليم الصفوف املزدمحة جد واضح و مفيد يقدمه التعليم االلكرتوين من
يف ظل ما يواجهه املشرفون من مشكالت يف أعماهلم منها زيادة عدد املعلمني ، تباعد املدارس ، صعوبة االنتقال 

...ية واملواصالت ، االضطرار إىل خلخلة اجلدول املدرس واقتحام غرف الفصول الدراس
وحيدد هجران مفهوم اإلشراف عن بعد بأنه ممارسة أساليب إشرافية تعتمد على التقنيات احلديثة يف االتصال لدعم 

املعلمني وتنميتهم مهنيا ، وتطوير العملية الرتبوية باستخدام خمتلف األساليب اإلشرافية احلالية من اجتماعات ورسائل 
نقلة يف اإلشراف الرتبوي حترره من قيوده التقليدية ، ومن األطر اليت حاصرته وقللت وهذا يعين إحداث . ودروس تطبيقية 

.من تأثريه 
.املؤمترات عن بعد –املوقع على االنرتنت –الربيد االلكرتوين : ويقوم هذا النموذج على جمموعة من األساليب منها 

يستطيع املعلم إرسال تقرير إىل املشرف يصف فيه موقفا تدريسيا ، ليقوم املشرف واملعلم E-mailفعرب الربيد االلكرتوين
كما ميثل املوقع االلكرتوين للمشرف اخلطط والربامج اإلشرافية، النشرات والتوجيهات ، ،بتحليله عرب الربيد االلكرتوين 

أما املؤمترات عن بعد فتمكن املعلم أو جمموعة . ني الربامج التدريبية ، املراجع واملصادر وأي معلومات مفيدة للمعلم
.

)1(مزايا هذا النموذج اإلشرايف التخلص من صعوبات اإلشراف التقليدي وتوفري مزايا جديدة يف جمال اإلشراف منو 

Supervision by Six Thinking Hatsاإلشراف بالقبعات الست-د
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ترجع فكرة القبعات إىل إدوارد دي بونو حيث أوضح أفكاره يف كتاب بعنوان قبعات التفكري الست وعرف هذه األفكار 
يناسب كل 

:خطوة وسنتعرض باختصار هلذه اخلطوات كما يلي 
وتعين احلياد واملوضوعية: القبعة البيضاء -1
وتعين املشاعر والعواطف: القبعة احلمراء -2
النقد واحملاسبة: القبعة السوداء -3
الفوائد واملنافع: القبعة الصفراء-4
اإلنتاج واإلبداع: القبعة اخلضراء -5
اإلدارة والتنفيذ:ة الزرقاء القبع-6

:وترجع مربرات اعتماد القبعات إىل 
 -
لسهولة تغيريها واستبداهلا- 
 -

.أما السبب يف تعدد هذه القبعات فيعود إىل كون التفكري متعدد اخلطوات ، ومتعدد اجلوانب وألن املشكالت متنوعة 
:باستخدامات هذه القبعات فتخضع للقواعد التالية يتعلقمافيأما 
نلبسها معا ويف وقت واحد- 
نرتكها معا- 
نلبس القبعة وال نطيل لبسها- 
نلبس مجيعا كل القبعات- 

:ويكون اإلشراف بالقبعات الست من خالل التطبيقات التالية 
تدريس –تقييم موقف إشرايف –إدارة اجتماع إشرايف –ارة الصفية تقرير الزي–االجتماع البعدي –االجتماع القبلي 

.كتابة تقرير علمي –بالقبعات 
وما يالحظ حول هذه القبعات هو أن القبعات البيضاء واحلمراء والسوداء والصفراء تناقش املاضي وما حدث فيه ، أما 

:اإلشراف بالقبعات يف وتتضح مزايا.القبعة اخلضراء والزرقاء فهما قبعتان مستقبليتان 
القبعة اخلضراء ، مث وضع خطة تنفيذية –حتليل شامل للموقف الصفي ، االنطالق من حتليل املوقف إىل تطويره - 

)1(القبعة الزرقاء –للتطوير وااللتزام مبواعيدها 

Supervision :Teachers Needs:اإلشراف القائم على احلاجات -ذ
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قة هذه التقديرات ؟وما مدى دأنفسهم بتقدير حاجات املعلمني ؟ 
 .

.مدى املمارسة املرغوبة -مدى املمارسة احلالية: اإلشرافية أو التدريبية هي فاحلاجة 
:التالية ويف هذا االجتاه نقوم بتقدمي املالحظات 

إن ابتعاد الربامج التدريبية عن املعلمني ولد اجتاهات سلبية لديهم ولدى مديري املدارس حنو التدريب وبأنه مضيعة - 
.لوقت املعلمني 

.حيتاج املعلمون إىل دعم اخلرباء يف جمال نقلهم من التدريس التقليدي إىل تدريس حديث - 
.املسئولالنظام التعليمي هو - 
.من حق املعلمني االطالع على نتائج البحوث والتجارب الرتبوية باعتبارها مصدرا للتجربة- 
.دراسة حاجات املعلمني وليس جمرد تقدير هلذه احلاجات إىلحنتاج - 

:ولدراسة حاجات املعلمني نتبع الطرق التالية 
لذهينجلسات العصف ا-1
االستبيان-2
حتليل مهام العمل–3
مالحظة األداء-4
حتليل خطط التطوير-5
املمارسات املرغوبة-6

)1(وإلثراء هذا النموذج أكثر فإننا نورد تفصيال حول االحتياجات التدريبية واإلشرافية يف الفصل الثاين املوايل 

Cognitive Supervisionمنوذج اإلشراف املعريف - ر

وما يهمنا هنا أن نوضح ... كرد فعل على علم النفس السلوكي 1970-1950نشأ علم النفس املعريف خالل العقدين 
: الفرق بني املدرستني 

بينما الظاهر، واإلشراف السلوكي يعاجل سلوكات املعلمني الظاهرة للعياناملعرفية بالعوامل الداخلية اليت تؤثر يف السلوك
:يفولإلشراف املعريف أهداف جنملها داخلية،وراء هذه السلوكات من عوامل ذهنية ونفسية يعاجل املعريف ما
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ية مبعىن قيادة املعلم حنو حتسني طريقة تفكريه وطريقته يف اختاذ القرارات الصف–تغيري قناعاته الذهنية –استقالل املعلم 
.تغيريات أساسية يف أداء املعلم –”  اهلولونومي ” االستقالل

:ويتبع اإلشراف املعريف املراحل التالية 
The Planing Conference االجتماع التحضريي -1

Observing The Lesson 2-املالحظة

Reflecting Conference اجتماع املراجعة والتأمل -3

يف النموذج املعريف يف إثارة املعلم للكشف عن طريقة تفكريه ، أو عن خريطته –من خالل ما سبق تتضح مهمة املشرف 
ويهتم املشرف بتحديد الفرق بني احلصة كما خطط هلا، واحلصة كما نفذت ، مث يلجأ إىل التدريب ، حيث . الذهنية 

من أثر التدريب املعريف ينتقل %90نتقل إىل غرفة الصف ، بينما من أثر التدريب التقليدي ي%5تشري دراسات إىل أن 
.إىل غرفة الصف 

العالقة التفاعلية بين المشرف والمعلم ومدير المدرسة : سابعا 
.طبيعة العالقة بين المشرف التربوي والمعلم  ومتطلباتها-1

إن العالقة بني املشرف الرتبوي واملعلم يتوقف عليها مستوى االجناز ، فهي ترتاوح بني التفتيش القدمي الذي يتطلب إجنازا 
إىلعاليا دون النظر 

شاركتهم يف اختاذ القرارات ، كما أن العالقة فيه تكون مبنية على الثقة ، والصدق ودرجة مإليهعن العمل وانتمائهم 
، والوضوح واملودة ، واالهتمام واحملبة ، واالحرتام بني الطرفني باعتبارها متطلبات ضرورية هماواالنسجام ، واالنفتاح والتف

فعمل املشرف يتطلب التدخل يف النشاط التعلي. لرفع مستوى االجناز
بصفته قيادة تربوية ينبغي أن يتمثل يف السلوك االشرايف الذي يقوم به املشرف ويتأثر به واإلشرافالتعليمية التعلمية ، 

.املعلم 
:الرتبوي يف مجلة من الفوائد منها اإلشرافوتنعكس العالقة التفاعلية بني املشرف واملعلم على عملية 

.اعتباره منوذجا لتعلم الكبار ، فهو يركز على تقومي عالقة املشرف باملعلم - 
.تبادل التغذية الراجعة عندما يفصح كل منهما عما يف ذاته لآلخر- 
.تنمى عملية التقومي بالنتائج ويف ضوء درجة حتقيق املشرف واملعلم لألهداف املرجوة - 
االشرتاك بني املشرف واملعلم يف حتسني العملية التعليمية التعلمية- 
الذايت نتيجة هلذا املفهوم ، فاملعلم الذي يساهم يف صنع القرار بكل حرية سيتبىن موقف املدافع عنهاإلشراف- 
.الرتبوي اإلشرافتكوين اجتاه اجيايب لدى املعلمني حنو - 
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)1(: ة فهي أما متطلبات هذه العالقة التفاعلي

واإلداري، جبانبها الفين اإلشرافيةحتقيق النظرة الشمولية للعملية - 
أن يستوعب املشرف الرتبوي دوره ويعي أهدافه حىت يسري يف عمله على بصرية - 
و وتطبيقه دون مراقبة ومتابعة ، فهاإلشرايفأن يكون املشرف واثقا من نفسه ، وأن مننحه مسؤولية وضع برناجمه - 

.األجدر مبراقبة نفسه
احلديثة ويستوعبها ، وأن يفهم طبيعة التفاعل الصفي بني املعلم والتلميذ وبني اإلشرافيةأن يلم املشرف باألساليب - 

املعلم واملشرف 
وأن أن تكون لديه القدرة على التعامل بلباقة ودماثة مع املعلم وحيرص على بناء األجواء الودية بينه وبني املعلمني- 

.
:عالقة المشرف بمديــر المدرســة ومجاالتها  -2

هو املسؤول املباشر على املدرسة و يكون ذلك من خالل )املفتش(هي عالقة عمل و مسؤولية باعتبار أن املشرف 
( ،من خالل املراسالت اإلدارية كالتقارير مبختلف أنواعهااالتصال الدائم و املستمر للمدير مع مفتش املقاطعة ، وذلك

فعليه مراعاة السلم -املديرية - و حىت يف حالة مراسلة الوصاية ) - اإلحصاء الشامل -التقرير السريع 
ة حددا املنشور الوزاري املؤرخ يف هذه العالق. اإلداري باإلضافة إىل ذلك فان املدير خيضع ملراقبة و تفتيش و تقومي املفتش 

.املادة اخلامسة منه 13/1991
)2(تقييمه اسي يف املقاطعة وحتت مراقبته و املستمر مع مفتش الرتبية و التعليم األساملدير مهامه باالتصال ميارس

إن التكامل بني املشرف الرتبوي ومدير املدرسة ميكننا من االستفادة من مزايا الطرفني املذكورة فيكمل أحدمها دور اآلخر 
:إىل

:التخطيط املشرتك بني املدير واملشرفني الرتبويني -1

مبكر اإلشرافية خالل فرتة زمنية حمددة ، وإذا تعذر التخطيط فعلى األقل أن يطلع كل منهما على خطة اآلخر يف وقت 
.ته إذا اقتضى األمر ذلك التعديالت املناسبة على خطبإجراءله يسمح

: اإلشرافيةاملشاركة يف تنفيذ اخلطط -2
هذا األسلوب للمشرف فرصة العمل مع أعداد أكرب من املعلمني يف وقت واحد من خالل املديرين ، يهيئ

توقع تقبل أكثر ، كما ياإلشرافية

الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، عمان ، األردن الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار –أصولها وتطبيقاتها –جودت عزت عطوي ، االدارة التعليمية واالشراف التربوي 1
262-261ص ص م2001، 
160م  ، ص1992مصطفى عشوي ، أسس علم النفس الصناعي التنظيمي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 2
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من املعلمني هلذا األسلوب املشارك أكثر من األسلوب املنفرد من املشرف وحده أو املدير وحده ، ويكون املدير أكثر 
.تفاعال ومحاسة مع نشاط إشرايف يساهم يف تنفيذه 

اإلشرافيةرف يف تقومي العملية ويشارك املدير املش: ومتابعة نتائجه وتقومي املعلمني اإلشرايفاملشاركة يف تقومي العمل -3
: عن طريق 

ومدى انعكاس هذا الربنامج اإلشرايفالقيام بزيارة مشرتكة للمعلم يف صفه للوقوف على مدى استفادته من الربنامج - 
.على أدائه الفعلي ويساعدانه يف حل مشكالته 

ما أو صف ما ، ويقوم املدير بتطبيق هذه األداة يف أداة تقوميية لقياس حتصيل الطلبة يف مرحلة بإعدادقد يقوم املشرف - 
مدرسته واستخراج وحتليل نتائجها باالشرتاك مع املشرف 

 -.
:كما يلي بإجيازإليهاأما جماالت عمله فنشري 

مساعدة املعلمني يف وضع االختبارات –التنمية املهنية لنفسه وللمعلمني -إغناء املنهاج وتقوميه  –التخطيط الفعال 
تقومي العملية ––الصف إدارةمعاونة املعلمني على –واالمتحانات وتقوميها 

)1(الرتبوية يف مدرسته 

بين مدير المدرسة والمعلمين العالقة-3
، فإن هناك أسبابا وعليه.ممتعنيَ◌ليساواملدرسةالتعلمبأنيقولونوالطالباملعلمنيأنجتداألحيانيف أغلب

الوظيفيبالرضاالسلوكهذاعالقةومدىموضوعية متعلقة أساسا بطبيعة العالقة االنسانية بني املدير واملعلمني ،
.للمعلمني 

منجًوايوفردميقراطي ،بشكلدورهميارسالذياملديرأنتؤكدالدراساتمنالعديدأنإىل( 1999 )كنعانوأشار
وعدمالتسلطأنحنييف.واملرؤوسالرئيسبنيالسائدةالعالقاتلنمطبالتقبلشعورًاويطورالعاملني ،لدىالرضا

للعاملني  الوظيفيالرضاومستوىدرجةيفومؤثرةمهمةعواملتعداإلدارية ،القراراتيفوالغموضوالصراعاالستقاللية
فيتجهوالغضبباإلحباط ،واخلوفالشعورأواألداء،يفالتقصريمثلعدةبأشكالاملوظفعلىسلًباتنعكس،حيث
.الغياب  كثرةأوآخر،عملإىلاالنتقالحماولتهأوالعمل ،يفالرغبةوعدمالعدوانية ،إىلسلوكه
علىالرتكيزخاللفمناملعلمنيرضايفالكبريالدوريلعباملدرسةملديرالقياديالنمطفإنوعليه

حبمنالوظيفيةعلىإجياباذلكوينعكس.للمعلمنيالوظيفيالرضايتحققأهدافهم ،بتحقيقواالهتمام
حتقيقإمهالحالةويف،وإخالصجبديةإليهماملوكولةاملهامأداءعلىواحلرصمدارسهم ،إىلواالنتماءللعمل ،

)255-252( جودت عزت عطوي ، مرجع سابق ، ص1
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إخالصعدممنالوظيفيةعلىسلًباينعكسوبشكلالرضابعدمشعورلديهم66يتولداملعلمنيهؤالءأهداف
.وخارجها املدرسةداخلسلوكهمعلىذلكينعكسكماالعمل،يفوجدية

نظراملعلمنيوجهةمناملدرسةملديرالقياديالسلوكعلىلتعرف( 1998 )أحمددراسةوتؤكد هذا املعىن 
أساسينيبعدينيقيسالذيلكلالقياديالسلوكوصفمقياسالباحثواستخدمواإلسكندرية ،القليوبيةمبحافظيت

عينةعلىالدراسةاقتصرتوقد، (Winer)ووينر(Halpin)هالبنمنلكل واالعتباريةاملبادأة:مهاالقائدلسلوك
حنومييلوناملديرينأغلبأنإىلالدراسةتوصلتو.األساسيالتعليممنالثانيةاحللقةيفاملعلمنيمنعشوائية
اإلدارةمنطتباعاعلىحيرصوناملديرينمنأقلنسبةبينماموضوعية ،بطريقةاملدرسةأهدافوحتقيقبالعملاالهتمام

إنساينمناخوإجياداملدرسة ،أسرةبنيإنسانيةعالقاتإقامةعلىوالعملجتاههم،واحلساسيةبالعاملنييهتمالذي
)1(حمبب 

إن طبيعة هذه العالقة تطرح الكثري من عالمات االستفهام حول جناح أو فشل املدرسة يف حتقيق أهدافها ، نظرا 
تغذية مرتدة للمستوى إلعطاءاإلشرايفاملباشر ملدير املدرسة على املعلمني فيما يتعلق بتنفيذ وتقومي الربنامج لإلشراف

التعليمية من جهة ،  ومن جهة ثانية فهو حلقة الوصل بني املعلمني واملشرف الرتبوي املنظومةاحلقيقي  الذي آلت إليه 
معوقات اإلشراف التربوي: ثامنا 

قات اإلداريةاملعو -1
:كثرة األعباء اإلدارية على املشرف الرتبوي وعلى املدرس- 

العملية الرتبوية عملية معقدة ومتشابكة ومتعددة اجلوانب حتتاج إىل وقت وجهد وإخالص ، ومع هذا يكلف 
إليه أعمال إدارية املشرف الرتبوي بزيارة عدد من املدرسني يفوق النصاب املقرر وأحيانا يصل إىل الضعف ومع هذا تسند 

حتد من نشاطه امليداين ورمبا قطع خطته من أجلها مما يؤثر على عطائه ونشاطه يف إعداد النشرات والندوات والربامج 
التدريبية واملتابعة الفعلية ملهامه األساسية كذلك املعلم يشكو من تزاحم األعمال املوكلة إليه وتراكمها مما ال يوفر له الوقت 

.ى توصيات املشرف والتخطيط لتنفيذها واالستفادة منهالإلطالع عل
:قلة الدورات التدريبية للمشرفني الرتبويني واملدرسني- 

التدريب أثناء اخلدمة ضروري للمشرف الرتبوي وللمعلم ألن املواقف اليت يواجهها كل منهما متغرية ومتحركة  فهما 
وتندثر ورمبا يسري املعلم على أسلوب واحد يف تدريس طالبه يعمالن لإلنسان  ودون التدريب تتناقص املعلومات 
.فيطبعهم بطابع واحد وكذلك احلال للمشرف الرتبوي

:ضعف قدرة مديري املدارس على ممارسة اإلشراف الرتبوي- 

الوظيفي وعالقتها برضاهمالمعلميننظروجهةمنصنعاءمدينةفيوالخاصةالحكوميةالثانويةالمدارسمديريلدىالقياديةالمخالفي ، األنماطسرحانمحمدأمل1
.2008العليا نوفمبرللدراساتاألوسطالشرقالتربوية  ، جامعةالعلوم، كليةرسالة ماجستيرمنشورة "
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متميزة إال أن بعض اإلدارة املدرسية قيادة تربوية تنفيذية وإشرافية وعليها من املسئوليات ما جيعلها حتتاج إىل كفايات تربوية
هذه اإلدارات تشكو من ضعف إما يف الشخصية وإما يف القدرة على اإلشراف واملتابعة والتقومي وإما يف القدرة العلمية 

.والرتبوية وقد تكون إدارة متزمتة أو مهملة وبالتايل ينعكس ذلك سلبا على كل عناصر العملية الرتبوية يف املدرسة
.نسبة لعدد املعلمنيقلة أعداد املشرفني - 
.غياب معايري اختيار املعلمني األكفاء- 
.تدريس املعلمني ملواد غري ختصصهم- 
.عدم توافر األماكن الالزمة لعقد االجتماعات والربامج- 
.عدم تزويد املدارس بالوسائل املساعدة لإلشراف الرتبوي- 
.قصور التعاون بني املشرف الرتبوي ومدير املدرسة- 
.تذمر بعض املديرين من التحاق املعلمني بدورات يف أثناء العمل الرمسي- 
.دمج اإلشراف الرتبوي واإلداري- 
.عدم كفاية الوسائل الالزمة لرصد نشاطات الزيارات الصفية- 
.ضعف الوعي مبسئولية العمل لدى بعض املشرفني الرتبويني واملديرين واملعلمني- 
:املعوقات االقتصادية -2
.قلة توفر الوسائل التعليمية الالزمة لعملييت التعليم والتعلم-
.قلة وجود حوافز مادية للمشرفني وللمعلمني- 
يف املدارس وقد ساعد ذلك على عدم االهتمام بالقراءة ومتابعة اجلديد سواء بني ) أو قلة الكتب ( قلة توافر املكتبات - 

)1(اإلشرافية وأبلغها 

:فنية املعوقات ال-3
.عدم تنفيذ بعض املعلمني لتوجيهات املشرف الرتبوي-
ضعف كفاية املعلم أ املشرف القليل من املشرفني الرتبويني يوجد عنده ضعف يف املعلومات أو الشخصية أو التصرف - 

مع املواقف الطارئة أو اخلربة ومثل هذا موجود بني املدرسني بل قيل إن بعض املدرسني دون الكفاية ا
.ضرورة

.ضعف انتماء املعلم إىل املهنة-
.اكتظاظ الطالب يف الصفوف الدراسية -

على الرابط03/06/2011تم استرجاعه في اإلشراف التربوي مهام ومعوقات  : سعد بن علي المسعري / أبو بكر حمود احمد علي / سلطان بن زيد الخثالن / عبد المحسن الحربي 1
vot.edu.sa/www.ishraf.gote
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.عدم مشاركة املعلمني يف التخطيط الرتبوي لعملييت التعليم والتعلم -
متأنية وحازمة ومن ضعف النمو املهين للمعلم حيث يوجد بني صفوف املعلمني نوعيات حيتاجون إىل صرب وقيادة تربوية - 

:هؤالء 
.املعلم الكسول وهو الذي يعزف عن العمل رغبة يف الراحة وإيثارا هلا على العمل- 
.املعلم املتجمد الذي يقف عند حد معني ال يتجاوزه العتقاده أنه بلغ القمة- 
.املعلم الرافض وهو الذي يرفض وجه نظر اآلخرين فال يستفيد منهم- 
.أي الذي ال يرعى إال نفسه فال يستشري وال يقبل املشورةاملعلم املستبد- 
.املعلم املتربم من التدريس إىل درجة التزمت وهو الذي مل جيد وظيفة إال التدريس- 
.املعلم املتهاون والالمبايل مبهنة التدريس وينشر ذلك بني صفوف املدرسني- 
.املعلم الذي ميارس أعماًال أخرى غري التدريس- 
وبة املناهجصع- 
.عدم دقة أساليب التقومي الرتبوي املمارس-
.عدم قناعة املعلم بتوجيهات املشرف- 
.عدم تنويع أساليب اإلشراف الرتبوي- 
:املعوقات االجتماعية-4

البيئة 
واملختربات الالزمة وعدم توافر الساحات الكبرية للممارسة األنشطة الرياضية وعدم توفر املسارح لألنشطة الثقافية 

.واملسرحية
: املعوقات الشخصية -5

.عدم قدرة بعض املشرفني واملديرين على إتباع األساليب القيادية املناسبة-
.ضعف العالقة بني كل من املشرفني واملديرين واملعلمني-
.ظهور بعض املشاكل الشخصية وتأثريها على العمل أحيانا- 

إستراتيجية تطوير اإلشراف في ضوء التحديات   : تاسعا 
:العصر من جمموعة من العمليات نوجزها كاأليتإسرتاتيجية تطوير اإلشراف الرتبوي يف ضوء حتدياتميكن أن تنطلق 

:وتتمثل يف: العمليات - أ
املشرف يف جمال تعامله حيث أن طبيعة املعلومات اليت جيمعها: توفري معلومات صادقة مرتبطة باإلشراف كعملية -1

-سلوك املعلم -اإلشراف وما حيتويه من أساليب التعليم ن تكون شاملة جلميع نظاممع املعلم ذات أمهية كبرية وجيب أ
.باملشرفعالقة املعلم-سلوك الطالب 
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حبيث خيتار املعلم القرار حبرية واستقاللية ذلك : إختيار البديل حبرية -2
.عن نتائجهاومسئوالالقرارات هلذهمنتمياً ألن االختيار جيعل املعلم 

حيث أن اهتمام املشرف تكوين التزام داخلي لدى املعلم عمل بسيط يف الظاهر :)القناعة الذاتية(االلتزام الداخلي -3
ا يتخذ  معقد يف احلقيقة وتكون القناعة الذاتية لدى املعلم واملشرف تقود إىل النمو املتبادلولكنة عمل

كما يراه سليماً ، وال خيسر أحد بالتايل سوى الطالب يف كًال من املشرف واملعلم طابع اللعبة يدافع طرفها من خالهلا
.الصف

:وتتمثل يف،اخلطوات-ب
الصفية أو املشاهدة الفعلية هلم أن جيمع املشرف الرتبوي املعلومات عن املعلمني بواسطة الزيارات-1
مديري املدارس لكي خيربوا املعلمني إىلالزيارات الصفية مث يرسلها السنوية مواعيدخطتهدد املشرف الرتبوي يف أن حي- 2

.
الزيارات الصفية املشرف الرتبوي األساليب اليت تتناسب يف اإلشراف على املعلمني سواء كان األسلوب هوأن حيدد-3
.

.ورش تربوية وغريها –تبادل الزيارات ـ درس تطبيقي -4
التغذية الراجعة املشرف على أن يكون عالقته مع املعلم إجيابية تسودها أجواء ودية مفتوحة تتحقق فيهاأن حيرص-5

)1(باستمرار 

وتقبل أفكاره امرت واالحاملعلم بتساوي السلطة وتبادل الثقة أن يسلك املشرف الرتبوي سلوكاً إنسانياً يشعر معه-6
.واالهتمام به

التدريسحيرص املشرف الرتبوي على أن تكون سلطتة مستمدة من السلطة العلمية والتفوق يف فنأن-7
وأن يركز على األهداف احملققةأن يكون التقومي موجه إىل علم املعلم ومستوى حتسني العملية التعليمية-8
ضعفه ار املعلم ونقاطأن حيفظ املشرف الرتبوي أسر -9

أن يلتقي مدير اإلشراف باملشرفني التابعني له يناقش معهم خططهم- 10
.والتوجية واملتابعة

:وتتمثل يف:املتطلبات-ت
التعليم من خالل مساعدة املعلمني حىت حيسنوا أن يرتكز دور املشرف الرتبوي على املعلم ويهدف إىل حتسني مستوى-1

.همؤ أدافن التدريس ويرتفع 
.حىت يسري يف عملة على بصريةأهدافهيستوعب املشرف الرتبوي ويعي أن-2

http://zulfiedu.gov.sa/vb/showthread.php?t=4291على الرابط03/06/2011، تم استرجاعه فيتربية وتعليم . السيد بحيري الدوادمي -1
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.نفسهدون مراقبة فهو األجدر مبراقبةوتطبيقهاإلشرايف برناجمهوضع ةمسؤولياملشرف الرتبوي أن ُمينح-3
وحيسن توظيفها ومراجعة الذات عربحتليل الرتبوي على كل األساليب اإلشرافية احلديثة ويستوعبهاأن يطلع املشرف -4

.الربنامج اإلشرايفأمناط السلوك للمشرف واملعلم وحسب ما يتطلبه
واحملبة هتمامواالوالتفاهم والوضوح واملودة واالنفتاحواالنسجامو الصدقأن تبين العالقة بني املعلم واملشرف على الثقة-5

.الطرفنيبنيواالحرتام
للمعلمني والتنسيق بينهما وتبين قيمهم أن يتمثل يف السلوك اإلشرايف قدرة املشرف على القيادة ومدى مساعدته-6

.
:االعتبارات وتتمثل يف-ث

:اإلشراف الرتبوي عملية تفاعل تركز على: االعتبار األول
.تقومي العالقة بني املشرف الرتبوي واملعلم-1
.املعلم من ناحية ليعربعن مشاعره للمشرف واملشرف من ناحية أخرى ليشرح خطته للمعلمتبادل التغذية الراجعة بني-2
.املرجوةالتقومي بالنتائج أى أن يتم التقومي يف ضوء درجة حتقيق املعلم واملشرف لألهداف-3

تعمل على حتسني العاملني فال توجد جمموعة عليايعترب حتسني مستوى العملية التعليمية جهد مشرتك لكل: الثايناالعتبار 
.
يسهم يف صنع القرار بكل احلرية واالستقاللية الذايت نتيجة حتمية هلذا العصر فاملعلم الذييعترب اإلشراف: االعتبار الثالث

.عنهعسيتبىن موقفة املداف
الرتبوي فالعالقة اإلجيابية بني املشرف واملعلم هي العامل تكوين االجتاه اإلجيايب لدى املعلمني حنو اإلشراف: االعتبار الرابع 

اجتاهات الرئيسي يف إحداث التغري
واملعلم تشكالن عنصراً أساسياً يف جناح العمل حنو اإلشراف الرتبوي كما أن طبيعة االتصال بني املشرفإجيابية لديهم 

.اإلشرايف أو إخفاقه 

:خالصة 
انطالقا من حتليل الوضعية احلالية للرتبية يف بالدنا عموما ونظرا ألمهية  اإلشراف الرتبوي يف املنظومة الرتبوية ، ويف ظل 

التطورات التكنولوجية املتسارعة  بات لزاما على وزارة الرتبية والتعليم ببالدنا أن تويل اهتماما أكرب باهليئات املؤطرة للقطاع  
ا اجلهاز اإلشرايف ، من خالل عملية التدريب ، وذلك برسم اسرتاتيجيات جديدة للتكوين والتدريب الرتبوي ، ال سيم

مبنية على أسس علمية وعملية مدروسة تستجيب ملتطلبات التغري والتطور يف األفكار واملبادئ والطرائق والوسائل 
لوجيا وال و مل املعرفة والتحكم يف  التكناي أصبح ع، بغرض التكيف مع العامل اخلارجي الذواالسرتاتيجياتوالتكنولوجيات 

وحناول توضيح هذه الفكرة أكثر يف الفصل املوايل من خالل ربط عملية اإلشراف بالتدريب لتقليص . ميلألمكان فيه 
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الرتبوي واإلشراف.... معلمني من مديرين و الرتبية بشكل عام إلطاراتاملرسومة  واحلاجات الفعلية األهدافالفجوة بني 
.على وجع اخلصوص 



الفصل الثالث
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:تمهيد 
، عن الرتبية والتكوين يف مفهومها الشامليسعى االشراف الرتبوي يف كل أبعاده وامتداداته إىل الرفع من جودة منظومة

، ميكن وعليه. ، وضمان التنظيم الفعال و اجليد طريق ضبط آليات اشتغال هذه املنظومة

وارها ووظائفهاعرب النظام الرتبوي، وذلك راجع باألساس إىل طبيعة هذه املهنة و إىل الدينامية والتحول اللذين يطبعان أد
، وتوجهات وأولويات املشاريع اإلصالحية اليت يراد جتسيدها على ، حيث تتغري بتغري السياقات الرتبوية الوطنية والدولية

عموما واالشراف الرتبوي حظي التدريب بعناية و اهتمام كبريين مع التطور احلاصل يف العلوم الرتبويةولقد.أرض الواقع
، نظراً لدوره الكبري و أمهيته القصوى يف حتقيق أهداف الرتبية و النهوض مبستويات العملية التعليمية التعلمية ، خصوصا 

ويف .خاصة و حنن نعيش يف عصر يشهد قفزات علمية هائلة ليست بالعقود أو السنني بل صارت باألشهر و األسابيع 
مفهوممن حيث)لفية النظرية للتدريب الرتبوي أثناء اخلدمة اخل( يف اجلزء األول منه اىل –عرضتسنفصلهذا ال

مث اىل  هم املعوقات اليت متنعه من حتقيق أهدافه املسطرةوأساليبه و أوأمهيته وأهدافهاملوجه للقيادات الرتبوية التدريب
أما يف اجلزء الثاين فسنتناول ) . حتديدا املعلمني واملشرفني(جتربة اجلزائريف تدريب اهليئات املشرفة على التعليم يف االبتدائي

املفاهيم و ماهية االحتياجات من حيث التعرف على ) االحتياجات التدريبية  للمشرفني واملعلمني يف املنظومة الرتبوية (فيه
إىل املعوقات نتطرقديثة يف حتديدها مث احلناهجاملو النماذجطرق و الصادر و املساليب و األوأمهيتها وأنواعها و ا

. واملشكالت اليت تعرتض سبيل حتديدها 
الخلفية النظرية للتدريب التربوي أثناء الخدمة: أوال 

:تعريف التدريب التربوي أثناء الخدمة  -أ
ة تقرتب يسود األوساط التدريبية العديد من التعريفات ملفهوم تدريب املعلمني واملشرفني والعاملني يف الرتبية أثناء اخلدم

وختتلف حسب طبيعة العملية التدريبية وأهدافها وحسب وجهة نظر قائليها، فهناك من حيدد التدريب على أنه اكتساب 
، بينما يركز فريق ثالث على أن التدريب جيب ، وهناك من يراه تنمية للمهارات فقطمعلومات ومعارف ومفاهيم فقط

وسوف نستعرض فيما يلي جمموعة من التعريفات اليت سادت األوساط . أن يعىن بتنمية االجتاهات وأساليب التفكري
.

)1("اإلعداد:إن للتدريب أثناء اخلدمة الكثري من التعريفات نذكر منها ما يلي

الذي حيدث أثناء العمل فهو استمرار للتطور املهين الذي بدأ قبل اخلدمة خالل فرتةذلك النمو "كما يعّرف على أنه 
التكوين هو إعداد املتكون الناشئ إعدادا حمكما واالهتمام به قبل اخلدمة ، ويستمر هذا االهتمام خالل مراحل احلياة 

565صم 1994،ليبيا  جامعة قار يونس ،بنفازي اإلدارة المدرسية المعاصرة ،عبد المؤمن فرج الفقي 1
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جمموعة األنشطة و الوضعيات : على أنه لخضر زروقويعرفه )1(املهنية أثناء اخلدمة لرفع مستواه الثقايف واملهين
جل أمن )معلومات ، مهارات ، مواقف (البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية اليت يكون هدفها إكساب أو تنمية املعارف 

)2(ممارسة مهنة أو عمل

من ذلك ويتض" األنشطة املنظمة املوجهة أساساً لتحسني األداء املهين: "بأنهHendersonهندرسونيعرفه و 
، فقد يشمل حضور مؤمتر أو مساع حماضرة أو دراسة مقررات معينة لساعات قليلة أو أيام أو جماالً واسعاً من األنشطة

شهور أو سنوات على أساس التفرغ اجلزئي أو الكامل مع جمموعة من الزمالء، وقد يشتمل التمرين املشرتك على حل 
مناقشات فريدة مع مسؤول متمرس يف التدريب وقد يتضمن برناجماً للقراءة وقد يشمل . املشكالت مع جمموعة صغرية

)3(املنظمة والبحث عن املستوى الشخصي

"كما يعّرف التدريب أثناء اخلدمة على أنه 
)4("ومصممة لتساهم يف تطوير العمل

كل برنامج منظم وخمطط ميّكن املعلمني من النمو يف املهنة التعليمية باحلصول على املزيد "على أنه كما يعّرف 
)5("من اخلربات الثقافية وكل ما من شأنه أن يرفع مستوى عملية التعليم ويزيد من طاقات املعلمني اإلنتاجية

املهارات احلرفية واليدوية وذلك لتطوير االجتاهات جزء من برنامج التطوير املهين املصمم لزيادة "كما يعّرف على أنه 
)6("املطلوبة للمدرسة

ومن هذه املفاهيم السابقة يتبني أن التدريب يف مفهومه املعاصر مل يعد مقصوراً على جمرد العمل على استكمال تأهيل 
، بل اإلعداد السابق فحسبالرتبويني وغريهم ممن دخلوا املهنة، كما مل تعد برامج التدريب تستهدف معاجلة عيوب 

.وتنميتهم مهنياً وعلمياً وثقافياً . تركزعلى طبيعة النمو املهين للعاملني أثناء اخلدمةأصبحت
ويتمثل الفرق ، لدى العاملني يف قطاع الرتبية بشكل عام وبني التدريب أثناء اخلدمة التنمية املهنية وجيب أن منيز بني 

وتنمية األفراد يف أن العملية األخرية أوسع نطاقا من العملية األوىل  فاصطالح تنمية األفراد احلقيقي بني عملية التدريب 
ومعارف وقدرات العاملني حىت ولو بذل هذا اجلهد خارج نطاق الربامج التدريبية اتله لزيادة مهار ذيشمل كل جهد يتم ب

، وهو اهلدف األساسي وتزويده مبعطيات خاصة حول إعداد الفرد ألداء مهمة ما : ومنه فان التكوين يعين .املخططة 

الواقع والمتطلبات ، موسوعة التربية والتكوين عبد الحكيم رويبي ، أستاذ مكون بالمعهد التكنولوجي للتربية بعنابة  ، تكوين المكونين في قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني 1
)عنابة  ، الجزائر ، البوني21مسكن رقم 80حي ( ، الناشر هو المؤلف 01

تغلين بقطاع التربية ، مطبعة دار هومه ، لخضر زروق ، مفتش التربية والتكوين بالعربية ، تقنيات الفعل التربوي ومقاربة الكفاءات للمعلمين واألساتذة ومديري المدارس وكل المش2
81الجزائر بدون سنة ،  ص

169ص1989،، القاهرة، عالم الكبش" وتطبيقاتهااإلدارة التعليمية أصولها "محمد منير مرسي، 3
.469ص،مرجع سابق،عبد المؤمن فرج الفقي 4
106ص،مرجع سايق،جبرائيل بشارة 5
6-Clan Hass , " L n service EducationTo day" in fifty  siscth yearlook at the Nation al so ciety for the study of Education part I chicyo

1974.p.g
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املهمة أو الشغل أو الوظيفة اليت سيشغلها يف جانبها النظرية والتطبيقية وتدريبه بطرائق ناجعة ووسائل متنوعة وفعالة وكذا 
.أدناه ) 1(أنظر اجلدول وللتفصيل أكثر . إكسابه تقنيات العمل والتخطيط والتقومي 

)1(: في يتمثل هذا الفرق وحسب الجدول أدناه الفرق بين التنمية المهنية والتدريب أثناء الخدمة)1(الجدول-ب

التدريب أثناء اخلدمةالتنمية املهنية
حق مكتسب للجميع 

تأتي بدافعية ذاتية ووظيفية 
يستفيد منها الجميع 

عملية مستمرة 
مبنية على االحتياجات التدريبية 

تقودها خبرات متنوعة 
تركز على احتياجات صاحب العالقة والمدرسة 

تنظم بطريقة تعاونية 
الخبرة تنتقل للجميع 

تقّيم لقياس أثر التدريب على األداء 

يستخدم كمكافأة أو عقاب أحياناً 
يأتي بدافعية وظيفية 
خاص لفئة بسيطة 

عملية متقطعة 
العمل مسئولمبني على تقدير 

يقوده المدربون المتخصصون 
يركز على احتياجات صاحب العالقة فقط 

ينظم بطريقة فردية 
الخبرة حكر على األفراد 

يقّيم للرضا الوظيفي 

:أهمية التدريب أثناء الخدمة والحاجة إليه-ت 
مسلحاً باملعرفة ومؤهالً تأهيالً سليماً يعد العنصر البشري أهم املوارد وأمثنها على اإلطالق ، ال سّيما إذا كان هذا العنصر 

ينمي قدراته وإمكاناته وطاقته ، مما جعل تقدم األمم وتطورها يرتبط ارتباطاً وثيقاً مبقدار ما متلكه من ثروة بشرية قادرة 
)2(. على العمل واإلنتاج ويدل ذلك على أمهية إتقان اإلنسان للعمل الذي يقوم به

اخلدمة ضرورة الزمة وحقيقة واقعة يف مجيع الوظائف واملهن فإنه ملهنة رجال الرتبية والتعليم يشكل وإذا كان التدريب أثناء 

ويعتقد )3(ة ، حىت ال تزداد الفجوة بني أجياهلم وأجيال تالميذهمملواصلة إعدادهم عن طريق التدريب املستمر أثناء اخلدم
)4(: الكثري من املربني واملهتمني بشؤون التدريب الرتبوي أن برامج التدريب مهمة ألسباب عديدة قد يكون من أمهها

.إن اإلعداد قبل اخلدمة نادراً ما يكون مثالياً ، بل يصح أن يكون مقدمة لإلعداد- 1

.6ص المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج -التنمية المهنية –عبد العزيز محمد الحر ، أدوات مدرسة المستقبل 1
.128م ، ص 1983، فنجرز،المؤشرات التربوية واستخدام الرياضيات في العلوم اإلنسانية ، مصر أسيوط ، مكتبة،عبد اهللا السيد عبد الجواد 2
بتصرفم1976،البحرين ،المسئولين عن تدريب المعلمين أثناء الخدمة تدريب المعلمين أثناء الخدمة دراسة في المفهوم والوظيفة حلقة،محمد عزت عبد الموجود 3
بتصرف13-12ص،صم 1983،جريدة العلم ،" المعلم إعداده وتدريبه"،محمد المقرحي 4
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وهذا ينطبق على الطرق . التغري االجتماعي جيعل املمارسات املهنية غري فعالة نسبياً بعد وقت قصري من التخرجإن - 2
.والوسائل واملعدات واملعرفة نفسها

3 -
.من خالهلاوإبقائها 

.إن التنسيق والتتابع يف املمارسات التعليمية يتطلب تغريات مهنية وشخصية يف األفراد القائمني بالعملية الرتبوية- 4
لكل هذه األسباب جيب العناية بتأهيل وتدريب الرتبويني أثناء اخلدمة لتمكينهم من مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية 

)1(ملعاصراليت يشهدها عاملنا ا

وينال التدريب اهتماماً بالغاً يف معظم دول العامل، ففي الواليات املتحدة األمريكية جتد اهتماماً كبرياً بربامج التدريب 
وتطورها، وأن ما ينفق من أموال على هذه الربامج، يفوق بدرجة كبرية ما ينفق على مثل هذه الربامج يف أية دولة أخرى،  

الواليات املتحدة إجبارياً وأحياناً تتوقف عليه زيادة الراتب، كما مينح املعلمون إجازات دراسية ملدة كما يعترب التدريب يف
)2(عام، يلتحقون به بالدراسات اليت تعدها باجلامعات للمعلمني

)3(:ولعل أمهية التدريب أثناء اخلدمة تظهر جليا من خالل العوامل واملتغريات التالية

.املعريف الذي أصبح من مسات العصر املميزةاالنفجار - 1
.سهولة تدفق املعلومات- 2
.تطور مفهوم الرتبية- 3
.تغري دور املعلم يف العملية التعليمية- 4

:منهاأسبابلعدةتعودالتدريبإىلالفردحاجةأن)ماهر(ويذكر
احملتملة ،واألخطاء،اجلودةعلىوالرقابة،واحلوادث،الوظيفياملسارختطيطوبرامج،األداءوتقييموالنقل ،،الرتقية

حاجةيبنياألسبابهذهبعضأووكل.والتناوبقدراته ،مستوىفوقخاصةمبهاماملوظفوقيام،والشكاوى
)4(الوظيفيالتدريب إىلالفرد

:أســس التدريب أثنــاء الخدمة وأهدافه -ث
أن يكون : الفرضية )5(: إن للتدريب الرتبوي 

التدريب الرتبوي أثناء اخلدمة هادفاً وملبياً لالحتياجات التدريبية وحتديد االحتياجات ينطلق منه ويعتمد على حتديد 
.احتياجات املتدربني

بتصرف10، صم1،1993، ع13، مالمجلة العربية للتربية" تجربة المملكة األردنية الهاشمية في تدريب المعلمين"، وآخرونخالد الشيخ 1
.324، ص 1993، عالم الكتب ، القاهرة ، "االتجاهات المعاصرة في التربية المقارنة"، محمد منير موسى2
106صاريختوند،ليبيا،بنغازي ،المؤتمراألول حول التدريب المهني  للمعلمين-اتجاهاته المستقبلية ،، أهدافهمفهومه–تدريب المعلمين أثناء الخدمة، جبرائيل بشارة 3

465صم2007اإلسكندرية الجامعية ،الدارالبشرية ،المواردإدارة، أحمدرھما4
.م1993،دار المطبوعات الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر - دراسة مقارنة –القوى المؤثرة في النظم التعليمية ،مصطفى متولي 5
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أن يكون التدريب مستمراً : االستمرارية -1
".اطلب العلم من املهد إىل اللحد"من القاعدة الرتبوية 

جيب أن يشمل التدريب مجيع اجلوانب الشخصية للمعلم وكذلك أمور مهنية كما جيب أن يكون : الشمولية -2
.حبقل التعليم ومن له عالقة بالعملية التعليمية والرتبوية التدريب شامًال جلميع جوانب فئات العاملني

جيب أن ينطلق التدريب من املشكالت الواقعية اليت تواجه املعلم يف فصله ومدرسته وثقافته وأموره : الواقعية -3
.املعيشية

من ناحية ، أن يالئم التدريب حاجات وقدرات املعلمني من ناحية : املالءمة -4
.أخرى

كما . : الديناميكية -5
)1(جيب أن يكون التدريب ديناميكياً وحيوياً مفتوحاً لإلضافة واحلذف والتعديل إن لزم األمر

)2(عطوي جودت عزت: ومن أسس التدريب الرتبوي أيضا ما ذكره 

-.
.الرتكيز على املنحى العملي يف التدريب -
.استمرارية التدريب وبشكل دورات إثرائية منظمة طيلة عملية التطوير -
.أن يكون الربنامج التدرييب مناسب ملختلف املستويات الوظيفية الرتبوية -
مرونة التدريب أي قدرة خطة التدريب على مواجهة التغريات واملستجدات يف البيئة الرتبوية -
.اإلفادة من التغذية الراجعة عند التنفيذ والتقومي -
.أن ال يؤثر التدريب على حسن سري العمل فتكون نتيجته نقص يف اخلدمات الرتبوية -
ختيارياً لضمان حتقق االستفادة منه على النحو املطلوب أن يكون االنضمام إىل التدريب ا-

:أهداف التدريب أثناء الخدمة-ج
إن التدريب مبفهومه العلمي يستهدف أساساَ حتقيق النمو الذايت املستمر للقائمني بعملية الرتبية والتعليم يف كافة 

املستويات، وخاصة أداء املعلم و املدير و املشرف اخلاضعني لربنامج
كما أن التدريب يقوم بسد . 

، حية أخرىالفجوة القائمة بني عمليات اإلعداد يف معاهد وكليات الرتبية من ناحية ومتطلبات املمارسة امليدانية من نا
املشرف وكل عامل يف الرتبية على وجه اخلصوص ، وللتدريب أثناء اخلدمة أهدافاً كثرية تتبلور يف رفع مستوى األداء لدى

1-National Education As so citations the Teaching professionCommission at Teaches Education and professional
stand arts, 1979, P9.

211ص ، مرجع سابق،جودت عزت عطوي 2
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عن طريق اكتساب الكفايات املعرفية واملهارية والوجدانية مبا ميكنه من التكيف مع عمله من جهة ومواجهة الصعوبات 
. اليت تقابله من جهة أخرى

.ب أن تكون تلك األهداف واضحة وحمددة ومعروفة وقابلة للتحقيق وتؤدي نتائج مرجوةوجي
)1(". الرتبية حنو املهنة"ومن أهداف التدريب أثناء اخلدمة أيضا حتسني اإلنتاجية الرتبوية  وهو ما يطلق عليه يف الرتبية 

وكذا فهو يشجع العاملني ويرفع الروح املعنوية ، ويربيهم روحّياً وإميانّياً ، ومينح املسؤولني جماًال أرحب لتقييم أداء 
:اخلدمةأثناءاألهداف التالية للتدريب )2()مرسى ( وأورد .مرؤوسيهم من خالل حرصهم على النمو املهين 

يساعد التدريب املتدرب على . - 
. اكتساب مهارات جديدة تتطلبها متطلبات مهنته 

يؤدي إىل تغيري االجتاهات و اكتساب اجتاهات إجيابية جتاه املهنة املمارسة من قبل املتدرب مبا يؤدي إىل رفع روحه - 
.ية ، وزيادة إنتاجيته بالعمل املعنو 
-

.حديثه ملمارسة م
يسعى إىل غرس و إكساب أساليب التعليم املستمر يف املتدرب من خالل متكينه من مهارات التعليم الذايت املستمر ، - 

.أو من خالل إجياد اجتاهات إجيابية حنو استمرار االلتحاق بالربامج التدريبية ؛ لتطوير قدراته و إمكاناته 
وح يو -

التكامل التعاون و 
( يساعد على كيفية تطبيق األفكار و اآلراء و احللول النابعة من الدراسات مبا يؤدي إىل رتق الفجوة بني املنظرين - 

.ة كفاءة املؤسسات الرتبوية بصفة عامة و املمارسني ، وزياد) الباحثني 
:األهداف التالية للتدريب  )صبيح(و ذكر 

.رفع مستوى أداء الفرد عن طريق اكتسابه املهارات املعرفية و امليدانية املستحدثة يف ميدان عمله - 
زيادة قدرة الفرد على التفكري الناقد مبا ميكنه من التكيف مع عمله من ناحية ، و مواجهة مشكالته و التغلب عليها - 

.من ناحية أخرى 
. تنمية االجتاهات السليمة للفرد حنو تقديره لقيمة عمله و أمهيته و اآلثار االجتماعية املتصلة به ، و املرتتبة عليه- 

بتصرف103م ص1977، عالم الكتب ،القاهرة ،2ط،أصولها وتطبيقاتها،اإلدارة التعليمية ،محمد منير موسى 1
.م1997،  بدون ناشر أو طبعةالتدريب أثناء الخدمة ، مكة المكرمة،موسى ، عبدالحكيم2
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ضمن فئة احلاجيات ...ن اإلطار املنفذ للسياسة الرتبوية ، من معلمني ومديرين مساعدين ومفتشني وتدخل عملية تكوي
مث يكونون على مستوى اجلامعة انتقاءففي أغلب دول العامل ينتقى هؤالء ) . املوارد والعقبات " (لويس دينو"أو ما أمساه 

.بأداء مهامهم املهنية أو يف مؤسسات مماثلة ،مث يتلقون تكوينا تربويا يسمح هلم 
إذ يستطيع املعلم الكفء أن يدفع تالميذه إىل حتصيل جيد وتكوين دافعية قوية حنو التعلم ، كما ميكن أن تؤدي أخطاؤه 

.يقرؤوناىل قتل روح املبادرة يف نفوسهم وتنفريهم من حتصيل ما 
وذلك منذ بداية " املعاهد التكنولوجية "مستها أما بالنسبة للجزائر فقد اجتهت اجتاها خمالفا، حيث أنشأت مؤسسات أ

املرحلتني االبتدائي واملتوسط ، أما التكوين ملرحلة التعليم الثانوي فيجري يف اجلامعات السبعينيات ن وفيها يتكون معلمو
)1(واملدارس العليا 

:وظائف التدريب أثناء الخدمة  -ح
فالربامج واألنشطة اليت يقدمها التدريب تساعد املعلم واملشرف وكل املهتمني للتدريب أثناء اخلدمة وظائف وأدوار عديدة 

.بالعملية التعليمية على التنمية الشاملة يف مجيع اجلوانب الشخصية واملهنية واملعرفية
)2(:ولقد حتددت وظيفة التدريب وتعدد دورها وتنوعها يف العناصر التالية

.اخلدمة إىل مرحلة اخلدمةاالنتقال من اإلعداد قبل - 1
.النمو الشخصي والذايت- 2
.استمرارية الرتبية- 3
.التنمية املهنية املستدامة- 4
.التقومي يف الوظيفة- 5

:حتقيق األهداف العامة التالية إىليسعى - ببالدنا-ولقد كان التكوين
اجلزأرة - 
التعريب - 
)     تكافؤ الفرص ( دميقراطية التعليم - 
.االجتاه العلمي والتكنولوجي- 

:فهي466ص" أصول الرتبية والتعليم"أما مبادئها كما أوردها تركي رابح يف كتابه 
. التدريب املكثف- 
. التجديد يف التدريب- 
.احلاجة امللحة إىل اإلعداد والتدريب- 

224صمر جع سابق ،علي تعوينات ،1
.م1980، 19ع،مجلة التربية الجديدة ،التربية نحو المهنة في الشرق األوسط "،جورج يتودوس2
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: ومير التكوين مبراحل نوجزها فيما يلي 
يتم التكفل بالطالب الناجح يف مسابقة الدخول ملؤسسات التكوين قصد إعداده ملهنة وفيها : مرحلة التكوين األويل- 

التعلم بتقدمي دروس نظرية وأخرى تطبيقية مع الرتبصات امليدانية األسبوعية واملكثفة ويدوم هذا التكوين حىت يتم توظيف 
.الثالثأما مدته فهي سنتني ملعلم االبتدائي وثالث سنوات ألستاذ الطور .املتكون

إىل تاريخ ترسيمه وبذلك يكون املتخرج ) املعلم( ويكون بني أول يوم وظف فيه املتكون : مرحلة التكوين املتواصل- 
.ميارس مهنة التعليم ويف نفس الوقت يستعمل تكوينه

وميتد هذا التكوين من أول يوم للتوظيف إىل يوم التقاعد، إذن فهذا التكوين مرتبط مبشوار : مرحلة التكوين املستمر- 
املهين وهدفه حتسني املستوى وجتديد املعلومات ومواكبة املستجدات والتكيف معها وذلك من خالل أواملشرفاملعلم 

أحد ركائز التطوير والتجديد خاصة عندما وأصبح هذا النوع من التكوين.الندوات وامللتقيات والرتبصات وحلقات البحث
)1(ربط بالتكوين الذايت 

L'auto- formation.
م، مت اقرتح 1996املؤرخ يف مارس 96/101

العلمية وقيم اهلوية الثقافية لألمة اجلزائرية ومتاشيا مع اسرتاتيجية تنمية شاملة للمنظومة الرتبوية التكوينية بناء على املقاييس 
.اخليارات اجلديدة السياسة واالقتصادية واالجتماعية

ومتتد على " اخلطة اإلستعجالية للتكوين التأهيلي"خطة تكوينية مساها المجلس األعلى للتربيةحيث اقرتح 
وجودين يف امليدان والذين هم حباجة إىل تكوين استعجايل عشر سنوات، وأعطيت فيها األولوية للمعلمني واألساتذة امل

.نظرا ألن سنهم ال يتجاوز األربعني وبالتايل سيبقون يف حاجة نشاط ومممارسة سنوات طويلة فضرورة تأهيلهم
كما حدد امللمح الذي جيب أن يكون عليه  معلم األساسي وهو املستوى اجلامعي ألساتذة الطور الثالث 

إىل مستوى الليسانس يف ختصصه عن طريق إجياد الصيغ املالئمة كاالنتداب إىل اجلامعة لفرتة فيجب أن يصل
.معينة،التكوين الذايت، التكوين عن بعد والتكوين الدوري

 .
:نت املبادئ األساسية هلذا التصوروكا
ضمن عمليات ) أي املادية والبشرية(الشمولية يف التكوين حبيث تؤخذ خمتلف عناصر العملية التكوينية بعني االعتبار - 

.منسجمة
.جعل التكوين عملية مستمرة يف الزمان واملكان- 
.لها على مجيع املستوياتالتكيف واملرونة يف برامج التكوين مما يسمح بتظافر اجلهود وتكام- 
.التخطيط لعمليات التكوين على املدى لقريب واملدى املتوسط واملدى البعيد- 

)122- 120( صمرجع سابق، "نعيمةالرحمانستر1
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التكوين واجب وجزء ال يتجزأ من االهتمامات اليومية والدورية للمكون مما يتطلب إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية - 
.تؤكد ذلك

.تكفل الدولة باحلاجيات املادية لتكوين أفضل- 
إشراك املتكونني يف بناء املشاريع التكوينية الشيء الذي يدفعهم أكثر إىل االهتمام بالتكوين الذايت و طلب املعرفة واخلربة- 
)1(

:ـ أنــواع التدريب أثناء الخدمة خ 
)2(: يلخص بعض الباحثني أنواع برامج التدريب الرتبوي أثناء اخلدمة يف النقاط التالية

.برامج التدريب املبدئي للموظفني اجلدد
.برامج تدريبية بقصد جتديد وتطوير وحتسني العمل وزيادة املعرفة -1
.برامج تدريبية وتوجيهية لألعمال اجلديدة اليت تسند إليهم قبل االنتقال من مستوى وظيفي إىل مستوى آخر-2
.برامج التأهيل واحلصول على املؤهالت األعلى-3
:ملعلمني واملشرفني يف التدريب أثناء اخلدمةطرق ترغيب ا-د

)3(: توجد طرق عديدة لرتغيب املعلمني واملشرفني لالشرتاك يف برامج التدريب أثناء اخلدمة منها 

واملشرفني.أن ال يكون هناك إلزامية يف احلضور وترك ذلك للمعلمني- 1
.حضور ومشاركة يف الربامج فقطأن تكون غري منتهية باختبارات أو شهادات بل تكون عملية- 2
.متكني املعلمني واملشرفني من منح إجازة دراسية مبرتب كامل للقيام مبشروع تدرييب- 3
.أن يكون هلا اعتبار يف الرتقية وزيادة الراتب- 4
.أن يكون هلا أثر يف جمال عمل املعلم واملشرف ومعدل أدائه وترشيحه إىل وظائف أعلى - 5
املشارك الفرصة يف السفر للخارج على نفقة الدولة لزيارة بعض املؤسسات الرتبوية وحضور املؤمترات ودروس أن يعطى - 6

.العمل اخلاصة بالتأهيل والتدريب
.تعميم نظام احلوافز املالية واجلوائز للمتفوقني- 7
.التدريبحضور مدير املدرسة وبعض املشرفني الرتبويني واملسئولني ومشاركتهم كأفراد يف - 8
9 -

.بّناء ولذلك البد أن يتضمن برنامج التأهيل والتدريب خربات وإمكانات ترفيهية
.امج وأنه ميكن تطبيقها بعد انتهاء الدوراتأن يشعر املعلم واملشرف أن هناك قيمة وفائدة عملية هلذه الرب - 10

59ص ، مرجع سابق ،نعيمةالرحمانستر1
.23صاريختون القاهرة د، 2مكتبة األنجلو المصرية ج،اإلدارة المدرسية،رياض منقريوس 2
565ص، مرجع سابق عبد المؤمن فرج الفقي 3
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:هنا يتحفظون على الفقرتني األوىل والثانيةونتدريب أثناء اخلدمة والباحثالهذه بعض طرق ترغيب املعلمني واملشرفني يف 
و شهادات أن تكون غري منتهية باختبارات أ" و " أن ال يكون هناك إلزامية يف احلضور وترك ذلك للمعلمني واملشرفني" 

"...
فهاتان الفقرتان ال ميكن إقرارمها ألن إلزامية احلضور يدخل يف نطاق النظام وألن التدريب وضع أساسا للتغيري والتجديد 

حرية مثاللتأهيل لوظيفة أعلى فلو ترك للمعلم أو املشرفلحتت برنامج ع لوضاإىل األحسن ، أو الراهنةاملهنيةةالاحلمن 
،كالمها ولن تنجح الربامج التدريبية وهنا يكون مكمن اخلطرلفلن تستقيم أحوااحلضور من عدمه 

كما أن عدم منح املتدربني شهادات حضور يضعف من رغبتهم للحضور وال يشعر بفرق من حيرص على احلضور ومن 
:نصت الوزارة علىيف إطار التكوين أثناء اخلدمةو .ليس كذلك

.مة مع حتسني مستوى املؤهالتوضع آليات حتفيز تكون متالز - 
مواصلة الدراسة (إجناز خمطط وطين لرفع وحتسني مستوى املعلمني، مع تعدد طرق وصيغ التدخل وإمكانية التحضري - 

، التكوين عن بعد بالطريقة التقليدية أو باستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال تربصات مغلقة، تكوين باجلامعة
).تناويب

)1(:منح األولوية يف هذا املخطط ملعلمي االبتدائي وأساتذة التعليم املتوسط وأساتذة التعليم املهين - 

:أساليب و طرق  التدريب التربوي -ذ
تتنوع أساليب ووسائل التدريب حسب عدد املتدربني ونوعية الربامج وعلى ذلك يكون األسلوب التدرييب هو الطريق 

الذي يتم من خالله تنفيذ الربامج التدريبية باستخدام الوسائل واإلمكانات املتاحة واحملققة ألهداف التدريب ومن أهم 
:

.مالئمة األسلوب التدرييب مع موضوعات التدريب واحتياجات املتدربني -1
أن يتوافر يف مكان التدريب الشروط الصحية واملوقع املناسب للمتدربني وسهولة الوصول إليه وتوفري الوسائل -2

ت الدراسية وورش العمل واألدوات واألجهزة الالزمة للربنامج وتوفري قاعات مناسبة لعقد احملاضرات والندوات واحللقا
.وإقامة الدروس 

. حتديد مدة الربنامج التدرييب وتوقيته مع مراعاة ظروف الدوام الرمسي للمتدربني وحتديد الساعات املقررة لكل موضوع - 3
:وتنقسم أساليب التدريب الرتبوي إىل نوعني 

املناقشة ، احملاضرة ، الندوات، القراءات والبحوث اإلجرائية ، النشرات اإلشرافية (أساليب التدريب النظري مثل - أ
)املوجهة 

الدروس التطبيقية ،املشاغل الرتبوية ، إنتاج الوسائل التعليمية ، الزيارات والرحالت (أساليب التدريب العملي مثل - ب
)1() امليدانية والتجارب العملية

بتصرف4ص م57،2003العدد –نشرة إعالمية –، نافذة على التربية المركز الوطني للوثائق التربوية 1
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ب املستخدمة للتدريب كما أشار إىل ذلك كثري من املؤلفني ، ومنهم على سبيل الذكر ال و تتنوع األسالي
فقد استعرضوها بنفس األسلوب و الطريقة دون اختالف يف املضمون و وآخرون)3()وعبدالفتاح)2()الخطيب(احلصر

:نذكر ملخصاً هلا كالتايل 
) .أساليب مجاعية أو فردية ( أساليب حسب حجم و حاجة املتدربني وتكون - 1
:وينقسم كل منها كالتايل ) أساليب نظرية أو عملية ( أساليب حسب نوع التدريب املقدم و تكون - 2
احملاضرة ، املناقشة احلرة أو املوجهة ، الندوات احلرة أو املوجهة   القراءات ، البحوث اإلجرائية ، النشرات : النظرية - 

املطبوعات ، اللجان ، االجتماعات الدورية ، التقارير ، التعليم املربمجاإلشرافية املوجهة ، 
دراسة احلالة ، الدروس النموذجية ، املشغل الرتبوي أو الورشة   الزيارات و الرحالت امليدانية ، املؤمتر الرتبوي : العملية - 

رات ، قوافل التدريب املتنقلة ، العيادات ، ، متثيل الدور ، التدريب العملي  حلقات البحث ، حلقات النقاش ، املؤمت
استمطار األفكار أو العصف الذهين ، العروض العملية ، املباريات اإلدارية ، املشاريع ،

) .أساليب قبلية أ و بعدية ( أساليب حسب وقت التقدمي - 3
:وفيما يلي تفصيل ألبرز أنواعها 

دم الرموز اللفظية يف توصيل جمموعة من األفكار واملعلومات واحلقائق وهو أسلوب تدرييب يستخ: أسلوب احملاضرات - 1
، من قبل املدرب إىل املتدربني ، ويالحظ على هذا األسلوب أن املسيطر يف املوقف .....العلمية والنظريات واملفاهيم

ة ، وتقتصر مشاركة املتدربني التدرييب هو املدرب فهو يقوم بإرسال املعلومات وشرحها وتوضيحها باستخدام الرموز اللفظي
.بصفة عامة على االستماع واإلصغاء املركزين 

و يستخدم هذا األسلوب لإلجابة عن سؤال أو جمموعة من األسئلة احملددة ، واليت ال : أسلوب املناقشة املوجهة - 2
سار واملشاركة بالتعليقات مع توجد إجابات هلا لدى املدرب وحتدث يف املناقشة املوجهة عمليات مثل االستماع واالستف

تعيني كل رأي مطروح يف ضوء معايري وتكون مهمة املدرب إدارة النقاش جتاه كل جوانب املوضوع املطروح للنقاش مع 
.حتضري املتدربني للمشاركة يف النقاش واستخالص أهم النتائج 

حيث يتحمل املتدرب مسؤوليات أساسية يف يكرس هذا األسلوب مفهوم التعليم الذايت،: أسلوب التعليم املربمج  - 3
تدريب نفسه ويكتسب املتدرب املعارف واملهارات واالجتاهات الالزمة لتنمية وتطوير أدائه من خالل قيامه مبجموعة من 

اخلطوات املرتبة واليت خططت بعناية بشكل مسبقا
والت ميدانية ألماكن خارج مكان التدريب جتسد األفكار يقصد بالزيارات امليدانية قيام املتدربني جب: الزيارات امليدانية- 4

واملفاهيم واملمارسات املعطاة للمتدربني يف قاعات التدريب ،وتتم الزيارات لتحقيق بعض أهداف التدريب فهي تتيح 

http://www.angelfire.com/mn/almoalem/ishraf.htmالرابطعلى30/04/2002فياسترجاعهتم، االشراف التربوي و التدريب ،علي محمد عواجي مدخلي1
)162-125(صبدون تاريخ،اتجاهات حديثة في التدريب ، بدون ناشر أو طبعة،الخطيب ، أحمد ، الخطيب ، رداح2
)120- 114( م ص 1986الرياض،سعودالملكجامعة،المكتباتعمادةشؤون،والتطبيقالنظريةبيناإلداريالتدريب،الفتاحعبدمحمد،ياغي3
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وإحضارها الفرصة للمتدربني ملشاهدة األشياء واملمارسات والعمليات واملواقف اليت ال ميكن جتسيدها يف قاعات التدريب
.حتقإليهم وقد تستغرق الزيارة ساعة أو عدة أيام و

يعترب هذا األسلوب أسلوباً معمليا لتدريب املتدربني على األدوار واملهام واملسؤوليات ، : أسلوب متثيل األدوار - 5
واملواقف املوجودة يف بيئة األعمال احلقيقة أو أنه يسمح بقيام املتدرب بتمثيل دور شخصي ما ويتصرف كما يعتقد بأن 

أداء الدور مع بعض زمالئه أو مع بقية املتدربني ويقوم املتدرب باملشاركة يف .ذلك الشخص يتصرف يف أدائه لذلك الدور 
وليستفيد املشاركون من أداء feed-backالذين يقومون مبتابعة متثيله من خالل املالحظة العلمية لتوفري التغذية الراجعة 

بعد االنتهاء من لعب الدور من إتقان أداء الدور واإلملام بكافة متطلباته وتربز أمهية التغذية الراجعة يف النقاش الذي يدور
الدور والذي يشارك فيه مجيع املتدربني واملدربني ويهدف هذا األسلوب على إتاحة الفرص للمتدربني ملعرفة وإدراك طبيعة 

.
متدرباً حبيث 12- 5ستخدم هذا األسلوب لتدريب جمموعة صغرية من املتدربني بني ي: أسلوب استمطار األفكار - 6

ددة من بقية املتدربني املشاركني وجود أحكام أو تقومي هلا يف تلك اللحظة الن اقرتاح متدرب قد يقود إىل طرح أفكار متع
يف النقاش وتتبلور االقرتاحات بصورة متسارعة متدفقة ويهدف هذا األسلوب بصورة عامة إىل توليد أفكار واقرتاحات 

.سريعة حلل املشكلة املطروحة أو ملعاجلة املوقف
ب احملاضرة وأسلوب النقاش يتضمن هذا األسلوب أكثر من أسلوب تدرييب ،فهو يستخدم أسلو : أسلوب الورشة - 7

ويطلق على الورشة التدريبية اسم أسلوب جتاوزاً وإمنا يف احلقيقة هي تتضمن ) الدروس النموذجية(والعروض العملية 

.جوانب عمل املتدرب وترتاوح مدة الورشة من ثالثة أيام إىل عدة أسابيعيف جانب مهم من 
ويقصد بالعروض العملية ذلك النشاط الذي يقوم به املدرب أو املتخصص أو أحد زمالء : أسلوب العروض العملية - 8

دربني بطريقة عملية املهنة من املتقنني لذلك النشاط يهدف توضيح كيفية أداء عمل ما أو جمموعة من املهارات للمت
تتوفر فيها ظروف (ويستخدم هذا األسلوب لعرض كيفية تطبيق بعض األفكار أو املفاهيم النظرية يف مواقف تطبيقية 

أمام املتدربني لكي يتمكنوا من إعادة أداء العرض عند توفر نفس الظروف ،ويعترب هذا األسلوب ) وشروط العمل احلقيقي
.املتدربنيمبثابة البيان العملي أمام 

يتمحور أسلوب دراسة احلالة على متركز املتدرب يف العملية التدريبية واحلالة عبارة عن مشكلة : أسلوب دراسة احلالة - 9
) واقعية أو افرتاضية(

ويهدف .) وتوضع يف تقرير(
هذا األسلوب إىل تنمية قدرات املتدرب على قراءة املعلومات وحتديد املشكلة على هيئة أسئلة حتتاج إىل إجابات وحتديد  

كني املتدربني من استشفاف بعض املبادئ وسائل الوصول إىل تلك اإلجابات ،ويهدف أسلوب دراسة احلالة أيضاً إىل مت
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واملفاهيم اهلامة بشأن موضوع املشكلة بطرق ذاتية كما يساعد هذا األسلوب على إكساب املتدربني بعض املهارات 
األساسية يف حل املشكالت وفق منهج علمي موضوعي

وتضم األوىل معينة وتشرتك فيها فئتان ،تتمحور الندوة يف الغالب حول موضوع معني أو مشكلة : أسلوب الندوات - 10
املختصني أو املهتمني الذين يقومون بعرض وجهات نظرهم حول موضوع الندوة ،بينما تضم الثانية املتدربني وغالباً ما 

يكون موضوع الندوة ذا أمهية لدى املتدربني ،ويتطلب عقد الندوة وجود املختصني يف موضوع الندوة ووجود حاجة تدريبية 
.علية لدى ملتدربني ملوضوع الندوةف

.على املنتديني ،ويهدف أسلوب الندوة إىل زيادة وعي املتدربني مبوضوع الندوة بشكل عميق ومؤثر
:معوقات  التدريب و مشكالته  -ر

محلت التسعينيات ضمن ما محلت من بوادر التغري اجتاهاً جديداً حنو جعل املدرسة مركزاً تربوياً وتعليمياً مستقالً بعد أن 
" توطني املعلمني"ظلت عقوداً جمرد وحدة طرفية من وحدات النظام التعليمي ، كما محلت اجتاهاً حنو ما ميكن تسميته 

داخل مدارسهم ، حبيث جيدون داخلها ا
املستمر ألدوارها التعليمية منوهم املهين كأفراد ممارسني ، وبني التحسني املضطرد لألداء املؤسسي للمدرسة ، والتفعيل

ورمبا تضافرت جمموعة . عملية الرتبوية بوجه عام يصبح قوة دفع حامسة يف صاحل اإلجناز التعليمي للتالميذ وال.. 
من العوامل السياسية واالقتصادية على مدى عقد الثمانينيات لكي تعزز تلك التوجهات التعليمية ، سواء على مستوى 

حلكومية اخلطاب الدويل يف تقارير ومشروعات املنظمات املعنية بالتعليم والثقافة ، أو على مستوى املمارسات اإلصالحية ا
: وغري احلكومية يف بعض الدول 

فقد تعالت الصيحات السياسية الناقدة لألداء التعليمي ملؤسسة املدرسة ، واليت تنطلق يف السياق الغريب من -
حرٍص على االحتفاظ مبواقع متقدمة يف ميدان املنافسة الدولية ، ومن شعور باخلطر الداهم من قصور هذا األداء 

. ات التفوق على املشروع األسيوي الواعدعن الوفاء مبتطلب
بينما أثرت االختناقات االقتصادية يف أوروبا على امليزانيات املخصصة للتعليم ، خاصة تلك املرصودة لربامج -

دعم التنمية املهنية للعاملني باملدارس على املستويات املركزية ، فانتقلت مسئولية حتسني األداء املهين من 
ة والقطاعية إىل املدارس ، وأصبحت جهود تفعيل وتطوير املناهج وطرائق التدريس ، وأساليب السلطات احمللي

وأصبحت ممولة . أصبحت كلها متمركزة حول املدرسة.. التقومي، بل وأمناط اإلدارة والتخطيط ورسم السياسات 
. )1(وخمططة بشكل ذايت ومستقل 

):عبد الفتاح(ما أشار إليه أيضا،و من أبرز هذه املعوقات

1-Bullock, A., and Thomos, H., “School of the Center,” London and New Yorkm Routledge, 1996, pp. 17-19.
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انشغال القيادة اإلدارية مبشكالت العمل و املوظفني ، مما يبعدها عن إدراك أمهية التدريب يف تنمية املوارد -
.البشرية ، فضالً عن مقاومتها ألي تغيري 

.عدم توفر عناصر تدريبية مؤهلة للوفاء مبتطلبات العملية التدريبية -
العليا بأمهية تدريب و إعداد كوادر بشرية من املستويات اإلشرافية أو عدم قناعة عدد من القيادات اإلدارية-

.املوظفني أو العمال املهرة 
قصور تصور القيادات العليا اإلدارية ألدوار التدريب ، و يتضح ذلك يف إرسال املرضي عنهم للتدريب رغم -

.
من املهتمني ألحدث التطورات و املعايري املتعلقة بآليات التدريب ، حيث يتولد لديهم ضعف املتابعة العلمية-

.مقاومة لتقبل التغيري 
. مشكالت تنفيذ الربامج التدريبية . مشكالت ختطيط برامج التدريب أثناء اخلدمة : )موسى(وذكر 

.مشكالت التقومي يف برامج التدريب 
.المعلمين والمشرفين التربويين كوينتجربة الجزائرفي ت: ثانيا 

: متهيد 
التنمية ( إذا كان لكل عصر مسات ثقافية وحضارية خاصة ، فان أهم ما يتميز به عصرنا هذا هو أنه عصر

) الرتبوية 
.اكتسحت امليدان الرتبوي 

و إن أهم ما تعىن به األمم ، و جدير باألساتذة و الباحثني و املسئولني بصفة خاصة هي قضية الرتبية و التكوين ملا هلا 
يف الرابع ) 1سبوتنيك (ملا أن أطلق أول قمر صناعي يف الفضاء ) سابقا(من أمهية يف تقدم 
، صعق املسؤولون عن النظام الرتبوي يف الواليات املتحدة األمريكية ،ووجهوا النقد الشديد إىل 1952من شهر أكتوبر 

النظام الرتبوي و منهاجه و أساليبه و كل القائمني عل
.)1(1969من السري على سطح القمر يف شهر جويلية سنة )نيل أرمسرتونغ(األمريكي و يطمئن إال بعد أن متكن 

الشغل الشاغل للمسؤولني عن الرتبية ، وذلك ملا آلت يف بالدناتعترب عملية تكوين املؤطرين للعملية التعليميةو 
و 

فاءة من لقد أصبحت هناك أدوار جديدة ومتجددة للقيادات الرتبوية ، هذه األدوار تفرض اختيار نوعيات أكثر ك
ومن . 

خالل هذا الفصل نريد أن نعرض واقع عملية تكوين املدرسني واملديرين واملشرفني سابقا وحاليا ، وما اتصفت به من 
كوينية من مكونني ومتكونني ومشرفني ومسؤولني إىل ضرورة االرتفاع مبستوى قصور ولنلفت نظر القائمني على العملية الت

108–107ص ص 1993، 9مجلة الرواسي العدد ،جامعة قسنطينة ،التربية و التكوين بالجزائر،عرض مقداد محمد ،بوفلجة غياث 1
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وحتديثه لكي يواكب العصر وحيقق األهداف املرجوة ، بعيدا عن املشاريع التكوينية - قبل وأثناء اخلدمة –التكوين 
روجي لسياسة تكوين املعلمني و وسنتطرق اىل التطور الكنولو . العشوائية اليت غالبا ما تؤدي إىل نتائج سلبية للغاية 

ببالدنا من حيث األمهية و األبعاد واملتطلبات - قبل و أثناء اخلدمة –املشرفني الرتبويني 
:ومبرراته-قبل وأثناء الخدمة -تكوين المعلم-1

وعلى هذا األساس فان ،تكمن أمهية التكوين يف أمهية دور املدرس الذي على يديه تتخرج األجيال القادمة 
التكوين يعمل على زيادة كفاءة املدرس ورفع مستوى أدائه عن طريق اكتسابه املهارات واخلربات الفنية واملهنية والشخصية 
. والثقافية ، وتنمية اجتاهاته حنو مهنته وذلك بتكوينه وفق معايري وقواعد يضعها املختصون واهليئات املسؤولة على التكوين 

أمهية التكوين يف أن املدرس مل يعد يقتصر دوره على نقل املعلومات إىل املتعلمني بل صارت تتطلب ممارسة القيادة وتتمثل 
حبكم عمله  ملواجهة  مؤثرات اجتماعية وفلسفية ونفسية ، كما –، والبحث وبناء الشخصية ، كما أن املدرس معرض 

)1(يواجه توسعا كبريا يف حجم املعرفة

وعنصر االستقصاء والتجريب يف . ذلك ألن نظريات الرتبية والتعليم ، مثلها كمثل أي مهنة  أخرى ، تتقدم تقدما سريعا 
)2(

:يما يلي تتمثل ففاألهداف العامة للتكوين األويل أما
التحكم يف املواد التعليمية-1
2-
التحكم يف اللغة ووسائل التعليم املستعملة-3
التحكم يف أساليب التقومي التكويين والتحصيلي-4
التحكم يف الثقافة العامة لتدعيم اجلانب املعريف-5
)3(التحكم يف اآلداب املهنية واالجتماعية -6

ا . التحكم يف املواد وإمهال اجلانب العالئقي يف التكوين 
لقد ورثت اجلزائر غداة فلالستقالل على وجه اخلصوص ،األوىلهذه األمهية واحلاجة أكثر يف السنوات وتظهر. الفلسفية 

م 1962ففي عام . استقالهلا نظاما تربويا يفتقد التوازن األساسي يف هيكله العام، و يعاين اختالال كبريا يف جماالت عديدة 
، وللمرحلة االبتدائية ) املعلمني(مدارس أو دور لتكوين املدرسني 6مل يرتك النظام الرتبوي االستعماري للجزائر سوى 

عبد الحكيم رويبي ، مرجع سابق1
436م ص 1965صالح عبد العزيز ، التربية وطرق التدريس ، الجزء الثالث ، القاهرة  ، 2
والتعليم في إفريقيا والعالم العربي ، مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية  ، إشكالية التكوين : بن عيسى السعيد ، مقاربة نقدية لواقع نظام تكوين المعلمين والبدائل الممكنة ، في 3

282م ص 2004سلسلة إصدارات مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية ، العدد األول ،  
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وحدها ، توجد بالعاصمة و وهران و تلمسان و قسنطينة أما بقية أنواع التعليم األخرى و بقية املراحل األخرى فلم يرتك 
.هلا أية مؤسسة تكوينية إلعداد املعلمني 

و كان حجم استيعاب املدارس الستة املذكورة اإلمجايل ال يتجاوز ألف طالب و طالبة فقط أما التعليم املتوسط و كذلك 
أي معهد أو مدرسة أو كلية خاصة لتكوين املدرسني هلا و نفس الشيء يصدق 1962التعليم الثانوي فلم يكن يف اجلزائر 

.على التعليم التقين 
م مل تكن اجلزائر تتوفر على العدد الكايف من 1963–م1962ل عام دراسي بعد االستقالل و هو عام و يف بداية أو 

املدرسني ملدارسها القليلة اليت ورثتها عن إدارة االحتالل البائدة ، ألن األغلبية الساحقة من املدرسني الفرنسيني رحلوا عن 
اجلزائر باجلملة ، كما رحل املوظفون و اخلرباء و 

لكي يتمكن االستعمار املنهزم . الثقافية و اإلدارية يف البالد حىت تعم الفوضى و االضطراب و انعدام األمن و النظام
لنظام لبلد أصر على حماربته ،  و عسكريا و سياسيا يف امليدان احلريب من العودة إىل البالد حتت شعار إعادة االستقرار و ا

)1()م1962(

من هنا بدأت مشكلة النقص احلاد و اخلطري يف املكونني من معلمني و مديرين و مفتشني تربويني و منشطني 
.لرتبوية اليت ورثتها اجلزائر عن االحتاللثقافيني و غريهم للمنظمة ا

فقد كان املعلمون يف مرحلة التعليم االبتدائي يف عهد االحتالل يتكونون يف دور املعلمني الستة اليت أشرنا إليها ، 
بيني يف و كانت تلك الدورة كافية لتكوين املعلمني للمدارس االبتدائية القليلة اليت أنشأها االحتالل لتعليم أبناء األور 

مث زادت بعد قيام الثورة اجلزائرية عام م %6األساس ، مث لقلة قليلة من أبناء اجلزائر كانت ال تتجاوز نسبتها العامة 
.%20م إىل 1954

أما املدرسون يف املرحلة املتوسطة و املدرسون يف املرحلة الثانوية فقد كانوا يتخرجون من معاهد تكوين املعلمني يف فرنسا 

يف املعاهد هذين النوعني من التعليم مث يعودون للعمل يف اجلزائر و قد كانوا يف يرسلون يف بعثات إىل فرنسا للتكوين 
.أغلبيتهم الساحقة من ذوي اجلنسية الفرنسية 

أنشأت اجلزائر مؤسستني تكوينيتني تكملة -1967و هو عام استقالل اجلزائر و عام 1962ما بني - يف الفرتة 
:ار إليها من قبل و تتمثل هاتان املؤسستان يف للعدد املتواضع من مؤسسات التكوين املش

458–457، ص ص م1990،  المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، 1رابح تركي ، أصول التربية في الجزائر ، ط1
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.املركز الوطين لتكوين املفتشني للتعليمني االبتدائي و املتوسط و إدارة دور املعلمني بالعاصمة –1
.املدرسة الوطنية للتعليم التقين باحلراش يف العاصمة كذلك –2

: للتعليمني ) املعاهد التكنولوجيا(و قد تكفل املركز الوطين لتكوين املفتشني بتكوين املفتشني و إدارة دور املعلمني 
إىل مركز وطين لتكوين كافة إطارات 1982حتول يف عام (االبتدائي و املتوسط و كانت الدراسة يف مركز تكوين املفتشني 

:تستغرق سنتني ) الرتبية الوطنية
.خاصة بالثقافة العامة : ة األوىل السن

فهي خاصة بالثقافة الرتبوية و التدريب امليداين يف املدارس و املعاهد يعقبها امتحان نظري و آخر : أما السنة الثانية 
) شهادة الكفاءة للتفتيش و إدارة دور املعلمني(ميداين حيصل بعد النجاح فيهما الطلبة على شهادة يطلق عليها اسم 

يذهب الطالب الناجح إىل العمل إما كمفتش يف التعليم االبتدائي إذا كان من إطاره أو إىل التعليم املتوسط ، و إما حيث 
)1(حسب اختصاصه ) املعاهد التكنولوجيا(أنه يعني مديرا إلحدى دور املعلمني 

بعض احلاالت حىت غري احلاملني ويف .شرع يف التوظيف االستعجايل حلملت الشهادة االبتدائية 1962فابتداء من 
وحىت إن على مستوى اخلطاب الرمسي أرفق ذلك بربنامج لتكوين هؤالء .هلا ممن يعرفون القراءة والكتابة ليصبحوا معلمني

فان الشعور السائد هو أن مثل هذا اإلرجاء ستكون له تبعات وخيمة على مستوى األجيال من .ثقافيا ومهنيا أثناء اخلدمة
.درسة اجلزائريةتالميذ امل

كان يتوقع زوال هذا السلك من 1973-1970ولعل هذه املخاوف هي اليت بررت كون أن املخطط الرباعي األول
وذلك عرب ترقية البعض واستبدال الضعاف منهم ، إال أن هذا التوقع الرمسي مل يتحقق ، وظل 1973املعلمني يف سنة 

من %52.37لقد كان يشكل املمرنون نسبة و . بعض املقاطعاتتوظيف أعداد أخرى من هؤالء ساري املفعول يف
ومل ينته هذا السلك فعليا إال يف %50. 20تصل 1962بينما كانت نسبتهم يف سنة 1970جمموع املعلمني يف سنة 

ويض ما فات سنوات لقد ظهر االعتقاد بان التكوين أثناء اخلدمة له من القدرة السحرية على تع10أي بتأخر دام . 1982
مثال مراكز التكوين : من نقص على املستوى املعريف واملهين لدى هؤالء ففتحت مراكز شىت هلذا الغرض منها

professionelleculturelle etde formationles centresالثقايف واملهينمراكز التحسنيcentres de

perfectionnementمدارس التنشيطles centres danimation وغريها .
على األقل خالل العشرية األوىل بعد - ويف هذا اخلضم يالحظ أن التكوين األويل مل يعر االهتمام الكايف 

إال أن هذه . مدرسة لتكوين املعلمني 30الذي نص على فتح 230-46رغم صدور النصوص الرمسية كقانوناالستقالل ،
مدرسة 17مل تنجز من هذه املدارس سوى 1968صريح إذ حىت سنةضوهذا يف حد ذاته تناق.النصوص ولألسف مل تطبق 

منها فقط استفادت من بناءات جديدة أما العشر الباقية فأقيمت يف بنايات كانت تستعمل ألغراض 7لتكوين املعلمني،
.أخرى 
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وهو الذي مينح قبل مزاولة املهنة أو الشغل : ) تكوين أويل ( تكوين املدرسني وإعدادهم مهنيا قبل اخلدمة - 1
)1(.ويتلقى فيه املتكون اجلوانب العلمية النظرية والتطبيقية حول كل ما يتعلق بالوظيفة اليت سيشغلها بعد خترجه 

علميا و ال أحد ينكر أن املدرس هو حجر الزاوية يف جناح التعليم أو فشله ، ومن هنا فإن تربية وتكوين املدرس وإعداده و 
. مهنيا تأيت يف مقدمة أولويات الرتبية احلديثة 

والرتبوية من جهة أخرى تعتربان من أصعب العقبات اليت تعرتض جناح املدرسة اجلزائرية ، ولذلك تبذل وزارة الرتبية والتعليم 
بأن اجلهود اليت تبذهلا الدولة لالرتفاع - بدون مبالغة - وميكن القول. درسني وتدريبهم جهودا كبرية يف سبيل تكوين امل

بصفة خاصة لن تكلل بالنجاح إال إذا ارتفع مستوى املدرس علميا ومهنيا بتدائيمبستوى التعليم بصفة عامة والتعليم اال
ول هذا املوضوع من خالل ثالثة حماوررئيسية من حيث ولذلك سنتنا. مبا يؤهله إىل أداء عمله الرتبوي على الوجه األفضل

:كما يلي ) املتطلبات - األبعاد –األمهية واألهداف : ( 
:أبعاد تكوين المعلمين قبل الخدمة -1/1

:إن برامج هذا النوع من التكوين ذات ثالثة أبعاد تتمثل يف 
وذلك من خالل تزويد املعلم املرتبص مبعلومات هلا عالقة وطيدة مبادة التخصص  ، ذلك : األكادميي -البعد املعريف- أ

أن املعرفة العلمية يف أيامنا هذه تكاد تكون أسرع من الربامج ومن املعلم نفسه وختتلف من حيث األبعاد االبستيمولوجية 
النقدي لدى املرتبص تصبح ضرورية حينما نريد هلا ، وهلذا فان تنمية روح النقد وتكوين االستقاللية الفكرية واحلس 

.تصميم أو حتسني برامج تكوين املعلمني 

.يار واحلرية واالبداع ، بل جيب عليه التنفيذ فحسب املؤطر لالختلألستاذيتلقاها الطلبة املعلمون ، وال جمال فيها 
ويقصد به كيفية إيصال املعرفة للمتعلمني ، وإن حتكم املعلم يف هذا النوع من التكوين : الرتبوي - البعد املهين - ب

:ضروري قبل مباشرة العمل يف امليدان بصفة رمسية ، ويتم تطوير هذا البعد املهين من خالل ما يلي 
.ؤطر من دروس نظرية يف املعهد ستفادة مما يقدمه األستاذ املاال-
حيث يستقبل املرتبصني يف قسمه مع تالميذه ، - وهو صاحب جتربة يف امليدان الرتبوي - وكذا مما يقدمه األستاذ املطبق- 

...ويقدم هلم النصائح والتوجيهات واالنتقادات 
. على توظيف ذلك يف امليدان مستقبال

وهي نظريا على أساس أن املعلم االحتمايل يكتسب " احملاكاة "أو " طريقة املشاهدة " إن هذه الطريقة يف التكوين تدعى 
املهارات التعليمية انطالقا من مشاهدة مناذج جيدة من التعليم ملعلمني ذوي خربة كبرية يف جمموعات صغرية ، وتتبع 

.مي يف جلسات مجاعية مث  املمارسة من طرف املرتبص املشاهدة باملناقشة اجلماعية  والتقو 

82لخضر زروق ، مرجع سابق ، ص1
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وما يالحظ يف هذا األسلوب هو أن األستاذ املطبق مل يتلق أي تكوين مسبق ، ومل تقدم له أي معارف متخصصة حول 
.غري كافية لتحقيق األهداف التعليمية والرتبوية -يف نظرنا-طريقة تدريب املعلمني وإن التجربة امليدانية 

:إن هذا البعد يتمحورحول : التنشيط –البعد املسلكي - ت
تزويد الطالب املرتبص بثقافة عامة تؤهله ملواجهة مهمته املستقبلية وتطوير شخصيته ، ألن هلذا اجلانب تأثريعلى -

.النموالثقايف للطفل 
معارف علمية لتوسيع األفق العلمي للمعلم ومواكبته للتطورات احلاصلة - 
 -
)1()اخل...رسم –موسيقى (االعتناء باجلانب اجلمايل - 

:ملمح املعلم بعد التخرج -1/2
بعدما تطرقنا إىل  أمهية وأهداف التكوين األويل للمعلمني أبعاد هذا التكوين ومتطلباته  مع قراءة تارخيية لسريورة التكوين 

.يف اجلزائر 
متت اإلشارة إليها سابقا واليت تعترب كملمح للتخرج إذا ) املهين- املسلكي- البعد املعريف(الرمسية يف ثالثة أبعاد رئيسية 

غري أن هناك وثيقة أخرى حددت هذه املالمح ، وهي يف الواقع جمهودات جلنة كلفت . توفرت الشروط الالزمة لذلك 
أو املشرف مثال ، يف ظل الظروف املليئة 

.اإلصالحات ، وانعدام سياسة تربوية وتكوينية  واضحة املعامل واألهداف باملستجدات وحالة عدم االستقرار يف
:م كما يلي 1992م قامت هذه اللجنة بتحديد هذا امللمح يف برنامج التكوين 16/04/1976وبالرجوع إىل أمرية 

التحكم يف وظيفة الرتبية والتعليم املناسبة لكل مرحلة من مراحل التعليم -1
القدرة على التجديد واالبداع لتحسني الربامج املدرسية وطرق التدريس والتنشيط -2
التحكم يف املواد التعليمية واللغوية واالجتماعية -3
تطلبات الطفولة التمكن من طرق التدريس وأساليبه وترمجة احملتوى حسب م-4
القدرة على ترمجة الوقائع االجتماعية وحتويلها اىل مهارات وسلوكات عملية -5
تنمية القدرة على امتالك املعرفة وأساليب التكيف ، التصرف وطرق التحكم يف إجنازالوسائل التعليمية -6
الرتبويالقدرة على إعداد حبث تربوي ، والقيام ببحوث ميدانية تثري احلقل -7
القدرة على مواصلة التكوين الذايت لتحسني نوعية التعليم واالسهام يف التكوين -8
القدرة على التطبيق الفعلي والسليم للنصوص التشريعية املدرسية-9

.جتماعي القدرة على املشاركة يف تقومي املناهج واملسامهة يف التأليف املدرسي وربط العالقات بني املدرسة واحمليط اال- 10

بتصرف) 280- 278(،  ص مرجع سابقبن عيسى السعيد ، 1
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م وهي مواصفات ميكن أن يتصف 1992هذه مالمح املعلم كما تصورها الوثيقة اخلاصة بربامج تكوين املعلمني املعد سنة 
.)1(

:ولقد اعرتف واضعو هذا الربنامج أنفسهم بصعوبة التكهن مبخرجات التكوين وأوردوا ما نصه
إن حتديد مالمح التخرج يف الظروف احلالية احلبلى باملستجدات أمر صعب ، خاصة يف غياب سياسة تربوية واضحة  (

)2() يف غياب إقرار منظومة تربوية وتكوينية ىوباألحر 

ةلتكنولوجييبدو أن هذا الربنامج إجراء شكلي يعكس عدم رسو وزارة الرتبية والتعليم على خيار يتعلق مبستقبل املعاهد ا
.

فان املالحظ هو أن تبين متييز واضح ووضع حدود فاصلة بينه وإذا حاولنا أن نركز اهتمامنا على التكوين ما قبل اخلدمة ،
ال يقف عند هذا احلد ، وإمنا ينبغي أن يستمر طوال جيب أنومن هنا فان تكوين املدرسوبني التكوين أثناء اخلدمة ،

.بقائه يف املهنة
.)تكوين الستكمال التأهيل وتكوين تجددي (تكوين المدرسين أثناء الخدمة وأنواعه  -2

و تطور الرتبية يف أصبح التدريب أثناء اخلدمة عملية مالزمة  ألنظمة التعليم يفرضها االنفجار املعريف يف امليادين التعليمية 
.

و تعددت مشكالت الرتبية و التعليم يف كثري من البالد بل أصبح التدريب أثناء اخلدمة نظاما مطبقا يف كثري من املهن و 
)3(الوظائف من بسيطها  إىل معقدها اجتاها يستند إىل مبدأ أوسع هو الرتبية املتكاملة املستدعية طوال احلياة 

ألن نظريات الرتبية . ذلك كون هذه اخلدمة من أصعب املهن و أكثرها أمهية هناك ضرورة إعداد املدرسني أثناء اخلدمة و 

:ي ،التطور
.أ ـ أسلوب الو رشات التعليمية 

.ب ـ  أسلوب التدريب عن طريق املراسلة
.

د ـ البحث العلمي مبعىن خلق جو مالئم للبحث الرتبوي حىت تكون هيئة التعليم والتدريس ملمة بأصول كتابة البحث 
.العلمي 

)4(الثقافية و الرتبوية 

)286- 285(ص نفس المرجع السابق ،بن عيسى السعيد ، 1
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30، ص 1984دار المعارف ، القاهرة 2األصول اإلدارية للتربية ، ط،مطاوع إبراهيم عصمت وآخرون 4
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اعتبارا للقاعدة القائلة بان كل شيء متغري فان جتديد املعارف واملعلومات وتكييفها مع املستجدات والتطورات السريعة
ضروري وبالتايل يصبح التكوين أثناء اخلدمة ضروريا جلميع املوظفني يف القطاع الرتبوي من إداريني وتربويني الذين يعتربون 

.املكون األساسي للرأمسال البشري
:و هناك نوعان رئيسيان لتكوين املدرس أثناء اخلدمة 

يقصد منه استكمال تأهيل املدرس الذي ينبغي عليه أن ينخرط يف هذا التكوين فور خترجه واستالمه : النوع األول 2-1
للعمل ، وال يرسم يف وظيفته إال بعد اجتياز مجيع مراحل هذا التكوين سواء منها ما يتعلق باستكمال التكوين الثقايف أو 

.باستكمال التكوين املهين جبانبيه النظري والتطبيقي 
ويهدف إىل جتديد خربات املدرسني وتزويدهم بكل جديد سواء يف : فيعرف بالتكوين التجددي : النوع الثاين 2-2

ن العلوم والفنون والتكنلوجيا ، أو يف جماالت النظم االجتماعية واالقتصادية والسياسية بالتطور العام الذي حيدث يف ميادي
اليت تنتهجها البالد ، حىت يكون املدرس مطلعا على كل ما يدور حوله ، مسايرا لعصره من جهة ومتفاعال مع حركة 

)1(.الئمة ونوع الدارسني به جمتمعه من جهة أخرى ، وحتدد السلطات املعنية برنامج التكوين وتوقيتاته امل

وهناك وسائل وطرق أخرى للتكوين أثناء اخلدمة منها التكوين الذايت للمدرس عن : التكوين الذايت : النوع الثالث 2-3
طريق مداومة القراءة واإلعداد اليومي للدروس ، ومنها حضور امللتقيات واأليام الرتبوية حيث يتم تبادل اخلربات ومناقشة 

الزيارة الصفية اليت هدفها التكوين خمتلف املشكالت ، كما يتم التكوين عن طريق عملية اإلشراف الرتبوي من خالل
ويشمل التكوين أثناء اخلدمة . املستمر والنمو املهين لكل من املدرس واملشرف واملدير وكل من له عالقة بامليدان الرتبوي 

:الفئات التالية 
. املعلمون املساعدون-
.معلمو املدرسة األساسية- 
.أساتذة التعليم الثانوي- 
.ارية والتسيريية والتقنيةاألسالك اإلد- 
.سلك التأطري اإلداري والرتبوي- 
.سلك التفتيش- 

:املعلمون املساعدون 

137-136م  ص ص 1975/ م 1974، 8محمد سالمة آدم ، المعلم رسالته ، صفاته ، تكوينه ، دوره االجتماعي ، مجلة التكوين والتربية ، همزة وصل ، العدد 1
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يتم تكوين املعلمني املساعدين بالتنسيق مع املركز الوطين للتعليم املعمم عن طريق الدروس باملراسلة مدعم بتجمعات دورية 
فرباير 29املؤرخ يف 228/2000ـة  اليت يتضمنــها املنشور اإلطــار رقـم تنظم خالل العطل املدرسية وفقا للتعليمات الوزاريـ

م2000
ويستهدف هذا التكوين أساسا حتضريهم الجتياز امتحان الشهادة العليا للكفاءة، هذا وحىت نضمن هلذه  العملية 

وذلك لوضع حد للغيابات املتكــررة وحــث الفعالية والنجاح املرجوين،  جيب على مديريات الرتبية توخى الصرامة يف املتابعة 
.املدرسني املساعدين على التحلي باجلدية واملواظبة يف التكوين

.زائر ال يوجد أي معهد لتكوين املكونني ملدارسهما و معاهدمها يف اجل
رفعا لكل :"، إذ ورد بشأنه ما يلي 1975والتكوين املستمر مل يظهر سوى ابتداء من سنة أالتكوين املتواصل إن 

و توضيحها لوجهة نظر مديرية التكوين والرتبية املمنوحة خارج املدرسة قد تعرضنا يف منشورنا التباس وإجابة للتساؤالت ،
.اىل تعريف املصطلحات املتعلقة بالتكوين األويل والتكوين املتواصل والتكوين املستمر 1975ـ7

إن تبين حتديد واضح ملستويات التكوين هنا ينم على أن قبل هذه الفرتة ظلت األمور غامضة ومل تظهر أي 
سياسة موحدة لتكوين املعلمني يف اجلزائر وما قد يؤكد ذلك هو كون أن أول برنامج رمسي للتكوين املنظم ظهرت بوادره 

ةاملعاهد التكنولوجي(اخلاصة باملدرسني يف اجلزائر وهي ظهر شكل جديد من املدارس و، 1973األوىل ابتداء من سنة 
والذين حتصلوا على رتبة معلم مدرسة )جتربة جزائرية خالصة ( البعض يعتربهاواليت 1998واليت ظلت قائمة حىت ) للرتبية 

: سنة إما 40أساسية تقل أعمارهم عن 
معلم 52540عن طريق االمتحانات املهنية كامتحان الشهادة العليا للكفاءة وعددهم - 
2072073260للرتبية مبستوى دون الثالثة ثانوي وعددهم ةعن طريق التكوين األويل باملعاهد التكنولوجي- 

)1(. معلم 

:ولقد أسست هذه املعاهد على منطلقات عامة هي
.التعريب -1
.دميوقراطية التعليم -2
االجتاه العلمي والتقين ،-3
.باإلضافة إىل مبدأ اجلزأرة -4

مدته السنة الواحدة بالنسبة ملدرسي الفصول ، وسنتني ملا كان يسمى ز
ة لألوساط الرتبوية الرمسية كان موجودا  باملساعدين واملالحظ هنا انه مهما تكن التسمية فان االقتناع بقصر املدة بالنسب

11ص1976/1977وزارة التربية الوطنية ، مديرية التكوين ، 1
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ومع كل هذا فان الرغبة يف متديد مدة التكوين بسنتني بالنسبة ) .الوضع االستثنائي واحلاجة املاسة للمدرسني (حتت مربر 
- مج التكوين قائمة لدى املسئولني ، إال أن ذلك مل يتم نظرا لعدم االستقرار يف برالملدرس املرحلة االبتدائية كانت ال تزا

م والذي ميدد مدة التكوين بسنة واحدة والذي تأخر صدوره بسنتني ، أي من1994-93والسيما الربنامج التكويين 
م تبعا لإلصالحات املتتالية للمنظومة الرتبوية باجتاه اجلزائر حنو التعددية السياسية واالنفتاح االقتصادي 1993م إىل 1991

( حيث استمر هذا الوضع السيئ طيلة سنوات التسعينات واليت ختللها تنصيب م1989وذلك مبقتضى دستور
1996مارس11املؤرخ يف 96/101مبوجب مرسوم رئاسي رقم) األعلى للرتبية 

خالل الثالثي األول من (أية قرارات رمسية كنتيجة لعمله ، فقد مت حله قبل التبين الرمسي لوثيقته النهائية واليت مت إعدادها 
325000من %80:.)2001سنة 

فقط منهم حيمل شهادة جامعية %17سنة ،40يقل سنهم عن )ثانوي +تعليم أساسي (مدرس الذين توظفهم وزارة الرتبية 
وتقدر احلاجيات إىل مدرسني يف الفرتة املمتدة ما . منهم على األقل ، إىل تكوين أو حتسني للمستوى %50، وحيتاج 

كما تشري املعطيات . للتعليم الثانوي 5800للتعليم األساسي و20600م مدرس منه26400حبوايل 2007–1999بني 
سنة ، بينما مثيله يف اجلزائر 17و16من : املقدمة أن املعدل العاملي لعدد سنوات الدراسة السابقة المتهان التدريس هو 

61ستة ، ارتفع إىل 1962وفيما خيص مراكز تكوين املكونني كان عددها يف ) . حسب األطوار (16اىل 14هو ما بني 
. م1998معهدا يف 29مث اخنفض إىل م ،1985للرتبية يف امعهدا تكنولوجي

ويظهر من خالل األرقام السالفة الذكر هو أن اهليئة التدريسية يف حاجة إىل أن يعاد النظر يف تكوينها ، وكذا 
.  ملستويات القاعدية املنخفضة وتعويضهم التخلي عن ذوي ا

وحىت تكون هذه التكوينات ناجعة ينبغي أن تشمل : ( ...
سنوات  10هلذا الغرض ينبغي تسطري برنامج استعجايل ميتد على . األسالك التعليمية وأسالك اإلدارة والتفتيش والتسيري 

)1(املستوى املعريف وحتسني أداء املعلمني وأساتذة التعليم األساسيلرفع 

:ويف ظل استحداث اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة الرتبوية
م ينجز 1998مارس 11حيث احتل موضوع التكوين املرتبة األوىل ومت وضع برنامج صادقت عليه احلكومة يف 

:وتضمن الربنامج جزأينمليار دينار،1.7سنوات ويغطى بـ 5على مدى 
اجلزء األول خاص بالتكوين الذي تتكفل به املعاهد اجلامعية األربعة على املستوى الوطين منذ السنة الدراسية - 

.م1999-2000
اجلزء الثاين هو التكوين أثناء اخلدمة الذي استحدثت فيه تسميات جديدة كاجلهاز الدائم واجلهاز املؤقت - 

)2(. للتكوين

8م ص1991وزارة التربية الوطنية ، مديرية التكوين ، أفريل 1
11، إضبارة خاصة بالمتكونين ص ، مخطط التكوين الخاص بالجهاز الدائم للتكوين أثناء الخدمةوزارة التربية الوطنية2
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: معلم يوزعون كما يلي143.000قرر تنظيم تربصات تكوينية لصاحل ولذا ت
.معلم املدرسة األساسية59.000- 

ساعة على مستوى 46
:والتقييم من أجلاملعاهد التكنولوجية يف حماور ثالث كربى هي الربامج، الكتاب املدرسي 

.إقامة جمموعة من املكتسبات النظرية القبلية الضرورية يف احملاور الثالثة- 
.حتديث املعارف األكادميية للمعلمني املعنيني بالتكوين- 
.اكتساب املهارات القاعدية أو تعزيزها- 

وبعد التكوين، كما ،التكوينونظمت األنشطة البيداغوجية على مستوى ثالث مراحل هي قبل التكوين، أثناء 
األهداف واملهارات : تبىن هذا املخطط بيداغوجيا األهداف كطريقة تدريس حيث أقيم عقد تكويين مع املرتبصني حيدد هلم

)1(ات التكوينية للمفتشنياملخطط

م وبعد سنتني من تطبيق الربامج 1999-1998ولقد شرع يف تنفيذ هذا املخطط بدءا من السنة الدراسية . 
.غري من املخطط وتتوقف إجراءات التكوين 2000صدر مرسوم وزاري يف فيفري 

م 1999/2000موبدءا من املوسE.N.Sاجلامعية العليا وعددها أربعة ،شرعت املعاهد
ومدرسة بقسنطينة ومدرسة بوهران، يف استقبال جمموعة من محلة شهادة ) يف بوزريعة والقبة ( مدرستان بالعاصمة 

، وعمال كذلك بالتيارات احلديثة يف تكوين املعلمني اليت ترى 11/20البكالوريا واملتحصلني على معدل يساوي أو يفوق 
ملهنة التعلم، وهكذا أصبح التكوين األويل حتت إشراف وزارة التعليم العايل ضرورة جلب أحسن العناصر وأكفائها 

والبحث العلمي بدال عن وزارة الرتبية الوطنية اليت ظلت تشرف على التكوين أثناء اخلدمة الذي تتكفل به املعاهد 
)2(التكنولوجية

ة مل تعمل على تكوين املدرسني كماملعاهد التكنولوجيويف الواقع فان 
يف اإلسهام

كما يالحظ. النهوض باحلياة املدرسية  وتشجيع النشء على مزاولة ألوان النشاط املختلفة وفق القواعد العلمية الرتبوية 
تقصريكبري من حيث تتبع املدرسني ميدانيا ، خاصة املتخرجني اجلدد من أجل توجيههم وتدريبهم على اجلديد يف املهنة  

مجع تتم من خاللكنوع من أنواع التكوين أثناء اخلدمة أما النشاط البحثي فهو معدوم إذا استثنينا عمليات التوثيق اليت 
)3(

تقويم التكوين-3
.222صم2002، في التربية ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، الطبعة األولىتيلوين حبيب ، التكوين 1
9صم1،2004، المربي، ملف إصالح المنظومة التربوية ، العدد المجلة الجزائرية للتربية 2
54- 53عبد احلكيم روييب ، مرجع سابق ص ص 3
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إن التكوين باعتباره عملية حيوية وأساسية يف تطوير العمل الرتبوي وجتديد األداء وحتديث الوسائل فإنه 
من املشرفيـن على التكوين التحكم يف العمليات التكوينية أضحى عملية أساسية يف أي عمل تربوي وعليه فاملطلوب 

ختطيطا وتنفيذا ومتابعة وتقوميا، وال ميكن اعتباره عملية إدارية مكتبية بل عملية حيوية وجوهرية دائمة التفكري 
.والتشخيص والتخطيط والربجمة واملتابعة والتقومي املستمر

تئن حتت مشاكل متجذرة لحيث على أن املدارس العليا كانت ال تزالقد أكد  فروخي يف وثيقة العمل اليت قدمها
1083حيث أثبتت دراسته امليدانية أنه من بني 

املستقبلية ، فقط من املتخرجني عربوا عن رضاهم عن الربنامج التكويين فيما حتضريهم ملهام التدريس 37%. 60
، والحظ فروخي أن واحدا من كل اثنني من املتكونني يف la deceptionمنهم عن اخليبة % 14. 60بينما عرب

التكوين الذي تلقوه ، مع وجود بعض التباين بني التخصصات ن نسبة متوسطة من الرضا عن برامج املعاهد عربوا ع
النقائص الكربى املتعلقة بربامج تكوين أساتذة الثانويات يف فروخيوقد خلص)1(يف مستوى الرضا العام عن التكوين 

: النقاط التالية 
.نادرا ما جترى األعمال التطبيقية املرتبطة باملواد العلمية ، وأعمال الورشات املرتبطة باملواد التقنية - 1
عدم تكيف الربامج احلالية مع متطلبات احلياة املهنية وبروز ضرورة إعادة نظر عميقة يف الربامج وبشكل - 2

مشكل تعريب املصطلح يف املواد التقنية ونقص الفكر العلمي لدى خرجيي املدرسة العليا ألساتذة - 3.مستعجل 
)2(التقنيةالتعليم التقين ، بالنظر إىل نقص االحتكاك مع عامل الشغل وعامل 

إن تقومي الطالب املعلمني يف معاهد تكوين املدرسني هو من النوع التقليدي حيث يتم على أساس التحصيل 
الدراسي هلذا الطالب و مدى حفظه للمقررات الدراسية اليت درسها و ذلك بوسائل االمتحانات اليت غالبا ما تفتقر 

، فتهمل عمليات قياس الطالب يف جوانب أخرى مثل ) ية العالج(إىل وضعية التقومي التشخيصية أو تكوينية 

.يهمله الطالب و األساتذة وكل مسؤول عن العملية التكوينية 
ان تقوميه أثناء اخلدمة سواء من خالل املفتش أو مدير املدرسة أو و بعد أن يتخرج هذا الطالب و يصبح مدرسا ،ف

األستاذ املكون يكون هو أيضا يف اجلانب التحصيلي املعريف ، و تتكرر اجلوانب األخرى مثل كونه قدوة للطالب يف 
ات علمية و تربوية األقوال و األفعال ، و ما يبذله من إشراف على نشاطات التالميذ ، و ما يقدمه لتالميذه من توجيه

، و غريها ، هو نفسية و اجتماعية ، و كذلك ما يقدمه للبيئة احمللية من خدمات ، و قياس مدى قيامه بأدواره ووظائف
فكل هذه األمور املهمة ال تؤخذ بعني االعتبار عند تقومي املدرس و النتيجة أن يوجه املدرس جل جهوده إىل حشو 

.ملعلومات و يهمل جوانبهم األخرى أذهان التالميذ باملعارف و ا

2001مارس 31المؤرخ في 35/2001المنشور 1
2feroukhi.dlesecoles normales ala croisée des chemins.direction de lenseignement et la formation du ministere de lenseignement

superieur(document) 2001. p103-104
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إذن يوصف التقومي يف معاهد تكوين املدرسني بالتقليدي ، و متتاز طرق جناح الطالب و انتقاله بالضعف و القصور يف 
.األساليب و األدوات و النظم 

)1(و ميكن وصف واقع التقومي مبا يلي 

: أ ـ أسباب ضعف أساليب التقومي 
.ـ عدم خربة األستاذ املكون بأساليب التقومي اجليد 1
.ـ غياب الدورات التكوينية للمكون يف أساليب التقومي اجليد 2
.ـ عدم توافر مناذج من االختبارات تتضمن شروط االختبار اجليد 3

: ب ـ جماالت ضعف أساليب التقومي 
.ـ مدى قياس االمتحانات ألجزاء املقرر 1
.سئلةـصياغة األ2
.ـ  مناسبة وقت اإلجابة عن األسئلة 3
استمرارية االمتحانات طول السنة- 4
.ـ تنوع أساليب االمتحانات 5

:ج ـ ما يواجه الطالب بسبب أساليب التقومي املتبعة 
.ـ تركز األسئلة على قياس قدرة الطالب على حفظ املعلومات 1
.ـ األسئلة يف جزء ضيق من الربامج ، فيلعب احلظ دوره يف النجاح 2
.ـ األسئلة من النوع املقايل ، فتغري املوضوعية يف التصحيح 3
.ـ األسئلة عامة و غري حمددة اإلجابة و هذا حيري الطالب عند اإلجابة 4
.ـ غالبا ما يكون الوقت احملدد لالمتحانات أقصر مما ينبغي 5
معظم االمتحانات حتصيلية و ليست مستمرة خالل التكوينـ6
.ـ جيد املتكون يف معرفة العالمات فيغيب التشخيص و العالج 7
ىاألسئلة كتابية أو شفوية و ال تستخدم أساليب تقومي أخر - 8
.ـ أماكن االمتحانات غري مرحية سواء يف اجللسة أم اإلضاءة أم التهوية 9

1feroukhi.. ibid . p101



اإلشراف التربوي والتدريب في الجزائرالفصل الثالث                                
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

129

:د ـ نتائج أساليب التقومي املتبعة 
. ـ املبالغة يف أمهية االمتحانات مما جعلها هدفا ال وسيلة1
ـ االعتماد على نتائج االمتحانات يف التوجيه رغم قصورها يف ذلك 2
. ـ ليس هلذه االمتحانات و وظائف تشخيصية و عالجية 3
.ـ حتول التدريس إىل تلقني 4
.ـ شيوع املراجع و املذكرات و الكتب املوجزة 5
.ـ شيوع ظاهرة الغش يف االمتحانات 6
.ـ ظهور أثار نفسية صنارة على الطالب من خوف و قلق و رهبة 7

واملدارس مصداقيتها لدى رجال الرتبية والتعليم ومل تعد جديرة بثقة املعاهدونظرا هلذه النقائص فقدت هذه 
.

متطلبات التكوين -4
جيب التقومي الشامل و املستمر الذي يأخذ يف االعتبار مدى منو املتكون يف مجيع جوانب الشخصية ، و 

م بتقومي تالميذه كما تتطلبه القواعد ، و عدم جعل التقومي متعلق بنتائج املتكون فقط بل ميتد تدريبه على ذلك ليقو 
.سائلو إىل كل مكونات املناهج مبا تشمله من أهداف و طرق و أنشطة و 

نوع 
و عليه كذلك أن يستفيد من نتائج التقومي من اجل تاليف نقاط الضعف و حتسني و سائل و طرق . اهلام من التقومي 

)1(:لقد ظهرت اجتاهات جديدة يف التقومي أمهها .التكوين فتكون العملية التكوينية فعالة أكثر 

واسعةفوظائـ حتول التقومي من جمرد إدارة تصنيف للطالب إىل عملية هلا و 1
ـ مشول التقومي الرتبوي ملختلف جوانب شخصية املتكون2

ـ يوجه التقومي مبفهومه اجلديد عناية خاصة إىل التفكري العلمي و تنمية قدرات الطالب و مهاراته ، و التطبيقات 3
.

خاصة إىل حتري الدقة و املوضوعية يف قياس جوانب النمو و رصدها ـ يوجه التقومي الرتبوي مبفهومه اجلديد عناية4
. ضمانا حلسن حتليلها

ـ يتخذ التقومي الرتبوي مبفهومه اجلديد إشكاال و مراحل متعددة ، كما تستخدم وسائل خمتلفة ، فضال عن 5
.بأنواعها املختلفة ساالختبارات و املقايي

51-50- 49عبد الحكيم رويبي ، مرجع سابق ، ص ص ص 1
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النظر إىل املتكون بأنه حالة منفردة ، و بناء على ذلك تستخدم أساليب التقومي ـ يتجه التقومي مبفهومه اجلديد إىل6
.الذايت جبانب التقومي اجلماعي

وبناء على ما سبق يالحظ تقصري كبري من حيث تتبع املدرسني ميدانيا ، خاصة املتخرجني اجلدد من اجل توجيههم 
.وتدريبهم على اجلديد يف املهنة كنوع من التكوين أثناء اخلدمة 

لفكر و املعرفة ومل تعد معاهد تكوين املدرسني مراكز إشعاع للعلوم ، و األخالق ، والقيم اإلنسانية ، وكل جديد من ا
، كما مل تعد منابر تنطلق منها آراء و أفكار العلماء و املتخصصني يف الرتبية و علم النفس وسائر العلوم األخرى 

فوصلت درجة غياب معاهد ..
ن الذين يقيمون حوهلا ال يعرفون ما هو الدور احلقيقي هلذه املؤسسة 

.املتواجدة حبيهم 
مع ذلك الغياب التام ملعاهد تكوين املدرسني ، فتمر تلك ظيتم تنظيم نشاطات خمتلفة اهليئات املعنية و يلح

ذا األساس ميكن حتديد مجلة وعلى ه. النشاطات دون مشاركة و ال مسامهة و ال حضور حىت ملثل عن هذه املعاهد 
:من املرتكزات املستقبلية إلعداد معلم املستقبل على النحو التايل 

:يليماكوتتحدد هذه األهداف  واهلوية الوطنيةاملستقبل وأهدافه يف ظل العوملةفلسفة إعداد وتكوين مدرس-1
م التغريات العلمية االجتماعية والسياسية من خالل تفه) املدرسني (تنمية الوعي الثقايف لدى الطالب املعلمني - 

حىت تتكون لديهم خلفية ثقافية من جهة وحىت . وغريها ...اجلات ، وأمهية املشروعات الكربى وعالقتها باالستثمار 
.يستط

.تنمية مهارات التفكري االبتكاري والتفكري العلمي مبا حيقق تنمية املراتب العليا للتفكري - 
.حتقيق املفهوم الشامل لعلوم املستقبل والتكامل بينها ومدى إسهامها يف تقدم األمم والشعوب - 
احلسية واملدركة والبعد عن ةالعلم من مالحظة وتفسري للظواهر العلمية والتكنولوجيغرس االهتمام بعمليات - 

.التفسريات اخلرافية للقضايا واملشكالت 
املستقبلي والعالقة املتبادلة أو عالقة التأثري والتأثر بني يإدراك أمهية استشراف فعاليات التقدم العلمي والتكنولوج- 

.
توجيه وتعديل السلوك البيئي والصحي لدى الطالب املعلمني وذلك من منطلق أن التعليم تعديل يف السلوك - 

.وليس جمرد تراكم املعارف واملعلومات 
حىت يستطيع الطالب املعلمون –العلمية والرتبوية –إدراك أمهية اجلانب التطبيقي والعلمي للنظريات املختلفة - 

.احلياتية املختلفة التكيف مع املواقف
.تزويد الطالب بثقافة علمية ، وهي تلك اليت تساعدهم على اكتساب خلفية ثقافية عملية - 
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.تنمية التعلم الذايت لدى الطالب املعلمني حىت يستطيعوا االعتماد على أنفسهم يف التوصل إىل املعرفة- 
.يف تنمية اجلانب املهين لديهم ممارسة التدريب الطاليب بإتقان ، من منظور أن ذلك يسهم- 
مع قيم ضتأكيد وتنمية األصالة لدى الطالب املعلمني ، ويف الوقت ذاته تنمية االهتمام باملعاصرة مبا ال يتعار - 

)1(

:ويتمثل ذلك يف اآليت ) : املدرس (إعادة النظر يف اإلجراءات التنفيذية إلعداد املعلم - 2
إجراء تعديل قبول الطالب بكليات إعداد املدرس حبيث تضاف أبعاد أخرى للقبول- 

–
.من بينها اختبارات و مقاييس نفسية وتربوية وأكادميية–
وميكن أن يتحقق . سايرة تطورات العصر تعديل اإلعداد التخصصي بكليات ومعاهد املعلم مبا حيقق مواكبة وم- 

العوملة : االهتمام بإدخال بعض املفاهيم احلديثة يف برامج اإلعداد واستخدام املدخل الدجمي مثل - :ذلك من خالل
واهلوية القومية واالستثمار ، ووسائل االتصال احلديثة مثل شبكة املعلومات واالنرتنت واأللياف الضوئية ، وكذلك 

.إدخال بعض املفاهيم البيئية 
حتديث املقررات الدراسية احلالية املتضمنة يف الربنامج احلايل لإلعداد وإضافة مقررات جديدة مستحدثة مثل - 

رات،والبيولوجيا اجلزئية وغريها مبا يواكب متطلبات العصر،ويف الوقت ذاته ال تؤثهندسة اجلين
االهتمام باجلانب العملي والتطبيقي مبا يسهم يف اكتساب املهارات املتنوعة ، مثل املهارات اليدوية ، والعقلية ، - 

.وغريها ...واالجتماعية ، واحلركية ، ومهارات االتصال 
 -.
ةاالهتمام بإدخال التكنلوجيا احلديثة يف العملية التعليمية سواء من خالل استخدام األجهزة التكنولوجي- 

hardware أم الربامج واملواد التعليميةsoftware.
بني املقررات التخصصية يف برامج إعداد املعلم من جانب و ما سيتم تدريسه مبراحل التعليم من زيادة الرتابط- 

.  مع توفري العمق و الشمول فيهاجانب آخر، 
استخدام طرائق التدريس احلديثة اليت تسهم يف تفهم الطالب املعلمني ملا يدرسون ، - 

.استخدام الطراخالل 
و من أمثلة تلك الطرائق و األساليب املدخل البيئي  و األسلوب االستقصائي ، وأسلوب العصف الذهين والتعلم 

اخل ... الذايت 
:يتحقق ذلك من خالل اآليتو ميكن أن : ـ إعادة النظر إىل اإلعداد بكليات و معاهد إعداد املدرس 3
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حىت يتحقق التوازن % 25أن تكون نسبة ما يتم  تدريسه من مقررات تربوية يف إعداد املدرس ككل يف حدود- 
.ذلك يف ضوء ما اصطلح عليه عامليا يف هذا الشأن املطلوب و 

.  ىت ال يعمل الطالب املعلمون دراستها أن يهتم بإزالة التكرار الذي حيدث أحيانا بني املقررات الرتبوية املختلفة ح- 
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و ميكن أن يتحقق ذلك من خالل . أن يتم االهتمام بإدخال اجلانب التطبيقي و اجلانب امليداين يف املقررات الرتبوية- 
األصول "، "،تعليم الكبار و خدمة البيئة "القياس و التقومي "، ":"املقررات مثل بعض 

.اخل "..... الرتبية البيئة "،"االجتماعية للرتبية 
تأصيل األصالة و اهلوية أن يهتم بإدخال البعد القيمي واألخالقي و السلوكي والرتبوي يف برامج إعداد املعلم - 

.القومية لديه 
و املستقبل لتحقيق احلاضركل من أن يهتم بإدخال النظريات الرتبوية و السلوكية احلديثة اليت تواءم مع متطلبات- 

روحلتأكيد و تنمية احلاضرو هذا البعد أصبح هاما يف الوقت . األصالةاملعاصرة بشرط إال تتعارض مع مبادئ 
. واطنة و االنتماء و الوالء لدى الطالب املعلمني اليت تؤدي يف النهاية إىل حتقيق اهلوية القومية و تأصيال هلا امل
4:

.
ال خترج عن اإلطار القيمي للمجتمع ـ زيادة االهتمام بقيام الطالب املعلمني مبمارسة األنشطة الرتبوية اهلادفة و اليت 5

و غريها من ناحية ...من ناحية و اليت تسهم يف التفاعل مع عناصر التغريات املختلفة ـالعلمية و االجتماعية و االقتصادية 
.أخرى 

ىت ـ حث الطالب املدرسني على التعامل و الفاعل مع تكنولوجيا احلاظر و املستقبل و ذلك يف إطار قيمي جمتمعي ح6
.يستطيعوا مواجهة العوملة و ما ينجم عنها من آثار اجيابية وسلبية

و ميكن أن يتحقق .وذلك مبا يواكب مستحدثات العصر القادم )ختصيصية ـ تربويةـ ثقافية (ـ تطوير املقررات الدراسية 7
 .

عامل و الورش و املختربات و املكتبات و إنشاء مكتبات شاملة و مراكز معلومات ـ االهتمام باستكمال جتهيزات امل8
.متطورة بشبكات االنرتنت 

و )اإلذاعة والتلفزيون (معاهد عداد املعلم ووسائل اإلعالم و منهات و التأكيد على حتقيق التعاون و التنسيق بني كلما- 9
.ذلك فيما خيص بالربامج التعليمية اإلذاعية و التلفزيونية اليت يتم بثها من خالل األقمار الصناعية 

و من تلك املؤسسات :ـالتأكيد على حتقيق التعاون بني كليات و معاهد إعداد املعلم و غريها من املؤسسات الرتبوية 11
.و غريها...املكتبات ، و اجلمعيات و النوادي ، و، و دور العبادةاألسرة ووسائل اإلعالم املختلفة

و حتسني الوضع املادي ـ توفري التمويل املايل ملقابلة متطلبات حتقيق األهداف الرتبوية املرجوة يف مواجهة العوملة ،12
.للمعلمني

د املعلمني إعدادا تتابعيا و مما هو جدير بالذكر أن وزارة الرتبية  مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإجراءات عملية  يف إعدا
مو تكامليا و تأهيلهم تربويا مبا ينسج

أساليب الرتبوية و الثقافة و العلوم يف الوطن العريب ،و يتالءم مع معطيات التكنولوجيا احلديثة و التقنيات الرتبوية و 
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التدريس يف القرن اجلديد ،باإلضافة إىل استعدادها لتحقيق جمموعة من املهام اجلديدة إىل جانب عملية إعداد األطر 
)1(: التدريسية الكفئة ،و منها 

اإلسهام يف تدريب القادة الرتبويني من مشرفني على اإلعداد وموجهني تربويني ومديرين بالتنسيق والتكامل مع وزارة - 
.رتبية يف إطار الرتبية املستمرة ال

.اإلسهام يف وضع املناهج الرتبوية و تقوميها وتطويرها بالتنسيق والتكامل مع وزارة الرتبية - 
اللغة العربية ، الرياضيات ، العلوم ، اللغة اإلجنليزية ، اللغة ( تأهيل املدرسني املساعدين من ذوي االختصاصات - 

.واملدرسني الذين ال حيملون شهادة التأهيل الرتبوي ملدة سنة واحدة تأهيال تربويا دة سنتني مل) الفرنسية 
حيث أخذ ) م2003إصالحات (ولتحقيق هذه املتطلبات ، باشرت وزارة الرتبية والتعليم ببالدنا مجلة من االصالحات 

جمال الفكرالرتبوي وتطبيقاته امليدانية إذا التكوين  فيها مسارا آخرا يستجيب لالحتياجات النامجة عن التغريات احلاصلة يف
ما مت جتسيد هذه االصالحات وفق الشروط العلمية والعملية املالئمة ، وهذا ما سنشري إليه يف الفصل اخلاص باملقاربة 

بالكفايات يف ميدان التكوين 
:في المنظومة التربوية ) المفتشين(التربويين المشرفين تكوين-2
:التربوي و الهيئات المشرفة عليه اإلشرافجهاز إلىالحاجة -2/1

:تمهيد 
للرفع من مستوى األداء لدى خمتلف ،ميثل سلك التفتيش يف اجلزائر جهازا هاما ملراقبة العملية الرتبوية و التعليمية " 

لتفتيش يف اجلزائر مفتشا بينما يدعى يف بعض البلدان العربية مرشدا او يدعى القائم بوظيفة ،أسالك التعليم و التسيري  
)57(" ،أو موجها أو متفقدا 

ط ،  كما يشاع عليه فالتفتيش جانب من جوانب النشاط الرتبوي التعليمي ولذلك فمهامه ال تقتصر على التفتيش فق
و لقد جرت العادة أن توصف مهامه بالتقومي و املراقبة و ،لكنه يقوم بوظائف أخرى عديدة هي الوظائف األساسية له

و كذا تعديل و حتسني األداء الرتبوي أو ،التكوين و املتابعة و السهر على تطبيق الربامج و املواقيت و التعليمات الرمسية
و املشاركة يف ،أجهزة التعليم و توجيهه إضافة إىل املسامهة يف تنظيم و تسيري االمتحانات و املسابقاتالتسيري و تنشيط

.جلان إعداد الربامج و الكتب املدرسية
و يشرف جهاز التفتيش مبختلف مستوياته و اختصاصاته إدارة مركزية على مستوى وزارة الرتبية الوطنية تدعى املفشية 

و يف نفس الوقت 03/12/1985:املؤرخ يف 85/300مبقتضى مرسوم 1985أنشأت على املستوى املركزي عام اليت،العامة
حيث تشرف املفتشية العامة على مجيع 06/04/1991:مؤرخ يف 91/90مث عدل هذا املرسوم مبرسوم أخري . حيدد مهامها

.أسالك التفتيش يف مجيع املستويات و يف مجيع االختصاصات و تقوم بتسيري ه و توجيهه يف تكوينه 

77م ، ص 1999نصر محمد علي ، إعداد المعلم وتدريبه بين العولمة والهوية الوطنية ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، القاهرة 1
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مفتش يكلف املفتش العام بتنشيط عمل املفتشني املوضوعني 12كما  يشرف على املفتشية العامة مفتش عام يساعده 
.حتت سلطته و تنسيقه و متابعته 

:ذ نقرأ فيها ’و تعمل املفتشية العامة حتت سلطة الوزير مباشرة كما ورد يف املادة األوىل من املرسوم املذكور أعاله 
:)1(تنشأ حتت سلطة وزير الرتبية الوطنية مفتشية عامة تكلف باملهام التالية 
نية  و مراقبة هذه األعمال و تقوميهاـ تفتيش أعمال اهلياكل الالمركزية للمؤسسات التابعة لوزارة الرتبية الوط

.
ل برامج التعليم و مراقبة مناهجه و تقييم التالميذ و ـ  تسهر على تطبيق التعليمات و التوجيهات الرتبوية الرمسية يف جما

.توجيههم 
.ـ تساهم يف إعداد الربامج و تقييمها و يف تكوين املدرسني و حتسني مستواهم 

ـ تسهر على االستعمال احملكم و األمثل للوسائل و املوارد املوضوعة حتت تصرف الوزارة و اهلياكل الالمركزية و املؤسسات 
.التابعة هلا و اهليئات

.ـ  تعمل على جتسيد الصرامة يف تنظيم العمل 
.ـ تسهر على تطبيق قواعد األمن داخل املؤسسات التابعة للقطاع 

:
.

.ـ  تقيم كفاءات املوظفني املدرسني اإلداريني يف إطار تسيري مسارهم املهين 
لوطنية و السيما السهر على احملافظة على ـ تساهم يف التحكم يف سري مصاحل اهلياكل الالمركزية التابعة لوزارة الرتبية ا

.املمتلكات العقارية و غري العقارية و صيانتها أمنها 
:تكلف املفتشية العامة أيضا مبايلي 

.
.ـ تقرتح أية إجراءات من

واقع تكوين المشرفين في الجزائر منذ االستقالل-2/2
نظاما تربويا مهيكل يفتقد التوازن 1962أما فيما يتعلق بتكوين املفتشني ، فلقد تسلمت اجلزائر غداة االستقالل عام 

) 1963ـ1962(ت عديدة ففي بداية أول عام دراسي بعد االستقالل األساسي و يعاين العديد من االختالالت و يف جماال
مشكلة تكوين مل يكن عدد املعلمني كاف رغم قلة املدارس اليت ورثتها اجلزائر عن إدارة االحتالل آنذاك و من هنا بدأت 

.54م ، ص 1974، الجزائر 3محمد بابا أحمد ، همزة وصل ، مجلة التكوين و التربية ، مديرية التكوين و التربية ، العدد 1
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املكونني املتمثلة يف النقص احلاد يف املكونني للمنظومة الرتبوية املوروثة عن االحتالل من معلمني و مديرين و مفتشني 
.تربويني و غريهم 
أنشأت اجلزائر مؤسستني تكوينيتني تكملة للمراكز الستة لتكوين املعلمني يف عهد 1967ـ1962و يف الفرتة بني 

:تتمثل هاتني املؤسستني يف االحتالل و 
.ـ  املركز الوطين لتكوين املفتشني للتعليمني االبتدائي و املتوسط و إدارة دور املعلمني بالعاصمة 1
.ـ  املدرسة الوطنية للتعليم التقين باحلراش يف العاصمة 2

عليمني االبتدائي و املتوسط و كانت و قد تكفل املركز الوطين لتكوين املفتشني بتكوين هؤالء و إدارة دور املعلمني للت
:الدراسة يف مركز تكوين املفتشني تستغرق سنتني 

.خاصة بالثقافة العامة :  السنة األوىل 
خاصة بالثقافة الرتبوية و التدريب امليداين يف املدارس و املعاهد يعقدون امتحان نظري و آخر ميداين : السنة الثانية 

حيث " شهادة الكفاءة للتفتيش و إدارة دور املعلمني :"  ا على شهادة يطلق عليها اسم حيصل الطلبة بعد النجاح فيه
يذهب الطالب الناجح إىل العمل إما كمفتش يف التعليم االبتدائي إذا كان من إطاره أو إىل التعليم املتوسط و إما أنه 

إىل مركز وطين لتكوين إطارات وزارة 1982يعني مدير إحدى دور املعلمني حسب اختصاصه و قد حتول هذا املركز عام 
و املالحظ أن اجلهود ،  الرتبية الوطنية و له فرعان يوجدان يف كل من قسنطينة ووهران و املوجود حاليا يف العاصمة 

ء املبذولة يف الوقت احلاضر تسعى إىل تطوير هذا املركز جذريا لكي يستطيع مسايرة التطور الذي حصل يف التعليم باستثنا
املدرسة األساسية حبيث يتحول من مركز إىل معهد كامل التجهيزات ،  يتكفل بإعداد إطارات قيادية يف ميدان التفتيش و 
اإلدارة املدرسية ،  كما يشرتط لاللتحاق مبعهد تكوين املفتشني احلصول على شهادة ليسانس يف اآلداب مبختلف فروعها 

نوات كما يتابع امللتحقون باملركز الوطين لتحضري شهادة الكفائة و التفتيش و أو العلوم مع األقدمية ال تقل عن مخس س
إدارة دور املعلمني دراسات متعمقة يف علوم الرتبية وعلم النفس و علم االجتماع الرتبوي ، و طرق التدريس و الرتبية 

عنها ، و إعداد أحباث تربوية خالل اخلاصة و التشريع املدرسي مع القيام بزيارات ميدانية للمدارس مع إعداد تقارير
)1(

، عوض الشروط العلمية ، اإلداريةالشروط إىلأكثر ما خيضع خيضعيف اجلزائر ) املفتش(املشرف الرتبوي ن تدريبإ
فال يلقى أي تدريب أو تكوين بعد )الثانوي(أما يف املشرف يف)االبتدائي واملتوسط (املشرفني األمر بنوعيويتعلق 

:جناحه يف املسابقة ، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي 
الرتشح للمنصب وأن يقبل يف اللجنة الوالئية -
أقدمية يف التدريس ال تقل عن مخس سنوات-
اإلشراففأكثر يف التفتيش أو 12احلصول على الدرجة -

50عبد الرحمن بن سالم ، مرجع سابق ، ص 1
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خيضع الختبار شفهي وإال سوف خيضع لالختبار ) أستاذ التعليم الثانوي(إذا حصل املرتشح على شهادة ليسانس -
.الكتايب والشفهي 

يالحظ أن الشروط املطلوبة أكثرها إدارية ، فاملشرف الذي ال يكون مستواه جامعيا على األقل يصعب عليه تلقي تكوينا 
)1(.امال يف هذه املهنة متك

وبعدها يباشر أشهر فقط ،05أشهراىل مخسة04أما تكوينه فيدوم سنة دراسية واحدة واليت غالبا ما ترتاوح ما بني أربعة 
.مهامه التكوينية ملن هم يف امليدان من املعلمني واألساتذة

الخدمة في الجزائرقبلالمشرفين التربويينتكوينسياسة -3
أمهية بالغة هلذا القطاع خاصة فيما يتعلق بعملية التكوين لألسالك املؤطرة للمنظومة الرتبوية والسيما اجلزائر أولتلقد 

املسؤول املباشر على تكوين ألنه ،الذي يعترب أحد أهم عناصرها الفاعلة يف حتقيق األهداف الرتبوية املرجوة شرف امل
فإنه يكون حباجة إىل التكوين ؤولية جناح أو فشل العملية التعليمية ، وبالتايل املعلم باستمرار وتقع على عاتقه مس

.ليسلك سلوكا سليما يف أدائه املهيناجليد قبل وأثناء اخلدمة
:ملمح الدخول الى معاهد التكوين -3/1

املعاهد التكوينية ويف ظل إىلمستقبال ) التفتيش(الرتبوي اإلشرافإن امللمح احلايل لدخول الطلبة املرتشحني ملهنة 
املتكونني للقيام مبهام التفتيش يف التعليم من جهة وضرورة إعداد) قصرياملدى(اعتماده على صيغة التكوين التناويب 

املؤرخ 507/176:اليت حيددها القرار الوزاري رقم ) التوجيه والتكوين، املراقبة والتقييم ، الدراسات والبحث(االبتدائي 
م من جهة أخرى  جيعل غايات هذا املنهج تتحقق فقط بالفعالية العالية للفرتات الرتبصية يف املعهد 25/01/1994يف 

يعتمد هذا املنهاج يف حمتوياته  . والتأطري احملكم املقنن للعمل امليداين وتبين صيغة التكوين الذايت املوجه واحلر معا 
خصص للسنة الثانية التكوينية باملعهد سابقا مبواده املختلفة قصد كمادة للتكوين النظري والتطبيقي على الربنامج امل

متكني املتكونني من االشراف على تنفيذ كل مناهج التعليم االبتدائي مبوادها وأنشطتها املتعددة واملتنوعة كما يأخذ يف 
:احلسبان ما يلي 

اليت أجنزها ) لثاين يف النظام األساسي سابقاالطورين األول وا(الدراسة التشخيصية لواقع تكوين مفتشي االبتدائي - 
.من نتائج ملموسة واقرتاحات مفيدة إليهتوصلت املعهد ،وما

اعتماد املقاربة بالكفايات يف التكوين والتدريس قصد إعداد املفتشني املؤهلني الذين ميلكون كفاءات حقيقية - 
سني ممارسة الفعل الرتبوي يف األقسام باإلضافة اىل مسايرة متكنهم من حل مشكالت املعلمني التكوينية والتعليمية وحت

)2(والتطوروالتجديد الذي ال يتوقفاإلبداعاألحداث واملستجدات الرتبوية مبا يصمن مسامهتهم يف 

51عبد الرحمن بن سالم ، المرجع في التشريع المدرسي ، دون طبعة ، مطابع عمار قرفي ، باتنة ،  دون سنة ، ص 1

225صمرجع سابق ،علي تعوينات ، 2
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تستثمر مدة التكوين التناويب يف املعهد ويف امليدان إلكساب الطلبة املفتشني الكفاءات الضرورية ملمارسة مهنة 
:يش وهي التفت

:أ ـ تعميق املعارف 
أن يركز الربنامج على اجلوانب املعرفية الدقيقة اليت جيب أن يتحكم فيها املفتش و اليت بواسطتها ميكن أن يفيد املدرسني و 

.يرفع من مردودهم  الرتبوي و األداء اجليد ملهامهم البيداغوجية و التكوينية 
:ب ـ التحكم يف اجلانب البيداغوجي 

هذه اجلوانب ، إضافة إىل التعرف على خمتلف الوسائل التعليمية و طريقة توظيفها من خالل حصص تطبيقية أثناء فرتة 
.هنة التكوين ، واالستفادة منها أثناء ممارسة امل

)تعليمية املادة : ( اجلانب الديداكتيكي - ت
.تكوين املفتشني حول تعليمية املادة و الطرق الكفيلة بتبسيط الطريقة لتسهيل عملية االستيعاب 

:ث ـ اجلانب السيكولوجي 
العملية يتكفل بتكوين املفتشني متخصصون يف علم النفس الرتبوي ليطلع املتكون على أمهية االستعداد النفسي يف

.التعليمية التعلمية 
: التحكم يف اجلانب التشريعي - ج

ويكون ذلك من خالل االطالع على النصوص و القوانني اليت تسري القطاع و أن ميكن املتكون من فهمها و طريقة التقيد 
.

:ـ التأطري خالل التكوين 3
:أ ـ كفاءة املؤطر 

على كفاءة علمية تكون يف مستوى حاجة املتكون و أن ينتقى املكونون ممن تتوفر فيهم الشروط جيب أن يتوفر املؤطر
.العلمية 

:ب ـ فعالية املكون  

و تقوميا حىت يتحصل املتكون
:ـ التكوين امليداين 4

برجمة التكوين امليداين من خالل تفتيش أساتذة خالل التكوين و كذا حضور امتحان التثبيت و الندوات الرتبوية و 
تطبيقه ملا تلقاه يف املعهد ميدانيا ،  و أن تنشيطه حتت إشراف مفتش مؤطر يقيم يف آخر التكوين أداء املتكون و مدى 

.حييط هذا التقومي بكل اجلوانب املتعلقة بعمل املفتش 
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:ـ التقومي املوضوعي للمكون 5

بل جيب أن يكون ) مسبقا ( لتكوين ،  و أال يعترب املتكون ناجحا مبجرد جناحه يف املسابقة أدائه امليداين خالل فرتة ا
.جناحه مرتبط بالتغيري الذي يظهر من خالل املقارنة بني ملمح الدخول و ملمح التخرج

و عموما فان مردودية املفتش مرتبطة بالظروف احمليطة بعمله املادية و االجتماعية و النفسية و عليه فتجسيد ما تلقاه 
و إعادة االعتبار إليه ) املفتش(من تكوين و ما لديه من رصيد معريف و بيداخوجي تربوي يتوقف على حتسني ظروفه 

يكون املعلمون بدورهم منوذجا للجدية و التفاين يف العمل ، و هي حىت يكون قدوة للمعلمني يف البذل و العطاء و 
.

:م االبتدائي التعلييملمح التخرج لمفتش-3/2
ما هي الصورة املنتظرة للمفتش الطالب - ن األويل يف املعهدبعد انقضاء مدة التكوي- إن السؤال الذي يطرح هنا 

عليها يف شخصية مفتش التعليم املواصفات والكفايات املنتظر احلصولعند انتهاء الفرتة التكوينية ؟أوما هي
االبتدائي واملوافقة ملا هومقرتح يف املناهج الرتبوية ؟
املؤطرة للتكوين باملعهدالوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني لقد مت حتديد ثالثة جماالت رئيسية من طرف اهليئة

:مستواهم كما يلي 
1- ::

.التمكن من املواد الدراسية املدرجة يف املنهاج الدراسي الذي يشرف على تنفيذه-
.التحكم يف التعليمية العامة وتعليمية املواد - 
...).املقاربات -التعلم–التعليم ( مواكبة املستجدات يف احلقل الرتبوي - 
.اإلملام بأنواع التقومي وأساليبه وأدواته- 
.مبنهجية البحث العلمي والرتبوياإلملام- 
.اإلملام- 
:ما يلي ويتضمن: - 2
).العالقات(بضرورة التواصل داخل املدرسة وخارجها الوعي- 
.الوعي بأبعاد القرارات اليت يتخذها- 
.القدرة على حتديد عالقاته تصاعديا وتنازليا داخل املنظومة الرتبوية- 
. العمل على مزاوجة القول بالفعل حىت يكون قدوة لغريه يف امليدان- 
.ة الرتبوية يف املؤسسة القدرة على تفعيل دور املدير واجلماع- 
.القدرة على التكيف مع طبيعة العمل اجلديد والوعي باملسؤولية- 
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:ويشمل النقاط التالية : -3
.التحكم يف أساليب التبليغ والتواصل واختيار املناسب منها- 
.مقاطعته القدرة على ضبط اسرتاتيجية للتكوين على مستوى - 
.التمكن من أساليب التنشيط- 
.التمكن من استعمال تقنيات املالحظة وبناء شبكات هلا- 
.التحكم فب إعداد خمتلف التقارير الرتبوية واإلدارية - 
.القدرة على توقع ومعاجلة وحسن تسيري الصراعات امليدانية- 
)1(لرتبويني العمل على حسن استثمار مبادرات وآراء املتعاملني ا- 

واقع التكوين أثناء الخدمة للمشرفين و استراتيجيته-4
:تمهيد 

ن واقع املعلمني حيتاج دوما إىل العناية لتحسني منوهم املهين ، ويتقاسم مهمة هذا التحسني والتطوير كل من إ
وتتأكد حاجة .املشرف و مدير املدرسة، إذ يعد مشرفا مقيما يعمل بالتنسيق و التعاون مع املشرف الرتبوي الزائر 

–اإلشراف الرتبوي إىل املتابعة املستمرة والتطوير والت
العربية اليت  تتشابه يف الثقافات والعادات والتقاليد ، مبا من شانه أن يعود باإلجياب على حتصيل التالميذ وبالتايل حتقيق 

:ا . خمرجات العملية الرتبوية ككل  
من أوائل التجارب اليت عملت يف حقل اإلشراف الرتبوي " COURTIS "1938 ،BARRسكور تيدراسة 

حيث قام بتقسيم املدارس إىل جمموعتني ترك األوىل فيها
التالميذ قد ازداد يف املدارس اليت حتصلت على إشراف بدرجة تفوق حتصيل التالميذ يف مادة اجلغرافيا ، فوجد أن حتصيل 

)2(حتصيل تالميذ املدارس اليت مل تقدم هلا خدمات إشرافية

واقع التكوين أثناء الخدمة للمشرفين التربويين-4/1
نظام تربوي أن حيقق ميكن أليإن التكوين أثناء اخلدمة هو عملية أساسية لتطوير الفعل الرتبوي التعليمي الذي ال

أهدافه املتوخاة وفق خطة تكوينية واضحة املبادئ حمددة األهداف مبنية على أساس احلاجيات الرتبوية والعلمية 
.طرف املعنيني أنفسهم تكون متماشية مع التطوراتاملعربعنها من

احلراش ، –الطور األول والثاين -برامج التكوين املتخصص ملفتشي الرتبية والتعليم األساسي) الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم هيئة التأطري باملعهد(وزارة الرتبية الوطنية ، 1
5م ص2005اجلزائر 

7- 6ص صمرجع سابق ،وزارة الرتبية الوطنية ، 2
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ئمني على العملية الرتبوية من إن التكوين يف أثناء اخلدمة جيب أن ينظر إليه على أساس أنه عملية مالزمة للقا
و يف املراحل التعليمية الثالث يف ظل التطورات واملستجدات احلاصلة يف) معلمني ومديرين ومشرفني تربويني(

تعليمية التعلم 
.التبليغ والتواصل واالتصال وبالتايل فهو تفكري دائم وبناء متواصل إلعداد املخططات التكوينية وتنفيذها ومنهجيات 

إن االهتمام بالتكوين يف أثناء اخلدمة ينظر إليه كنتيجة حتمية لواقع النظام الرتبوي اجلزائري وكاستجابة للنظرة احلديثة 
.ملي والتوقعات يف جمال التطور العلمي والرتبوي للمعلم الذي جيب أن يتطور وفق املنظور العا

لذلك فال بد من القيام بدراسات جتريبية قصد حتليل الواقع الذي مرت به منظومة التكوين ابتداء من االستقالل - 
مقارنتها مع املنظومات الرتبوية مما يسمح لنا بتحديد املستوى العلمي واملهين املطلوب لدى إىل يومنا هذا مع

.تخدمي الرتبيةمس
- القيام بسد العجز العلمي لضمان مستوى واحد وهذا بالنسبة ألطوار التعليم األساسي الثالثة

تزويد املستخدمني باملستجدات العلمية والرتبوية للسماح هلم مبواكبة تطورات العصر،
التقارير والدراسات التشخيصية و بالرجوع إىل معطيات الواقع املتعلقة بالتكوين أثناء اخلدمة ، يتضح من خالل 

واملالحظات امليدانية ، وجود جمموعة من االختالالت  واإلكراهات اليت اعرتضت التكوين املستمر هليئة التفتيش، وميكن 
:إمجال أمهها فيما يلي 

جتهادات خضوع التكوينات املعتمدة ملنطق الظرفية وعدم االنتظام، وهيمنة الطابع النظري عليها، وخضوعها لال- 

.وحتسني أدائها
عدم مشولية الت- 

)1(..ة بالتفتيش الرتبوي وحلاجة املفتشني يف النماء والتطور املهين

انعدام إسرتأتيجية استشرافية- 
عدم وجود تفكري علمي منظم ومنطقي خبصوص مشاكل الرتبية والتكوين وذلك بغياب الدراسات الرتبوية والتقومي - 

.ملا هو موجود بشكل كاف
يف التكوين أثناء اخلدمة حبيث مل ترق إىل التطورات احلديثة يف ميدان التكوين ضعف األساليب الكالسيكية املتبعة - 

)2(بل كانت عمليات معزولة وظرفية

68أمحمد عريبي زكري ، مرجع سابق ، ص1
.مرجع سابقأحمد بوذنين وآخرون ، 2
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تكوين المشرفين أثناء الخدمةإستراتيجية-4/2
لكي يساعد التكوين املستمر على ربح رهان العمل املشرتك ومتطلبات الدور االسرتاتيجي للمفتش الرتبوي، وجب 

:األساسية، نذكر بالبعض منها 
االنفتاح على التجارب العاملية- 

.يف بعض القطاعات الوزارية األخرى
االنطالق من حتليل مؤسسايت يستحضر املستجدات والتحوالت اليت طرأت على مهنة التفتيش وينتبه للتكوينات - 

يات املطلوبة ودعم التجارب الناجحة وتعميمها؛املالئمة للوظيفة، وإعادة التأهيل وتنمية الكفا
حتديد وحتليل احلاجيات األساسية من التكوين املستمر عرب اعتماد األدوات واآلليات املناسبة؛- 
ختطيط العمليات وحتديد الوسائل واملوارد الضرورية لتنفيذ سياسات التكوين؛ - 
ين على املمارسة امليدانية وعلى املردودية الداخلية واخلارجية بناء عدة للتقومي متكن من تتبع وتقييم أثر التكو - 

للمنظومة الرتبوية؛
.إدراج خطة التكوين ضمن السياسة العامة للمؤسسة املشرفة على التكوين- 

، وباإلضافة لكل ما سبق، وجب االنتباه لنسق التفتيش الرتبوي يف بعده ويف أفق بلورة عناصر هذه االسرتاتيجية
.استحضار كل أبعاده وبنياته وأدواره يف أفق إحداث التغيري املأمول يل عربالشمو 

لذلك ال بد من برنامج مستقبلي لتدارك النقص املسجل من جهة ومواكبة التطور احلاصل يف امليدان الرتبوي وجيب يف 
)1(: ذلك مراعاة ما يلي 

.سد الثغرات النامجة عن ضعف التكوين األويل يف -
القضاء على العجز املهين الذي يعاين منه املعلمني الذين وظفوا مباشرة- 
املتعلمنيتعميق املعارف األكادميية وتدريبهم على تبسيطها ونقلها إىل-
النظامحتضري املعلمني للمتغريات واإلصالحات اليت قد حتدث يف- 
. )2(تنمية القدرة لدى املعلمني واملشرفني وغريهم على التكوين الذايت - 

إن اختيار اإلسرتاتيجية اليت تعتمد يف التكوين يف أثناء اخلدمة يف غاية األمهية للتكفل بتكوين خمتلف األسالك 
.التعليمية واإلشرافية علميا وتربويا

والمعلمين في االبتدائياالحتياجات التدريبية  للمشرفين :ثالثا 

11/02/2007فياسترجاعهتم، استخدام تكنولوجيات االعالم واالتصال في التكوين عن بعد ،المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم1
http://www.infpe.edu.dz/StraFormA.htmالرابطعلى

.مرجع سابقأحمد بوذنين وآخرون ،2
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البد أن نقوم بتحديد االحتياجات التدريبية واليت تعترب األساس - تربوي أو إشرايف أو إداري -عند التخطيط ألي برنامج

. ييب الربنامج التدر 
: في التربيةماهية االحتياجات التدريبية-أ

متثل اإلحيتاجات التدريبية حجر الزاوية ألي عمل تدرييب فهي البداية احلقيقية يف سلسلة احللقات اليت تكّون العملية 
.التدريبية 

مجع حاجة و هي املأربة ، و حتوج : : احلاجات : لغة تتكون من كلمتني -:و هي
هو الصرب يف احلرب وقت الفرار ، : أما التدريب فقد أشار أيضا بأنه . الشيء أي احتاج إليه ، و احلوج هو الطلب 

)1(: واملدرب من الرجال 

أما اصطالحا فقد تعددت التعريفات بشكل عام ، و تنوعت بني خمتص يف علوم اإلدارة أو التدريب و آخر ، - 
و كذلك بني تربوي و آخر ، و رغم ذلك فاالختالف يف معظمه يف اللفظ و العبارات ، و ال يشكل خالفاً 

. جوهرياً يذكر ، و هي يف جمملها تصب  يف اجتاه واحد 
باالحتياجات التكوينية جمموعة املتغريات والتطورات اليت جيب إحداثها يف معلومات ومهارات واجتاهات املعلمني يقصد - 

لتجعلهم قادرين على أداء أعماهلم الرتبوية، وحتسني مستوى أدائهم الوظيفي الذي يساهم بدوره يف حتسني نوعية وطرق 
.التدريس 

ربات اليت ميثل الفرق بني مستوى األداء احلايل ومستوى ما ينبغي أن يكون عليه ومتثل االحتياجات التكوينية جمموع اخل
)2(.هذا األداء ،سواء كانت هذه اخلربات معلومات أو قيم أو اجتاهات أو مهارات وهذا حبدود اإلمكانيات املتاحة 

)3() موسى(كر و قد ذ . وُيستخدم حتليل حاجات املتكّونني يف توجيه الّتكوين وحتديده وتدقيقه

وجود نقص أو تناقض بني وضعني ، و يف إطار تنمية القوى : " تعريف عبدا لباري درة : التعريفات التالية 
الفجوة أداء واقعي و أداء مرغوب فيه ، و حتدث تلك : وجود فجوة بني أدائني يف وظيفة : البشرية تعين احلاجة 

الفجوة بني املخرجات : " كيومان و انجلش، تعريف " نتيجة نقص يف معارف أو مهارات أو اجتاهات الفرد 
مقدار : " ، أما تعريفه اخلاص فكان " املعاصرة أو النتائج احلالية ، و بني املخرجات و النتائج املطلوبة 

أسلوب متبع للحكم :"  ) الفريح(أما " .االختالف بني األداء املتوقع ، و بني األداء املوجود 
)4(على التفاوت بني حالة مرغوبة و حالة سائدة حالية ملتطلب معني

.، نفس الموقعالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم1
–242، ص ص 2ج (  ،) 375–374، ص ص 1ج ( م1993،دار صادر الطبعة الثالثة، لسان العرب ،ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري2

243 (
ريقيا والعالم العربي نقدية لواقع نظام تكوين المعلمين والبدائل المكملة ،دراسة حالة الجزائر ،مطبوعات الملتقى الدولي ، إشكالية التكوين والتعليم في إفبن عيسى السعيد ، مقارنة 3

2001ــ أفريل 30ــ 29ــ 28،مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف الجزائر ، أيام 
.م1997،،  بدون ناشر أو طبعةالتدريب أثناء الخدمة ، مكة المكرمة،عبدالحكيمموسى 4
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بأنه حتليل جماالت عدم التوازن بني األداء " حتديد االحتياجات التدريبية " عبد الرحمن توفيقويعرف 
)1(ية من ناحية أخرىاملستهدف واألداء احلايل من ناحية والفرص التدريب

يف االبتدائي ؛ نتيجة حاجات متنوعة تتولد لدى املشرف الرتبوي: و يستخدمها الباحث هنا ليعرب من خالهلا عن 
ويرى صالح الدين فوزي أن . ملتطلبات عمله احلساس ، و ذلك لدعم كفاياته املهنية يف جمايل اإلشراف و التخصص

التدريب احلقيقي يبىن على القياس الفعلي لإلحيتاجات التدريبية ، وهذه مسؤولية مشرتكة تتقامسها األجهزة واملؤسسات 
)2(

قد أكد الكثري ويعترب حصرا الحتياجات التدريبية هو نقطة االنطالق املوضوعية يف إعداد خطة تدريبية ، لذا ف
من الرتبويني على أمهية ذلك ؛ فريى شريف وسلطان إىل أن جناح أي برنامج تدرييب يقاس مبدى التعرف على 

االحتياجات التدربية ، وحصرها وجتميعها ، ألن الربنامج ال يؤدي دوره بشكل مناسب ما مل يؤسس على قياس علمي 
)3(.لالحتياجات التدريبية

حتياجات التدريبيه عملية دائمة ومستمرة ، وتعد اخلطوة األوىل اليت ينبغي أن تثار عند وذلك ألن حتديد اال
.إعداد أي برنامج ناجح للتعليم املستمر

إىل أن مجيع النظريات اإلدارية املعاصرة تؤكد أمهية حصر  االحتياجات التدريبية  محمد الطويلويشري كذلك 
، وأن جتربة دول اخلليج يف جمال التدريب أبرزت ضعف اجلهود املوجهةكخطوة أساسية يف عملية التخطيط للتدريب

)4(للعناية حبصر االحتياجات التدريبية ، وعدم القيام بالدراسات امليدانية من أجل ذلك يف كافة املستويات

:وميكن اخلروج من املفاهيم املختلفة لالحتياجات التدريبية باآليت 
.فنية أو سلوكية يراد تنميتها أو تغيريها أو تعديلها- ومهارات وقدرات معينه-
-

مشكالت يراد حلها 
ظيمية أو التكنولوجية أو اإلنسانية أو بسبب الرتقيات أو -

التنقالت، التوسعات  عمليات التطوير، أو بسبب بعض املشكالت غري املتوقعة وغريها من الظروف اليت تتطلب إعداداً 
.وتدريباً مالئماً ومستمراً ملواجهتها

، فتحديد االحتياجات التدريبية يسمح باملراجعة املستمرة -
.أفضلللواقع ودوره يف الوصول إىل وضع 

-.

. 109ص م 45،1997المجلة التربوية ، جامعة الكويت ، العدد ،تقدير مشرفي التقنيات التربوية الحتياجاتهم المهنية،الفريح ، سعاد عبد العزيز 1
11ص م 1997،، القاهرةمركز الخبرات المهنيه لإلدارة ـ الجزء الثاني،التدريب والتنمية البشريةتوفيق،عبد الرحمن  موسوعة - 2
185ص م 1995،المجلة الدولية للعلوم اإلدارية ــ العدد األول،أبو ظبي المدرب ومتطلبات التحديث ،، فوزي ، صالح الدين - 3
491صم1982،المعاصرة في التدريب أثناء الخدمة التعليمية ، داره العلوم للطباعة والنشراالتجاهات ،شريف وسلطان حنانغانم - 4
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إحداثها يف معلومات وخربات العاملني لتجعلهم قادرين على أداء املطلوب وعليه فاالحتياجات التدريبية متثل التغريات
،ومعدالت األداء ، الوجه األكمل متمثالً يف معلومات املتدربني ومعارفهم ،وطرق العملأعماهلم على

.
حتديد االحتياجات التدريبية ئيسي واهليكلي يف صناعة التدريب إذ متر دراسةحتديد االحتياجات التدريبية العنصر الر وميثل

:مبرحلتني مها
حتديد االحتياجات التدريبية: األوىل

.وجمال التدريب
.املشرف الرتبويتلك االحتياجات للمعلم أو املدير أوتصميم برامج التدريب اليت تقابل : الثانية

النشاط التدرييب إىل حتقيق هدفه ، فكلما أمكن التعرف عليها وتعد االحتياجات التدريبية من أهم األمور اليت تدفع
)1(.كلما أمكن تلبيتها ورفع كفاءة العاملني عن طريق التدريبوحتديدها مبنهجية علمية

يف حتديد االحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني اليت تربهن بوضوح على أن دواعي واملربرات املنطقيةهناك عدد من ال

ولقد كشفت كثري من الدراسات امليدانية . ات نتيجة فشلهم يف األداء القرارات حياهلا ، ما يؤدي إىل شعورهم باالحباط
)انظر الدراسات السابقة(

:في الميدان التربوي المفاهيم المرتبطة باالحتياجات التدريبية-ب
: من الضرورى أن يتم التفرقة بني ثالثة مفاهيم أساسية مرتبطة باالحتياجات التدريبية كما يلي 

. بواسطة التدريب املنظم نلبيهنوع من احلاجة إىل التحسني ىف األداء اإلنساين الذى: االحتياجات التدريبية - 1
هو العملية : حتديد االحتياجات التدريبية-2

.االحتياجات الوظيفية / التنظيمية / االحتياجات الفردية
وهى عملية فحص االحتياجات التدريبية لتحديد أفضل الطرق لتلبية هذه : حتليل االحتياجات التدريبية - 3

.االحتياجات
ات التدريبية ىف حتديد أى قصور أو تناقضات متارس حاليا ىف العمل ، مع حتديد ما وتربز أمهية فهم وفحص االحتياج

الذى جيب عمله ، وما الذى جيب تطويره ىف املستقبل وأفضل السبل الالزمة للتنفيذ وفقا لظروف اجلمعية واحتياجات 
.الدارسني ومستواهم بصفة عامة 

للمشرفين التربويين والمعلمينأهمية تحديد االحتياجات التدريبية-ت
: حيّقق حتليل احلاجات ثالثة أهداف هيّ 

3صم 1996،تحديد االحتياجات التدريبية لبرامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر الوسائل والمعوقات ،العيسى  أحمد محمد-1
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مثال ذلك تقليص نسب . ضبط مالمح الّتغيري املنشود على أرض الواقع من حيث املمارسات البيداغوجية -
. الّرسوب

من ذلك، على سبيل املثال، أّن معاجلة . فإّما الّتكوين وإّما إجراء آخر: اختيار أنسب اإلجراءات لتغيري الوضع القائم-
وصول مدّرس إىل مكان عمله متأخرا ال يستوجب تنظيم دورة تكوينية بل لعّل احلّل يكون يف احلديث إليه قصد 

. وإذا مل ينفع ذلك، . إقناعه باحرتام أوقات العمل
:أّما إذا كان الّتكوين هو االختيار األنسب، فوجب عندئذ 

.حتديد الكفاءة املهنّية األساسية والتأّكد من أّن تنمّيتها كفيلة بتحقيق الّتغيري املنشود على أرض الواقع- 
ملنظور اإلدماجي أو استعمال الطرائق الّنشيطة يف الّتكوين إدارة أنشطة التعّلم وفق ا: ن الكفاءات املستهدفة عمثال 

. ص الفوارق ما بني الوضع القائم والوضع املنشودقليحيثحتديد مالمح املشاركني يف الّدورة الّتكوينية وضبط عددهم - 
)1(.

على أن )4()الجبر(و)3()الصباب (دراسة و )2()القبالن(التدريب كدراسةحولولقد أمجعت معظم الدراسات 
حتديد االحتياجات هو من أهم األسس اليت جيب أن يقوم عليها التدريب ختطيطاً وتنفيذاً ، وتتلخص أمهيتها يف 

األساسية اليت يقوم عليها أي نشاط تدرييب ، حيث إن حتديد االحتياجات وقياسها قياساً علمياً اعتبارها اللبنة
رفع كفاءة العاملني يف تأدية مهام وظائفهم وأعماهلم ويعترب املنطلق الذي من يعترب الوسيلة املثلى اليت تسهم يف

.خالله ميكن توجيه التدريب الوجهة الصحيحة
وطاملا أن االحتياجات واملشكالت تتغري وتتنوع بتغري وتنوع املواقف والظروف احمليطة باملنظمة واملشكالت 

واملعوقات اليت تصادفها ، لذا فإن عملية حت
)5(لفاعلية الربامج التدريبية

: وهذه األمهية تتجلى يف عدة نقاط منها 
.األساس الذي تبىن عليه الربامج التدريبية ، ويسبق أي عمل تدرييب -1
املؤشر الذي يوجه التدريب يف االجتاه الصحيح ، حيث تصمم الربامج التدريبية وفقاً هلا واختيار أسلوب - 2

.التدريب الذي سوف يتبع 
.توضيح من املطلوب تدريبهم ؟ وكذلك نوع التدريب املطلوب هلم ومداه - 3
)1(ب مضيعة للوقت واجلهد واملالالتدريجيعل منأن عدم حتديد االحتياجات التدريبية بطريقة عملية سليمة - 4

169م ص2011بالل خلف السكارنة ، تصميم البرامج التدريبية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة االولى ، عمان ، األردن ، - 1
13ص ، مرجع سابق ، كزافيي روجيرس - 2
م1982همجلة اإلدارة العام،تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية ، الرياض ، القبالن ، يوسف محمد - 3
م1981ز جدة ، مركز البحوث والتنميه ، جامعة الملك عبد العزي،االحتياجات التدريبيه في المملكة العربيه السعوديه ،الصباب أحمد- 4
العدد ) السلسلة أ، العلوم اإلنسانية ( مجلة دراسات ،تحديد االحتياجات التدريبية للمعلم في دولة الكويت ـ تشخيص الواقع والبدائل الممكنة ـ عمان ، الجبر زينب على-5

.م 1990الثالث ـ المجلد الثامن عشر
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ونظراً لألمهية الكبرية لالحتياجات التدريبية ، فقد أصبح التدريب
هو العصب الذي يقوم عليه التخطيط الناجح  للنشاط التدرييب، لتحقيق رفع مستوى الكفاءة ، وحسن األداء 

العام املرغوب فيه واالرتقاء مبستوى املهارات، وتوجيه التفكري واالجتاهات مع االجتاه 
: )2()موسى (و لتحديد احلاجات التدريبية أمهية و وظائف ذكر منها

تستخدم كقاعدة لتخطيط أنشطة الربنامج . تساعد على حتديد أهداف الربنامج التدرييب بطريقة علمية و موضوعية -
.التدرييب 

تستخدم كمعايري لتقومي اآلثار النهائية للربنامج التدرييب-
تقدمي بعض املقرراتتستخدم لتربير -
. تستخدم لتحسني كفاءة النظام الرتبوي -
. تستخدم لتربير اإلنفاق على الربنامج التدرييب -

جيعل املتدربني يشعرون بأمهية الربنامج بالنسبة للحياة " و أشار اخلطيب و آخر ،  بأن حتديد االحتياجات التدريبية 
(أما)3("اقتدارميكنهم من االضطالع بأدوارهم املهنية املقبلة يف االعملية للمتدربني و 

حاجاته و توليد دافعيه ذاتية متد الشخص بقوة تدفعه لسد هذا االحتياج  و إرضاء: فقد ذكرت املزايا التالية )4()الفريح
تدفعه ملزيد من التدريب و التعلم ، زيادة فاعلية التعلم ، متكني املتعلم من اسرتجاع خربات سابقة و االستفادة منها ، و هو 

.اإلبداع و يقود إىل حماولة الوصول إىل درجة التمكن 
:في المجال التربويأنواع  تحديد االحتياجات التدريبية-ث
: حتليل حاجات املنظمة أو التنظيم - 1

.
ها بدقة ، ليتم توصيف العمل و شروطه أي حتليل جوانب العمل ، و حتديد:حتليل حاجات العمل أو الوظيفة - 2

.بصورة كفايات ، و حتديد معايري إجنازها  بدقة ، مع  حتديد مدى جدواها يف العامل 
عن طريق مجع املعلومات امليدانية عن أداء العاملني ، من مواقع األعمال : حتليل حاجات الفرد أو املوظف أو العامل - 3

)5(.اء اجليد عن طريق املالحظة و املتابعةاحلقيقية ، و يف ضوء معايري األد

الرتبويةأساليب و مصادر حتديد احلاجات التدريبية - ج
:مشلتالتدريبيةاالحتياجاتحتديدأساليبمنعددا)لكبيسيا(ويوضح

15ـ 14ص ص م 34،1987العدد ،2ع،المجلة العربية للتدريب،أهمية تحديد االحتياجات التدريبية في فعالية البرامج التدريبية ،محمد عبد الفتاح ياغي- 1
14ص م1992،الرياض،104المجلة العربيه للتدريب ـ المجلد الخاص ، القطاع الحكومي ياالحتياجات التدريبيه فتحديد،صادق ، هدى أحمد- 2
42، ص ،مرجع سابقموسى ، عبدالحكيم - 3
34ص اتجاهات حديثة في التدريب ، بدون ناشر أو طبعة) بدون تاريخ ( الخطيب ، أحمد ، الخطيب ، رداح - 4
110ص م 45،1997المجلة التربوية ، جامعة الكويت ، العدد ،تقدير مشرفي التقنيات التربوية الحتياجاتهم المهنية ، الفريح  سعاد عبد العزيز - 5
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.للمشكالتوفقاالتدريبيةاالحتياجاتحتديد-
.العاملنيلرغباتوفقاالتدريبيةاالحتياجاتحتديد-
.والوظائفللمهاموفقاالتدريبيةاالحتياجاتحتديد-
.البيئةملتغرياتوفقاريبيةالتداالحتياجاتحتديد-
.والسلوكيةواملهاريةاملعرفيةللمجاالتوفقاالتدريبيةاالحتياجاتحتديد-
)1(.النظملتحليلوفقاالتدريبيةاالحتياجاتحتديد-

والنشاطات،واألهدافاإلسرتاتيجيات ،)متغرياتبنيفيهمجعتكامليامنوذجاويطرح-
واملنظماتاألفرادواجلماعاتوهياألربعةاملستوياتعلىالنموذجهذاوتعميم(والتقنيات،واملشكالتواملؤشرات،
منمنهجكلضمنالتدريبيةاالحتياجاتلتحديداألساليبمنالعديدهناكأن)2()توفيق(ويرى)

ومسحوالكفاءةاملقدرةودراسةاملهمةوحتليلاألداءحتليلهيمصادرأربعةعلىيركزالتقليديفاملنهج.املتبعةاملناهج
ومصادرحتديدطرائقحولرصدهامتاليتالدراسات منالعديدمع، )3()الطعاني(ويتفق)التدريبيةاالحتياجات
)4()النصرأبو(ويضيف.األفرادخصائصوحتليلاملهماتوحتليلاملنظمةحتليلتضمواليتالتدريبيةاالحتياجات

األداءحتليلهيأربعةاملصادرهذهلتصبحاألداء،حتليلالطعاين،ذكرهااليتالتدريبيةاالحتياجاتحتديدملصادر
حتديدمصادرحولالكتاببنيإمجاعهناكيكونويكاد)األداءوحتليلاملهامأوالعملوحتليلاملنظمةوحتليل

برأياملنظمةحتليلويشمل.األداءوحتليلاألفرادوحتليلالعملوحتليلالنظمحتليلتشملالتدريبيةاالحتياجات
:العناصرالتالية2001عليوة

.للمنظمةاحلاليةاألهدافواستيعابدراسة- 1
.التارخيياملنظمةتطوردراسة-2
.التنظيمياهليكلحتليل-3
.املنظمةيفالعاملةالقوىحتليل-4
)5(.واملعداتاآلالتمناالنتفاعومعدلالفاقدونسبةللعمالةالتكاليفوحتليلدراسة-5

.الكلية اإلنتاجيةمؤشراتحتليل-6
التنظيماعادة◌ٕ والوظيفيةواملواصفاتالوظيفيالوصفحتليلالعملحتليلويشمل

42، 24ص ص م 2001،دار ايتراك للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة الثانية: تحديد االحتياجات التدريبية ، القاهرة ،عليوة السيد- 1
)126- 106(مرجع سابق ،  ص ،الفتاحعبدمحمدياغي-2
نيةھالمالخبراتمركز، الثامنالجزء،البشريةوالتنميةالتدريبواالستثمار،موسوعةدارھاإلبينالتدريبيةاالحتياجاتتحديد، الرحمنعبدتوفيق،- 3

)30-25(م ص 2006رةھالقا، بميك –لإلدارة 
33م ص2009الشروق ،دار:عماناإلصدارالثالث،األولىالطبعة،وفعالياتهمفهومهالتدريب،احمدحسنالطعاني،- 4
86م ص 2009رة ھالقاوالنشر،للتدريبالعربيةالمجموعةالتدريبية،البرامجوتقويموتنفيذتخطيط:التدريبيةالعملية، مراحل)مدحتالنصر،أبو(- 5
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الرؤساءراءآحتليلخاللمنفيتماألفرادحتليلوأما. والنوعية والكميةالزمنيةاألداءومعدالت
وتقاريرواجلزاءاتوالشكاوىواإلصاباتالغيابومعدالتاألداءومؤشراتأنفسهمالعاملنيراءوآ

هناكأنرصدتالذينالكتابمسامهاتاستعراضخاللمنللعاملني ويالحظالسريةوالتقاريراألداء
وحتليل،املرؤوسنيراءوآالرؤساءراءآحيثمنالتدريبيةاالحتياجاتحتديدمصادرحولكبريتوافق

هذه ) عليوة السيد(ويتناول .العاملني أداءحولاملتوفرةاملؤشراتدراسةو الوظيفية ،واملواصفاتالوظيفيالوصف
:األساليب بشيء من التفصيل كما يلي 

ويقصد به حتليل اهليكل التنظيمي للعمل وسياسات وأهداف املنظمة بقصد التعرف على األهداف : حتليل املنظمة- 1
.

جوانب العمل وحتدد حتديدا دقيقا لتوصيف العمل وشروطه ومعايريه وشروط إجناز تلك أي حتليل :حتليل الوظيفة- 2
الكفايات بدقة وحتديد مدى جدواها يف العامل

مجع املعلومات امليدانية عن أداء العاملني يف موقع األعمال احلقيقة يف ضوء معايري األداء اجليد : حتليل أداء العاملني- 3
ابعةعن طريق املالحظة واملت

وتعين التقاء شخص مؤهل إلجراء اتصال شفوي هادف يهدف إىل مجع املعلومات اللفظية من : املقابالت الشخصية - 4
.املتدرب حول جوانب عمله يف ضوء كفايات أو متطلبات ومعوقات العمل من وجهة نظر املتدرب

حتديد احلاجات التدريبية ،وتعين املناقشة تعترب املناقشة يف جمموعات صغرية إحدى وسائل : جمموعات املناقشات- 5
حصول حوار بني أكثر من شخص بشكل مقصود وهادف يهدف إىل حتديد كفايات العمل ومتطلباته ومعوقاته من 

وجهة نظر املتدربني
ة كوسيلة من الوسائل اجلمعية جلمع املعلومات من العاملني فهو يتضمن جمموعة من األسئل: استخدام االستبيانات- 6

املكتوبة بصورة واضحة حول جوانب األداء وظروفه ومتطلباته وكفاياته وقد تكون األسئلة مفتوحة أو أسئلة تتطلب 
.

ه ومشكالته معوقاته وواقع مثل عقد الندوات واملؤمترات عن جوانب العمل ومتطلباته وظروف:مسح أحكام اخلرباء - 7
العاملني

حتريرية وعملية وشفوية ملعرفة املعارف واملهارات واالجتاهات املتوفرة: استخدام االختبارات - 8
باستخدام االستفتاءات: - 9

بأسلوب منهجي علمي: حتليل تقارير الرؤساء واملشرفني- 10
احمللية والعاملية: مسح الدراسات السابقة - 11
.لتوفري مستلزمات ومتطلبات األعمال يف ضوء معطيات املستقبل : استقراء التطورات املتوقعة يف املنظمة - 12
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)1(للعاملني: معدالت األداء و اإلنتاجية - 13

ثغرة يف التجربه وبذِكر وصفي حجاب ـ خبري اليونسكو يف التدريب ، يف خالصة تقريره عن التدريب يف الكويت أن أوسع 
التدريبية يف الكويت تتمثل يف أنه ينفرد باقرتاح الدورات التدريبية ـ التوجيُه الرتبوُي  دون اشرتاك األطراف املعنية األخرى

)2(

من املتعارف عليه أن علميه مجع املعلومات املتعلقة بتحديد االحتياجات التدريبية يف مؤسسة ما جيب أن تتم وفق منهجية 
دقيقة وأن يستخدم فيها طرق وأساليب متنوعة ومناسبة وأن تتوّفر هلذه الطرق واألساليب خصائص ومميزات حمددة عملية

، وأن  يتوىل عمليه مجع املعلومات اختصاصيون ميلكون الكفايات العلميه والفنيه واخلربات اليت تؤهلهم جلمع معلومات 
.قنوات املهمة للتعرف على االحتياجات التدريبيةدقيقة وموضوعية تؤهلهم ليكونوا أحد املصادر وال

:يف ) روجرس كزافييلي(حسب يف امليدان الرتبوي ) التدريب(وتوجد مقاربتان أساسيتان لتحليل حاجات الّتكوين 
فاخلبري أو املفّتش هّو اّلذي يقّرر كفاءات . هناك املقاربة املوضوعّية وهي ترى أّن احلاجات تقاس بطريقة موضوعّية-1

. الّتكوين وموضوعه، بعد معاينة عمل املدّرسني داخل األقسام، دون الّرجوع إىل املعنيني بالّتكوين
. ة بني الوضع القائم والوضع املنشوداملقاربة على حتديد الفوارق املوضوعيّ 

. املقاربة البنائّية-2
تصّور املشاركني أّما عمل املكّون فيقتضي تقليص الفوارق بني الوضع القائم والوضع املنشود استنادا إىل. املقاربة املوضوعّية
. ال إىل رأي اخلبري

وجيدر، يف إطار الّتكوين وفق املنظور اإلدماجي، أن تتحّدد الكفاءة أو الكفاءات املهنّية . إن املقاربتني تتكامالن -
: مهااملستهدفة استنادا إىل عاملني اثنني 

.ا الّنظام الّرتبوي ذات أولوية احلاجات إىل الّتكوين الّنابعة من الواقع واحلاجات اّليت يعتربه- 
. ما يعّرب عنه املدّرسون، وهم أصحاب خربة ميدانّية، من حاجات وما هم مستعّدون لالندماج فيه بصفة عملية- 

:لمعلمني كما يليلوحيدد بن عيسى السعيد بعض االحتياجات التكوينية 
:املهنية ـ االحتياجات 

ميتلكها املعلم نتيجة مروره بربنامج دراسي معني ،يساعده على القيام مبهامه التدريسية هي جمموع املهارات اليت جيب أن 
واالرتقاء مبهارته كمهارة التخطيط ،التنفيذ ،التقومي فال يكتفي املعلم بامتالكه للمعارف حول املادة اليت يقوم بتدريسها 

املتعلمني ويتم إكساب املعلم بيداغوجيا طرق 
التدريس عن طريق ما يسمى باملشاهدة أو احملاكاة ،حيث يشاهد املعلم مناذج جيدة من التعليم ملعلمي ذوي اخلربة كبرية 

.تكونمن جمموعات صغرية ،وتتبع املشاهدة باملناقشة اجلماعية والتقومي يف جلسات اجتماعية ،مث املمارسة من طرف امل

)28-24(صم 1988، الثالثالعددللتدريب،العربيةالمجلةالتدريبية،البرامجفعاليةفيالتدريبيةاالحتياجاتتحديدميةھأ،الفتاحعبدمحمدياغي- 1
46–43ص ص مرجع سابق ،،عليوة السيد - 2
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leif1978إن معرفة املعلم للحقائق واملعارف املتعلقة بتخصصه ،يعترب أمرا الزما كما يقول :االحتياجات األكادميية-

انطالقا من هذا فإن تكوين املعلمني يضع يف اعتباره هذا البعد وذلك من خالل  )) ال نستطيع أن نعلم ما جنهل (( 
تزويد املتعلم املرتبص  مبعلومات

قوائم الدروس اليت يطالب  األستاذ املؤطر بتقدميها للمرتبصني ،وأن جمال االختيار يف هذه الطريقة ضعلى منط موحد أغرا
.لقمة منعدم أمام األستاذ ودوره مقتصر على تنفيذ ما ميلى عليه من ا

إن هذا األسلوب من شأنه أن يغلق روح املبادرة واإلبداع للمعلم فيما تطرحه عليه الوضعيات املستجدة مع املرتبصني ، 
فالبد للمعلم يف هذا النوع من التكوين األكادميي أن تكون له احلرية يف إثراء الربنامج وما يتصل باملادة املدرسية من مواد 

عرفة العلمية يف أيامنا هذه تكاد أن تكون أسرع من الربامج ومن املعلم نفسه ،وهلذا فإن تنمية أخرى مكملة هلا ، إن امل
لدى املرتبص تصبح ضرورية حينما نريد تصميم أو حتسني برامج تكوين روح النقد واالستقاللية الفكرية واحلس النقدي

)1(املعلمني

:ربويةالتالطرق الرئيسه لتحديد االحتياجات التدريبية-ح
جمموع التغريات املطلوبة لرفع كفاءة األداء احلالية واملستقبلية "سبقت اإلشارة إىل أن االحتياجات التدريبية هي 

للمنظمات واألفراد، وذلك عن طريق إضافة معلومات وزيادة مهارات وتغيري اجتاهات مبا يؤدى إىل حتسني األداء وتغيري ىف 
)2() "نتائج العمل النهائية

)3()وهذا يعىن أنه البد من التقدير الدقيق هلذه االحتياجات حىت ميكن تلبيتها ومن مث تقييمها وفق أسس ومعايري حمددة 

وعلى ذلك فتأتى مرحلة تقدير االحتياجات التدريبية أول مرحلة من مراحل تقدير العملية التدريبية وذلك بإمجاع واضح 
احل العملية التدريبية تبدأ بالتقدير الدقيق لالحتياجات التدريبية مث يعقبها من جانب املتخصصني ىف التدريب، وان مر 

.مرحلة التخطيط للتدريب، مث التنفيذ، مث التقييم واملتابعة
وتتعدد وختتلف طرق ووسائل حتديد االحتياجات التدريبيه كثرياً مما يصعب معه تصنيفها يف جمموعات متجانسة 

ومتناسقة إال أنه يتفق العديد من الباحثني واملختصني على أن من أبرز الطرق العلمية األساسية لتحديد االحتياجات 
:التدريبية هي الطرق التالية 

:املنظمةحتليل التنظيم أو - أ
لتحديد املواقع داخل التنظيم واليت يكون فيها التدريب يف منظمة ما واإلداريةالتنظيميةويقصد به دراسة األوضاع واألمناط 

:، وحتديد  نوع التدريب الذي يلزمها؛ وذلك حتقيقاً لألغراض األساسية التالية 

9ص ، مرجع سابق ، زينب على رالجب-1
.مرجع سابق بن عيسى السعيد ،-2
ص 2004أبريل 6- 4القاهرة فى الفترة ". المؤتمر العربى الثالث لالستشارات و التدريب " ورقة عمل قدمت فى . االحتياجات التدريبية ووسائل تحديدها. أسامة محمد علما-3
7.
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ما يرتتب عليها من إجنازات وماتستفيده من توصيف األعمال واإلجراءات والتقسيمات التنظيمية ، وبيان- 1
.مواد وإمكانيات 

تشخيص األوضاع التنظيمية وحتديد مواطن القوة أوالضعف يف  التنظيم واليت يرتتب عليها ارتفاع تكلفة األداء - 2
.أو اخنفاضه 

.فاءة يف األداء تصميم التعديالت والتغريات الواجب إدخاهلا على التنظيم القائم متكيناً ملزيد من الك- 3
والغرض من حتليل التنظيم هو حتديد مدى توافق التنظيم القائم مع متطلبات العمل، وقياس مدى فاعليته 

ويقصد به قياس أداء الفرد يف وظيفته احلالية وحتديد املهارات، واملعارف ، : حتليل خصائص الفرد شاغل الوظيفة - ب
ويتضمن حتليل خصائص الفرد ما . واالجتاهات ، واألفكار اليت تلزمه ألداء هذه الوظيفة ، وألداء وظائف أخرى متوقعة 

:يلي 
.احلقائق والبيانات اليت تتعلق باملؤهالت العلمية- 
ملية والقدرات واملهارات اخلاصةخرباته العلمية والع- 
األنشطة التدريبية اليت شارك فيها - 
األنشطة التدريبية اليت خطط هلا ونفذها- 
املتطلبات الفكرية مثل القدرة على التحليل والنباهة الذهنية والرتكيز الفكري - 
املتطلبات املتعلقة باجلهد اجلسدي واملهارات البدنية- 
.ثل النضوج واملظهر العام ، واالندفاع ، واالستقرارالعاطفي وضبط األعصاباملزايا الشخصية م- 

ويتضمن حتليل الفرد أيضاً الوظيفة اليت تشمل احلقائق والبيانات اليت تتعلق باملؤهالت العلمية لشاغل الوظيفة 
حتتمها طبيعة العمل وظروفه وخرباته العلمية والعملية والقدرات واملهارات اخلاصة ، والتدريب وغري ذلك من مطالب 

، الرباعة املبادرة ،اإلبداع(ومسؤولياته اليت متثل وصفاً دقيقاً وصحيحاً للوظيفة املوصوفة باإلضافة إىل املتطلبات الفكرية مثل
واملتطلبات املتعلقة ،)مقدار اليقظة والرتكيزالفكري ( والنباهة الذهنية مثل)، اإلجتهاد ، والتقدير ، املقدرة على التحليل 

ض وبع)ضبط األعصاباإلستقرارالعاطفي،اإلندفاع، ك( باجلهد اجلسدي واملهارات واملسؤوليات البدنيه واملزايا الشخصية 
.الوظائف وظروف العمل هذه املزايا قد تكون مهمه لبعض

د الطريق إلشباعها أو يرشد وأيضاً البد من دراسة الدوافع ألن التدريب ميكن أن يشبع بعض هذه الدوافع أوميه
)1(.الفرد ألحسن السبيل ملقابلتها ، كما أن التدريب ميكن أن يغري دوافع الفرد ويطورها أو يعدل فيها

يشمل ذلك التعرف على . ويتفق الوزان مع عبد الوهاب على أن حتليل الفرد يتناول املوظف أو العامل يف جممله
فحص خصائصه الشخصية، والتدريب والرتقية ، ودراسة سلوكه وعالقاته وتفاعله مع مؤهله بتخصصه وخرباته، ومعلوماته و 

)1(حتديد ما حيتاجونه من تدريبوطاقة هؤالء األفراد وصوالً إىلوذلك للتعرف على إمكاناتاآلخرين

.36-31ص2001معهد اإلدارة العامة،:الرياض. ترجمة حمزة سر الختم ؛ راجع الترجمة رباب حسن هاشم/ كيفية قياس فاعلية التدريب .راى، ليسلى-1
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.خالل تقومي النتائج واإلجنازات احملققة ، ومقارنتها بالنفقات واملوارد املستخدمه
:حتليل املهمات و العمليات - ج

( ، وتركز على املهمة الرتبوي
، والسلوك الذي جيب أن يتحلى به حىت يتمكن من أو العمل ، وتتضمن كذلك ما جيب أن يؤديه املوظف) الوظيفة 

.تأدية العمل بطريقة فعاله 
:وطرق حتليل العمل أو العمليات كثرية إال أنه ميكن تقسيم املعلومات والبيانات املطلوبة للتحليل إىل ثالثه أنواع 

.معلومات تتعلق بواجبات ومهام الوظيفة - 1
معلومات تتعلق باملسؤوليات املرتتبة على شاغل الوظيفة حىت يتمكن من أدائها - 2
)2(عرفة الضرورية إلجناز هذه املهمات بشكل كاف ومرضي معلومات تتعلق باملهارات وامل- 3

ونظراً ألمهية املعلومات والبيانات املطلوبة لتحليل الوظائف يصبح من الضروري استخدام طرق عديده ومتنوعه، ومصادر 
:خمتلفة لتجميع هذه املعلومات ، وأهم هذه الطرق 

مراجعة السجالت والوثائق الرمسية ، وتشمل األنظمة واللوائح العامه والتقاريرواخلرائط التنظيمية وخرائط سري - 1
.العمل 

.املالحظة الشخصية - 2
.ستقصاء االستبيان أو بيانات اإل- 3
.املفكرة اليومية للعمل - 4
)3(املقابالت الشخصية- 5

)4(:اىل مزايا حتليل الوظيفة كما أضاف طريقة حل املشكالت كما يلي ) عليوه السيد(وأشار

:يف حتليل الوظيفةمـزاياتتمثل و 
ـ تقدم معلومات معينه ودقيقة عن الوظائف واألداء

.ـ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوظائف املعينة واألداء الوظيفي 
ـ تقسم العمل إىل خطوات لتسهيل التدريب والتقييم

:
.ستستنفذ وقتاً طويالً -

76-75ص ص م1989،الرياض،معهد اإلدارة العامةالتدريب والتطوير مدخل علمي لزيادة فعالية األفراد والمنظمات ،عبد الوهاب علي محمد-1
22ص م1990،المجلة العربيه للتدريب: االحتياجات التدريبية بين النظريه والتطبيق لجهاز الشرطة ، الرياض ،الوزان السيد محمد -2
310ص م 1982معهد اإلدارة العامه،: دور توصيف الوظائف في تحديد االحتياجات التدريبية ، الرياض ، ياغي، محمد عبد الفتاح -3
131ص،مرجع سابق ،  ياغي، محمد عبد الفتاح -4
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-.
.يكره املشرفون مناقشة األفراد يف نقاط  قصور أدائهم-
.االحتياجات العامة للمنظمةتكشف عن احتياجات التدريب لألفراد ولكنها ال تكشف عن-
حتليل املشكالتطريقة -6

:حتليل املشكالتا مـزايومن 
.تعطي نفس النتائج اليت تعطيها املقابلة باإلضافة إىل الربط بني وجهات النظر املختلفة -
.تزيد من التفاهم واالتفاق التام -
.تعترب وسيلة جيدة لتدريب اجلماعة-
.تساعد يف عمليات التدريب املطلوبة -

:عيـوبـها- ب
.تستنفذ وقتاً طويالً وباهظة التكاليف -
.يشعر املشرفون واملنفذون أن وقتهم ال يسمح باإلشراك يف ذلك وحيتاجون إىل إعداد العمل وجتهيزه هلم -
.يصعب حصر نتائجها -

:املصادر التالية إليهايف بعض هذه الطرق واملصادر ويضيف )ياغي(مع)الطعاني( ويتفق 
األوىل كوسيلة لتحديد االحتياجات التدريبية : تستخدم االختبارات يف التدريب لغايتني أساسيتني : االختبارات- 1

للمتدربني ،والثانية لتقومي العملية التدريبية  لتحديد أوجه القصور يف األداء
مها بشكل جيد واستخدا-من طرف مسؤويل التدريب–إذا ما مت تصميم هذه القوائم : قوائم االحتياجات التدريبية - 2

ميكن توفري معلومات على قدر كبري من الدقة ألن املوظف يقوم بتحديد حاجاته بنفسه ويرشد املسؤولني اىل مواطن 
الضعف فيه واليت حتتاج اىل تدريب 

: حتليل الدراسات والبحوث العلمية - 3
.ؤسسات الرتبوية وغريها على وظائفها بغرض حتليل هذه الوظائف أو تقوميها أو حتديد االحتياجات التدريبية هلاامل
تشكل اللجان االستشارية من خرباء ومسؤولني هلم عالقة وثيقة ، وخربة بالنشاط أو الوظيفة : اللجان االشتشارية - 5

ومن مث باء اليت تتكون منها هذه الوظائف،عنها لكي يقرروا املهمات واألعاملطلوب دراستها ، ولديهم املعلومات الكافية 
)1(التعرف على احلاجات التدريبية بشكل دقيق 

:جمموعة من الشروط واخلصائص يف هذه املهمات كما يلي )الطعاين(كما يشرتط

122ص م2001الطبعة األولى ،، ايتراك للنشروالتوزيع : مفاهيم وأساليب التدريب، القاهرة ،عليوه السيد-1
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Freedomوالتحررمن عوامل التحيزRelibilityوالثبات Validityو الصدق Objectivityاملوضوعية-  Form

Contamination وتوزيع النتائجDistribution of resultsعلى املتدربني ، والعمليةPracticability وهي أن تتميز
)1(األدوات اليت يتم مجع املعلومات على أساسها بسهولة الفهم ، واملرونة واالدراك

التدريبية االحتياجاتلتحديدحديثةنماذج-خ
توضيح تتابع عمليات أو إىلبأنه تصميم أو وصف يهدف Modelيعرف معجم مصطلحات العلوم الرتبوية النموذج 

)2(وظائف

ويف جمال التدريب هناك عدد من النماذج اللفظية والبصرية لتصميم الربامج التدريبية حيتوي كل منها على عدد من 

.وما واملشرفني على وجه اخلصوص منوذج لتصميم برامج التدريب للقادة الرتبويني عم
) نموذج دوجان ليرو(ذكر درويش بعض النماذج اهلامة يف حتديد االحتياجات التدريبية ومنها منوذج الفجوة بني أدائني

:ويتمثل يف 
مجع معلومات من املنظمة اليت تواجه مشكالت معينة -
مقارنة األداء احلقيقي مع املعايري املوجودة -
وة أو عدم وجود فجوة بني األداء وبني املعايرياكتشاف وجود فج-
حتديد مستوى أو حجم الفجوة املكتشفة-
حتديد مدى معرفة األفراد العاملني بأداء أعماهلم -
وضع برنامج تدرييب حلل املشكالت-

:ويتمثل يف ) نموذج ألين بيرنستاين(التدريبية منوذج إجراء التقدير املنظم لالحتياجاتكما ذكر
اختياراسرتاتيجية تتصل باحلاجات املرتبطة بالكفاءات وتتعلق بتحليل األداء-
األداء الفعلي –التدريبية واملتمثلة يف األداء املرغوب فيه حتديد االحتياجات-
التمييز بني احلاجات املتعلقة بالتدريب واحلاجات املتصلة بالعوامل األخرى-
)3(حتديد األهداف التدريبية-

Robertميجرروبرتنموذج(منها)العزاوي(وأورد  MagerبايبوبيترPeter Pipe(طرحعلىيقوموالذي
( وعرض منوذج .التدريبيةاالحتياجاتحتديديتماألسئلةعلىاإلجابةخاللومناألفرادأداءحتليلبقصدأسئلة

)39-36( صم 2002، دارالشروق للنشروالتوزيع  ، الطبعة األولى ، عمان ، األردن ، ) مفهومه وفعالياته ، بناء البرامج التدريبية وتقويمها (حسن أحمد الطعاني ، التدريب -1
31ص مرجع سابق ، حسن أحمد الطعاني ، -2
198م ص 2007التربية العربي لدول الخليج ، الرياضمكتب -برنامج مقترح–هند بنت محمود بن أحمد مرزا ، تدريب مديري المناطق التعليمية بالدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج -3
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Dugan Lairdاألداءمستوياتبنيالفجوةحتديدعلىيقوموالذي) درويش(وهونفسه الذي أشار إليه)ليرددوجان
)1(.التدريبيةاالحتياجاتحتديديتماألساسهذاوعلىاحملددةواملعايري

معرفةخاللمنالتدريبيةاالحتياجاتحتديدعلىيقوموالذي)بنكبروكووجوزيفكوبرميالن(منوذجواستعرض
ضعفاملشكالتهذهوأسباباألداءمشكالتحيددحبيثاألداءومعوقاتاملنظمةومتطلباتاملوظفنيحاجات

الاليتاالحتياجاتوحتديداملشكالتفرزيتممثواملعداتاألجهزةمناسبةاإلجراءات،وعدمتعقيد،املعنويةالروح
عناصرلتحليلمقرتحمنوذجخاللمنيتمأنجيبالتدريبيةاالحتياجاتحتديدأن)الشاعر(ويرى،بالتدريبتعاجل

وحتليلاملهمةوحتليلالواجبوحتليلالوظيفةحتليلعنهاويتفرعاألنظمةحتليلالنموذجويشمل.التدريبيةاالحتياجات
واالستقراراملهاريةالقدراتوحتليلاالجتاهاتوحتليلالسابقةاخلرباتحتليليتماألفرادحتليلجمالويف.العناصر
والقدراتالبدنيةاللياقةحيثمنالتدرييبالربنامجمتطلباتأداءعلىاملتدربقدرةالعضوياالستقرارويعين.العضوي
)2()الالزمةواملهارات

حتديديتمأو،التدريبيةاالحتياجاتحتديديتموبعدهاعليهااإلجابةيتمأسئلةطرحعلىيعتمدالنماذجاستعراضإن
والتقنياتواملشكالتواألهدافاإلسرتاتيجياتبنيجيمعمنوذجتطويرأوواملستهدفاحلايلاألداءبنيالفجوة

.واملنظمةوالعملالفردمستوياتعلىواملؤشرات
إىلحيتاجالذيالتنظيمياملوقعوحتديداملنظمةحتليلخاللمنيتمالتدريبيةاالحتياجاتحتديدأنالقولوخالصة
.للتدريبحاجتهحيددالذيالفردوحتليل،عليهاالتدريباملطلوباملوضوعاتحيددالذيالعملوحتليل،تدريب

:التدريبيةاالحتياجاتتحديدمناهج- د
:وهيالتدريبيةاالحتياجاتلتحديدعلميةمناهجثالثة)3()توفيق(ذكر
أربعةعلىيركزولكنهالتدريبيةاالحتياجاتلتحديداألساليبمنالعديداملنهجهذاويشمل:التقليدي املنهج:أوالً 

:يليوكماأساليب
الفعليباألداءيرتبطوالواملهارةاملعرفةلتحديدمدخالويعتربالتدريبيةاالحتياجاتمسحعلىويعتمداألولاألسلوب

.للفرد
.والتدريباألداءبنياألسلوبهذايربطوالوحتديد املقدرةوالكفاءةاملقدرةراسةدعلىويركزالثاينواألسلوب
الوظيفةخمرجاتعلىويركزاألداءحتليلمدخلوأخريا.املهمةمبخرجويهتماملهمةحتليلعلىويركزالثالثواألسلوب
.وظيفةلكلميكناليتهاراتواملالعملوخمرجات

:التدريبيةاالحتياجاتلتحديدالقياسياملنهج:ثانياً 

31م ص 2002، دارالشروق للنشروالتوزيع  ، الطبعة األولى ، عمان ، األردن ، ) مفهومه وفعالياته ، بناء البرامج التدريبية وتقويمها (حسن أحمد الطعاني ، التدريب -1
)96-94(ص م 2003، األداءوالتنميةتطويرمركز،الجديدةمصر،2التدريبموسوعةاألولى،للتدريب،الطبعةوالتخطيطاالحتياجاتدراسة،حسنالغنيعبدمحمدالل،ھ-2
32ص مرجع سابق ، حسن أحمد الطعاني ، -3
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يتمالطريقة،فيهاجيديالاليتواملواقفالتدريبفيهاجيدياليتاملواقفبنيالتفرقةإىلاملنهجهذاويهدف
:حسب توفيق بسبعة مراحل كما يلي األسلوبهذاالتدرييب ، وينفذاجلهودترشيد

.األداءيفالقصورنواحيحتديد-1
اليتتاملعوقاالعامةبالسياسةويقصدالعامةاملنظمة ،السياسة،الوظيفةالفرد ،(مستوى حسباملشكالتتصنيف-2

املنظمةتواجه
.البيئيةالعواملوأثرالدافعونقصاملهارةنقصمثلسببهاأومصدرهاحسباملشكالتتصنيف-3
األداءمشكالتمعاجلةميكنفمثال.التدريبمناملتوقعالعائدتواجهاليتاملخاطردرجةحسباملواقفتصنيف-4

معاجلتهاميكناليتاملشكالتفرزيتموهنابالتدريب،العامةالسياسةيفمشكلةمعاجلةاملستبعدمنولكنبالتدريب
.بالتدريب

اإلطاراألهداف،،واملوارد،األفراد(جماالتأربعةوهيوقفاملناصرعيفالتغيرياحتماليةحسباملواقفتصنيف-5
) .املؤسسي

منالعائدظهوروتوقيتالتدريبمنالعائدلتحقيقاحلاجةتوقيتويشملالزميناإلطارحسباملواقفتصنيف-6
.الفعاليةعدمعنتعربالفرتةوزيادةالفعاليةحتددالعائدوظهوراحلاجةظهوربنياإلبطاءوفرتةالتدريب

الفجوةوحجمالتدرييباالحتياجمواقعحيثمنالسابقةاخلطواتضوءعلىالتدريبيةاالحتياجاتماهيةحتديد-7
.املطلوبةهاراتواملاملعارفحيثمنالتدرييبواحملتوىالزمنيةوالفرتةالعددحيثمنالتدريبية

)1(التدريبيةاالحتياجاتلتحديدتوفيقمنهج:ثالثاً 

:هيخطواتسبعةعلىاملنهجهذاويقوم
اجتاهتطويرأومهارةأومعرفةزيادةهواالحتياجاتحتديدهدف-1
:خاللمنواملستهدفاحلايلاألداءبنيالفجوةحتديد.-2
الوظيفيالوصفحتديد-
.األداءإىلاحلاجةملعرفةالوظيفةحتليل-
.املعرفيةاألداءمستوياتحتديد-
.السنويالتقييمنتائجحتليل-
.التدريبيفتظهراليتاحلرجةاملواقفحتليل-
.الرتقيةمتطلباتحتليل-
الوظيفشاغلمقابلة-
.العملوخمرجاتوالوظيفةالفردعلىالرتكيزخاللمناألهدافحتديد-3

25صمرجع سابق ، ،الرحمنعبدتوفيق ،-1
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.املستهدفةواملخرجاتاألداءبنيالعالقةعلىالرتكيز-4
.الفجوةسديفالتدريبجناحمدىقياس-5
:وأمههاتدريبيةأهدافإىلاالحتياجاتحتويل-6
.بالعملواإلملاماملعرفة-
.العملأداءيفمهارة-
.املطلوبةاملخرجاتحتقيقيفالنجاحعلىقدرة-
.املنظمةيفاآلخرينأداءمعالتضامن-
.املنظمةواحتياجاتورؤيةفلسفةمعاالنسجام-

:التالية احملدداتالتدرييبالنشاطتصميميفيراعى- 7
.املتدربمستوى-
.التدريبيةاملادةتسلسل-
.األصعبإىلالسهلمنالتدرج-
.املتدربمشاركة-
.املدربكفاءة-
.للتدريبمساعدةأدوات-
يف امليدان الرتبويمشكال ت ومعوقات  حتديد احلاجات التدريبية -ذ

)1(منها عليوةذكر : أخرىإىلمنظمةمنختتلفواليتالتدريبيةاالحتياجاتلتحديداملعوقاتمنالعديدهناك

عجلة يف  تنفيذ الربامج التدريبية دون انتظار حلني حتديد . عدم وعي اإلدارة بأمهية حتديد احلاجات التدريبية : ما يلي 
إسناد . االهتمام بالكم دون الكيف ، أي عدد املشرتكني و ليس نوع املهارات أو السلوك املكتسب . احلاجات التدريبية 

:التالية هالل املعوقاتويضيف.عنصر التكاليف .ري من مراحلها لغري املختصني أو غري املؤهلني عملية التدريب يف كث
)2(

.والتنمية  
.الكايف الوقتتوفرعدم-
.كافية بياناتومصادرنظاموجودعدم-
.التدريبية   لالحتياجاتالسطحيةالنظرةوتفضيلالداخليةيفبالنظرللخرباءالسماحاإلدارةرفض-
.التدريبيةاالحتياجاتلتحديدالالزمةإجراء التحليالتبكيفيةالعاملنيمعرفةعدم-

)50-5(صنفس المرجع السابق ،،الرحمنتوفيق عبد-1
40ص ،مرجع سابق ،عليوة السيد -2
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.منهم احلقيقةاستيفاء البياناتوعدمالتدريبيةاالحتياجاتحتديدبأمهيةاملستهدفنيالعاملنيقناعةعدم-
باألفرادتتعلقاألوىلاملعوقات ،منجمموعتنيإىلالتدريبيةاالحتياجاتحتديدمعوقاتم2009النصرأبووصنف
:فهي باألفراداملتعلقةاملعوقاتأما.باملنظمة تتعلقوالثانية

.التدريبيةاالحتياجاتحتديدبأمهيةالتدريبإدارةاألفراد يفوعيعدم-
.التدريب اجتازمنعددكمأيالتدريبحمصلةيفبالكيفوليسبالكماالهتمام-

.التدريبية الدوراتمناملكتسبةواملهاراتالسلوكنوعيةعلىالرتكيزدون
.األخرىاإلداراتيفوالعاملنيالتدريبإدارةيفالعاملنيبنيالتعاونعدم-

:فتشملاملنظمةمستوىعلىاملعوقاتوأما
.التدريبيةاالحتياجاتحتديدعلىاالعتماددونالتدريبيةالربامجتنفيذيفالتسرع-
.االحتياجاتحتديدخبصوصاألخرىواإلداراتالتدريبإدارةبنيالتنسيقعدم-
.التدريبية االحتياجاتبتحديديبدأتعاوينمجاعيكنشاطالتدريبإىلالنظرعدم-
)1(التدريبيةالربامجتوزيعيفالعدالةعدم-

املستجدات الرتبوية عموما و اإلشرافية خصوصا، و و يبدو أن التدريب أصبح يؤدي دورا حموريا يف إحداث التكيف مع 

.بيداغوجيا الكفايات اليت سنتنطرق إليها يف الفصل الرابع

.مرجع سابق حسن،الغنيعبدمحمدالل،ھ-1
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.للمقاربة بالكفاياتالفلسفيةلخلفياتا: أوال 
.المقاربات البيداغوجية المتبناة في الجزائر-1

:تمهيد 
تبنت  اجلزائر منذ االستقالل إىل يومنا هذا  ثالث مقاربات بيداغوجية يف تسيري الفعل الرتبوي، أوهلا كانت 

مني التعليمية واليت جتعل من التلميذ مستقبال وخمزنا للمعرفة دون مقاربة املضامني اليت كان تركيزها على احملتويات واملضا
.االهتمام بتحضريه ملواجهة مواقف وظروف احلياة االجتماعية املتغرية

أما املقاربة الثانية فهي مقاربة التدريس باألهداف واليت جاءت لتخلص العملية التعليمية التعلمية من الغموض 
واحلشو للكم املعريف وامللء املستمر للذاكرة والتقومي القائم على البضاعة املسرتجعة، وحتويلها واالرجتال واخلطاب الشفهي 

وفق منهج منطقي يركز على ثقافة التفكري والتخطيط والتحضري املسبق والتحديد rationnaliséeإىل عملية معقلنة 
ليمي تعلمي واليت يف احلقيقة ترتبط بالتغريات اليت الدقيق لألهداف اخلاصة واألهداف اإلجرائية املوجهة لكل نشاط تع

أو بتعبري خمتصر أن . ستحدث عند املتعلم على مستوى املعارف واملعلومات،املواقف واالجتاهات واملهارات احلس حركية
التخطيط : هذه األهداف اليت ستحول إىل سلوكات وقدرات عند املتعلم بتبين منهجية تقوم على مراحل أربعة هي

.اهليكلة والتنفيذ فالتقومي الذي ينصب أساسا على تقومي األهدافو 
، أّوهلا عدم حتكم املعلمني فيها سواء من حيث البعد إالّ أّن تنفيذ هذه املقاربة واجهته الكثري من العراقيل

القائمة على التقومي أو البعد األدائي من حيث آليات املمارسة كتحديد مراحلها الثالث ) اخللفية النظرية ( املفاهيمي 
التشخيصي، التقومي التكويين، التقومي التحصيلي أو يف صياغة اهلدف اخلاص واألهداف اإلجرائية املتفرعة عنه وربطها 

بلوم، كواتول، (أو مبستويات الصنافات  الثالث املعتمدة ) احلركي - املعريف، الوجداين، احلسّ ( 
وهذا ما أكدته) مسسون

وصعوبة يف صياغة اهلدف اإلجرائي ومرده ) غاية، مرمى، هدف عام، هدف خاص، هدف إجرائي ( مستويات اهلدف 
م وجود مؤشرات تساعدهم يف متييز حسب هذه الدراسة بالنسبة للمعلمني املتخرجني من معاهد التكوين إىل انعدا

.مستوى عن آخر، أّما ذوي التوظيف املباشر فالسبب عدم تلقيهم ألي تكوين يف جمال مقاربة التدريس باألهداف

كانت مقاربة التدريس بالكفاءات وبالرجوع إىل ما 2003/2004املقاربة الثالثة اليت اعتمدت منذ املوسم الدراسي 
ورد يف مناهج اإلصالح 

:)1(

ستر الرحمان نعيمة ، رسالة ماجستير ، سطيف1-
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.العمل مببدأ اإلدماج وترشيد املمارسات التقييمية والعالجية وعقلنتها-
.تماد بيداغوجيات جديدة تراعى الفروق الفردية واختالف األنساق التعليمية لدى املتعلمنياع-
واجلدولني املواليني يوضحان الفرق بني هذه . ضرورة متلك كفاءات مستدمية تتعدى جمرد اإلملام بأهداف نوعية حمددة-

.املقاربات اليت تبنتها املدرسة اجلزائرية
النشأة والتطورت يابيداغوجيا  الكفا-2

لـقد بدأ العمل يف بالدنا باألهداف البيداغوجية يف غضون الثمانينيات من القرن املاضي  ، أما يف فرنسا 
وتركزت حماولة التدريس باألهداف . 

داغوجي وذلك بصياغته بصورة حمددة وصحيحة حبيث يربز بوضوح السلوك املنتظر البيداغوجية على تعريف اهلدف البي
وقد أدى اإلفراط يف استخدام . من التلميذ يف صورة نشاط تعليمي ، وكذا املواصفات اليت ستستخدم يف التقومي 

:إىل احنرافات خطرية   منها -يف كثري من احلاالت  - األهداف البيداغوجية  
.يت الفـعل التـربوي إىل درجة يصـبح معها غري ذي داللة بالنسبة للمتعلـم  جتزئة أو تفت-
فصل األهداف عن احملتويات التعليمية-
.التنظيم اخلطي واجلامد للنشاط التعليمي -

ونتيجة هلذه االحنرافات ظهرت حركة الرتبية القائمة على الكفايات  ، وذلك يف الواليات املتحدة األمريكية 
وعرفت يف الثمانينات منوا هاما بتأكيدها على الكفايات باملعىن الذي حيقق يف النهاية ، النهايات . 1968خالل سنه 

واملبنية على املوقف املشكل الدال بالنسبة للمادة أو مشرتك بني جمموعة ) احملددة يف النصوص الرمسية  ( العظمى للرتبية  
.يف نفس الوقت  Ethiqueتماعيا وأخالقيا  من املواد ،ة خمتار على أساس كونه علميا واج

وجتدر اإلشارة إىل أن الرتبية القائمة على الكفايات مستمدة من جذور نظرية املعرفة  ، ومتأثرة ، وبقوة ، من 
ونلمس أسسها النظري واإلمربيقي يف . تطورها ، ومن أعمال املختصني يف التعليمية حول بيداغوجية املشكالت واملشاريع 
.وتشومسكي واأللسنية . أعمال جون ديوي والدميقراطية  ، وبياجيه والبنيوية  ، وبرونر والتعلم باالكتشاف 

وتوجد حاليا حركة واسعة يف التفكري حول مفهوم الكفاية  ، وقد تناولته الكثري من الكتابات بشكل مفصل 
. Rey , Bوعميق ، ولعل أبرزها ، كتابات   كبرية مفهوم الكفاية  ، وباألخص الكفايات أين حلل بدقة  1996

وجتدر اإلشارة إىل أن غالبية الكتاب الذين ال يزالون متمسكون ببداغوجية األهداف فإن . Transversalاملستعرضة   
:ومنهم  )1(مفهومهم هلذه البيداغوجية هو اآلن أقرب إىل املعىن احلايل ملفهوم الكفاية 
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Delandshee)1979(أهداف التحكم يف مقابل أهداف " يف معجمه حول التقومي والبحث يف البيداغوجيا  يستخدم
.وهو ما جيعله أقرب إىل مفهوم الكفاءة " التحويل  
Hemline(1979) مثل سابقه يلح على ضرورة االنسجام بني األهداف اخلاصة واألهداف العامة واملرامي والغايات

.الكربى للرتبية
"بيداغوجية اإلدماج  " ما اصطلح على تسميته Dekatelانينات يقرتح  ومن منتصف الثم

اليت كان تعريفها قريبا من " حل املشكالت "ويف كثري من الصنافات اليت نشرت يف هذه املرحلة استخدمت مصطلح  
تلك اليت أعطيت اليوم ملفهوم الكفاءة

.، يف آن واحد ، انفصال واستمراريوجد بني مفهوم اهلدف ومفهوم الكفاءة  : ويف اخلالصة  
و يؤكد االجتاه احلايل للربامج املدرسية على مفهوم الكفاءة ويرمي إىل دعوة املعلمني إىل عدم التدريس بطريقة خطية 

جامدة جتزئ املعارف واملهارات ، وحتثهم على تصور مواقف تعليمية موجهة حنو حل املشكالت أو إجناز املشاريع اليت 
-Savoir , Savoir-Faire , Savoir-Etre , Savoir):دمج بني هذه الرباعية يستدعي ال Devenir )

ا المقاربة بالكفايات؟ذلما-3
إن التفوق والسبق الّدويل اليوم يبدأ من املدرسة، من الفصل الدراسي منذ مرحلته األوىل، ومفتاح هذا التقدم هو 

. الذهنية وتكوين مهارات التفكري الناقد وثقافة اإلبداع ال ثقافة اإليداعاملعّلم واملنهاج الدراسي الذي يسعى إىل تغيري
فأبناؤنا الذين نعدهم للقرن الواحد والعشرين ال جيب أن نقدم هلم تعليما تقليديا غايته ثقافة اإليداع وعلينا أن نتجاوز 

لقرن احلايل حبيث تعين مدارس املستقبل بتعليم التعليم لالمتحانات إىل التعليم للحياة وامتالك األساسيات اليت حيتاجها ا
.أسس االتصال ومهارات حل املشكالت

والتدريس بالكفاءات حيقق ذلك، فهذه املقاربة هي تفصيل ملنطق الّتعلم الذي يرّكز على التلميذ ونشاطه وردود 
.له مبواجهة هذه املشكالت

ومقاربة الكفاءات ال تلغي املعارف بل تستثمرها ألجل إثراء الفكر وبنائه وتدريبه على إصدار أحكام، كما 
تعمل على دمج وجتنيد هذه الطرق املوارد من أجل توظيفها يف جماالت احلياة املختلفة، إذن فهي تطور جاء يفرض العديد 

لني يف السريورة الرتبوية التعليمية، أّوهلا بتحديد االسرتاتيجيات املناسبة للعمل داخل املدرسة من االنشغاالت أمام الفاع
)1(وكذلك حتديد عالقة املعلم باملعرفة والتعلم خاّصة وأنّه املسؤول عن أجرأة املناهج يف امليدان

مرجع سابقستر الرحمان نعيمة ، 1-
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والذي وافق عليه الربملان بغرفتيه، 2002يل وطبقا لتنفيذ خمطط إصالح املنظومة الرتبوية الذي أقره جملس الوزراء يف أبر 
يف تطبيق هذا اإلصالح الذي يرتكز على ثالثة حماور كربى أال وهي حتسني 2003شرعت وزارة الرتبية الوطنية منذ عام 

.نوعية التأطري، إصالح البيداغوجيا وإعادة تنظيم املنظومة الرتبوية
ظومة الرتبوية رفع التحديات الداخلية واخلارجية اليت أصبحت مفروضة فبسبب هذه االعتبارات اهلامة يتعني على املن

.عليها
تتمثل التحديات الداخلية يف عودة املدرسة إىل الرتكيز على مهامها الطبيعية، واملتمثلة يف التعليم، التنشئة االجتماعية 

وعية لفائدة أكرب عدد ممكن من التالميذ، مث كما هي مرتبطة بالعصرنة و استكمال دميقراطية التعليم و بلوغ الن. والتأهيل
.التحكم يف العلوم و التكنولوجيا

أما التحديات اخلارجية فتتمثل يف عوملة االقتصاد مما يرتتب من متطلبات تأهيل مبستوى عال أكثر فأكثر،يف جمتمع 
جتمع ،جمتمع املعرفة و اإلعالم واالتصال و يف التطور العلمي و التقين الذي يساعد على بروز شكل جديد للم

.التكنولوجيا
لذا أصبح من الضروري إعداد مناهج جديدة على أساس اختيارات منهجية وجيهة ورؤى واضحة من حيث الغايات و 

.األهداف واملرامي اليت ال تقبل التأويل، ومبنظور استشرايف يبني ملمح اخلروج و الطرق واألدوات املؤدية إليه
1998يونيو 21أخ و املؤرخ يف \وت\34إلصالح قرر وزير الرتبية الوطنية إلغاء القرار رقم ولتنفيذ وإجناح هذا ا

املتضمن جتديد إنشاء 2002نوفمرب 11، وتعويضه بالقرار املؤرخ يف ) ل و م(املتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمناهج 
كما .والتوجيه والتنسيق يف جمال املناهج التعليميةاللجنة الوطنية للمناهج وهي هيئة علمية وبيداغوجية تعين بالتصور

.
51

املتضمن إنشائها وتنظيمها 2002نوفمرب 13والذي مت إلغائه و تعويضه بالقرار املؤرخ يف 1998أكتوير18املؤرخ يف 
.وسريها
بناء على توجيهات اللجنة الوطنية للمناهج اليت يقرها تقوم بإعداد مشاريع املناهج التعليمية والوثائق املرافقة هلا .الوطنية

.الوزير املكلف بالرتبية الوطنية
قصد املصادقة عليها وأخريا تقدم هذه املشاريع للجنة الوطنية لدراستها وتقديرها، وبعد إقرارها ومطابقتها، تقدم للوزير

.بقرار ينشر يف النشرة الرمسية للرتبية الوطنية
ة أدرجت وزارة الرتبية الوطنية إطارا مرجعيا يتمثل يف جمموعة مقاييس ومبادئ وأسس تطبق على مجيع ولتسهيل العملي

.الربامج عند صياغتها
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علم و مواضيع التكوين املشتقة من حميط املتعلم ، ترتاكب هذه فيما بينها يف بيداغوجية مرتكزة أساسا على نشاطات الت
.إطار جماالت تعلم مندجمة ومتناسقة أفقيا، و مرتابطة عموديا مع املراحل السابقة والالحقة لكل املواد

األسس النظرية لمقاربة الكفايات-4
:النظرية  البنائية- أ

الذات ليست سلبية يف التفاعل مع احمليط فهي ختضع ما تتلقاه :" نائية أن من مسلمات وفرضيات املدرسة الب
)بياجي " (

)أوزبل" (كل تعلم جديد يعتمد على بنيات معرفية متشكلة من بنيات حمتويات ومضامني مكتسبة سابقا " 
مة مفادها أن الفرد الذي يتعلم نادرا ما يوظف كل طاقاته وقدراته أثناء التعلم ، ومن مثة فان تنطلق من مسل" 

تطويرالقدرات اىل أعلى مستوى ، ميكن أن يتم من خالل تبين طرائق وأساليب بيداغوجية معرفية ، إن اهلدف األمسى يف 
ر ما هو تطوير وتكييف نشاطه العقلي والوجداين هذه النظرية ليس هو تزويد املتعلم مبعارف ومعلومات جاهزة ، بقد

)1("والنفس حركي لكي يصبح قادرا على استثمار قدراته وطاقاته بشكل فعال 

وما توضحه البنائية هو أن الفرد املتعلم هو الذي يبين معرفته وأن عملية البناء هذه تتم من خالل وضعية، جتربة 
والتفكري يف مجلة النشاطات واملمارسات ا

.مماثلة أو خمتلفة وفق  كفاءة  الفرد
أن  مصطلح  جتنيد  ال  يعين  فقط  استعمال وتطبيق  بل  يعين  Philippe Perrenoudفيليب برينوويرى 

، تنسيق  أي  توجيه  جمموعة  العمليات  العقلية  املعقدة  اليت  أيضا  تكييف، متييز، إدخال، تعميم، ختصيص، إدماج
حتول  املعلومات  واملعارف بدل تبديلها،  وال ميكن أن تفصل بني الفرد املتعلم ) الوضعيات(عندما  ترتبط  بالوضعية 

.املعرفية اليت ميتلكهاوالوضعية  ذلك أن الفرد  املتعلم  ينشط  وينتج يف  إطار  وضعية انطالقا من مجلة املوارد 

.إذن  فاملتعلم يصري  فاعال  يف  الوضعية
:جابة  على  هذا  السؤالبأن  البنائية  كمرجعية  تساعدنا  على  اإلPhilippe Jonnaertفيليب جونئير ويرى 

كيف  يطور  أبناؤنا  معلومات ومعارف ترتبط مبا نقدمه هلم  داخل  األقسام ؟- 

.20، ص 2003المركز الوطني للوثائق التربوية، الكتاب السنوي 1-
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.ومعارفهم
ملعرفة  ال  توجد  يف  موضوع  املعرفة  وال  عند  الفرد  املتعلم  بل  هي  دائما  ترى  بان  اجونئيروالبنائية وفق 

تنمو وتتطور  من  خالل  التفاعالت  اليت  حتدث  بينهما  فاملتعلم  يبين  معارفه  من  خالل  نشاطاته وأفعاله ومن  
ل  املتعلم  جيرب ويبين  معارفه  خالل  جتاربه ومشاريعه وبالتايل  فالبد  من  تواجد  الشروط والظروف  اليت  جتع

وترتبط البنائية ببيداغوجيا الكفاءات من حيث أن األساس يف البنائية أن املعلم يقدم خلفية من املعلومات ويضع .بنفسه
أن نظريات بياجي وبرونرأسئلة تستهدف إثارة التالميذ ملناقشة املوضوعات حىت يكتشفوها بأنفسهم ، ويرى كل من 

:التعلم تشمل
، طريقة تنظيم اخلربات ) التخطيط للمادة(، تنظيم املعلومات ) االهداف االجرائية(اخلربات اليت جيب تعلمها 

) . التقومي البنائي(، طبيعة التغذية الراجعة ) اسرتاتيجية(التعلمية 
إن املعارف ال مترر (ى بناء معارفهم ، وميكن تلخيص ذلك فيما قاله أنطوان بروست يضعها املعلم ، ليساعد املتعلمني عل

)1()وذلك خالفا لالعتقاد السائد بل يتم بناؤها بصفة مستمرة من قبل املتعلم 

لدى  ولقد أثرت البنائية على  التصورات التعليمية الديداكتيكية حيث وجه الفعل  الرتبوي  حنو  وضعيات  تفاعلية  تثري
املتعلم  احلاجة  إىل  البحث  وصياغة  املشكالت  وإثارة  القضايا وخلق  فرص  املبادرة واإلبداع وتقوم  هذه  التصورات  
الديداكتيكية  على  فكرة  مركزية  جتعل  من  املعرفة  السيكولوجية  بالطفل  منطلقا  لبناء  وضعيات  تعلم  تسمح  له  

ية  معينة وذلك  اعتمادا  على  إدماج  هذا  املتعلم  داخل  حميط  حىت  يتيح  له  استعمال  باكتساب  مفهوم  أو  عمل
وسائل  اسرتاتيجية  تؤثر  على  هذا  احمليط ومتكنه  من  االرتقاء  من  اإلحساس  إىل  التمثل والبناء وقوام  هذه  

:االسرتاتيجية  ما  يلي
.تمد  من  املمارسة  اليوميةيوضع  املتعلم  يف  مواجهة  مشكل  مس- 1
.حبث  املشكل  املطروح ومناقشته- 2
.حبث  متعدد  االجتاهات  قصد  حل  املشكلة  بنفس  ووترية  وأسلوب  كل  متعلم- 3
.تقلص  حضور  املدرس وتدخله- 4
.استئناف  املناقشة  اجلماعية واستخالص  النتائج- 5

اغوجية  الفعالة  املالئمة  للمدرسة  البنائية ولبيداغوجيا  الكفاءات  ومما  تقدم  يظهر  أن  أهم  الطرائق  البيد
هي  تلك  اليت  تعني  املتعلم  على أن  يتعلم بنفسه وذلك  من  خالل  تنمية  قدراته  على  التفكري  اخلالق والذكي 

ناء  تعلمه  داخل  املدرسة وخارجها وجتعل  منه  مركز  النشاط  يف  العملية  التعليمية  التعلمية وهذا دور  إجيايب  أث

10محمد بوعالق ، مدخل لمقاربة التعليم بالكفاءات ، قصر الكتاب ص1-



المدرسةفيبالكفاياتالمقاربةالرابعالفصل
الجزائرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

166

ولعل  أهم هذه  الطرائق  اليت  أثبتت  فعاليتها  طريقة  حل  املشكالت وطريقة  املشروع  اليت  تركز  على  أنشطة  
.التعلم

أنشطة  التعلم  تتخذ  أشكاال وأنواعا  خمتلفة وتظهر  من  خالل  سلوكات وإجنازات  أو  تصرفات  ظاهرة  أو  
.ختتلف  من  فرد  إىل  آخر وتعكس  درجة  التعلم  اليت  توصل  إليها  الفردباطنة

)1(:خصائص  أنشطة  التعلم

.اعتبار  املتعلم  حمور  العملية  الرتبوية - 1
.يف  األنشطة  الرتبوية)  األفقية(الرتكيز  على  إدماج  الكفاءات  املستعرضة-2
.الفكرية والتحكم  يف  توظيف  املعارفاالهتمام  بتنمية  األنشطة  -3
).معارف  سلوكية، قدرات، سلوكات  خمتلفة(جعل  املتعلم يوظف جمموع  اإلمكانات املتنوعة -4
إدماج  التعلمات  يقاس  كما  بعدد  األنشطة  اليت  تتدخل  لتحقيقه ويقاس  نوعيا  بكيفية  تنظيم  هذه  - 5

.التعلمات
:أهم  أنشطة  التعلم

.أنشطة  االستكشاف- 1
.أنشطة  التعلم  عن  طريق  حل  املشكالت- 2
.أنشطة  اإلدماج- 3
.أنشطة  التقومي- 4

)2(:منوذج  التعلم  البنائي
تسخري  الوسائل والوقت  الالزمني  لتجاوز  هذه  احلواجز والصعوبات  : التعليم  ينظر  إليه  كحواجز  جيب  جتاوزها- 1

).حواجز- فأهدا(اليت  يتم  حتديدها 
.خيتار  املتعلم  طريقة  تفكريه: يفضل  إثراء  النشاط  العقلي  للمتعلمني بصورة  آلية- 2

وثيق ، مرزوق ناصر، المقاربة بالكفاءات والممارسة البيداغوجية ، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ، دائرة البحث والت/فليفلة بعيطيش /ي محمد شلفاو 1-
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بإثارة  )  متعلمني6إىل 4إىل 3(يفضل  العمل  يف  جمموعات : يعود املتعلمني على التفاعل  بينهم  داخل  القسم- 3
.النقاش  العلمي وجتنب  احلوار  الشكلي

.اعتبار  اخلطأ  جزء  من  سريورة  التعلم  ال  جيب  جتاوزه: يف  مكانة  اخلطأإعادة  النظر - 4
.كل  معرفة  هي  إجابة  على  تساؤل: تفضيل  مقاربة  حل  اإلشكاليات- 5
:حتقيقها  يف  الدرس  يتم  بـ- 6
:اختيار  وضعية  االنطالق*

-.
.ينطلق  منها  التعلم-
:ساؤالت  التالميذصياغة  ت*
.عمل  يتم  بتوجيه  من  األستاذ-
.بروز  التصورات  األولية-

:تطوير  أو  صياغة  الفرضيات، تصور  خطة البحث
.إعداد  بروتوكوالت  كتابيا-
.التبليغ  الشفوي  يف  القسم-
:نشاطات  البحث*
.إجناز  الربتوكول  داخل  الفوج-
.إجراء  املناقشة- 
:المعرفة وهيكلتهااكتساب*
.بناء  املعارف  املتوصل  إليها  داخل  الفوج  أو  القسم-
.أثر  كتايب وتقنني  املعرفة  املكتسبة-

:النظرية  املعرفية- ب
وهو  مفهوم  ، ترديفTardifو،برونير brunerيعود  املفهوم  املعريف  إىل  عدة  نظريات  خمتلفة  للمعرفة  كنظرية

فالفرد  املتعلم  حسب  هذه  النظرية  يتعلم وينمو  من  Piagetبياجيه و،كيفية  تناول  املعلومة ومعاجلتهايفسر   
سواء  كان  تربوي  أو  (واليت  يقدمها  احمليط  اخلارجي  l’informationخالل  تناول وعالج وبناء  املعلومة 

فهذه  املوارد  )احلركية -إىل  جانب  املوارد  احلسية(  رد  معرفية  فيطور  كفاءات  يرتبط  منوها  ببناء  موا)  اجتماعي
.تنمو وتتطور ويف  نفس  الوقت  تبين) إدراك، انتباه، تفكري (هي  وظائف  أيضا  
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اجلهاز  العصيب  البشري  حسب  هذه  النظرية  منظم  حبيث  حيتفظ  باملعلومات  اليت  يقدمها  احمليط 
الذاكرة  احلسية، الذاكرة  قصرية  املدى، الذاكرة  طويلة  (يفة  رئيسية ولدينا  ثالثة  أنواع  من  الذاكرة والذاكرة  تعد  وظ

).املدى 

Brunerبرونيركما  يشري  إىل  ذلك  transferablesاملعرفية  احملولة  فنمو  الكفاءات  يرتكز  على  بناء  املوارد  

كما  يشري  إىل  املعطيات  داخل  ذاكرته وأيضا  عن  طريق  تعديله  الكامل  . واليت  اهلدف  منها  التكيف
.خلصوصيات  حميطه

لكفاءات  على  اعتبار  أن  لفظ   وميكن  اعتبار جريوم س برونر  من  بني  املدافعني  األوائل  عن  موضوع  ا

تفرتض  أساسا  الفعلl’action:كذلك  ثالثة  أمور  هي
يت  حتمل  املعطيات  الضرورية  لتحديد  أن  نكون  قادرين  على  انتقاء  من  بني  كلية  احمليط  العناصر  ال- 1

.اجتاه  من  األفعال  كنشاط  يقام  حسب  حاالت  األمساء  املكونة  ملخطط  معني  أو  بناء  منهاج  حمدد
بعد  عملية  حتديد  اجتاه  الفعل  ميكن  القيام  مبقطع  من  احلركات  أو  األنشطة  اليت  تسمح  بتحقيق  - 2

.بشكل  مسبقاهلدف  املرسوم  
ما  مت  تعلمه  بعد  بلوغ  اهلدف  من  أشكال  النجاح والفشل  ينبغي  أن  يؤخذ  بعني  االعتبار  عند  - 3

.التخطيط  ملشاريع  جديدة
و نظرية  التعلم  عند  جريوم س برونر تسعى  إىل  تكوين  الكفاءات  الضرورية  عند  املتعلمني  قصد  تأهيلهم  

مع  احلياةللتكيف  الناجع 
:أهم  عناصر  نظرية  التعلم  عند جريوم س برونر- 

سريورة  التعلم  النمو  املعريف  هو  سلسلة  من  التغريات  النمائية، املعرفية املتداخلة تكون مصحوبة بنوع من 
.وتكاملها) املعرفة (اإلدماج غري احملسوس، فالنمو املعريف حيدث اعتمادا على التتابع والتكامل أ ي تتابع املعلومات 

:حيدد برونر ثالثة أمناط من التعلم:أمناط معرفة األمور- 
.مبعىن فعل شئ ما أو ممارسته يؤدي لتعلم املهارات احلركية:التعلم بالعمل- 1
يقوم  على  استخدام  احلواس  من  اجل  متثل  ما يراد تعلمه حبيث حتل  الصورة :التعلم  االيقوين  أي  الصوري- 2

أو االيقونة  حمل  الشيء  الفعلي  فيحدث  متثيل  معريف  هلا وختتزن  مبا  يقرتن  معها  من  مماثل  رمزي  أو  ذهين  
.داخل  البناء  املعريف  للفرد
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حيث حيدث التفاعل مع البيئة من خالل اللغة ومن خالل  التمثيل  الذهين  الداخلي  ملدلوالت : املعرفة  الرمزية- 
.انيهاالرمز ومع

وهو حسب  برونر إعادة  تنظيم حمددات املوقف  املشكل  أو  إعادة  تنظيم موقف التعلم :التعلم  باالكتشاف- 3
.يف صيغ  أو مناذج إدراكية أو على شكل تعميمات  أو يف صورة عالقات  جديدة 

:حىت  تكون  ناجحةبأن مواقف التعلم باالكتشاف جيب أن تتصف باخلصائص  التالية  Brunerويرى برونر 
 -

.حتتاج  إىل  استحداث  مناذج  بنائية  جديدة
ذلك  خيلق  شعور  بالتنافر  أو  عندما  تتناقض  املعطيات  املعروفة  أو  عندما  يغيب  عنصر  االنتظام  منها  فان- 

.عدم  االتساق  أو  االختالل املعريف يدفع  بالفرد  إىل  البحث  عن  إزالته  من  خالل  عملية  التوازن  املعريف 
 -

.يؤدي  إىل  إعادة  تنظيمها
:كما  حدد برونر هلذا  النوع  من  التعلم  خصائص  أخرى  متيزه  هي

.املرونة  الذهنية - . اإلجيابية –. االستمرارية - 
)1( Le Socio-constructivisme النظرية الوظيفية- ت

التفاعالت  االجتماعية  اليت  تسمح  أو  إن  هذه النظرية تدمج  إسهامات  البنائية واملعرفية فهي تؤكد خاصة على
فهذه  التفاعالت  االجتماعية  تؤثر  يف  الوضعية  التعليمية  فتشكل  مجلة  . توفر  تكوين  املعارف  من  طرف املتعلم 

.العوامل  اليت ستحوهلا
و موارد  خارجية  جمندة )رد  داخليةموا(: إذن فالوضعية تتغري انطالقا  من مجلة عوامل

.يف إطار  السياق  البيئي واالجتماعي  للوضعية
فحسب  املفهوم الوظيفي  الفرد  املتعلم   يتعلم، ينمو، يتطور  من  خالل  زيادة  قدرته  على  التكيف مع الوضعيات  

واالجتماعية، والتكيف  هو  غاية  تكوين وبناء  املقرتحة والسياق  الذي  هي  متواجدة  فيه  أي  مجلة  الظروف  املادية
.املعارف واملعلومات

ونالحظ  بان  هذا  الطرح  يوافق  طرح  املذهب  النفعي  الذي  يرى  بان  املعارف واملعلومات  تكون  حية  
كثر  أرى عندما  توظف  بشكل  بناء  يف  وضعيات وإال  ستحول  أو  تستبدل  أو  حتسن  مبعلومات ومعارف  أخ

.وظيفية

سابقستر الرحمان نعيمة ، نفس المرجع ال- 1
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وبالتايل  فواضعو   املناهج  التعليمية  جيب  أن  يضعوا  حمددات  جديدة  من  اجل  احرتام  التوجهات  
)  مقاربة  الكفاءات(اجلديدة  يف  اإلصالح 

حيدد  املداخل اليت  جيب  تبنيها
.اجتماعي أو وظيفي–

الكفاءاتخمطط ألسس نظريات التعلم مبقاربة التدريس ببداغوجيا يبني )2(اجلدولوفيما يلي
معلم/المعرفية متعلم  البنائية االجتماعية     متعلم 

معرفة/وسيط /
معرفة/ البنائية متعلم

بناء وضعيات توظف فيها 
المكتسبات القديمة لتحصيل 

المعرفة الجديدة مع األخذ 
باستراتيجية التعلم التي يضعها 

المعلم

بناء وضعيات يكون فيها للوساطة 
التعلمالمعرفية دور كبير في

قدرة الشخص على التعلم تتوقف على 
ما يتوفر من وضعيات تساعده على تطور 

قدراته

نمط التعليم

إكتساب تدريجي للمعارف عن 
طريق تنظيم المعارف وغربلتها 

اعتمادا على أعمال ينفذها 
المتعلم

إحداث تفاعل بين المدرس 
والمتعلمين عن طريق عالقة 

تساعد على بناء المعرفة 
سابهاواكت

البناء التدريجي للمعرفة في شكل 
حلزوني عن طريق ربط عالقة بين 

المكتسبات القبلية والمعارف الجديدة

يتم التعليم 
بواسطة

يدرب المتعلمين بشكل منتظم 
على تجنيد استراتجيتهم في 

التعلم

يكون وسيطا بين المعرفة توفير الشروط المالئمة لمساعدة 
فةالمتعلم على اكتساب المعر 

مهام 
المدرس

يبني معارفه بفعالية تصبح لديه 
رغبة في التعلم تعطي أهمية 

لالعمال التي ينجزها

المتعلم يثير الصراعات 
االجتماعية المعرفية

قطب العملية التعلمية يستعمل 
مكتسباته المعرفية في بناء 

يشكل المحور االساسي في عملية 
فعاال في جميع التعلم ويكون نشيطا و 

نشاطاته وانجازاته

دور المتعلم
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صراعات معرفية أرقى

تكويني يقوم على التغذية 
الراجعة في االستراتيجيات 
الموظفة من قبل المتعلمين

: تكويني يؤدي ثالث وظائف 
التشخيص والعالج والتعديل

أساسه تكويني يخدم المتعلم باالعتماد 
على التغذية الراجعة

التقويم

شومسكي و تاريف كي ، دوازفيقوتيس بياجي المرجع
)1(

الصةخ

من خالل عرض هذه املفاهيم املستجدات ندرك أن هذه اإلصالحات اليت تبنتها املنظومة الرتبوية اجلزائرية ال تتعلق 
بتعديالت سطحية اليت غالبا ما طبعت احملاوالت العديدة لتحسني األداء البيداغوجي، بل هي جتديد جذري يتطلب 

اإلدراك الكامل
التغيري وكسب تأييده، ذلك أن القرار السياسي ال يكفي وحده بل هو خطوة أوىل تتبعها خطوات تالية تسمح برتمجة 

اسبة للمتعلم، بتوظيف ممارسات بيداغوجية ناجعة وأجرأة هذا التغيري إىل هيكل تنسج عليه األنشطة البيداغوجية املن
تستلزم التحكم  يف جمموعة مفاهيم معرفية مث تربط بالتحكم يف جمموعة بيداغوجيات فعالة تعمل على إكساب املتعلمني 

ليت الكفاءات اليت متكنهم من أن يصبحوا  أفرادا ومواطنني وعماال يتكيفون مع املستجدات ويتفاعلون معها باملعرفة ا
.تصبح لب النظام االجتماعي

المفاهيم ذات العالقة بالكفاية وبمقاربة الكفايات-5
المفاهيم ذات العالقة بالكفاية-أ/ 5

ال ميكن دراسة وفهم أي موضوع دون حتديد واضح للمفاهيم ذات الصلة به، ويسمح التعريف باملفهوم 
ويشتمل مفهوم الكفاية على مفاهيم متعددة نورد .ت واآلخرين بالتواصل بني املوضوع الذي حندد مفاهيمه، و بني الذا

:أمهها يف هذه املداخلة وهي 
:Habiletéاملهارة  - - 1/أ/ 5

وتفرق كوثر كوجك بني املفاهيم الثالثة املهارة / يستخدم البعض مصطلح املهارة كمرادف ملصطلح الكفاية  
:والكفاية والكفاءة  فتقول  

مرجع سابقستر الرحمان نعيمة ، 1-
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األدائي كما يقوم به الفرد  ، ويتسع مفهوم الكفاية ليتضمن  األسس العلمية املعرفة النظرية للمهارة وما املهارة هي اجلزء 
أن الكفاية هي املهارة العملية مضافا إليها املعارف واملعلومات النظرية والقيم : وميكن القول .   تتطلبه من اجتاهات وقيم 

.إىل املستوى الذي يصل إليه املعلم يف أدائه للكفاية واالجتاهات الوجدانية   أما الكفاءة فتشري
)1(السرعة والدقة يف أداء عمل من األعمال مع القدرة على التكيف مع املواقف املتغرية"

:بذلك تكون املهارة هي 
:تيكي 

.مهارات التقليد واملعاجلة واحملاكاة ، ويتم تنميتها بواسطة تقنيات احملاماة والتكرار  -
.مهارات اإلتقان والدقة وتنمى بالتكرار والتمهري والتدريب  -
.مهارات االبتكار والتكيف واإلبداع وتنمى بالعمل الذايت واجلهد الشخصي املوجهني  -
ت الرئيسية  للقدرة  ولتكوين  مهارة  ما  ميكن  تقسيمها  إىل  جمموعة  من  اإلجنازات  وتعد  املهارة  أحد  املكونا-

الذرية  باعتماد  عملية  التخصيص  يف  هيئة  إجراءات  حمددة  تقرتب  يف  صياغتها  من  أساليب  األهداف  اخلاصة  
.أو اإلجرائية

:وحتمل املهارة اخلصائص التالية 
حتقيق مهمة أمام وضعية إشكاليةتعرب عن التحكم يف-1
2-
تنهي طورأو فرتة تكوينية-3
.قابلة للتشخيص والتقومي على أساس سلوكات قابلة للمالحظة يف وضعية حمددة ومؤشرات ومعايري تقومي -4
)2(مرتبطة مبضامني مادة ما -5

:Performanceاألداء  - -2/أ/ 5
)3(.اجلهد الذي يقوم به الشخص الجناز عمل ما بالفعل حسب قدرته واستطاعته : بانه ) goodكود(يعرفه 

.السلوك وأشياء أخرى . ،بينما تعين  الكفاءة "إظهار السلوك "ويعين األداء  
التقومي ، واملقصود بأشياء أخرى ،  الناتج الذي حيقه املعلم بعد مروره بالربنامج ، وكما تظهره عملية : واملقصود بالسلوك 

و هو النتيجة امللموسة للنشاط ، و ميكن مالحظة أداء .  

نفس المرجعستر الرحمان نعيمة ، 1-
93م ص2005خير الدين هني ، مقاربة التدريس بالكفاءات ، الطبعة االولى 2-
: ، ص 1976جامعة عين شمس  –كلية التربية –ورة رسالة ماجستير غير منش"فيصل هاشم شمس الدين  ، استخـدام البرامـج في إنـماء المهارات العلمية في مجال الفيزياء 3-
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يت تكون النتائج اليت يبلغها املتعلم حسب معايري حمددة لإلجناز وال" التلميذ و قياسه من خالل منتج أو نتائج نشاطه
.حمددة يف شكل سلوكات أداءات قابلة للمالحظة والقياس 

"هو الناتج السلوكي الذي حيـقـقه املـنـهاج ، كما تظـهره عملية التقومي  " 
.كما يشري األداء إىل مستوى اإلجناز الذي حققه الفرد

:ويف جمال التدريس 
.أثناء املوقف التعليمي التعلمي  مقدار ما حيققه املعلم من سلوك وفعالية مع تالميذه ، يف

وللتوضيح ميكن التمييز بدقة بني األداء وبني غريه من املصلحات ذات الصلة بالكفاءة ، حيث يعترب األداء مبثابة 
.االنعكاس املباشر للكفاية وهو السلوك الظاهر الذي يتجلى ويتمظهر والذي ميكن مالحظته بطريقة مباشرة  

األداء والكفاية ؟كيف ميكن التمييز بني

فالكفاية ، إذن ، هي . 
الذي الميتلك ، يف الواقع  ، معرفة واعية بالقواعد والشروط اليت ختضع له عملية األداء السلوكي ، أن يلم اليت تتيح للفرد 

أن 3الكفاية 3كما متكنه . بصورة كافية بنواحي استخدام تلك املهارة يف عملية األداء ، دون  أن يقع يف األخطاء 
.س املهارة يف عملية األداء يدرك األخطاء اليت ميكن أن يقع فيها شخص آخر عند نف

:
امتالك آلية األداء وليس األداء نفسه ، ومبعىن آخر ، يكمن وراء السلوك الذي يتمظهر يف األداء ، والذي ميكن 

األدائي للفرد يف وإن تغري السلوك. الذي حيدد السلوك  ) الكفاية ( مالحظته مباشرة التنظيم احملرك القائم يف ذهن الفرد  
االنتباه ، احلالة االنفعالية ، التعب ، ( 

وميكن النظر إىل الكفاية و وتعليل األداء يف . أما لكفاية فهي ثابتة ال تتغري ) اخل  ……املوضوع ، الزمان واملكان 
اختالفه من 

ومنه فإن الكفاية تعرب عن تنظيم داخلي جمرد ، يتكون من القواعد واألسس اخلاصة بالنشاط يف جمال  معني حيدد 
.

بني الكفاءة واألداء ، فالكفاءة هي القدرة على أداء سلوك ما ، يف حني أن األداء هو )hittlemane(هتلمانومييز
)1(.إظهار املهارة بشكل ميكن قياسه ، فاألداء هو املظهر العملي للكفاءة 

:Objectif comportementaleالهدف السلوكي  -3/أ/ 5

43م ص2005الجزائر -عبد العزيز عميمر، مقاربة التدريس بالكفاءات ما هي ؟ لماذا ؟ كبف ؟ منشورات ثالة االبيار1-
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ا مقرتحا يراد إحداثه يف التلميذ ، ومنه فإن اهلدف السلوكي عبارة عن توضيح ما مقصد مصنوع يف عبارة تصف تغيري 
فهو وصف لنمط السلوك املرغوب الذي قصد إحداثه يف /سوف يكون عليه سلوك التلميذ بعد متام جناح مروره باخلربة 

قة من سلسلة متكاملة من املتعلم من خالل مروره خبربة معينة خمطط هلا سلفا ، وبذلك يتضح أن اهلدف يعترب حل
: أي / احلالقات تشمل مستويات متعددة من جماالت السلوك املختلفة ، يؤدي إجنازها مجيعا إىل امتالك الكفاية احملددة 

. أن الكفاية غالبا ما تشمل جمموعة من األهداف السلوكية يف جمال املعرفة واملهارات واالجتاهات 
حظة ينتظر من املتعلم حتقيقها خالل أو بعد وضعية بيداغوجية ، أفعال تشكل املظاهر اخلارجية خاص يصف أفعاال مال

أو هو تعبري يستعمل لإلشارة ن إما إىل أهداف حمددة من خالل سلوكات مالحظة ن وإما أهداف متت . للتعلم املنجز 
:  ، الذي  يقصد به Objectif de comportementوالبد من التمييز بني هدف سلوكي وأهداف السلوك  . 

ويتعلق . املستوى األقصى يف األجرة ، ويتضمن وصفا للسلوك النهائي وحتديد شروط إجناز هذا السلوك ومعايري اإلجناز 
:Critéreاحملك  األمر بتخصيص املعايري اليت يقبل وفقا هلا عمل التلميذ

.م تقديري على هذا املوضوع  ويعين خاصية موضوع معني تعتمد إلصدار حك-
.منوذج يستعمل ألجل املقارنة الكيفية اليت ال تعتمد على القياس ومبدأ نرجع إليه للحكم واالستحسان - 
ويشرتط يف الربنامج القائم على الكفاية .  ويف اخلالتني يكون احملك عبارة عن مرجعية خارجية للحكم على الشيء - 

شروع يف بدأ الربنامج يستطيع املالحظ أن يتحقق من وجود األداء أو غيابه ودرجة هذا األداء حتديد حمكات األداء قبل ال
)1(، ويتم ذلك باستخدام أدوات مالئمة للقياس

:Normeالمعيار -4/أ/ 5
ذج القائم بالنسبة للمستوى العام أو النمو " القياس اإلحصائي "استخدم مصطلح املعيار يف الدراسات اإلنسانية مبعىن  

أما الربامجاتية فتعتربها وسائل مقياسها الوصول إىل نتائج . فرتى الوجودية أن املعايري من وضع اإلنسان وإبداعه ، 
ويرى بعض املفكرين أن ذاتية املعايري . " ويف نظر املذهبني فإن املعايري نسبية ومتغرية . ناجحة يف حتقيق كمال العمل  

وتغريها و نسبيتها إمن
) "1975معجم العلوم االجتماعية  ( تطبيقها 

:واملعايري نوعان .مرجع يتم من خالله مقارنة أداء املتعلم وترتيبه بالنسبة لآلخرين : "واملعيار يف علوم الرتبية هو 
.قي إليها مجيع التالميذ  مطلقة يرت- 
نسبية تقوم على املقارنة بني أدائهم - 

54صمرجع سابق ،،رياض ستراك 1-
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إنه تقومي يرجع فيه املدرس أثناء وبذلك  يكون املعيار يف التقومي هو املعـدل الرقمي املستخلص من عدد من العالمات،
املعيار الذي يعتمده املدرس يف فإنتاجات هؤالء هي اليت تكون. حكمه على إنتاج التالميذ إىل إنتاجات التالميذ اآلخرين

إنه يقارن إنتاج كل تلميذ بإنتاجات التالميذ اآلخرين وانطالقا من هذه املقارنة يصدر أحكامه . وضع النقطة أو املالحظة 

..وضعه وذلك مبرور الزمن عليها املدرس الذي
والتقومي املعياري يف علوم الرتبية يعتمد على مقـارنة أداء التلميذ بغـريه من أفراد مـجمـوعة مرجعـية  ، قد تكون جمموعة يف 

.مثل سنه أو املستوى الدراسي أو بكل بساطـة جمموع أفراد قسمه 
مي احملكـي هو أن األول يتم فيه مقارنة التالميذ بعضـهم البعض وتتم مقارنة إن نقطة اخلالف بني التقومي املعيـاري والتقو ( 

) .أداءات التالميذ يف الثاين مبعايري حمـددة خارجية مثل األهداف   
:Capacitéالقدرة  ، -5/أ/ 5

:وهي ) . الكتابة –الكالم –كاملشي ( ما يستطيع الفرد القيام به بالفعل 
متكن الفرد من بلوغ درجة من النجاح يف التعلم أو يف أداء مهام خمتلفة ، وتظهر عند مواجهة الفرد مجلة اإلمكانات اليت

.ملشكالت ووضعيات جديدة تتطلب استدعاء معلومات أو تقنيات مكتسبة من جتارب سابقة 
.كوينها  عند  املتعلمالقدرة  وفق  هذا  املفهوم  تفيد  عملية الدمج  بني  جمموعة  من  املهارات  اليت  مت  ت

:االستعداد -6/أ/5
القدرة الكامنة يف الفرد وهي فطرية  ويقابلها ويقابله يف املعىن البيولوجي مصطلح النضج ، وهو مستوى معني من 

ويعترب شرطا أساسيا للتعلم ، إذ ال ميكن حدوث التعلم ما مل تكن العضوية مستعدة أي . االستعداد لتعلم شيء ما 
.ويكون االستعداد نفسيا وبيولوجيا و يتحول االستعداد إيل قدرة إن توفرت للفرد فرص التدريب املناسبة . ناضجة 

:Indiceالمؤشر   -7/أ/ 5
يعرف  على أنه العالمة أو  النتيجة الدالة على  حدوث  فعل  التعلم واالكتساب  حسب  مستوى  حمدد  مسبقا و من  

مدى  حتقق  اهلدف  من  فعل  التعلم والتعليم وإبراز  مقدار  التغري  يف السلوك،  وصياغته  خالله  ميكن  احلكم  على  
)1(...ترتبط  باألفعال  القابلة  للمالحظة والقياس 

مواظبة التلميذ على املكتبة مؤشر حلبه : أو هو عناصر أو عينات من السلوك الدال على وجود ظاهرة أو سلوك  آخر مثال
.ينبغي اللجوء يف تقومي السلوك إىل اكثر من مؤشر ليكون احلكم صادقـااملطالعة ،

12م ص22001لتقويم ، دار المناهج للنشر والتوزيع  طعبد الرحمان عبد السالم حامل ، الكفايات التعليمية في القياس وا -1
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. Delandsheere,   G"  كل ظاهرة تشكل شاهدا على وجود ظاهرة أخرى وتساعد على إجياد حل معني " 1979

فإن املؤشر يرتبط بالعالمات الدالة على بلوغ اهلدف باعتبار أن اهلـدف يعرب عنـها: 
.هذا فإن املؤشر  عالمة خترب عن شيء مسترت ومن .مبؤشرات ترتجم حتقـقه لدى املتعلم

إّن عملّية األجرأة للكفاءة أو للهدف هي اّليت حتّدد ما إذا كان الّسلوك يعّرب عن مؤّشر الكفاءة، أو معيار الّتقومي، أو 
بكيفية هدف إجرائي، و اهلدف اإلجرائي يف بيداغوجية الكفاءات يؤدي وظيفة وسيطية، مرحلية، و انتقالية، ويصاغ 

سلوكية، و هو يستخدم لتعريف ومعاجلة العناصر الفرعية، وتفاصيل موضوع الّتعّلم، ويدخل ضمن آفاق تنمية قدرة أو 
أّما املؤّشر فهو يعّد مقياس الّسلوكات املؤّداة من قبل املتعّلم و يرتجم مدى . بناء كفاءة ما أو تدقيق مؤّشر كفاءة معّينة

)1(، أو إبراز مقدار الّتغيري يف مستوى الّنمّو القدرايت احملّقق بعد تعّلم ما، وهو مرتبط بالّتقوميحتّكمه يف الكفاءة املكتسبة

:إبتدائي أمثلة  من  منهاج  السنة الثالثةو إليك 
.يستخلص أمهية احلواس يف السلوك الغذائي- 
.يربط نظام األسنان عند احليوان ونظامه الغذائي- 
.يف أعمال اخلري) لى اهللا عليه وسلمص(يذكر مشاركة الرسول - 
يف شبابه) صلى اهللا عليه وسلم(يعدد بعض أخالق الرسول - 
.يظهر حاجة النبات األخضر للماء- 
.يستخلص أمهية الضوء بالنسبة للنبات األخضر- 
:المفاهيم المرتبطة بمقاربة الكفايات - ب/5
:la  situation  problemeالوضعية المشكلة- 1/ب/5

:أمهها تتعدد  تعاريف  هذا املفهوم  وسنقتصر  على- 1
هي  وضعية  حيتاج  املتعلم  يف  معاجلتها  إىل  متثل  منطقي  يفضي  إىل  ناتج  على  أن  يكون  فيها  - 

التمشي والناتج  جديدين أو  على  األقل  أحدمها  يكون  كذلك وهي  تستدعي  القيام  مبحاوالت  بناء  
.رح  تساؤالت، البحث  عن  حلول  وسيطة  متهيدا  للحل  النهائي  وأخريا  مقارنة  النتائج وتقييمهافرضيات وط

المقاربة بالكفاءات ، المشاريع وحل وزارة التربية الوطنية ، هيئة التأطير بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم التدريس عن طريق المقاربة باالهداف و - 1
86م ص2006الجزائر-الحراش–المشكالت  -

ويف جمال الرتبية هو إحصاءات تتيح للجمهور . هو كل ظاهرة تشكل شاهدا أو دليال على وجود ظاهرة  أخرى " 
. "قارنات وتعميمات إمكانية معرفة حال الرتبية يف مرحلة معينة  ، أو بالنسبة لعدد من املتغريات املنتقاة أو ألجل م
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يرتبط بواقع  أو  جتارب  ... تتمثل يف  موضوع  نشاط  يتمحور  حول  مشكل، تساؤل، انشغال، تصور- 
شكلة  يف  إبراز  قدرة  املتعلم  على  و  تتجلى  أمهية  هذه  امل.عايشها  املتعلم  تكون  قد  أثارت  حريته وفضوله

.صياغتها وكذا  حماوالته  يف  البحث  عن  حلول  هلا
الوضعية املشكلة  هي  وضعية  تعلم  مبنية  بكيفية  يعجز  املتعلم  عن  حلها  مبجرد  االسرتجاع والتطبيق - 

.وهي  تستوجب  صياغة  فرضيات  جديدة
:خصائصها- 2
.والفضول  عرب  تساؤل، أحجية، غموض  ماإيقاظ  الدافعية  - 
.وضع  املتعلم  يف  وضعية  بناء  املعارف- 
.هيكلة املهمات حىت يوظف كل متعلم العمليات الذهنية املستوجبة قصد التعلم- 
.حتفز  املتعلم  على  التعجب والتحرر  حبيث  جيد  نفسه  مضطرا  إىل  استعمال  ذكائه- 
.التفسري  يتبع  انبثاق  مشكل واملشكل  ناتج  عن  مواصلة  مشروعتعد سريورة نشطة  حبيث - 
املعلم مطالب بالتحديد  الدقيق  للهدف املراد  حتقيقه مع  املتعلمني وهذا  يعين  إما كونه  واعيا بالعائق  الذي  - 

تغلب  عليه  أو  
.هناك  عائق  سابق  البد  من  جتاوزه

).أي  تكون  قابلة  التجاوز(فقط  أن  تكون  الوضعية  املشكلة  يف  حدود  تعبري فيقوتسكي - 
)1(:كيفية بناء  وضعية  مشكلة-3

لم  أن  ميتلك  مهارة  مبا أن  الوضعية  املشكلة  تقرتح  أو  تبين  إلثارة  تعلم  معارف  جديدة إذن  على  املع
:بنائها وتسيريها وتقوميها وكمنطلق  عليه  ان  يطرح  على  نفسه  جمموعة من  األسئلة

ما  هي  معارف  املتعلم اليت  جيب زعزعتها بوضعية  مشكل؟- 
هل  بإمكان املتعلمني الشروع  يف  حل  املشكل؟- 
ما  هي  خمتلف  فرتات  النشاط؟- 
خمتلف  فرتات النشاط؟ما  هو  دوري  أثناء- 
كيف أسري  القسم؟- 

وميكن  للمعلم  أن  يقرتح  وضعيات  متنوعة  ألعمال  أفواج  أنشطة  مجاعية  للقسم، حلظات  عمل  

.مر  ويكون  دور  املدرس  هو  تسيري  النقاش وتقدمي  عناصر  املعرفة  اجلديدة  يف  الوقت املناسبلزم  األ

.104، الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثانية، ص 2003ية التعليم األساسي، مدير - 1
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:إنتاج وضعية تعلم-4
.السنة الثالثة: الفئة املستهدفة

.د60-د30: املدة
.التعرف على خصائص اهلواء: الكفاءة القاعدية

.مادية اهلواء: املوضوع
:مؤشرات الكفاءة

.أن اهلواء مادةأن يعرف - 
.أن يعرف أن اهلواء موجود يف كل مكان- 

:املكتسبات القبلية
.أن يعرف أنه توجد حالة أخرى للمادة غري احلالة الصلبة أو السائلة- 
.أن يعرف أن اهلواء خفي- 

يف كنت راكبك دراجتك، وشعرت فجأة بفقدان التوازن، فتوقفت لتعرف السبب، فوجدت مسمارا منغرزا :السند
.العجلة

فسّو ما جرى لدراجتك، كيف تصرفت يف احلني؟:التعليمة
).عمل أفواج(مجاعي :اإلجناز

Les  ressources :الموارد-2/ب/5

مفهوم  يرتبط  مبقاربة  التدريس  بالكفاءات  حبيث  يشكل ركيزة يف  بناء  وتطوير  الكفاءات،  عندما  جتند  املوارد  
.لمني  وفق  خصائص  الوضعيةالالزمة  من  قبل  املتع

:أنواعها-1
:خاصة  بالفرد  املتعلم وتتفرع  بدورها  إىل :موارد  داخلية- 1/1
. :املوارد املعرفية-1/1/1

:وتنقسم  بدورها  إىل  ثالث  فئات
:Savoirs المعارف-أ

و ترتبط  باملفاهيم، البىن املعرفية املخططات  shèmes ، تصرحيية(واملعلومات ) سواء معرفية  أو  إجرائية  جمردة(
.)، اجتماعيةرياضية، فيزيائية

:les  savoirs-faire ترتبط  باملعارف  االجرائية- ب
.، االسرتاتيجياتاإلجراءات، )، معرفية، اجتماعيةحركية(كاملهارات 
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: Les perceptions اإلدراكات- ج
.

:Conatives الوجدانية الموارد 1/1/2-
بيعة  الفرد، مزاجه، شخصيته، و حتدد  هذه  املوارد  و ترتبط  بالقيم، االجتاهات، امليول  أي كل  ما  يتصل بط

-des  savoirsوهي  تقدم  يف املناهج  يف  صيغة  مواقف واجتاهات  . دافعية و قابلية  الفرد  ملعاجلة  الوضعية  بنجاح
faire  affectifs.

ة، تناول  األشياء، النطق واليت  حركي  الالزم  ملهارات الكتاب- ترتبط  بالتناسق  احلس:حركية- املوارد احلس- 1/1/3
.تسمح  للفرد  املتعلم  بان  ينشط  داخل  الوضعية

يقدم  للفرد  سلسلة  من  املوارد  اخلارجية  عند  مواجهته  ومعاجلة  الوضعية و ) السياق(احمليط:املوارد اخلارجية- 1/2
.دراسة، التوقيت  الدراسيتكون  متنوعة  حبيث  ترتبط  باحليز  الفضائي  والزماين  كحجرة  ال

.أو قد ترتبط  بعناصر  بشرية  كاملعلم، األقران- 
أو ترتبط  مبوارد  مادية  كتكنولوجيات  اإلعالم واالتصال، الكتاب  املدرسي، الوسائل  التعلمية، املناهج  فكلها  - 

.جل  التعلم وبناء وتطوير  كفاءاتأتنظم  من 
. اجتماعيةوتعد  املوارد  اخلارجية  بناءات 

وتنظيمها  يتم  وفق  امليادين  املعرفية  أو ميادين  التعلم وال  تصبح . والتفاعل  الديداكتيكي  املقرتح من  طرف املعلم
ذات داللة بالنسبة  لألفراد  املتعلمني  إال  إذا  عمد هؤالء إىل  

الشخصية ووضعيات معاينة وهكذا  تصبح  هذه  املعلومات موارد تستغل  يف  تنفيذ  مهمات وحل وضعيات مشكلة أو 
تحول وتشكل  

ما  يعرف  باملوارد  الداخلية، وتصبح  أدوات لتطوير  الكفاءات  عندما  يعاد  استخدامها  وجتنيدها يف وضعيات 
.حقيقية  أصيلة

.ملعاجلة  الوضعية وتطوير  كفاءاتحزمة  موارد  ناجعة  
هو عملية حتول ترابط عناصر خمتلفة ومنفصلة عند  االنطالق بطريقة منسقة  قصد  حتقيق  :نشاط  اإلدماج-3/ب/5

و هو  متش مركب  ميكن  من  جتنيد  املكتسبات  أو  عناصر  مرتبطة  مبنظومة  معينة  يف  وضعية  دالة  . هدف  حمدد
يكلة  تعلمات سابقة وتكييفها  طبقا  ملستلزمات  مقام  معني  المتالك  تعلم جديدقصد إعادة  ه
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)1(..ية 

:االدماج خصائص-1
.املتعلم هو الفاعل يف  إدماج مكتسباته- 
.ال ميكن أن يدمج املتعلم إال ما مت اكتسابه  فعال- 
.أو كفاءة  قاعدية  أو  كفاءة  جمالية أو مرحلية) كفاءة  ختامية(- 
.قاة  من عائلة وضعيات لبناء أو  تنمية  الكفاءة املستهدفةنشاط  يتمحور  حول  وضعية  جديدة  منت- 
.نشاط يربز املظهر النفعي للتعلمات املنعزلة- 
.يشكل أداة مفضلة  للتقومي  التكويين بفضل دمج أهداف التعلم- 
:البد  من  انتهاج  اخلطوات التالية:كيفية  بناء  نشاط  اإلدماج-2
.حصر الكفاءة  املستهدفة- 
).قدرات، معارف(وحصر  التعلمات  اليت  نريد  إدماجها  ضبط - 
.اختيار  وضعية ذات  داللة  تقدم  للمتعلم  فرصة  إدماج  ما  نريد  دجمه- 
:حتديد  كيفية التنفيذ وجعل  املتعلم  هو  الفاعل  وضبط أدوار- 
.ة قدمالتوجيهات والتعليمات  امل- املوارد  اخلارجية  املادية- املعلم- ماملتعل- 
:مثال إلنتاج وضعية إدماج-3

د30: املدة.السنة الثالثة:املستوى
.:الكفاءة القاعدية

.:املوضوع
:مؤشرات الكفاءة

)لكي، الم التعليل ( يوظف أدوات نصب الفعل املضارع - 
.يوظف حروف اجلر- 
.معىن الود والتقديريوظف عبارات تتضمن - 

:املكتسبات القبلية

لتربية وتحسين مستواهم السنة الدراسية محمد بن يحي زكريا، المدخل بالكـفـايات ، مداخلة بالملتقى التكويني لقائدة مفتشي التعليم اإلكمالي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي ا-1
)12-7(ص2003-2004
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.نصب املضارع بإحدى أدواته- 
.الصيغ والرتاكيب ضمن مجل امسية وفعلية- حروف اجلر- 

.:السند
، حروف اجلر ضمن مجل )لكي، لـ (عة أسطر، موظفا أدوات النصب :التعليمة

.امسية وفعلية
.فردي:اإلجناز

:بيداغوجية المشاريع في المقاربة بالكفايات -4/ب/5
املشروع البيداغوجي هوخطة او اسرتاتيجية متكاملة العناصر ، متناسقة ومتوازنة  يعده مدير مؤسسة تربوية أو 

..) معلم ، أستاذ(قسم مفتش مقاطعة أو مدير
.له الوسائل املادية والبشرية لتحقيق االهداف املسطرة 

:اخللفية العلمية والقانونية للعمل باملشروع -1
:اخللفية العلمية - 1/1

ضبط والعقالنية والتحكم من أجل الوصول اىل مستوى عال من يقوم العمل باملشروع على مفهوم التخطيط الذي يعين ال
التخطيط جمموعة من التدابري :" الفعالية واملردودية وإجيابية النتائج ، ولقد عرف حممد زياد محدان التخطيط كما يلي 

هدف أو غاية احملددة اليت تتخذ من أجل تنفيذ هدف معني ، وهذا يعين أن مفهوم اخلطة حيدد عنضرين ، أوهلما وجود
كل من فريدريك تايلور - ولقد أكد. نريد الوصول إليها ، وثانيهما وضع تدابريحمددة ووسائل مرسومة لبلوغ هذا اهلدف 

على ضرورة االبتعاد عن االرجتال يف االعمال ودعوا اىل ضرورة التخطيط املستمر –ولنكولن وكوفمان وأتورد وديوي 
ل على مردود ونتائج اجيابية للعمل املراد إجنازه وضرورة االعتماد على خطةعمل تفرض بضبط االموروعقلنتها بغية احلصو 

م املتعلق مبشروع املؤسسة واعتماد العمل به 1997جوان 4املؤرخ يف 51ولقد دعا اىل التخطيط القرار رقم . نفسها 
ىن على أسس علمية ويتميز مبجموعة من و يشريخلضر زروق اىل أن التخطيط اجليد هو الذي يب. يف املؤسسات التعليمية 

)1(: اخلصائص منها 

املستقبلاستشراف- 
اقتصاديةوسائليستخدمالذيالعلمياالسلوباتباع- 
ومرونةبدقةالتنفيذمراحلاتباع- 

.، مرجع سابق الرحمان نعيمةاستر 1-
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واالستمراروالتنسيقوالشمولبالواقعيةاالتسام- 
)املسلك–الطريقة–املنهج(التناقضعنواالبتعادوالوسائلاالهدافضبط-  :القانونيةاخللفية-1/2

كلمسحيث،سنواتمنذميدانياجتسيدهيفشرعتالذيالرتبويةاملنظومةإصالحالوطنيةالرتبيةوزارةتواصــل
واآليلاإلعالمإدراجيفاملتمثلالتكنولوجيالبعدإدخالو،مدرسيةكتبودراسيةمناهجمنلهاألساسيةاملكونات
اإلصالحاتهذهجتسيديفاألساسيةالعواملاحدباعتباره،إدارياوبيداغوجياتربويا،البشريالعنصربتكويناالهتمام

أهدافهاتبلغلنالوطنيةالرتبيةوزارةتبذهلااليتاجلهودإنغري.   بالكفاياتاملقاربةأساسعلىالعملتبينتقتضياليت
بإدخالذلكاإلصالحأهدافجتسيدفيهيتمالذيالفضاءالرتبويةاملؤسسةتسيرييبأساليفالنظرنعدملما

يفيشاركفاعالعضواالرتبويةاألسرةأفرادمنفردكلمنجيعلالذياجلماعيالعملعلىمبنية،ناجعةتسيريأساليب
األساتذةواإلدارةعلىالرتبويةباملؤسسةلنهوضامسؤوليةيلقـىأخرىبعبارةأيتنفيذهيفيساهموالقراراختاذ

اإلطارإن: املؤسسةمشروع: هووأالاألهدافواضح،متناسقومتكاملتربويخمططضمنواحدآنيفواألولياء
ريعاتالتشإىليعود–الثانويأواملتوسطأواالبتدائييفاملؤسسةمشروعسيماال–باملشروعللعملالقانويناملرجعي
)1(:التاليةاملدرسية .بهالعملوتنظيمواملصلحةاملؤسسةمشروعاملتضمنم2006جوان06يفاملؤرخ17رقمالوزاريالقرار- 1 م املتصمن تفعيل العمل مبشروع املؤسسة يف مجيع 2006جوان 05أ ع املؤرخ يف /و ت و/ 153املنشور الوزاري رقم - 2

)ثانوي - متوسط–ابتدائي ( مراحل التعليم 
.م املتضمن إنشاء جملس املدرسة االبتدائية 2006جوان 17املؤرخ يف 296القرار رقم -3
احملدد ملهام مدير املدرسة االبتدائية 839م املعدل واملتمم للقرار رقم 2006جوان 17املؤرخ يف 292القرار رقم -4

:المشروع البيداغوجي في القسم -1/3
إن فكرة الع

اجلانب الرباغمايت النفعي ، فالتوزيع السنوي املعمول به سابقا مل يعد وظيفيا وال فعاال وال يساير االعمال والظروف اليومية 
اليت يعيشها املعلم واملتعلم معا، وانطالقا من الن

)2() .معرفة مستوى القسم مسبقا وظروفه+ ظروف احمليط + احملتويات ( ال بد من إجناز مشروع بيداغوجي إدماجي

:ومن أهداف هذا املشروع البيداغوجي يف القسم ما يلي 
)التوزيع الفصلي ، التوزيع الشهري ، التحصري اليومي (بلة للتحقيق بيسرجيعل أهداف التعلم واضحة وقا-1

4ص س بالكفاءات، دار الهدى الجزائر،، المدخل إلى التدري2002محمد الصالح حثروبي،- 1

14-13، ص ص م2007مقارباتها وتطبيقاتها في المدرسة االبتدائية ، بدون طبعة ، –لخضر زروق ، مفتش التربية والتكوين للتكوين بالعربية ، بيداغوجية المشاريع - 2
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)ضرورة التحضري القبلي للوسائل (يساعد يف توفري الوسائل الفردية واجلماعية يف الوقت املناسب -2
)شروط مسك واستغالل الوسائل (يساعد يف حسن استغالل هذه الوسائل -3

اجلمالية واستغالل املناسبات الدينية والوطنية والعاملية خاصة يف مواد الرسم والتلوين يساعد يف تنظيم وتفعيل املواد -4
.األغنية املدرسية ، الرتبية البدنية والرياضية ) األشغال سابقا (وفن التصميم 

.يعمل على اجياد متحف القسم وإثرائه وتغذيته وجتديده واستغالله -5
ا جذابا يساهم يف مضاعفة التعلمات االجيابية والفعالةيساعد يف إعطاء القسم وجها تربوي-6
7-.
) (يبني بعض نواتج التعلمات وتدرجها -8
.اضية يهتم بتنمية املواهب العلمية والفنية والري-9

)1(يعطي للمعلم مكانة متميزة يف مدرسته بالنظر إىل اهتمامه بقسمه وبتطور العمل الرتبوي يف الفوج - 10

:مشروع المدرسة االبتدائية في ضوء  الكفايات - 1/4
تصرف  إن املنظومة الرتبوية تسعى لتحقيق مطامح كربى وذلك من إدراكها أنه ال يكون تطور إال بتطوير سبل التسيري وال

وذلك بتأهيل . على مستوى حملي باملؤسسات التابعة للوزارة انطالقا من املدرسة االبتدائية وانتهاء باملديرية يف كل والية 

(Effet Scolaire)ن مؤسسة إىل أخرى يف مجيعالساحة الرتبوية م

والفعالية هي يف احلقيقة إجراءات تصور مضبوط نسميه مشروع املؤسسة وهو برنامج عمل متكامل يرتكز على ) املؤسسة
أهداف مضبوطة حمليا وخيضع إىل تصميم يسهر على إجنازه فريق عمل يف 

.

هداف حتسيـن هذا الوضـع ، و حتديـد الطـرق و الوسائل اليت متكنها من بلوغ األ
،وعلى كل مدير مدرسة أن أراد النجاح احلقيقي ملؤسسته أن املسطرة و حتديد كيفية تقومي مدى حتقيقها بصفة دورية 

يعمل خمططا أو مشروعا بيداغوجيا واضح األهداف واملعامل ،وحيدد آجال حتقيق األهداف ومراحل التطبيق والوسائل 
وأهداف ...االت الثقافية والعلمية والرتبوية واملسلكية واالجتماعية 

)2(:املشروع كثرية أذكر منها 

.التطبيق اجليد والفعال ملختلف املناهج التعليمية حسب املواد ويف الوقت املناسب -1

16-15، ص ص نفس المرجع السابق- 1
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.وجيهات املدرسية التطبيق اجليد والفعال للقانون الداخلي للمدرسة وملختلف القوانني والقرارات والت-2
.مراعاة مصلح وحقوق التالميذ يف األمن والوقاية الصحية -3
).حسب التوقيت األسبوعي والتنظيم الرتبوي (توفري ظروف مالئمة لعمل املعلمني -4
.مسامهة مجعية األولياء بفعالية من أجل حتصيل جيد -5
.اجيات صيانة األثاث واملرافق والعمل على جتديدها وتكييفها للح-6
)الفريق الرتبوي- االستدراك–حجرات الدراسة (حسن استغالل خمتلف املرافق ولصاحل التالميذ وعمل املعلمني -7
.حسن استعمال واستغالل املطعم املدرسي وجعله مرفقا صحيا وتربويا -8
.حسن استغالل عمال املدرسة يف األمن والنظافة وتزيني احمليط-9

بغرس األشجار واالزهار واالهتمام  بقواعد النظام والنظافة واجلمال وكل ما جيعل املدرسة مزدهرة تزيني حميط املدرسة - 10
.وجذابة ويف خدمة تربية وتعليم التالميذ 

.االهتمام باملكتبة املدرسية املتواجدة على مستوى اإلدارة - 11
.االهتمام بتفعيل وتوظيف وتنشيط التعاونية املدرسية- 12
.باملناسبات واألعياد الوطنية والدينية والعاملية االهتمام - 13
وعري ذلك من األهداف املعرفية واإلدارية والرتبوية واالجتماعية يف ...االهتمام بالتنشيط الثقايف والرياضي والرتفيهي - 14

ومراحل املؤسسة الرتبوية ، وهذه األهداف ستكون ضمن مشروع بيداغوجي للمدير حسب األولويات طبعا ووفق آجال
.مدروسة 

إن العمل باملشروع على أمهيته وضرورته ال زال يف بدايته  وهو حيتاج إىل تكثيف الندوات واأليام الدراسية املوجهة خاصة 
ملديري املؤسسات واملفتشني  ليتدربوا على هذه التقنية اليت ينبغي أن تتحول تدرجييا إىل سلوك مييز العمل املدرسي 

املؤسسات اليت شرعت فعال يف تطبيق بيداغوجية منيدل على عدد قليليف الواقع الرتبويظهالحنومامستقبال ،
االسرتاتيجي جترب املسريين على  تبين هذا اخليار يف هذا الشأن واليت النصوص الصادرة  نبالرغم ماملشروع 

:مشروع المقاطعة التفتيشية -1/5
تضم جمموعة من املدارس ) الطور األول والثاين يف األساسي سابقا(عليم االبتدائي من املعروف أن املقاطعة التفتيشية يف الت

180مدرسة ، أما عدد املعلمني يف املقاطعة فهو غري مستقر وغري مضبوط وقد يصل متوسط عددهم إىل 30و10ما بني 

ي أهداف على مستوى وللمشروع البيداغوجمعلم يشرف عليهم مفتش كما يشرف إداريا على مديري هذه املدارس 
:)1(

طبيعة الكفاية-6
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.واستدعاء وتعبئة وإدماج وتصدي ومعاجلة وحل وضعيات متنوعةـ الكفاية فعل إشعال
.ا كانت طبيعتها، وإمنا سريورة فعلمعارف وال قيم وال مهارات وال موارد كيفمـ الكفاية ليست

.الكفاية حالة إقدار على الفعل الناجحـ
إنشاء : كفاية ( مبعىن كفاية مستوى تعليمي مثال هي قدرة يف كفاية سلك تعليمي 

يف جماهلا ، فيعين اقال ، وهذا ما يسمى حتول الكفاية يف ذ) دالة هي قدرة يف كفاية اإلنشاء مجل
نفرتض أن كفاية نشر اخلشب مت بناؤها يف : آخر؛ فمثال الكفاية من السياق الذي مت بناؤها فيه إىل سياق آخر أو جمال

.إىل نشر احلديد، فهذا ما يعين حتول الكفاية من جماهلا األصلي
أحاسيس، مشاعر، (معقدة من العمليات البيولوجية والفسيولوجية تتجلى بناتج الفعل سواء أكان داخلياـ الكفاية بنية
.)..كالم ، رسم ، حركة( أو خارجيا ... ) تقاسيم الوجه 

.)يوميمعيش( الكفاية بناء ال يتم فقط يف سياق تعليمي تكويين بل حىت يف سياق ممارسايت ـ
تتوقف الكفاية عند حتقيق أهداف معرفية أو أخالقية لنهاية ، بل تعين بداية كفاية أكرب منها ، ومنه الـ الكفاية ال تعين ا

تعبئة وإدماج ذلك من أجل التصدي لوضعيات إشكالية متنوعة وجديدة ومواجهتها بكلأو مهارية وإمنا هي اإلقدار على
.اقتدار

)1(.توظيفها يف األداءيف حد ذاته وإمنا لغايةـ الكفاية هدف وظيفي، مبعىن الكفاية ليست هدفا

أساسيات الكفايات-7
يتطلب مبدأ مما1)الكل يفوق جمموع األجزاء ( بالكفايات على املنظور النسقي، وهذا يعين أن تعتمد املقاربة-

.اإلدماج
ة املشكل أهم من حذق اآلليات حل الوضعي( واألسبقيات ف املكونات ليس هلا نفس األمهية؛ مبعىن هناك األولويات- 
(2.
. 3)عملية التعلم للخطأ مكانة إجيابية يف( بالكفايات الكفاءة ال تعين نفي حدوث ووقوع اخلطأ؛ حيث يف املقاربة- 

.فهو حمرك للتعلم
الجيحتديد مصادر اخلطأ يساعد على بناء جهاز عيتمحيثالتشخيص،يف املقاربة بالكفايات يتميز اخلبري مبهارة-

)ناجح 
حياة الطفل منبع أساسي (األثر مع األيام حيثيف املقاربة بالكفايات يتم التعلم يف سياقات دالة مما يعين دوام-

)2(للتعلمات املستدمية 
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أنواع الكفايات-8
فايات ك(:اىلنظراً ألمهية الكفايات فقد تعددت أنواعها وأشكاهلا على حسب توجيهها فقد صنفها جرادات وآخرون 

)معرفية، وكفايات إجناز، وكفايات نتائج
:الكفايات املعرفية-1

إن التعليم بوصفه مهنة البد أن يستند إىل جمموعة من املعارف واحلقائق النظرية املتعلقة بفلسفة التعليم وأهدافه ونظرياته، 
. ثقافية واسعة ومعرفة ختصصية يف جمال معنيطبيعته ومنوه ومشكالته وحاجاته، فضالً عن معرفة : واحلقائق املتصلة باملتعلم

وال تقتصر الكفايات املعرفية على املعلومات واحلقائق بل متتد إىل امتالك كفايات التعلم املستمر، واستخدام أدوات 
افية وقد كان من الشائع أن هذه الكفايات املعرفية ك.املعرفة، ومعرفة طرائق استخدام هذه املعرفة يف امليادين العلمية

لتمكني املعلم من ممارسة عمله بفعالية، وكانت الفلسفة التقليدية يف إعداد املعلمني تؤمن بأن معرفة أساليب التدريس 
ولكن حركة الرتبية القائمة على الكفايات أوضحت . وأصول املادة اليت سيدرسها املعلم كافية إلجياد املعلم املؤهل الفاعل

.غىن عنها للمعلم، على أن تشكل بكفايات أدائية متكن املعلم من أداء متطلبات العملأن الكفايات املعرفية ضرورة ال
:كفايات األداء-2

:وتشمل هذه الكفايات قدرة املعلم على إظهار سلوك واضح يف املواقف الصفية التدريبية واحلقيقية، مثال ذلك
.ةأن يكون املعلم قادرًا على استخدام أدوات التقومي املختلف- 
.أن يضع خطة يومية حيدد فيها أهدافًا متنوعة- 
.أن يكتب األهداف يف صيغ سلوكية حمددة- 

إن مثل هذه الكفايات تتعلق بأداء املعلم ال مبعرفته، ومعيار حتقق الكفاية هنا هو يف قدرة املعلم على القيام بالسلوك 
.لوكية متعددة تشمل أبعاد املوقف التعليمي كلهاملطلوب، واملعلم مطالب بإبداء القدرة على القيام بأداءات س

:كفايات النتائج-3
إن امتالك الكفايات املعرفية يعين أن املعلم ميتلك املعرفة الالزمة ملمارسة العمل دون أن يكون هناك مؤشر على أنه امتلك 

ار قدراته يف ممارسة مهارات التعليم القدرة على األداء، أما امتالك املعلم الكفايات األدائية فيعين أنه قادر على إظه
املتعددة من دون أن يعين وجود دليل على أن هذا املعلم قادر على إحداث نتيجة مرغوب فيها، أو تغري مرغوب يف أداء 
طالبه، وهذا هو اهلدف األساسي للتعلم ولذلك يفرتض أن يكون املعلم صاحب كفاية إذا امتلك القدرة على إحداث 

لوك املتعلمني ال جمرد امتالك املعرفة وإظهار األداء، فقد ميتلك معلم ما املعارف واألساليب الضرورية مجيًعا، التغريات يف س
وقد يكون قادرًا على أداء مهارات التعليم املطلوبة دون أن يكون فاعًال يف إحداث النتائج املتوقعة، أو ما نسميه بكفايات 

.النتائج أو كفايات اإلجناز
: ة على كفايات اإلجنازوهذه أمثل
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.أن يكون املعلم قادرًا على إكساب الطالب االجتاهات العملية يف حتليل املشكالت- 
.كلمة يف الدقيقة) 100(أن يكون املعلم قادرًا على زيادة سرعة الطالب يف القراءة لتصل إىل - 

إن الكفايات األدائية قد تعين أن املعلم قادر على القيام بالنشاط، ول
.)1(. النشاط، فقد يكون النشاط واسًعا والنتائج حمددة، وقد يكون النشاط حمدوًدا والنتائج كبرية

هي نوع من : "فقال ) االنفعالية ( الكفايات الوجدانية ) م 1988( كما أضاف حممود : الكفايات الوجدانية -4
الستعدادات وامليول واالجتاهات والقيم األخالقية ، واملثل العليا ، وميكن اشتقاقها من القيم األخالقية الكفايات املتصلة با

واملبادئ السائدة يف أي نظام ، وتستخدم مقاييس االجتاهات لقياس هذا النوع من الكفايات ، وتكاد جتمع البحوث 
" . والدراسات السابقة على صعوبة حتديد هذه الكفايات وقياسها

فقال ) االستقصائية(نوعاً خامساً وهو الكفايات االستكشافية ) م 1996( الهرمةوأضاف : الكفايات االستكشافية -5
 " :"
: ثالثة أنواع لكفايات املشرف الرتبوي وهي ) 133(ص)هـ 1404(بينما ذكر محدان ) 154( ص

.كفايات عملية  - تكفايات عامة - كفايات شخصية  ب- أ
الكفايات التعليمية إىل أربعة أقسام كما أشار إىل ذلك Edmond Shortويف اجلانب اآلخر قسم آدموند شورت 

: وهي ) م1990(النشوان والشعوان 
. وك وتعين قابلية العمل للقياس الكفايات كسل- أ

. هي التمكن من املعلومات ، واملهارات ، وحسن االختيار : الكفاية - ب
. هي درجة القدرة على عمل شيء معني يف ضوء معايري متفق عليها: الكفاية - ت
.الكفاية على أساس نوعية الفرد ، وخصائصه الشخصية اليت ميكن قياسها- ث
: هور الكفايات وتطورها دواعي وأسباب ظ-6

) :هـ 1409( ومن أمهها ما ذكره البزاز
. التقدم الكبري يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية - أ

. التقدم الكبري يف جمال العلوم البيولوجية - ب
. الوعي املتزايد يف االهتمام بالرتبية -جـ
)196(ص" تقليدية ضعف القناعة يف قدرة املعلمني املؤدين باألساليب ال-د

: إضافة إىل دواعي أخرى ومنها على سبيل املثال 

http://www.karicom.com/vb/misc.php?do=linkbacks -على الرابط03/06/2011في تم استرجاعه التدريس بالكفايات ،كزافيي روجرز- 1
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حمتويات املناهج-جـ. أهداف املراحل واملواد - ب. طبيعة املواد - أ
)1(.حاجة املشرفني- طبيعة العصر الذي نعيشه و-هـ. قصور برامج االعداد-د

:املمتدةالنوعية والكفاياتالكفايات:عام تنقسم الكفايات إىل صنفني أساسيني،مهاوبشكل

النوعية هي اليت ترتبط مبادة دراسية معينة، وهي أقل عمومية، ميكنفالكفايات
:وهذه بعض أمثلتها. 

.طبيعية وترتيبها تصاعديا وتنازليامقارنة أعداد-

.حساب مساحة أشكال هندسية حمددة-

.شبكة بواسطة قن معنياالنتقال يف -

مثال امتالك آليات . جماالت ومواد خمتلفةفهي غري مرتبطة مبجال دراسي بعينه، بل متتد لتشمل:املمتدةأما الكفايات
وتتخذ الكفايات يف املنهاج الدراسي بالتعليم االبتدائي طابعا …والرتكيبالتفكري العلمي أو القدرة على التحليل

.يا أو منهجيا أو ثقافيا أوتكنولوجياأو تواصلاسرتاتيجيا
، ) ، نظريات التدريس، فلسفات التعليم(الكفايات تتعدد بتعدد النظرة إليها انطالقا مما سبق جند أن 

الذي يبني انواع الكفايات يف ميدان التعليم والتكوين) 3(واليك هذا اجلدول 

الكفايات -1
المعرفية

والمعارف والقدرات الفعلية الضرورية لقيام الفرد بمهمة معينةوتتضمن المعلومات-

وتمثل المهارات النفسحركية خاصة في حقل المواد التكنلوجية والمواد المتصلة -الكفايات االدائية-2
بالتكوين البدني والحركي وأداء هذه المهام يعتمد على ما حصله الفرد من كفايات معرفية

الكفايات -3
يةالوجدان

وتشير الى آراء الفرد واتجاهاته وميوله ومعتقداته وسلوكه الوجداني وتغطي جوانب كثيرة -
:منها 

اتجاهاته نحو المهمة أو المهارة التي علية إتقانها-
.تقبله لنفسه -
...ميوله نحو المادة التعليمية -

.ونجاحاته في الميدان ويتعلق األمر في هذه الكفايات باالثراء -الكفايات -4

،2003بالكفايات، إدارة التكوين المستمر، ، مارس  ي للمعلمين في مجال المقاربةوزارة التربية والتكوين، الجمهورية التونسية ، المذكرات الخاصة بالتكوين الذات  -1
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)ليس ما يؤديه من عمل لكن ما يترتب على ما يؤديه(نجاح المختص في أداء عمله االنتاجية

إذا كان من الضروري للمعلم أن ميتلك أنواع الكفايات املذكورة يف اجلدول أعاله ، فانه من الضروري أيضا أن يكون على 
:يبينها كما يلي )4(اجلدولرورية يف عمل املعلم ، و دراية واملام بأساسيات هذه الكفايات واليت تعترب ض

)1(Doodleالكفايات األساسية الضرورية للمعلم يبني)4(اجلدول

التقومي
التخطيط 

االتصال  و العالقات إدارة القسمللتعليم
.اإلنسانية

بناء االختبارات-
تفسير النتائج-
دار األحكام في إص-

ضوء معايير محددة
إقتراح العالج-

تحديد الكفايات-
اختيار استراتيجية التنفـيـذ -

ورسم تسلسل العمليات
توقع العقبات المحتملة-
تحديد أساليب مواجهتها-
التنبؤ بالنتائج-

التدخل النشط-
مراقبة الممارسة والتحكم فيها-

توزيع المشاركة-
الحزم-

تـقدير وفهم اآلخر-
التنوعتـقبل-
مـراجـعـة االنطباعات-
استخدام وصف السلوك-

:يةخصائص  الكفا-9

خاصية جتزيء املعارف واملهارات اليت متيز بيداغـوجية األهداف، تسعى هده مقابلIntégration:اإلدماجخاصية-1
-socioالسوسيو وجداينفهناك اجلانب: إىل إدماج املعارف واملهارات واملواقف لتشكل واقعا منسجما ومندجمااملقاربة

affectifوجدانيا باعتبارها مشروعه الذايت وانعكاسا وهو الذي جيعل التلميذ متحفزا للقيام مبهمة معينة واالنغماس فيها
املرتبط باملعارف واالسرتاتيجيات cognitifوهناك اجلانب املعريف الذهين. وجزاءلذاته، وما ينتظره من اعرتاف اجتماعي

.القيام باملهمةاليت ستوظ
مقابل الطابع األكادميي النظري لبيداغوجية األهداف، متيل مقاربة الكفايات يف:Authenticitéخاصية الواقـعية-2

.الواقعيةمشكالت ذات داللة عملية وترتبط باحلياة اليوميةإىل حل

http://almorabi.forum5.info/t23-topic طعلى الراب18/12/2013،تم استرجاعه بتاريخ المقاربة بالكفايات::مستجدات بيداغوجية بريسبان المربي ،- 1
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أي معارف ومهارات مرتبطة (الطابع التخصصي لبيداغـوجية األهداف بلمقا:Transfertخاصيـة التحـويل-3
، تُنمي بيداغوجية الكفايات خاصية التحـويل،أي القدرة على معاجلة صنف واسع من)حمددةبوضعيات خاصة ومواد

على التلميذ حتويل وبالتايل يسهل الوضعيات تتداخل فيها عدة مواد، بشكل يشابه الواقع املعيش املتميز بطابعه املركب،
.الفعلي والعملي يف احلياة اليوميةما تعلمه وتدرب عليه يف املدرسة، إىل التطبيق

ُسلَّم تدرٍج تصاعدي ملستوى التعقيد تأيت الكفايات يف قمة اهلـرم مقابل أهدافيف:Complexitéدخاصية التعقيـ-4
)1(التقومي عادةالتعلم ذات مستوى تعـقيد أقل واليت يتجه إليها اهتمام 

ميكن التطرق اىل خصائص  الكفاء ة وفق  مديرية  التعليم  األساسي  كما  وردت  يف  مقال  القدرات و 
:فيمكن  أن  نلخصها  فيما  يلي 10، 9، 8ص، 2000فرباير"والكفاءات  

utilisation d’un ensemble  de  resources الكفاءة توظف مجلة من املوارد-1
caractère  finalisé الكفاءة  ترمي  إىل  غاية  منتهية-2

فالكفاءة  عبارة  عن  ملمح  ذي  غاية ووظيفة  اجتماعية  .وطبعا  هذه  املوارد هي املعارف الفعلية واملعارف الوجدانية 
يف  وضعية  دراسة  أو 

.خارجها
3-

.و القياس وختدم  الكفاءة  املنشودة وضعيات  مشرتكة  ذات  معامل  واضحة  قابلة  للمالحظة خنتار 
caractère  disiplinaire الكفاءة  غالبا  ما  تتعلق  باملادة  ، مبعىن  أن  الكفاءة  متناسبة  مع  وضعيات - 4

يل  من  نشاط  دراسي  إىل  نشاط  آخر وميكن  أن  يكون هلا  صلة  وطيدة  باملادة  الدراسية  الواحدة والقابلة  للتحو 
.يف  بعض  األحيان  غري  دراسي

الكفاءة  قابلة  للمالحظة والقياس    إذ  ميكن  مالحظة  الكفاءة  من  خالل  األداء وقياسها  من  خالل  نوعية  -5
.النواتج احملصل  عليها  سواء  يف  وضعيات  دراسية  أو  غري  دراسية

)2(...كذلك   هذه  اخلصائص2000و ورد  يف  الكتاب  السنوي  لعام 

.الكفاءة  تتجلى  من  خالل  النتائج  اليت  ميكن  مالحظتها-1
.تتطلب  عدة  مهارات-2
3-.

94صمرجع سابق ، وزارة التربية الوطنية ، -1
95صنفس المرجع ،- 2
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.اطات  متارس  يف  حاالت واقعيةهي  مرتبطة  بإجناز  نش-4
.تسمح  باالستفادة  من  مهارات-5

:تطور  مستوى  الكفاية  وفق  سيرورة التعلم-10
تطور الكفاءة  من  خالل سريورة ثابتة وترتبط بتوسع املعارف  الدراسية  اليت  تكتسب  وفق  مسار  بنائي  

دراسية  عرب  حتقيق  الكفاءة  اليت  تتحقق  يف  إطار  الوحدات  حبيث  نصل  إىل  حتقيق  الكفاءة  اخلتامية  لسنة 
التعلمية  املرحلية  يف  جمال  تعلمي واليت  بدورها  تتحقق  عرب  الكفاءات القاعدية  اليت  ترتبط  بالوحدات  التعلمية 

أدناه ) 1(وكل  ذلك  بشكل دينامي تفاعلي كما يوضحه الشكل 

كفاءة ختامثيةكفاءة مرحليةكفاءة قاعدية
يبني تطور مستوى الكفاءة وفق سريورة التعلم-1شكل

لكفاءة حتّكم أدائي األدىن إىل األعلى حيث أّن ا+ تطور الكفاءة من توّسع معريفحسب الشكل املبني أعاله ميكن اعتبار
:عبارة عن أداء مستند إىل معارف ، فإنّه ميكن استنتاج اآليت 

:بناء أو تنمية كفاءة يتطّلب 
.نواتــج تعّلمـات مدرسيـة نواتــج تعّلمـات حميطيـة: معرفـة املعارف -1
.توظيـف املعارف ممـارسات مدرسية ممـارسات اجتماعيـة-2
.قف ذاتية اجتماعيـةحتويـل املعارف إىل سلوك وقيم وموا-3
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:مستويات  الكفاية  حسب  الفترات  التعليمية  التعلمية-11
.تدوم  وحدة  تعلمية: الكفاءة  القاعدية- 1
وميكن أن  تدوم شهرا أو ثالثيا أو سداسيا  أو  جماال  معينا: الكفاءة  املرحلية- 2
.جمموعة  من  الكفاءات  املرحلية: كفاءة  ختامية- 3

:الكفايات  الثالثمرتكزات  
.جمموعة  من  نواتج  التعلمات  األساسية  املرتبطة  بالوحدات: كفاءة  قاعدية- 
.جمموعة  الكفاءات  القاعدية: كفاءة  مرحلية- 
.جمموعة  من  الكفاءات  املرحلية: كفاءة  ختامية- 

واد  أو  مواد  كثرية  كما  توظف  يف  هناك  كفاءات  متقاطعة  تشرتك  يف  تكوينها  بعض  امل: الكفاءات  املستعرضة
و ميكن  حتقيقها  كذلك  - تسمى  بالكفاءات  املستعرضة- وضعيات  متعلقة  مبجاالت  ذات  االرتباط  ببعض  املواد 

ع  التعلمات  املتقاطعة  أو  املعارف  املدجمة  من  جماالت  متنوعة  مرتبطة  مبادة  دراسية  واحدة  أو  اكثر، ميكن  جممو 

الكفاءة  املستعرضة  ميكن  أن  تكون  متعلقة  بكفاءة  –اللغوية  منها  أو  العلمية وغريها أداة  يف  كل  املواد واألنشطة  
.يبين الكفاءة في دورة تكوينية طويلة المدىأدناه -2-كل رقم الشو .قاعدية

ضعية تغير الكفاءة وفق
كفاءة

مرحلية

كفاءة

ختامية
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لتعلم المستمرةحركة ا

.يبين الكفاءة في دورة تكوينية طويلة المدى-2-شكل رقم 

التربويمصادر اشتقاق الكفايات في الميدانأسس و-12
اشتقاق الكفايات التربويةأسس-أ

غتها وتتمثل فيما يلي هناك العديد من األطر املرجعية اليت يلجأ إليها الباحثون الشتقاق الكفايات قبل صيا
يعّد هذا األساس مبثابة األساس احلاكم اّلذي يتّم يف ضوئه وضع PHILOSOPHICOL BASE:األساس الفلسفي - 1

.من خالله حتّدد الّنتاجات املرغوبة لعملّية الّتعّلم يف فرتة معّينة ، و 
أي العودة إىل الربامج احمللية واملقررات املوجودة ، وإشراك العاملني يف التنظيم وقادة امليدان ، فضال : األساس الواقعي- 2

حظة واالستبيان عن وجود وسائل وأدوات يتم استخدامها يف حتديد الكفاية وهي أدوات البحث العلمي ومنها املال
)1(واملقابلة والتنبؤ واالحتمال يف حتليل األدوار واملهام

إّن أساس املمارس يقوم على مفهوم مفاده إن الكفاءات الّالزمة : )BRACTITIONAR BASE(أساس املمارس-3
اء يف أثناء ممارستهم لعملهم أو للمتعّلم يف جمال معّني ميكن حتديدها من خالل الّتحليل الّدقيق ملا يفعله املمارسون األكفّ 

إدارة املناقشة و احلوار، ومشاركة الّتالميذ يف : مهنتهم، فاملعّلم اجلّيد و املقتدر من خالل أدائه ملهاّمه الّتدريسية احملّددة مثل

- 2000المركز الوطني لوثائق التربوية،الكتاب السنوي  1

كفاءة

قاعدية
كفاءة

قاعدية
كفاءة

كفاءةمرحلية

ختامية
كفاءة

ختامية
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مّيز و رّمبا الفّعال، العملّية الّتعليمية، و إدارة الفصل و غريها من املهام األخرى ميكن أن يعطي منوذجا جّيدا لألداء املت
)1(وهذا بدوره يتيح الفرصة لتحديد الكفاءات املرغوبة يف ضوء هذا األساس

ولقد استخدم املربون وسائل متعددة لتحديد الكفايات الالزمة للمعلمني أو املشرفني الرتبويني ومنها ما ذكره جرادات 
: وهي) 49-47ص) ( هـ1404(وآخرون 

. ريب فيما يراه من كفايات الزمة لعمل املعلم أو املشرف الرتبوي ويسجل هذه الكفايات حيث يفكر امل: التخمني - 
: املالحظة- 

موقف ويف ضوء تأثريهم على تغيري أداء من يشرفون 
. عليهم 

 .
ي متكامل، لتحديد كفايات املعلمني واملشرفني الرتبويني دون أن يرتبط ومن هنا بدأ املربون يبحثون عن منهج علم

: بأسلوب أو مصدر معني، بل يستند إىل اشتقاق هذه الكفايات من مصادرها املتعددة واليت من أمهها 
: النظرية الرتبوية - أ

هنة يف ضوء أسس ومنطلقات هذه إن وجود نظرية للتعليم سيسهم كثرياً يف حتديد الكفايات الالزمة ملمارسة هذه امل
النظرية سواء كانت تقليدية أو حديثة وبالتايل ختتلف الكفايات تبعاً الختالف الطريقة ، وبذلك ميكن اعتبار النظرية 

. الرتبوية مصدراً سليماً الشتقاق الكفايات 
: التعليمية ميدانياً باستخدام املالحظة ) أو املشرف ( حتليل مهام املعلم - ب

إن مهام املعلم أو املشرف الرتبوي من املصادر األساسية الشتقاق الكفايات املطلوبة منه ، وتتم دراسة مهامهم من خالل 

بوي ومهامهما العقلية واالنفعالية واألدائية ، ووضع معايري لتوضيح درجة ذلك إال بتحليل نشاطات املعلم واملشرف الرت 

كتشاف املهارات األساسية اليت متكننا من أداًء أو جتريباً أو إدارة صف أو أسئلة أو تقومي ، ومن مث حتليل كل نشاط، ال 
. القيام بالنشاط بصورة فعالة ، وبذا نصل إىل قائمة الكفايات املطلوبة 

: تقدير حاجات املتعلمني أو املستفيدين -تـ
أو ميكن اعتبار حاجات املستفيدين مصدراً من مصادر اشتقاق الكفايات املطلوبة، فإذا أردنا أن حندد كفايات املعلمني

 . .

- 230- 229رمضان أرزيل، محمد حسونات، مرجع سابق ص  1
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: استطالع آراء العاملني يف امليدان - ث
يتضمن هذا املصدر االستعانة بالعاملني يف مهنة التعليم وتنظيماته املهنية يف عملية اشتقاق الكفايات وتضمني ما يرونه 

برامج تربية املعلم باعتبار أن العاملني يف أي ميدان هم أقدر من حيدد الكفايات الالزمة هلذا امليدان ، ضرورياً منها يف
يعتمد على اآلراء املوضوعية النابعة من فهووهلذا فإن هذا املصدر يعد من املصادر اهلامة واألساسية لتحديد الكفايات 

)1(.الدافع امليداين بكل مشكالته واحتياجاته

ويعتمد هذا املصدر على القوائم اجلاهزة املتضمنة عددا كبريا من الكفايات ممل يفسح : قوائم تصنيف الكفايات - ج
انية االختيار من بينها مبا يتفق واحتياجات الربنامج ، باالعتماد على اسرتاتيجية  واضحة وحمددة يتم وفقها 

)2(.اختيار الكفايات اليت تشتق من منطلقات الربنامج وأهدافه 

الّتعليمي ـ املعّلم و تعترب املاّدة الّدراسية من أهّم مكّونات املوقف SUBJECT MATTER BASE: ـ أساس املادة الدراسية 4
ـ و ال ميكن أن تتّم العملّية الّتعليمية بدون وجود خربات و معارف تقّدم للمتعّلم ، و ) املنهج( الّتلميذ و املاّدة العملية 

، كما من هذا املنطلق فإّن املاّدة الّدراسية ، تعّد أحد منطلقات حتديد الكفاءات الّتعليمية الّالزمة من خالل البناء املعريف
يتوّقع أن يكون هذا األساس مصدرا لتحديد بعض الكفاءات األدائية يف جمال املاّدة الّدراسية اّليت تعترب مكّملة للكفاءات 

.
:(kay . patricia)أما 

أنه كلما يكون هناك برنامج تكويين " (kay . patricia)الربامج وتضيف اإلطار النظري واإلطار التحليلي وإطار تغيري
يشمل على إطار مرجعي واحد فقط نظري أو حتليلي أو تغيري الربنامج ، بل أن الربنامج حيتوي على أكثر من إطار واحد 

 ")3(

مصادر اشتقاق الكفايات الرتبوية-ب 
:ها بعض الباحثني هي أما مصادر اشتقاق الكفايات الشائعة كما حدد

وهو من أكثر األساليب استخداما ويتم فيه إعادة تشكيل املقررات اجلارية : حتليل املقررات وترمجتها إىل كفايات-1
وحتويلها إىل عبارات تقوم على الكفاية ، وتعين ترمجة احملتوى وحتويل حمتوى املقرر والتدرج من األهداف العامة إىل اخلاصة 

)4(ياتمرورا بالكفا

عمانم، 1998،دار المناهج ، 1والتقويم واكتسابها بالتعليم الذاتي ،طجامل عبد الرحمان عبد السالم ، الكفايات التعليمية في القياس 1

غداد ، غير منشورة ، جامعةوحة دكتوراه هالل علي احمد الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في ضوء البديل وبناء برنامج تدريبي لتنميتها في دول البحرين ، اطر 2
العراق)2000(

http://almorabi.forum5.info على الرابط ،تم استرجاعه بتاريخ 2011/06/03 منتدى المربي للتربية ما قبل المدرسية المربي ،المقاربة بالكفیات ،  - 3
مية لتطوير كفايتهم االدارية في ضوء احتياجاتهم التدريبية ،دار جرير للنشر والتوزيع ، هاني محمود بني مصطفى ، بناء برنامج تدريبي لمديري ومديرات المدارس الثانوية الحكو 4

7م ص 2005الطبعة االولى، عمان 
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ويتم ذلك يف ضوء طبيعة امليدان ، وما يراه املختصون والقائمون على التخطيط من متطلبات : حتديد االحتياجات -2
ويعد هذا األسلوب من أكثر األساليب قبوال وتشتق الكفايات حسب هذه الطبيعةإعداد الفرد الذي سيعمل يف امليدان

)1(الشتقاق الكفايات

: ايات قوائم تصنيف الكف-3
أمام امكانية االختيار من بينها مبا يتفق واحتياجات الربنامج ، باالعتماد على اسرتتتيجية واضحة وحمددة يتم وفقها 

.اختيار الكفايات اليت تشتق من منطلقات الربنامج وأهدافه 
حيث يتم االستعانة بالعاملني يف املهنة يف عملية اشتقاق الكفايات وحتديدها وتضمينها يف الربامج :املدخالت املهنية- 4

)2(الرأيبلة الشخصية واالستبيان واستطالعآراء املنتفعني من برامج اإلعداد بأساليب املقامعرفة التدريبية من خالل 

ملشرف الرتبوي استنادا إىل املصادر املتعددة واليت تتمثل يف فلسفة اإلشراف الرتبوي وتربز أمهية وضع قائمة بكفايات ا
املعاصرة، وبتحليل للدراسات اليت تناولت اإلشراف وحتليل املهام ووظائف املشرف الرتبوي، ومراجعة القوائم اليت أعدها 

:الية كأساس الشتقاق كفايات املشرف الرتبويباحثون سابقون وهذا ما عملته دراسة تربوية حديثة اعتمدت املصادر الت
: يفمناذج االجتاهات اإلشرافية املعاصرة واليت تتمثل -1

واإلشراف كعملية تفاعل بني - واإلشراف اإلرشادي- واإلشراف الدافعي واإلشراف العلمي-منوذج اإلشراف اإلكلينيكي
.شخصية املشرف واملعلم

.دراسة األعمال والوظائف اليت ق-2
.حتليل عدد من الدراسات اليت تناولت موضوع اإلشراف الرتبوي-3
.استفتاء عدد من املشرفني الرتبويني-4
5-

".الرتبوي
، والناقة    كما يلي  كما يلي 355م ، ص1994ر أخرى تشتق منها الكفايات ؛ كل من العزيزي ويضيف مصاد

:يف اآليت41صم،1999، والفرا وجامل 21م،ص1997
ختمني الكفايات ؛ من خالل تصورات اخلرباء والرتبويني

مراجعة الدراسات راء العاملني يف امليدانحتليل املقررات وأخذ آ-1
)3(السابقة والتجارب امليدانية 

50ص1983مرعي توفيق،  الكفايات التعليمية في ضوء النظم ، الطبعة األولى ، عمان ، دار الفرقان للنشر والتوزيع،   1
.رجع سابق مجامل عبد الرحمان عبد السالم ،  2

.مرجع سابق ،هالل علي احمد 3
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:ةيصياغة  الكفاتحديد و -13
:ةيعناصرصياغة  الكفا-أ

إن  قاعدة  صياغة  الكفاءة  كما  وردت  يف  مناهج  اإلصالح والوثائق  املرافقة  هلا  تشمل  عناصر  البد  من  
:

مرتبطة  بالغرض  التكويين  الفعال والنهائي  للنشاط  البيداغوجي  الذي  ينص عليه  املنهاج - 
.تعرب  عن  قدرة  الفعل  املستقل  الفعال  القابل  للتحويل- 
)املعرفة الفعلية،املعرفة  الوجدانية(ترتكز  على  املعرفة  املندجمة  - 
.وط  واضحة  قابلة  للمالحظة والقياس  وفق  معايريمرتبطة  مبجال  عملي  خاص وحمددة  بشر - 
.مكيفة  يف  مستوى  تكويين  معني-
 -)1(

):مأخوذة  من  منهاج  السنة  الثالثة  من  التعليم  االبتدائي(أمثلة  عن  كيفية  صياغة  الكفايات  - ب
على  املاء و معرفة  بعض  خصائصه وخاصية  جتمده وتشكيله  خلالئط  محاية  احمليط  من  النفايات  مع  احملافظة- 

).كفاءة  ختامية(السوائل 
).كفاءة  مرحلية(يتعرف  على  درجة  حرارة  جتمد  املاء  السائل وعلى  خاصييت  صفق  املواد وخلط  السوائل - 
).كفاءة  قاعدية(يعرف  كيف  ينقل  اهلواء  من  إناء  إىل  آخر - 
)2()كفاءة  قاعدية(مييز  بني  السوائل  املتمازجة وغري  املتمازجة - 

:الصياغة  التقنية  للكفاية-ت
:صياغة  كفاءة  يعين  أن  تصاغ  بشكل  غري  قابل  للتأويل ويشرتط  يف  ذلك  شرطان

تأديتها  يف  شكل  إنتاج  أو  حل  حتديد  إطار  ما  هو  منتظر من  املتعلم ويتعلق  األمر  بنوع  املهمة  املنتظر- 1
)3(…مشكلة  أو  ابتكار  شيء  جديد  كتحرير  نص

األدوات  اليت  : حتديد  نوع  السند وشروط  تنفيذ  املهمة  املرتبطة  مبجموعة  من  الوضعيات واملقصود  بالشروط-2
.

:يف جمال التكوين - ث
مشاهدة دروس تطبيقية يف املواد األدائية واألساسية على اخلصوص تقدم من طرف (تربوية للمبتدئني إجراء ندوات - 

إجراء أيام دراسية ملعاجلة املستندات أودراسة مواضيع يراها املفتش ضرورية–) ذوي الكفاءات احلقيقية

.مرجع سابق جامل عبد الرحمان عبد السالم ،  1

حنان سرحان عواد النمري ه1424اني ، الكفايات اإلشرافية الالزمة لمشرفة الكلية على التربية العملية في مجال تعليم اللغة العربية ، جامعة أم القرى ، الفصل الدراسي الث 2

130، الوثيقة المرافقة لمناهج السنة أولى إبتدائي ص2003لتعليم األساسي،أفريل مديرية ا 3
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دراسةإجراء أيام إعالمية أو ملتقيات تكوينية تعاجل مواضيع حتتاج للمعاجلة وال- 
 -
:يف جمال التفتيش واملراقبة - ج
:إجناز تقارير تفتيشية يراعى فيها - 

مصلحة التالميذ والقوانني العامة فوق كل –خصوصيات السر املهين –تطبيق املناهج الرمسية وفق التوجي
االهتمام جبميع املواد واألنشطة –مشولية تقرير املفتش ووضوحه وسالمته - مصلحة املعلم يف تكوينه ومحايته وترقيته–اعتبار 

.ونواتج تعلمات التالميذ
:يف جمال االدارة املدرسية - ح
ضبط االحصا- 
 -...
 -.
.ضبط الربيد الصادر والوارد واملراسالت مع خمتلف املتعاملني واالهتمام حبسن مسك هذه السجالت - 
-.ضبط ملفات العمليات التكوينية حسب الفئات والتواريخ وحمتويات كل ملف - 

...
:جمال الدراسة والبحث - خ

وهذه بعض أهداف 
:

.دراسة ومعاجلة كيفية تفعيل وتطوير التعليم التحضريي والتعليم املكيف يف املقاطعة - 
.دراسة ومعاجلة التسرب املدرسي - 
.دراسة ومعاجلة موضوع التضامن املدرسي بني التالميذ ، بني املعلمني وبني املديرين - 
.أخطارالوجبة الغذائية يف املطعم املدرسي فوائد و " دراسة ومعاحلة موضوع - 
اخل...دراسة موضوع تزيني احمليط املدرسي وكيفياته - 

إن ما تنتظره الوصاية من امليدان يتمظهر يف . من خالل تسطري مئات الندوات و األيام الدراسية من طرف املشرفني
.و نأمل أن يؤخذ بعني االعتبار تعميقا لإلصالحات وجتذيرا هلا  املؤسسات شيئا فشيئا 

ق المقاربة بالكفاياتوففي االبتدائي لتقويم التربويا-14
:مفهوم التقويم التربوي بالكفايات -أ
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نظرة إىل العملية الرتبوية، فالنظرة اليت تقتصر فيها الرتبية على تزويد املتعلمني إن مفهوم التقومي خيتلف باختالف ال
و النظرة اليت . باملعلومات يكون مفهوم تقوميها مقتصرا على االمتحانات لقياس مدى ما حصله التال ميذ من معلومات

ري يف سلوك املتعلمني اىل تقومي املدرسني توسع من مفهوم الرتبية توسع بالتايل من مفهوم التقومي، فيتعدى أشكال التغي
)1(:ولقد وردت عدة تعاريف للتقومي نذكر بعضها فيما يلي. واملديرين واملشرفني وكل العاملني يف امليدان الرتبوي  :للتقومياللغويالتعريف- 1

)سعادةأمحدجودت(إعوجاجهوإصالحعليهواحلكمقيمتهوإعطائهتقديرالشيء: اللغويأصلهايفالتقوميكلمةتعين :االصطالحيالتعريف- 2
:يلكماالرتبويللتقوميتعريفهميفاملربوناختلفلقد
يكونحبيث،حتقيقهااىلنسعىاليتاألهدافحتقيقيفجناحمنبلغناهماحتديد: " بأنهسرحانالدمرداشيعرفه- 

وحتقيقمستواهاورفعالعمليةحتسنيبقصدواملعوقاتالعقباترفةومعاألوضاعوتشخيصاملشكالتحتديدعلىلناعونا
.أهدافها

بنيالعالقةعنوالبحثواجلماعيةالفرديةالسلوكيةالتغرياتتتضمنالتقوميعمليةإن: " بقولهلبيبرشديويعرفه- 
.فيهااملؤثرةوالعواملاملتغرياتهذه

عمل هو مسعى يرمي إىل إصدار حكم على مدى حتقيق ال: فهو كما يلي تايلتقومي بالكفاأما التعريف االجرائي ل
.، تتحقق معها أهداف الرتبية بكفاءة و اقتداريف األدب الرتبوي واحملددة بالقوانني والتشريعات تضمنةاملاالشرايف ألهدافه 

االبتدائيةيف املدرسة وظائف التقومي وأشكاله -ب 
سب مراحل وأهداف التقييم ،ختتلف وظائف تقييم الكفايات ح

: وتتنوع أشكاله بتنوع النظرة إليه، ولقد أحصى اخلرباء عدة أنواع من التقومي من أمهها
.ـ حبسب الشمولية فهناك تقومي مبّكر وتقومي مصغر و تقومي جزئي1
.ـ حبسب املعلومات و البيانات فهناك تقومي كمي وتقومي كيفي2
.هناك تقومي وصفي ومقارن و حتليليـ حبسب معاجلة البيانات ف3
.ـ حبسب فلسفته فهناك تقومي تقليدي و أخر متطور أو إجرائي4
5.

:ولقد صنف دوكتيل التقومي اىل أربعة أنواع هي
، التقومي Evaluation de régulationالتقومي من أجل الضبط d’orientationEvaluationجيهيالتقومي التو 

.regulationEvaluation certificative et، تقومي اإلشهاد والضبطEvaluationcertificativeاإلمجايل 

.114- 113-108، مناهج السنة الثالثة إبتدائي ص 2004مديرية التعليم األساسي،يوليو -  1
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التقومي االنواع التالية وأغراضه وهوإىل جانب هذا التصنيف ألنواع التقومي، هناك تصنيف آخر يتحدد حسب زمن إجرائه
.)النهائي أو التجميعي ( التقومي التحصيلي ،)التكويين(التقومي  البنائي أو التوجيهي ، ) التشخيصي(املبدئي :  

:وليس هدف البحث التوسع يف هذه األنواع كلها بل سريكز على أمناط النوع األخري
:ورغم اختالف أهداف مراحل التقييم ،إال

حتديد الوضعيات املسائل املناسبة لقدرات التلميذ -احرتام اإليقاعات التعلمية الفارقية - الرتكيز على حاجيات التلميذ - 
.األخذ بعني االعتبار الفروق الفردية -إضفاء قيمة على عمل التلميذ وحتفيزه - 

Evaluation diagnostique ):التشخيصي(ـ وظيفة التقويم المبدئي 1/ب
وذلك عندما يتعلق األمر باالستقصاء حول وضعية االنطالق يف التدريس

إنه عمل إجرائي يستهل به املعلم عملية التدريس مستندا على بيانات ومعلومات توضح له درجة حتكم التالميذ يف 
تؤهلهم لتع) قدرات ومهارات ومعارف(املكتسبات القبلية 

جيري التقومي املبدئي قبل مباشرة الفعل الرتبوي، أي قبل بداية الدرس اجلديد أو وحدة . يتخذ اإلجراءات الالزمة للعالج
جديدة أخرى، فال ميكن أو فصل أو سنة دراسية، يهتم هذا التقومي بقياس مكتسبات التالميذ و اليت ستبىن عليها معارف

.تقدمي معارف جديدة للتالميذ إذا مل يصل هؤالء بعد إىل التحكم يف املكتسبات و املعارف السابقة
فالتقومي التشخيصي وسيلة وليس غاية يف حد ذاته فهو تنبئي يعطينا امللمح الفكري والسلوكي ويضع أمامنا الصورة 

أخرى تزيد يف االتساع والتعمق والكثافة ، أما الكيفية فتكون عرب استجواب الصحيحة اليت نبين عليها تصورات وتعلمات 
)1(..)أو عرب عرض بعض القوانني والقواعد) استعراض لوحات ورسوم وخرائط(أو عرب)كتابية- شفوية(ومتارين سريعة 

ت الذات املتعلمة والفوارق وجيد املدرس يف بعض األحيان صعوبة يف اختيار نوع التقييم الذي سيؤمن له احرتام خصوصيا
:الفردية بني التالميذ ، لذلك البد من اللجوء ألحد أنواع التقييم اآلتية 

وسنوضح كل نوع . ، التقييم الفارقي والتقييم احملكي الذايت ) األصيل(التقييم املعياري ، التقييم احملكي ، والتقييم احلقيقي 
)2(: من هذه األنواع كما يلي 

يعتمد املعلم فيه على قياس حتصيل وأداء املتعلم انطالقا من حتصيل وأداء باقي املتعلمني ، ويقوم : املعياري التقييم - 1
على تقدير الفروق بني املتعلمني والتمييز بينهم يف األداء ،حيث تعطى العالمة أو النقطة انطالقا من معيار مستوى مجاعة 

ستوى اجلماعة مبتوسط نقاطها يف االختبار ، ويتغري هذا املعيار بتغري اجلماعة ، القسم اليت ينتمي إليها املتعلم ، وحيدد م
)3(

،البشريةالمواردوتنميةادارةمخبرمجلة: فيالثانويالتعليممرحلةفييذللتلمالدراسيالمسارعلىوأثرهالتوجيهفيالتربويالتقويمدور،سليمةمخناش/ بركانأرزقيمحمد1
319صم2004االولالعددبسطيفعباسفرحاتجامعة
120صمرجع سابق ، وزارة التربية الوطنية ، 2

51صمرجع سابق ، عبد العزيز عميمر،  3
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د مدى ينطلق فيه املعلم من الكفايات املستهدفة من الدرس ، فهو يتوخى تقومي أداء املتعلم وحتدي:التقييم احملكي-2
تقدمه يف اكتساب وتوظيف جمموعة من الكفايات ومعرفة جودة األداء ،انطالقا من حمكات حمددة مسبقا ، واالختبار 

هو االختبار الذي صمم عن قصد إلعطاء قياسات تفسر مباشرة robert Glaserروبير كالزيركما حدده احملكي
)1(تقدير الفرد بصرف النظر عن أداء أقرانه مبعىن انه يهدف إىل، بالنسبة إىل معايري أداء حمددة

يعترب التقييم احلقيقي أحد االجتاهات املعاصرة يف جمال تقييم التحصيل باعتباره من ):األصيل (التقييم احلقيقي -3
التقييم ويهدف هذا النوع من، خمرجات عملية التعلم ، ويسمى أيضا بالتقييم الواقعي ، والتقييم األصلي والتقييم البديل

إىل قياس إمكانيات عقلية عليا  ويركز على عمليات تعلم مهمة ميكن تنميتها يف إطار العمل املدرسي وخارجه ، ومتابعة 
)2(تطورها 

يساعد التقييم البديل ، التلميذ على حل مشاكل خارج سياقها األصلي ، أي من املؤسسة إىل حميطه االجتماعي الذي 
تعلم نفسه مضطرا لإلجابة على تساؤالت الكبار والصغار على حد سواء ، الن لديه دورا يقوم يعيش فيه ، حبيث جيد امل

به يف جمتمعه ، كما أن املدرس قد يطالبه باجناز تقرير أو تنفيذ مشروع حبث حول ظاهرة اجتماعية أو دراسة موضوع ، 
يف سياقات تعلمية خمتلفة ، تتطلب منه حل وبالتايل إكساب املتعلم كفايات التواصل وكفايات عرضانية عامة يوظفها

)3(مشاكل واجناز مهام متنوعة 

ال ينظر إىل هذا النوع من التقييم كما ينظر إىل التقييم احملكي الشائع االستعمال ، فاملدرس :التقييم احملكي الذايت -4
تقييم التشخيصي  فهو حيرتم الفروق الفردية حيدد حمك القياس والتقييم انطالقا من إنتاج التلميذ األويل الذي الحظه يف ال

وخصوصيات كل تلميذ مع إمكانية االحتفاظ بنفس معيار التقومي أو تغيريه بعض الشيء حسب صعوبة املهمة ووضعية 
االختيار

)التكويني(وظيفة التقويم  البنائي وخصائصه - 2/ب
):التكويني(وظيفة التقويم  البنائي -1

ين الدعامة األساسية اليت تبىن عليها قرارات و إجراءات بيداغوجية ؛ جيري فعله أثناء سريورة يعترب التقومي التكوي
يزود هذا التقومي املعلم . 

ء على مستوى عمله البيداغوجي أو على مستوى عملية التعلم،  مبعلومات ضرورية تسهل عليه معرفة الثغرات املوجودة سوا
ويهتم التقومي التكويين بالنتائج كما يهتم باختاذ . كما يزود التلميذ مبؤشرات تسمح له الكشف عن قدراته أو نقائصه

141، صمرجع سابق حمد اهللا اجبارة ،  1

694م ص2006" الكفايات في التعليم من أجل مقاربة شمولية "العربي سليماني 2

م 352007إشكالية تقييم الكفايات في بناء المعرفة إلى تصحيح الورقة ، حالة الجغرافيا ، مجلة علوم التربية العدد "الحسن بوبكراوي  في مقال –ه العربي سليماني اكالزر ذكر 3
70ص
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ة التقومي بدون ال يوجد معىن لعملي" هأن)1(تشري تاجليونت كريستني اىل: اإلجراءات الالزمة لتحسني الفعل الرتبوي 
مبعىن،أن التقومي ال ميكنه أن يتم " أهداف التعلم املقصودة، وباملقابل ال وجود للهدف إن مل يدمج يف وصفه طريقة تقوميه 

بصورة علمية إن مل حتدد له مسبقا أهداف تربوية يسعى املعلم إىل حتقيقها على مستوى املتعلم، وال ميكن للهدف الرتبوي 
ن مل تكون هناك طريقة تساعد يف تقدير مدى حتقيق األهداف الرتبوية، مما يؤكد على أن التقومي عملية بدوره أن يتحقق إ

اهلدف (وملا كان السلوك القابل للمالحظة والقياس . تكوينية مشرتكة ختص كل من املعلم واملتعلم يف نفس الوقت
تاج التعلم، جند القراءات البيداغوجية املختلفة يف جمال ميثل اجلزء الظاهري للكفاءة ون(اإلجرائي يف بيداغوجيا األهداف

"علم على التحكم يف دورهستساعد كل من املعلم واملت)2(
أي من خالل التقومي التكويين، يقوم املعلم بتشخيص نقاط الضعف ونقاط القوة اخلاصة بعملييت تعليمه وتعلم املتعلم، مما 

 .
:التعلمية اليت تستلزم تقوميا بيداغوجيا يرتكز على-التعليميةأداة بناء التعلم وجزءا ال يتجزأ من العمليةالتكويين  حتديد -

.والنتائج املنتظر تعلمها) عامة، خاصة وإجرائية(األهداف الرتبوية 
مع حتديد الكفاءة املقصودة" املقاربة بالكفاءات" املساعي التعليمية واملقصود هنا -
.التفكري يف سريورة التعلم املالئمة للمتعلم-
.حتليل نتائج التعلم الستخالص نقاط الضعف والقوة لدى املتعلم والعمل على توجيهه مبالحظات واقعية وموضوعية-

:يما يلكاليهاسنتطرق اليت تتطلب من املكون التحكم يف مراحل التقومي التكويين " بيداغوجيا الكفاءات"وملا كانت 
إن  التدريس  بالكفاءات يبين  تصورا  جديدا  للتقومي حيث يعتربه جوهر  الفعل  الرتبوي ومسايرا له  خطوة  
خطوة، فهو  مدمج  فيه ومالزم  له  وهدفه  كشف  النقائص وتشخيص  االختالالت  والتذبذبات  اليت  ميكن  أن 

)3(ادية  منتظمةحتصل  خالل  عملية  التعلم وعالجها وجتاوزها  بصفة  ع

ونستشف  من  هذه  العبارة  أن  النمط  الذي  تركز  عليه  مناهج  اإلصالح  هو  التقومي  التكويين  أو  
لكن يبقى هذا النمط يكتسي الطابع النظري عند الكثريمن .البنائي  الذي  جيب  أن  يعتمد  يف  املمارسة  اليومية

.ة ، ال سيما العربية منها األنظمة التعليمية والرتبوية العاملي
:تعريف التقويم البنائي-1/1

35إشكالية تقييم الكفايات في بناء المعرفة إلى تصحيح الورقة ، حالة الجغرافيا ، مجلة علوم التربية العدد "في مقال اني ، الحسن بوبكراوي صالح عالم ، ذكراه العربي اسليم1
72م ص2007

14م ، ص2009حمد اهللا اجبارة ، مؤشرات كفايات المدرس ، منشورات علو التربية ، الطبعة األولى ، الدار البيضاء ،  2

TAGLIANTE Christine l’évaluation, Par CLE international. 1991, P 11-3
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وأوضح  أن  فائدته  ال  . يف  جمال  تطوير  املناهج1967أول  من  استخدم هذا  املصطلح  سنة Scrivenكان 
مث طوره تقتصر  على  حتسني املناهج وتطويرها  فقط  بل  ميكن أن  تتعداها إىل  حتسني  عملية  التعليم  أو التعلم  

bloom1971وآخرون  سنة.

..بأنه  التقومي  املنظم الذي  يتم  خالل مسار  عملية  التدريس والتعلم) التكويين(التقومي  البنائي  bloomو يعرف
بان مصطلح  التقومي  البنائي يشري  إىل  عملية  احلكم  على  العمليات  أو  النواتج  1973و يرى  ساندرزو  كاننجان  

.اليت
.فعرفه  على  انه  التقومي  الذي  يستخدم دوريا و بانتظامGreenأما قرين 

بأنه مدخل  جديد  لتقدمي  االختبار  من  حيث  التكامل بني عملييت  التعليم و التقومي  Jerry1981ويعرفه جريي 
فحسب  بل  إنه جزء مكمل  للعملية التعليمية  يساعد  على اختزال  

أهم النتائج  السالبة  املصاحبة  لعمليات التقومي  املعتادة ويصبح التقومي ذا طابع مستمر  هدفه  تشخيص  نقاط  القوة  
.والضعف  يف  حتصيل  التالميذ و تقدمي  املساعدة وحتديد  مدى  تقدمهم

أما  اللجنة  
.الكفاءات  املستهدفة

:أهداف التقويم البنائي-1/2
.مساعدة  املتعلم  يف تعلمه  بتتبعه  خطوة  خطوة  حىت  حيقق  األهداف- 
.االجتاه  الصحيحقيادة  تعلم  املتعلم وتوجيهه يف - 
.يقدم  تغذية  راجعة  خترب املتعلم  مبا تعلمه  ومبا  ال  يزال  يف  حاجة  إىل تعلمه- 
 -

.)تفريد  التعليم(الطرق  على  الفروق  الفردية 
.على التنبؤ بنتائج التقومي  التجميعي) جودة  التدريس(يساعد املعلم يف حتسني تدريسه - 
.إعادة النظر يف املنهاج وتعديله  إذا كان عامال من عوامل عدم التعلم أو صعوبته- 

اخل...وغالبا ما يكون عدم التعلم خارجا عن إطار املنهاج ، وإمنا يرجع اىل املعلم أو التلميذ 
مناهج  اإلصالح  تؤكد  على أن هذا التقومي هو احملرك لعملية التدريس وهو  الذي  حيدد  ما إذا كان  التعلم  يسري  و 

وفق  بناء  الكفاءات  املستهدفة وبالتايل  فهو  الذي  يعمل بصورة  دائمة  على  تصويب  تعلمات  املتعلمني  
ية  مالئمة  توصلهم  إىل  األهداف  البيداغوجية  املتدرجة  وتصحيح  مسارهم  التعلمي  بواسطة  أساليب  عالج

املوصلة  للكفاءة واليت  ميكن  قياسها  بسهولة  يف  نشاط  اإلدماج  الذي  حيدد  مدى  حتققها  بصورة  دقيقة 
.وجلية
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:وظائف  التقويم  البنائي- 1/3
.واملتعلم  بدرجة  حتكمهما  يف  تعليم  معنيعلمإخبار  امل- 
.كشف  صعوبات  التعلم- 
.)1(: التنعليمية التعلميةكشف وسائل  جتاوز  هذه  الصعوبات- 

:أجرأة التقويم  البنائي-1/4
ومؤشرات  تبني  مدى  تقدم  تعلمات  املتعلم  بعد  ويتم من  خالل  رصد  املعلم  ملعلومات  : التشخيص - أ

)املعارف اجلديدة(تشخيص  نقاط التعثر لديه  وإدراج  أنشطة  تقوميية  عالجية  بغرض  هيكلة  املكتسبات  وبنائها 
.ودعمها

:تشخيص  أخطاء  املتعلم  مث  استثمارها - ب
DIDACTIQUEأ  يعد  ظاهرة  طبيعية  ترتبط  بظاهريت  االكتساب والتحصيل يرى  املختصون  يف  التعليمية  أن  اخلط

بل  يتطلب  معرفة  أسبابه  لتحديد  بدائل  العالج وبالتايل  فاخلطأ  يعد  )العقابية(وانه ال  يعاجل  باألساليب  اجلزائية  
تعليمية وحتفيز  التلميذ  إىل  مؤشرا  داال  على  قصور  التحصيل وميكن  االنطالق  منه وحتويله  إىل  أهداف  تعلمية 

.حتقيقها والوصول  إليها  حىت  تبىن  عليها أهداف وكفاءات أخرى
:خطوات  التقويم  البنائي-1/5

أهداف  تعلمية، مؤشرات  كفاءة، كفاءة  قاعدية، جمالية، مرحلية، (يتدرج  هذا  التقومي وتدرج  مراحل  الكفاءة  
:مية  هذه  اخلطوات  لتطبيقهو حيدد  خمتصو  التعلي) ختامية

.حتديد  األهداف  على  مستوى  الكفاءات  القاعدية  أو  املرحلية- 
.ترتيب األهداف  ترتيبا  هرميا- 
.وضع  املؤشرات  لكل  كفاءة  من  الكفاءات  القاعدية  أو  املرحلية- 
.اءحتديد  احملك  أي  األهداف التعلمية  اليت  نقيس  يف  ضوئها  األد- 
إعداد  بنود االختبار  حبيث  تتخذ  األسئلة  صورة  إجنازات  عاجلة، سريعة، آنية، جزئية  يكون  تدرجها  تبعا  - 

ومن  األدوات  األكثر  شيوعا ومالءمة يف  التقومي  البنائي  . لتدرج  األهداف  التعلمية  ومقاطع  التعليم  والتعلم 
ن  متعدد ، ملء  الفراغ  واألسئلة  اليت  تسمح  بالتقومي  الذايت واحلصول  على  االختبارات  املوضوعية  كاالختبار م

.التغذية الراجعة 
تلعب  التغذية الراجعة  دورا  أساسيا يف  عملية  التقومي  التكويين  بالنسبة  لكل  من  املعلم : التغذية  الراجعة-1/6

تثمر  يف  الضبط  والتحكم  يف التعلمات  القادمة، كيف؟واملتعلم  ذلك  أن  املعطيات  احملصل عليها  ستس

TAGLIANTE Christine l’évaluation, Par CLE international. 1991, P12,-1
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فبعد  إجراء  اختبار  التقومي  التكويين  يقوم  املعلم  بتحليل إجابات  املتعلمني  على  املفردات  املستهدفة وحساب  
ديد املفاهيم عدد  اإلجابات  الصحيحة  من  اإلجابات  اخلاطئة وحتديد  الصعوبات  اليت  واجهت  املتعلم  أي  حت

وإذا  أجاب  معظم  املتعلمني   إجابة  خاطئة  على  مفردات معينة  . واملبادئ اليت  وجد  املتعلم  صعوبة  يف  تعلمها
فيضع  املعلم  اسرتاتيجية  عالجية  . فان هذه  املفردات  متثل  العناصر  التعلمية  املستهدفة  لإلتقان  يف  وحدة  التعلم

للمتعلم، فمعرفته  لنتائج  االختبار  مع  تشخيص  املفردات  اليت  اخطأ  يف  اإلجابة  عنها وإعادة  نامية  بالنسبة
.شرحها  له  جتعله  يعدل  من  سلوك  تعلمه  خاصة  إذا  رافقها  التشجيع والتحفيز

:التقويم  التكوينيإجراءات -1/7
وحتددLETA:اإلجراءات  التالية  للتقومي  التكويين1978ليتا
).األهداف(حتديد  الكفاءة  - 
.حتديد  كيفية  حتقيق  هذه  األهداف- 
.تقومي التطبيق  يف  خطة  حتقيق األهداف- 
.حتديد  أهداف  التحصيل واملخرجات  السلوكية- 
:مستلزمات  تنفيذ  هذا  التقويم  البنائي-1/8

تسيري  التعلممناهج  اإلصالح  حتدد دورا جديدا  للمعلم  هو  
و تسيريه  وفق  الفروق  الفردية  املالحظة  داخل  الفوج  الرتبوي ومبا  يوصل  اجلميع  حنو  األهداف والكفاءات  

:املرسومة وهذا  يتطلب  من  املعلم  كفاءات  نوجزها  فيما  يلي
م ومراحله وخصوصياته  يسمح  للمعلم  ن  املعرفة  الواضحة  ألهداف  التعليإ: - 

فما  جيب  أن  يتعرف عليه  املعلم  هو  التغريات  املراد  إحداثها  عند  املتعلم  حىت  يضع  . بادراك  وظيفة  التقومي
).أوال  التخطيط  فالتنفيذ  فالتقومي(االسرتاتيجيات  املناسبة  إلحداثها  

أوىل، (املتصفح  ملناهج  اإلصالح والوثائق  املرافقة  هلا : غوجية  صياغة  إجرائيةالقدرة  على  صياغة  األهداف البيدا- 
يالحظ  بأن  مقاربة  التدريس  بالكفاءات  تتبىن  وتبقى  على  العمل  مبقاربة  األهداف،  كيف؟ املعلم  ) ثانية وثالثة

باستخالص  أهم  املؤشرات  الدالة  على  مدعو  بعد  حتليل  حقل  التعلم وإجراء  عملية  مسح للمادة  الدراسية
.حتقق  الكفاءة  واليت  بدورها  تفرع  إىل جمموعة  من األهداف  البيداغوجية  السلوكية واليت  تصاغ  صياغة  إجرائية

حبيث  ميتلك  املعلم  القدرة  على  اختيار  الوضعيات  اإلشكالية : القدرة  على  تنويع  األنشطة  التقوميية - 
فالوضعيات  التقوميية  املتعددة  اليت  جتعل  التلميذ  يرتجم ويوظف  املعارف  اليت  بناها  إىل  بناء  أدوات  وشبكات  

.بدءا  من  شبكة  مالحظة إىل  شبكة  حتليل  حمتوى  هلدف  تعلمي(التقومي وتطبيقها  
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درة  على  إصدار  احلكم وتقدير  مستوى  اإلجناز  :القدرة  على  حتليل  نتائج  تعلم  املتعلمني- 
واجبات (استنادا  إىل  حمكات  مناسبة وأيضا  تشخيص  ثغرات وأخطاء  املتعلمني وحتليلها وتصور  أساليب  عالجها  

..)منزلية،استدراك وبيداغوجيا  الدعم
)1(:أما فيما خيص الشروط اليت يتميز خصائص التقومي التكويين فهي كالتايل

:التقومي التكويين عملية شاملة -1
savoir)الفعلية-واملعرفة(savoir)مبعىن أن يكون التقومي شامال جلميع األهداف الرتبوية تلك اخلاصة باملعرفــة -faire)

.حركية والوجدانية- واملتعلقة باألهداف املعرفية والنفس(savoir-etre)واملعرفة الوجدانية
مبعىن أن حتدد املعايري اليت تقيس مدى حتقيق األهداف الرتبوية على مستوى املتعلم، و :قومي التكويين على معايرييبىن الت

تبني مستوى اكتساب الكفاءات والتحكم فيها وبناءا عليها، ميكن للمعلم أن يصدر احلكم بالفشل أو النجاح، لدا 
)(critère de réussiteايري النجاح مبعcritère d’évaluation)( مسيت معايري التقومي

:التقومي التكويين عملية مستمرة-2
التعلمية، وذلك حىت يصبح مبثابة مصدر التدعيم / مبعىن أن يكون التقومي مستمرا ومتكررا طوال الفرتة التعليمة

قصود هنا رتبة املتعلم وليس امل. املعريف الذي من شأنه أن يثري رغبة التعلم لدى املتعلم عن طريق التعديل والتصحيح
. حسب نتائج االختبار أو االمتحان، وإمنا األهم هو أن يقوم املتعلم باختبار أدائه من خالل سريورة اكتساب املعلومات

.هلذا، جيب على املتعلم أن يكون على علم مبعايري النجاح اليت حددها املعلم حىت يعمل على حتقيقها أو جتاوزها ،
مبعىن أن التقومي التكويين يعتمد عملية حتليل نتاج نشاط (évaluation analytique)ـين تقويــم حتليلـي التقومي التكويـ

. الذي ال ميكن مالحظته، ولكن ميكن التعبري عنه عن طريق األداءللكفاءة، أما فيما خيص مصدرها، فيمثله اجلزء الباطين 
فتحليل هذه النشاطات حسب أسس علمية، يسمح لنا بادراك مؤشرات النجاح أو الفشل من جهة ومن جهة أخرى، 

..يسمح لنا باالطالع على مستوى كفاءات املتعلم املتعلقة باملعرفة واملعرفة الفعلية والوجدانية 
لى ما سبق، ميكننا القول أن التقومي التكويين عبارة عن عملية مستمرة تتم يف ثالثة مراحل، يسعى فيها كل من وبناءا ع

ت بيداغوجية تتمحور حول القدرات املراد تنميتها و الكفاءات املراد التعليم والتعلم،حيث جيرى ذلك باستخدام مقاربا

والغرض من . جاح أو الفشلوميكن الكشف عن ذلك، من خالل حتليل نتائج التعلم احملصل عليها واملعربة عن الن. املتعلم
.هذه العملية، هو توجيه املتعلم وتطوير مناهج التعليم ووسائله التعليمة 

بتصرف.42-41، مناهج السنة الثانية إبتدائي، ص 2003مديرية التعليم األساسي، ديسمبر  1
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خصائص التقويم التكويني وفق بيداغوجيا الكفايات-1/9
صر النسق الرتبوي لفعل التعليم و التعلم، وذا بعد بيداغوجي يعّد التقومي يف اسرتاتيجيه التعليم اجلديدة عنصرا من عنا

لعلمية البيداغوجية 
وتفاعالت عناصرها و أهدافها و نتائجها بقصد التعديل أو التطوير أو التجديد، لتفعيل حركة النشاط الرتبوي بصورة 

)1(:ومنيز بني نوعني من التقييم بني النظرة الكالسيكية واحلديثة كما يلي . أفضل 

التقومي تبعا للمحتويات واألهداف- أ
يف اللغة : ويف التقومي يقّدم امل

فيتعلق األمر جبملة من . العربية يعطي أفعاال تصرف أو مجال يطلب تكملتها، ويف الرياضيات يعطي عمليات يطلب جنازها
.ةاألسئلة تتطلب االسرتجاع أو تطبيق معارف ومهارات مكتسب

وممارسة التقومي هذه نتيجة منطقية للتعلمات ألن تعلم املعارف يتم عرب منطق احملتويات أو األهداف املتشتتة، الشيء 
%.50الذي يؤول يف أغلب األحيان إىل تقومي جتميعي وإىل ترتيب التالميذ على أساس معدل يقدر عادة ب 

.ضعية إخفاق، فعليهم إعادة السنة أو مغادرة املدرسةويعترب التالميذ الذين مل يتجاوزوا هذه العتبة يف و 

تقومي مكتسبات التالميذ وفق ا لكفايات-1
عملية تربوية ترمي إىل تعديل املفاهيم العلمية من خالل تصليح االعوجاج اخلاص " املقاربة بالكفايات"يعترب التقومي وفق 

مي يف نفس الوقت أداة قياس وتقدير ملدى تطوير الكفاءات وعامل بالكفاءات املعرفية والتقنية للمتعلم، مما جيعل من التقو 
يستلزم من املكون " ببيداغوجيا الكفايات"هلذاأصبح التقومي الرتبوي حسب التعليمات الرتبوية اخلاصة تكوين للمتعلم ،

الضعف حتديد أهداف ومعايري جناح خاصة بالكفايات املقصودة، حيث يسمح ذلك للمكون باالطالع على نقاط
ونقاط القوة اخلاصة بتعلم املتعلم،إال أن واقع جمال التقومي يبني أن املعلم اجلزائري يعاين من صعوبات يف تطبيق هذه 

:ولتوضيح ذلك سنتعرض يف هذا املقال إىل ما يلي. التعليمات
.يف الّتقومي وفق املنظور األول، يتوّىل املعّلم تقومي مكتسبات التالميذ من املوارد

يعين هذا أن يعرض عليهم هنا . أّما يف الّتقومي وفق املقاربة الكفايات فإّن املعّلم يقّوم إنتاج تالميذه وفق املنظور االدماجي
يرتك املعلم هنا التالميذ يعملون . 

.م أحدمبفردهم دون أن يساعده
:من أجل ذلك، على املعلم 

.بتصرف .202ص. تكوينهاات وأساليب تقويم جودةعبد الكريم غريب،استراتيجيات الكفاي- 1
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فهم النصوص، رصد املعلومات : إعطاء املسؤولية كاملة للتلميذ وذلك مبنحه الفرصة الختيار كل املراحل املؤدية للحّل -
ومن أجل مساعدة تلميذ تعذر عليه حل سؤال ما، ميكن أن تعرض عليه . واملعطيات ، جتنيد املوارد وانتقاء مراحل خطته

ن األسئلة املستقلة بعضها عن بعض، حّىت إذا تعطل يف اإلجابة عن سؤال األّول ميكنه االنتقال إىل السؤال جمموعة م
.فلعّله جييب عنه. املوايل

.إبالغه برأيه يف املواطن اإلجيابية اّليت حّققها قصد دعمها ويف املواطن السلبية من أجل تعديلها أو معاجلتها عند الضرورة-
.راك املسافة اّليت قطعها يف تعّلمه وما بقي عليه قطعها يف جمال حل الوضعيات املشكلةمساعدته على إد-

. تثمني جهد التلميذ بإبراز مواطن الّنجاح يف إنتاجه وتسليط الضوء عليها أكثر من غريها من مواطن الّنقص أو التعثّر
سرية ال ختلو حتما من الصعوبات والعراقيلفليس مثّة كائن أقدر من املعلم على إدراك مؤشرات منو كفاءاته ضمن م

مرحلة الوصول ، - مرحلة العمليات–مرحلة االنطالق : ومييزالرتبويون ثالث مراحل يف العمل الديداكتيكي وهي - أ
.وهي تلك املتعلقة مبخرجات التعليم 

التدريس بواسطة الكفاءات ، تبعا هلذه املراحل الديداكتيكية ميكن التمييز بني ثالث أنواع من األهداف يف سياق - ب
:ب ويتعلق األمر

أهداف مرتبطة بوضعية اإلنطالق-1
.األهداف املدجمة / األهداف املميزة :التعلمية وهي نوعان /أهداف مرحلية تندرج يف سياق العملية التعليمية- 2
.األهداف اخلتامية املدجمة- 3

التعلمية ، ومسرية /ةوتعد هذه األهداف مرجعا يتم يف ضوئه التقومي ، إضاف
.لتدرج اخلربات يف الوحدات التعليمية 

وخيتلف نوع التقومي باختالف اهلدف منه وباملرحلة اليت يتم فيها ، وميكن التميزعلى هذا االساس بني ثالثة أنواع من 
)، التقومي اخلتامي أو التجميعيالتقومي التشخيصي، التقومي التكويين:( التقومي وهي 

Evaluation somative ):النهائي أو التجميعي ( التقويم التحصيلي -3/أ
)1(.عندما يتعلق األمربوضعية الوصول ، وهوحوصلة ملكتسبات املتعلم يف ختام التكوينوذلك

إخل فهو... 
مستوى أو أداء ، و يرتتب على هذا احلكم ترقية ملستوى أعلى أو منح شهادة ، فهو يدل على النتيجة احملصل عليها ، 

.إنه مسعى يرمي إىل إصدار حكم على مدى حتقق التعلمات املقصودة 
ذا املوضوع ، كما أنه عندما يقيم املعلم عمل املتعلمني فقد قيم يف ينبغي أن نرجع للمقارنة مع األهداف اليت وضعناها هل

نفس الوقت عمله وجهده وعاين بدوره قدراته وحدد جتربته ، ويف هذه املرحلة ينقص املعلم من تدخالته إال للضرورة ويرتك 

، مرجع سابق ستر الرحمان نعيمة  1
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يهيء له ظروف بناء املعرفة وال يقدم له املتعلم يتعامل مع املعرفة ليثبت ذاته ويعتمد على نفسه ويبين معرفته بنفسه ، واملعلم
)1(املعرفة جاهزة ، وإن فعل فان التلميذ يعترب اخلاسر األول

بعد استعراض األمناط الثالثة للتقومي وفقا لوقت إجرائه جيدر بنا إعطاء مثال يوضح كيفية توظيف هذه األنواع الثالثة من 
:مية و هو كما يليالتقومي يف عملية التعليم ملادة الرتبية اإلسال

العقيدة: جمــال التعلم
.أركان اإلميان: موضوع احلصة

.: الكفاءة القاعديـة
.يذكر أركان اإلميان الستة و يربط بينها: مؤشر الكفاءة
.يذكر أنه مكلف باإلميان: تقومي مبدئي 

.يعدد أركان اإلميان. * يستخرج حمل االستدالل ألركان اإلميان من النصوص الشرعية: تقومي بنائي
.يبني أن اإلميان الصحيح يكون بدون تفريق بني أركانه- 

.. يعدد شروط اإلميان الصحيح: 
تلميـذ: ت

يتجهون لتعلم
يطبق عليهم 

.وا ملستوى التعلم املرغــــوبمل يصل
وبغوصلوا ملستوى التعلم املر 

يطبق عليهم
مل يصلوا ملستوى ) ت(

اإلتقــان املرغوب
وصوال ملستوى اإلتقان ) ت(

يتجهون لتعلم
.تصور عن استخدام كل من التقومي األويل و البنائي و اخلتامي يف عملية التدريس 

يار نوعني من التقومي، نرى أن إستخدامهما خالل العام الدراسي، إمنا يشّكل مقّوماً إنطالقاً مما سبق، رمبا نستطيع إخت
:أساسياً يف سري العملية التعليمية التعّلمية حنو أهدافها املرسومة، وهذا النوعان مها

دريس كل التقومي من أجل الضبط الذي ورد ذكره مع روجريز ودوكتيل، ذلك أن هذا النوع من التقومي حيدث خالل ت

ROEGIERS, X., WOUTERS, P. & GERARD, F.M., (1992). Du concept d'analyse de besoins en formation à sa

mise en oeuvre, Formation et Technologies — Revue européenne des professionnels de laformation, Vol.I, n° 2-3, 32-42  -1
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مما جيعل املعّلم أكثر إطالعاً على نتائج . وحدة ديداكتيكية وعلى امتداد السنة الدراسية، ويتم استغالل نتائجه بانتظام
عمله التعليمي الرتبوي، وبالتايل أكثر قدرة على التحسني والتغيري، خباصة وأن هذا النوع من التقومي منا يهدف اىل اختاذ 

نوعية التعليم والتعلم ، وتطوير جودة التحصيل لدى املتعّلمني، مع احلد من الفروقات بينهم، قصد حتسني القرارات 
وبالتايل القضاء على الصعوبات قبل استفحاهلا، كما يرمي إىل تأهيل أكرب عدد من املتعّلمني ملتابعة التعلم بشكل حيد من 

.الفشل والتكرار
وية والتقوميات السريعة املركزة وحتليل أخطاء املتعّلمني املتكررة يف إطار مقاربة ومن أهم أدوات هذا التقومي، املالحظة العف

apprentissage lesأما موضوع هذا التقومي. التصحيح وتقدمي الدعم والتقوية –التشخيص  ponételles فهي تلك
.التعلمات الدقيقة

ويين، يشّكالن الركيزة األساس يف عملية التقومي بالكفايات من هنا نستطيع القول أن التقومي من أجل الضبط، والتقومي التك
بشكل عام، وأهم ما فيهما فهما يساعدان على إجراء املقاربات يف تقومي الكفايات، وذلك ملا يتطلبه تقومي الكفايات من 

دقة وعناية
:مراحل تقويـم الكفـايات -ب

:جيري تقومي الكفاءة حسب مرحلتني
يسعى املدرس من خالل هذا التقومي إىل التأكد . والتعلم- أي خالل سريورة عملية التعليم: ستمرة خالل املراقبة امل-1

من مدى حتكم املتعلم يف املعارف واملهارات واملواقف املقصودة يف التدريس، يستهدف هذا التقومي التعرف على املسافة 
لتشخيصها من أجل إجراء التعديالت الالزمة على اليت تفصل املتعلم عن اهلدف الرتبوي والوقوف عند نقاط الضعف

.جمرى تعلمه
التعلمي متاشيا واألهداف اخلاصة مبقاطع - يكتسي التقومي بذلك صبغة تكوينية ويندرج يف سياق املوقف التعليمي

:ويشرتط يف التقومي التكويين ما يلي.الدرس
.أن حيدد املدرس بوضوح أهداف الدرس املتصلة بكل مقطع منه- 
).ذكر مستوى األداء املقبول-قابل للقياس واملالحظة - فعل نشاط (ن يلتزم تقنيات الصياغة اإلجرائية لألهداف أ
.أن تغطي هذه األهداف كل القدرات اليت تنطوي عليها الكفاءة، وذلك ليسهل وضع بنود الروائز- 
منا يشمل التمارين والتطبيقات أن يتخذ االختبار أشكاال عدة حبيث ال يقتصر على األسئلة التحصيلية وإ- 

...واستعمال األدوات واملعارف واملنهجية
.على الرغم من أمهية التقومي التكويين يف التدريس، فإنه ال ميكن أن يقيس إال جانب من الكفاءة أي أداءات التالميذ

هذه االمتحانات مقررا دراسيا  أو بواسطة  االمتحانات النهائية، وينبغي أن تغطي األسئلة: -2
...جزءا منه أو حمورا منه
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وتشكل الئحة الكفاءات بالنسبة للمدرس مرجعية أساسية إلجراء التقومي النهائي   ووضع بنود االختبار ذلك من حيث 
يف .وموضوعيةويشرتط أن تكون أسئلة االمتحان النهائي شاملة صادقة. 

، يطلب من املتعلم القيام بقراءات خمتلفة أو برسومات أو ترمجات ختص ) إطار حتصيلي( هذا النوع من التقومي 
، وذلك قصد الكشف عن مستوى الكفاءات املوجدة لديه واخلاصة باملفهوم الذي درس أو يف طريق دراسته ...املوضوع

وأداة (notions)ه احلالة، يصبح التقومي التحصيلي ميثل أداه تعلم األفكاريف هذ. وذلك قبل الشروع يف التعلم اجلديد
.تقييم الكفاءات

ومما الشك فيه، أن الكفاءات املعرفية العقلية املراد تقوميها بصفة مستمرة على مستوى املتعلم ترتبط ارتباطا وثيقا بصنافة 
" يشريان إىل أن ( DE LANDSHEER VetG)ة العلوم ،حيث جند الزوج دو لندشري فيما خيص تعليمي(BLOOM)بلوم

التحكم : هناك ثالثة أهداف تربوية ختص عملية التعلم ميكن تقوميهاعلى املدى القصري واملدى املتوسط واملدى البعيد وهي
)1(والنقل والتعبري  وللتوضيح، نلخص تقومي هذه األهداف يف ما يلي

:(maîtrise)تقومي هدف التحكم 

حىت نتمكن من املعرفة اجليدة لكل مظاهر العلوم ونتحكم فيها، جيب أن تكون لدينا ملكة :" ابن خلدون إىل أن يشري
فمن دون هذا التدريب للملكات . فهم القواعد بعد دراسة املشاكل اليت تسمح لنا باالنتقال من املبادئ إىل التطبيق

ويبني هذا، أن تقومي التحكم يف (IBNKHALDUN, vol 2, 1968, P 888) "العقلية، ال يصح بنا أن نتكلم عن التحكم
.األصل هو تقومي القدرات العقلية اليت تسمح للمتعلم باكتساب املعرفة العلمية

أما من الناحية البيداغوجية، جند هدف التحكم يرجع إىل مستوى املعرفة والفهم من صنافة بلوم وميكن تقوميه يف املدى 
خيص وسائل التقومي املستعملة يف هذه احلالة، تكون عبارة عن أسئلة مقننة تشمل عدة أجوبة، يطلب القصري، أما فيما

.من املتعلم اختيار اإلجابة اليت يوافق عليها
:(transfert)حتويـل/ تقويـم هــدف النقــل- 

ية أما من الناحية البيداغوجية جند هدف التحويل بالنسبة لصنافة بلوم املعرفية ينحصر بني مستوى التحليل ومستوى العلم
الرتكيب، ويقصد بالتحويل يف العملية التعليمة، قدرة املتعلم على حتويل املعرفة العلمية املتحكم فيها أي املكتسبة إىل جمال 

)2(D’HAINAUT)لويس دهينو ويشري كلحل املشآخر للتطبيق والتوظيف قصد

التحويل األكادميي، ميثل قدرة املتعلم على تطبيق الكفاءة : تتضمن ثالثة مستويات" أن قدرة حتويل الكفاءات الإ
التحويل اإلجرائي، جيعل املتعلم يوظف الكفاءات املكتسبة خارج -املكتسبة يف قرينة تسبه تلك اليت تعلمها من قبل 

أما تقومي هذا ". التحويل الكلي، ميثل القدرة على االجناز التقائي لنشاط املتعلم يف كل املواقف املالئمة –املدرسة

120صمرجع سابق ،وزارة التربية الوطنية ، 1
بتصرف54صمرجع سابق ، عبد العزيز عميمر،  2
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.اهلدف، يتطلب من املعلم حتديد نشاط املتعلم يف صورة أداء قابل للمالحظة، ووضع معايري النجاح كأداة للقياس
:( expression)تقومي هدف التعبري-

. الفعلية واملعرفة الوجدانية اليت يكون قد اكتسبها- عبري من املتعلم التحكم يف كل من املعرفة واملعرفةتستلزم عملية الت

شومسكي قافية املعقدة اليت ميكن استعماهلا فطريا، حيث جند الرتكيب، وذلك لكون التعبري ميثل امليكانزمات الث
(CHOMSKYNoam,1969,P 125) الشخص الذي يكتسب اللغة يكون بطريقة ما قد استنبط "يشري إىل أن
(intériorisé)نظام القواعد الذي حيدد الشكل اللفظي(phonétique)(contenu

sémantique)" ويكون تقومي هدف التعبري طويل
.املدى 

إجناز شبكة لتقومي الكفايات- ت
:ميكن إجياز شبكة تقوميية  باحرتام القواعد التالية 

.توضيح الكفاءة املراد تقوميها ووصفها وصفا مفصال-1
.يات التعليمية املتصلة بالكفاءةعزل الوضعية أو الوضع-2
.حتديد ووصف القدرات اليت تنطوي عليها الكفاءة والسلوكيات اليت ينبغي أن يظهرها املتعلم-3
.حتديد األهداف الرتبوية لكل مرحلة من مراحل الدرس-4
.اليت تستلزمها حتقيق هذه األهداف) مهارات- مواقف- معارف(حتديد احملتويات -5
.ول ختصيص تتقاطع فيه القدرات باحملتويات احملددةوضع جد-6
.استخالص من اجلدول املؤشرات السلوكية الدالة على األداءات املطلوبة يف الكفاءة-7
.حتديد األوزان وعدد الفقرات ملختلف اجلوانب املتصلة بالكفاءة-8

)1().ألداءا(إعداد التمارين واألسئلة حبيث خيترب كل سؤال جانبا من الكفاءة - 9

تقويم اإلشراف التربوي وفق الكفايات- 15
وينبغي أال . تزداد أمهية رسالة الرتبية يف هذا العصر بالذات ، ألنه حبق عصر الثورة البشرية والثورة العلمية

)2(جهدا يف سبيل النهوض مبؤسساتنا الرتبوية ورفع كفايتها وزيادة فعاليتها ندخر 

لة للتأكد من مدى النجاح يف بلوغ األهداف اليت حددها برنامج اإلشراف الرتبوي وهو والتقومي هو اجلهود املبذو 
دراسة مدى جناح األساليب والوسائل اليت استخدامها جهاز اإلشراف الرتبوي يف هذه العملية وذلك من أجل إعطاء 

TAGLIANTE Christine l’évaluation, Par CLE international. 1991 PP21-22  -1
2-D’HAINAUT Louis,(1988) des fins aux objectifs de l’éducation, 5èmè édition, éd Labor, Bruxelles,1988,PP285-28
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تطلع للمستقبل ووضع خطط القائمني على برنامج اإلشراف الرتبوي صورة واقعية عن هذه العملية تساعدهم يف ال
:.اإلشراف اجلديدة

1 -.
.التقومي عملية شاملة جلميع أبعاد برنامج اإلشراف وعناصره- 2
ستهدف دراسة جوانب القوة والضعف يف برنامج اإلشراف الرتبوي بقصد اإلفادة من القوة التقومي عملية تشخيصي ت- 3

.وعالج الضعف
.التقومي عملية نامية مستمرة تواكب الربنامج اإلشرايف منذ بدايته وتستمر طيلة فرتة امتداده- 4
علومات معيار للحكم على الربنامج يتم التقومي على أساس مجع ودراسة معلومات صحيحة وكامنة حبيث تتخذ هذه امل- 5

.اإلشرايف 
التقومي وسيلة وليست غاية فهو وسيلة لتحسني عملية اإلشراف الرتبوي وعالج الضعف املوجود فيها- 6

)1(وسائل التقومي

.وحيتاج ذلك إىل التقومي املستمر واهلادف إىل التطوير والتحديث مبا يتمشى مع متطلبات العصر احلديث
" ائيلميخ"ويرى 
وتظهر فائدة التقومي بالتعريف مبواطن الضعف لتالفيها ومواطن القوة لتنميتها واستثمارها ويف إمداد املتعلم بصورة .

)2(رير استجاباته الصحيحة والتخلص من اخلاطئةخاصة بالتغذية الراجعة املفيدة له يف تق

:منها ختوفات من تقومي األداء اإلشرايف هناك 
:منها ،

دارة العليا ما تستخدم من قبل اإلملاذا نتعب أنفسنا يف تقومي فاعلية األداء اإلشرايف يف حني أن نتائج هذا التقومي نادرًا- 1
.؟ 
ومل يتغري لديها شيء...مثل هذه التقوميات للتدريب ) س(لقد سبق وجربت منظمة - 2
اإلشراف الرتبوي ؟) أثر ( ال نعرف كيف نقيس أداء- 3
فلماذا نتعب ) إذا أرادت(تستطيع اإلدارة العليا أن تفعل ما تريد من إصالحات دون تقومي فاعلية األداء اإلشرايف  - 4

سنا يف تقومي جهودنا اإلشرافية ؟أنف
.أو تزعج البعض اآلخر قد تعكس نتائج تقومي فاعلية األداء اإلشرايف أمورًا ال ترضي البعض - 5

نة الدراسيةة وتحسين مستواهم السبن يحي زكريا، المدخل بالكـفـايات ، مداخلة بالملتقى التكويني لقائدة مفتشي التعليم اإلكمالي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربيمحمد1
)19-17(ص م  2003/2004

13ه،ص5014ل الخليج العيسوي عبد الرحمان ، التوجيه التربوي والمهني مع دراسة ميدانية للميول الدراسية لدى الطلبة الجامعيين ، مكتب التربية العربي لدو  2
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يف أن نقيس نتائج فاعلية األداء اإلشرايف ومكمن الصعوبة يف أنه هناك العديد من )شبه استحالة(هناك صعوبة أو - 6
.ويصعب توفريها، مجعها ومعرفتها قبل عملية التقومي البيانات واملعلومات الواجب 

.يصعب إخضاعه ألدوات القياس النمطية...اإلشراف الرتبوي نشاط إنساين - 7
:تقومي األداء اإلشرايف لمربرات ويف الواقع أن هناك

.املساعدة يف كشف إجيابيات اإلشراف وتدعيمها ومعرفة جوانب السلبيات وحماولة عالجها- 1
.ترتيب األولويات اخلاصة بالربامج اإلشرافية وفق ما يكشف عنه التقومي - 2
.التخطيط للتحسني املستمر جلهاز اإلشراف الرتبوي وأساليبه وخدماته - 3
.تنفيذ توصيات الدراسات اليت أثبتت ضرورة تقومي املشرفني الرتبويني ألدائهم بأسلوب علمي موضوعي- 4
وكذلك ، برنامج اإلشراف بنجاح الربنامج يشعرهم باالطمئنان وحيفزهم للعمل ويوجههم لغاياتهمعرفة املشرتكني يف- 5

.فإن معرفتهم بفشل الربنامج ميكنهم من تغيري ما هو حباجة إىل تغيري ، ويوجههم حنو اجلهود املطلوبة
.ناسبة- 6
وإعطاء توصيف دقيق،رسم أهداف واقعية قابلة للقياس- 7

.ويتضمن الوصف يف هذه احلالة املسؤوليات وااللتزامات الوظيفية،األهداف املرسومة
نه األداة املهمة اليت تسهم يف التطوير املطلوب جلميع وقد برز االهتمام مبسألة التقومي منذ سنوات غري بعيدة ، وذلك لكو 

عناصر العلمية الرتبوية ويف مقدمتها املعلم ،و متخط عن هذا االجتاه االهتمام مبنفذي عملية التقومي،ومن أبرزهم املشرفون 
.التعلمية مبختلف جوانبها/ ة

ويعد تقومي املشرفني الرتبويني وبرامج اإلشراف الرتبوي من األمور الضرورية لتحسني اإلشراف وتطوير براجمه ، وحىت يكون 
أن القيادة الرتبوية واملمارسات )"ديراين( ويرى. هذا التقومي صحيحا وسليما ومتكامال جيب أن ينظر إليه كلية متكاملة 

رافية يف معظم بالد العامل النامي مازالت حىت هذه األيام تعوقها ممارسات تقليدية البد من تغيريها أو تطويرها إذا اإلش
رغب يف حتسني الواقع الرتبوي وحتسني أساليب القيادة الرتبوية اإلشرافية،والبد من إدخال وسائل تقومي فاعلة وشاملة 

".أجل الكشف عن فاعلية هذه األساليب والعمل على تطويرهاودقيقة وموضوعية ومستمرة إىل امليدان من
ذلك أنه من املهم جدا تطوير وسائل "مؤكدا أمهية تطوير أساليب تقومي أداء املشرفني الرتبويني) ديراين(ويضيف 

عته فاملشرف يقوم بوظائف كثرية يف تنفيذ برامج اإلشراف ولكل مشرف طبي،لتقومي املشرفني للوقوف على فاعليتهم
وأسلوبه ومنطه يف التعامل وال ميكن أن يقاس نشاطه وتقومي فاعليته يف تأدية هذه الوظائف إىل بتوفري وسائل خاصة يقوم 

)1(

1مسعد محمد زياد ، موقع سابق
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أنه جيب على املشرفني الرتبويني أن يقومو " أوليفا " ويؤكد 
وتعترب التغذية الراجعة لألداء ضرورية جلميع . 

لراجعة بالطرق املتخصصني الذين يرغبون يف النمو املهين والتطور العلمي،ويستطيع املشرف الرتبوي احلصول على التغذية ا
:التالية 

.بقوم املشرف الرتبوي عادة عن طريق مديره املباشر - 1
self evaluation يقوم املشرف الرتبوي أداءه بنفسه وهو ما يعرف بالتقومي الذايت- 2

3 -)1(.
جمموعة من الصفات اليت جتعل إنسانا معينا مشرفا تربويا ممتازا ، بل إن وال يستطيع أي شخص أن حيدد صفة بعينها أو 

حتصيل يكتسب ببطء وفن يتكون برتاكم مكوناته ، وهذا التحصيل "هي )  األفندي(املهارة يف اإلشراف كما بني 
)2(".يكتسب باخلربة اليت تنتج عن تقومي املشرف عمله ونفسه وتعديل أسلوبه يف كل مرة جيد داعيا لذلك

فإذا كان املشرف صادقا مع نفسه ويرغب يف تاليف نواحي القصور لديه ويف تصويب أخطائه،عليه أن حياول تقومي نفسه 
:وعمله بوسائل متعددة مثل 

.انطباع املدرسني عن املشرف الرتبوي- 1
.األثر العام الذي يرتكه برنامج اإلشراف الرتبوي على املستفيدين منه - 2
)3(.على نفسه وتقييمه لعمله ورضاه عما حققه وما مل حيققه والصعوبات اليت اعرتضتهحكم املشرف - 3

:أن تقييم املشرف الرتبوي يشمل جانبني مها) ديراين (ويرى 
:التقومي الذايت-1

يف تقومي وهو التقومي الذي يصدر من املشرف نفسه لتقومي ذاته وأدائه مع توفر معايري واضحة وقوائم ر صد تفيد املشرف 

رها وانفعها أفضل الوسائل لتقومي اإلشراف وأيس
التقومي اخلارجي- 2

:ويتمثل يف عدة أشكال منها 
التقومي من قبل اللجان اخلارجية يسهم يف عضويتها إداريون وتربويون ومشرفون ومعلمون يقومون بوضع معايري حمددة - أ

وشاملة بقصد الكشف عن مواطن القوة والضعف يف الربنامج اإلشرايف

.136م ، ص1990جامعة سبها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى ، .ميخائيل امطانيوس ، التقويم التربوي الحديث  1

4ه ، ص1410ديراني محمد عيد ، العالقات اإلنسانية في اإلشراف التربوي ، المجلة الثقافية ، الجامعة األردنية ، العدد التاسع عشر ، صفر  2

43صمرجع سابق ، مها محمد خلف الزايدي ،: نقال عن أوليفا 3
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ستطيع الرئيس هنا استخدام أساليب خمتلفة للتقومي للوقوف على نتائج اجلهود اإلشرافية تقومي الرئيس للمرؤوس ، وي- ب
مثل نتائج التالميذ ومدى رضاهم عن الربنامج اإلشرايف وارتياحهم للنشاطات ومدى رضا املدرسني وارتياحهم للمشرفني 

.وفاعليتهم 
.)1(الن تطويرهم يعترب حمصلة جهود املشرفني الرتبوينيتقومي املدرسني للمديرين وللمشرفني وبراجمهم اإلشرافية - ج

واليت تعد تطورا مهنيا لكل من املدرس clinical supervisionوميكن القول أن التحليل املنظم لنتائج اإلشراف العيادي 
)2(ةواملشرف متكن من تقومي املشرف لذاته وكذلك يتمكن املدرس من تقومي عمل مشرفه بطريقة مناسبة وموضوعي

املعايري اليت يتم استخدامها عند تقومي املشرف الرتبوي ) مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج العريب(وقد حددت دراسة 
:بدول اخلليج العريب وهي 

.البحوث والدراسات اليت أسهم فيها املشرف الرتبوي يف جمال عمله - 1
.يبية للمدرسني مسامهة املشرف الرتبوي باحملاضرات يف الدورات التدر - 2
.التجارب الرتبوية اإلبداعية اليت اقرتحها املشرف الرتبوي يف جمال ختصصه - 3
.مستوى حتصيل التالميذ يف املدارس اليت يشرف عليها - 4
5 -.
.شرف عليها النشاطات العملية واالجتماعية والثقافية للمدرسة اليت ي- 6
.عدد الدورات التدريبية اليت حيضرها املشرف متدربا - 7
)خالل السنة الدراسية(عدد التقارير الرتبوية اليت يكتبها املشرف عن املدرس أو بشكل عام - 8
.عدد سنوات اخلدمة يف جمال اإلشراف الرتبوي - 9

.عدد املدرسني الذين يشرف عليهم - 10
.ي حصل عليه املؤهل العلمي الذ- 11
.عمر املشرف الرتبوي - 12
.فاعلية إشرافه وتبنيه االجتاهات الرتبوية احلديثة ومنو العاملني معه يف امليدان - 13
.شخصيته وصفاته وسلوكه - 14

تنوع أساليب عمله يف الصف و الدروس التوضيحية ومداوالته مع زمالئه يف االجتماعاتواحللقات وورش العمل - 15
.قته برؤسائه وزمالئه عال- 16
.اجلهد الذي يبذله وإخالصه يف عمله - 17

.86ه، ص1396، القاهرة ، عالم الكتب ،2األفندي محمد حامد ، اإلشراف التربوي ، ط 1
، دار الفكر للطباعة والنشر 2الدويك تيسير وياسين ، حسين ، عدس ، محمد عبد الرحيم والدويك ، محمد فهمي ، أسس اإلدارة التربوية والمدرسية واإلشراف التربوي ، ط2

.110ه، ص1417يع ، عمان والتوز 



المدرسةفيبالكفاياتالمقاربةالرابعالفصل
الجزائرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

217

)1(حرصه على التجديد واالبتكار - 18

و يف األخري وكنتيجة عامة لتقومي العملية اإلشرافية نسعى إىل  إجياد املشرف القائد الكفء الذي له من 
تنظيم املدرسي ومنها على وجه اخلصوص منظومة الصفات القيادية ، ما جيعله قادرا على التأثري على كافة جوانب ال

تسارع ذلك أن عهد اإلشراف اإلداري السلطوي قد وىل نتيجة للتطور امل.، وبالتايل حتقيق أهداف العملية التعليمية ككل 
.وهذا ما سيتم تناوله بشيء من التفصيل يف الفصل الثالث . يف الفكر اإلداري و الرتبوي من خالل تطور نظرياته 

المقارنة بين بيداغوجيا األهداف وبيداغوجيا الكفاءات-ثانيا 
السلوك عرب مراحل  إال الفائدة األساسية من أجرأة األهداف هي الدقة يف حتضري الدرس وحتقيق النتيجة ، وذلك بتجزيء

.أن الذي حيدد هذا اإلجراء التجزيئ هو املدرس ، ويبقى املتعلم منفعال ومتلقيا  
وحدةيفاإلجرائيةاألهدافدمجأساسعلىاإلجرائيةقواعدهااألهدافبيداغوجيامنالكفاياتبيداغوجياتستفيد
والقياسللمالحظةقابلةسلوكاتهياألهدافكانتفإذا. اتياذاملعرفةيبينفاعالعنصرااملتعلمفيهايكونمتكاملة

هوومامعريفهومافيهايتداخلاملركبةاألفعالمنجمموعةباعتبارهاإالحاالمالحظتهاميكنالالكفايةفان،حاال
هذاورغم،دةجديأووضعياتيفاألفعالهذهتوظيفعلىالقدرةيفتتجلىكما،وجداينهووماحركي

حمددجماليفمهمةاجنازعلىوقدرةمهارةباعتبارهاعليهاواحلكممعاينتهاميكنالفانهاملتحققةللكفايةاملركبالوصف
منمجلةإىلوسنتطرقاإلجرائيةاألهدافيفاألمرهوكماوالتقوميللمالحظةقابلةأداءاتإىلجتزيءهامتإذاإال

)التقييم–التعليم–التلميذ–التعلم(حسب الكفاياتوبيداغوجيةاألهدافبيداغوجيةبنياألساسيةالفروق

(f.p.c)التكوين بالكفايات  f)التكوين باألهداف  .p.o) الموضو 
ع

على المعارف الفعلية- خصوصا-يرتكز
مقاصد التعلم شاملة وأقل وضوحا-
)معارف ، مهارات ، قدرات(التعلم مندمج -
cognitiveجد متأثربالسيكلوجية المعرفية-

يعتمد في تطوره على األنشطة التطبيقية-

على المعارف- خصوصا-يرتكز

مقاصد التعلم في غاية الوضوح-
)األهداف غير مندمجة(التعلم مجزأ-
جد متأثر بالسيكلوجيا السلوكية-
.يعتمد في تطوره على التمارين النظرية -

التعلم

صعوبة تحقيق النتيجة لكونها تتصف بالشموليةيدرك ب-
يندفع إلى النشاط بحافز داخلي-

يدرك بسهولة تحقيق األهداف
يندفع إلى النشاط بحافز خارجي-

التلميذ

95ديراني محمد عيد ، مرجع سابق ، ص 1
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يرتكز على تعليمات عامة تساعد على المبادرة- يرتكز على تعليمات واضحة تساعد على انجاز الفعل-
يرتكز (عناصر المتبادلة التأثيرظهور أهمية العليم ذي ال-

)على أنشطة التعلم والتقييم التكويني
الميل إلى الشمولية-
تخطيط أنشطة التعليم بداللة الكفاءات ثم بداللة محتوى -

المادة

تظهر أهمية التعليم التلقيني-
الميل إلى التحليل-
تخطيط أنشطة التعليم أوال بداللة الكفاءات ثم بداللة -

المادةمحتوى

التعليم

حجم التقييم أكثر سعة-
)تتضمن إصدار حكم(عملية القياس نسبية -
البحث عن اإلدماج بين التعليم والتعلم والتقييم-
يحدث التقييم عن طريق فعل مندمج-
مقارنة النتائج بمقاييس النجاح: التقييم مقياسي -
الميل إلى النوعية-
)لكفاءاتالبحث عن إدماج ا(انتقاء المحتوى -
تحليل مصداقية التقييم يكون صعبا نسبيا-
)إستراتيجية التعلم(يعرف بدرجة التحكم في الكفاءات-

حجم التقييم اقل سعة-
عملية القياس موضوعية-
في بعض األحيان يحدث شق بين التعلم والتقييم-
التقييم يحدث بصوغ أسئلة وأحيانا عن طريق المشروع-
المقارنة بين التالميذ:التقييم معياري -
الميل إلى الكمية-
)تغطية محتوى المادة(البحث عن فاعلية المحتوى-
تحليل مصداقية التقييم يكون صعبا نسبيا-
.يعرف بالنتائج بداللة األهداف -

التقييم

)1(الكفاياتباألهداف و التدريس بمقارنة بني التدريس) 5(اجلدول 

بيداغوجيا الكفايات في المدرسة الجزائرية بين الواقع والمأمول-لثا اث
م كإطار مرجعي لصياغة الربامج واحملتويات 2003لقد اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم ببالدنا املقاربة بالكفايات منذ 

اغوجيا ، توضيح األمور للقائمني على العملية الدراسية ، لكن هل متت موازاة مع تغيري املناهج والرهان على هذه البيد
وفك اللبس والغموض الذين يكتنفان هذه املقاربة ، ويقفان كعائق أمام تقدم العملية –السيما املدرسني –الرتبوية 

التعلمية بشكل عام ؟
كم يف هذه املستجدات مبعىن آخرهل أصبح املدرس يف ظل انتقاله من بيداغوجيا األهداف إىل الكفايات قادرا على التح

البيداغوجية مع ما حتمله من تغري يف جانبها النظري املفاهيمي وجانبها امليداين يف مواجهة مشكالت ميدانية تتطلب 
يف آن واحد ؟... املعرفة واخلربة والبحث العلمي 

:تخوفات ومحاذير من تطبيق بيداغوجيا الكفايات - 1
يق بيداغوجيا الكفايات ، وقد واجهت انتقادات الذعة  من طرف الرتبويني احلقيقة أن هناك ختوفات وحماذير من تطب

:انفسهم ، وميكن االشارة اىل بعض هذه التخوفات واحملاذيربشكل عام كما يلي 

44مها محمد خلف الزايدي ، مرجع سابق ، ص: فيفر ودنالب نقال عن  Pfeiffer & danhap1
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ي- 
قول البعض ان هذه البيداغوجيا ما هي اال تعبري عن مجلة من النظريات الغربية اليت جتعنا خاضعني للتغريب والغزو الفكري 

نظريات أصبح أبناؤنا حقال للتجارب ، تطبق عليهم " ويقول آخرون .هذا على حساب هويتنا وخصوصيتنا الثقافية، و 
أخرى دون ان هناك انتقاال عشوائيا من نظرية اىل أخرى ومن بيداغوجيا اىل ويرى البعض" .احملاولة واخلطأ"على طريقة 

)1(مربرات وال سابق إنذار

ات السلبية لدى الكثري من االسرة الرتبوية حنو هذه البيداغوجيا فانه من الناحية امليدانية جند جتسيدا هلذه نظرا هلذه االجتاه
:أنجند –و يف الوقت الذي تتم فيه املناداة بتطبيق البيداغوجيات احلديثة - حيث- املخاوف 

.والظهور أمام التالميذ كمالكني للمعرفة - 
االهتمام بالتالميذ الذين يظهرون ثغرات اثناء التعلم غالبا ما تواجهه صعوبة التحكم يف جمريات العمل والوصول اىل - 

من نتائج  آنية ، ما دام هؤالء التالميذ يظهرون الالمباالة يف السري قدما مع االخرين ، مما يولد لدى املدرس نوعا
.

يتذرع عدد من املدرسني ، يف عدم اقتناعهم جبدوى بيداغوجيا الكفايات ، بغياب الوسائل الكافية والظروف املناسبة - 
فاملطلوب من املدرس . ميذ على العوامل االجتماعية والنفسية خارج املدرسة لتطبيقها ، ويلقون باللوم يف تعثر التال

)2(استعمال احلد االدىن مما هو متوفر من االمكانيات احمللية 

تبني تلك الصعوبات ، أن بيداغوجيا الكفايات تتطلب من املدرس جمهودات اضافية باملقارنة مع املمارسات التقليدية - 
ري الدروس أو على مستوى اجنازها ، أو على مستوى العالقة مع املتعلم ، وعليه ان يفكر ، سواء على مستوى حتض

.باستمرار ويصمم للوضعيات التعليمية لتجاوز الصعوبات اليت تعرتضه وتعرتض املتعلم 
وف املالئمة وان املسألة ليست يف قبول أو رفض النماذج احلديثة ، بل املسألة تكمن يف توفري الشروط الضرورية والظر 

".من أراد العسل فليتحمل لسعات النحل " لنجاحها ، وكما يقول املثل الشعيب 
غري ان التخوف يبدو مشروعا من جهة النتائج اليت توصلت اليها بعض الدراسات احمللية ، كدراسة حممد بوعالق اليت 

يف الثمانينات ال خيتلفون عن املعلمني الذين وظفوا املعلمني الذين خترجوا من املعاهد التكنولوجية للرتبية" توصلت اىل أن 
مباشرة قبل تلك الفرتة أو بعدها فيما يتعلق بالقدرة على التمييز بني االهداف التعليمية سواء من حيث املواصفات او من 

")3(

103م ص1998يج ، المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ، اإلشراف التربوي واقعه وتطويره ، الرياض ،  مكتب التربية العربي لدول الخل 1

اهم بالحراش ،اسس بناء المناهج وفق المقاربة بالكفاءات ،دراسة نظرية ، دائرة البحث والتوثيق بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستو / سليمة شرافي  2

، بجامعة عمار الثليجي باألغواط 2006جوان 04مجلة الدراسات ، العدد : في -يرمحمد داودي ، النظرية البنائية كأساس لبيداغوجيا الكفاءات آمال ومحاذ–بوداود حسين 3
93، ص
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وعا أكثر انطالقا من النتائج اليت توصلت اليها دراسة أمحيد حسينة حول عدم حتكم ويبدو التخوف مشر 
)1(املعلمني يف بيداغوجيا الكفايات 

وما توصلت اليه دراسة سرت الرمحان نعيمة من نتيجة مفادها عدم حتكم الرتبويني وعلى رأسهم املشرفني يف املستجدات 
)ابقةأنظر الدراسات الس(البيداغوجية احلديثة 

.مالحظات حول التقويم بالكفايات في المدرسة االبتدائية-3
يدخل التقومي ضمن أهم العناصر األساسية اليت تقوم عليها املقاربة بالكفايات، فهو عملية مندجمة يف املنهاج الدراسي،  

إنه عنصر يتفاعل مع . لرتبوي كما هو الشأن بالنسبة للطريقة التعليمية، وال ميكن االستغناء عنه خالل ممارسة الفعل ا
خمتلف عناصر بنية اإلسرتاتيجية التعليمية التعلمية، وهو بذلك ال يكون منفصال عنها، بل يساهم بشكل فعال يف انسجام 

.وحدة البنية قصد حتقق الكفايات املستهدفة
ني اجلزائريني ال زالوا ميارسون التعليم وبالرجوع إىل الواقع الرتبوي للمدرسة اجلزائرية يف جمال التقومي، جند أغلب املعلم

وبالتايل التقومي التكويين، وهذا ما التمسناه "بيداغوجيا الكفايات" املتمحور حول املعلم ومعظمهم جيد صعوبات يف تطبيق 
املطروحة عند إجرائنا الدراسة االستطالعية اخلاصة باملوضوع يف مستوى التعليم االبتدائي ، أما فيما خيص طبيعة األسئلة 

فهي ال تقيس يف معظم احلاالت إال قدرة االسرتجاع والتذكر كما كان عليه يف التقومي التقليدي، إضافة إىل هذا، عدم 
اهتمام املعلمني ببعد التقومي التشخيصي الذي من شأنه أن يبني النقائص املتعلقة باملفهوم املدروس قبل توسعيه حسب 

لتقومي التحصيلي اخلاص بنتائج التعلم، جند أغلب املعلمني يقيمون هذه األخرية أما فيما خيص ا. مستويات الصياغة
أو قيمة كيفية دون مرافقتها بعبارات توجيهية للمتعلم ختص نقاط ضعف تعلمه أو نقاط قوته ( نقاط )بإعطاء قيمة كمية 

املناهج التعليمة تؤكد على استعمال التقومي املتعلقة باملفهوم املقصود، وذلك بالرغم من أن التعليمات الرتبوية الواردة يف
.الذي يسعى وراء تكوين الفرد من خالل التقومي الذايت(évaluation formative)التكويين

أما فيما خيص أشكال التقومي اليت استقيناها من امليدان واملتداولة لدى أغلب املعلمني اجلزائريني ملختلف املواد التعليمية 
بدون أي مالحظة أو 10/ 10و0بني ( évaluation valeur)يف معظم األحيان، يرتاوح التقييم الكمي: فهي كالتايل

توجيه خيص مستوى كفاءات التعلم وتطويرها، أما فيما خيص التقييم الكيفي الذي يرافق يف بعض األحيان التقييم 
جيد جدا، جيد، ال بأس، دون : هي كالتايلالكمي، أي ملا يطلب من املعلم كتابة مالحظات حول نتائج التعلم ف

الوسط، دون املتوسط، ضعيف، ضعيف جدا، دون املستوى، واصل على هذا املنوال، عليك أن تعمل أحسن 
طبعا هذا النوع من التقومي إذا اعتربناه كذلك،ال ميكنه أن خيدم املتعلم من الناحية الرتبوية مهما كان جمال تكوين 

إليه،ال من ناحية مستوى التعلم والتقدم يف املفاهيم العلمية أو مستوى الكفاءات بالنسبة للمتعلم، الشخصية الذي نتطرق 
وال من ناحية اطالعه على النقائص أو الصعوبات اليت يعاين منها فيما خيص التعلم، مما جيعل عملية التقومي التكويين 

10صم2007محمد الراجي  ، بيداغوجيا الكفايات من أجل الجودة في التربية والتعليم ، طوب بريس ، الرباط ،  1
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د للمرجعية اليت ميكنه من خالهلا أن يربر مدى صالحية تفتقد مصداقيتها بالنسبة للمتعلم، وذلك لكون املعلم يفتق
وفعالية القيمة الكمية أو الكيفية اليت قدمت للمتعلم، فهذا النوع من التقومي املتداول يف مدارسنا ولألسف، ال ميكنه أن 

.
بقة أن التقومي التكويين خيتلف عن التقومي التحصيلي من حيث الغاية و الوظيفة البيداغوجية لكنهما ال بينت القراءات السا

" خيتلفان من حيث الطريقة،أي كالمها يستعمل نفس أدوات التقومي، أال وهي األسئلة اليت تتضمن يف معظم األحيان 
ريشكل السؤال، وذلك حسب املعايب إتباعها قصد حل مصياغة املوضوع املراد معاجلته والتعليمة أو القاعدة اليت جي

.ةاملكتسب
وعليه، فإذا كان للتقومي التكويين دورا مهما يف عملية التعلم الذايت للمتعلم، فإن التقومي التحصيلي يسمح جبرد مكتسبات 
أو قصرية املدى، ويشارك أيضا 

.التقومي التحصيلي يف تقومي تطبيقات بيداغوجية ختص نشاط املعلم 
:االصالحات الواجب اعتمادها في النظام التعليمي -2

يف إصالح املنظومة الرتبوية من األمور الضرورية اليت ينبغي على الوزارة املعنية واملشرف املدرس كل منبال شك أن اخنراط
ت

لتحقيق هذا الغرض البد من العمل جبدية على توفري الوسائل املادية واملوارد البشرية  وفتح قنوات -ويف نظرنا–لذلك 
اخل وبشكل يليب احلاجة الفعلية لعملية التعلم ويرفع من مستوى ...وورشات االتصال وعقد لقاءات وحماضرات وندوات 

.املعلم واملتعلم على حد سواء ، وعدم االكتفاء بإصدار مذكرات مومسية 
املقررات وتتمثل هذه التغيريات عنبدالان جناح املقاربة بالكفايات رهني بإجراء تغيريات يف كل أبعاد النظام الرتبوي 

)1(:فيمايلي 

اعادة صوغ النقل الديداكتيكي-1
ابتكار طرق تقومي جديدة-2
اعتماد التفريد يف التعليم-3
تغيري أشكال وأساليب تكوين املدرسني-4

تسعى يف مقامها الغول إىل " التواصل الدميقراطي ، و 
:تكوين الكفايات املنشودة ، من خالل توفريجمموعة من الشروط السيكوبيداغوجية نذكر أمهها فيما يلي 

تفريد التعليم واحرتام إيقاعاته عند املتعلمني- 

255م البليدة ص 1999ر الكتاب ، طبعة محمد بوعالق ، الهدف االجرائي ، تمييزه وصياغته ، دراسة نظرية ميدانية ، قص 1
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تسيري عملية انتقال املتعلمني من وحدة إىل أخرى ، مع توفري إمكانية اختيار احرتام الفروق الفردية من خالل - 

توفري املستويات الضرورية املؤشرة على جناعة وجودة الكفايات املنشودة- 
مستويات اداءات الكفايات اليت حتققت بالفعل ، تيسري عملية تقييم التعلمات عند التالميذ ، مع الوقوف الدقيق مع

)1(وبالتايل ، توفري إمكانات وسبل الدعم والتقوية 

.التحليل والرتكيب والنقد : تدريب التالميذ على العمليات العقلية مثل - 
 -.
ابية عن الذات من خالل التفاعل االنساين بكل أنواعه ومستوياتهالعمل على تنمية مفاهيم اجي- 
.العمل على تنمية نزعة الثقة بالنفس واألمل يف احلياة يف نفوس التالميذ - 
.العمل على غرس التقدير يف نفوس التالميذ للفروق الفردية بكل أشكاهلا وأنواعها - 

.تعليم التالميذ كيف يتعلمون ذاتيا وفرديا ومجاعيا 
.مساعدة التالميذ على تطبيق اخلربات اليت يكتسبوها يف املواقف اجلديدة 
أمر ضروري ومشروع غري ان ذلك وارد وهووجممل القول فانه مهما يكن من ختوفات ، فان االمل يف التغيري االجيايب

األداء حتسني سواء على مستوى مشروط يف اعتقادنا جبملة من التدابري واالصالحات اليت جيب ان تباشرها اهليئات الوصية
وجعله يرقى اىل النوعية واجلودة ، هذا باالضافة هذه البيداغوجيا يف ضوءالبيداغوجي لألسالك املؤطرة للمنظومة التعليمية 

بية الكفيلة بتحقيق األهداف النوعية للرت االمكانيات والوسائل والطرائق اىل االستخدام األمثل للتكنولوجيات املتطورة وتوفري 
. بشكل عام واالشراف على وجه اخلصوص 

مرجع سابق ، بتصرف، حسينة أحميد1



الفصـــــــل الخامــــس
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:هيدمت
لقد عرفت املقاربة بالكفايات، كمدخل للمناهج والربامج ، تطورا من حيث املفهوم أو من حيث أجرأته عرب املمارسات 

الرتبوية املختلفة ، وخالل كل مرحلة من مراحل هذا التطور، مت تدقيق مفهوم 
تساعد على بناء أسس نظرية هلذه املقاربة من جهة، ومن جهة أخرى جتاوز النماذج البيداغوجية السابقة اليت مل تعد قادرة 

.على التكيف مع املتغريات املتسارعة يف امليدان الرتبوي 
ويني الوطين والدويل ، والتجارب املعتمدة ببعض األنظمة ومن خالل النقاش الدائر حول املقاربة بالكفايات على املست

الرتبوية ، ميكن القول بأن املناهج التعليمية املعتمدة تنبين على أساس منوذج ميزج بني الكفايات املستعرضة والكفايات 
لرتبوية ، وذلك بغرض ويتم الرتكيز أكثر فأكثر على الكفايات املستعرضة كلما ارتقينا عرب املراحل واألسالك ا. النوعية

.
ويكاد يكون إمجاع لدى الباحثني أن التصور الداعي إىل تبين مدخل الكفايات جاء كحركة تصحيحية لتجاوز الثغرات 

.اهلادفهـداف، وبالتايل ميكن اعتبارها امتدادا وتطويرا للتدريسباألاليت رافقت موجة التدريس
الصدد العمل املتميز وقد برز يف هذا1980و1975التساؤل حول جناعة بيداغوجية األهداف كانت مابني سنوات بداية

Centre d'études )بفرنساالذي قام به مركز الدراسات البيداغوجية للتجريب واإلرشاد pédagogiques pour

l'expérimentation et le conseil:CEPEC ) 1977ابتداء من سنة.
تقليدية تفتقد العقالنية والتخطيط، بل كان القصد هو تصحيح وجتاوز بيداغوجية األهداف والرجوع إىل ممارسة بيداغوجية

.ية األهدافالتجزيئي لبيداغوجالطابع السلوكي
:التاليةوميكن تلخيص أهم املؤاخذات على التدريس اهلادف يف النقط

ارتباطها الصياغة السلوكية أهداف ترتبط بإجنازات حمدودة وجزئية وقصرية املدى ، مما قد يضعفينتج عن اإلفراط يف
.الرتبوية

املركبة وجدانية- يف إعطاء أمهية للجوانب املعرفية على حساب اجلوانب السوسيوية تبالغاملمارسة السلوك-
على قد تفقد العمل الرتبوي معناه وتؤدي إىل نوع من النفور وامللل لدى املدرس والتلميذكثرة األهداف اإلجرائية-

.السواء، والسقوط يف أعمال روتينية شكلية مكررة 
التقومي والقياس قد يقلل من فعالية السلوكي بسعيه إىل الوصول إىل أعلى مستوى من األجرأة لضبط عمليةاملنطق -

وقدرات عقلية عليا بسبب الرتكيز املفرط على تعلمات جزئية حمدودة حتت 
.القياس والتقوميضغط هاجس ضبط

والتعلم بدأ السعي إىل تصحيح وإدخال مت رصدها من طرف باحثني وخرباء يف جمال التعليمأمام هذه الثغرات اليت
جودة التعليم ومتكني التلميذ من اكتساب مهارات وقدرات تفيده يف تعديالت تؤدي إىل االهتمام بالرفع من مستوى

على توظيفها يف االهتمام بتعلمات الغاية منها اجتياز اختبارات التقومي حياته العملية عوض
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وقد ساعد التطور االقتصادي . عملية حقيقيةاحلياة العملية مما جيعلنا أمام حاملي شهادات عليا لكن دون كفاءات
تزايد احلاجة إىل ربط التعليم باحلاجيات احلقيقية للمجتمع الكتساب أكرب قدرة وازدياد حدة التنافس يف عصر العوملة من

.من
حركة التربية والتكوين القائمة على الكفايات-1

تعد حركة إعداد املعلمني واملشرفني واطارات الرتبية القائمة على الكفايات من أبرز مالمح املستحدثات الرتبوية املعاصرة، 
وهي من أكثر االجتاهات أمهية وشيوًعا يف املؤسسات الرتبوية اليت تعمل على اإلعداد والتدريب؛ وفق أحدث نظريات 

. يف أواخر الستينيات باسم حركة إعداد املعلمني املبنية على أساس الكفاياتالتعلم والتعليم، وقد ظهرت هذه احلركة
املعلم يف أثناء اإلعداد / 

. على أن يكتسب املعلومات واملهارات واالجتاهات اليت تسهم يف أداء دوره بفاعلية
الربنامج الذي ميد املعلمني املنتظرين باخلربات التعليمية اليت تساعدهم () ودلنز( يعرف

الربنامج الذي حيدد الكفايات () كوبر وويرب(وعرفها كل من ). على أن يأخذوا على عاتقهم أداء أدوار املعلمني
طالب، الذي يوضح املعايري اليت ميكن اعتمادها يف تقومي الكفايات عنده، وأنه يضع مسؤولية املتوقع أن يظهرها املعلم ال

ويرى اخلطيب أن الرتبية القائمة على الكفايات تشتمل ) الوصول إىل املستوى املطلوب من الكفايات على املتدرب نفسه
: على

.معايري لتقدير اإلدراك وتقوميه- 
.لسلوك والتعليمي وتقوميهمعايري لتقدير األداء وا- 
)1(معايري لتقدير نتاجات التعلم وتقوميه - 

:وبصفة عامة ميكننا استخالص بعدين رئيسني من معظم التعريفات اليت ربطت الكفايات مبجال إعداد املعلمني
اهات والوظائف  يتمثل يف احملتوى الذي جيب أن تشمل عليه الكفايات ويضم املعارف واملهارات واالجت: البعد األول 

. كنتاجات تعليمية، على املعلم أن ميتلكها ويكون قادرًا على تأديتها أثناء عملية التدريس
فقد يكون حتديًدا . فيتمثل يف درجة حتديد املعارف واملهام واملهارات اليت تشتمل عليها الكفايات: أما البعد الثاين 

للمالحظة والقياس وقد يكون وصًفا عاًما ويف هذه احلالة سنبتعد عن تفصيلًيا سلوكًيا وعلى شكل نتاجات تعليمية قابلة
التحديد امليكانيكي اآليل، الذي مييز تفكري بعض السلوكيني املتطرفني الذين ال يتيحون حرية أكرب للمتعلم، ويعجزون عن 

.قياس املثل العليا والقيم واالجتاهات وكل ما هو عميق يف شخصية اإلنسان
التي ساعدت على نشأة حركة التربية والتكوين القائمة على الكفاياتالعوامل -2
:العوامل التي ساعدت على نشأة تكوين المعلمين القائمة على الكفايات-2/1

إن تكوين املعلمني القائم على الكفايات انتشر نتيجة سلسلة من املؤثرات واملتغريات اليت ارتبطت بالتقدم التكنولوجي، 

149م ص1986، الرياض ، مطابع الفرزدق 1لخطيب أحمد ، والخطيب رداح ،اتجاهات حديثة في التدريب ،ط-1
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-أ: وأحباث الرتبويني اإلبداعية ، وهذه احلركة مل تنشأ من فراغ بل ارتبطت حبركة ثقافية أخرى نتيجة عوامل كثرية أمهها 
:اعتماد الكفاية بدًال من املعرفة

رًا كانت برامج إعداد املعلمني يف املعاهد قبل اخلدمة ويف خالهلا، ويف اجلامعات تعتمد على املعرفة النظرية بوصفها إطا
مرجعًيا، أما يف املدة األخرية فقد طرأت على برامج إعداد املعلمني وتربيتهم تطورات كان من أبرزها اعتماد مبدأ الكفاية 

أو األداء بدًال من اعتماد املعرفة إطاًرا مرجعًيا، وهكذا أصبحت تربية املعلمني القائمة على الكفايات أو األداءات من أبرز 
. )1(رة وأكثرها شيوًعا يف األوساط الرتبوية املهتمة برتبية املعلمنيمالمح الرتبية املعاص

:مبدأ احملاسبة أو حركة املسؤولية- ب
تكون مسؤولية املعلم من خالل سلوك املتعلم، ومن خالل حتقيقه أداءات حمددة ، وأن املعلم الذي يفشل طلبته يف حتقيق 

ته، أي أن مفهوم املسؤولية يبىن على حتديد األهداف اليت جيب أن نتاجات تعليمية جيب أن يسأل هو ال أن يسأل طلب
إن املعلم اجليد هو الذي . حتقق، وعلى استخدام األساليب املناسبة ، مع تقومي هذه األساليب يف ضوء حتقيقها لألهداف

)2(. يستطيع طلبته أن يؤدوا العمل الذي خطط ألن يؤدوه

:حركة الكفايات بشكل سريع وبوصفها علما حديثا ما يلي العوامل اليت أدت إىل انتشار ومن 
مما أمد التعليم والتعلم مبصادر وطرق حديثة ، كما ساعد انتشار الوسائل :التقدم يف جمال الرتبية وتكنلوجيا التعلم - ج

التعليمية السمعية واملرئية والتقنيات الرتبوية احلديثة وتوظيف األسلوب العلمي املعتمد على التجريب ووضع حلول 
للمشكالت

من أجل اإلتقان ، وأسلوب التفاعل مثل أسلوب حتليل النظم ، وأسلوب التعلم :انتشار أساليب تعلم وتعليم حديثة - د
بني أطراف العملية الرتبوية ، ونظم التعلم املربمج والتعليم املصغر، وجاء برنامج الرتبية القائمة على الكفايات صيغة مطورة 

)3(.ملا سبق ونتيجة حملاوالت التجديد

ها مبصادر التعلم الالزمة لتحقيق األهداف ارتباط حركة الرتبية القائمة عى الكفايات بتحقيق األهداف أكثر من ارتباط- ذ
، إذ أن األهداف مصوغة على شكل نتاجات تعليمية ، وشاملة للنواحي اإلدراكية واالنفعالية واألدائية ، وقابلة للقياس 

.واملالحظة ، وميكن حتقيقها ، وهي معروفة للمعلم واملتعلم 
)4(.ن وراء ظهورحركة الكفايات كبديلضعف القدرة على حتديد خصائص التعليم اجليد بدقة ،كا- ه

ضعف تركيز الربامج الرتبوية على األداء والدوافع مما تسبب يف حدوث فجوة بني ما جيري تعلمه وبني األداء والتطبيق - و
الطلبة الذين العلمي

29ص1983مرعي توفيق،  الكفايات التعليمية في ضوء النظم ، الطبعة االولى ، عمان ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ،  -1
،كلية اآلداب بالجامعة المسنصرية  بدمشق ،تم استرجاعه في 216فاروق خلف العزاوي،حركة اعداد المعلمين على اساس الكفايات ، مجلة المعرفة العدد -2

http://www.almarefh.orgعلى الرابط 18/12/2013
ر منشورة ، جامعة بغداد ، الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في ضوء البديل وبناء برنامج تدريبي لتنميتها في دول البحرين ، اطروحة دكتوراه غي، هالل علي أحمد-3

م 2000، العراق
29ص1983مرعي توفيق،الكفايات التعليمية في ضوء النظم ، الطبعة األولى ، عمان ، دار الفرقان للنشر والتوزيع،  -4
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تابعوا دراستهم العليا وجدوا عند خترجهم ان ما تعلموه ال يتناسب مع سوق العمل مما حدا باملسؤولني الرتبويني بقومي 
)1(. الربامج املقدمة يف الكليات ، ودراسة ما هو مطلوب عمله ، فظهرت حركة الرتبية القائمة على الكفايات 

العمل ال بد أن ميتلك كل واحد منهم الكفاية اإلنتاجية اليت هي مزيج من وألجل تكيف خرجيي اجلامعات مع سوق- ي
الكفايات املعرفية واالدائية واالنفعالية اليت ترتجم مجيعا يف شكل كفايات إنتاجية متكننا من احلكم على جناح أو فشل 

..األفراد يف مهامهم و أعماهلم 
:والمسلمات التي تقوم عليها حركة التربية و التكوين القائمة على الكفايات األسس العامة -3
:األسس العامة للتكوين التربوي القائم على الكفايات - أ

هناك الكثري من اجلهود اليت بذلت وتبذل للوصول إىل أجنع الطرق يف إعداد األفراد وتدريبهم قصد االستفادة من التقنيات 
لإلفادة من وتطبيق االجتاهات احلديثة يف الرتبية اليت ساعدت على إجياد أسس تنطلق منها الرتبية احلديثة وإتاحة الفرص 

القائمة على الكفايات ، وإن من ابرز األسس العامة أو التغريات اليت أثر على ظهور حركة الكفايات ما أشار إليه 
: جرادات وآخرون وهي 

: تطور التكنولوجيا وتكنولوجيا التعليم -
إن التغريات اليت أحدثتها تكنولوجيا الرتبية قد زودت العملية الرتبوية مبفاهيم وأساليب وأدوات وطرق ومصادر جديدة 

سامهت مجيعها يف دفع حركة الكفايات اليت ميكن مشاهدة الصلة بينها وبني مفاهيم التكنولوجيا الرتبوية بوضوح ، حىت 
. زات تكنولوجيا الرتبية ميكن القول أن حركة الكفايات هي إحدى منج

: األهداف السلوكية -
هناك ارتباط أيضاً بني حركة الكفايات وحركة األهداف السلوكية من حيث املفهوم والشكل واحملتوى فاهلدف السلوكي 

تغري خيطط إلحداثه يف سلوك املتعلم ويتكون من سلوك له معيار معني لألداء ، ومن حمتوى حيدد وجهة نظر هذا السلوك 
لألداء ، ونظراً ألن من خصائص األهداف السلوكية أن تكون حمددة والكفاية أيضاً هي سلوك وحمتوى ومعيار معني . 

 .
:املسؤولية - 

املسؤولية هي حركة مطالبة بااللتزام فاملؤسسة مسؤولة وملتزمة بتحقيق أهدف معينة والعامل يف املؤسسة ملتزم بتحقيق 
أهدافها ويتعرض للمساءلة إذا مل تتحقق هذه األهداف واملسؤولية من مميزات احلياة الثقافية األمريكية حيث ترى أن 

الطبيعي أن تنعكس هذه احلركة على الرتبية يف عملية حتديد األهداف ، ويف األهداف حمددة واألعمال موصوفة بدقة ومن
التزام املعلم بتحقيق هذه األهداف ويتضح انعكاس مفهوم املساءلة على حركة الكفايات يف أن املعلم الذي ميتلك 

. الكفايات الالزمة يستطيع أن حيقق تغيريات منشودة يف سلوك تالميذه 

هالل علي احمد ، مرجع سابق -1
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: ة يف علم النفس املدرسة السلوكي- 
مفاهيم جديدة مثل تشكيل السلوك وتعديله ، " سكنر " طرحت املدرسة احلديثة من خالل نظرية االشرتاط االجرائي 

. والتعزيز ، والتغذية الراجعة ، وهذه املفاهيم تعترب أساسية يف حركة الرتبية عن طريق الكفايات 
: التدريب املوجه حنو العمل - 

كفايات حبركة التدريب املوجه حنو العمل الذي يعترب من االجتاهات املعاصرة يف إعداد املعلمني واملشرفني ، ترتبط حركة ال
وال شك أن حركة الكفايات متثل بوضوح اجتاه التدريب املوجه حنو العمل حيث ترتبط الكفايات مبهام وأدوار املعلم 

: التعليم املفرد - 
املفرد وفق احلاجات والقدرات وامليول حىت يتسطيع كل متعلم أن خيتار ما يوافقه فظهرت هناك اهتمام بالتعلم الذايت أو

 .
. ة الذاتية يف الوصول إليه أما الكفايات فهي منوذج للتعليم املفرد من حيث اهلدف والسرع

: تطور أساليب التقومي - 
إن تطور عملية القياس والتقومي أدى إىل إحداث أساليب وأدوات جديدة للتقومي ، وبرزت مفاهيم التقومي البنائي والتقومي 

ثل بطاقات املالحظة الذايت والتغذية الراجعة وارتباط التقومي باألهداف وحبركة املسؤولية ، واستخدام أدوات متعددة م
. ومقاييس التقرير إن هذه املتغريات املالمح األساسية حلركة الرتبية القائمة على الكفايات 

: النظرة إىل التعليم كمهنة - 
هناك اجتاه للنظر إىل التعليم كمهنة وذلك بعد تطور وسائل وأساليب اإلعداد ملمارسة التعليم وقد جعل املربون شروطاً 

: لتعليم مهنة وهي ما يلي جتعل من ا
. وجود إطار نظري أو فلسفة مهنية للتعليم - 
. االعرتاف االجتماعي بالتعليم مهنة - 
. ضرورة ا إلعداد املسبق قبل ممارسة املهنة - 

املعلمني ورفع مستوى التعليم إىل مستوى املهنة يتطلب حتديد كفايات خاصة مبمارسة مهنة التعليم وهلذا تعترب حركة إعداد 
عن طريق الكفايات هي األساس األول يف تطوير النظرة إىل التعليم باعتبارها مهنة لن يستطيع ممارستها إال من امتلك 

إليهما أشارومن األسس العامة اليت تقوم عليها حركة تربية املعلمني واملشرفني يف ضوء الكفايات)1(
:2000هالل

فاعلية التعليم على ما يقوم به املعلم يف ضوء ما يوكل إليه من مهام وكلما كان سلوكه متناسبا مع دوره يف اعتماد -1
.حتقيق األهداف كان التعليم فعاال 

.موقع سابق ،المربي1
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أن كفاءة األداء التعليمي للمعلم يف ضوء حمك حمدد هي األساس الذي تقوم عليه برامج اإلعداد والتدريب ، وهي -2
على أساس إمكانية حتليل التعليم إىل جمموعة كفايات إذا متكن املعلم من أدائها بشكل فعال زاد من الفكرة اليت تقوم 

.احتمال أن يكون قادرا على أداء مسؤوليته بنجاح 
.التعلم قضية فردية ال تتقيد بزمن بل تعتمد على إتقان الكفايات -3
ذا ما توافر له الوقت الكايف والنوعية اجليدة من التدريب آو إمكانية إتقان أي طالب أو مرتب للمهام وبدرجة عالية إ-4

)1(التعليم

:المسلمات التي تقوم عليها حركة التكوين التربوي في ضوء الكفايات -ب
): م1991(كما أن هناك الكثري من املسلمات هلذه احلركة ، ولكن من أبرزها ما أشار إليه حممد 

. إن التدريس الفعال مهنة هلا أصوهلا وخصائصها وقواعدها املرتبطة بأدوار املعلم ومهامه - 
. إن املعلم واملشرف البد أن يتوافر لديهما جمموعة من الكفايات الالزمة حسب املادة واملرحلة - 
الكفايات يف ختصصات أن حتديد الكفايات الالزمة لعمل املعلم واملشرف ممكنة وقد حددت بعض البحوث بعض- 

. خمتلفة 
. أن الكفايات الالزمة للمعلم أو املشرف املتدرب قابلة للتنمية من خالل معرفة أصوهلا والتدريب عليها - 
.أن طرق التعلم جيب أن تتنوع وتتعدد مع توظيف وتنمية مهارات التعلم الذايت- 
. تدرب ضرورية والزمة أن تقومي الكفايات الالزمة لدى املعلم أو املشرف امل- 
. أن الكفايات لدى املعلم املتدرب تؤثر تأثرياً أساسياً يف نواتج التعلم لدى الطالب - 
 - .
ر له التعليم والتدريب املالئم الذي حيتوي على املعارف أن كل معلم متدرب ميكنه الوصول إىل األهداف عندما يتواف- 

.واملهارات والقيم املدرسية  
سمات التكوين القائم على الكفايات                                            -4

متيز التكوين القائم على الكفايات عن غريه من املمارسات الكالسيكية جمموعة من اخلصائص واملميزات اليت تعد كلها 
:الرتكيز الشديد على األهداف )2(أساسية ملوقف أو برنامج يراد تطبيقه ، وتتمثل هذه اخلصائص فيما يلي 

إعطاء مزيدا من االهتمام بالفروق الفردية- 
الفرديالتقومي- 
التغذية الراجعة- 

تدريبي لتنميتها في دول البحرين ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد ، هالل علي احمد ، الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في ضوء البديل وبناء برنامج -1
2000العراق

م ، عمان1998، دار المناهج ، 1جامل عبد الرحمان عبد السالم ، الكفايات التعليمية في القياس والتقويم واكتسابها بالتعليم الذاتي ، ط-2
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التكامل الفعال بني النظرية والتطبيق- 
للتدريب والتعليمعدم اقتصار عملية التقومي على املعرفة ، بل تتعداها إىل األداء يف املواقف احلقيقية- 
الرضا والتوافق مع الربنامج- 

التعليم ، إذ ال يوجد جدول زمين معلن يتقيد فيه ومتتاز أساليب اإلعداد يف برامج هذه احلركة باستخدام أسلوب تفريد 
مجيع املتدربني ، فلكل منهم جدوله اخلاص به بناء على خرباته السابقة ويراعى يف إعدادهم تكامل اجلانب النظري 

بدأ حيّل كزافيي روجارسعند ) بالكفايات ( واملالحظ يف السنوات األخرية أن تكوين املعلمني وفق املنظور اإلدماجي
وما يتمّيز به هذا الّنمط من الّتكوين مّدته اّليت قد تستغرق أياما متصلة يف شكل ترّبص مغلق أو . مكان الّتكوين املألوف

:اإلدماجي على األسس اآلتية ويقوم الّتكوين وفق املنظور. منفصلة
وذلك بالّتعّرف إىل حاجات املدّرسني إىل الّتكوين . إشراك املدّرسني أو فريق منهم يف ضبط توّجهات الّتكوين الكربى- 

ذات أولويّة يف) من املفّتشني أو املديرين( مثّ حتليلها، على أن تضاف إليها مواضيع ومسائل يراها إطار اإلشراف والّتسيري 
.الّتكوين

: مثال ذلك. ضبط كفاءتني مهنيتني أو ثالث على أقصى تقدير قصد تنميتها لدى املدّرسني خالل الّدورة الّتكوينية- 
أو يعّد املدّرس أجهزة تستهدف معاجلة صعوبات “ خيّطط املدّرس لفائدة تالميذه فرتات للّتعّلم وفق املنظور اإلدماجي”

“لّتالميذالتعّلم اّليت تربز يف إنتاج ا
فلتنمّية الكفاءة املهنّية : وهذا مثال لتوضيح األمر. االنطالق يف الّتكوين من معاجلة وضعّية مشكل أو من دراسة حالة- 

يعرض املكّون على املشاركني نوعني من “ خيّطط املدّرس لفائدة تالميذه فرتات للّتعّلم وفق املنظور اإلدماجي”: الّتالية
:خمّطط التعّلم

ّطط يتمّثل يف توزيع املواد الّتعليمية املقّررة على أيام الّسنة الدراسّيةخم- أ
ويتمّثل هذا الّنوع من التعّلم يف أن خيّصص املدّرس، ات للتعّلم وفق املنظور اإلدماجي،خمّطط ثان يتضّمن فرت جد و ي- ب

مواد تعليمية جديدة قصد تدريب ، أسبوعا واحدا يتوّقف خالله عن تقدميبعد كّل مخس أسابيع من التعّلم العادي
هنا يدعو املكّون . 

.املشاركني إىل دراسة املخّططني وإبراز مواطن الشبه واالختالف بينهما 
املكّون على املشاركني وضعّية مدّرس قسم السنة الرّابعة اّلذي وفيما يلي مثال عن اعتماد تقنّية دراسة حالة حيث يعرض

ولقد الحظ املدّرس أن ثالث أرباع تالميذه جييدون إجناز . عّلم تالميذه العمليات األربع ضمن األعداد الصحيحة
ستعمال العمليات لكّنه فوجئ بأن ُعُشَرهم فقط جنحوا يف إجناز مسألة يتطّلب حّلها ا. العمليات اّليت يعرضها عليهم

.يدعو املكّون املشاركني إىل تقدمي فرضيات تفّسر هذه الظّاهرة وإىل تقدمي حلول عملّية لتجاوزها. األربع
فاملهّم أن يسهم املشاركون يف تعّلمهم بطريقة . يف إطار الّتكوين وفق املنظور اإلدماجي حتتل العروض حّيزا قصريا من الّزمن 
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أن يقوموا بأنشطة ضمن أفواج مصّغرة قصد اكتساب مضامني الّتكوين املقّررة وإجناز أعمال داخل ومعىن ذلك. استقرائّية 
يقتضي الّتكوين ضمن مسارات ج ذلك حبصص تؤّلف بني األعمال على أن يتوِّ . الورشات تفضي إىل إنتاج شخصّي 

.)1(
.والتكوين بالكفايات في االبتدائي فلسفة التعليم -5
ماهية التعليم في االبتدائي-5/1

التعليم االبتدائي تعليم قدمي ويكاد يكون عاملي االستعمال فقد أخذت به أغلب دول العامل حيث يتول فيه املعلم كل 
ساس نظرة دميقراطية مراعية األدوار يف عملية التبليغ ، وقد جاءت املدرسة االبتدائية بربنامج هلا خصائص تقوم علي أ

.جلميع التعلم وميول الطفل
باعتبارأن التعليم حق وطين أساسي لكل مواطن فهو أيضا واجب، وقبل هذا من أول حقوق اإلنسان كانسان، و يتم 

)2(

:أهداف التعليم االبتدائي -5/2
االبتدائي إيل مساعدة الطفل علي أن يكون منوه متكامال يف مجيع النواحي اجلسمية والعقالنية والروحية إيل يهدف التعليم 

:أقصي حد متكنه منه قدراته واستعداداته يف هذه املرحلة من التعليم وذالك علي النحو التايل 
اجلسمي للتلميذ عن طريق اهلام الطفل بالقواعد : النمو اجلسمي - 5/2/1

الصفية العامة وممارستها كمراعاة النظافة وان يقف علي وسائل الوقاية من األمراض املنتشرة يف البيئة ، وان يكتسب 
ن 

.سليم العادات ، كما يصبح عامال يف نشر الوعي الصحي والتحرر من اخلرافات الضارة 
: النمو العقلي - 5/2/2

ما يعود عليه وعلي جمتمعه باخلري ويتمثل ذالك يف من خربات واجتاهات سليمة ، القدرة علي استخدام ما يكتسبه فيها في
أن يتمكن الطفل من أدوات املعرفة كالقراءة والكتابة والتعبري واحلساب ، وحبيث يستطيع القراءة والتعبري عن نفسه وان 

.يتدرب علي التفكري املنظم علي صحته والبعد عن التعصب 
لبيئته احمللية فهما صحيحا واالهتمام مبقومتها وإمكانيتها وما فيها من يتمثل يف فهم الطفل : النمو االجتماعي - 5/2/3

مع العريب وأن يتدرب علي املبادئ 

1-ROEGIERS, X., WOUTERS, P. & GERARD, F.M., (1992). Du concept d'analyse de besoins en formation à sa
mise en oeuvre, Formation et Technologies — Revue européenne des professionnels de laformation, Vol.I, n° 2-3,
32-42.

159المدرسة الشاملة ، دار لبنان للطباعة والنشر ، بيروت ص: ـ محمد زيدان 1
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االجتماعية واالجتاهات السليمة مثل أداء الواجب وحتمل املسؤولية والتعاون مع اآلخرين يف خمتلف شؤون احلياة وميادين 
.اإلنتاج واالستهالك واخلدامات 

السليمة وتوجيه وانفعاالت يتخلص يف تكوين الصفات الشخصية الطبيعية والجتاهات النفسية : النمو الوجداين - 5/2/4
.اخل ....الطفل توجيهها صاحلا كما يهدف ايل تنمية قدرة الطفل علي اإلحساس وذوقه يف املظاهر الطبيعية واملوسيقية 

يتلخص يف ذالك أن يفهم الدين وينشأ علي حب اخلري واالسهام يف الرب وبذل املعونة : النمو الروحي - 5/2/5
تنمي فيه العزمية واملثابرة والقدرة علي متابعة االحداث يف تفاءل وإميان كما تتكون لديه العقائد ومساعدة احملتاجني كما 

)1(.واالجتاهات الدينية السليمة

:من أهم اخلصائص اليت متيز التعليم االبتدائي هي 
وبذالك هو يضمن )سنوات 06( - 

للمجتمع تربية قاعدية كافية متكاملة وتساعد علي النمو الشامل لشخصيات األطفال من جوانبها املعرفية والتكنولوجية 
سنوات ، دون عائق حيقق دميقراطية جتعله واقفا ملموسا ) 06( وهذا بطابعه ودوامه املتصل خالل ست 

.ينتهي بطالبه ايل احلياة العملية التعليم االبتدائي مرحلة منتهية ميكن أن- 
.التعليم االبتدائي مرحلة قصرية نسبيا - 
 -.)2(

لإلنسان  ـ باعتبار  أن التعليم إىل أنه جانب  أنه حق وطين أساسي لكل  مواطن فهو أيضا ،وقبل هذا من أول احلقوق 
)3(

ـ وتتميز مرحلة التعليم االبتدائي بأنه أول فرصة تتاح للطفل من أجل تربية نظامية يتواله فيها مربون خمتصون يف فنهم 
ن املدرسة تعيد تشكيل ما ’اليدهم ومثلهم العليا ،ف

قد اكتسبه من الوسط املنزيل وتصبه يف قوالب تربوية تتميز بالوحدة والتجانس كما تتميز مبنهج تربوي واضح األهداف 
)4(حمدد اخلطط له أدواته ووسائله اخلاصة  

:أهمية التعليم االبتدائي-6
:كتساب الطفل مهارات تتمثل يف متكن أمهية التعليم االبتدائي يف ا 

يف اللغة العربية من قراءة وكتابة وحمفوظات األساسيةإذ تدور حول جعل الطفل يتقن املهارات : لغة الكتابة - 6/1
..وقواعد وإمالء وإنشاء 

اخل...االتصال العامل املدرسي وأفراده كالزمالء واملعلمني 

1999ـ مجلة العلوم االنسانية ،العدد الحادي عشر ،قسنطينة ،جوان 2
13ص  .ـ وزارة التربية والتعليم مرجع سابق 2
59المدرسة الشاملة ،دار لبنان للطباعة والنشر ،بيروت ص:ـمحمد زيدان 3
72ص. 1994،المرجع في التوزيع المدرسي،الجزائر ،الطبعة الثانية :ـ عبد الرحمان بن سالم 4
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خري بدون صعوبات ، وجيتازها بنجاحإالوحيت يستطيع متابعة املراحل التعليمية 
يتقن التلميذ لغة احلساب ويدرك األرقام ، حىتاحلساب واهلندسة أساسياتوتدور أساسا حول : لغة األرقام -6/2

.والرموز وهذا يساعده يف حياته العملية وسوف تكون لديه الدقة املنطقية يف التعامل مع ما يواجهه يف املستقبل 
وهذا يكون عن طريق تعليمه مبادئ التاريخ الوطين : علي دمج الطفل يف بيئته االجتماعية الطبيعية العمل - 6/3

والقومي لبالده وكذالك جغرافية وطنه مث مبادئ الصحة والعلوم فهذه املواد جمتمعة هي اليت تصل ايل دمج الطفل يف بيئته 
)1(.اطنا صاحلا لبالده وأفراد جمتمعه وبتايل تكوينه تكوينا وطنيا قوميا سليما وبذالك يصبح مو 

:وظائف التعليم االبتدائي-7
من الواضح أن وظائف التعليم االبتدائي كانت يف املاضي قاصرة تقريبا على مكافحة األمية مث إعداد بعض التالميذ ملرحلة 

اجلزائر مل يعد مينع بذلك ومن هنا فهو يعمل أما اليوم فإن األنظمة التعليمية ومنها النظام التعليمي يف.التعليم الثانوي فقط
:على حتقيق املبادئ التالية 

:تعليم الطفل مبادئ اللغة العربية واحلساب -1
يعترب تعليم الطفل هاتني اللغتني من أهم وظائف التعليم االبتدائي وقد كان يف املاضي يعترب الوظيفة الوحيدة ألن رسالة 

تكوين شخصية الطفل تكوينا قوميا وأهم مقومات الشخصية القومية هي اللغة الوطنية اليت التعليم االبتدائي تتلخص يف 
تعترب مبثابة عقل األمة ومستوى ثقافتها ولدلك كان التعليم وال يزال يف مجيع أحناء العامل يركز نشاطه يف املرحلة االبتدائية 

.يء أخر على تلقني أساسيات اللغة القومية الوطنية لألطفال قبل كل ش

اليت اليستغين عنها يف حتصيل العلم ومواصلة التعليم بنجاح يف بقية املراحل التعليمية األخرى ويتألف تعليم اللغة الوطنية 
:كما يلي من لغة األرقام عدة مهارات هي

من املعروف أن الغرض األساسي من القراءة هي اقتباس األفكار يف اللغة املكتوبة ال جمرد فك رموزها :  مهارة القراءة ـ2
قراءة جهرية وقراءة صامتة:وإحسان أدائها بصورة آلية وهي على نوعني 

هلا يف احلياة اليومية وادعى على سرعة الفهم من 

.بنفسه اللغة ومييزها من العلوم األخرى يف املدارس وغريها من جماالت احلياة األخرى 
الغرض منها هو اقتباس األفكار من اللغة احمللية واإلصغاء للمهارات اللغوية اليت ينبغي لكل متعلم أن : اءمهارة اإلصغ-3

)2(يتقنها يف عصرنا احلايل

لهيئات المؤطرة للتربية في االبتدائيصفات وكفايات ا-8

14-13ص ص.2006ـ وزارة التربية الوطنية ، المجلة الجزائرية للتربية ،العدد  األول ،الجزائر ،نوفمبر ،1
84ص1998. اإلصالح التربوي في العالم الثالث ،عالم الكتاب ،القاهرة ،:ـحسين حسن البالوي 2
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:االبتدائي صفات وكفايات المدرس في -8/1
:المدرسة أالبتدائية مواصفات المعلم الكفء في -8/1/1

يكون املعلم قادرا على أداء مهمته يف العملية التعليمية البد أن تتوفر فيه جمموعة من القدرات واملهارات واملعارف ولكي 
خلدمة وأثناءها حىت يتمكن إالواخلصائص اليت تساعده ومتكنه من القدرات من أداء أدواره واليت تنمى عن طريق التكوين 

عرفة لديهم وتطويرها وتقدمي املنهج التعليمي على أكمل وجه وبطرق ناجحة املعلم من التفاعل مع طلبته وتوصيل امل
.،حبيث يتم النهوض بالتعليم بصفة عامة والتعليم االبتدائي على وجه اخلصوص 

ميتلك كفايات تؤهله للقيام بالدور املنوط به على أكمل وجه ، وسنتطرق أنولذلك فال بد أن يتصف بصفات خاصة و 
:لصفات والكفايات كما يلي أهم هذه اإىل

:فمن الصفات الواجب توفرها لدى املعلم الكفء ما يلي 
:اخلصائص اجلسمية- أ

ـ أن يكون سليم اجلسم ،خاليا من الضعف واألمراض حىت ال ينصرف عن أدائه لواجبه
.ـ أن يكون خاليا من العيوب والعاهات كالتأتأة والصمم 

اللياقة البدنيةـ أن يكون فياض النشاط كامل 
.ـ حسن املظهر ،منظما ،فاملعلم منوذج للتالميذ 

:اخلصائص العقلية - ب
.ـ الذكاء حىت يتمكن من حتصيل املعارف الالزمة لتخصصه 

.ـ أن يكون ملما مبادته العلمية حىت يزرع ثقة التالميذ فيه 
.

)1(.يكون مياال لإلطالع على أمناط معارفه حىت جييب عن أسئلة التالميذ ـ أن 

:اخلصائص اخللقية- ج
ـ العطف واللني مع التالميذ ، فال يكون املعلم قاسيا ،فينفر منه التالميذ

.ـ ال يكون املعلم ضيق اخللق أو دون أخالق وال يكون سريع الغصب 
ـ الصرب والتحمل

.سلوكه مع التالميذ غري متكلف ـ أن يكون طبيعيا يف
)1(ـ أن يكون حمرتما لدينه وتقاليده حمتشما غري مستهرت

.1984المشرفين التربويين ، ديوان المطبوعات الجزائرية تقييم وتوجيه التدريس ،كتاب المعلمين و :ـ محمد زياد حمدان 1
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:د ـ اخلصائص املهنية 
و ال أحد يستطيع أن ينكر الدور الذي يؤديه املعلم العريب وأمهيته يف تكوين األجيال اليت ينشاها وأثره يف تطوير حاضر 

ستقبلها ومع التفجر العلمي والتكنولوجي والتطور السريع الذي يشهده األمة  وإسهامه يف حتديد مسات وخصائص م
عصرنا مل يعد يكفي أن يتقن املعلم املادة العلمية اليت يدرسها لقوم بعمله بفعالية وجناح ، ومل يعد جمرد ملتقي املعرفة كما 

لتعليم املتعلمني ، وقادرا علي فهم كان يف املدرسة التقليدية ، بل أصبح عليه ان يكون موجها ومنسقا ومشجعا وحمفزا

.ـ اإلملام باملادة وسعة ثقافته
.ة اليت تناسب أكرب قدر من التالميذ ـ اإلملام بقواعد التدريس والطريق

.ـ حب االطالع لتسع إىل علم النفس وعلوم الرتبية
.)2(

ـ كما أصبح املعلم أن يساعد املتعلمني علي الوعي مبشكالت بيئتهم واإلسهام يف حلها وتعويدهم االنضباط الذايت 
الثقافية وتقدير االختالفات ية من اجل الدميقراطية والتسامح ام الغري والتضامن االجتماعي هذا إيل جانب تقدمي تربواحرت 

)3(.وحقوق اإلنسان

:ـ مسؤوليته اجتاه الصحة النفسية 
واجتناب الضغوط 

.اخلارجية 
من املهم أن يسعى املعلم إىل خلق جو ومناخ دميقراطي يف فصله الدراسي ،وأن :

يشعر تالميذه باحلرية  وان يتيح هلم فرصة  التعبري عن ما يريدون يف ذاتا الوقت يسعى ألن ينبع النظام من داخل التالميذ 
.يشعروا أنه مفروض عليهم من اخلارج وأن ال 

: املسامهة يف حتديد املواد التعليمية 
طط العمل للتالميذ وإبداء املقرتحات للمواد التعليمية وطرق التدريس وأنواع النشاط اليت ميكن االستفادة منها يف وضع خم

)4(وضع املناهج الدراسية على قدر كبري من األمهية

1962األسس االجتماعية للتربية ،المكتبة االنجلومصرية، دون طبعة ،:ـ محمد الحبيب النجيحي 1
1969التربية الحديثة ، دار المعارف للنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة ،مصر ،:صالح عبد العزيز -2
.2005ين المعلمين من اإلعداد إلى التدريب ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات المتحدة ،الطبعة األولى تكو : ـ خالد طه أحمد 3
دون سنة.علم النفس التربوي ،دار المعارف للماليين ،بيروت ،الطبعة الثانية :فاضل عاقل -4
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بزمام املبادرة إىل التغيري الذين يفرتض أن يأخذوا - إىل أن الكثري من املدرسني - بكل أسف -وضروري أن نشري هنا 
جندهم أكثر معارضة للتغيري الذي تنشده النظريات الرتبوية احلديثة ويكونون –وتقبل كل ما هو جديد يف جمال عملهم 

اجتاهات سلبية حنو األفكار األصلية اجلديدة ، ومن ناحية أخرى فان البعض منهم يتخذون مواقف سلبية جتاه التالميذ 
لذلك ويف ظل .ة ، فاملدرس إما أن يشجع الطاقة  الذاتية النابعة من املتعلم وينميها، وإما أن يعطلها املكثرين لألسئل

املقاربة بالكفايات ال بد وأن تتوافر شروط نفسو بيداغوجية لدى كل من يتصدر مهنة التعليم ونشري إىل بعض هذه 
:املطلوب من املدرس )1(:اليت حددها حممد الراجي كما يليالصفات 

يعتمد البيداغوجيا والطرق املتمركزة حول املتعلم ، ويقوم املعلم فيها بدور املنشط والوسيط واحملفز ويشعل فتيل أن - 
.التواصل بالطرح اجليد لألسئلة والربط بني األفكار واملواقف والوضعيات 

لدى املتعلمني وال يكون ديكتاتوريا ، بل منفتحا ، يقبل أن يكون منوذجا حيتذى به لتتسم أدواره باجلودة وتلقى قبوال - 
النقد والنصيحة ويتسامح ويقبل الرأي املخالف من املتعلم ولو بلغ مابلغ من الشطط ، ويعتمد احلوار واملناقشة 

.وأسلوب االقناع ويشجع التعلم الذايت 
سبيل التقدم يف التعلم بشرط حتليلها - 

بذلك يكون حمبوبا من طرف . 
.

.عليه أن يتعرف على آبائهم ويشاركهم يف املسرات واالحزان ، وي- 
أن تكون لديه كفاية متكني املتعلمني من االسرتاتيجيات العامة املعرفية وامليتامعرفية اليت ختلق لديهم الوعي بأنشطتهم - 

.
.شطة والطرق وطرح املشكالت  أن يكون مبدعا باستمرار يف األن- 
.أن ميلك االستعداد للتعلم من اآلخرين ومن التجربة ومن املتعلمني أيضا - 
.أن يتعاون مع زمالئه والفاعلني اآلخرين - 

بالنظر إىل  الكفايات السالفة الذكر الواجب توافرها لدى املدرس ، فانه من الضروري أن تكون حمل اهتمام اجلهات 
ت التكوين يف ختطيط وتنفيذ براجمها واختيار القائمني على العملية التعليمية والرتبويةالوصية  ومؤسسا

صفات وكفايات المديركمشرف تربوي مقيم-8/1/2
:متهيد

109-108م ص ص 2007وب بريس ، الرباط ، محمد الراجي ، بيداغوجيا الكفايات من أجل الجودة في التربية والتعليم ، ط-1
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حتدث الكثريون عن مدير املدرسة ،و اتفقوا على أنه مشرف مقيم ، وحبكم هذه االقامة فان لديه الفرصة للعمل عن قرب 
وبناء الثقة بينه وبينهم ، كما أن الكثري من املعارضني أثاروا مشكلتني أمام دور املدير االشرايف ، مثل صعوبة مع املعلمني ، 

االشراف على معلمني من ختصصات خمتلفة غري ختصصه ، وصعوبة ختصيص الوقت الكايف ملمارسة هذا الدور، نظرا ملا 
غاالت أولياء أمورهم ، وبالتايل ماذا نفعل مع مدير ال ميتلك القدرة يعاين من أعباء إدارية ويواجه مشكالت التالميذ وانش

الفنية وال الوقت الكايف ليشرف على املعلمني ؟
)1(:لذلك فان مهمة مدير املدرسة  هي إدارة املدرسة ، من خالل ما يلي 

.تعلمية مالئمة ، تتسم باألمن واملغامرة والتجريب –توفري بيئة تعليمية -1
.توفري ثقافة مدرسية تتسم باالثارة والتحدي والتسامح واحلب -2
.تطوير الربامج واالنشطة التعليمية يف املدرسة وخارجها-3
.تنمية املعلمني وأعضاء اهليئة االدارية مهنيا -4
.تنمية ذاته مهنيا -5

عديدة كاالجتماعات والورشات التدريبية 
ولذلك فال جيب اخللط بني أساليب .

ز أن تكون الوسائل الرقابة واملتابعة والتقومي والتنظيم كوسائل لتحقيق أهدافنا يف تطوير التعليم يف املدرسة ، مبعىن أنه ال جيو 
ولتأدية هذه املهمات على الوجه األكمل ال بد أن تكون لدى املدير جمموعة من املواصفات . بديلة عن األهداف 

:والكفايات توقف عندها الباحثون جنملها فيما يلي 
هذه الرؤية إجرائية وملموسة الرؤية الشاملة اليت يتوفر عليها املديريف تدبريأمور وشؤون مؤسسته ، لذلك ال بد أن تكون - 

.وقابلة للوصف والتتبع 
كفاية : لذلك فال بد أن يتوفر على كفايتني أساسيتني ...اختاذ القرارات يف املواقف املناسبة إزاء قضية أو مشكلة - 

.حتليل املعطيات واملعلومات اخلاصة بتلك املشكلة وكفاية تركيب نتائج ذلك التحليل 
وحتكمه فيها يساعده بسهولة على تعبئة أطره الرتبوية واالدارية حنو املمارسة )الشفهي والكتايب (عال كفاية التواصل الف- 

.الفعالة 
القيادة- 
 -

.عملية اجناز املشروع الرتبوي
.احلرص على احرتام القوانني وتنفيذ توجيهات السياسة التعليمية - 
.احلرص على التنظيم - 

213-212م ص ص 2007سهيلة أبو السميد ، استراتيجيات حديثة في االشراف التربوي، دار الفكر ، الطبعة االولى ، عمان ، االردن ، / ذوقان عبيدات -1
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)1(: م فان الكفايات كما يلي 2006وحسب مشروع بروكادمي 

.قدرة املديرين على تكييف تدبريهم مع الرؤية االسرتاتيجية للتنظيم - 
.نظام الرتبوي - 
 -

.تدبريهم االداري 
 -.
.هنية واالمكانات املتوفرة - 
 -.
 -.
.األولوية ذات- 
 -.

-.
 -.

الالزمة للمشرف التربوي في ضوء المستجدات الحديثةالصفات-8/1/3
وجتارب القيادات االشرافية الناجحة على أن النجاح ال يتحقق اال نتيجة لتوافر صفات معينة متكن دلت الدراسات

كما أثبتت الدراسات أن املشرفني . صاحبها من اختاذ قرارات صائبة يف عمله وحتقيق أهداف املؤسسة والعاملني فيها 
:ذوي الكفاءات العالية يشرتكون معا يف اثنيت عشرة صفة هي 

أي الرتكيزعلى الضورة الكلية للمنظمة ، بغرض التعرف على الفرص املتعددة للعمل وامكانيات حتقيقها : تساع األفق ا- 
.
.قبل وأثناء وبعد اختاذ القرار) املشكلة(االحساس املفرط باملوقف : احلساسية - 
.حيدد ويبتكر ويف نفس الوقت يستجيب آلراء اآلخرين : حمفز - 
.يبحث عن الفرصة املتاحة ويتطلع اىل فرص أفضل ويبتعد عن الفرص غري املالئمة : يستغل الفرصة- 
.يهتم دائما بتنمية وصقل مهاراته : التنمية الذاتية - 
.أي يعمل على تطوير أساليب جديدة للقيام بأداء األعمال : جمدد- 
.توافر القدرة على توقع األحداث املقبلة والتنبؤ مبسري : بعد النظر - 

)196-189(م ص2009مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة االولى ، الدار البيضاء ،عبد الكريم غريب ، إدماج وتقييم الكفايات األساسية ، منشورات عالم التربية ، -1
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.السعي الستشارة اآلخرين وإشراكهم يف عملية اختاذ القرار: السخاء الفكري - 
.القدرة على تقييم املواقف اخلاصة به واخلاصة بالغري : القدرة على التفهم - 
درة على إقناع اآلخرين على أي لديه حس على تقدير الطرق اليت حتقق النتائج املرغوبة والق: القدرة على تقدير املنفعة - 

: الشجاعة يف حتمل املخاطر-اتباع هذه الطرق 
)1(يف حتمل مسؤوليات جديدة 

:ومن الصفات أيضا ما يلي 
:املؤهالت العلمية ـ1

يف التخصص ، و أن يكون هلذه اجستريال تقل عن شهادة املينبغي أن يكون متحصال على شهادة علمية جامعية 
الشهادة حمتواها العلمي ،  الذي يتأكد من خالل مسابقات مهنية متعلقة باملادة العلمية تكون يف مستوى املهمة اليت 

.
:التحكم يف الوسائل التعليمية ـ2

و عليه ،  توفري الوسائل التعليمية و التحكم يف انتقائها و توظيفها أن جناح اإلصالح الرتبوي التعليمي يتوقف على
فاملفتش مطالب بالتحكم يف هذه الوسائل إعدادا و توظيفا و أال تقتصر هذه الوسائل على التقليد بل جيب أن يتحكم 

ى اإلصالح أن حيقق مبتغاه 
خاصة و أن منهجية املقاربة بالكفاءات على استعمال الوسائل التعليمية اليت تعترب من أهم أدوات تقييم كفاءات املتعلم 

:ـ االطالع على الطرق الرتبوية احلديثة 3
لعامل هو السبيل إىل حتسني األداء أن التكوين املستمر و اإلطالع على خمتلف البحوث الرتبوية املنجزة يف خمتلف جهات ا

و اإلطالع على منجزات الغري ال يعين بالضرورة التقليد بل جيب على املفتش أن يكون ،الرتبوي و الرفع من مردوده 
قادرا على انتقاء ما يتماشى و املعطيات احمللية وأن يوظف نتائج هذه البحوث الرتبوية بطرقة تدعم اجيابيات منظومتنا 

ل املفتش قادرا على إجناز منهاج يف املادة يأخذ كما أن هذا اإلطالع املتواصل جيع،  الرتبوية و تسد النقص الذي تعانيه 

.املوجهة للتالميذ 
:الشخصية اليت تناسب الوظيفة ـ4

ينبغي أن يتصف املفتش بشخصية رزينة متزنة تناسب املهمة 
املفتش تظهر من خالل اهلندام الالئق و من خالل النقاش مع الطرف اآلخر و خاصة مع األساتذة الذين يتوىل اإلشراف 

.أن يرتفع دون تكرب و أن يتواضع دون وضاعة ،  عليهم 

76- 75م ص ص 1996، مصر عبد الفتاح دياب حسين ، األعمدة السبعة لالشراف التربوي ، المجموعة االستشارية العربية ، مطبعة النيل ، الطبعة الثانية ، القاهرة -1
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:ـ املستوى الثقايف 5
مالكا لناصية العلم و الثقافة ، و أن يكون واسع االطالع ملما مبا حييط به من حتوالت و ينبغي أن يكون املفتش 

.مستجدات  قادرا على فهم األحداث و إعطائها التفسري املنطقي و الربط بينهما و توقع نتائجها
:التحكم يف اللغات األجنبية ـ6

ليس ذلك الذي ال يعرف القراءة " عرف األمي على أنه ،  خالل الثمانينات ) امللك احلسن الثاين (ففي إحدى خطب 
"و الكتابة فحسب بل األمي هو ذلك ال يعرف لغات أخرى عدا لغاته الوطنية الرمسية

و عليه فاملفتش املأمول هو ذلك الذي ،مصدر املعرفة العلمية
حيسن على األقل لغة أجنبية واحدة إىل جانب لعته العربية حىت يتسىن له التحكم يف اإلعالم اآليل و االنرتنت و االطالع 

ها مبا خيدم اللغة العربية و منظومتنا الرتبوية و التمكن من  على خمتلف املنجزات يف امليدان الرتبوي و ترمجتها و توظيف
تطوير االتصال بالعامل اخلارجي و توثيق التعاون مبا خيدم املصلحة املتبادلة دون أن يكون ذلك على حساب خصوصياتنا 

هذا الطموح ال بد و لكي يتحقق،الثقافية و احلضارية   هذه بعض الوصفات اليت جيب أن تتوفر لدى املفتش مستقبال 
.من توفري الوسائل و الشروط املوضوعية لذلك 

:حتقيــق هذه الغايـــة تؤدي اىلوسائلوهناك جمموعة من ال
فاعاالنتـ1
ن مهمة املفتش ذات أبعاد علمية و بيداغوجية و عليه فاالنتقاء جيب أن يرتكز على أسس موضوعية تأخذ بعني االعتبار إ

ل حبملها املفتش و اليت تكون بالضرورة يف اجتاه حتقيق أهداف اإلصالح الرتبوي ،  األهداف اليت الرسالة اليت سيتكف
:ميكننا حصرها يف نقطتني أساسيتني مها 

.التمسك بقيمنا احلضارية بكل أبعادها دون تطرف - 
.سخ االنتفاع من اآلخرين و التعاون معهم و األخذ بأسباب التطور املادي دون الذوبان و امل- 
:الكفاءة العلمية -2

إىل مسابقة ،  
.يف لغة أجنبية واحدة على األقل و أن يكون تقييم عمل املشارك يف املسابقة موضعيا 

:نية هاخلربة امل-3
سنوات اليت يكتب من خالهلا خربة متكنه 10ينبغي أن يكون املتقدم ملسابقة توظيف املفتشني يتمتع بأقدمية التقل عن 

من اإلحاطة بكل جوانب العملية الرتبوية و اليت متكنه من إفادة الذين يشرف عليهم انطالقا من ممارسة ميدانية و ليس 
.من جمرد نظريات 
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اهلندام، األخالق ،  املظهر الالئق ،الثقة بالنفس ،عة املهمة تقتضي صفات معينة أمهها الرزانة إن طبي: الشخصيـــة -4
)1(والقدرة على اختاذ القرارات الرتبوية البناءة الفاضلة ، التمتع بالعالقات اإلنسانية اإلجيابية  الثقافة وسعة االطالع

مبظهره و طريقة تصرفاته مع من يشرف عليهم خالل الزيارات التفتيشية فمكانة املفتش ووزنه وهبته تقاس إىل حد كبري 
.وخالل الندوات الرتبوية و األيام الدراسية و امللتقيات املختلفة 

الكفايات  الالزمة للمشرف التربوي في ضوء المستجدات الحديثة-8/1/4
ري من املشرفني تنقصهم الرؤية واإلملام بأدبيات إن اإلشراف الرتبوي يشكو من قلة وضوح الرؤية وعدم التكامل ، فالكث

اإلشراف الرتبوي ومفاهيم ومدلوالت أساليبه ومهامه وكذلك كيفية تفعيلها يف امليدان الرتبوي ، وكذلك عدم التكامل يف 
ظراً لعدم األداء بل يركزون على أساليب معينة ومن أمهها الزيارات الصفية وبعض األساليب اجلماعية ويف أضيق احلدود ن

–مع األسف –إملامهم بآليات وكفايات تنفيذ بقية األساليب وأما تدريبهم على تنفيذ هذه األساليب واملهام فإنه يتم 

عناية فائقة وبتخطيط سليم وموضوعية تراعي حاجات املشرفني والواقع الرتبوي معاً ويف آن للمشرفني من منظورالكفايات ب
: واحد ، وذلك

ريب املستمر واليت ال ميكن حتديدها مبوضوعات وخربات جديدة من جهة أخرى ، وهذا إضافة إىل أن حمتويات هذا التد
إال من خالل التعرف على حاجات املشرفني سواء املعرب عنها من طرفهم أو اليت يكتشفها البحث الرتبوي وكذلك من 

مع الرتكيزعلى الوسائل الضرورية اليت ميكن . خالل دراسة متطلبات الواقع الرتبوي وما حيدث فيه من تغيري وجتديد 
.ة كفايات املشرفني الرتبويني كاالعالم وتكثيف اللقاءات والدورات التدريبية على سبيل املثال الاحلصربواسطتها تنمي
يرجع إىل عدم وضوح مهامولعل ذلك) املفتشني(املشرفني الرتبويني الباحثني مل يهتموا كثريا بتحديد كفاياتواحلقيقة أن 

كانت املوضوعفالدراسات اليت تناولت. نظام ونظامومشرف وبنيوتباين هذه املهام بني مشرف املشرف ووظائفه ،
اعتمادها على إطارإشرايف معني أكثر منلنظامالباحثني الرتبويني أو على حتليلهمحمدودة اعتمدت كال على تصورات

ثرة، جزئية ومبعالكفاياتاملعاصرة يف اإلشراف، ولذلك جاءت هذهنظري فلسفي منسجم مع تكامل االجتاهات
.الرتبوياملهام واألدوار املتغرية للمشرفبنظام تعليمي أو إشرايف حمدد مل يستوعبومرتبطة بوظائف حمددة

وتتألف الكفاية من مكون معريف يتمثل يف جمموعة من اإلدراكات واملفاهيم واالجتهادات، ومكون سلوكي يتمثل يف 
.أعمال حمددة ميكن مالحظتها 

بوي القيام بأدواره التطورية اجلديدة بفاعلية وكفاءة، جيب أن تتوافر فيه جمموعة من املهارات أو حىت يستطيع املشرف الرت 
كفايات رئيسية من خالهلا حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة وتشمل  يستطيعالكفايات اخلاصة اليت متيزه كقائد تربوي 

)2(: هيوأخرى فرعية 

م 2004صية في مجال التكوين أثناء عليم األساسي لمادة العلوم االجتماعية ،  المهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ، أحمد بوذنين وآخرون، دراسة تشخي-1
م2005/ 
.أبوعبداهللا ، موقع سابق-2
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- كفايات تنمية املعلمني- كفايات التخطيط الدراسي- "تقنيات اإلشراف"فنية كفايات -كفايات االتصال والتفاعل
كفايات - كفايات تطوير املناهج-كفايات التقومي- كفايات الرتبية املستمرة- كفايات العمل مع اجلماعات

-لعالقات العامةكفايات متصلة با- كفايات متصلة بالعالقات اإلنسانية- كفايات التوجيه واإلرشاد- التغيريوالتطوير
.كفايات إدارية

تغطي الكفايات الرئيسية خمتلف جماالت اإلشراف، حيث تصلح للمشرف الرتبوي بغض النظر عن املادة الدراسية أو 

..مثل التحقيقات ومراقبة دوام املعلم وانتظام املدارسدورا 
بل هو عملية إجرائية لتسهيل مهمة مجع املعلومات والبيانات وحتليلها . 

الرئيسي الذي وجدت فيه ال يعين عدم إمكان نقلها إىل جمال آخر، حيث ال إن. وتصنيفها
كثر ميكن أن يوضع عدد من الكفايات الفرعية يف أكثر من جمال رئيسي، ولكنه قد يشري إىل أن هذه الكفاية الفرعية أ

الرئيسية أو تلك ، و إن تصنيف الكفايات الرئيسية ال يعينصلة وانتماء إىل هذه الكفاية 
وسنتناول هذه . جزءا منها من عملية اإلشراف العالقة له باألجزاء األخرى، فالكفايات مرتابطة وليست منفصلة

:الكفايات بشيء من التفصيل يف العناصر التالية 
كفايات شخصية -1

) املشرف قدوة ( النزاهه واالستقامة واملوضوعية - 
زان النفسي والقدرة على ضبط النفس الثقة بالنفس واالت- 
التواضع واللباقة يف التعامل والتصرف حبكمة - 
العمل بروح الفريق والقدرة على تشكيل جمتمعات التعلم - 
الذكاء، وسرعة البديهة- 
القدرة على اختاذ القرار الفعال - 
إدارة الوقت - 
 -)1(

:املعرفية والتكنولوجية–العلمية الكفايات- 2
:الرتبوي معرفة وافية ما يليمن املتوقع أن يكون لدى املشرف

التكوين اجليد يف مادة التخصص ؛-
التخصص يف إطار خاصة ما ارتبط منها مبادة) حماور أو جماالت أو فروع معرفية( عام باملواد األخرى إملام بشكل-

–33م ص ص2002، عمان ، األردن 1ودارالثقافة للنشر والتوزيع ، طجودة عزت عبد الهادي ، االشراف التربوي مفاهيمه وأساليبه ، الدار العلمية الدولية للنشروالتوزيع -1
بتصرف34
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.الكلية والشمولية للمقررات و للمناهجالنظرة 
مبستجدات علوم الرتبية ؛اإلملام-
املعرفة املتعمقة بالطرق املختلفة للتدريس ،-

.الرتبوي عموما
.املعرفة بأصول كتابة التقارير والبحوث والدراسات-

:التكنولوجية فنخص بالذكر منهافاياتأما الك
.اإلشراف الرتبويالتمكن من توظيف تكنولوجيا املعلوميات يف مهمات-
القدرة على تصور ورسم وإبداع وإنتاج املنتجات التقنية؛-
اجلديدة يف جمال اإلشرافالتمكن من مهارات العمل الالزمة لتطوير تلك املنتجات وتكييفها مع االحتياجات-

مهنة التدريس أوال ، من مثل أن تكون لدى املشرف الرتبوي وباعتباره خرب:الكفايات التعليمية-3.الرتبوي
:القدرة على

مادية ونفسية حتفز الطلبة على التعلم واختيار التعلم القبلي الذي يتوقف : التهيئة احلافزة -
.وصل اخلربات السابقة بهالتعلم اجلديد لعليه حتقيق

.نفسهإثارة الدافعية اليت تنبع من الطالب-
.عن الدرستنظيم اخلربات التعليمية وتنفيذها بشكل متواصل ال يسمح بانشغال الطالب-
إعداد وتوضيحا ملصطلحاته وأشكالهاستخدام الكتاب املدرسي بشكل فاعل قراءة وكتابة ملا هو ضروري منه ،-

.وتصويبها حسب األصولبأنواعها املختلفة وتوجيههااألسئلة
.استخدام الوسائل التعليمية بشكل جيد يف الوقت املناسب-
أساليب الثواب والعقاب-
)1(.التقومي التكويين املستمر طوال احلصة ، والتقومي-

كفايات-4تقدمي اخلدمات املطلوبة للعملية التعليمية
:أن يكون لدى املشرف الرتبوي القدرة على 

حتديد احتياجات الربامج التعليمية القائمة التحليل الدقيق للتعارضات بني الواقع وما ينبغي أن تكون عليه األنشطة - 
متكاملة من وضع قائمة –.               التعليمية 

التعليميةالتجهيزات التعليمية األساسية للعملية
إنتاج املواد-املعينة على التعليم والتعلم

والتعلم استخدام املواد املعينة على التعليم- 

بتصرف31نفس المرجع ، ص-1
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-.والتعلماختيار املواد املعينة على التعليم
تقومي املواد- .املعينة على التعليم والتعلم

-حتديد درجة االنتفاع من مصادر التعلم
 -

:كفايات التخطيط-5
ومجيع جوانب املتعلمني واملعلمنيوضع خطة سنوية للعمل املتوقع من املشرف الرتبوي، وفق حاجات القدرة على-

.العملية الرتبوية، ويف ضوء إمكانات البيئة احمللية
.امللحةعلى وضع خطة أسبوعية يف ضوء اخلطة السنوية مع مراعاة األولويات واحلاجات امليدانيةالقدرة-
السنةاملقررات على أشهر القدرة على وضع خطة مرنة لتنفيذ املناهج الدراسية وتوزيع-
:القدرة على مساعدة املعلمني يف-
.اخلطة السنويةوضع-
.إعداد اخلطة اليومية للدرس-
.اخلاصة باملادة مع مراعاة االنسجام مع خطط أنشطة املواد األخرىوضع خطط األنشطة- 

املتنوعة، ويف توزيع األنشطةعلى مساعدة مدير املدرسة يف وضع اخلطة السنوية للمدرسة، ويف وضع خطط القدرة-
.جداول املعلمني

.التدريبية القصرية والطويلة، مبا حيقق األهداف املرجوة منهاالقدرة على التخطيط للدورات-
)1(.توزيع العمل القيادي والعمل بروح الفريقالقدرة على-

.والتنسيق و تسيري اإلدارة الرتبويةكفايات التنظيم-6
عملية"اإلدارة الرتبوية أصبحت 

اإلدارة الرتبوية األساسي هو وإذا كان غرض". حتقيق األهداف الرتبوية واالجتماعية، اليت أنشئت املدرسة من أجلها
اإلشراف الرتبوي هو إحداث حتسني مستمر يف العملية الرتبوية، غري دفالتنظيم بغية تسيري املمارسات التدريسية، فإن ه

املشرف صلة النشاط يف اإلدارة التعليمية يتصل اتصاال وثيقا بعملية اإلشراف، على اعتبار كونأن الكثري من نواحي
بوية تسند له مهام متعددة ، من ويف إطار عالقة املشرف باإلدارة الرت . وصل بني السلطة الرتبوية وهيئة التدريس اليت تنفذ

:أمهها
.االطمئنان على اكتمال نصاب املؤسسات التعليمية من املعلمني واألساتذة–
التعليمية والرتبوية، وخاصة التأكد من حسن توزيع املعلمني واألساتذة حسب التخصص، مبا خيدم كل أطراف العملية- 

1991المغرب.، منشورات دار بابل ، الرباط"اإلشراف التربوي "درفوفي أحمد فريد  -1
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.التعلم
املدارس اخلاضعة إلشرافه، حيث ينقل التجربة الناجحة من مؤسسة تعليمية خمتلفالقيام بدور الوساطة والتنسيق بني–
.أخرىإىل
.واإلداريةالتأكد من قيام املدير واملرشد بأدوارمها الرتبوية–

.بالوثائق وامللفات والتقارير واحملاضروكذلك جند املشرف ملزما بالسهر على بعض التنظيمات اإلدارية املرتبطة
:كفايات إدارية ممثلة يف العمل علىينبغي أن يكتسب املشرف الرتبويلذلك 

إثارة دوافع املعلمني للعمل برغبة ذاتية و-
يبدو املعلم أكثر لمعلمني حبيثاحلوافز إىل املعلمني ، واملسامهة يف تطوير األهداف املهنية والشخصية لموضوعي يف تقدمي

”رغبة يف تطوير أعماله
من وغريها) …(االلتزام باحرتام وتطبيق التعليمات اإلدارية -التشريعات اإلدارية ؛ وفضال عن اإلحاطة بالقوانني و-

( Kimball wiles 2005) .اإلدارية–الكفاءات املهنية  .
)1(:و التنسيقية الكفايات التاليةكما ينبغي أن ميتلك يف

وتنسيقها مع املوجهني اآلخرين يف التخصص ذاته، ويف التخصصات األخرى من أجل القدرة على تنظيم األعمال-
.االستفادة واالبتعاد عن التكرارتعميم

وعدم دواجية بني عمل وأخر،سري عملية اإلشراف الرتبوي بشكل يتحقق فيه االنسجام وعدم االز القدرة على تنظيم-
.اهلدر يف اجلهد والوقت واملال

.على املعلمني مع مراعاة الفروق الفردية والعدالة فيما بينهمالقدرة على توزيع املهام واألعمال-
احملليالقدرة على-
.رة على حتليل املشكالت واقرتاح احللول املناسبةالقد-

واالبتكار والتجديدكفايات التنشيط الرتبوي-7
العمل الرتبوي داخل املؤسسات التعليمية، من خالل إرشاد األساتذة يقوم املشرفون الرتبويون بدور أساسي يف تنشيط

خمتلف تقنيات وأما الوسائل املعتمدة يف … على االبتكار
وتعميم املعرفة واخلربات، حبيث أن املشرف ميكن اإلشراف الرتبوي واستثمارها استثمارا، من شأنه أن يساعد على التأقلم

قاءات الفرديةتنظيم الدروس التجريبية والندوات الرتبوية و ورشات العمل و اللله أن حيقق التنشيط املنشود، من خالل
.واجلماعية 

والتطوير يقتضي توافر املشرف على جمموعة من املواصفات ، تتمثل يف امتالك بعضغري أن التنشيط الذي يروم التجديد
التوجيه واإلرشاد، وكفاية الكفايات األساسية، ككفايات االتصال والتفاعل، وكفايات العمل مع اجلماعات ، وكفاية

م2005سلطنة عمان  .طبعة معدلة غير منشورة ، دائرة اإلشراف التربوي ، مديرية التعليم، مسقط،دليل اإلشراف التربوي ،وزارة التربية والتعليم --1
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ملما بتقنيات التنشيط،وقادرا على إدارة الندوات اإلعالمية ، والقدرة على البحث الرتبوي ، وأن يكونالعالقات اإلنسانية
.الدروس التجريبية، و تنظيم اجتماعات تربويةو التدريبية ؛ و على إجناز

:التجديدية ما يليكما تشمل الكفايات االبتكارية و
.راهنةادا على معطياتالقدرة على التنبؤ بأحداث مستقبلية اعتم-
.من مواقف حمدده يفرضها الوضع الراهنالقدرة على توليد أفكار أو حلول جديدة للمشكالت اليت يواجهها انطالقا-
.التفكري اإلبتكاري لدى الطلبة واملعلمني ، وعلى رعاية املبتكرين واملوهوبنيالقدرة على تصميم برامج لتنمية مهارات-
.ضوعات جديدة على حنو يثري التساؤل والتفكري اإلبتكاريطرح مو -
عوامل التفكري الطلبة على حل املشكالت الواقعية اليت تعرتضهم بأسلوب علمي من خالل التأكيد علىتنمية قدرات-

اإلبتكاري
:والتوجيهكفايات اإلرشاد-8
.واملشورة بصورة تلقائيةطلب املساعدةالقدرة على تشجيع املعلمني على املبادرة إىل-
.القدرة على تطوير الثقة الذاتية- 
 -.
.كفاية الرتبية املستمرة-
.التعليم الذايت والتعليم املستمرتصميم برامجالقدرة على -
.التعليم الذايتلقدرة على إكساب املعلمني مهاراتا-
)1(القدرة على أن ينمي املشرف الرتبوي نفسه بنفسه ذاتياً -

كفايات البحث-9
القدرة على اإلحساس باملشكالت الرتبوية وحتديدها، مث وضع فرضيات حللها بعد الرجوع إىل البحوث السابقة ؛ - 

. لإلفادة منها، مث وضع خطة شاملة للبحث
). املقابلة،، اخل–التجربة االستبانة ( القدرة علي اختبار الفروض املقرتحة حلل املشكلة بأدوات البحث املعروفة - 
. درة على استخالص نتائج البحث بعد حتليل املعلومات والبيانات وتصنيفها ، واستكمال العمليات اإلحصائية هلاالق- 
القدرة على تعميم التوصيات املستخلصة من نتائج البحث ؛ ليستفيد منها الباحث نفسه ، واملعلمني ومجيع العامني - 

. والعامالت يف جمال الرتبية والتعليم
. لى مساعدة املعلمني على إجراء البحوث الرتبوية الالزمة حلل املشكالت اليت تواجههم أثناء عملهم القدرة ع- 
)2(.القدرة على توثيق املعلومات باألسلوب العلمي؛ لتسهيل حفظها والرجوع إليها وقت احلاجة- 

.درفوفي أحمد فريد ، مرجع سابق -1
صرفبت45م الجزائر، ص2005وزارة التربية الوطنية، هيئة التأطيربالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ، تقنيات التفتيش ، -2
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)والتدريب والتنمية املهنيةالتكوين( كفايات التطوير- 10
تطورية إمنائية مستمرة ، أمهية بالغة ، نظرا للتطور السريع ثناء اخلدمة كما هو معلوم ، باعتباره خطةو يكتسي التكوين أ

.وحاجة املدرس إىل النمو املستمر ملسايرة هذا التطوريف كل جوانب املعرفة ،
اطعته ، من خالل العمل على ملقاملمارسة اإلشرافية تقتضي من املشرف الرتبوي ، السهر على تأطري املدرسني التابعنيإن

اليت يعرفها البحث العلمي األكادميي يف حقل ختصصهم ، 
وأيضا دراسية ترتبط باملقررات والطرائق وكيفية استثمار الوسائل أو املعينات الرتبوية ،عن طريق تنظيم ندوات وحلقات

.للتقوميفية اختيار األهداف وصياغتها و إخضاعها
التأهيل ورفع الكفاءة، وتعديل السلوك وبصفة عامة، يستهدف التكوين أثناء اخلدمة كمهمة إشرافية، التدريب بقصد

اليت تلقاهاوتعميق األسس الرتبوية أو النفسية واالجتماعية واملهارات العملية واالجتاهات، وتنمية القدرة على االبتكار،
.املدرسون يف خمتلف مراكز التكوين

للمدرسني، فإنه ينبغي أن يتمتع مبجموعة من الكفايات، من و ألجل قيام املشرف الرتبوي مبهمته التكوينية والتطويرية
:اخلصوصبينها على

املدرسني،إثارة دوافع النمو املستمر لدى-
تنمية مهارات التعلم املوجه ذاتيا ،-
مبا يف إطار مراعاة األخذ بيد املدرسني اجلدد وتعميق خربة القدامى واإلملام"واجلماعية، تنويع أساليب املتابعة الفردية-

.”ومستجداتحتبل به الساحة الثقافية والعملية من تراكم معريف
درات من مثل حتليل املناهج تتضمنه من قكما يقتضي التطوير اكتساب كفايات خاصة باملشاركة يف تطوير املناهج وما

…املدرسيةواملسامهة يف عمليات بناء املناهج وتأليف الكتبالتعليمية واشتقاق األهداف الرتبوية
:يليو تتلخص الكفايات التدريبية اليت جيب أن تتوافر للمشرف الرتبوي ، فيما

.واملعلمنيحتديد االحتياجات التدريبية للمعلمني األوائل-
.فنيا وإدارياة على اإلشراف على الدورات التدريبية القصرية والطويلة واملشاغلالقدر -
.التدريبيةالقدرة على قيادة ندوة تدريبية أو حماضرة و تنفيذ الربامج-
املرجعية للدورات التدريبية يف جمال ختصصه ويف االقدرة على حتديد املوضوعات واملواد التدريبية و إعداد املادة-

.الرتبوي عامة
.الطرق واألساليب التدريبية املالئمة يف التدريبحتديد-
.الرتبويالتدريبية بأساليب متنوعة و متابعة أثر الربامج التدريبية يف احلقلالقدرة على تقومي نتائج الدورات-
.القدرة على وضع برامج تدريبية مستحدثة للمعلمني حديثي العهد بالعمل-
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ومن مث يف استمراره بنجاح فيهاملعلم حديث العهد باملهنة وإعطاؤه الثقة بنفسه ملا هلا من أمهية يف بداية العمل ،دعم-
)1(

ـ كفايات التواصل املهين والعالقات اإلنسانية11

الرتبوية؛ فالعالقة الطيبة مجيع أطراف العملية تفرض مهام املشرف الرتبوي ، أن يكون على تواصل متعدد االجتاهات مع

. قائمة على حساب الواجبات املطلوبة
:وتتضمن هذه الكفاية القدرات اآلتية

.أفرادمجيع عالقات إنسانية طيبة بني إقامةالقدرة علي - 
.إقامةالقدرة علي - 
. إنسانيةالقدرة علي مساعدة املعلمني علي بناء عالقات - 
.التحلي باألخالق الرفيعة ليكون قدوة ملن يتعامل معهم-
.يتعامل معهماملساواة بني مجيع من-
.ن يف العملاحلرص واملواظبة واإلتقا-
.واملودةتوفري أجواء احملبة-
.تشجيع املعلمني وحتفيزهم على اإلبداع واالبتكار والتفكري-
-.

:كفايات تطويراملناهج- 12
.الرتبوي، ومقارنته باملنهج التقليديعلى حتديد املفهوم احلديث للمنهجالقدرة-
.القدرة على اإلشراف على تنفيذ املناهج الدراسية-
.وضع املناهج الدراسية وتعديلهاالقدرة على املشاركة يف-
.القدرة على تقومي املناهج الدراسية وحل-
.املناهج وتطويرهااءالقدرة على تقومي املقرتحات التحسينية اليت تسهم يف إثر -
.القدرة على مساعدة املعلمني يف تعرف أهداف املناهج-

الرتبويكفايات التقومي-13
بأنه عملية قياسية تشخيصية عالجية القصد منها حتديد مدى حتقق القدرة على حتديد مفهوم التقومي الشامل؛-

.وحتسني العملية الرتبوية جبميع عناصرهااألهداف الرتبوية

1991المغرب.، منشورات دار بابل ، الرباط"اإلشراف التربوي : "درفوفي أحمد فريد -1
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التقومي املتنوعة يف ضوء أسس التقومي املعروفةالقدرة على استخدام أساليب-
اخل. …ا الستمرار- الشمول- املوضوعية-الثبات- الصدق-
.القدرة على تقومي نتاجات تعلم-
.فئةاملعلمني يف حتليل االختبارات وتصنيف الطلبة يف ضوئها إىل فئات مع حتديد حاجات كلالقدرة على مساعدة-
.القدرة على حتليل املناهج والكتب الدراسية وتقوميها-
.للمتفوقنيللمتوسطني وبرامج رعاية القدرة على مساعدة املعلمني يف وضع برامج عالجية للمتأخرين وبرامج تطويرية-
.استخدام أساليب التقومي الذايت حني تقومي ممارستهم الرتبويةالقدرة على مساعدة املعلمني يف-
)1(.القدرة على-

14 -
:القدرة علىأن يكون لدى املشرف الرتبوي

 -
وتطوره

 -
تمع احمللي- 
 -
تنمية إحساس املعلم باملشاكل  - 
جمالس اآلباء واملعلمنياملشاركة الفاعلة يف اجتماع- 
 -

)2(ال-

كفايات جديدة في اإلشراف التربوي في صورة توجيهات-15
 -

( موضوع معني ملناقشته مع املعلمني( إىل املدرسة هلدف حمدد أنت ذاهب   -
( ما تيسر فإنه عشوائي غري خمطط له( اترك إشراف  -

.من أسهل األشياء أن حتمل حقيبتك يف الصباح وتذهب إىل املدرسة تزور يف كل يوم من معلم إىل ثالثة معلمني- 
ما العمل ؟) كثري النط قليل الصيد : هناك مثل يقول ( طوال الفصل الدراسي

العمل؟ما. خلل من املعلم أثناء زيارتك ينبغي أالّ تتحمس لتصحيحه خالل املوقفإذا حصل-

.150عبد الرحمان بن سالم ، مرجع سابق ، ص -1
م2000الشارقة ، منشورات دائرة الثقافة و اإلعالم ، حكومة " واقع التوجيه التربوي بدولة اإلمارات العربية المتحدة" الزري حميد ناصر  ،-2
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.أخطائهاحبث عن السبب وضع من الربامج التدريبية ما يساعد املعلم على تاليف
.)حيتاجه وما ال حيتاجهمعلم ماأصبحنا يف اإلشراف نقدم لل( -
.ناقش موقفاً جديداً مع املعلمني أو جزء من موقف- 
.حّدد املشكلة- 
.ال تتسرّع يف إصدار احلكم-
.حىت تتكامل الصورةعليك أن تنتظر-
لسبب ؟ما ا. تنفذ بطريقـة صحيحـة ضع يف ذهنك أن الكثري من التعليمات اليت تعطى للمعلم ال-

أيها املشرف ؟  أية عالقة ؟أنت واملعلمون
.وما يعتقده املعلمون عنك أنت ما تعتقده عن نفسك ،

كيف ميكن أن ترى نفسك كما يراها املعلمون ؟
.وكلما خفت سلطتك اقرتبت من املعلم .زدت سلطتك أبعدت نفسك عما يدور حقيقة كلما

]املعلمون يقومون بالعمل وباإلمكان[ هذه الفلسفة إذا أردت أن تنجح فضع - 
:من مهارات اإلشراف الناجح 

.املعلمني بشكل رمسي ـ أالّ تتعامل مع
.ـ أبعد احلاجز

.ـ جيب اكتساب الثقة من اجلميع
واملعلمالعالقة بني املشرف

ـ ما أعرفه عن املعلم ويعرفه عن نفسه 
يعرفه عن نفسهلم والـ ما أعرفه عن املع

ـ ما ال أعرفه عن املعلم ويعرفه عن نفسه 
املعلم وال يعرفه عنه نفسهـ ما ال أعرفه عن

]كلما زادت العالقة زاد النجاح يف االتصال[يرى نفسهالشخص الناجح هو الذي جيتهد كي يراه اآلخرون كما
.إىل املعلممن التحدث عن املعلم إىل اإلصغاء جيب نقل اإلشراف- 
.استخدام التعليم املعتمد على مهارات التفكريينبغي تدريب املعلمني على-
.التفكري اإلبداعي( الطالب ينبغي تنمية مهارات التفكري لدى-

ذوقان عبيدات اىل كفايات حديثة دخلت على التعليم مؤخراً وجيب أن تدخل على اإلشراف / وقد أشار الدكتور 
:الرتبوي وهي

ـ التغذية الراجعة- تعليم التفكري ـ تعليم التفكري الناقد ـ تعليم التفكري اإلبداعي-
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وفق أمناط الذكاء املتعدد ـ التعليم التعاوين ـ العصف الذهين االستماع واإلصغاء ـ التأمل وحتليل األنشطة ذاتياً ـ التعليم
winnerـ اسرتاتيجيات – winner أنت كاسب وأنا كاسب( حل مشكلتك رابح رابح(.

:طرحت مفاهيم إدارية حديثة مرتبطة بالعمل اإلشرايف كما
.التغيري ـ املهارة القيادية ـ إدارة املشاعر واالنفعاالت اجلودة الشاملة بناء الفريق ـ إدارة الوقت ـ إدارة

ما موقف املشرف من هذه التحديات ؟
.:يف العمل اإلشرايف نقدية طالبت بإحداث النقالت التاليةتعرضت عملية اإلشراف إىل حتليالتو
.املوقف التعليمي إىل عمل املوقف التعليمياالنتقال من سطح- 
.إىل املشرف كزميل للمعلماالنتقال من املشرف كمعلم املعلم-
.املعلم كأعضاء يف فريق متكاملاالنتقال من املشرف كمساعد للمعلم إىل املشرف- 
.التدرييباالنتقال من اإلشراف اللفظي إىل اإلشراف-
.االنتقال من إصدار اإلحكام إىل التغذية الراجعة-
.من التلقني إىل االستماع إىل املعلماالنتقال-
.إىل التغذية الراجعة الدقيقةاالنتقال من التغذية الراجعة احملددة-
.االنتقال من رّد الفعل إىل الفعل- 
.االنتقال من حتقيق األهداف إىل تطوير أهداف جديدة-

:ما يلي)بني أهم أطراف العملية التعليمية املشرف واملعلم( اجلديدة ومن الكفايات
)األهايل،املعلمون ،األطراف الزمالء باقة والذوق يف التعامل مع مشاعر القدرة على استخدام مهارات الل-
.يف االتصال مع األطراف ذات العالقة(رابح رابح( ات القدرة على استخدام مهار - 
Bodyاللفظيةالقدرة على استخدام ـ فهم الرسائل غري- – Language .
.، وفق مقتضيات املوقفالقدرة على التعامل مع األمناط املختلفة للمعلمني- 
.ف ذات العالقة مع األطرا) أنت (بدًال من رسالة ) أنا ( القدرة على استخدام رسالة -
)1(.أو التوتراستخدام مهارات حل اخلالفات دون استخدام العنف-

استخدام مهارات بناء الذات- 
:يف اإلشراف الرتبوي كما يلي الكفايات الداخليةوهناك من يشري إىل

.تطوير مهارات التأمل يف حتليل املواقف اليت ميارسها-
.للمشرف بأسلوب واضح يعّري عن رؤيته للعمل اإلشرايفاملهنية صياغة الرسالة-
.االلتزام بالوعد ـ النزاهة ـ التواضع( كاٍف من املشاعر امتالك رصيد-

1987.، منشورات وزارة التربية الوطنية ، الرباط1987، ديسمبر 21العدد ، مجلة رسالة التربية ، " كفايات المشرف التربوي: " عبيدات ذوقان  -1
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.اختيار األعمال الصحيحة بدًال من عمل األشياء بطريقة صحيحةالقدرة على-
.املبادرة بدًال من االستجابة ورد الفعلاستخدام- 

:الرتبويللمشرفالتاليةالكفايات األدائيةمن يشري إىل ومن الباحثني
.والتعليميةاستخدام النظرة الكلية املتكاملة يف حتليل املواقف اإلشرافية- 
.اإلشرايفالقدرة على الرتكيز على جانب حمدد يف املوقف التعليمي أو-
.باحرتامالقدرة على تقومي وجهات نظر املعلمني ، والتعامل معها -
)1(.القدرة على حتليل املواقف التعليمية دون إصدار أحكام تقوميية ناقدة- 

.القدرة على إثارة أسئلة توضيحية متكن املعلم من التعبري الكامل عن رأيه- 
:فهي ةالكفايات التنظيميأما
.وأنشطة العمل من األطراف ذات العالقةوضع خطة عمل أسبوعية حتدد أهداف-
.اليوم وفق ترتيب مالئم للوقت واألولوياتالقدرة على إدارة العمل اإلشرايف يف-
.العمل مع املعلمني ، ويف جمال حتسني التعلمالقدرة على تطوير أهداف جديدة يف-
.املشرف اإلدارية والفنية يف العمل مع األطراف ذات العالقةاملوازنة بني أدوارالقدرة على-

: يف ما يلي التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي كفاياتثليف حني تتم
.ومناقشتها والتثبت من صحتهاالقدرة على فحص املصادر- 
.القدرة على التمييز بني األوهام واحلقائق-
.التعليميةالوعي بإدراك التحيزات الشخصية ، وعدم االستناد إليها يف حتليل املواقف- 
.يواجهها املعلمونعن حلول جديدة للمشكالت التعليمية اليتإتقان مهارات البحث -
-.

)2(وبعد فهذا ما مسح الوقت بكتابته وتلخيصه

استراتيجية الّتعليم و التعلم بالكفايات في االبتدائي-ج
الكفايات جذورها من علم الّنفس الّسلوكي، كما هو احلال بالنسبة للتعليم تستمد اسرتاتيجية التعليم و التعلم مبقاربة 

باألهداف ـ اجليل األول ـ ومن جوانب أخرى من علم النفس املعريف وعلم النفس البنائي، و التعليم مبقاربة الكفايات هو 
العملية اليت تكون فيها نتاج التعلم متثل أهدافا تعليمية عامة حمددة يف املناهج

تعلمات ترتجم يف صور أفعال سلوكية حيث ينتج عن كل تعلم من التعلمات اكتساب سلوك جديد، هلا تاثري على الفرد، 

قة االحساء التعليمية ، في المجلة التربوية ، جامعة الكويت ، عبد الرحمان إبراهيم المحبوب ، مهارات الموجه التربوي كما يدركها معلمو ومعلمات المرحلة االبتدائية بمنط-1
بتصرف257-256م ص ص11،1997، المجلد 43العدد

على االرابط 03/06/2011عوضة بن هاشم الحمراني  ، ملتقى غالتربية والتعليم ،منديات التربية والتعليم ، تم استرجاعه بتاريخ -2
http://www.moudir.com/vb/index.php
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:
)معارف صرفة (ـ جمال تعلم املفاهيم 1
)معارف فعلية( ـ جمال تعلم املهارات 2
).معارف سلوكية ( ـ جمال تعلم الوجدانيات من قيم واجتاهات وميول 3

ف املرتبطة بتلك املادة ، كما قد تلجأ إىل توظيف مجلة من ترتبط الكفاية حبل املشاكل املرتبطة باملادة وتعتمد على املعار 
ونظرا لعالقة االنسجام و التفاعل القائمة بني املقاربة و االسرتاتيجية حيث كل تغيري يف . املعارف املرتبطة بعدة مواد

اسرتاتيجية األهداف إحدامها يتطلب تغيريا يف الثاين، فإن املنطق البيداغوجي لنمط األداء الرتبوي بعد انتقاله من 
الكالسيكية إىل اسرتاتيجية التعلم بالكفايات يتطلب تغيريا مناسبا لنمط مقاربة التعليم على ضوء مستجدات االسرتاتيجية 

.املعتمدة
والكفاياتاألهدافبينالصفيةالتعلمات-9

للتكوينملواجهةصيغتنيوجودمثلمتاماالتالميذ،مستوىعلىالتعلماتمواجهةخالهلمامنميكنأساسيانتصّورانيوجد
.

،منفصلةأهدافمنطقأواحملتوياتمنطلقمنواملهاراتاملعارفويقّوماملعلميدرساألولالتصّوريف
لكنهومهاراتمعارفيدرساملعلمإن.كفاءاتتنميةأجلمنالقسميفمركبةوضعياتاستغاللعلىيعتمدالثاينالتصّور

مركبةوضعياتحلأجلمنواملهاراتاملعارفهذهاستخدامعلىتالميذتهبتدريبيقومبلاحلدذلكعنديتوقفال
منظورمنوذلكمركبةوضعياتاستغاللخاللمنتعلمهايتمواملهاراتاملعارفهذهأنكما".اإلدماجوضعيات"تدعى
.بنائي
للمعلمفيمكنالتطبيق،مستوىعلىحتمايتعارضانالنظريابعضاعنبعضهماينفصلالتصّورانهذانكانلئن

.ممارستهيف
متكناليتامللموسةاملسالكبعضذلكبعدنقدممث.الثاينصورالتاستيعابلنايتسىنكياألولالتصورمباهيةبالتذكرينبدأ

)1(.الثاينالتصورجتسيدمنمتكينهأجلمنخاصةالرتبويةممارساتهيفالتوّسعمناملعلم

من املعارف إىل التطبيق: التصور األول - 9/1
مكتسباتتقوميويتمالبعض،بعضهاعناملنفصلةواملهاراتاملعارفمنكبريعددتقدميعلىأساسايعتمدالتصّورهذاإن

.للمحتوياتتبعاالتالميذ
.التالميذلدىاملعارفوتقوميتعليمحيثمنتتّبعهاملعلماعتادالذياألسلوبمعاملأهمّ اآلتيةاملراحلتربز

150عبد الرحمان بن سالم ، مرجع سابق ، ص -1
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القيام بالّتعّلم من منطلق احملتويات أو األهداف املنفصلة- 9/1/1
وتتبعا للربامج السارية املفعول يقّدم . عام، تعّلم تالميذه عرب حتديد مجلة من احملتويات واألهدافيصمم املعلم، بشكل

.هذه املعارف أو األهداف منفصلة عن بعضها البعض
كيف جيمع عددين، كيف يتم التعرف على  (ويف القسم يقّدم املعلم أمام التالميذ عرضا أو برهانا على حمتوى حمدد 

مث يقّدم للتالميذ جمموعة من التمارين التطبيقية .). فعال،كيف تقرأ النصوص أو كيف تكتب اجلمل، اخلكلمات، على أ
وعند التصحيح يطلب من أحد تالميذه املمتازين عرض احلل الصحيح، ويطلب من الذين أخفقوا . من أجل دعم تعلمهم

.يف حل التمرين تصحيح عملهم
وعند تفسري بعض أخطاء تالميذه مييل 

واحلال أنه يف أغلب األحيان اليت يرتكب فيها التلميذ خطأ يرجع ذلك إىل عدم متكنه من بعض املفاهيم، بل . الرباهني
مة غالبا ما يرجع إىل كون املعلم مل مثال إن اخلطأ يف كتابة كل: ويف بعض احلاالت فإن املعلم يكون السبب يف اخلطإ 

.ينطقها بشكل السليم 

التقومي تبعا للمحتويات واألهداف- 9/1/2
يف اللغة : 

فيتعلق األمر جبملة من . ، ويف الرياضيات يعطي عمليات يطلب جنازهاالعربية يعطي أفعاال تصرف أو مجال يطلب تكملتها
.األسئلة تتطلب االسرتجاع أو تطبيق معارف ومهارات مكتسبة 

وممارسة التقومي هذه نتيجة منطقية للتعلمات ألن تعلم املعارف يتم عرب منطق احملتويات أو األهداف املتشتتة، الشيء 
%.50تقومي جتميعي وإىل ترتيب التالميذ على أساس معدل يقدر عادة ب الذي يؤول يف أغلب األحيان إىل

.ويعترب التالميذ الذين مل يتجاوزوا هذه العتبة يف وضعية إخفاق، فعليهم إعادة السنة أو مغادرة املدرسة

.من املوارد إىل الكفاءات : التصور الثاين - 9/2

. تنمية كفاءات لدى التالميذ متكنهم يف النهاية من حل وضعيات مشكلةإن جممل األنشطة يف هذا التصور موجهة حنو 
.إن الوضعيات املركبة اليت يعاجلها التالميذ أنفسهم تلعب دورا مركزيا يف التعلمات كمغزى ووسيلة يف نفس الوقت

.)1(

اياتالكف صياغة أهداف أو مؤشرات يف ضوء بيداغوجيا-  9/2/1

:يلي  مراعاة ما جيب
.جتنب صياغتها بأسلوب اجرائي سلوكي - 

23ص . 2007دليل المكون ، الجزائر . كزافيي روجيرس باالشتراك مع الطّاهر العامري-1
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.النزعة السلوكية التفتيتية والتجزيئية  جتنب السقوط يف- 
- صياغة أهداف يف صيغة مؤشرات باعتبار هذه األخرية عالماتحمتملة لنمو القدرة والكتساب الكفاية

.االجتماعية والوجدانية والقيم االنسانية السامية  

-
أن يستحضر لدى صياغتها املواصفات احملددة للمتعلمني والكفايات املرصودة للمناهج الرتبوية وخمتلف أنواع -

.الكفايات األساسية والنوعية للمواد املقررة  
- 9/2/2.أنشطة التعلم املناسبة للتدريس بالكفايات صياغة

أنشطة هلا معىن وداللة وحمفزة للمتعلم على التعلمالذايت وعلى حشد خمتلف مكتسباته واستنفارها لتحقيق تعلم جديد 
.هنا يقدم ز روجريز جمموعة من األنشطة التعليمية املالئمة لبيداغوجيا التدريس بالكفايات 

أم قاعدة جديدة أم معارف خاصةكل نشاط يرتتب عنه تعلم جديد سواء كان مفهوما جديدا: االستكشاف نشاط - أ
.

.حتليل نص أديب قبل الشروع يف احلديث عن تيار أديب جديد –زيارة ميدانية مبكن أن متهد لدرس جديد : أمثلة 
ب أنشطة التعلم عن طريق حل  املشكالت  - 

أو جمموعات يف وضعية تتطلب حل مشكل من إعداد املدرس ، وتقوم هذه الطريقة على مسلمة يوضع التالميذ فرادى
بأن املتعلمني يستوعبون بشكل أفضل حني يفكرون بأنفسهم يف املشكل ، ويف املقابل يكون املدرس قد هيا التالميذ 

.
إلدماجأنشطة ا–ج 

نشاط ديداكتيكي يقوم بوظيفة مركزية تتلخص يف دفع التالميذ إىل حشد واستنفار عدة مكتسبات كانت موضوعة
.تعلمات سابقة 

.: أنشطة التقومي –د 
. املشكالت-لكفايات يؤكدون على أن أنشطة التعلم تتمحور حول الوضعياتفكما أن عددا من املشتغلني على ا

املقصود بالوضعية املشكلة ؟
إن الوضعية املشكلة عبارة عن وضعية تعلمية تتضمن عائقا وحتديا يطلب من املتعلم رفعه باستدعاء مكتسباته وتعلماته 

وباستثمار ذكائه ومهاراته لذلك فمن شروط الوضعية املشكلة أن تتمحور حول عائق يطلب من املتعلمني جتاوزه وختطيه .
وأن تتضمن نوعا من

اليت يواجهها . .التحدي واملقاومة جيعل املتعلم يعبئ خمتلف مكتسباته ومهاراته حلل الوضعية املشكل 
تتشكل الوضعية - :  دوكيتيل من ثالث مكونات أساسيةوتعليمات للقيام باملهام املعينات املشكل حسب :

هي جمموعة العناصر املادية اليت تقدم للتلميذ املعينات- 
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نص مكتوب ، صورة ...
وهي ما سيقوم به التلميذ يف إطار وضعية: األنشطة   -

تعطى للتلميذ بشكل صريح للقيام باملهام:  تعليمات العمل -
التدريس بالكفاياتاملدرس الذي يتبىن املطلوبة من  األدوار - 9/2/3

:من ذلك 
. معرفة  إدارة  الفصل كمجموعة -

. دورات ، مشاريع مدرسية(تكوينية ممتدة يف املكان والزمان  ). معرفة تنظيم العمل لفرتة- 
. .الزمالء ، اآلباء ، األشخاص اآلخرين معرفة التعاون مع-

.كأداة عمل منظمة شيط منهجيات املشروعمعرفة إثارة وتن-
. معرفة رصد وتغيري ما يعطي معىن للمعارف واألنشطة- 

.وتأطري مهامه معرفة ابتكار وتدبري وضعيات مشاكل ، رصد عوائق وحتليل ،-
 -1(معرفة مالحظة التالميذ وهم يشتغلون(

توظيف مدخل الكفايات في مجال تكوين الهيئات المؤطرة للتعليم االبتدائي-د
:تمهيد 

فهو القائد امليداين على العملية الرتبوية واملشرف املباشر على ،
وللتغريات اليت ، ونظرا للتطورات املتسارعة اليت يشهدها العامل يف حقول الرتبية والتعليم . ختطيطها وتنفيذها وتقوميها 

فقط تطورت وظيفة املشرف الرتبوي وتعددت مهامه  وتنوعت جماالت ،
.عمله لتشمل خمتلف جوانب احلياة املدرسية

مهنية وكفايات، وهذه املهام املتداخلة واملتكاملة تتطلب أن يتوفر لدى املشرف الرتبوي وقت وإمكانات وقدرات خاصة 
.عالية متكنه من ممارسة هذا الدور اخلطري املنوط بـه واملتمثل يف حتقيق األهداف الرتبوية 

بالدراسة األكادميية، وبالتنمية الذاتية والتدريب املستمر، وباخلربة املتنامية يفوهذه الكفايات يكتسبها املشرف الرتبوي
.العمل الرتبوي

بالضرورة إىل مستوى آخر من التفكري يف موضوع إعداد كنشاط مهين متميز، يقودوإذا كان االعرتاف بفعل التدريس  
الرتبويني، و هو مستوى اجلودة ومدى التمكن من الكفايات اليت تسمح بإجناز هذا النشاطاملدرسني وتأهيل املشرفني

23المرجع السابق ،  ص كزافيي روجيرس باالشتراك مع الطّاهر العامري نفس-1
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يصبح التفكري يف وضع حيث.على أحسن وجه ، حبيث تتحول الكفايات إىل معايري لقياس وضبط اجلودة يف األداء 
ملعاهد إعداد و تكوين وتدريب املعلمني و املشرفني قبل وأثناء اخلدمة، مرتبطا بالتحديد الدقيق لنوع مناهج وختطيط برامج

فنشأ ما أصبح يعرف مبدخل الكفايات يف. املهين الذي تؤهل له تلك املناهج والربامج الكفايات اليت يتطلبها النشاط
والذي يعين االنطالق من الكفايات كأسلوب . واملشرفني واألسالك املؤطرة للمنظومة الرتبوية بشكل عامإعداد املعلمني

تكوين (التكوين كاسرتاتيجية لتحديد مكونات مهنة التدريس واإلشراف ، وبالتايل حتديد أهداف و برامج مؤسساتبل
.املستوى املطلوب الرتبوي إىلمبا يؤهلها لالنتقال بالفعل ) املعلمني و املشرفني وغريهم 

األخرية ، يف والذي بدأ ينتشر يف العقود-الكفايات–
مبا من دول العامل ، ال سيما العربية منهامؤسسات ومعاهد وبرامج تكوين وتدريب املعلمني واملشرفني الرتبويني، بالعديد

.ها اجلزائرفي
:الكفايات يف العناصر التالية وميكن حتديد مزايا واجيابيات وجدوى التدريس بواسطة بياغوجيا

وضعيات أو مشكالت أو قضايا معيشية وذلك بدال من االهتمام منح عملية التعلم مغزى ومعىن جيعلها تتمحور حول- 
.مبراكمة املعارف

واملقارنةاملعرفية العليا مثل التحليل والرتكيب والتقومي والتخيل واإلنتاج واإلبداعالعناية باملراقي- 
.فارقية تراعي الفروق الفردية بني املتعلمنيإنصاف مجيع التالميذ أثناء التدريس باعتماد بيداغوجيا-
.توظيفها وحتويلهاواكتساب تعلماته و اعتبار املتعلم شريكا أساسيا يف بناء- 
.املعارف وجتميعها وختزينها ليوم االختبار واىل بناء الكفايات وتنميتها وتطويرهاوأخريا حتويل مركز الثقل من مراكمة- 

وانتظمت يف شخصيته من قدرات و مهارات واجتاهات مهما متكن الفرد منها) تشكيلة ( الكفاية هي تركيب قلنا بأن
اجلديدة ومواجهة خمتلف املواقف و املشكالت و مقدوره توظيف ما يالئم منها للتكيف مع الوضعيات،إال وأصبح يف 

:املنطلق تربز للكفايات خصائص و مميزات لعل من أمههاو من هذا. إجياد احللول املناسبة هلا 
إن . امليكانيكي شكله السلوكي:االندماج الشمولية و-1

، فتتميز بالتايل ومتتاز عن األهداف الكفايات صياغات ذات طابع توليفي ،تتألف من قدرات و مهارات مرتابطة
إن كل كفاية هي وليدة جمموعة من القدرات اليت .تفتيت السلوك اإلنساين اإلجرائية اليت تنحوا حنو التجزيء و-السلوكية
أن التمكن على. مع وضعية معينة أو مواجهة صعوبة أو مشكل طارئ أو التصرف إزاء موقف خاص التكيفيقتضيها

وتتشكل هذه .األساسية لتشكيل القدرة من هذه القدرات يتطلب بدوره امتالك مجلة من املهارات اليت تعترب اللبنات
.ان واملكاناحملددة يف الزم) اإلجنازات )املهارات بدورها من جمموعة من األداءات

القدرات العقلية الكفاية الواحدة ميكن أن تتألف من تشكيلة غري متجانسة من املعارف و املهارات و:الرتكيب-2
هو) املكونات ( لكن ما يوحد كل هذه العناصر... واخلطاطات احلسية 

إن .يوحد بينها هو النشاط التقين و االجتماعي الذي سينتج عن توظيفها ماالطابع الوظيفي العملي للكفايات ، إن



في ميدان التكوينبيداغوجيا الكفاياتالفصل الخامس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

255

اإلميان "فكفاية .منسجمة من حيث العناصر اليت تتألف منها و لكنها منسجمة من حيث النتيجة املستهدفةالكفاية غري
على إدراك دور املشرف و فهم من مثل القدرة على سبيل املثال ، تتألف من عناصر كثرية وخمتلفة ،" بوظيفة املشرف 

املعلمني ، تأثريه يف تنمية) معرفة(و أمهيته يف حتقيق التنمية الشاملة ، وإدراك ...الثقافيةأبعاده الرتبوية و االجتماعية و
و أنشطة عملية تثبت ) مهارات سلوكية)اإلجيابية حنو مهنة اإلشراف ، وقيامه بأفعال) وجدان (واكتساب االجتاهات 

. وغريها ... كل ذلك لديهحتقق
مرونتها حبيث يكون باستطاعة الفرد هي) املستعرضة(كما أن ما مييز الكفايات وخاصة الكفايات املمتدة : املرونة -3

فالفرد قد يكتسب . جديدة وخمتلفة عن السياقات اليت اكتسبها فيهاحتويل جمال االستفادة منها ،أي تطبيقها يف سياقات
القدرة يف دروس احلساب، لكنه عندما يستطيع نقل هذه" املسائل احلسابية مثل اجلمع والطرحشرح بعضالقدرة على "

قادرين على تطبيق العمليات يف السوق من اإلطار الضيق الذي اكتسبها فيه إىل إطار آخر أوسع، كأن جيعل التالميذ
ة أو إعداد بعض البيانات اجلغرافية على سبيل املثال ، ففي التحليالت اللغويوحماسبة البائعني،أو توظيفها يف القيام ببعض

احلالة تكون القدرة قد ترسخت لديه ككفاية ممتدة ،أي خارج السياق الذي ارتبطت به يفهذه
.فكره ووجدانه

مكتسباته من خالل وضعيات أو املتدرب على أداء أنشطة و مهام و توظيفالكفايات تعين إقدار املتعلم: التكيف-4
القدرة على إجناز إن الكفاية تعبري عن.و حلل مشاكل، أي

، يتحكم فيها الفرد ليوظفها بفاعلية يف إن الكفايات تنظيمات ملكتسبات الفرد السابقة.مهمة معينة بشكل مرض
إن التكيف الذي . واملهارات و األداءات اليت تتناسب مع املوقف الذي يوجد فيهتقاء املعارفوضعيات معينة و ذلك بان

بينها بشكل مندمج لتحقيق إليه الكفاية، هو تكيف يتأسس على جمموعة من املعارف واملهارات اليت ترتبط فيماتسعى
تبط بالقدرة على التصرف السليم واملالئم وهي كذلك تر .اجلودة و اإلتقان الضروريان يف كل إجناز يهدف حل مشكلة

.إزاء احمليط االجتماعي
من العناصر ، منها ) كوكطيلمزيج ،(كما تتميز الكفاية بطابعها اللوليب ، فهي تشكيلة : النمائية -اللولبية الطبيعة-5

شيئا فشيئا و بشكل وجتارب ماضية ، عناصر تتجمع ما هو مكتسب اآلن و منها ما مت اكتسابه يف حصص ومواقف
لتمكن صاحبها من التحكم يف بعض الوضعيات و ) و بشكل لوليب تراكميتصاعدي من األدىن إىل األعلى(تدرجيي 

ملرحلة تعليمية . املستجداتاملواقف و
القدرة على توظيف احلاسوب :" دورة تدريبية يكتسب املشرف املتدرب بعد انتهاءأو لدورة تدريبية كأن نقول مثال ، س
فإن الكفاية ال تتوقف عن االغتناء ، ذلك أن هذه القدرة على توظيف ... "يف تنظيم خططه اإلشرافية أو البحثية

لن تتوقف عن احلاسوب لغاية
الطابع الرتاكمي الذي تشكله الكفايات مما يفسر ومن هنا. النمو لدى الفرد سواء خالل تكوينه أو خالل حياته املهنية 
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الذايت املهين مبرور الزمن و بالعمل املتواصل ، األمر الذي مينح التكوين املستمر والتعلماغتناء خربات الفرد وجتاربه ومنوه
)1(.احلقيقيعنامها العميق ويعطي للتنمية املهنية بعدهام

:تكوين المدرسين في ضوء بيداغوجيا الكفايات  -10
إن املعلم هو العمود الفقري للتعليم ، وليس إصالح الكتاب املدرسي وجتهيز املدارس باملعدات الضرورية بأرفع شأن من 

هم على التدريس وفق بيداغوجيا معاصرة كبيداغوجيا الكفايات ، فكل وتدريب–ال سيما اجلدد منهم –تأهيل املعلمني 
ألنه من . تلك الوسائل ال جتدي نفعا يف غياب املعلم الكفء ، ألنه هو الذي يكسبها معناها الرتبوي ، وليس العكس 

علم وإعداده كي عن صناعة تلميذ كفؤ ، وننسى تدريب امل–يف بيداغوجيا الكفايات - املفارقات العجيبة أن نتحدث
ولذلك جاءت جمموعة من االصالحات مست قطاع الرتبية بشكل عام ، ونشري اىل تطور هذه . يكون كفؤا هوكذلك 

:االصالحات من خالل ما يلي 
)مدخل الكفايات(إصالحات الجديدة في ظل تكوين المعلمين-10/1

أمهها اعتماد مدخل الكفايات بدًال من اعتماد املعرفة  من التطورات، كان من لقد عرفت برامج إعداد املعلمني العديد
Competency Based (CBTE)،”بالتدريس القائم على الكفايات"أي اعتماد ما سيعرف . مرجعي كإطار

Teacher Education .
بح شغلها اجلهات املسئولة عن تأهيل املعلمني ، واليت أصواليت أصبحت من أبرز مالمح الرتبية املعاصرة، خاصة لدى

األمر الذي جعل الكثري من املهتمني ال. وتدريبهم وفق أحدث نظريات التعلم والتعليم  الشاغل إعداد معلمني أكفاء
.يتحدثون عن الكفايات إال بربطها باملعلمني

لقد جاء مفهوم الكفايات يف جمال الرتبية ليعمل على حتسني برامج التنمية املهنية للمعلمني سواء برامج اإلعداد أو الربامج 
وقد ُعرفت الربامج اليت بنيت وفق هذا املفهوم بالربامج القائمة على الكفايات ، كما استخدم مصطلح . أثناء اخلدمة 

. للتعبري عن الرتبية اليت تستخدم تلك الربامج Competency Based Educationالرتبية القائمة على الكفايات 
وما يتمّيز به هذا . حيّل مكان الّتكوين املألوف )م2002كزافيي روجارس(ولقد بدأ الّتكوين وفق املنظور اإلدماجي عند 

ويقوم الّتكوين وفق املنظور منفصلة ،ة يف شكل ترّبص مغلق أو الّنمط من الّتكوين مّدته اّليت قد تستغرق أياما متصل
:اإلدماجي على األسس اآلتية 

وذلك بالّتعّرف إىل حاجات املدّرسني إىل الّتكوين . إشراك املدّرسني أو فريق منهم يف ضبط توّجهات الّتكوين الكربى - 
ذات أولويّة ) ملفّتشني أو املديرينمن ا( مثّ حتليلها ، على أن تضاف إليها مواضيع ومسائل يراها إطار اإلشراف والّتسيري 

.يف الّتكوين 
: مثال ذلك . ضبط كفاءتني مهنيتني أو ثالث على أقصى تقدير قصد تنميتها لدى املدّرسني خالل الّدورة الّتكوينية - 
ة صعوبات أو يعّد املدّرس أجهزة تستهدف معاجل“ خيّطط املدّرس لفائدة تالميذه فرتات للّتعّلم وفق املنظور اإلدماجي”

2002المملكة المغربية .، منشورات عالم التربية، النجاح الجديدة، الدار البيضاء"الكفايات واستراتيجيات اكتسابها: "غريب عبد الكريم -1
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“التعّلم اّليت تربز يف إنتاج الّتالميذ
فلتنمّية الكفاءة املهنّية : وهذا مثال لتوضيح األمر. االنطالق يف الّتكوين من معاجلة وضعّية مشكل أو من دراسة حالة - 

املشاركني نوعني من يعرض املكّون على“ خيّطط املدّرس لفائدة تالميذه فرتات للّتعّلم وفق املنظور اإلدماجي”: الّتالية
:خمّطط التعّلم 

خمّطط يتمّثل يف توزيع املواد الّتعليمية املقّررة على أيام الّسنة الدراسّية-1
ويتمّثل هذا الّنوع من التعّلم يف أن خيّصص املدّرس، بعد  . وخمّطط ثان يتضّمن فرتات للتعّلم وفق املنظور اإلدماجي-2

العادي، أسبوعا واحدا يتوّقف خالله عن تقدمي مواد تعليمية جديدة قصد تدريب تالميذه كّل مخس أسابيع من التعّلم 
هنا يدعو املكّون املشاركني إىل . 

.دراسة املخّططني وإبراز مواطن الشبه واالختالف بينهما
سبق نستنتج أن جناح أية مؤسسة تعليمية مرهون إىل حد كبري بالدور الذي تقوم به األسالك املؤطرة من خالل ما 

للمنظومة الرتبية ولعل أمهها املعلم حيث توكل إليه مهمة تشكيل شخصية املتعلم تربويا وثقافيا وأخالقيا ودينيا ووطنيا 
األساسية للمتعلم واألرضية اليت تبىن عليها بقية أطوار التعليم لذلك خاصة باملرحلة االبتدائية  هذه األخرية اليت تعد اللبنة
.وجب العناية بعملية تكوين املعلمني تكوينا مطلوبا 

:م مبحاور ثالث كربى هي2002لقد ارتبط إصالح - أ
.حتسني نوعية التأطري- 
.التحوير البيداغوجي وإعادة تأهيل جماالت النشاط- 
املنظومة الرتبويةإعادة تنظيم - 

:جمموعة من اإلجراءات وهي30/04/2002وأقر جملس احلكومة بتاريخ 
:يف إطار التكوين األويل للمعلمني واألساتذة-1
إنشاء معاهد تكوين وحتسني مستوى املعلمني لتكوين املعلمني ملدة ثالث سنوات بعد : بالنسبة ملرحلة التعليم االبتدائي- 

إضافة للغة العربية واملعلوماتية  حبيث يزودون بتكوين أكادميي ) أو لغتني على األقل(من عدة لغات البكالوريا ومتكينهم
.ومهين جيدين وتستغل املعاهد التكنولوجية املكلفة بالتكوين أثناء اخلدمة حاليا هلذا الغرض

د مستلزمات هذا التكوين األويل حيث م بإعدا2003ومن أجل تنفيذ هذه اإلجراءات بدأت وزارة الرتبية الوطنية منذ سنة 
:ما يلي حضرت

وصادقت وزارة التعليم العايل مشاريع برامج تكوين املعلمني تضمنت حتديد امللمح املرغوب فيه وجوانبه األساسية ،- 
.2003أكتوبر 22/23: والبحث العلمي على هذه املشاريع يف ملتقى وطين بتاريخ

:ظيمية لصيغة التكوين األويل متثلت يف إعداد مجلة من النصوص التن- 
.مرسوم يعدل القانون األساسي ملعاهد التكوين أثناء اخلدمة لتصبح معاهد تكوين أويل- 
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.مشاريع قرارات وزارية مشرتكة تنظم القانون اخلاص باملرتبص وتنظيم التكوين وتقوميه- 
إعالن مشرتك حيدد شروط القبول مبعاهد التكوين- 
:نصت الوزارة على اإلجراءات التالية:إطار التكوين أثناء اخلدمةيف -2
مواصلة الدراسة (إجناز خمطط وطين لرفع وحتسني مستوى املعلمني، مع تعدد طرق وصيغ التدخل وإمكانية التحضري - 

مغلقة، تكوين باجلامعة ، التكوين عن بعد بالطريقة التقليدية أو باستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال تربصات
).تناويب

منح األولوية يف هذا املخطط ملعلمي االبتدائي وأساتذة التعليم املتوسط وأساتذة التعليم املهين األصغر سنا واألكثر - 
.سنة20منهم سيبقون ملدة %75سنوات وألن 10منهم سيبقون يف حالة نشاط ملدة %85حاجة ألن 

.حتسني مستوى املؤهالتوضع آليات حتفيز تكون متالزمة مع- 
:تضمن كأولويات:للتكوين أثناء اخلدمةم2003خمطط –ب

.مواكبة عملية تطبيق املناهج اجلديدة
.تكوين املكونني وحتسني مستوى بعض الفئات من املعلمني

.)1(التكوين يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

خطة إعالمية وتكوينية يف فائدة كل املتعاملني الرتبويني مفتشون، معلمون، م2003وأعدت الوزارة يف شهر جانفي 
).سنة أوىل ابتدائي وسنة أوىل متوسط(مديرون  ملواكبة تطبيق املناهج اجلديدة 

:واستهدفت هذه اخلطة
.ضمان اإلعالم لكل الشركاء حول املناهج اجلديدة- 
)2(...حتضري املفتشني لتأطري العمليات التكوينية- 

:م2004خمطط التكوين لسنة –ج
)460(مفتشو  الرتبية والتكوين - 
)1561(مفتشو التعليم األساسي - 
)24800( معلمو  السنة الثانية لغة عربية - 
)35300(أساتذة التعليم املتوسط - 

:اإلعالم والتكوين فرتات 
م2004تنطلق العمليات اإلعالمية والتكوينية اخلاصة باملناهج اجلديدة ابتداء من شهر جانفي إىل غاية شهر مارس -

م2003. وزارة التربية الوطنية ،  وثيقة مخطط العمل لتنفيذ إصالح المنظومة التربوية-1
.4م ص 572003العدد ،المركز الوطني للوثائق التربوية ، نافذة على التربية، نشرة إعالمية-2
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 -
م2004

م2004ليات التكوينية املوجهة للمعلمني واألساتذة املعنيني باملناهج والكتب اجلديدة يف شهر جويلية تنطلق العم- 

أيام وكذا الزيارات امليدانية داخل القسم وهذا 6تربمج العمليات التكوينية  املدعمة حمليا طوال السنة الدراسية باعتماد - 
.طط الوطينيف إطار املخططات الوالئية اليت تنبثق عن املخ

أما مدة الفرتات التكوينية فترتاوح بني أسبوع ومخسة أسابيع متقطعة، يكون فيها األساتذة واملعلمون لنموذج التدريس - 
)1(بالكفاءات

لذلك فان عملية اعداد صانعي األجيال على هذه البيداغوجيا أضحت أكثر من ضرورة ،
ولكّل صيغة من الصيغتني جوانب . املألوف والّتكوين وفق املنظور اإلدماجيالّتكوين : وهناك صيغتان للقيام بالّتكوين

:متّيزها عن األخرى
الّتكوين املألوف-1

:وكثريا ما جتري أنشطته على الّنحو اآليت . جرت العادة أن ينتظم تكوين املدّرسني خالل يوم أو نصف يوم
عرض نظري تعقبه أسئلة فأجوبة- 
فهوما من املفاهيم املقّررة يف املنهاجدرس منوذجي يعاجل م- 
عمل ضمن أفواج صغرى يتناول مسألة تتصل بعمل املدّرس داخل الفصل أو نقطة من الّنقاط اّليت عوجلت يف الّدرس - 

النموذجي
تزويد املدّرسني بوثائق تتعّلق مبوضوع الّتكوين- 
اختتام الّلقاء بتقومي الّتكوين- 

تقنّية دراسة حالة حيث يعرض املكّون على املشاركني وضعّية مدّرس قسم السنة الرّابعة اّلذي وفيما يلي مثال عن اعتماد
ولقد الحظ املدّرس أن ثالث أرباع تالميذه جييدون إجناز . عّلم تالميذه العمليات األربع ضمن األعداد الصحيحة

إجناز مسألة يتطّلب حّلها استعمال العمليات لكّنه فوجئ بأن ُعُشَرهم فقط جنحوا يف. العمليات اّليت يعرضها عليهم
.يدعو املكّون املشاركني إىل تقدمي فرضيات تفّسر هذه الظّاهرة وإىل تقدمي حلول عملّية لتجاوزها. األربع

الّتكوين وفق املنظور اإلدماجي-2
الّنمط من الّتكوين مّدته اّليت قد وما يتمّيز به هذا . الّتكوين وفق املنظور اإلدماجي بدأ حيّل مكان الّتكوين املألوف

و حتتل العروض فيه حّيزا قصريا من الّزمن، فاملهّم أن يسهم تستغرق أياما متصلة يف شكل ترّبص مغلق أو منفصلة ، 
ومعىن ذلك أن يقوموا بأنشطة ضمن أفواج مصّغرة قصد اكتساب مضامني . املشاركون يف تعّلمهم بطريقة استقرائّية

. على أن يتوِّج ذلك حبصص تؤّلف بني األعمال. رة وإجناز أعمال داخل الورشات تفضي إىل إنتاج شخصيّ الّتكوين املقرّ 

.4المركز الوطني للوثائق التربوية، نافذة على التربية، مرجع سابق، ص -1
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ويقوم الّتكوين وفق املنظور اإلدماجي .
:على األسس اآلتية 

وذلك بالّتعّرف إىل حاجات املدّرسني إىل . ضبط توّجهات الّتكوين الكربىإشراك املدّرسني أو فريق منهم يف - 
ذات ) من املفّتشني أو املديرين( الّتكوين مثّ حتليلها، على أن تضاف إليها مواضيع ومسائل يراها إطار اإلشراف والّتسيري 

.أولويّة يف الّتكوين
مثال . ها لدى املدّرسني خالل الّدورة الّتكوينيةضبط كفاءتني مهنيتني أو ثالث على أقصى تقدير قصد تنميت- 

أو يعّد املدّرس أجهزة تستهدف معاجلة " خيّطط املدّرس لفائدة تالميذه فرتات للّتعّلم وفق املنظور اإلدماجي: "ذلك
"صعوبات التعّلم اّليت تربز يف إنتاج الّتالميذ

فلتنمّية الكفاءة : وهذا مثال لتوضيح األمر. حالةاالنطالق يف الّتكوين من معاجلة وضعّية مشكل أو من دراسة - 
يعرض املكّون على املشاركني " خيّطط املدّرس لفائدة تالميذه فرتات للّتعّلم وفق املنظور اإلدماجي: "املهنّية الّتالية

:نوعني من خمّطط التعّلم 

.اسّية خمّطط يتمّثل يف توزيع املواد الّتعليمية املقّررة على أيام الّسنة الدر - 
ويتمّثل هذا الّنوع من التعّلم يف أن خيّصص املدّرس، بعد  . وخمّطط ثان يتضّمن فرتات للتعّلم وفق املنظور اإلدماجي - 

كّل مخس أسابيع من التعّلم العادي، أسبوعا واحدا يتوّقف خالله عن تقدمي مواد تعليمية جديدة قصد تدريب تالميذه 
هنا يدعو املكّون املشاركني إىل . 

.دراسة املخّططني وإبراز مواطن الشبه واالختالف بينهما
عن اعتماد تقنّية دراسة حالة حيث يعرض املكّون على املشاركني وضعّية مدّرس قسم السنة الرّابعة -مثال -وفيما يلي 

ولقد الحظ املدّرس أن ثالث أرباع تالميذه جييدون إجناز . اّلذي عّلم تالميذه العمليات األربع ضمن األعداد الصحيحة
جئ بأن ُعُشَرهم فقط جنحوا يف إجناز مسألة يتطّلب حّلها استعمال العمليات لكّنه فو . العمليات اّليت يعرضها عليهم

)1(. يدعو املكّون املشاركني إىل تقدمي فرضيات تفّسر هذه الظّاهرة وإىل تقدمي حلول عملّية لتجاوزها. األربع

أن يسهم املشاركون يف تعّلمهم فاملهّم . يف إطار الّتكوين وفق املنظور اإلدماجي حتتل العروض حّيزا قصريا من الّزمن
ومعىن ذلك أن يقوموا بأنشطة ضمن أفواج مصّغرة قصد اكتساب مضامني الّتكوين املقّررة وإجناز . بطريقة استقرائّية

ويقتضي الّتكوين . على أن يتوِّج ذلك حبصص تؤّلف بني األعمال. أعمال داخل الورشات تفضي إىل إنتاج شخصيّ 
.ضمن مسارات الّتغيري، أ

دعوة املشاركني إىل إنتاج عمل ذي طابع مرّكب خالل الّدورة الّتكوينية أو قبيل انتهائها، تشهد على اكتساب - 
خيّطط املدّرس لفائدة تالميذه فرتات للّتعّلم وفق " كأن ينتج املشارك، حتقيقا للكفاءة . الكفاءات املهنّية املستهدفة

)168-161(م ص 2006جوان 04ألغواط ، العدد مجلة الدراسات ، جامعة عمار الثليجي ، ا: في –تحديات وعوائق -قويدري األخضر، بيداغوجيا الكفاءات-1
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وحيرص املكّون، جتّنبا للتكرار وتفاديا للّنسج على . خمّطط تعّلم تالميذه وفق املنظور اإلدماجي" اإلدماجياملنظور
أهم ثغرة لوحظت إن)1(.املنوال ، على عرض مواد تعليمية مل يسبق تناوهلا من قبل  املشاركني خالل الّدورة 

واملشاتل اليت تتكفل بإعداد املعلم وحتضره لتطبيق هي غياب املراكز 2003/2004اإلصالح األخرييف وتالحظ 
املستجدات الواردة يف مناهج اإلصالح واالكتفاء بالتكوين الذي يقوم به املفتش دون التأكد من امتالكه حلقيبة 

.
إذن فال بد من ضبط سي

.املعلمني اليوم يعدون  املؤشر األساس لتحديد نوع األمة
: تكوين مديري املدارس - ب

من االهتمام نظام الرتبية والتكوين ، نظام معقد البنيات ومرتابط املكونات واألجزاء ومتكامل العناصر، لذلك ال بد 
ال –جبميع املكونات هلذا النظام ، ويعترب السلك اإلداري أحد هذه املكونات ، لذلك ال بد من تسليط الضوء عليه 

سيما فيما يتعلق منه مبيدان التكوين ، حيث ارتبطت  موضوعات الربامج التدريبية املوجهة ملديري املدارس باملهام 
االدارية والفنية املباشرة ملدير ا

املستوى املنشود على الصعيدين االداري والفين ، باعتبار مديراملدرسة مشرف تربوي مقيم ، لذا فريكز الربنامج على 
هذا باالضافة اىل ما يساند هذا ) وعالقة املدرسة ب–االدارة الصفية –القياس والتقومي –التخطيط ( مفاهيم 

من العمل الرتبوي ملدير املدرسة ، عمال مبنيا على واقع االحتياجات واملتطلبات الفعلية هلذا العمل ، مع االهتمام 
.بتنمية كفايات مدير املدرسة على استثمار الطاقات البشرية املتعاونة معه 

:ة تدريب مديري املدارس على النحو التايل 

اخلطة –التقنيات الرتبوية –املناهج والكتب املدرسية –بنية التعليم –) الفلسفة واألهداف(السياسة الرتبوية - 
مع احمللي –االدارة املالية وإدارة اللوازم املدرسية –االنضباط املدرسي –التطويرية لالدارة املدرسية 

التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقومي - االمور التشريعية اخلاصة باملوظفني والنواحي األخرى–السجالت املدرسية –
إدارة الوقت - تنظيم العمل املدرسي وتوزيع األدوار- مهارات االتصال االداري الفعال–البحوث االجرائية –

فهم -أساليب التدريس الفعال–الدور االشرايف ملدير املدرسة –التغيري القيادة االبداعية وقيادة –واالجتماعات 
علم –أصول الرتبية –القياس والتقومي –التوجيه واالرشاد النفسي–حاجات وطبيعة التالميذ يف كل مرحلة دراسية 

)2(وطرق البحث واإلحصاء الرتبوي –النفس الرتبوي 

11ص . 2007دليل المكون ، الجزائر . كزافيي روجيرس باالشتراك مع الطّاهر العامري-1
12ص . نفس المرجع -2



في ميدان التكوينبيداغوجيا الكفاياتالفصل الخامس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

262

تتعّلق بالّتكوين املألوف و وفق املنظور اإلدماجي يف جماالت الّتحضري واإلدارة الّتايل أنشطة )6(يستعرض اجلدول 
)1(.والّتقومي

التكوين وفق المنظور المتداول الّتكوين وفق المنظور اإلدماجي
اإلعداد استدعاء المشاركين تحديد توّجهات الّتكوين اعتمادا على تحليل حاجات 

المشاركين

األهداف الّتكوين تحقيق األهداف يستهدف 
.المرسومة

.يستهدف الّتكوين تنمّية كفاءة أو كفاءتين لدى المشاركين

المّدة الّزمنية يوم أو نصف يوم .عدد من األيام بفواصل قصيرة بينها أو تربص من بضعة أيام

الطرائق البيداغوجية عرض يعقبه نقاش فعمل ضمن أفواج 
مصّغرة أحيانا

دراسة حالة، اعتماد العمل ضمن األفواج وضعّية مشكل أو 
المّصغرة وداخل الورشات على أن يتخلّل ذلك عروض 

.قصيرة تهيكل مكتسبات المشاركين

تطبيق المكتسب تمارين وتطبيقات وتوزيع لوثائق تتعّلق 
بموضوع الّتكوين

إنجاز أعمال فرديّة ذات طابع مرّكب، أثناء الّدورة أو قبل 
.نمّو الكفاءات المستهدفةنهايتها، تبرهن على

الّتقويم تقويم الّدورة بعد االنتهاء منها باإلجابة عن 
أسئلة استمارة

قبل الّتكوين وأثناءه وفي (تقويم الّتكوين في فترات مختلفة 
كما يقّوم أثر نقل مكتسبات الّتكوين على أرض ). نهايته
.الواقع

من منظور الكفاياتالتكوين البيداغوجي للمشرف التربوي  -10/2
الرتبية والتعليم ويف مقدمتهم إىل أصناف أخرى من إطارات) بيداغوجيا الكفايات(سرعان ما انتقل هذا املفهوم

، ولعل ذلك راجع ) املوجهني(بتحديد كفايات املشرفني الرتبويني فازداد االهتمام. املشرفني ، وهم أصال من املعلمني
.وضوح مهامهم و وظائفهم، وتباين هذه املهام بني مشرف ومشرف وبني نظام ونظام يف البداية إىل عدم

هل توجد صّيغ أخرى للّتكوين  ؟
:لقد بدأت تظهر شيئاً فشيئاً أشكال أخرى من الّتكوين ختتلف عن الّتكوين داخل القاعة ؛ من أّمهها 

193م ص ص 2002نشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، األردن  جودة عزت عبد الهادي ، االشراف التربوي مفاهيمه وأساليبه ، الدار العلمية الدولية للنشروالتوزيع ودار الثقافة لل-1
-194
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الوصاية يف مقّر الّتكوين-1
وصّي ملتكّون (وهناك وصايّة الفرد . إفرادياً أو َمجاعياً سعّيا إىل إمناء كفاءة أو كفاءات لديهمكأن يرافق املكّونون املتكّونني 

تبادل بني (وااللتقاء ) باعتماد الوثائق املكتوبة(، والوصاية عن بعد )وصّي لفريق من املتكّونني(ووصاية اجلماعة ) واحد
وهناك وصاية الزمالء، أي وصاية ). املرتّبصني أنفسهم

.وعادة ما جيرى الّتكوين وفق هذا الّنمط دون احلاجة إىل املكّون. أو أداة عمل أو خربة ما ميلكها أو يطّبقها داخل فصله

الوصاية يف مقّر العمل-2
.كفاءة مهنية لفائدة شخص أقّل كفاءة منه. وهو منط من الّتكوين يتّم يف مقرّات العمل

الّتكوين بواسطة االنرتنيت-3
.كّوناملوجيدر أن يدعم ذلك تبادل ونقاش جيريهما املستفيد مع . شبكة االنرتنت تعرض دروسا يف إطار الّتكوين عن بعد

)بواسطة االنرتنت(املنتدى أو الّتعّلم الّتشاركي -4
ويقوم املنّشط باإلجابة عن األسئلة . ويلتزمون باإلجابة عن أسئلة بعضهم البعض. ديطرح املشاركون أسئلة يف موضوع حمدّ 

...كما يتوّىل الّتأليف وإقامة الّروابط بينها. اّليت ال تلقى إجابات شافية
)portfolio(احلافظة -5

الّتمارين الّتطبيقية واحللول مثل اإلجابة عن : احلافظة هي عبارة عن ملّف جيمع، بطريقة منّظمة، إنتاج املتكّون الشخصي
حافظة التعّلم، وهي : وهناك نوعان...1اّليت يعرضها ملعاجلة وضعيات الّتقومي وختطيط الّتعّلم وفق املنظور اإلدماجي
وحافظة تقومي التعّلم اّليت تقّر بأن صاحب . تستخدم يف مجع الوثائق اّليت تشهد باكتساب صاحبها األهداف املرسومة

.            مرجعّية الكفاءات احملّددة مسبقاحّقق الكفاءات املستهدفة استنادا إىلاحلافظة قد 
:يليو ميكن عرض بعض هذه االنشغاالت فيما

وحددت هذه . الالزمة للعمل اإلشرايف1973سنة Geraldأجرى جريالد-1
:التاليةالدراسات أمهية الكفايات الرئيسية

.لإلشرافكفايات تتعلق بإتقان التقنيات املختلفة- 
.السليمةكفايات تتعلق بالعالقات اإلنسانية-
.)الرتبويةالقدرة على تصور املشكالت(كفايات إدراكية -

.كفاية أخرى تتعلق حبل املشكالتمع إضافة1974واتفقت هذه الدراسة يف نتائجها مع دراسة هاريس و كينغ سنة 
. تدرييب للمشرفني الرتبويني العاملني يف املرحلة الثانوية1977سنة Akomaى أكوماو أجر -2

واملديرون معلما ومديرا، اتفق املعلمون277ومخسني كفاية فرعية وزعها على عينة عشوائية من أعد الباحث قائمة خبمس
:التاليةالسبعةت
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ويف مقابلة . الرتبية املستمرة–التقومي –اإلدارة –املالحظة والتحليل–تطوير املناهج –العالقات اإلنسانية واالتصال 
الفنية واإلنسانية لعمل املشرف ، أوضحت دراسة الكفاياتمع مخسة وعشرين مشرفا يف جمال اإلدارة العامة حول أفضلية

أكثر الفنية والكفايات اإلنسانية، لكنها أكدت على أن دراسة مقرر يف العالقات اإلنسانيةر الكفاياتأكوما أمهية توف
لقد أفاد الباحث من هذه. أمهية للمشرف من دراسة مقرر مرتبط بتقنيات العمل

الفعال أكثر من ارتباطها بفلسفة إشرافية معينة أو منوذج الباحثني لإلشرافغري أن هذه القوائم كانت مرتبطة بتصورات
)1(.معنيإشرايف

أفق تطوير كفايات المشرف التربوي-10/3
ويواكبهاللتحدياتالرتبوياإلشرافيستجيبأن،سريعتغريمنتشهدهوماواملستقبليةاحلاليةاملرحلةتفرض طبيعة

فهناك مشاكل كثرية يطرحها واقع ،منهمنتظرةأدوارمنالتطويرمتطلباتيالئمماحولتتمحورشاملةتطويريةخبطة
الصعوبات ، مثل غياب سواء على املستوى النظري أو على املستوى العملي ، وذلك بفعل بعضيالرتبو اإلشراف

معايري موحدة لتحديد املهام واشتقاق الكفايات ومشكلة املصطلحفلسفة تربوية واضحة املعامل وعدم االتفاق على
يث ال توجد عالقة وطيدة بني ما حبوضعف التواصل بني الباحثني واملمارسني، وعدم استثمار نتائج البحوثالرتبوي

من  من أعمال ، والقرارات اليت مازالت حمافظة على شكلها التقليدي ومتوجسةالرتبويينجز يف املراكز املهتمة بالبحث
.وغريها… كل جتديد يف حقل الرتبية

نطمح أن يشكل مدخل الكفايات ، حًال للعديد من املشاكل وإننا، لذلك فإننا نعتقد يف ضرورة حل هذه الصعوبات
املستوى و اإلشرايف منه على وجه اخلصوص ، سواء على املستوى النظري أو علىالرتبويوالتحديات اليت تواجه العمل

الباحثني وكذا املمارسني على خمتلفإن مفهوم الكفاية له من املرونة والوظيفية ما جيعله يف متناول. العملي
)2(العقيم بتفتيت األهداف يف سلوكات جزئية وإجرائيةوالذين مل ولن جيدوا راحتهم باالشتغال

، شريطة االتفاق على مفهوم الرتبوياملشرفاملدخل الذي ميكن أن يقدم قائمة من كفاياتلذلك نوصي بتبين هذا
صادر واملهمات اليتودقيق للكفايات وحتديد معايري اختيارها واشتقاقها من خمتلف املواضح

بشكل يراعي ) …املفهوم و املعايري(، وتوظيف ذلك الرتبوية و التعليمية وخاصة ملهنة اإلشرافيالرتبو التعليمي للمهن
فانه ميكن اعنماد و توظيف مدخل الكفايات يف بناء وبناء على هذا ،.عليها املدخل يف مشوليتهاملبادئ اليت يتأسس

و اإلشراف اإلدارةالتدريس، وهيئات هيئاتوتطوير املناهج وتدبري النشاط التعليمي برمته ، وليس فقط يف إعداد
اجلميع ، إعادة النظر يف املواصفات املهنية ملن يريد الرتشح من اهليئات لشغل  ، األمر الذي سيسهل علىالرتبويوالتوجيه

ت كما متكننا من.كل وظيفة من الوظائف املذكورة أعاله
اليت ة مبا فيها هيئة اإلشراف أثناء اخلدمة لضمان الفعاليةالرتبويالتكوين ، ووضع برنامج الستكمال تكوين اهليئات

13ص . 2007دليل المكون ، الجزائر . كزافيي روجيرس باالشتراك مع الطّاهر العامري-1
الرابطعلى19/1/2014أحمد السيد كردي ، نحو نموذج االشراف بالكفايات ، تم استرجاعه بتاريخ -2
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ة ، كما نستفيد منها يف إعداد برامج للتكوين األساسي لفائدة األسالك اليت الرتبويتستوجبها العملية التعليمية واملناهج
.لقت تكويناً مهنياً أولياعملها يف امليدان دون أن تكون قد تتزاول

احملتملة لألسالك القصوى اليت توليها مشاريع اإلصالح يف بلداننا والتأثري املباشر هلا على االحتياجاتوبالنظر لألمهية
ني املواصفات املهنية للمدرساملؤطرة ملنظومة الرتبية والتعليم ، فإن التوظيف األمثل هلذه اإلطارات الرتبوية يقتضي أن تكون

األدىن ومتساوية من حيث احلدالرتبويني وأعضاء اهليئة اإلدارية يف خمتلف املؤسسات متقاربة من حيث التكويناملشرفو 
:يلياألكادميي واملهين و اإلداري ، لذلك يصبح من الضروري األخذ يف تكوينهم األساسي مبا

)الكفاياتومن هنا أمهية توظيف مدخل( -
مبدأ التكوين بالتناوب حسب خصوصيات ومهمات كل مهنة - 1
مبدأ التكوين الذايت املستمر-
ة يف التخصصات املتقاربة بالتكوين يف جماالت التواصل والتكنولوجياتالرتبويتعزيز التكوين األساسي لكل األطر-

.اجلديدة والتنشيط واإلنتاج و اإلبداع والتسيري اإلداري
يعين رفض بقية النماذج مجلة وتفصيال واالنغالق يف حلول جزئية، ، فال كما أن تبين منوذج اإلشراف بالكفايات ال-

ومهامه وأدواره، ومن هنا أمهية بل ضرورة وضع واشتقاق مصنف املشرفاإلحاطة بشكل مشويل مبواصفاتنقدر على
اإلكلينيكي،واإلشراف منوذج اإلشراف(مبراعاة مكتسبات النماذج واالجتاهات اإلشرافية األخرىبويالرت املشرفبكفايات

…واإلشراف كعملية تفاعل بني شخصيةالدافعي،واإلشراف العلمي واإلشراف اإلرشادي و التشاركي
وليفي ميكن أن يسع العديد من تلك مفهوم الكفايات ونظرا ملرونته وطابعه التخاصة وأن. ودراستها وحتليلها واستلهامها

.اليت متيز تلك النماذج) …العلمية ،اإلرشاد ، التشارك، الدافعية ، العيادية)اخلصائص
وترتيبها حسب األولويات،مبختلف فضال عن ضرورة االستئناس ، كما أسلفنا، يف عملية اشتقاق الكفايات الرئيسة

:املصادر واليت تتمثل أساسا يف
–الرتبوياملشرفووظائفحتليل مهام-احتياجات التعليم والتدريب –املهين / الطلب االجتماعي- لرتبية افلسفة-

واملعلمني ملعرفة االحتياجات و املشرفني الرتبوينياستفتاء عدد من- قوائم اليت أعدها باحثون سابقون مراجعة ال
ون الرتبويوناملشرفوإجراء دراسات اإلشرافاألولويات يف جمال التعليم ويف جمال

.يف واقع املمارسة
ينبغي أن تشكل الكفايات دليًال يسرتشد به املدرس يف حتضري دروسه ويف ويف إطار هذه النظرة الشمولية دائما،-2

ما تقدمه ة التعليمية وتقومي جودةني ومدراء املدارس، دليًال ملتابعة سري العمليالرتبويتصبح بالنسبة للمشرفنيوأن. أدائها
ويف العملية التعليمية برمتهااملدارس من نشاط تربوي، والتعرف على جوانب القوة وجوانب الضعف يف املنهاج

معايري التفوق والنجاح واليت ترتبط مبقدار إن ذلك سيسهل عملية وضع قوائم الكفايات ، وتكون هذه القوائم دليًال لتبين
.األداء املهين بشكل جيدني ، من القدر الكايف من تلك الكفايات أي بالعدد الضروري لالستمرار يفاملشرفمتكن
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وبطاقات مالحظة وتقييم استمارات(كما نقرتح أن يستفيد نظام التقومي اإلشرايف وخمتلف األساليب املرافقة -3
ة منها أو الرتبويميع الوحدات واملقرراتجلمن منوذج الكفايات واليت توظف كإطار مرجعي بالنسبة) …الدروس

القدرات املستهدفة ومدى متكن املعلمني منها وبالتايل مدى متكنهم من حبيث تعتمد عند حتديد. األكادميية أو العملية 
باإلمكان بناًء على كما يكون. احملددة بالنسبة لكل مستوى من مستويات التكوين وبالنسبة لكل مقرر دراسيالكفايات

)1(الكفايات املكتسبة ودرجة التمكن منهاحتديد معايري النجاح ومعايري اجلودة انطالقاً من عدد ونوعذلك،

:ولتجسيد هذه االهداف البد من قاعدة للتطويراالجيايب للمشرف من خالل 
.معهاملتفاعلةالفاعلة واالستجابة،للتطويرقاعدةاإلجيايبالتغيريحبتميةلإلميانالرتبويامليدان- 
.والتعليميالرتبوييف العملالتغيريحنووالطالبواملعلمنيالرتبويةبعض القياداتلدىالسلبيةاالجتاهاتتغيري- 
.متكاملةأخالقيةإسالميةقيميةمنظومةوفقالعصرحتدياتملواجهةواملعلماملتعلم-
.بفعاليةوتوظيفهاواالتصاالتاملعلوماتتقنيةجماليفاملتسارعالتطورمواكبة-
.املعلوماتجمتمعتطويريفواملسامهةاملعرفةإلدارةمتكاملةاسرتاتيجياتبناء-
.إحداثهايفواإلسهاماملتسارعةاملتغرياتمعللتكيف،واملؤسسيةالفرديةالقدراتبناء-
.النوعيةوحتسنيالتعلمبيئاتتطوير-

)2(:الوسائل اليت ميكن بواسطتها تنمية كفايات املشرفني الرتبويني فهي أما 

من خالل املؤمترات أو البعثات أو تبادل الزيارات على واإلقليميةالعاملية اإلشرافيةاألساليباالنفتاح الواعي على -1
.أو العاملي اإلقليميالصعيد 

.االشرافية املعتمدة بني املشرفني األساليب-2
اإلشرايفاألداء-3

السمعية والبصرية أو املواقع االلكرتونية يف تقدمي .-4
.الرتبوي وفعالياته اإلشرافحلركة برامج الدعم

.تنظيم لقاءات ودورات تدريبية متواصلة ختضع لتدرج منهجي منظم سلفا -5
.نوعية فيةإشرا-6

التكوين بالكفاياتإستراتيجيةالصعوبات التي تواجه -11
هناك مشاكل وصعوبات  تواجه اسرتاتيجية التكوين بالكفايات منها ما هو مرتبط بطبيعة التكوين القاعدي ملختلف 

مرده إىل النقص يف التكوين ...) مستشارين بيداغوجيني –معلمني –مديرين –مشرفني تربويني (الفاعلني الرتبويني 
ات ن أي تكوين حيتاج إىل أن يرتبط ارتباطا مباشرا باملمارسة التطبيقية والعملية ، كما أن هناك صعوبأل، أوالتقصري فيه 

على الرابط03/06/2011،كفايات المشرف التربوي ، تم استرجاعه في محمد الدريج-1
http://www.almoudaris.com/viewpage.php?page_id=19

نفس الموقع،محمد الدريج-2
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ات مرتبطة باملظاهر اخل لكل تغيري وهناك صعوب...و أولياء األمورتتعلق مبقاومة خمتلف الفاعلني الرتبويني واملسؤولني
ومن الصعوبات ما هو مرتبط بتنظيم . 

)1(اخل ..الفصل الدراسي ،كطول الربنامج وضغط الزمان وانغالق املؤسسة على نفسها 

فكّل تكوين ال . احلقيقة أّن التكوين قد يفشل حّىت وإن انعقد. عّذّ◌ر انعقادهويسود اعتقاد أّن الّتكوين ال يفشل إالّ إذا ت
إّن تكوين املدّرسني اّلذي ال يفضي إىل حتّسن . حيدث الّتغيري املنشود على أرض الواقع هو تكوين فشل يف حتقيق أهدافه

ويشرح كزافيي روجريس بشيء من .داّل وقابل للمالحظة يف أدائهم املهين أو يف نتائج تالميذهم هو تكوين فاشل
فما هّي العوامل اّليت تؤدي إىل فشل الّتكوين ؟التفصيل هذه الصعوبات اليت يرى

منها غياب االستعداد الّذهين املتكّون لسبب من األسباب اّليت . هناك عوامل خارجة عن نطاق املكّون وعن منّظميه
.حد أفراد عائلته أو الظّروف املناخّية اّليت متنع املتكّون من االلتحاق بالّتكوينختّصه مثل مرض أ

وهّي عوامل تنظيمّية وبيداغوجية . وهناك عوامل يتوقّعها املكّون ومنّظمو الّتكوين قبل انطالق الّدورة الّتكوينّية
)2(. ومؤّسساتية

العوامل الّتنظيمّية-1
:منّظموه على التحّقق يفشل الّتكوين إذا مل حيرص 

من استجابة الّتكوين حلاجات املتكّونني الفعلية- 
أو من قدرته على معاجلة القضايا املطروحة- 
لواقع إذا حصل الّتكوين ثالثة أشهر قبل العودة املدرسّيةلأو من حسن اختيار توقيته، فمن الّصعب نقل املكتسبات - 
.أو من كفاءة املكّونني- 
.افر أفضل الظّروف اّليت تكفل نقل الكفاءات املكتسبة إىل أرض الواقعأو من تو - 

العوامل البيداغوجية-2
:تؤدي هذه العوامل إىل فشل الّتكوين إذا مل حيرص املكّون على

األنشطة مراعاة ظروف تعّلم املتكّون، كإعالمه مسبقا بالكفاءة املستهدفة ومراعاة واقعه املهين يف الّتكوين وترغيبه يف -
املعروضة عليه ومساعدته على توظيف مكتسباته

أو اعتماد طرائق تنشيط مرّغبة يف الّتكوين، مثل حتديد الكفاءة املهنّية بإحكام وختصيص الوقت الضروري ألعمال - 
الفرق وإلنتاجهم

.قصد الّتعديل واملعاجلة أو الّتقومي خالل الّدورة الّتكوينية 

128-127م ص ص  2008ارالمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة األولى ، عمان ، األردن ، أحمد جميل عايش ، تطبيقات في اإلشراف التربوي ، د-1
20م ص2009ء ،عبد الكريم غريب ، إدماج وتقييم الكفايات األساسية ، منشورات عالم التربية ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة األولى ، الدار البيضا-2
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املؤّسساتّية قد حتكم هذه العوامل على فشل الّتكوين إذا مل يسع أصحاب القرار إىل دعم املبادرات الرّامية إىل العوامل - 

أو إىل تعزيز اخلربات احمللّية والوطنّية لتأخذ دورها إىل . إدامة مشاريع الّتكوين الّدورات الّتكوينّية أو إىل احلرص على
.جانب نظرائهم من اخلربات الدولّية وذلك دعما الندماجهم يف األعمال املقّررة ويف سياقات الّتغيري املعتمدة

وخارجهوالتعليميالرتبويالنظامداخلعديدة منحتدياتيواجهحيث،كلههذاعنمبعزلليسالرتبويواإلشراف
علىالقائمونخيتارهالذيالتغيريأياملستمر،والتطويرللتغيريذاتيةوقابليةديناميكيةاإلشرافلدىيكونأنتستدعي
وآليةلنوعيةمثلىوصياغةواملستقبل،الراهنالوقتيفالتحدياتهذهلتأثرياتواستشرافاً استباقاً الرتبوياإلشراف

.إجباراً تفرضهأنقبلللتحدياتاختيارياً يستجيبالذيوالتطويرالتغيري
البرامج االشرافية القائمة على الكفايات-12
:مواصفات ومميزات البرنامج التدريبي القائم على الكفايات -12/1

)1(: يتصف الربنامج القائم على الكفايات مبا يلي 

.حتت تصرف املتدرب يف بداية الربنامج حتديد االهداف بشكل سلوكي وتوضع- 
حتديد مستويات التمكن املطلوبة وطرق التقومي- 
.تصميم النشاطات القائمة على املعارف واملهارات لتحقيق أهداف الربنامج - 
.استناد تقدم الربنامج على حتقيق الكفايات وتنوع معدالت التحصيل - 
.عل املتدرب مسؤوال عن تقدمه استخدام أسلوب التقومي الذايت الذي جي- 

.تزود املتدرب مبعلومات منظمة ومستمرة خالل الربنامج ) مرتدة(يقوم الربنامج على وجود تغذية راجعة - 
)2(:أما أهم ما مييز الربامج القائمة على الكفايات فهو

 -.
.ح معيار سرعة املتدرب ومنوه من ظهور الكفايات املطلوبة يف سلوكه وليس بالوقت املخصص هلا يتض- 
.تنمية قدرات وكفايات خاصة لدى املتدرب مما ينجم عنه انعكاس معارفه انعكاسا وظيفيا - 
 -.
.استفادة هذه الربامج من اسرتاتيجيات التقومي املتطورة - 

Constructing A Training Programs Basedبناء البرامج التدريبية القائمة على الكفايات: ثانيا
Competencies

:مور التالية عند التفكري يف بناء برامج تدريبية قائمة على الكفايات ال بد للقائم على هذه الربامج من مراعاة األ

18ص . 2007دليل المكون ، الجزائر . باالشتراك مع الطّاهر العامريكزافيي روجيرس -1
م1998عمان ، جامل عبد الرحمان عبد السالم ، الكفايات التعليمية في القياس والتقويم واكتسابها باتعليم الذاتي ، دار المناهج ، الطبعة األولى ، -2
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فاهلدف الرئيس من هذه الربامج هو ختريج أفراد لديهم القدرة على القيام بأعماهلم بفعالية : حتديد أهداف الربنامج -1
،إذ تتحول الكفايات اليت جرى حتديدها اىل أهداف تسعى الربامج التدريبية اىل حتقيقها، وعند وضع األهداف البد من 

:االعتبار أخذ األمور اآلتية بعني 
.حتقيق األهداف بأساليب التعلم املمكنة إمكانية

أن تتفق أهداف الربامج التدريبية  مع أهداف املادة املقدمة واألهداف العامة للرتبية
أن تشتمل أهداف الربامج التدريبية على جوانب اخلربة كافة- 
 -

.وعمليات تعليمية جديدة 
.أن تصاغ االهداف بطريقة قابلة للمالحظة والقياس - 
 -.
.وعملية تدرجية األهداف وتصنيفها يف جمموعات قابلة للتحول اىل خربات تعليمية- 
وتعد عملية إختيار حمتوى الربامج التدريبية عملية صعبة وعامة يف الوقت نفسه ، وال : إختيار حمتوى الربنامج التدرييب -2

:بد من مراعاة األمور اآلتية يف اختيار حمتوى الربنامج التدرييب 
 -.
.حمتوى الربنامج للمستوى العلمي والثقايف للمتدربني مناسبة- 
.أن حتقق حمتويات الربنامج أهدافه احملددة - 
.تغطية حمتويات الربنامج لنواحيه كافة - 
.أن تكون احملتويات منظمة بشكل منطقي ومتسلسل - 
شاطات تضمن حتقق أهدافه املرسومة ، إذ يستلزم لنجاح الربنامج التدرييب اختيار ن:اختيار النشاطات التدريبية -3

قبلية ، ومصاحبة ، وبعدية ، ولنجاح الربنامج التدرييب وضمان حتقيق : وتقسم النشاطات التدريبية على ثالثة أنواع 
:أهدافه يفرتض أن تقوم النشاطات التدريبية يف الربامج القائمة على الكفايات على 

مشول املادة التدريبية على نشاطات مت- 
املرسومة 

 -.
.واقف حقيقية ما أمكن ذلك توافر الفرص ملمارسة كفايات النشاطات التدريبية بفعالية ويف م- 
إعطاء املدرب واملتدرب فرصة اكتساب الكفايات من خالل النشاطات التعليمية والتدريبية ، باستخدام أسلوب التعلم - 

.الذايت وأي أسلوب آخر يفي بالغرض 



في ميدان التكوينبيداغوجيا الكفاياتالفصل الخامس 
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، أو مرسومة إو إذ يراعى يف اختيار الوسائل التدريبية تنوعها حبيث تكون مطبوعة: إختيار الوسائل التدريبية -4
.مسموعة أو مرئية ، وأن تكون متدرجة يف الصعوبة ، ومتناسبة مع الفروق الفردية للمتدربني 

: إختيار وسائل التقومي -5
املواقف فضال عن أن التغريات احلاصلة للمتدربني تعد مؤشرا على مدى 

:
.العمل أن املؤشر والدليل املقبول لنجاح املتدرب يف العمل والذي يعد له هو قدرته على القيام بذلك - 
أن اظهار املتدرب القدرة على أداء املهمات املتوقعة منه دليل على النجاح يف تدربه بصرف النظرعن املدة اليت قضاها - 

. يف تعلم الكفايات 
الرتبوية العاملية الرتباطه األنظمةإن تبين مدخل الكفايات يف التكوين والتدريب أصبح مطلبا بيداغوجيا ضروريا يف كل 

ة والتنمية من جهة ومن جهة أخرى يعد أكثراستجابة وتكيفا مع التطورالتكنلوجي والتغرييف األنظمة الرتبوية باجلود
، وبالتايل فال بد من توظيف هذا واالجتماعية واالقتصادية وغريها ، كونه يعمل على االستثمار يف رأس املال البشري 

، وال يتأتى ذلك إال من خالل القيام املرجوةنتائجاللكفيلة بتحقيق 
بدراسات علمية  تقوميية للوقوف على الثغرات والنقائص ومن مث رسم اسرتاتيجية تكوينية لتدارك القصور املسجل 

اليت اهتمت العربية واألجنبية وسوف نتناول يف الفصل السادس مجلة من الدراسات. تكيف مع كل جديد احداث و 
.يف امليدان الرتبويمبوضوع التدريب وببيداغوجيا الكفايات



الفـصـل الســادس
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:تمهيد 

اليت تعرضت ملتغريات ذات عالقة وثيقة مبوضوعات الدراسة وذات واحمللية تتوافر جمموعة من الدراسات العربية واألجنبية 
الكفايات الالزمة للعمل تقييم برامج اإلشراف الرتبوي وأخرى إىل إذ تطرقت جمموعة منها إىل . صلة كبرية بأهدافه

دراسات حول ماهية التدريب واالحتياجات التدريبية وأمهيتهما يف هلا ، مث إىل اإلشرايف  ومدى استيعاب املشرفني 
- من حيث األمهية (امليدان الرتبوي ، ودراسات حول حتديد وحتليل االحتياجات التدريبية للعاملني يف امليدان الرتبوي 

خري دراسات حول تصميم ويف األ). والتطرق إىل دراسات قامت حبصر هذه االحتياجات-واملصادر واألساليب 
وإن الغرض من عرض البحوث والدراسات السابقة يكمن يف مدى االستفادة منها يف . واقرتاح الربامج التدريبية 

:وسنقوم بعرض هذه الدراسات كما يلي . الدراسة احلالية من ناحية األهداف أو أدوات الدراسة أو النتائج وغريها

التربويدراسات حول تقييم برامج اإلشراف-1

اجلهود املنظمة اليت تبذل للتأكد من مدى النجاح يف حتقيق األهداف اليت " ويعرف بعض املختصني التقومي بأنه 
ويقصد به يف اإلشراف الرتبوي بأنه التعرف على مدى التأثري الذي أحدثه اإلشراف " .حددها الربنامج اإلشرايف 

الرتبوي يف املستفيدين داخل العملية اإلشراف
وكذلك التطوير الذي أحدثه اإلشراف الرتبوي يف سلوك . والعادات واالجتاهات احلديثة ، وتأثري ذلك على العمل 

ملية الوقوف على اجيابيات وال ميكن بناء برنامج إشرايف أو تطويره إال بعد ع. املستفيدين منه ويف أداء املنظمة بأكملها 
:جمموعة من الدراسات نورد وسلبيات الربنامج املعمول به يف الساحة الرتبوية ،  ويف هذا املعىن 

اليت كان هدفها التعرف على موقف معلمي و معلمات املدارس االبتدائية ملركز لواء : دراسة عبد الرحمان الحسونأوهلا 
أسئلة أساسية هي 4تخدم الباحث للكشف عن هذا املوقف استبيانا يتضمن وقد اس. بغداد من اإلشراف الفّين 

خلص رأيك يف اإلشراف الفّين كما هو اآلن مث اقرتح ما تراه صاحلا يف هذا احلقل ؟
عّدد ما استحسنته أو ما أعجبك يف مشرف أو جمموعة مشرفني زاروك ؟

مشرفني زاروك ؟عّدد ما مل تستحسنه أو ما مل يعجبك يف مشرف أو جمموعة
ما األمور أو الصفات اليت تقرتح أن تتوفر يف املشرفني ؟

معلمة فقط من جمموع املعلمني و املعلمات الذين مت توزيع 38معلما و 87وقد ساهم يف اإلجابة على االستبيان 
:جمموعات 3االستبيان عليهم  قّسم الباحث إجابات املعلمني و املعلمات حسب آرائهم إىل 

%6عربت عن رضاها عن اإلشراف الفّين و اعتربته متقدما و مفيدا و تبلغ نسبتها :ا

كانت غري راضية والترى يف اإلشراف الفّين أداة أن جتين منها فائدة واعتربته مظهرا من مظاهر السيطرة :
من %76الشخصية،ومأوى للراحة ، وغري كفء لتقييم مقدرة املعل
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وداخل الصف ، وكونه وقصر مدة الزيارة واعتماد املشرف الفّين على رأي مدير املدرسة و عدم إبداء آرائه فيما يشاهده
.يتصف بالكربياء

%16وتشكل :

.أخرى من نواحي اإلشراف دون أن يركز حديثه حول رأيه يف اإلشراف
لمني و املعلمات يف اإلشراف الفّين، ويتميز أفرادها باملوقف 

وذكر الباحث يف نتائج حبثه اقرتاحات املعلمني و املعلمات إلصالح اإلشراف كما .السليب حيال اإلشراف و املشرفني 
تربوية للمشرفني من املستجيبني ، حيث اقرتحوا أن يكون اإلشراف إرشاديا ، واختصاصيا ، وان تعقد دورات %65بينها 

املناقشة ، واإلرشاد ، واخللق : وقد استحسن املعلمون و املعلمات الصفات التالية يف مشرفيهم منها .وأن يزداد عددهم 
كما أن املعلمني مل يستحسنوا صفات كثرية يف .الطيب ، والتشجيع ، و الزيارات املستمرة ، وإلقاء دروس علمية  

رة وإرهاب املعلم ، وختويفه ، والكربياء ، واعتماد املشرف يف تقييمه جلهود املعلم على زيااملشرفني تنحصر يف التلصص ، 
توجيهه ، وتعصب املشرف لرأيه ، واالهتمام بالّتافه من األمور ،وانتقاد املعلم أمام زمالئه أو قصرية ،وعدم مناقشة املعلم و 

وذكر املعلمون اقرتاحات يوّدون توفرها يف .ت البعيدة عن الواقع تالميذه ، وعدم إملامه باملادة العلمية وتشبثه بالنظريا
أن يكون املشرف مرشدا أو عونا للمعلم ، ويكثر من زياراته الطويلة ، وان ال يقتصر عمله على االنتقاد : مشرفيهم منها 

ثر برأي مدير املدرسة ، وان يكون ، وان يّلم باملادة اليت يشرف عليها ، وان يكون قد مارس التعليم االبتدائي ، وان ال يتأ
ناضجا ،ذا ثقة وخلق عال ، قوي الوجدان ، وال يتعصب لرأيه ، ويناقش املعلم ، وأن ال يكون عبوسا أو عصبيا ، وان 

تكون اقرتاحاته واقعية ويقدر جهود املعلم و يشجعه ، وان يكون من محلة الشهادات العالية ، وان يقوم بنفسه بتدريس  
هذا وقد عّلق الباحث على اقرتاحات املعلمني و املعلمات الصالح اإلشراف الفّين االبتدائي فأيّد . جية دروس منوذ

وخلص الباحث إىل أن املشكلة ترتكز يف الشعور السليب الذي حيّسه املعلمون و املعلمات حنو مشرفيهم بسبب .بعضها
لتعاون مع املشرفني ، كما تكون هلذا الشعور السليب آثار غري التوتر يف العالقات معهم ، األمر الذي جيعلهم أقل تقبال ل

)1(مرغوبة على محاس املعلم يف أداء لعمله 

ويتبني من هذا العرض املوجز لدراسة عبد الرمحان احلسون ، أنه اقتصر على دراسة مشكلة واحدة من املشاكل اليت يعاين 
للمعلمني من اإلشراف ،وقد أغفلت الدراسة وجهة نظر املشرفني منها اإلشراف االبتدائي ، وهي مشكلة املوقف السليب

.

عامة ، مجلة كلية التربية بالمنصورة ، مجدي عزيز إبراهيم ، بعض الكفايات التدريسية التي يمارسها معلم الرياضيات في الموقف التعليمي من وجهة نظرطالب المدرسة الثانوية ال- 1
110م  ص 1985، 6مصر،عدد 
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فقد وجدا يف دراسة هلما عن اجتاهات املعلمني حنو املوجهني الرتبويني أن مجيع BARR ET REPPEN:أما بار و ربن
ني يرحبون بالنشاط التوجيهي ألنه يقدم هلم العون احلقيقي إال أن أغلبهم قد نقد املوجهني لعدم كفاية ما يضعونه املعلم

و قد طالبوا . 

)1(

1995Dennis(كما أكد  تطور اإلدارة الرتبوية قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة والتطور املهين " يف دراسة له حول );
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك ضعفا يف الربامج التدريبية ، لعدم ارتباطها مباشرة مع متطلبات " املستمر بعد التعليم 

سة من املوظفني تشري هذه الدراسة إىل ضعف التدريب القاعدي يف اإلدارة الرتبوية مبا األقدر على حتديد احتياجات املدر 
فيها اإلشراف الرتبوي وأن هناك حاجة إىل التدريب أناء اخلدمة عن طريق بناء برامج جديدة أو تطويرالربامج املوجودة ولن 

ربامج ، ويف هذا االجتاه جاءت دراسة الباحث ، حيث يتأتى ذلك إال بتطويركفايات القادة الرتبويني املشرفني على هذه ال
وتأثريه يف النتائج ) متغري األقدمية(يتفقان يف الغرض منهما ويف أمهية وعالقة بعض املتغريات الدميوغرافية مبوضوع الدراسة 

.)2(

إشرافا تربويا ، أم أنه 
روتني إداري ذو أثر حمدد على العمل الرتبوي ، وهذا يف ضوء آراء كل من املعلم واملفتش ومدى االختالف بينهما يف 

مفتشني ، الذين وجهت هلم استمارة موحدة وقد توصل )10(معلما وعشرة )30(ذلك ، وقد مشلت عينة البحث ثالثني 
:تالية من خالهلا إىل النتائج ال

.صنف ضمن التقومي السيئ)2و1الطور ين ( أن التقومي احلايل يف املدارس األساسية - 
أن اجتاهات املعلمني أكثر سلبية حنو البنود اخلاصة باإلشراف ، والتقومي وشخصية املفتش- 
)3(لرتبوي أوصى الباحث بتحديد املفاهيم احملورية كالتقومي والتقييم واإلشراف الرتبوي والتوجيه ا- 

إىل التعرف على واقع املمارسات اإلشرافية يف املرحلة األوىل من التعليم 1993/1994كما هدفت دراسة علي الصباغ 
األساسي لوالية سكيكدة من وجهة نظر املشرفني الرتبويني واملدرسني وكذلك الكشف عن آرائهم ملا ينبغي أن تكون عليه 

22، و مشلت العينة األوىل من التعليم األساسي حىت حتقق اإلشراف الرتبوي الفعالاملمارسات اإلشرافية يف املرحلة 

مدرسا  وتوصلت الدراسة إىل أن هناك اختالف بني آراء املعلمني و املفتشني فيما خيص واقع 34مشرفا وأربعة وثالثني 

2003/ 6/ 4فيالمؤرخ 03-002المنشور الوزاري رقم - 1
م1960مجلة المعلم الجديد ، بغداد " من مشاكل التفتيش في العراق " عبد الرحمان الحسون - 2
3 -BARR ET REPPEN 14صالحة سنقر ،  مرجع سابق ، ص: في-
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بني آراء املعلمني واملشرفني الرتبويني حول املمارسات اإلشرافية السائدة حاليا يف املؤسسات الرتبوية وليس هناك اختالف
مدى أمهية املمارسات اإلشرافية املقرتحة لتحقيق اإلشراف الرتبوي الفعال يف التعليم األساسي  وأن هناك اجتاه سيئ لدى 

)1(.املدرسني حنو املمارسات اإلشرافية السائدة وحنو التقومي

مع الدراسة احلالية يف طبيعة املرحلة اليت أجريت فيها الدراسة ، وكذا ) بوحفص مباركي وعلي الصباغ(تتفق كل من دراسة 
.يف طبيعة الدراسة التقوميية ، ويف العينة املستهدفة يف عملية التقييم  وختتلف معهما يف املكان والزمان وموضوع الدراسة 

.ان عن تقييم عملية اإلشراف الرتبوي 
تقييم اإلشراف باملدارس االبتدائية )  تقييم التفتيش االبتدائي يف العراق : (  دراسة حكمت عبد اهللا البزاز بعنوان 

بالعراق من حيث جهازه و أساليبه و أسس ذلك يف ضوء االجتاهات احلديثة لإلشراف الرتبوي و حتقيقها ألهداف 
:اسة واستخدم الباحث عدة أدوات منها الدر 

حتليل البيانات الرمسية و األنظمة والوثائق و إجراء مقابالت رمسية مع املسؤولني على املفتشني وبناء استفتاءين أحدمها 
:وتوصل الباحث إىل النتائج التالية 1967/1968موجه إىل املشرفني و اآلخر إىل املعلمني للسنة الدراسية 

ز اإلشراف بالنمو البطيء واملركزية مما أدى إىل تركيزه على العمل الروتيين وافتقاره للتخطيط سواء القريب أو متيز جها
.البعيد 

اتساع اإلشراف اتساعا كميا وعدم تطلعه على التيارات احلديثة يف الرتبية فرض آراء املشرفني أثناء تقوميهم للمعلمني وان 
وأوصت الدراسة بضرورة وضع برامج تدريب أساسية جلميع . ا على زيارة خاطفة غري متكررة تقوميهم هذا كان ارجتاليا مبني

املشرفني و إقامة مؤمترات سنوية و عقد احملاضرات و احللقات الدراسية وتشجيعه على القيام بالبحوث الرتبوية واطالعهم 
أوصى الباحث بقيام املشرفني بتقييم جهودهم على أحدث األساليب و املبتكرات اإلشرافية ، أما خبصوص التقييم فقد 

وخططهم تقييما تعاونيا وتوفري أدوات علمية للتقييم الدراسي وتدريبهم على استخدام األساليب العلمية يف التقييم و تغيري 
)2(.استمارات  التقييم واالستعانة بالوسائل الرتبوية احلديثة يف معرفة مدى حتقيق املدرسة ألهدافها

إىل التعرف عن رأي املعلمني و ) تقومي منوذج التوجيه الرتبوي املعمول به يف األردن( بعنوان 1986دراسة محد وهدفت

واستنتج . يث الوضوح و الصياغة وصلتها بفاعلية املعلم يف التدريس فهمهم ملعىن كل فقرة من فقرات النموذج من ح
:أوصت الدراسة  بـ .الباحث أن هناك مآخذ على منوذج التوجيه الرتبوي و أن هناك غموضا يف بعض فقرات النموذج 

.إعادة النظر يف منوذج التوجيه الرتبوي -1
1995Dennis(دراسة - 1 انوية الحكومية لتطوير كفاياتهم اإلدارية في ضوء احتياجاتهم هاني محمود بني مصطفى ،بناء برنامج تدريبي لمديري ومديرات المدارس الث: في ) ;

84- 83م ص ص 2005التدريبية ، دار جريرللنشر والتوزيع ، الطبعة األولى 

333-317مباركي بوحفص، مرجع سابق ، ص - 2
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.الرتبوي لعمله اليومي خالل العام الدراسي إجراء مزيد من الدراسات تبني كيفية رؤية املوجه-2
)1(.إجراء دراسة تبني اثر خربة مدير املدرسة و تأهيله املسلكي يف منط إشرافه الفين يف مدرسته -3

استهدفت التعرف على آراء املعلمني يف والية أال سكا يف التوجيه الفعلي مقارنة : 1986
معلما من معلمي املدارس يف أال سكا و قد 290ضل لديهم و استخدم االستبيان كأداة طبقت على بالتوجيه املف

:أسفرت تلك الدراسات عن نتائج عامة هي 
.هناك تناقض بني ما يراه املوجهون و ما ينفذونه من ممارسات يف توجيههم - 
ر املعلمني ، وهو مفهوم يقرتب كثريا من فلسفة يسود أسلوب التوجيه التقليدي أو اإلشراف االنتقادي من وجهة نظ- 

.التفتيش 
.كثرة األعباء الروتينية يف عمل املوجهني مما ال يتصل باملادة اليت يكلف املوجه بالتوجيه فيهاعود الرتدي يف التوجيه إىلي- 
)2(

د اإلدارة العامة باململكة العربية تقييم برنامج تنمية املهارات اإلشرافية مبعه)" إميان سعود أبو خضري (
املقدم يف معهد اإلدارة العامة باململكة العربية السعودية ، وذلك ) تنمية املهارات اإلشرافية (إىل تقومي برنامج " السعودية 

إىل 
التعرف على املشكالت أو املعوقات اليت قد حتدث من إمكانية تطبيق ما اكتسبوه من الربنامج من معارف و مهارات يف 

.
يف تزويد املتدربني امللتحقني به ) ية تنمية املهارات اإلشراف( ولتحقيق هدف هذه الدراسة يف التحقق من فعالية برنامج 

: باملعارف و املهارات املطلوبة يف عملهم ،فقد اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي املبين على أسلوبني
من األسلوب املكتيب لبناء اخللفية النظرية اليت ترتكز عليها الدراسة ، واألسلوب امليداين جلمع و حتليل البيانات امليدانية

.جمتمع الدراسة خلدمة أهداف الدراسة 
تكون جمتمع الدراسة من مجيع املشاركني امللتحقني بربنامج تنمية املهارات اإلشرافية املنفذة يف معهد اإلدارة العامة يف املركز 

وقد بلغ ،ه 1415/ 12/ 4ه إىل 10/1415/ 10خالل الفصل التدرييب الثالث يف الفرتة من . الرئيسي والفروع 
:اقتضى إجراء هذه الدراسة استخدام نوعني من األدوات ، مها .متدربا161عددهم 
) تنمية املهارات اإلشرافية ( لقياس التغري احلاصل يف معارف املتدربني نتيجة التحاقهم بالربنامج ) بعدي –قبلي (اختبار 

أعداد  مت.تدريبية يف الربنامج بنسبة عدد الساعات سؤاال مشلت مجيع موضوعات املواد ال25وقد تكون االختبار من 

.علي الصباغ ، مرجع سابق -1

39علي الصباغ ، مرجع سابق ، ص: في حكمت عبد اهللا البزاز، تقييم التفتيش االبتدائي في العراق- 2
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سؤاال موزعة على سبعة أجزاء  خصص اجلزء األول جلمع املعلومات العامة لوصف عينة14وتكونت االستالنة من .
الدراسة ، أما اجلزء الثاين فقد عين بأهداف الربنامج ومدى حتقيقها ، يف حني تناول اجلزء الثالث رد فعل املتدربني حنو 
املواد التدريبية ، وناقش اجلزء الرابع منها توقعات املتدربني حنو تطبيق ما اكتسبوه من الربنامج يف عملهم ، بنما هدف 

ملشكالت املتوقعة عند حماولة التطبيق ملا اكتسبه املتدرب من الربنامج يف جمال عمله ، أما اجلزء اخلامس إىل التعرف على ا

.لتطويره 

حمكمني من أعضاء هيئة التدريب يف قطاع اإلدارة العامة وللتحقق من صدق أدوات الدراسة ، فقد مت عرضها على عشرة 
متدربا يف برنامج تنمية املهارات 27مبعهد اإلدارة العامة ، كما مت إجراء اختبار استطالعي لألدوات بتوزيعها على 

.اإلشرافية مث أجريت بعض التعديالت على األدوات من حيث احملتوى ومت تطبيقها على عينة الدراسة 
اإلحصائي ملعاجلة وحتليل البيانات ، ومن اإلحصائيات اليت استخدمت ) SAS(حتليل البيانات باستخدام برنامج وقد مت

( ، ومعامل ارتباط ) ت(املتوسط احلسايب ، التكرارات ، النسبة املئوية ، االحنراف املعياري ، اختبار : ضمن الربنامج 
)1() .سبريمان 

يف تقييمنا ) إميان سعود أبو خضري -محد مصطفى حممد - حكمت عبد اهللا البزاز (لثالث لقد أفادتنا هاته الدراسات ا
كونه ال يستجيب للتطورات -إن كان موجودا- املعمول به حاليا يف اجلزائر- كجهازأو كربنامج-لإلشراف الرتبوي 

ىل الشروط اإلدارية أكثر منه إىل الرتبوية احلاصلة يف امليدان الرتبوي ، ويتسم بالضبابية والسطحية واالرجتالية وخيضع إ
ودراسة  وبالتايل ) أمحد بوذنني وآخرون وبوحفص مباركي(والفنية ، وهذا ما أكدته بعض الدراسات احمللية ، منها دراسة 

إعادة النظر يف جهاز اإلشراف الرتبوي يف كل جوانبه بغرض حتديثه وجعله أكثر فعالية يف املدارس لتحقيق األهداف 
.وتعترب الدراستان مسوغا القرتاح برنامج تدرييب يف االبتدائي . املرسومة 

دراسات حول الكفايات الالزمة للعمل االشرافي التربوي-2

ده املدرسة اجلزائرية من إصالحات جذرية فرضتها التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت حدثت تشهما إن
داخل الوطن وخارجه، قد جتل

–مديرين –معلمني (وقد مست هذه اإلصالحات كل عناصر العملية التعليمية من .غري حمدودمعريفعاملي يتسم بتدفق 
سيما هيئة اإلشراف الرتبوي اليت تقع لذلك فان املطلوب من هؤالء العمل على إجناح هذه اإلصالحات ، ال ) مشرفني

ولكي .على عاتقها مسألة التكيف مع املستجدات من جهة ومسؤولية تدريب املعلمني واملديرين عليها من جهة أخرى 
قدرته على القيام بواجباته ترتبط مبدى توافر الكفايات  األدائية  لديه و مدى مهامه بشكل جيد ، فان املشرفيؤدي 

رسالة ماجستير، مجلة الدراسات للعلوم التربوية ، الجامعة األردنية ، العدد .حمد مصطفى محمد ، تقويم نموذج التوجيه التربوي المعمول به في وزارة التربية والتعليم في األردن - 1
174- 173السادس، المجلد الثالث عشر، ص ص 
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وهذه الكفايات مشتقة أصًال من اإلطار النظري الذي اعتمد عليه الباحثون يف جمال اإلشراف . ابه هلا إملامه واستع
حيث )1(واإلشراف بالكفايات أو املهام أو املهارات والوظائف للمشرف الرتبوي بصورة خاصة، الرتبوي بصورة عامة

ويف العالقات اإلنسانية، والتكوين اجلماعي، وإدارة مهارة يف القيادة،: إىل اإلشراف أنه2005Wilesأشار ويلس
)2()2002، عبدالهادي(ويصنفها .املوظفني، والتقومي

.إىل املهارات العلمية والفكرية، واملهارات اإلنسانية، واملهارات الفنية، ومهارات التنظيم املدرسي 
وحددت هذه الدراسة . اإلشرايفالالزمة للعملالكفاياتالتعرف على1973سنة Geraldوتأيت دراسة جريالد 

.املختلفة لإلشرافكفايات تتعلق بإتقان التقنيات:الرئيسية التاليةالكفاياتأمهية
السليمةكفايات تتعلق بالعالقات اإلنسانية- 
)املشكالت الرتبويةالقدرة على تصور(كفايات إدراكية - 

. تتعلق حبل املشكالتمع إضافة كفاية أخرى1974هاريس وكينغ سنة سةواتفقت هذه الدراسة يف نتائجها مع درا
)العالقات اإلنسانية(كما التقت مع دراستنا وأفادتنا يف حتديد جمال كفايات 

املشرفني الرتبويني، واليت لوضع خطوط عامة لربنامج تدريب-يف كينيا- 1974سنة Marangaو تأيت دراسة مارجنا 
:حددها مبا يلي

–العالقات اإلنسانية - الرتبوي البحث–القياس والتقومي -تطوير املنهج -الرتبية املستمرة -إدارة الصفوف - 
)القياس والتقومي- تطوير املنهج (وتفيدنا هذه الدراسة يف حتديد جمالني مها . العامةالعالقات

الرتبويني وضع برنامج تدرييب للمشرفني- يف نيجرييا- دراسة فقد أجرى1977سنة Akomaأما أكوما - 
معلما277وزعها على عينة عشوائية من فرعيةوقد أعدالباحث قائمة خبمس ومخسني كفاية.الثانويةالعاملني يف املرحلة

:السبعة التاليةأمهيةومديرا، اتفق املعلمون واملديرون على
.الرتبية املستمرة- التقومي -اإلدراة - املالحظة والتحليل - املناهج تطوير–سانية واالتصال العالقات اإلن

والكفايات توفر الكفايات الفنيةالدراسة أمهيةالفنية واإلنسانية لعمل املشرف، أوضحتوحول أفضلية الكفايات
للمشرف من دراسة مقرر مرتبط بتقنياتكثر أمهيةمقرر يف العالقات اإلنسانية أدراسةاإلنسانية، وأكدت الدراسة أن

)3() اإلشراف 

كانت مرتبطة القوائمزودته بقوائم كفايات، غري أن هذه
دليل اإلشراف (ويشري .وذج إشرايف معيمعينة أو منإشرافيةبتصورات الباحثني لإلشراف الفعال أكثر من ارتباطها بفلسفة

.39الصباغ ، مرجع سابق ، صعلي : اهللا البزاز، تقييم التفتيش االبتدائي في العراق،في حكمت عبد - 1
م ص 1997، 37، المجلد 2، العدد ايمان سعود أبو خضير ، تقييم برنامج تنمية المهارات اإلشرافية بمعهد اإلدارة العامة ، المملكة العربية السعودية ، اإلدارة العامة - 2
)321–345(

دار الكتاب الجامعي: ، العين1اإلشراف التربوي رؤية تفاعلية، ط.Wilws Kimball (2005)ويلس كيمبل-3
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تطوير املناهج، وتنظيم املوقف التعليمي التعلمي، : إىل مهام املشرف الرتبوي املتمثلة يف)1() 2005، التربوي بمسقط
وهي تتفق .

تدريب املعلمني -املناهج( ) 2003األسدي، وابراهيم ،(إىل حد ما مع دراسة 
)2() .تقومي أداء املعلمني –

تطوير املناهج، وتنظيم املوقف التعليمي التعلمي، واختيار املعلمني، وتوفري : حيث عدد مهام املشرف الرتبوي يف
التسهيالت التعليمية، وإعداد املواد ا

وقد ساعتنا الدراسة يف . خربات البيئة يف عملية التعليم والتعلم، وتطوير العالقات العامة اجليدة، وتقومي العملية التعليمية 
)خربات البيئة يف عملية التعليم والتعلم(جمال 
سة أمحد الزايدي فكان اهلدف منها الوقوف على الكفايات األدائية الالزمة للمشرفني الرتبويني العاملني يف أما درا

الكفايات اخلاصة : وكان من أهم نتائج الدراسة أن . مشرفا 426اإلدارات التعليمية التابعة ملنطقة مكة والبالغ عددهم 
هداف احملددة  حصلت على أعلى املتوسطات ، كما أوصت الدراسة بالقدوة احلسنة واستنباط اخلطط والربامج من األ

بضرورة  إعداد املشرفني إعدادا مهنيا قبل ممارسة اإلشراف الرتبوي ، وضرورة تدريبهم على الكفايات األدائية تدريبا عمليا 
.حبيث تصبح هذه الكفايات سلوكا أدائيا وعلميا لديهم 

)3(.موضوع التدريب للمشرفني موضوع الكفايات األدائية وتلتقي هذه الدراسة مع دراستنا يف 

وقد قام حممد الدريج  بتحليل ورصد املواصفات والكفايات الرتبوية واملهنية للمشرف الرتبوي، واقرتاح سبل تطويرها من 
.أجل استخالص أسس منوذج متميز لإلشراف بالكفايات

" النماذج"قة حول اإلشراف بالكفايات، عمد إىل حتليل بعض جمموعة من الدراسات السابالطالبوبعد أن استعرض 
:، وكان من أبرز املالحظاتالسائدة يف عاملنا العريب

.عدم اتفاق النماذج بشكل عام حول تعريف الكفايات-
معايري غياب إطار نظري مرجعي واضح املعامل وغياب النظرة الشمولية يف التعامل مع مهام املشرف الرتبوي، وغياب -

لتحديد أدواره، وترتيب مواصفاته، وغياب فلسفة تربوية عامة تنتظم وفقه األحباث والفرضيات واملفاهيم حول اإلشراف 
ويف ضوء ذلك التحليل وبعد دراسة قوائم ومصنفات لنموذج اإلشراف بالكفايات؛ اقرتح الباحث قائمة .بالكفايات

م2002الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع : ، عّمان1عبدالهادي جودت عزت ، اإلشراف التربوي مفاهيمه وأساليبه دليل لتحسين التدريس، ط- 1

عھ أبوعبدهللا ، مدخل الكفایات في مجال اإلشراف التربوي ،منتدى االشراف التربوي بادارة التربیة والتعلیم في محافظة شقراء ، تم استرجا- 2
http:/www.alashraff.com/vb/showthread.phpعلى الرابط 05/02/2012بتاریخ  ?t=354

م2005التربوي، غير منشور، مسقط ، وزارة التربية والتعليم دائرة اإلشراف التربوي، دليل اإلشراف- 3
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.راف بالكفاياتبالكفايات الرئيسة اليت تنتظم يف منوذج اإلش
:وهذه القائمة تتلخص فيما يلي

.الكفايات العلمية املعرفية والتكنولوجية-
.الكفايات التعليمية أو التدريسية-
.كفايات البحث-
)التكوين، والتدريب، والتنمية(كفايات التطوير -
.كفايات التخطيط-
.كفايات التنشيط الرتبوية واالبتكار والتجديد-
.ت التنظيم والتنسيق وتسيري اإلدارةكفايا-
.كفايات التواصل املهين والعالقات اإلنسانية-
)1(.كفايات التقومي واملتابعة-

.وتلتقي دراستنا مع هذه القائمة و تستفيد منها يف حتديد ا
ضرورة توفر معايريمعينة يف عمل املشرفني واملعلمني وأن حتدد الكفايات علىلرتبويوتؤكد األدبيات اخلاصة باإلشراف ا

.الالزمة للقيام بعملهم على أكمل وجه  ، ألن ذلك سيساهم يف إجناح العمل الرتبوي وحتقيق األهداف املرسومة 
اخلاصة بعمل املشرف الرتبوي يف يف هذا االجتاه ، حيث هدفت إىل وضع بعض املعايري ) سامل القرشي (وقد جاءت دراسة 

التعليم العام يف ضوء بعض النماذج احلديثة لعملية اإلشراف ، ومن أهدافها أيضا حتديد أهم الكفايات الالزمة للقائمني 
وقد طبقت الدراسة على عينة من معلمي ). الثانوي- املتوسط- االبتدائي(بعملية اإلشراف يف مراحل التعليم العام 

:وكانت نتائج الدراسة كما يلي .احل التعليمية الثالث ومشريف املر 
وأن املشرف أو املوجه ال يتعاون يف اختاذ القرارات اإلدارية ، وال يساند ) التفتيش(أن اإلشراف يتم بالطريقة التقليدية 

لقبول باملدارس وال يقوم املعلم يف قضاياه املشروعة أمام اإلدارة وال يشاركه وجدانيا ،كما أنه ال يشرتك يف وضع سياسة ا
باإلشراف على االختبارات وطريقة تصحيحها وال يزود املعلمني بأحدث الدراسات يف جمال التخصص ، كما أنه ال يقوم 
بإعداد مناذج لكيفية حتقيق األهداف الرتبوية باملنهج ، وال يعمل على حتليل حمتوى املنهج ، وال يعطي بدائل لإلمكانيات 

.توافرة باملدرسة املتاحة غري امل
)2(. وتلتقي الدراسة مع دراستنا يف طبيعتها التقوميية للكفايات اإلشرافية اليت ستمكننا من حتديد االحتياجات التدريبية 

م2003ار الثقافة للنشر والتوزيع الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ود: ، عّمان1األسدي سعيد جاسم، وابراهيم مروان عبدالمجيد ، اإلشراف التربوي، ط- 1
..56م ص2002شرفة التربوية ، دراسة تطبيقية ،جامعة الملك سعود ،دار الفكر العربي ، الطبعة األولى ، القاهرة ، مها محمد خلف الزايدي ، تقويم األداء الوظيفي للم- 2
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على معرفة الكفايات الشخصية واملهنية الالزمة للمشرف الرتبوي ، وقد طبقت ) عصام باجودة(يف حني تركز دراسة 
وكان نتائجها كما يلي . مشرفا139يف املواد االجتماعية يف اململكة العربية السعودية البالغ عددهم الدراسة على مجيع مشر 

:
القدرة على مناقشة مشكالت املعلمني :(أن الكفايات الشخصية اليت حصلت على أعلى املتوسطات احلسابية هي - 

).ومساعدة املعلم على تنمية مهارة االتصال 
إعداد كتيبات تتعلق بتعليمات استخدام :(ية اليت حصلت على أعلى املتوسطات احلسابية هي ومن الكفايات املهن- 

وقد أكدت الدراسة وأوصت بضرورة إعادة النظر جبدية ) الوسائل التعليمية والقيام بزيارات صفية بناء على طلب املعلم 
)1.يف برامج تأهيل املشرفني

التعرف على مهام مديري املدارس الثانوية و املوجهني الرتبويني مبنطقة إىل) 1994( يف دراسة له الشالشوقد هدف 
وانتهت الدراسة إىل عدد من : الرياض التعليمية ، ومقارنة املهام اإلدارية ملديري املدارس الثانوية مبهام املواد املدرسية 

:التوصيات منها 
نتائج هذه الدراسة و االستفادة من تقدير موجهي اإلدارة تبين وصف وظيفي ملهام موجهي اإلدارة املدرسية بناء على- 

.املدرسية حسب أمهيتها عند بناء الربامج التدريبية
)2(حتديد ملهام موجه املواد الدراسية مرتبة حسب أمهيتها- 

يات املتحدة 1977أما ستورجز فقد قام 
حيث أكد الباحث من خالل زيارته للمدارس أن هناك تداخال يف مسؤوليات املشرفني الرتبويني إضافة إىل : األمريكية 

:ضعف البعض منهم ، وقد قام بإجراء مقابلة مع عدد من املشرفني الرتبويني وطرح عليهم مخسة أسئلة 
ما هي أهداف اإلشراف الرتبوي ؟

ما هي الفعاليات 
ما هي النتائج املتوقعة ملسامهة اإلشراف الرتبوي يف العملية الرتبوية ؟

ما هو اهليكل التنظيمي لإلشراف الرتبوي ؟
ما هي اخللفية العملية للمشرف ؟

بوي هو مساعدة املعلمني على حتسني طرائقهم التعليمية وقد كشفت أجوبة هذه األسئلة أن أهم هدف لإلشراف الرت 
)3(توجيههم التوجيه املباشر لكي يتبنوا املستحدثات الرتبوية النافعة وسواء كان ذلك عن طريق تدريبهم أثناء اخلدمة 

.35-22م ص ص2006. اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم: ، مسقط4الدريج، محمد، تواصل، ملحق رسالة التربية، ع- 1
52صجع سابق ،مر مها محمد خلف الزايدي ، - 2
.53ي ، نفس المرجع السابق ، صمها محمد خلف الزايد- 3
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كا لبيان آرائهم يف 
:أن األمهية الكربى قد أعطيت للصفات التالية : املوجهني 

.خربة املوجهني كمعلمني للمادة - 
.تكريس اجلهد و االهتمام بتوجيه املعلمني - 
.املعرفة املتعمقة باملادة من حيث شكلها و حمتواها وتنظيم براجمها - 
.نتائج البحوث احلديثة عنها اإلملام بتطور املادة الدراسية و معرفة- 

ومن حتليل نتائج هذه الدراسات ، تبني أن بعضها قد أعطى للموجه دورا كبريا يف جمال الرتبية و الثقافة عامة ،يف حني 
قصر بعضها اآلخر دور املوجه يف جمال حمدود جدا ،وأن بعضها قد أناط باملوجه الرتبوي مهمة احملقق واآلمر الناهي يف 

دراسات أخري ضرورة ابتعاده عن كونه حمققا وزاجرا ، والعمل على إقامة عالقات ودية بينه و بني املعلمني حني أكدت
)1(.بغية خلق حاجات املعرفة

من بناء تصورواضح ) م1974دونا لدم ودراسة 1977ستورجزو) 1994( الشالش(لقد مكنتنا الدراسات التالية 
املشرفني وحول اهليكل التنظيمي لإلشراف الرتبوي كجهاز وبالتايل يف التعرف على ورؤية فلسفية حول مهام وكفايات

.
لالزمة للمشرفني الرتبويني على تعليم اللغة اىل حتديد الكفايات الرتبوية ام2001علي إبراهيم الشيحي

العربية باملرحلة الثانوية مبكة ، ومعرفة فيما إذا كانت هناك فروقا دالة بني متوسطي آراء املشرفني وأساتذة طرق تدريس 
عليم اللغة اللغة العربية حول حتديد أمهية هذه الكفايات ، ولقد تكون جمتمع الدراسة من مجيع املشرفني الرتبويني على ت

أستاذا ، وقد ) 16(مشرفا ، وكذلك مجيع أساتذة طرق تدريس اللغة العربية والبالغ عددهم ) 74(العربية وكان عددهم 
:توصلت الدراسة إىل النتائج التالية 

لدى املشرفني الرتبويني )  4.83(حصول جمال الكفايات الشخصية على املركز األول لدى جمتمع الدراسة مبعدل - 1
لدى أساتذة طرق تدريس اللغة العربية) 8.86(و
يف جمال الكفايات الشخصية وهي 02كفاية على درجة أمهية عالية جدا وجاء يف مقدمتها الكفاية رقم 72حصول - 2
" من جمال العالقات اإلنسانية وهي 12وآخرها الكفاية رقم ) 4.98(وقد حصلت على معدل " حيرتم القيم األخالقية" 

كفاية فقط 19يف حني حصلت ) 5.51(مبعدل " يتفهم ظ
) .3.78(و)4.49(

14، السنة 47الخليج العربي ، العدد الشالش عبد الرحمان سليمان ، مهام مديري المدارس الثانوية و الموجهين التربويين بمنطقة الرياض التعليمية ، رسالة ماجستير  ، رسالة- 1
261م ، ص1993، 
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وأوصت الدراسة مبا .عدم وجود فروق دالة بني متوسطي آراء املشرفني واألساتذة حول حتديد أمهية الكفايات الرتبوية-3
:يلي
.االهتمام بتدريب املشرفني يف ضوء الكفايات الالزمة هلم - 
.إعتماد قائمة الكفايات اليت مت التوصل إليها لتكون ضمن برامج إعداد املشرفني على تعليم اللغة العربية - 
)1(. االهتمام مببدأ التقومي الذايت من قبل املشرفني على تعليم اللغة ومعلميها - 

الية مع السابقة يف أن كليهما يسعيان إىل نفس اهلدف وهو حتديد االحتياجات الرتبوية للمشرفني وكالمها تتفق الدراسة احل
اعتماد قائمة الكفايات واحلاجات اليت مت التوصل إليها لتكون ضمن برامج تدريب يسعى إىل االهتمام بالتدريب و 

وتستفيد دراسة الباحث منها يف اجلانب . دوات الدراسة وختتلفان يف الزمان واملكان واملرحلة ويف بعض أ. املشرفني 
.النظري والنتائج 

:التعليق على الدراسات السابقة 
:ميكن توجيه مالحظات حول هذه الدراسات بشكل عام كما يلي 

لنظام يالحظ الباحث أن الدراسات اليت تناولت املوضوع اعتمدت كال على تصورات الباحثني الرتبويني أو على حتليلهم
إشرايف معني أكثر من اعتمادها على إطار نظري فلسفي منسجم متكامل االجتاهات املعاصرة يف الكفايات اإلشرافية ، 

ولذلك جاءت بنظام تعليمي أو إشرايف حمدد مل يستوعب املهام واألدوار املتغرية للمشرف الرتبوي ومرتبطة بوظائف حمددة 
.

، ومن هنا تربز أمهية وضع قائمة بكفايات املشرف الرتبوي استنادا إىل املصادر 
املتعددة واليت تتمثل بفلسفة اإلشراف الرتبوي املعاصرة، وبتحليل للدراسات اليت تناولت اإلشراف وحتليل ملهام ووظائف 

.اخل ...املشرف الرتبوي، ومراجعة القوائم اليت أعدها باحثون سابقون 
اسات حول مدى استيعاب المشرفين لكفاياتهم وتطبيقهم لها وحول واقع اإلشراف التربويدر -3

بد من التأكد من مدى استيعاب وتطبيق املشرفني هلذه 
إليه وذلك لتدارك النقائص املسجلة الكفايات، وكذا الوقوف على فاعلية اإلشراف الرتبوي ومستوى التقدم الذي وصل

.ال سيما بيداغوجيا الكفايات –والعمل على تطويره يف ظل املستجدات البيداغوجية الراهنة 
الكفاياتأسلوبضوءيفالثانويبالتعليمالرياضياتألساتذةالتدريسياألداءتقوميحديد يوسفدراسةتناولتكما 

45م ، ص1982حامد فرحات رشيد تقويم تجربة المشرف المقيم ،دار الرشيد للنشر ، بغداد ، : جز في ستور - 1
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وكذلكالعلميةاملهنيةاألساتذةجنس:متغرياترأثمعرفةإىلوهدفت. (الوظيفية
ممارسةالكفاياتأكثرعلىالتعرفإىلهدفتكما،التدريسلكفاياتممارستهمعلىتكوينهمومؤسسةاألكادميية

.التدريسيأدائهمعلىاملؤثرةاملعوقاتوأهمالرياضياتأساتذةطرفمن
منالتأكدبعدبتطبيقهوقامالتدريسياألداءمعوقاتتقديرومقياسالتدريسيةالكفاياتتقوميمقياسببناءالباحثوقام

املوسمخاللجيجللواليةالثانويالتعليممبؤسساتعاملنيوأستاذةأستاذ122مشلتعينةعلىوثباتهصدقه

:هينتائجإىلالدراسةوتوصلت،2009 2008الدراسي-

كفاياتباستثناءاجلنسملتغريتبعاالتدريسلكفاياتالرياضياتأساتذةممارسةدرجةيففروقوجودعدم-

.الذكوراألساتذةلصاحل0.05مستوىعنددالةفروقتوجدحيثواالجتماعياالنساينوالتفاعلاالتصال
كفاياتباستثناءاملهنيةملتغرياخلربةتبعاالتدريسلكفاياتالرياضياتأساتذةممارسةدرجةيففروقوجودعدم-

.سنة14تفوقمهنيةخربةذوياألساتذةلصاحل0.01مستوىعنددالةفروقتوجدحيثالدرستنفيذ
كفاياتباستثناءالعلميملتغرياملؤهلتبعاالتدريسلكفاياتالرياضياتأساتذةممارسةدرجةيففروقوجودعدم-

وليسانسشهادةحاملياألساتذةبني0.05مستوىعنددالةفروقتوجدحيثتصالواالاالعالمتكنولوجيات

يفدالةفروقوجودوكذلك.دولةمهندسشهادةحاملياألساتذةلصاحلدولةمهندسشهادةحاملياألساتذة

=ألفامستوىيفالرياضياتملادةالعلميباحملتوىاملرتبطةالكفاياتممارسة حامليألساتذةالصاحل،0.01

.ليسانسشهادة
األكادمييالتخصصملتغريتبعاالتدريسلكفاياتالرياضياتأساتذةممارسةدرجةيفدالةفروقوجودعدم-

حاملياألساتذةلصاحلالدرستنفيذكفاياتممارسةيف0.01تساويألفامستوىعنددالةفروقوجودباستثناء
تكنولوجياتكفاياتممارسةدرجةيف0.05تساويألفامستوىعنددالةقفرو وجودوكذلك،ليسانسشهادة

.األخرىالتخصصاتمناألساتذةلصاحلواالتصالاإلعالم
.التكوينمؤسسةملتغريتبعاالتدريسلكفاياتالرياضياتأساتذةممارسةدرجةيفدالةفروقوجودعدم-

الكفايات،الثانويبالتعليمالرياضياتأساتذةطرفمنممارسةريسيةالتدالكفاياتأكثرأنإىلالدراسةوتوصلت

ممارسةالتدريسيةالكفاياتأقلأنجندبينما.الدرستنفيذوكفاياتالرياضياتملادةالعلميباحملتوىاملرتبطة
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:إىلالدراسةتوصلتكما.واالتصالاإلعالمتكنولوجياتكفايات
ترجعالتدريسيأدائهمعلىاملؤثرةللمعوقاتالرياضياتأساتذةتقديراتيفإحصائيةداللةذاتفروقوجودعدم-

كما.تكوينهممؤسسةأواألكادمييةأوالعلميةأواملهنيةأو،)إناث–ذكور(جلنسهم
مناملخصصالوقتمعباملقارنةالدراسينامجالرب كثافةوللدراسةالتالميذلدىالدافعيةانعدامأنإىلالدراسةتوصلت

)1(التدريسيأدائهمعلىتؤثراليتاملعوقاتأكثر
تتفق هذه الدراسة مع دراسة الباحث يف طبيعة كل منهما وهي التقومي ويف بعد الكفايات ، وبعض املتغريات الدميغرافية ، 

متت يف خالهلا الدراسة ، وتستفيد منها دراسة الباحث يف بناء واملرحلة التعليمية اليت وختتلف معها يف الزمكان والعينة
.األداة 

" أوليفا " ويؤكد 
اجعة لألداء ضرورية جلميع املتخصصني وتعترب التغذية الر . 

:الذين يرغبون يف النمو املهين والتطور العلمي،ويستطيع املشرف الرتبوي احلصول على التغذية الراجعة بالطرق التالية
.بقوم املشرف الرتبوي عادة عن طريق مديره املباشر -1
.self evaluationايت يقوم املشرف الرتبوي أداءه بنفسه وهو ما يعرف بالتقومي الذ-2

)2(

و كان اهلدف ) توفيق مرعي ، وحممد صباريين ، و حممد صواحلة (ومن الدراسات اليت حبثت يف هذا اجلانب ، ما قام به 
لكفايات األدائية األساسية وتطبيقهم هلا ، األساسي من الدراسة هو قياس مدى استيعاب املشرفني الرتبويني يف األردن ل

مشرفا ومشرفة تربوية ) 170( 
ليها من جمتمع الدراسة يتبعون دائرة التعليم يف وكالة الغوث الدولية ، وكان من أهم النتائج اليت توصلت إ%51.5بنسبة 

الدراسة أن املشرف الرتبوي مهتم الكفايات األدائية املتعلقة مبحتوى اإلشراف على حساب التخطيط الرتبوي وتقييم 
.كما أثبتت الدراسة أن هناك عالقة إجيابية بني استيعاب املشرفني الرتبويني لتلك الكفايات وتطبيقهن هلا. اإلشراف 

)3(.يف العينة املستهدفة بالتقومي وتستفيد منها يف نتائجها واملالحظ أن الدراسة تلتقي مع دراستنا

2008/2009دة الدكتوراه ، جبامعة بقسنطينة ، حديد يوسف ، تقومي األداء التدريسي ألساتذة الرياضيات يف التعليم الثانوي يف ضوء أسلوب الكفايات الوظيفية ، أطروحة مقدمة لنيل شها-1

.20صالحة سنقر ،مرجع سابق،  ص: حول آراء معلمي اللغة القومية في أمريكا في الموجهين ، في  مركز البحوث التربوية في سانت كلود عام1974دراسة دونا لد  - 2
بليل عفاف ، دور اإلشراف : في " يم اللغة العربية بالمرحلة الثانوية بمكة تحديد الكفايات التربوية الالزمة للمشرفين التربويين على تعل" م 2001دراسة علي إبراهيم الشيحي - 3

غير منشورة ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ،  التربوي في تطوير الكفايات التدريسية لدى المعلمين بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظرالمعلمين والمشرفين التربويين ، رسالة ماجستير 
21-20ص ص م2007/م 2006الجزائر 
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األدوار وللكفايات املطلوبة منه لعمله ، حيث أن تطبيق املشرف ألدواره املهمة يرتبط ارتباطا مباشرا مبدى استيعابه لتلك 
.

اليت هدفت لوضع ) سلطي العوضي (بعض الكفايات 
معلما )364(ت الالزمة للمشرف الرتبوي و حتديد درجة ممارسته هلا وطبقت الدراسة على عينة تكونت من قائمة للكفايا

ومعلمة يف مدينة الكورة باألردن ، وتشري أهم نتائج الدراسة أن املشرفني ال ميارسون كل الكفايات بدرجة كبرية ، ومن 
قات اإلنسانية وإدارة الصفوف والنمو الذايت  والقيادة والتخطيط و 

التقومي واالختبارات و املناهج الدراسية ، وقد أوصت الدراسة بضرورة تبين مشروع  الكفايات اإلشرافية عند تصميم برامج 
)1(.تدريب املشرفني 

.ية وبناء الربنامج التدرييب ودراستنا اعتمدت على هذا املشروع يف حتديد االحتياجات التدريب
ومن الدراسات اليت تسلط وذلك لربط النشاطات التعليمية باحلياة اليت تتطلب جتسيدا هلذه التعلمات واالستفادة منها ،  

التعرف : اليت كان أبرز أهدافها ) لفا العتييب(الضوء على دور املشرفني يف تطوير املعلمني و رفع مستوى أدائهم دراسة 
ور املشرف الرتبوي يف تطوير كفايات معلمي العلوم الشرعية  باملرحلة املتوسطة مبدينة الرياض ، واعتمدت الدراسة على د

معلما وكان من أهم النتائج 1766مشرفا و25املنهج الوصفي هلا وطبقت على عينة من املشرفني واملعلمني بلغ عددهم  
:

ت معلمي العلوم الشرعية يتم بدرجة متوسطة وهي مرتبة حسب أعلى أن دور املشرف الرتبوي يف تطوير مجيع كفايا
:متوسط هلا كما يأيت 

درجات) 5(من أصل ) 3.45(كفايات إدارة الصف والتعامل مع التالميذ ، وحتصلت على على متوسط عام -1
درجات)5(من أصل) 3.34(كفايات تنفيذ الدرس ، وحتصلت على على متوسط عام -2
درجات)5(من أصل ) 3.27(تخطيط واإلعداد للدرس  وحتصلت على على متوسط عام كفايات ال-3
درجات) 5(من أصل ) 3.26(كفايات أساليب التقومي ، وحتصلت على على متوسط عام -4
.درجات ) 5(من أصل ) 2.60(كفايات النمو املهين للمعلم ، وحتصلت على على متوسط عام -5
إىل التعرف على درجة توافر كفايات املشرفني الرتبويني كمدربني يف سلطنة ) محد آل فنهفهد بن علي بن (هدفت دراسة و 

. عمان من وجهة نظر املتدربني ، وإىل أثر كل من جنس املتدرب ومؤهله العلمي وخربته يف درجة توافر هذه الكفايات
:وحتديداً حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن السؤالني اآلتيني

افر الكفايات التدريبية لدى املشرفني الرتبويني يف سلطنة ُعمان من وجهة نظر املتدربني؟ما درجة تو -1

43مها محمد خلف الزايدي ، مرجع سابق ، ص: نقال عن أوليفا - 1
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يف درجة توافر الكفايات التدريبية لدى ) 0.05(=هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -2
لمي وخربته؟املشرفني الرتبويني من وجهة نظر املتدربني، تعزى إىل جنس املتدرب ومؤهله الع

:وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية 
أن درجة توافر الكفايات التدريبية للمشرفني الرتبويني كمدربني من وجهة نظر املتدربني كانت متوسطة بشكل عام -

.
ة توافر الكفايات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف درج)  0.05(=أن هناك فروقاً دالة إحصائيا عند مستوى الداللة -

.تعزى جلنس املتدرب ولصاحل الذكور
يف درجة توافر الكفايات التدريبية للمشرفني الرتبويني ) 0.05(=أن هناك فروقاً دالة إحصائيا عند مستوى الداللة -

).الدبلوم(تعزى ملؤهل املتدرب العلمي ولصاحل ذوى املؤهل العلمي املتوسط 
يف درجة توافر الكفايات التدريبية للمشرفني الرتبويني، ) 0.05(=أن هناك فروقاً دالة إحصائيا عند مستوى الداللة -

.سنوات) 5-1(تعزى خلربة املتدرب ولصاحل ذوى اخلربة 
:وخلصت هذه الدراسة إىل جمموعة من التوصيات منها

.تصميم برنامج تدرييب للمشرفني الرتبويني، -
-.
تكوين فريق متخصص يف التدريب من املشرفني الرتبويني، من ذوي الكفاي- 

.برامج تدريبية تتميز بالكفاية والفاعلية
جنس املتدرب ومؤهله العلمي (

)1(. ية واجلانب النظري والنتائج املتوصل إليها ويف العينة وتكاد تكون مطابقة هلا ، وتستفيد منها يف املنهج) وخربته

وقامت بليل عفاف بدراسة حول دور اإلشراف الرتبوي يف تطوير الكفايات التدريسية لدى املعلمني باملرحلة االبتدائية من 
شراف جهة نظر املعلمني و املشرفني يف اجلزائر و قد هدفت الدراسة إىل الوقوف على مستوى الدور الذي يلعبه اإل

املشكلة و قد اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي إىل جانب استخدام االستبيان كأداة من أدوات مجع البيانات ، و قد 
الرتبوي يلعب دور يف تطوير الكفايات التدريسية لدى املعلمني حسب أراء أفراد العينة توصلت الدراسة إىل أن اإلشراف 

.) مفتشني /معلمني ( 
:كما أعطت الباحثة بعض التوصيات و االقرتاحات و اليت نوجزها فيما يلي 

األساسية ومدى استخدامهم لها ، مرعي توفيق أحمد ، صباريني محمد سعيد، صوالحة محمد أحمد ، آراء المشرفين التربويين في األردن في مدى تمكنهم من الكفايات األدائية - 1
159-132م ص45،1992سابع ،الجزء الدراسات تربوية ، المجلد
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.ء أهداف واضحة حتديد واجبات املشرفني الرتبويني يف ضو -1
.إعداد معايري دقيقة الختيار املشرفني الرتبويني تعتمد على الكفايات املهنية -2
.إعداد دورات سنوية للمشرفني الرتبويني -3
)1(تنظيم زيارات للمشرفني الرتبويني ملختلف البلدان األخرى -4

لمني حنو مهام املشرف الرتبوي يف حمافظة -5
إىل معرفة آراء كل من املعلمني و املشرفني حنو املهام " اململكة العربية السعودية 1997كلية الرتبية " اإلحصاء التعليمية 

هام .

.
:و تتلخص مشكلة الدراسة يف السؤالني التاليني 

: هل هناك اختالف يف آراء املشرفني و املع
النمط القيادي ، العالقات اإلنسانية ، حاجات الطالب و تقوميهم ، املنهاج ، تطور النمو املهين للمعلم ، العملية 

اك اختالف يف آراء املشرفني و املعلمني حنو آراء املشرف الرتبوي ملهامه اإلشرافية باختالف املستوى التعليمي ، هل هن
.اخلربة ، نوع التخصص ، اجلنسية ، نوع املرحلة التعليمية ؟

الذين أشرفوا عليهم تنحصر هذه الدراسة على عينة من املشرفني و املعلمني الرتبويني القائمني على رأس العمل و املشرفني
بنني و (، ) ابتدائي ، متوسط ، ثانوي ( وتشمل الدراسة على عينة من املراحل الثالث .يف حمافظة  اإلحصاء التعليمية

وقد تناولت الدراسة يف اجلانب النظري ماهية اإلشراف الرتبوي ، فمن وجهة نظر الباحث فهو عملية تربوية ) . بنات
واملساعدة للمعلم و الطالب من أجل تطوير و تسهيل عملية التعليم جبميع أبعادها ، و حتقق 

مث حددت الدراسة مراحل تطوراإلشراف الرتبوي باململكة العربية . النمو الفكري و املعريف و النفسي و العاطفي للتالميذ 
.مرحلة اإلشراف الرتبوي –مرحلة التوجيه –مرحلة التفتيش : السعودية يف ثالث مراحل هي 

.مث تناولت أهداف اإلشراف الرتبوي و يف األخري أشارت إىل كفايات و مسؤوليات املشرف الرتبوي 
:أما اجلانب امليداين فقد تطرقت فيه الدراسة إىل فروض الدراسة حيث اعتمدت على فرضيتني

يف آراء املشرفني  و املعلمني حنو أداء املشرف 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية األوىل 
.

م 1996ك ، األردن العوضي ، سلطي محمد القاسم ، الكفايات الالزمة للمشرف التربوي ومدى ممارستها من وجهة نظر المعلمين ، رسالة ماجستير ، جامعة اليرمو - 1
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يف آراء املشرفني و املعلمني حنو أداء املشرف 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الثانية 
وى التعليمي ، اخلربة ، نوع التخصص ، اجلنسية ، املرحلة 

.التعليمية
مشرفة 54مشرف تربوي و 38أما املنهج فقد اعتمد الباحث املنهج الوصفي و التحليل ، أما العينة فقد تكونت من 

افظة اإلحصاء معلم من خمتلف املراحل التعليمية ابتدائي ، متوسط ، ثانوي ، من حم479معلمة ، 540تربوية ، 
التعليمية  ومت اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة الطبقية العشوائية و أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث يف هذه الدراسة 

:ما يلي 
.

وجود فروق دالة إحصائيا بني املعلمني يف متغري املستوى التعليمي ، اخلربة ، اجلنسية يف معظم جماالت و مهام املشرف 
)1(الرتبوي 

مع دراستنا يف الطابع التقييمي للكفايات اليت تدخل يف مهمة ) حممد املفيدي وبليل عفاف (وتتفق كل من دراسة 
وختتلف الدراسة معهما يف العينة املبحوثة ويف منهجية وأدوات الدراسة ، . وهوالتدريب املشرف ، وكذا يف اهلدف منهما 

. ويف الزمان واملكان 
.املتوصل إليها 

( :فؤاد اخلصاونة بعنوان / 
:إىل حتقيق ما يلي ) واالجتاهات اإلشرافية احلديثة 

.تقومي أداء املشرفني الرتبويني ملهامهم اإلشرافية من وجهة نظر مديري املدارس والعلمني - 
اهات احلديثة من وجهة نظر مديري املدارس واملعلمني تقومي أداء املشرفني الرتبويني ملهامهم اإلشرافية يف ضوء االجت- 
:معرفة إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف تقومي أداء املشرفني ملهامهم تعزى إىل - 
.اخلربة - ج.     اجلنس- ب.   التحصيل العلمي- أ 
االجتاهات اإلشرافية احلديثة تعزى إىل معرفة إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف تقومي أداء املشرفني يف- 

:متغريات املديرين واملعلمني اآلتية 
التحصيل العلمي- أ

اجلنس- ب

عمان من وجهة نظر املتدربني ، ماجستريتربية ومناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية ، كفايات املشرفني الرتبويني كمدربني يف سلطنةفهد بن علي بن محد آل فنه- 1
الرابطعلى 03/06/2011تم استرجاعھ بتاریخ )م2002(، جامعة الريموك 

http://www.moe.gov.om/moe_2006/viewpage.php?show=5&pg=tosd/files/da/15.htm
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اخلربة- ج
:وقد متت هذه الدراسة على 

مديرو يف اململكة األردنية اهلامشية و )عمان ، اربد ، الكرك ( املشرفني الرتبويني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم يف املناطق 
املدارس واملعلمني يف املدارس الثانوية للمناطق املذكورة أعاله ، والذين مضى عليهم من اخلدمة أكثر من سنتني دراسيتني 

من ) عينة املديرين وعينة املعلمني (قام الباحث باختيار عينيت دراسته ) م 2001/م 2000(وذلك للعام الدراسي . 
8811%8العشوائي ، وتشكل العينة احملسوبة مدرسة ، باألسلوب الطبقي693أصل 

.مدير ومعلم 
ولغرض إجراء هذه الدراسة وحتقيق أهدافها ، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ، وقام ببناء ثالث أدوات على 

:شكل استبيانات كما يلي 
.أداة تقومي املشرفني من قبل مديري املدارس - 
.أداة تقومي املشرفني من قبل معلمي املدارس - 
.أداة تقومي املشرفني يف ضوء االجتاهات اإلشرافية احلديثة - 

وللتأكد من صدق األداة استخدم الباحث صدق احملتوى ، أما الثبات فقد اعتمد الباحث على طريقة االختبار و إعادة 
:لوسائل اإلحصائية واحلسابية املستخدمة يف الدراسة فكانت كما يلي أما ا. االختبار ، وكذا طريقة التجزئة النصفية 

براون  ، - النسب املئوية ، الوسط املرجح ، الوزن املئوي ، تقسيم املاديات ، معامل ارتباط بريسون ، معادلة سبريمان
.x2ملعنوية االرتباط ، اختبار ) ت( اختبار 

:وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية 
 -
 -

.الطموح املعهود 
.اإلشرافية احلديثة كان متوسطا أن التقومي العام ألداء املشرفني لالجتاهات- 
.ضعف إملام املشرفني الرتبويني ، باملرتكزات الفكرية هلذه االجتاهات ، وتكمن معرفتهم ببعض األطر العامة هلا - 

.ضعف إمكانات ممارسة هذه االجتاهات - 
.حنو األفضل- 

.كثرة األعباء  على املشرف الواحد مبا جيعله حمدود الوقت ومن مث عدم إمكانيته من التخطيط هلذه االجتاهات - 
.وجود ممارسات متباينة هلذه االجتاهات يتسم بعضها بنمو حمدد مقابل ضعف يف بعضها اآلخر - 
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)1(أن تقومي أداء املشرفني الرتبويني ملمارسة االجتاهات ا- 

والبد من الرتكيز على أمهية اجلانب العالئقي يف أداء املشرفني ملهامهم الرتبوية واإلدارية والعمل على تقييمه ، وإن تأثري 
عاملني يف احلقل التعليمي بصفة العالقات اإلنسانية من خالل اإلشراف ، يتضمن إدراك كل من املدرسني والتالميذ وال

ولكي يكون املشرف أكثر فاعلية وتأثريا ينبغي أن يكون . عامة كيف ميكن أن يكونوا متصلني ومتفاعلني مع اآلخرين 
عنده نفس املهارات وحياول أن يكسبها لآلخرين ، واملشرفون جيب أن يكونوا قادرين على فهم أبعاد القيادة والسلوك 

ويتغلبوا على مق
العالقات اإلنسانية داخل األقسام ، كما جيب أن يكونوا قادرين على العمل يف جمموعات صغرية أو كبرية يف املدرسة أو 

لوا مباشرة مع أولياء األمور ويساعدوهم على أن يكونوا شركاء على مستويات اجلماعة ، كما ينبغي على املشرفني أن يعم
اليت هدفت إىل التعرف على العالقة ) العدواين( دراسة: . يف العملية الرتبوية 

ة السعودية من الذكور و اإلناث ، بني املشرف و املعلم كما يدركها املعلم و املشرف يف املرحلة الثانوية من اململكة العربي
:وتوصلت الدراسة إىل النتائج أمهها 

أن نسبة قليلة من املدرسني يرون أن العالقة بني املشرف و املعلم تكاد تكون إجيابية- 
:قلة يف عدد املشرفني الرتبويني السعوديني و أوضحت الدراسة باآليت - 
.السماح الن يكون مدير املدرسة مشرفا- 
.ضرورة إشراك املشرف و املدير يف تطوير املناهج الدراسية- 
أن تكون األنظمة اإلدارية التوجيهية مرنة حبيث تشجع املناقشة و احلوار بني املعلم و املشرف وهذا بالتايل تنعكس آثاره - 

ه و املعلم معا ملا فيه من تطوير برامج اإلشراف الرتبوي و تقوميها ، وتعزيز العالقة بني املوج- .على تعليم التالميذ 
)2(.يعمالن من اجل غاية مشرتكة–املوجه و املعلم - 

وقد أظهرت هذه الدراسة . بغرض توضيح العالقة بني ممارسة مدير املدرسة ووالء املعلم ) 1971ووليامزهوى (و يف دراسة 
وجاءت دراسة .اختاذ القرار و تنفيذها ، حيصلون على والء اكرب من معلميهم أن املديرين الذين يسمحون باملشاركة يف

ووالء املدرسني باستخدام نفس األداة اليت ) املدير /الناظر( للكشف عن العالقة بني سلطة ) 1973يشروود  (
بوالء املرؤوسني جتاه املدير و وجد أن السلطة  غري الرمسية هلا عالقة ارتباطية إجيابية)بالو و سكوت( استخدمها كل من 

ببالو ( ، لبيان عالقة منط املدير بوالء املعلمني باستخدام استبيان الوالء اخلاص)1974هوى و ريس (ويف دراسة.

تربويين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، بليل عفاف ، دور اإلشراف التربوي في تطوير الكفايات التدريسية لدى المعلمين بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظرالمعلمين والمشرفين ال- 1
172صم 2007/م 2006ر جامعة فرحات عباس ، سطيف ،  الجزائ

)403- 330(، ص فؤاد الخصاونة ، تقويم أداء المشرفين التربويين في األردن في ضوء مهماتهم واالتجاهات اإلشرافية الحديثة ، رياض ستراك ، مرجع سابق /رياض ستراك - 2
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، وقد توصلوا إىل أن هناك عالقة سلبية بني والء املعلمني و املدير املتسلط و أن املديرين املتسلطني يكون ) وسكوت 
.قل من والء املعلمني لدى املديرين الدميقراطيني والء معلميهم ا

Hierachicalويف اجلانب اآلخر ، وجدوا أن هناك عالقة إجيابية بني والء املعلم و كل من التأثري اهلرمي  Influence

.Emotional Détachementوالعزل االنفعايل 
بني السلوك اإلداري للمدير ، و القواعد اإلدارية ، فقد هدفت  إىل دراسة العالقة) جونستون و فينابل "( أما دراسة 

31مدير مدرسة ابتدائية ،/ ناظر39وكانت عينة الدراسة مكونة من . وتدرج السلطة ، و بني والء املعلم للمدير

دة املوجو ) ريفية /ريفية–حضرية /حضرية(منطقة مدرسية 44مدير مدرسة ثانوية خمتارة من عينة غري عشوائية من /ناظر
.مدرس650) نيوجريسي( مناطق يف10يف 

وأيضا سلوك مدير . ومن خالل النتائج وجد أنه ال توجد عالقة بني قواعد السلوك ملديري املدارس الثانوية ووالء املعلم 
ل مديري املدارس الثانوية و االبتدائية ويف اجلانب اآلخروجد أنه ال توجد عالقة بني لك.املركز حول العقاب ووالء املعلم

)1(.بوالء املعلم

اثر األمناط القيادية لرؤساء األقسام العلمية على الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس يف - بعنوان دراسة و 
اصة ألمناط القيادة إىل معرفة مدى تأثري استخدام رؤساء األقسام يف اجلامعات األردنية اخل- اجلامعات األردنية اخلاصة

) العاطفي ،ا ملستمر و األخالقي (الثالثة ، وهي األوتوقراطي والدميقراطي و املتساهل على الوالء التنظيمي و أبعاده 
عضو 204أجريت الدراسة عن طريق استخدام استبانه مت توزيعها على عينة عشوائية بسيطة بلغة .ألعضاء هيئة التدريس 

و الوالء التنظيمي األوتوقراطيالدراسة وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بني منط القيادة هيئة تدريس ، و أظهرت 
فيما  مل تثبت هذه العالقة مع الوالء املستمر ، كما أظهرت بان هناك عالقة إجيابية . و أبعاده العاطفي و األخالقي 

ظيمي و أبعاده العاطفي و األخالقي ، فيما مل تظهر هذه ذات داللة إحصائية بني منط القيادة الدميقراطي و الوالء التن
العالقة مع الوالء املستمر ، كما بينت الدراسة بان هناك عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بني منط القيادة املتساهل و 

تضمنت الدراسة بعض الوالء التنظيمي و أبعاده العاطفي و األخالقي ، فيما مل تبني هذه العالقة مع الوالء املستمر ،كما
التوصيات و من أمهها ضرورة وضع أسس الختيار رؤساء األقسام العلمية ممن هلم القدرة على التعامل اإلنساين و مشاركة 
أعضاء هيئة التدريس يف إدارة شؤون أقساهم ، كما اقرتح الباحث وضع نظام سنوي لتقييم رؤساء األقسام مشابه للنظام 

)2(.يئة التدريس املعمول به حالياالسنوي لتقييم أعضاء ه

وبناء على ما سبق فان األسلوب احلديث يف االرتفاع مبستوى التعليم،يقوم على أساس مشاركة املعلمني وإجيابيتهم يف 
التخطيط والتنفيذ للمناهج اليت يتولون دراستها إعدادا وتقدميا ومتابعة وتقوميا، ويتطلب كل ذالك عمال تعاونيا مجاعيا يتم

)403-330(مهماتهم واالتجاهات اإلشرافية الحديثة ، رياض ، نفس المرجع ، صفؤاد الخصاونة ، تقويم أداء المشرفين التربويين في األردن في ضوء/ رياض ستراك - 1
263-262م ، ص ص 11،1997المجلد 43أسامة حسن معاجيني وآخرون ، جامعة الكويت، المجلة التربوية ، العدد : العدواني ، في - 2
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فيه حتديد األهداف ووضع اخلطط وتدارس املشكالت، وتبادل اخلربات، وتنمية العالقات اإلنسانية، وتشجيع املبادرات، 
وغري ذالك من األمور اليت قلما تفلح الزيارات اخلاطفة يف حتقيقها، واليت تتطلب عمال مجاعيا تعاونيا توجهه قيادة 

العالئقي بني املشرف واملعلم قد أدى إىل نتائج اجيابية على املستوى الرتبوي دميقراطية رشيدة ، ونظرا لكون هذا اجلانب 
فما كان ليحدث ذلك إال مبسامهة اإلدارة املدرسية حيث يعترب مدير املدرسة مشرفا مقيما و املشرف الرتبوي مشرفا زائرا ، 

رسية واإلشراف الرتبوي إلدراك مدى االهتمام لذلك البد من التطرق إىل العالقة البيداغوجية واإلدارية بني اإلدارة املد
) ، واإلدارة املدرسيةاإلشراف الرتبوي(الذي حيظي به هذان املوضوعان 

كز باحثني، وطالب دراسات عليا، وأساتذة جامعات، وعاملني يف خمابر البحث، وقادة تربويني، وإداريون، ومن يتبؤون مرا 
:ومن هذه الدراسات جند . عليا يف وزاة الرتبية، وأخريا، املعلمني يف املدارس العاملني يف امليدان 

" العالقات اإلنسانية واختالف وجهات نظر املوجهني حنو أداء عملهم " حول ) أمحد إبراهيم أمحد (دراسة 
:سي املالئم من حيث الدراسة إىل إلقاء الضوء على كيفية توفري املناخ املدر 

.أسباب رضا املوجهني عن عملهم من وجهة نظرهم - 
.أسباب عدم رضاهم عن عملهم من وجهة نظرهم - 
طبيعة العالقات اليت تربط املوجهني والعاملني معهم ، والديناميات املختلفة اليت حتدث بني خمتلف هذه الفئات يف - 

.من وجهة نظرهم ) املدرسة ، املعلمني األوائل ، التالميذ ، العاملني باملدارس مديري املدارس ، وكالء( 
.تنمية وحتسني طبيعة العالقات اإلنسانية بني كافة العاملني يف احلقل التعليمي - 
عه الكشف عن املداخل أو األساليب اليت ميكن أن يتبعها املوجه لتحقيق التوفيق بني حاجاته وحاجات العاملني م- 

الوقوف على معرفة أسباب عدم الرضا املوجهني يف عملهم والعمل على تقدمي مقرتحات - وأهداف املؤسسة التعليمية 
.ألجل النهوض بالعملية اإلشرافية وتوصيات

:وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كما يلي 
:جع ذلك إىل األسباب التالية راضون عن عملهم وير %)72.4(وجد أن معظم العينة موضوع الدراسة 

.االتصال اليومي باملادة العلمية- 
.البعد عن العمل الروتيين واإلحساس بعدم ترك امليدان العلمي- 
.االقتناع باهلدف من التوجيه- 
.النهوض مبستوى املعلمني والتالميذ- 
.الصلة الوثيقة بني القرارات والنشرات والتوجيهات الوزارية و دراستها- 
.رفع مستوى األداء ملهنة التدريس- 
.التقومي املستمر واملتابعة امليدانية لعملية اإلشراف- 
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.تنمية روح التعاون بني أعضاء هيئة التدريس- 
.بث روح احملبة بني التالميذ واملعلمني وتنمية العادات املقبولة بني التالميذ- 
فادة املعلمني بكل ما هو جديد، واعطاء احلديث من املناهج للزمالء والقيام بتوجيههم،والوقوف معهم على القصور إ- 

.وتوجيههم لالطالع الدائم 
 -.

:أما أسباب عدم رضا املوجهني عن عملهم فهي كما يلي 
وجه يف املاضي يف يده التقرير الذي قد مينح املعلم العالوة والرتقية واحلافز أو حيرمه منه وقد أصبح املعلم ال كان امل- 

.يرغب يف هذه الرتقية وغريها
أن وظيفة املوجه ليست هلا مزايا الن املعلم حيرص اآلن على عدم املوافقة على أن يرقى موجها الن تلك الرتقية ستفقده - 

.مبالغ ماد
 -.
.عدم تفويض السلطة الكاملة إىل املوجه- 
ضعف مستوى املعلم احلايل وعدم رغبته يف مهنة التدريس واستجاباته للتوجيهات واإلرشادات- 

)1(.واحملبة،وهي عالقة إنسانية يسودها االحرتام والتقدير ألجل رفع مستوى العملية اإلشرافية والتعليمية

مديري مدارس احللقة /قع ممارسة مهارات العالقات اإلنسانية لدى نظاروا(الكشف عن ) أمحد إبراهيم أمحد(وحتاول دراسة
:دراسة ميدانية مبحافظة الشرقية - الثانية من التعليم األساسي

:وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية 
املديرات /ناظراتاملديرين الذكور، وال/ال توجد داللة إحصائية بني متوسطات درجات املهارات اإلنسانية لدى النظار- 

-ذكور( املديرين ال تتأثر بالنوع /اإلناث يف املدارس اإلعدادية مبحافظة الشرقية،مما يعين أن املهارات اإلنسانية لدى النظار
)إناث

ات املديرين يف املهارات اإلنسانية بني املؤهلني تربويا وغري املؤهلني تربويا أي أن املهار /هناك داللة إحصائية لدى النظار- 
.اإلنسانية عند الرتبويني أكثر ممارسة للعالقات اإلنسانية 

ذووا اخلربات املختلفة هم أكثر إدراكا ملهارات العالقات اإلنسانية داخل احلقل التعليمي ، وان هناك فروقا ذات داللة - 
العالقات اإلنسانية مديري املدارس يف مهارات /سنوات لنظار 10يف اخلربات ألكثر من 0.05إحصائية عند مستوى 

)1(

370ص 1976ار الجامعات المصرية، ، دالعالقات اإلنسانية و القيادة ، اإلسكندرية : إبراهيم العمري - 1
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انطالقا مما سبق فإن املطلب األساسي و املالزم للعملية اإلشرافية يف احلقل التعليمي  هو العالقات اإلنسانية ، وهي ذلك 
النوع من عالقات العمل الذي يهتم بالنظر إىل التنظيم كمجتمع بشري ، يؤثر فيه وحيفزه كل ما ميكن أن يستجيب له 

.اره إنسانا نتيجة إشباع حاجاته االجتماعية والنفسيةالفرد ، باعتب
ويركز املفهوم احلديث لإلشراف الرتبوي على ضرورة التفاعل بني املشرف الرتبوي واملعلم لغايات تشخيص املوقف 

التغيري ، التعليمي وحتليله وتقوميه يف إطار نظرة اجتماعية نفسية علمية تشجع على التواصل املفتوح ، وبالتايل تؤدي إىل
)2(األمر الذي يرتتب على املشرف أن ينجز كل العمليات املشار إليها سابقا يف جو نفسي مريح 

:واملالحظ أن 
هذه الدراسات تشري إىل أن املهارات اإلنسانية تتعلق باألفراد الذين يعملون يف املدرسة وأكثر تأكيدا على التدريب - 

.املالزم هلده املهارات 
أيضا إن- 

بفهم القوى والعوامل اليت تؤثر يف األفراد واجلماعات مث تتجه حنو فهم وتنمية الظروف اليت يعمل فيها األفراد سويا 
.لتحقيق األهداف املشرتكة

متثل أيضا الثقافة - 
.األفراد يف املنظومة املدرسية يف جمتمع بعينه ، وتؤثر على طبيعة العمل اإلداري واإلشرايف يف مثل هذه املؤسسات الرتبوية 

جمملها يف بناء أداة الدراسة ويف االطار النظري وبعض نتائج الدراسة وتفيدنا هذه الدراسات حول العالقات االنسانية يف
.

.تطويرهعلى ما جيب تغيريه أو حتديثه أو للوقوف- لواقع اإلشراف الرتبوي يف اجلزائرأما الدراسات التشخيصية احمللية 
) ين األوىل للمعلمنياملواقف احلرجة يف العالقة اإلشرافية أثناء التكو " حول ) حبيب تيلوين(جند دراسة 

املتدربني أنفسهم ، وتستمد أمهيته من األمهية اليت يكتسيها السلوك اإلشرايف يف تكوين املعلمني ككل يف بالدنا ، وقد 
CRITIQUESMETHODE  DESاملواقف احلرجة ) تقنية (  مد الباحث يف دراسته على طريقة اعت INCIDENTS

وكان .أنفسهم باعتبارهم هدف التكوين و غايته األساسية اجلوانب املؤثرة إجيابا على املتدربني من خالل استجواب هؤالء
.قصد الباحث جتريب هذه التقنية باإلضافة إىل اهتمامه إىل دراسة السلوك اإلشرايف الذي يكتنفه كثري من الغموض 

نية الخاصة ، المجلة األردنية للعلوم شاكر جار اهللا الخشالي ، أثر األنماط القيادية لرؤساء األقسام العلمية على الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األرد- 1
)158-124(م ص 2003، 6التطبيقية ، العدد األول ، المجلد 

269-242احمد إبراهيم احمد ، العالقات اإلنسانية في المؤسسة التعليمية،دار الوفاء للطباعة والنشر اإلسكندرية بدون سنة ص- 2
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03وبعد االطالع على االستجابات و حتليل حمتواها مت إدماج فئات حسب تشابه املوضوع الذي متحورت حوله وهي 

:فئات 
.السلوك التعليمي و االجتاه حنو املهنة و التقومي النهائي - العالقة و االجتاه حنو املرتبصني  -منهجية العمل اإلشرايف  

منها % 41و قد الحظ الباحث أن االستجابات كانت كذلك موزعة بطريقة غري متساوية بني الفئات ، حبيث أن 
بفئة سلوك املشرف واجتاهه % 10بفئة العالقة واالجتاه حنو املرتبصني و % 30و تتعلق بفئة منهجية العمل اإلشرايف 

.حنو مهنة التدريس بصفة عامة 
و من خالل النتائج املتوصل إليها تبني للباحث أن هناك مشاكل عالئقية ومنهجية خطرية تعيق التكوين السلمي ملعلمي 

استعمال عينات كبرية ويف سياقات متعددة ، مث العمل على حلها من املستقبل جيب االهتمام حبصرها مبنهجية علمية وب
كما أن اللجوء إىل طريقة املواقف احلرجة وتعميمها يف دراسة معيقات التكوين يف . خالل اقرتاحات ميدانية مضبوطة 

إلشارة إىل أن هذه 
)1(.الطريقة ميكن أن تكون يف شكل استمارة كما يف هذا البحث أو يف شكل مقابالت مع أطراف عملية التكوين 

.ومرد ذلك يف اعتقادنا إىل ضعف التكوين القاعدي من جهة وانعدام سياسة تكوين ميدانية علمية وعملية واضحة 
وانطلق يف دراسته من جتربته امليدانية  ". اهلدف اإلجرائي، متييزه وصياغته"ابه دراسة حممد بوعالق اليت ضمنها كتوتأيت 

كأستاذ على مستوى املعهد التكنولوجي بوالية تيزي وزو، حيث اعتمد إشكالية صياغة األهداف اإلجرائية عند معلم 
و األهداف الغري إجرائية من ناحية املدرسة األساسية مبا يرتبط بالقدرة على التمييز بني األهداف التعليمية اإلجرائية

:و متثلت تساؤالت الدراسة يف.
هل توجد فروق بني املعلم املتخرج من املعاهد التكنولوجية للرتبية واملعلم غري املتخرج من حيث التمييز بني األهداف - 

اإلجرائية ؟
علمني واكتساب القدرة على التمييز بني مواصفات األهداف أي التعرف على هل توجد عالقة بني التكوين األويل للم- 

.
:وكانت فرضيات الدراسة

ال توجد فروق بني املعلم املتخرج من املعاهد التكنولوجية للرتبية واملعلم غري املتخرج منها يف التمييز بني األهداف - 
.اإلجرائية

وين األويل واكتساب القدرة على التمييز بني مواصفات األهداف واكتساب القدرة على التمييز وجد عالقة بني التك- 
.بني مستويات األهداف واكتساب القدرة على التمييز بني جماالت األهداف

)238-171(مديري مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي ، مرجع سابق ، ص/ حمد إبراهيم احمد ، واقع ممارسة مهارات العالقات االنسانية لدى نظار - 1
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نينات ال وكانت النتيجة اليت توصل إليها الباحث هي أن املعلمني الذين خترجوا من املعاهد التكنولوجية للرتبية يف الثما
خيتلفون عن املعلمني الذين وظفوا مباشرة قبل تلك الفرتة أو بعدها مبا يرتبط بالقدرة على التمييز بني األهداف التعليمية 

الوقت الراهن على ممارسة التد
)1(صياغة اهلدف اإلجرائي

إىل أن التكوين يف املعاهد التكنولوجية غري فعال وال ) بوذنني وحممد بوعالق(توحي هذه الدراسة واليت قبلها لكل من 
–) ملفتشنيا(حيقق النتائج املرجوة ، واملالحظ أن املشرفني 

وما هو املستوى ) بيداغوجيا األهداف آنذاك(يفرض نفسه هنا هو ما مدى حتكم املفتشني يف املستجدات البيداغوجية 
هناك أسباب أخرى مادية العلمي ومستوى التكوين الذي وصل إليه هؤالء حىت تسند إليها هذه املسؤولية احلرجة ؟ أم أن 

؟ واحلقيقة أن هناك شبه اتفاق بني الباحثني حول عدم فعالية جهازاالشراف ببالدنا ، ومن هذه ...واجتماعية وغريها 
الدراسات دراسة أمحيد حسينة، واليت كان موضوعها مدى إدراك معلمي املدرسة االبتدائية للمفاهيم املرتبطة مبقاربة 

:يت تضمنتها مناهج اإلصالح اجلديدة ومتثلت تساؤالت الدراسة يفالتدريس بالكفاءات ال
؟مدى إدراك معلمي السنة األوىل ابتدائي للمفاهيم الرتبوية الواردة يف املناهج بعد تلقيهم لعدد من التكوينات- 
هل خيتلف إدراك معلمي السنة األوىل ابتدائي للمفاهيم الرتبوية املرتبطة مبقاربة التدريس با- 

وكيفيات توظيفهم ومدة تكوينهم يف هذه املقاربة ؟
:و كانت فرضيات الدراسة كالتايل

.%60>يدرك معلمو السنة األوىل ابتدائي املفاهيم الرتبوية املتضمنة يف مناهج اإلصالح مبؤشر إجناز - 
بوية املتضمنة يف مناهج السنة األوىل واخلاصة باملعرفة يف خيتلف معلمو السنة األوىل ابتدائي يف إدراكهم للمفاهيم الرت - 

.ومدة تكوينهم يف املقاربة) للمؤهل(
وكانت النتيجة اليت توصلت إليها الباحثة هي أن املعلمني املنفذين ملناهج اإلصالح واخلاصة بالسنة األوىل ابتدائي غري 
مدركني للمفاهيم الرتبوية املتضمنة يف مناهج اإلصالح، وأن تباينهم وفق متغري اخلربة، املؤهل العلمي، التكوين مل يؤثر 

لكفاءات املهنية اخلاصة بالتكوين املعريف أوال مث مهارات التطبيق وكفاءات اإلجناز ملمح للمعلم احملرتف وهو التحكم يف ا
)2(ثانيا

10م ، ص 1967،  مكتبة االنجلو المصرية ،  3وايلزكمبول ، نحو مدارس أفضل ، ترجمة فاطمة محجوب ، ط- 1

) .27–22(م  ص 1993السنة الثالثة ،9حبيب تيلوين ، المواقف الحرجة في العالقة اإلشرافية أثناء التكوين األولى للمعلمين ، مجلة الرواسي، العدد- 2
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واحلقيقة أن هذه النتائج تؤكد ماتوصل إليه حممد بوعالق ، فبالرغم من التكوين الذي تلقاه املعلمون فهم غري مدركني 
الوقت الراهن على ممارسة التدريس بالكفاءات ، وهذه للمفاهيم الرتبوية املتضمنة يف مناهج اإلصالح ، غري قادرين يف

النتيجة تعكس مدى قيام املشرفني مبهامهم واملستوى الذي وصلوا إليه ، الن مهمة التكوين تدخل ضمن خطتهم 
ريبية وهذه الدراسة  تعطي الباحث مربرا قويا وجتعله أكثر حتمسا للقيام بدراسته حول حتديد االحتياجات التد. اإلشرافية 

.للمشرفني بغرض تصميم برنامج تدرييب يف ضوء هذه االحتياجات 
مدى مسامهة مفتشي التعليم االبتدائي يف إعادة تأهيل املعلمني للمستجدات : "ولعل دراسة سرت الرمحان نعيمة بعنوان 
. الجراء هذه الدراسة أكثر دليل علمي على ما نصدره من أحكام ودافع قوي".البيداغوجية الواردة يف مناهج اإلصالح

هل ختتلف درجة حتكم مفتشي : التساؤل الرئيسي األول- :حيث هدفت الدراسة إىل اإلجابة عن تساؤلني رئيسيني
حسب مؤشر إجناز    ) يف بعديها املفاهيمي واألدائي(االبتدائي للمستجدات البيداغوجية الواردة يف مناهج اإلصالح 

؟وسنوات األقدميةوفق متغريي املؤهل العلمي 50%≤
هل ختتلف درجة حتكم معلمي السنة الثالثة ابتدائي للمستجدات البيداغوجية الواردة يف مناهج : التساؤل الرئيسي الثاين- 

؟باختالف حتكم املفتشني وحسب متغريي طبيعة التوظيف وسنوات األقدمية%50≤اإلصالح حسب مؤشر إجناز    
: النيومت تصميم االختبار على أساس جم

.تقيسها ثالثون عبارة) كما هو وارد يف نصف االختبار(بالكفاءات 

.
اختبار فقط، لتأيت املرحلــة الثانية وهي 25مفتش تعليم ابتدائي كمرحلة أوىل ومت اسرتجاع 36مت توزيع االختبار على 

لكل مقاطعة تربوية، وكان عدد %50بنسبة 25توزيع االختبار على املعلمني الذين هم حتت إشراف املفتشني 
دامت العملية عدة أسابيع متتالية ليتم بعدها تفريغ البيانات وقد اسرتجعت بكاملها، 292االختبارات املوزعة هو 

و من خالل املعاجلة اإلحصائية للفرضيات .خاصة باملعلمني292وخاصة باملفتشني 25لالختبارات احملصل عليها، 
اغوجية الواردة يف أن ملتغري املؤهل العلمي دور يف درجة حتكم املفتشني يف املستجدات البيد- :اإلجرائية توصلنا إىل ما يلي

أن متعري األقدمية مل يؤثر يف درجة - .مناهج اإلصالح حبيث كان التحكم لفئة املفتشني احلاصلني على شهادة الليسانس
.حتكم املفتشني يف املستجدات البيداغوجية الواردة يف مناهج اإلصالح

.جية الواردة يف مناهج اإلصالحأن حتكم املفتش أثرا إجيابيا على حتكم معلميه يف املستجدات البيداغو - 
أن طبيعة التوظيف بالنسبة للمعلمني التابعني للمفتشني املتحكمني مل تؤثر على درجة حتكمهم يف املستجدات - 

.البيداغوجية الواردة يف مناهج اإلصالح
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البيداغوجية الواردة يف أن متغري األقدمية اثر إجيابا على حتكم املعلمني التابعني للمفتشني املتحكمني يف املستجدات- 
.سنوات10مناهج اإلصالح لصاحل املعلمني ذوي األقدمية اقل من 

أن متغري طبيعة التوظيف اثر إجيابا على حتكم املعلمني التابعني للمفتشني غري املتحكمني يف املستجدات البيداغوجية - 
.

.األقدمية مل يؤثر على درجة حتكم املعلمني التابعني للمفتشني غري املتحكمنيأن متغري- 
:ومن النتائج املتوصل إليها، ميكن أن خنرج باالستنتاجات التالية

أن مناهج اإلصالح احلالية تتبىن مقاربة التدريس بالكفاءات واملدرسة البنائية اليت تنطلق من مفاهيم مفتاحية حمددة، - 1
.مفتشونا

املقاربة اجلديدة والبيداغوجيات املتضمنة فيها تستلزم تغيري ممارسات املعلمني وهذا ما يدعو إىل أن يبتعد املفتش عن - 2
مراقبة التزام املدرسني بالتعليمات (دوره التقليدي الذي ارتبط ومازال باملراقبة 

.ويتوجه حنو التكوين والبحث والتجديد ) منح املعلم نقطة(والتقييم ) الدراسية 
عدم إعطاء أسباب التغيري والتجديد حقها من اإلعالم واإلقناع واالقتناع أي سرعة تطبيق املناهج اجلديدة دون أن - 3

.البيداغوجية السابقة وربطها باإلصالح اجلديد على مستوى القاعدةتكون هناك تقييمات موضوعية للتجارب 
4 -

معاهد تكوين املعلمني اليت سواء على مستوى املقاطعة التفتيشية أو على مستوى املراكز اجلامعية الورشات الصيفية أو 
.

معرفة سيكوبيداغوجية ضرورية للمعلم وبالتايل إدراج املقاييس ك- 5

.العليا،مع احلرص على جناعة وفعالية هذه الربامج
ما يقدمه املركز الوطين لتكوين إطارات الرتبية وحتسني مستواهم ويرتبط بتكوين السادة املفتشني بعيد عن اإلصالح - 6

.دة، إذن ضرورة إعادة التفكري يف هذه الربامج جلعلها وظيفية وناجعةوالتجديدات البيداغوجية املنشو 
إن التكوين الذي هو حجر الزاوية لكل تنمية مستدامة ينبغي أن ينظر إليه على انه استثمار منتج ومثمر وبالتايل يف - 7

ذه اإلصالحات شعارات تردد يف غياب التكفل احلقيقي والنوعي إلعادة تأهيل املشرفني الرتبويني وتكوين املعلمني تبقى ه
)1(…اخلطابات السياسية واإلدارية، أما على أرض الواقع

–اإلشراف الرتبوي ( -وتستفيد منها - وتلتقي الدراسة احلالية مع هذه الدراسة
. املرحلة االبتدائية ويف بعض املتغريات الدميوغرافية ، كذلك يف طبيعة الدراسة فهي تقييمية ، وكذا يف ) املقاربة بالكفايات

.15ينة أحميد ، مرجع سابق ، صحس- 1



الدراسات السابقة الفصل السادس      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

300

يف جمالأمحد بوذنني وآخروندراسة حيث تتفق يف هذا اجلانب مع  . وختتلفان يف موضوع التدريب وحتديد االحتياجات 
إلشراف تقتصر اليت أكدت أن أساليب االتكوين أثناء اخلدمة ملفتشي الرتبية والتعليم األساسي ملادة العلوم االجتماعية

و تأخذ أشكاال سلبية متعددة كالعمومية والعشوائية وغياب األسلوب على اللقاءات الفردية واجلماعية والندوات 
)1(التشاوري 

)2(

بعيدة عن األساليب –إلشرافية تكون قليلة الفعالية يف الواقع الرتبوي ومن املؤكد أيضا أن هذا النوع من األساليب ا
فيها هو تصيد أخطاء ) املفتش( واليت غالبا ما تأخذ طابعها اإلداري والشكلي التقين ، وهم املشرف -اإلشرافية احلديثة 

.لتعليمية ككلاملدرسني وكتابة التقارير إىل اجلهات اإلدارية الوصية ، عوضا عن تقييم العملية ا
بدراسة تقييمية للسلوك اإلشرايف ملفتشي التعليم املتوسط يف م2006يف - الصاحل بوعزة –كما قام الباحث 

)مدرسا151(من طرف اهليئة التدريسية  ) الطور الثالث يف التعليم األساسي سابقا(اجلزائر
أن املفتشني ال يقومون بالكثري من املهام جتاههم بلغت وتوصلت الدراسة إىل أن األساتذة يفيدون ب) مفتشا19(واإلشرافية 

:مهمة17
بتمكني األساتذة من املشاركة يف قيادة االجتماعات املدرسية ، وتنمية العالقات ( ففي جمال القيادة الرتبوية ال يقومون - 

).اإلنسانية فيما بينهم ، والسماح هلم باملشاركة يف اختاذ القرارات
نقل رأي األساتذة املهين ، وتبادل الزيارات بني األساتذة لتبادل اخلربات ، (لنمو املهين فتتمثل يف عدم أما يف جمال ا- 

)ومتابعة املفتش اجلدول املدرسي وإسناد الفصول لألساتذة
مشاركة األساتذة يف حبث مشكالت التالميذ ، ومراجعة أسئلة االختبارات و (و يف جمال التالميذ تتمثل يف عدم - 

)االمتحانات 
صنع و ابتكار الوسائل التعليمية ، توفري الوسائل و األدوات التعليمية يف الوقت ، (ويف جمال الوسائل التعليمية عدم - 

)واختيار مع األساتذة املناسب من الوسائل للدرس
االشرتاك مع األساتذة يف القيام باألنشطة املدرسية املختلفة وتوزيع التالميذ على (و يف جمال النشاط املدرسي عدم- 

(
ملسامهة يف تقدمي املشاركة يف متكني األساتذة من استغالل خامات البيئة يف التدريس ، و ا(- 

)خدمات عامة للمجتمع 

.167-163حميد ، المرجع نفسه ، صحسينة أ- 1
.ستر الرحمان نعيمة  ، مرجع سابق - 2



الدراسات السابقة الفصل السادس      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

301

املفتشون يفاجئون األساتذة أثناء :(كما أن هناك اتفاق بني أفراد العينة حول قيام املفتشني باملمارسات السلبية التالية 
(

و توصل إىل أن
قدمية وروتينية مل يطرأ عليها تغيري أو جتديد مقارنة بالتطور احلاصل يف امليدان الرتبوي وأن هناك ميل واضح لدى القيادة 

)1(قات اإلنسانية اإلشرافية إىل الرتكيز على العمل على حساب العال

تلتقي الدراستان السابقة واحلالية حول بعض جماالت الدراسة ، واملنهج وطبيعة الدراسة ، ويف عينة املعلمني وختتلف معها 
.وتستفيد منها يف جانبها النظري ويف بعض نتائجها ، يف املرحلة الدراسية ويف بعض األدوات اإلحصائية 

ف الرتبوي يف اجلزائر يواجه معوقات كثرية وذلك بسبب عدم فهم وتطبيق اإلشراف الرتبوي وجتدر اإلشارة إىل أن اإلشرا
مبفاهيمه احلديثة ، وذلك ليس من قبل املشرفني الرتبويني فحسب و لكن من قبل خمططي الربامج الرتبوية و املعلمني،

ه قد ضبطتها القوانني والتشريعات املدرسية  وبسبب قلة اإلمكانيات املتوافرة للمشرفني ، ذلك أن مهام املشرف وكفايات
واحملدد ملهام مفتش الرتبية والتعليم األساسي م1993املؤرخ يف 1/5/176القــرار الوزاري رقم - على سبيل املثال 

)2(- ] الدراسات والبحث –املراقبة والتقومي –التوجيـــه والتكويــن ) . [االبتدائي حاليا (

مع ما توصلت النظريات واألفكار يف امليدان الرتبوي عموما واإلشرايف على وجه اخلصوص ، إال أن وهي تتماشى إمجاال
–ال شك –هناك صعوبات كثرية 

اجلانب القانوين والتشريعي ، فلألسف أنه ما زال حلد اآلن أو التطبيقي ، ففي نظرنا جيب تطوير املفاهيم الواردة يف
يستخدم مصطلح مفتش ، والذي حيمل يف طياته معىن بوليسي ويوحي اىل املفتشني باملراقبة وتصيد أخطاء املعلمني 

يف العامل األنظمة التشريعية والرتبوية–إن مل نقل كل –وبالتسلط ، هذا يف الوقت الذي ختلت عن هذا املصطلح أغلب 
. منذ عقود 

...لنظريات للوصول إىل غد أفضل األجيال من التالميذ التواقة إىل التحكم يف كل التقنيات واإلحاطة بكل األفكار وا
يسهر على تطبيق الربامج واملواقيت والتعليمات الرمسية و القيام بالتحقيقات امليدانية فان املفتش-يف واقع األمر-ولذلك

، وكذا تعديل وحتسني األداء الرتبوي وتنشيط أجهزة التعليم وتوجيهها ، باإلضافة إىل املشاركة يف خمتلف االمتحانات 
تشغله عن –يف غالب األحيان -ام اإلدارية اليت وجلان إعداد الربامج والكتب املدرسية  ، فهو يضطلع بالكثري من امله

فاملالحظ أن كثريا من القادة الرتبويني ال يدركون املعىن . أداء واجباته الرتبوية ، وهذا ما أكدت عليه جل الدراسات احمللية 
وا من أداء احلديث لإلشراف الرتبوي ، لذلك جيب أن يتضح مفهوم اإلشراف الرتبوي لدى مجيع املشرفني حىت يتمكن

مهامهم على أسس سليمة وعلى خلفية واضحة وصورة متكاملة ملا سيمارسونه من أدوار ومهام ، وتتضح هنا أمهية و 

5صأحمد بوذنين وآخرون ، مرجع سابق ،- 1
.37ناجي التمار وآخرون ، مرجع سابق ، ص- 2
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على األساليب اإلشرافية احلديثة لتحسني األداء اإلشرايف لديهم - قبل وأثناء اخلدمة -نوعية تدريب املشرفني الرتبويني 
.مكن ملموس وليمارسوا مهامهم بثقة عالية وبت

ببالدنا واليت تشري إىل املعوقات اليت تعوق "حممد بوذنني وآخرون"
جلان –غياب املوضوعية واعتماد احملاباة اليت تقع فيها بعض اللجان : املشرفني عن أداء أدوارهم بشكل أفضل منها 

هو املعمول به يف ) وظيفة مفتش مستقبال (قاء للعناصر املختارة ملمارسة التكوين والوظيفة عند عملية االنت–املسابقات 
.الغالب وبالتايل سوف يؤثر ذلك على مسار تكوين هؤالء ومن مث على مستقبلهم املهين 

عة واحدة وعدم - 
والتزايد يف عدد األساتذة وعدم استقرار بعضهم -أحيانا –احرتام التخصص يف املادة التعليمية لبعض املفتشني  

)1(وتكليف بعضهم اآلخر وبعض املديرين مبهام التفتيش ، يرسم ويوجه سياسة التكوين للمقاطعة التفتيشية 

و يف اجلزائر .ة اإلشرافية وال ميكن من التحكم يف عمليات التكوين امليدانية وهذا بطبيعة احلال ال يفي مبتطلبات العملي
املعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي "وهي ) املفتشني(وعلى الرغم من وجود مؤسسات خاصة بإعداد املشرفني الرتبويني

دورا ملموسا يف والذين يؤدون حالياالكفاءات الرتبوية،والذي كان هلا الفضل يف إعداد خنبة من"الرتبية وحتسني مستواهم
احلديث وتنظيم كفايات املشرف الرتبوي، وكانختطيطإصالح التعليم وتطوير مناهجه، نقول على الرغم من ذلك مل يتم

مهام التنشيط الرتبوي أو - : مثلالرمسية عن اختصاصات ومهام املفتشني منواملذكراتباستمرار وخاصة يف الوثائق
لكن ذلك مل مينع من حضور - كما تشري اىل ذلك املراسيم والتشريعات املدرسية - رتبوي أو املراقبة الرتبويةالالتكوين

–ال سيما يف السنوات األخرية - 
ز برامج التأهيل والتكوين القاعدي مبنية على الكفايات ، غري 

أن هناك مشكالت وصعوبات تبقى قائمة ، بعضها مرتبط بطبيعة االختيارأو الرتشح ملهنة مشرف مستقبال وبعضها 
وجدت اخل لكن بالرغم من هذا كله فقد ...مرتبط مبدة التكوين وقلة الوسائل وبعض املشكالت ذات الطابع االجتماعي

وتبقى مسألة وضع . هذه األعمال صدى لدى بعض الباحثني والرتبويني من خرجيي املراكز ومن هيئة التأطري أنفسهم 
مث . منوذج لإلشراف قائم على الكفايات مطلب يفرض نفسه على الساحة الرتبوية عموما واإلشرافية على وجه التحديد 

العمل على تدريب القادة الرتبويني وعلى رأهم 
.تصميم برامج تدريبية لصاحلهم 

:خالصة 
الدراسات يتضح لنا القصور الواضح يف فاعلية اإلشراف الرتبوي يف الدول العربية مبا فيها هلذه نامن خالل استعراض

.و على مستوى النماذج والربامج سواء على مستوى  األفراد و اهليئات ، أ. اجلزائر

28-27الصالح بوعزة ، مرجع سابق ، ص ص- 1
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و دلت الدراسات على  أن املشرفني الرتبويني ال يتمتعون بالكفايات األدائية املطلوبة ، كما أكدت أن الكفايات - 
.

م ، وعليه فمن الضروري توضيح هذه املهام - 
.والكفايات 

مل تقدم لنا آراء وافرة حول أساليب اإلشراف  ومهمة املشرف الرتبوي بالتحديد ، فبعض الدراسات توجهت حنو - 
.حتقيق أهداف خمتلفة ، وبعضها اآلخر مل يتفق بنتائجه اليت توصل إليها مع نتائج دراسات أخرى 

ل العربية عموما واجلزائر خصوصا ما زالت متر مبرحلة التطوير والتحديث بشكل عام وفيما خيص الرتبية كذلك فان الدو - 
التعليم بشكل خاص ، وتسعى الدول العربية لالستفادة من اخلربات األجنبية بشكل كبري ومبا يتناسب مع العادات 

جمال حتديث اإلشراف الرتبوي ، فهو مازال ميارس بشكله .والتقاليد والثقافة العربية 
.التقليدي يف معظم الدول ومازالت املناهج الرتبوية حتتاج إىل توضيح دقة  ومشولية أكثر ملمارسي مهمة الرتبية بشكل عام 

وحتديث اإلشراف املهمة والدافعة لتطوير األموركما أكدت الدراسات أن تبين مفاهيم الكفايات اإلشرافية يعد من - 
املشرفني الرتبويني تتطلب املزيد من الدقة وحتديد املعايري األساسية اليت متكنهم من اختيارعملية إنالرتبوي ، وخاصة 

.
:كشفت عن بعض الصعوبات واملشكالت يف جمال االشراف الرتبوي كما يلي 

رتبويكثرة نصاب املشرف ال- 
كثرة األعباء الكتابية واإلدارية على املشرف- 
 -
ضعف خربة بعض املشرفني- 
قلة الدورات التدريبية للمشرفني- 
.اإلشراف الرتبوي تطبيقا يف امليدان هو زيارة املعلم يف الفصلأكثر أساليب- 
.سات بأمهية اطالع املشرف الرتبوي على األساليب اإلشرافية احلديثة وأمهية تدريبه عليها  أوصت العديد من الدرا- 

دراسات حول تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية في ضوء الكفايات-4
جمموعة التغريات : بناء على ما تطرق إليه الباحثون من مفاهيم حول االحتياجات التدريبية حيث ميكن اعتبارها

طويرات املطلوب إحداثها يف معلومات واجتاهات ومهارات املتدرب ليكون صاحلاً للعمل بكفاءة عاليه ليستطيع والت
االحيتاجات التدريبية مفهوم ديناميكي نظرا لكونالتغلب على املشكالت واملعوقات اليت تواجهه يف ميدان العمل ، و 

وليس ثابتاً ، فاالحتياجات التدريبية لألفراد تتغري و 
.
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عة يف ذلك مث نشري إىل بعض ونورد دراسات حول أمهية حتديد وحتليل  االحتياجات التدريبية واملصادر واألساليب املتب
:الدراسات اليت مت فيها حتديد وحتليل  االحتياجات التدريبية  ونصنفها اىل تربوية وإدارية و عال ئقية  كما يلي 

دراسات حول ما هية التدريب وتحديد وتحليل  االحتياجات التدريبية وأهميتهما-4/1
ود وخمطط ومستمر يتعرض له املتدرب طيلة حياته الوظيفية؛ بقصد نشاط مقص: "إن التدريب أثناء اخلدمة هو عبارة عن

تنميته من الناحية العلمية واملهنية عن طريق خماطبة العقل إلكسابه املعارف واملعلومات واألفكار احلديثة ذات الصلة 
وجدان إلكسابه بتخصصه، وعن طريق خماطبة احلواس إلكسابه املهارات لتحسني مستوى أدائه ، وعن طريق خماطبة ال

.
ومن هذه املفاهيم السابقة يتبني أن التدريب يف مفهومه املعاصر مل يعد مقصوراً على جمرد العمل على استكمال التأهيل 

اجلدد ، كما مل تعد برامج تستهدف معاجلة عيوب اإلعداد السابق ، بل أصبح يؤكد طبيعة والتكوين القاعدي للموظفني 
.النمو املهين للعاملني أثناء اخلدمة  وتنميتهم مهنياً وعلمياً وثقافياً 

بيان اليت استهدفت)1(دراسة جربائيل بشارة –ال سيما يف امليدان الرتبوي –ومن بني الدراسات اليت تناولت التدريب
العوامل واملتغريات اليت جعلت التدريب الرتبوي يف أثناء العمل أمراً مهماً ومطلباً ملحاً وقد استخدم الباحث املنهج 

-االنفجار املعريف أصبح من مسات العصر املميزة:الوصفي وقد توصل إىل نتائج كثرية حول هذه العوامل كان منها 
- سهولة تدفق املعلومات

.تغيري دور املعلم يف العملية التعليمية- لرتبيةتطوير مفهوم ا
أثر التدريب أثناء اخلدمة يف استخدام املدرس للتكنولوجيا الرتبوية "بعنوان )2() : 1994:برتسون ( دراسة وجاءت
قد هدفت الدراسة لبحث تأثري النواحي الفنية لتدريب املعلمني يف استعمال أجهزة امليكروكمبيوتر و حيث"املتجددة

ساس حيث قام الباحث بتحديد جمموعتني إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة مستخدماً املنهج كتأجريت الدراسة يف والية 
التجرييب يف دراسته وأوصى الباحث بضرورة االهتمام بالتدريب، ألن برامج التدريب تعترب وسيلة هامة ملساعدة املعلمني 

.يف الرتبيةاملهتمني بتعلم استخدام الطرق احلديثة 
استهدفت هذه الدراسة بيان مراحل إعداد املعلمني وقد استخدم الباحث املنهج فقد )3() : مصطفى متويل(دراسة أما

أن مراحل إعداد املعلم ثالث مراحل أمهها مرحلة التدريب :التارخيي الوصفي، وقد توصل الباحث لعدة نتائج من أمهها
.العملي 

35المحدد لمهام مشرف التربية والتعليم األساسي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 1993المؤرخ في 1/5/176القرار الوزاري رقم - 1
.5سابق ، صأحمد بوذنين وآخرون ، مرجع- 2
..لتدريب المهني  للمعلمين، بنغازي ، ليبيا، دون تاريختدريب المعلمين أثناء الخدمة ، مفهومه، أهدافه،اتجاهاته المستقبلية ، المؤتمراألول حول ا: جبرائيل بشارة - 3
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وتتفق هذه الدراسة مع ال
.

.بعض النتائج يف تفسري الدراسة وتستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف بلورة اجلزء النظري والتعامل مع
إىل التخطيط واإلدارة للدورات التدريبية للمعلمني أثناء اخلدمة )1(: هدفت دراسة مصطفى خليل الشرقاوييف حني

توفري التنمية املستمرة : واستخدم الباحث املنهج التارخيي والوصفي يف دراسته وقد توصلت الدراسة إىل نتائج عديدة منها 
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف . مات واملهارات واالجتاهات اليت متّكن املعلم من االرتفاع مبستوى مهنته للمعلو 

.والتدريب ككل متكاملالدراسة احلالية بربنامج التأهيل 
.وتستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف بلورة اجلزء النظري وبعض النتائج

بيان ضرورة تدريب املعلمني واستخدمت الباحثة املنهج التارخيي والوصفي وقد )2(: استهدفت دراسة صاحلة سنقر و 
:توصلت إىل عدة نتائج من أمهها 

.خلربة حيتاجون برامج مكثفة لتأهيلهم للعمل املعلمون املبتدئون قليلو ا
.املعلمون املتفوقون حيتاجون إىل املزيد من العناية والبحث عن اجلديد

.املعلمون التقليديون يتمسكون بالقدمي ويفضلون البقاء عليه
.املعلمون السلبيون يتحاشون مراقبة اآلخرين

.

.التأهيل والتدريب
.وتستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف بلورة اجلزء النظري والطريقة املنهجية وبعض النتائج

التدريب أثناء اخلدمة ملعلمات املواد االجتماعية باملرحلة " بعنوان)3() 1995) (فاطمة عبد الرمحن الوهييب( دراسة وتأيت 
هدفت الدراسة للتعرف إىل أهم االجتاهات و ).دراسة مسحية وبرنامج مقرتح" (ة السعودية االبتدائية يف اململكة العربي

وأظهرت ، املعاصرة يف جمال تدريب املعلمني إىل جانب وضع تصور لربنامج مقرتح لتدريب معلمات املواد االجتماعية
ختطيط : ت التدريس لديهن يف جماالته الثالثةنتائج الدراسة حاجة املعلمات إىل التدريب أثناء اخلدمة لتنمية مجيع مهارا

.التدريس وتنفيذه وتقوميه

1-Peterson Karen Dusenbury,” The Effect of Individual In service Training on teacher use of in innovative educational technology, The
micro-computer”;Ph.D. Dissertation presented to kansas state university, Manhattan, 1994.

.م 1993دار المطبوعات الجديدة ، اإلسكندرية ، مصر -دراسة مقارنة –القوى المؤثرة في النظم التعليمية : مصطفى متولي - 2
م 1984مارس 15بنفازي، ليبيا ، هني  للمعلمين ، مصطفى خليل الشرقاوي ، الدراسات التدريبية للمعلمين أثناء الخدمة ، تخطيطها، إدارتها، المؤتمر األول حول التدريب الم- 3
.
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.وخلصت الدراسة إىل وضع تصور لنموذج مقرتح لربنامج لتدريب معلمات املواد االجتماعية
منوذج مقرتح لربامج تدريب املعلمني يف ضوء بعض الدراسات "بعنوان دراسة)1() 1995) (فاروق محدي الفرا(وأجرى

هدفت الدراسة للوقوف على واقع نتائج تقومي برامج تدريب املعلمني يف بعض البالد العربية حيث "تقوميية هلذه الربامجال
والتوصل إلجياد منوذج مقرتح لتقومي برامج تدريب املعلمني، اشتملت عينة الدراسة على الدراسات اليت وجدت يف البالد 

.دراسة) 22(عددها العربية وتناولت تقومي برامج التدريب و 
عن حتديد االحتياجات التدريبية يف القطاع احلكومي فكان اهلدف منها التعرف )2()  م1993( أما دراسة هدى صادق 

على ماهية االحتياجات التدريبية ، وأمهيتها بالنسبة ألي نشاط تدرييب و على عناصرها واألساليب والطرق العملية اليت 
االحتياجات التدريبية والطرق العامة جلمعها وحصرهاعن طريقها ميكن الكشف عن

كتب ، جمالت علمية ، : وقد اتبعت الباحثة األسلوب املكتيب ، فتم الرجوع إىل املراجع اليت تناولت موضوع الدراسة 
.أحباث منشورة ، دراسات سابقة 

بية جاء من بينها املقابالت الشخصية وجاءت من نتائج الدراسة أن هناك عدة مصادر للحصول على االحتياجات التدري
.مع القادة واملدربني والرؤساء املباشرين يف املؤسسات احلكومية 

وألمهية االحتياجات التدريبية ألي نشاط تدرييب فإنه ينبغي أن تقوم على أسس علمية،  وحتدد حتديداً دقيقاً ميثل جانباً 
مل وحدات التدريب ، لذلك جاء من ضمن توصيات الباحثة من عمل القادة على خمتلف املستويات، وأيضاً من ع

استعراض عدد من طرق مجع االحتياجات التدريبية ، وكان من بينها االستعانة باالستشاريني من جهات خارجية 
ذه 

.االحتياجات ، واستخدام أسلوب حتليل املشكالت وإجراء املقابالت واالختبارات 
وميكن أن تستفيد الدراسة احلالية من السابقة يف اإلطار النظري ومن عناصرها ومصادرها واألساليب والطرق العملية اليت 

.متكننا من الكشف عن االحتياجات التدريبية والطرق العامة لتحديدها 
دراسات حول المصادر واألساليب والخطوات المتبعة في تحديد وتحليل  االحتياجات التدريبية-4/2
:صادر تحديد االحتياجات التدريبية دراسات حول  م-4/2/1

وال بد من توسيع دائرة مصادر الكشف عن االحتياجات التدريبية، لألفراد واشرتاك أكثر عدد من املهتمني بأمور التدريب 
و تتعدد املصادراليت يتعرف من خالهلا العاملون مبؤسسات الرتبية والتعليم والتكوين أثناء اخلدمة على االحتياجات فيه، 

التدريبية للمتدربني كاستمارات حتديد االحتياجات واملالحظة ودراسة التقارير والسجالت وكذلك املناقشات 

م1989اتحاد المعلمين العرب ، دمشق ، –ندوة تدريب المعلمين أثناء الخدمة –بعض االتجاهات المعاصرة في مجال تدريب المعلم أثناء الخدمة : صالحة سنقر - 1
رسالة دكتوراه غير . دراسة وبرنامج مقترح" لمواد االجتماعية بالمرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية التدريب أثناء الخدمة لمعلمات ا" فاطمة عبد الرحمن الوهيبي - 2

.1995جامعة الملك سعود . منشورة
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د من اجلهات لتصميم برامج تدريبية ملنسوبيها، ويف هذا املعىن واالستشارات اليت تقدمها املؤسسات بناء على طلب العدي
:جاءت الدراسات التالية 

سياسة تطوير أعضاء هيئة التدريس من خالل " عن ) م1988( بدراسة عام ) Eric, Hewton( فقد قام إيرك هيوتون
كدت الدراسة أن اشرتاك نظار املدارس واملوجهني وأ)1(". برامج أثناء اخلدمة التعليمية الرتبويه وبرامج الوسائل التعليمية

الفنيني ومسؤويل التدريب يف حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة للمعلم يساعد على وجود نوع من االتصال املباشر بني 
مل قد يناقشون يف وصف عEricفاملعلم والناظر واملوجه الفين واملدرس من وجهة نظر إيرك . املدرس وهذه الفئات 

املدرس وكفاءته يف أداء الدروس واملسؤوليات اجلانبية ،وستساعد هذه املناقشة على ثبات استمرارية العمل داخل املدرسة 
وميكن على ضوئها حتديد طريقة تضمن هذه .،حيث ستساعد على حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة للمعلمني 

.عاً ستقلل من اإلهدار الرتبوي بكل أنواعهاالحتياجات فهو يرى أن اشرتاك هذه األطراف مجي

عدد التدريبية ، وهذه كفاية تسعى الدراسة احلالية إىل تقييمها ومعرفة مدى احلاجة إليها ، كما تتفقان حول أمهية ت
.اإلشرافيةاملصادر يف حتديد االحتياجات من الكفايات 

Rubin) ( م1987( ويف هذا االجتاه جاءت دراسة روبني روث  Ruth()2( حيث هدفت إىل اشرتاك كل من
:وكان من نتائج الدراسة . املدربني واإلداريني والتالميذ يف وضع برنامج تدرييب يف الرياضيات واالجتماعيات 

.ن املشروع كان له تأثري كبري على إثارة دوافع املعلمني أ- 
.أنه كلما كانت خطة التدريب تتخذ شكًال مجاعياً، وجواً دميقراطياً لقيت تشجيعاً من قبل املدربني واملتدربني - 
.تشجيع املناقشة بني أعضاء هيئة التدريس وتبادل اآلراء خبصوص وضع خطة التدريب - 

، و ) للمشرفني ( لدراسة مع دراستنا يف إشراك املعلمني يف حتديد االحتياجات التدريبية للمتدربني وقد اشرتكت هذه ا
.سيكون املعلمون أول املستفيدين من نتائج التدريب 

حتديد االحتياجات يف التخطيط للربامج التدريبية مع إشارة خاصة إىل " حول ) م2000( وقد هدفت دراسة  السامل 
إىل التعرف على أهم مصادر الكشف عن االحتياجات التدريبية، وأمهية ذلك يف )3("بات واملعلومات برامج املكت

التخطيط للربامج التدريبية ، ولربامج املكتبات بشكل خاص  وقد اتبع الباحث األسلوب املكتيب؛ فتم الرجوع إىل العديد 
وأحباث كدراسات ) ماجستريودكتوراه( مة ورسائل جامعية من املراجع اليت تناولت موضوع الدراسة من جمالت علمية حمك

.سابقة للموضوع 

إعداد المعلم التراكمات والتحديات ، اإلسكندرية المؤتمر العلمي الثاني، " نموذج لبرامج تدريب المعلمين في ضوء بعض الدراسات التقويمية لهذه البرامج "فاروق حمدي الفرا، - 1
.1المجلد األول ) 1995–يوليو 18–15( 
.104المجلة العربية للتدريب ـ المجلد الخاص : تحديد االحتياجات التدريبية في القطاع الحكومي ، الرياض ) م1992( صادق ، هدى أحمد - 2
3-Eric, Hewton ( 1988 ): Shool – focused staff Development policies for new Inservice " Programmed learning and Education Techologh
".
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:وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج  كان من أمهها ما يلي 
بالرغم من أمهية حتديد االحيتاجات من الزاوية النظرية فإن واقع املمارسة يوحي بأن التدريب غالباً ما يتم دون حتديد 

، ودون ظهور حاجة حقيقة تدفع إىل املشاركة يف برامج التعليم املستمر ، وبناًء عليه أوصت مسبق ودقيق لالحتياجات
:الدراسة ما يلي 

ضرورة اإلستعانة باالختصاصيني واخلرباء من أعضاء هيئة التدريس باجلامعات يف خمتلف التخصصات للمسامهة يف وضع 
.اخلطط التدريبية للربامج 

. ة االستفادة من خربة أعضاء هيئة التدريس يف حتديد االحتياجات التدريبية والتخطيط للربامج تتفق الدراستان على ضرور 
.واستفادت الدراسة احلالية من السابقة يف جمال الدراسات السابقة يف نتائجها امليدانية 

:الخطوات والوسائل واألساليب المتبعة لتحديد االحتياجات التدريبية دراسات حول -4/2/2
أمهية مواضيع تدريب املعلم " بعنوان ) م1985( عام Lynn F, Anna. Bيف هذا االجتاه جاءت دراسة  ليان وآنا و 

حيث أكدت على أمهية . مدرسة واستخدمت االستبيان كأداة جلمع املعلومات45واليت طبقت على " أثناء اخلدمة
عاهد العليا يف مناقشة أجنح الوسائل املستخدمة لتحديد اشرتاك املهتمني بأمور التدريب والعاملني يف اجلامعات وامل

)1(.االحتياجات التدريبية، وتقومي كفاءة األسلوب املمارس يف حصرها

ويف ،ويف أمهية التدريب أثناء اخلدمة) االستبيان(وتلتقي هذه الدراسة مع السابقة يف األداة املستخدمة جلمع البيانات 
.وتستفيد منها يف إطارها النظري . تحديد االحتياجات التدريبية يف امليدان الرتبوي تنوع مصادر مجع املعلومات ل

)2(:ويف هذا املعىن أيضا تأيت  دراسة حممد بن عبد الرمحن بن فهد الدخيل 

فة إىل التعرف على األساليب واإلجراءات اليت يرى ملعلمي حمو األمية وتعليم الكبار يف اململكة العربية السعودية باإلضا
استخدم الباحث استبانة باالحتياجات التدريبية وقد توصل إىل نتائج من .

:أمهها 
التارخيي يف توضيح كما استخدم املنهج الوصفي و .حيتاج املعلمون لشرح طرق وأساليب وختطيط وتنفيذ برامج التدريب 

.جزئه النظري 
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف حمور التدريب ورصد االحتياجات ، وتستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف 

.اجلزء النظري وبعض النتائج

1-Ruth, Ruth ( 1987 )": Designing and Implementing a staff Development project for mic-rocomputer Citilization to Enhance learning in
three public Elementary Schools " Dissertation. Abstracts Intonation .

ألول لعمداء مراكز خدمة المجتمع السالم ، سالم محمد ، تحديد االحتياجات في التخطيط للبرامج التدريبية ــ مع إشارة خاصة إلى برامج المكتبات والمعلومات ، الملتقى ا- 2
.م 1998والتعليم المستمرفي الجامعات السعودية 
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على التعرف على أهم )1(" عن حتديد وحتليل االحتياجات التدريبية) "م 1983( وقد ركز يوسف القبالن يف دراسته 
اخلطوات املتبعة لتحديد االحتياجات التدريبية، و التعرف على نوع املعلومات املطلوبة ،ومصادرها اليت تسهم يف معرفة 

م1983/ يونيو/ 28العامة بالرياض أثناء دورة تدريبه أشرتك فيها الباحث، ونفذها يف لندن يف يف معهد اإلدارة
Guardian Business Services وقد استخدم الباحث االستبيان جلمع " حتديد االحتياجات التدريبية " وكانت بعنوان

.اآلراء ووجهات النظر
التدريبية قد مرت بعدة مراحل وصعوبات أثرت يف مستوى فعالية برامج وقد أوضح الباحث أن عملية حتديد االحتياجات 

:اإلدارة العامة ـ ومن خالهلا توصل إىل عدة نتائج كان من أمهها 
أن جتربة اململكة العربية السعودية لدراسة االحتياجات التدريبية واليت تتم من خالل معهد اإلدارة العامة مرت تلك التجربة 

:ية وتطويريه ــ وكانت يف تلك املراحل تعتمد على عدة وسائل منها ما يلي بثالث مراحل زمن
ـ مقرتحات املدربني وآرائهم حيث يقوم املنسق لكل برنامج بعقد عدة اجتماعات مع زمالئه، أعضاء هيئة التدريس ، 

.ملناقشة أهم االحتياجات التدريبية الفعلية ومدى حتققها يف الربنامج 
ـ ينظم املعهد ف

.أجل دراسة الربامج املتخصصة ومناقشة املقرتحات الالزمة لتطويرها 
)2(". حول منهجية حتديد االحتياجات التدريبية باجلهاز احلكومي لسلطنة عمان)" م 1990( ويف دراسة الشيبان 

ان اهلدف منها الوقوف على الواقع العلمي لتخطيط التدريب على مستوى األجهزة املركزية للخدمة املدنية والوحدات ك
جهة حكومية خصص لكل جهة إستبانة واحدة يقوم بتعبئتها من ) 54(طبقت هذه الدراسة على عينة قوامها . احلكومية

:إىل عدة نتائج من أمهها ،  وقد توصلت الباحثة) املدرب ( يتوىل نشاط التدريب
تعتمد اجلهات احلكومية على عدة وسائل خمتلفة يف حتديد االحتياجات التدريبية مع تفاوت درجة االعتماد على كل 

.%79أسلوب على حده ، وتأيت يف مقدمة هذه الوسائل آراء من يتوىل نشاط التدريب وهي بنسبة 
:مهية اعتماد املصادر املختلفة حلصر االحتياجات التدربية وأمهها التأكيد على أ:لذا كان من توصيات الباحثة 

.تقدير الكفاءة وآراء الرؤساء املباشرين - 
.آراء من يتوىل نشاط التدريب - 
.نتائج وتوصيات التدريبات السابقة - 
.الوصف الوظيفي - 
1-- lynn, fontanna. Anna , Ochoa ( 1985 ) " what are Issues for Teacher Training? " Nassp Bulletin.
برنامج مقترح لتدريب معلمي محو األمية وتعليم الكبار: محمد بن عبد الرحمن الدخيل - 2

م2003عمادة البحث العلمي ، مركز بحوث كلية ، التربية  بالمملكة العربية السعودية في ضوء  احتياجاتهم التدريبية ، جامعة الملك سعود ،
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.سجالت املوظفني - 
.إستقصاء آراء اخلرباء واالستشاريني - 

من الرؤساء املباشرين ، واملدربني ، وأخصائي التدريب اإلداري من وزارة اخلدمة ( ود جلنة حصر االحتياجات ــ ـ متثل جه
.مرتكزاً هاماً يف حتديد االحتياجات التدريبية للجهازاإلداري للدولة ككل ) املدنية ومعهد اإلدارة العامة 

يف دراستيهما على اخلطوات املتبعة لتحديد ) م1990( لطيف و الشيبان أمة ال) م1983( وقد ركزكل من يوسف القبالن 
االحتياجات التدريبية، و التعرف على نوع املعلومات املطلوبة ، ومصادرها اليت تسهم يف معرفة تلك االحتياجات، واتفقا 

در أو األساليب على أمهيتها وضرورة تعددها ، وهذا بطبيعة احلال يفيد الباحث يف دراسته يف التعرف على بعض املصا
.واخلطوات لتحديد االحتياجات على أسس علمية ومنهجية ، كما تفيده الدراستان يف اجلانب النظري 

حتديد االحتياجات التدريبية للمعلم يف " ، واليت كانت بعنوان )م1991( 
)1("نةدولة الكويت ـ تشخيص الواقع والبدائل املمك

الكشف عن سلبيات األسلوب املتبع حالياً يف حتديد االحتياجات التدريبية من الناحية التنظيمية وحتقيق مبدأ - 
.الشمولية 

وضع منوذج جديد لتحديد االحتياجات يراعى فيه أن تتوفر األسس والقواعد الفنية الواجب توفرها يف عملية حصر - 
االحتياجات 

.ياجات التدريبية للعاملني يف جمال التدريب أثناء اخلدمة إبراز مرحلة حتديد االحت- 
.إلقاء الضوء على األسس الفنية الواجب توفرها يف عملية حتديد االحتياجات التدريبية للمعلم يف دولة الكويت - 

( ىل و مدرس أول ومدرسة أو ) 200( ناظراً وناظرة و ) 70( موجهاً وموجهة و) 89( وقد تكونت عينه الدراسة من 
) 12( عضواً فنياً مبركز التدريب و ) 13( مدرباً ومدربة و) 382
للتحقق من ثبات أداة الدراسة ، كما مت استخدام معامل ارتباط ) ألفا( فرداً ، ومت استخدام معامل ارتباط ) 766(للعينة 

:وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية .لتحليل التباين بني أفراد العينات الثالث) كاي(بريسون ، واختبار
اعتربت عينة الدراسة األسلوب املتبع حالياً يف حتديد االحتياجات التدريبية مالئماً إىل حد ما من الناحية التنظيمية 

.والشمولية 
موافقة على كفاية األسلوب املتبع حالياً يف حتديد االحتياجات القائمون على شؤون التخطيط لربامج التدريب أقل الفئات 

.التدريبية من حيث عدم متكنه من قياس أثر التدريب على أداء املتدربني 

م1982مجلة اإلدارة العامة : القبالن ، يوسف محمد، تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية ، الرياض - 1
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ويرى أيضاً القائمون على التدريب ضرورة أن تتم عملية حتديد االحتياجات بصورة تعاونيه تشرتك فيها مجيع الفئات املعنية 
بالتدريب ، وأن حت

.الستعداد واختاذ التدابري الالزمة لنجاح الربامج 
يتطلب تطبيق النموذج املقرتح تعاون مركز التدريب مع جهات تتوفر فيها اخلربات الفنية والرتبوية بصورة أكثر فاعلية مثل  

.ومركز البحوث الرتبوية ) هيئة التعليم والتدريب ( كلية الرتبية 
Murphy William Christenويف الغرض نفسه جاءت دراسة  وليم كرستني وتوماس مرييف  , Thomas دراسة عامة )

)1(. عن االحتياجات التدريبية يف جمال قيادة املتدربني ملدراء املدراس ) م1986

رف على االحتياجات التدريبية الالزمة ملدراء املدارس، واألساليب املتبعة يف حصرها؛ وقد طبقت حيث كان هدفها التع
.الدراسة على عينة عشوائية من مدراء املدارس بوالية أريزونا يف الواليات املتحدة األمرييكية 

يف حتديد االحتياجات التدريبية وقد أكدت نتائج الدراسة على أمهية اشرتاك الناظر واملوجه النفسي ومسؤول التدريب 
.الالزمه للمعلمني 

تستفيد الدراسة احلالية من الدراستني السابقتني يف منهجية حتديد االحتياجات التدريبية ويف  إطارها النظري ، وتتفق معها 
ذلك ملواكبة يف كون أن هذه الدراسة حتاول إتباع أساليب حديثة وخطوات علمية خاصة يف ظل النماذج املقرتحة ، و 

.املستجدات النظرية والتطبيقية يف هذا اجلانب 
–فيما يرتبط باملصادر واألساليب -واملالحظ أن أغلب هذه الدراسات 

.املصادر واألساليب
:االحتياجات التدريبية في ضوء الكفايات التربوية دراسات حول -4/2/3

م حول االحتياجات التدريبية ملشريف العلوم يف األردن ، من خالل توزيع استبانة 1995راسة أبو ناصرأوهلا د
40ومعلما ومعلمة من املرحلة الثانوية 246لالحتياجات التدريبية واإلجابة عليها من قبل عينة الدراسة املكونة من 

اجة إىل تدريب حسب الرتتيب التنازيل للمتوسطات احلسابية مشرفا للعلوم فكانت نتائج الدراسة إىل أن مشريف العلوم حب
التخطيط وتطويراملناهج وأساليب –- اإلدارة الصفية–التقومي : 

التدريس واألحباث والنمو املهين ، أما بالنسبة ملعلمي العلوم فقد أجابوا حباجة املشرف إىل
األحباث - التخطيط–- إدارة الصف- التقومي : وفق الرتتيب من وجهة نظر املعلمني 

،40مجلة اإلداري  العدد ،معهد اإلدارة العامة : قط شيبان  أمة اللطيف ، ملخص لدراسة حول منهجية تحديد االحتياجات التدريبية بالجهاز الحكومي لسلطنة عمان، مس- 1
م1989. 12السنة 
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النمو املهين ، كما أظهرت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية –وتطوير املناهج واألساليب التدريبية 
)1(.بني تقديرات املعلمني واملشرفني يعزى اىل اخلربة ، واملؤهل العلمي أو التفاعل بينهما 

تلتقي الدراسة احلالية مع السابقة يف اهلدف منها وهوحتديد احتياجات املشرفني ، وختتلف معها يف املنهجية واألدوات 
.لدراسة ويف اإلطار النظري واملفاهيمي املعتمدة فيها ، وتستفيد دراسة الباحث منها يف حتديد جماالت ا

تقدير االحتياجات " بدراسة بعنوان م1995ومن أجل تقدير االحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني قام اخلطيب 
65من" التدريبية للمشرفني الرتبويني 

معلم ، وتوصلت الدراسة إىل 600مدرسة ومدير300ومشرفا 124مخس جماالت ، ومشلت عينة الدراسة 05رة يف فق
تطوير املنهاج –التخطيط ) مرتبة تنازليا على النحو التايل ( 

كما توصلت الدراسة  اىل أن املتوسطات . والتدريس الفعال –لتطوير التدريب والبحث وا- التقومي–والكتب املقررة 
)2(. احلسابية للمؤهل العلمي دلت على قلة االحتياجات التدريبية حلملة املاجستري فأعلى 

االحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف مدينة " حول هـ1427وجاءت دراسة  طلق بن مقعد بن مطلق الروقي 
"الرياض 

املعارف، : هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أبرز االحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف مدينة الرياض يف جمال 
واملهارات، واالجتاهات ، مث تقدمي تصور مقرتح لربنامج تدرييب يف ضوء االحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف مدينة 

.الرياض
الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي معتمدا على االستبانة اليت قام بتصميمها وتطبيقها على ولإلجابة على أسئلة 

استبانة رجع ) 244) مشرفا تربويا ، وقد مت توزيع ) 244) مجيع مشريف املواد الدراسية يف مدينة الرياض والبالغ عددهم 
استبانه أجريت (157) بانه منها لعدم اكتماهلا، ليتبقى است( 13) استبانه ، ومت استبعاد ( 170) منها بعد التوزيع 

.عليها الدراسة 
:وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية 

، وأقل تلك االحتياجات التدريبية  ) معرفة كيفية التأثري اإلجيايب يف اآلخرين ( كان أكثر تلك االحتياجات التدريبية - 1
.معرفة مناهج البحث العلمي

التأثري اإلجيايب يف اآلخرين ، وأقل ) حتياجات التدريبية يف جمال املهارات كان أكثر تلك االحتياجات التدريبية لال- 2
.تلك االحتياجات  تقومي الربامج

العدد ) السلسلة أ، العلوم اإلنسانية ( مجلة دراسات : الجبر، زينب على ، تحديد االحتياجات التدريبية للمعلم في دولة الكويت ــ تشخيص الواقع والبدائل الممكنة ــ عمان - 1
م1990شر لثالث ـ المجلد الثامن عا

2-William, Johnson, karoly, shder ( 1986 ): In-service Training and peer Eraluation : An Integrated program for faculy
development, nassap



الدراسات السابقة الفصل السادس      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

313

الرغبة يف حتقيق أسس التعليم يف (لالحتياجات التدريبية يف جمال االجتاهات كان أكثر تلك االحتياجات التدريبية - 3
امليل حنو االستفادة من نتائج البحوث والدراسات يف تطوير (عربية السعودية ،وأقل تلك االحتياجات التدريبية اململكة ال

العملية التعليمية 
املعارف، واالجتاهات، ( إن املشرفني الرتبويني يف مدينة الرياض حيتاجون للتدريب على احملاور اآلتية يف جماالت - 4

نظريات اإلشراف وأمناطه وأساليبه،والتدريب،والتخطيط،والقيادة : لى متوسط كما يأيت تنازليا حسب أع) واملهارات 
.واختاذ القرار، والسياسات واألهداف واللوائح التنظيمية، و املناهج الدراسية،واالتصال، والتقومي، والبحث العلمي

وحماوره الواردة يف الدراسة ، ويف مجيع إن املشرفني حباجة للتدريب بدرجة كبرية يف مجيع جماالت العمل اإلشرايف- 5
وبدرجة كبرية ،) املعارف ، واملهارات ، واالجتاهات ( 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء املشرفني الرتبويني يف مدينة الرياض يف حتديد أهم االحتياجات - 6
الف املؤهل العلمي، والتخصص الوظيفي ، وعدد سنوات اخلربة التدريبية يف جماالت املعارف واملهارات واالجتاهات باخت

يف العمل اإلشرايف ، و عدد الربامج التدريبية يف جمال اإلشراف الرتبوي
أوصت الدراسة بتبين الربنامج التدرييب املقرتح يف هذه الدراسة لتدريب مشريف املواد الدراسية يف مدينة

حتياجات التدريبية عند وضع أي برنامج تدرييب يف جمال اإلشراف الرتبوي ، الرياض، واالنطالق من مبدأ حتديد اال
:واالستفادة من مقرتحات املشرفني الرتبويني اليت أسفرت عنها نتائج الدراسة وهي على النحو اآليت 

.أن يقوم بعملية التدريب كل من املشرفني الرتبويني، واألساتذة اجلامعيني ، واخلرباء املتخصصني- 1
.أن يتم وقت التنفيذ للربنامج خالل الدوام الرمسي- 2
.أن ينفذ الربنامج التدرييب يف فرتة زمنية متصلة تليب االحتياجات التدريبية- 3
.أن يتم اجلمع بني األساليب النظرية والعملية يف التدريب - 4
)1(. فة نقاط لألداء الوظيفيأن يكون هناك حمفزات لاللتحاق بالربامج التدريبية كالتفرغ التام ، وإضا- 5

والدراسة احلالية ، تتمثل يف الغرض الذي ) طلق بن مقعد -اخلطيب (وهناك عناصر تشابه بني الدراستني السابقتني 
أجريت ألجله ويف بعض مناهج الدراسة ويف العينة املبحوثة ، وختتلف الدراستان عنها يف املنهجية  واخلطوات املتبعة 

وتستفيد احلالية من السابقتني يف اإلطار النظري ويف ضبط متغريات الدراسة ويف . ت ويف الزمان واملكان والبعض املتغريا
.نتائجهما 

مبدارس ) املشرفني املقيمني(اليت تناول فيها االحتياجات التدريبية للمعلمني األوائل الذين يقومون بدور ) 2003(أما دراسة الكندي
فقد أظهرت نتائج دراسته ، أن حموري االحتياجات . نة عمان من وجهة نظرهم ووجهة نظر املشرفني الرتبوينيالتعليم الثانوي العام بسلط

الثانوية الحكومية لتطوير كفاياتهم اإلدارية في ضوء هاني محمود بني مصطفى ،بناء برنامج تدريبي لمديري ومديرات المدارس : م في 1995دراسة أبوناصر فتحي محمد علي - 1
84م ص 2005احتياجاتهم التدريبية ، دار جريرللنشر والتوزيع ، الطبعة األولى 
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ثر قدرة يف 
كما ظهرت  فروق ذات داللة إحصائية عند . بية اإلشرافية مقارنة باملعلمني األوائل وعلى حماور الدراسة مجيعها

بني استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إىل متغريات املسمى الوظيفي لصاحل املشرفني الرتبويني مقارنة باملعلمني ) =0.05(مستوى 
أفراد عينة الدراسة من ذوي اخلربة املتوسطة والقصرية، ولصاحل اإلناث يف حمور املسائل التعليمية وتكنولوجيا األوائل، ويف متغري اخلربة لصاحل

)1(.  التعليم

: دراسة وهدفت
كانت . الرتبوي يف املدارس الكويتية بدءا من رياض األطفال و حىت املرحلة الثانويةإعدادهم و تدريبهم لصاحل عملهم 

ليمية ، استخدام األجهزة التعليمية ، التدريب ، إنتاج املواد التعليمية ، إدارة الوسائل التع: االستبانة مخسة جماالت هي 
–طبقت االستبانة . مهمة متثل أهم الوظائف املتطلبة من مشرف التقنيات 34

مشرفا و مشرفة 150–
صد التعرف على تقديرهم ملدى معرفتهم احلالية بكل من تلك املهام و على تقديرهم ملدى احتياجهم للتزود باملعرفة بق

أنه مع وجود درجات خمتلفة من املعرفة : وبعد املعاجلة اإلحصائية للبيانات توصل الباحث إىل نتائج أمهها . 
ولقد . احلالية باملهام موضوع الدراسة ، فإن م

الت يف جمايل إنتاج املواد التعليمية مث االحتياجات املوجودة باالستبانة   وقد برزت أولويات االحتياجات بالنسبة للمجا
إنتاج أفالم الفيديو ، . أما أولويات االحتياجات يف املهام فقد برزت يف استخدامات احلاسوب املتعددة .البحث و التقومي

وقد طالب املشرفون بتكثيف دورات التدريب على .إجراء دراسات عن أمهية الوسائل التعليمية لتحسني أداء الطالب
تبني  .قنيات احلديثة و تيسري حصوهلم على معلومات و خربات مهنية من مصادر تعلم متنوعة يف الداخل و اخلارج الت

كذلك أن احتياجات املشرفني ال ختتلف جوهريا باختالف اجلنس أو التخصص أو اخلربة أو املتغريات الدميوغرافية ، مما 
)2(قلل من الرغبة يف احلصول عليها درجات املعرفة احلالية يشري إىل أن هذه االحتياجات واقعية و عامة و ال ي

تتفق الدراستان احلالية والسابقة يف العينة املستهدفة وهم املشرفون ، وختتلف معها يف أن الدراسة السابقة  مشلت كل 
تدائية ، وتستفيد احلالية من املدارس بدءا من رياض األطفال و حىت املرحلة الثانوية بينما اقتصرت الدراسة احلالية على االب

.السابقة يف بعض نتائجها 

رسالة ماجستير غير منشورة ،  - اربد وعجلون والبلقاء–الخطيب علي يوسف ، تقدير االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في بعض مديريات التربية والتعليم لمحافظات - 1
هاني محمود بني مصطفى ،بناء برنامج تدريبي لمديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية لتطوير كفاياتهم اإلدارية في ضوء :م في 1995كلية التربية اربد جامعة اليرموك 

85-84م ص ص 2005احتياجاتهم التدريبية ، دار جريرللنشر والتوزيع ، الطبعة األولى 
م2006التربية االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مدينة الرياض ، ماجستير–طلق بن مقعد بن مطلق الروقي ، جامعة الملك سعود - -2



الدراسات السابقة الفصل السادس      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

315

Sawyer.JuditوMوJamsو )  م1977( وقام جيمس ساور وجودت وكاثرين بدراسة  ,Giradand, Catherin ,
Welgadi املعلم هدفوا من خالهلا إىل التعرف على أهم احتياجات )1(. ــ جتربة حملية " التعليم أثناء اخلدمة " بعنوان ) (

املوجهني الرتبويني ونظار من300عينة الدراسة ني الرتبويني واملعلم ، وقد مشلتالتدريبية من وجهة نظر النظار واملوجه
:املدارس يف عدد من املدارس ، وجاء من أهم النتائج ما يلي 

تدريبية جيب إشرتاك القائمني بعمليات ـ أنه باإلضافة إىل اشرتاك النظار واملوجهني الرتبويني يف حتديد احتياجات املعلم ال
التصميم والتنفيذ والتقومي للربامج التدريبية األمر الذي يساعد على التعرف على إمكانية عقد الدورات التدريبية يف الوقت 

.واملكان املناسبني ، ومدى توفراإلمكانات والوسائل املساعدة لكل دورة
ملصادر والوسائل واألساليب يف حتديد االحتياجات، وختتلف معها يف الزمان تتفق هذه الدراسة مع دراسة الباحث يف ا

واملكان وعينة الدراسة ، وتستفيد منها يف بعض نتائجها ألن احتياجات املعلم التدريبية تعكس قصورا يف عملية اإلشراف 
.

يني األردنيني كما يراها املشرفون فقد هدفت إىل رصد االحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبو ) 1996(أما دراسة بطاح 
.أنفسهم 

وقد تكونت عينة الدراسة من جمتمع الدراسة بأكمله والذي ميثل مجيع املشرفني الرتبويني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم 
ل وتوص، فقرة ) 20(واستخدم الباحث استبانة مكونة من . مشرفا ) 400(يف األردن وقت إجراء الدراسة وعددهم 

:الباحث إىل النتائج التالية 
وتعريف ، تصميم برامج تدريبية للمعلمني ( حاجة تدريبية للمشرفني من وجهة نظرهم يف مقدمتها ) 20(مت حتديد -1

)وتنقيح املناهج وتطويرها ، املعلمني بأساليب تعليمية فّعالة 
بية والوسطى فيما يتعلق باالحتياجات التدريبية بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املناطق اجلنو -2

.للمشرفني الرتبويني حيث كانت درجة احتياج املناطق اجلنوبية أكرب من درجة احتياج املناطق الوسطى 
مل توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق باالحتياجات التدريبية للمشرفني تعزى إىل التخصصات املختلفة أو 

.ؤهالت الرتبوية أو التفاوت يف اخلربات اإلشرافية التفاوت يف امل

)2(.واملكان وعينة الدراسة 

ووجهة نظر المشرفين التربويين، رسالة ماجستير غير الكندي، ناصر صالح، االحتياجات التدريبية للمعلمين األوائل بمدارس التعليم الثانوي العام بسلطنة عمان من وجهة نظرهم - 1
م2003منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس 

-101(م ص12،1997، المجلد 45ددسعاد عبد العزيز الفريح ، تقدير مشرفي التقنيات التربوية الحتياجاتهم المهنية ،كلية التربية جامعة الكويت ، المجلة التربوية ، الع- 2
156(
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ما : كبار يف تايالند وكان التساؤل للعّينة إىل رصد االحتياجات التدريبية عند معلمي ال)Kadir)1وتسعى دراسة كادير 
االحتياجات التدريبية اليت تساعدك يف إدارة فصول الكبار ؟ وقد استخدم الباحث املقابلة الشخصية املفتوحة وقد توصل 

:لنتائج منها
.احلاجة إىل أساليب تدريب وطرق جديدة- 
.التعرف على علم نفس الكبار وفلسفته- 

وتتفق هذه الدراسة مع 
.يف مستوى االبتدائي وتدريب املشرفني الرتبويني أما الدراسة السابقة فتهتم مبعلم الكبار وتدريبه 

.ك اجلزء النظري وبعض النتائجوتستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف أسلوب املقابلة الشخصية وكذل
)1979Mezfirow( إىل التعرف على االحتياجات التدريبية ملعلمي الكبار يف الواليات املتحدة

:األمريكية وقد استخدم الباحث االستبيان واملقابالت واملالحظات والسجالت وقد كانت هناك نتائج عديدة من أمهها
وجاء يف املرتبة الثانية يف االحتياجات ،ية كبرية من حيث أسس ومبادئ وطرق تدريب تعليم الكبارحظيت املعلومات بأمه

.املعلمنياالجتاهات مثل توجيه أنظار الكبار للتعلم وتنمية اجتاهات 
وختتلف معها ) االستبيان(تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف حمور التعرف على االحتياجات وأدوات مجع البيانات 

)السجالت - املالحظة (يف 
.وتستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف كيفية تصميم خطوات الدراسة وبعض النتائج

إىل حتديد احلاجات التدريبية ملعلمي العلوم يف املرحلة الثانوية باململكة العربية )2(: هدفت دراسة أمحد الضلعان و 
وقد استخدم الباحث االستبيان . السعودية يف جمال استخدام التقنيات التعليمية من وجهة نظر معلمي ومشريف العلوم

:واملقابالت الشخصية املفتوحة وقد توصل إىل نتائج عديدة من أمهها
.وق ذات داللة إحصائية بني مدى توفر التقنية التعليمية واستخدامهاهناك فر 

.وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لتغيري املؤهل والتخصص
: أهم احلاجات التدريبية 

.االبتكار واإلبداع مهارات التفكري و 
تتفق الدراسة احلالية مع هذه الدراسة يف حتديد االحتياجات اليت هي آخر عناصر التدريب ، بينما ختتلف معها يف أن 

.

1-James, M, Sawyer, Judith, Girad, cather ine, wiey: " Inservice Education :Alocal Approaoh ' kappa Deltaphi Record. ( 1977 )
2-- Kadir , M.A. "The Relative importance of profess ion al competent clis in the practice of adult Education in Thailand and aprogram of

a achieving selected Behaviors  through selfstudy Materiald "Ph.D. thesis Florida state University , 1976, P.31
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.اسة احلالية من هذه  الدراسة يف منهجية الدراسة وبعض النتائج واجلزء النظري وتستفيد الدر 
حتليل للخربات التدريبية أثناء اخلدمة واحلاجة التدريبية يف "بعنوان ) jeames، 1994(ويف دراسة أجراها جيمس 

احلاجة إىل تلك األنشطة التدريبية ، هدفت إىل دراسة تصورات املشرفني العاملني املوجهة أثناء اخلدمة ومدى " أالباما 
124وبعد القيام مبراجعة شاملة للكتابات ذات الصلة لتحسني جمال من جماالت اإلشراف العام ، ومشلت عينة الدراسة 

من %65استبانة فقط بعد تعبئتها ، أشارت النتائج إىل أن 78مشرفا ، أرسلت هلم االستبانة بالربيد وتلقى الباحث 
العاملني يف االباما يشاركون يف األنشطة والندوات أثناء اخلدمة سيما تلك اليت تركز على القيادة ، وعربأفراد عينة املشرفني

وإدارة اإلجهاد والتوتر  ويق املايل ، والعالقات العامة ،
)1(العام للمشرف ر بالدو 

إىل حتديد االحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف ) م2006الدميينعبد اهللا / جالل أمحد ناجي (وهدفت دراسة 

رسة الكفايات اإلشرافية املطلوبة ؛ واليت تضمنتها أداة البحث للقيام مبهامهم الوظيفية املتعددة على أكمل وجه ، على مما
اجلنس ، و املؤهل : والتعرف على الفروق يف درجة قدرة املشرفني الرتبويني على ممارسة الكفايات اإلشرافية ؛ وفقاً ملتغريات 

تغري اجلغرايف، و سنوات العمل يف اإلشراف الرتبوي، و جمال اإلشراف الرتبوي ، وعدد العلمي، ونوع املؤهل العلمي، و امل
.الدورات التدريبية احلاصلني عليها 

مديرية يف حمافظة تعز ، وتألفت عينة ) 23(مشرفا ومشرفة تربوية ، موزعني على ) 1063(وتكون جمتمع البحث من 
من جمتمع البحث ، مت اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية ) %30(ة مشرفا ومشرفة تربوية، بنسب) 319(البحث من 

:وفقا ملتغريات البحث وقد أشارت نتائج البحث إىل اآليت 
) 180.68(متوسط درجة قدرة املشرفني الرتبويني على ممارسة الكفايات اإلشرافية اليت تضمنتها أداة البحث بلغ -1

موع الدرجات الكلية للقدرة على ممارسة الكفايات اإلشرافية على مستوى األداة  من جم%)49.50(درجة ، ومتثل نسبة 
من الدرجة الكلية للقدرة على ) %60(درجة، وهي أقل من املتوسط احلسايب النظري الذي ميثل ) 360(ككل والبالغة 

درجة قدرة املشرفني الرتبويني على ممارسة الكفايات اإلشرافية ، جاءت ترتيب جماالت أداة البحث ، وفقا ملتوسط - 2
، جمال التقومي وبنسبة %) 53.30(، جمال التوجيه وبنسبة % ) 54.30(جمال التنظيم وبنسبة : على النحو التايل 

) .%47.79(، وأخريا جمال التخطيط وبنسبة ) 49.50%(

1 - Mezfirow , J , and C lady I rsh "Priorities for Experimentation and Development in adult Basic ducation , New York  , Columlira
University ,teachers , college , 1979 , P60



الدراسات السابقة الفصل السادس      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

318

ة إحصائياً بني متوسط درجة قدرة املشرفني الرتبويني على ممارسة الكفايات أظهرت نتائج البحث عدم وجود فروق دال- 3
.اإلشرافية اليت تضمنتها أداة البحث ؛ تعزى إىل متغريات اجلنس ، ونوع املؤهل العلمي ، وجمال اإلشراف الرتبوي 

ني على ممارسة الكفايات أظهرت نتائج البحث وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسط درجة قدرة املشرفني الرتبوي- 4
ولصاحل املؤهل ) دبلوم جامعي ، جامعي ، ماجستري(املؤهل العلمي : اإلشرافية اليت تضمنتها أداة البحث ؛ تعزى إىل 

من (ولصاحل املدينة ، ومتغري سنوات العمل يف اإلشراف الرتبوي ) املدينة ، الريف(، واملتغري اجلغرايف ) ماجستري(األعلى 
ولصاحل من ميتلك سنوات ) سنوات ، ومن ست سنوات إىل عشر سنوات ، ومن إحدى عشرة سنة فأكثرسنة إىل مخس 

ال يوجد تدريب ، من دورة واحدة إىل مخس دورات (خربة من إحدى عشرة سنة فأكثر، ومتغري عدد الدورات التدريبية 
وأوصى الباحث بالعديد .ية فأكثر دورات تدريب6، ولصاحل من حصل على )تدريبية ، من ست دورات تدريبية فأكثر

:أمهها من التوصيات
اعتماد أداة البحث احلايل ؛ واليت خضعت لتحكيم اخلرباء االختصاصيني يف اجلامعات ؛ ويف الرتبية والتعليم ؛ لبيان -

وفقا خلصائص العصر ، للقيام مبهامه الوظيفية ؛ صلة حمتويات األداة بالكفايات اإلشرافية املطلوبة من املشرف الرتبوي
.مرجعية لبناء برامج التدريب املطلوبة للمشرفني الرتبويني يف اجلمهورية اليمنية ؛ وكذلك عند تقومي أدائهم 

اعتماد النتائج ؛ أو قائمة االحتياجات التدريبية اليت توصل إليها البحث احلايل ؛ واملتمثلة مبتوسط درجة قدرة املشرفني -
ارسة الكفايات اإلشرافية ؛ أساسا لبناء برنامج تدرييب يليب احتياجات املشرفني الرتبويني احلاليني ، من الرتبويني على مم

)1(أجل القيام مبهامهم اإلشرافية ؛ انسجاما مع التوجهات اإلسرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم ؛ ومواكبة ملتطلبات العصر 

)kask إىل التعر ) 1992,
األمريكية وذلك لتحديد املهارات واملعلومات اليت يعتقدون بضرورة التدريب عليها  لتحقيق فعالية أكثر لدور املديرين 

تضمن األول منها : أقسام من جمتمع الدراسة ، ومشلت أداة الدراسة ثالثة%25واملعلمني ،  ومشلت عينة الدراسة 
املهارات ، واملعلومات الضرورية لعضو هيئة التدريس ،  وتضمن القسم الثاين الطرق املستخدمة يف التدريب ومدى فعالية 

أظهرت . أما القسم الثالث فقد اشتمل على بيانات سكانية باإلضافة إىل املشاركة يف برامج التدريب . الربامج التدريبية 
اخلربة ، : راسة وجود اختالف يف مدى إدراك املهارات اليت حتتاج إىل تدريب عليها ويعزى ذلك إىل متغريات نتائج الد

.2واجلنس ، واملستوى العلميحيث ظهر أن املستوى العلمي األقل هو األكثر حاجة للتدريب 

السعودية يف جمال استخدام التقنيات التعليمية من وجهة نظر معلمي ومشريف العلوم، رسالة ماجستري احلاجات التدريبية ملعلمي العلوم يف املرحلة  الثانوية باململكة العربية: أمحد علي ضلعان - 1
.م 2003عة امللك سعود ،كلية الرتبية ، غري منشورة ، الرياض جام

2Kask, K ,M.(1992). Training and Development  Needs  of School Board Member  and  Super  Interiedents  in  Ohio  State University ,
Ohio : Dissertation  Abstracts  International,p . 2944-A.
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كومية يف حمافظة القريات من وجهة نظر بعنوان حتديد االحتياجات التدريبية ملديري املدارس احلم2001أما دراسة العجاج 
املديرين أنفسهم ، فقد هدفت إىل حتديد االحتياجات التدريبية ملديري املدارس احلكومية ومعرفة أثر متغريات املؤهل 

مديرا ، وتوصلت الدراسة إىل ) 71(وتكونت عينة الدراسة من . العلمي ، واخلربة ، واملرحلة الدراسية ألهم االحتياجات 
جمال التقنيات : أن

ودلت نتائج الدراسة على وجود فروق يف درجة . الرتبوية احلديثة ، وجمال تطوير املنهاج الدراسي ، وجمال العملية التعليمية 
االحتياجات التدريبية ملديري املدارس 

وأظهرت النتائج أن أسلوب احملاظرة يف التدريب ، هوا ألسلوب . اخلربة واملرحلة الدراسية : التدريبية تعزى ملتغريات 
م أن أقل األساليب 1977/1978/1979الطاغي على غريه من األساليب ، إال أنه اخنفض بصورة متزايدة يف األعوام 

: استخداما هو أسلوب املباريات اإلدارية ، إذ أظهرت النتائج أن استخدام أساليب التدريب على النحو اآليت مرتبة تنازليا 
احملاضرة ،وأسلوب التمارين ، وأسلوب متارين خمتربية ، وأسلوب حاالت دراسية ، واملناقشة ، وزيارات حقلية وعرض أفالم 

.1

Pfauوكان غرض دراسة بفا  اليت هدفت إىل حتديد التدريبية ملديري املدارس يف أوغندا ، وتكونت عينة الدراسة 1997,
فقرة أو مهمة من مهام مدير املدرسة مقسمة إىل ثالثة ) 155(مديرا و استخدم الباحث استبيان مكون من ) 47(من 

ير العاملني ، واإلدارة املالية ، وإدارة السجالت املدرسية وإدارة املوارد ، اإلدارة العامة ، تنمية وتطو : عشرة جماال وهي 
.واالتصال ، واإلدارة واملهام املرتبطة بالطالب  ومن مهام أخرى للمدير

)2(املذكورة اعتربت احتياجات تدريبية مهمة ملديري املدارس
بعنوان االحتياجات التدريبية ملديري املدارس األساسية وأثرا على عملية اختاذ القرار، فقد م1997لنوري وأما دراسة ا

مديرا ومديرة من احملافظات الشمالية للضفة الغربية ، واستخدم الباحث استبانة مطورة على ) 81(تكونت عينتها من 
)Ruth E. Randal( وأظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة ،

اجلنس ، واملؤهل العلمي ، وعدد املعلمني ، والسلطة املشرفة ، والدخل الشهري ، وعدد : إحصائية تعزى ملتغريات 

االحتیاجات التدریبیة لمدیري المدارس الحكومیة في محافظة القریات من وجھة نظر المدیرین أنفسھم ، رسالة العجاج فھد سلیمان ، تحدید1
م2001ما جستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، اربد ، جامعة الیرموك 

2PFau ,R.H.(1997).Training Need of Head Teacher  In Uganda(ERIC Dgest Series No : SP 037 150),U.S.A : from Educational Resources Information

Center(Decumbent Reproduction Service No : ED 405293)
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كما أظهرت الطالب يف املدرسة ، وعدد املعلمني يف املدرسة ، على االحتياجات التدريبية ملديري املدارس األساسية ،
.حاجة املديرين للتدريب على جمال حتديد موضوع القرار وجمال اختاذ القرارات 

وتكونت عينة " تقومي برنامج دور اإلدارة املدرسية يف سلطنة عمان " م بعنوان 1993/1994/1995وتأيت دراسة الغافري 
ليمية ، وقد أظهرت النتائج توافر مبادئ مديرا ومديرة ومساعديهم موزعني على مثان مناطق تع) 151(الدراسة من 

التدريب الفعال لدرجة كبرية ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل اجلنس واخلربة ، بينما كان هناك فروق 
.تعزى إىل سنة التخرج 

جرش وعجلون من بدراسة حول االحتياجات التدريبية ملديري املدارس احلكومية يف حمافظيت ) م1996(وقام العطاطرة 
ومشلت عينة الدراسة . اجلنس ، املؤهل العلمي ، سنوات اخلربة ، واملوقع : وجهة نظرهم ، عاجل منها أربع متغريات هي 

من أفراد عينة الدراسة ، وأظهرت الدراسة أن مديري ومديرات املدارس احلكومية أبدوا %50مديرا ومديرة بنسبة ) 108(
التخطيط ، والشؤون الفنية ، والشؤون الطالبية ، (مرتبة تنازليا : احتياجا تدريبيا بدرجة مت

وأن املؤهل العلمي يؤثر يف درجة االحتياج التدرييب ، يف حني أن ) 
.ات ذات داللة إحصائية يف تقدير درجة االحتياج التدرييب متغريات املوقع ، واجلنس ، واخلربة ال تؤدي إىل فروق ذ

دور برنامج تدريب مديري ومديرات املدارس األساسية يف حمافظة املفرق " دراسة بعنوان م1996/1997وأجرى العموش 
درييب يف مديرا ومديرة ممن خضعوا للربنامج الت) 117(

توصلت الدراسة إىل أن املؤشر العام لدى املتدربني حنو الربنامج كان اجيابيا ، واىل وجود فروق . أثناء اخلدمة للعاملني 
1.

اإلداريةاالحتياجات التدريبية في ضوء الكفاياتراسات حول د-4/2/4
هدفت دراسة فتحي حممد علي أبو ناصر إىل التعرف على االحتياجات التدريبية إلداري مدارس التعليم اإللكرتوين "

يراها القادة الرتبويني،كما هدفت إىل التعرف على أثر جنس القائد الرتبوي،واملؤهل األردنية كما 
ولتحقيق هدف الدراسة مت تطوير استبانه .يف احلاضر واملستقبلالعلمي،واإلقليم،واملسمى الوظيفي يف هذه االحتياجات 

الكفايات واملهارات : فقرة موزعة على ثالثة جماالت ) 60(االحتياجات التدريبية إلداريي مدراس التعليم اإللكرتوين من
ومت التحقق من .املتعلقة بالتطويراإلدارية والفنية ، والكفايات واملهارات املتعلقة بتكنلوجيا املعلومات، والكفايات واملهارات 

ھاني محمود بني مصطفى ، بناء برنامج تدریبي لمدیري ومدیرات  المدارس الثانویة الحكومیة  لتطویر كفایاتھم االداریة في ضوء 1
)87- 86- 84( م ص ص ص2005األردن / للنشروالتوزیع ، الطبعة األولى ، عمان احتیاجاتھم التدریبیة ، دارجریر 
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صدق أداة الدراسة بطريقة صدق احملتوى،ومت التحقق من ثبات األداة بطريقة االختبار وإعادة االختبار، وقد بلغ معامل 
)1() 0.90(ارتباط بريسون لثبات االستبانة 

يب الكوادر اإلدارية والتدريسية يف حتديد االحتياجات التدريبية لفريق تدر : دراسة بعنوان ب) 2005( الغمالسي وقام
لفريق التدريب هدفت هذه الدراسة التعرف على درجة توافر االحتياجات التدريبية.منطقة الباطنة مشال بسلطنة عمان 

بسلطنة عمان ألداء مهامهم من وجهة نظر أفراد العينة ،و هل خيتلف أداء املدربني مبنطقة الباطنة مشال التعليمية
اجلنس ، من وجهة نظر أفراد املسمي الوظيفي ، املؤهل العلمي، اخلربة العملية ،: التدريبية باختالف كال منملهامهم

تكون .
م املشرفون األوائل ، واملشرفون الرتبويون ، واملوجهون اإلداريون ، واملعلمون مدربا ومدربة وه) 726( جمتمع الدراسة من 

األوائل يف املديرية العامة للرتبية والتعليم ملنطقة الباطنة مشال بسلطنة عمان ، وقد مت اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية 
التخطيط ، : داة الدراسة على أربعة حماور هي مدربا ومدربة ، ومشلت أ) 201( بسيطة حيث تكونت عينة الدراسة من 

:، وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية التنفيذ ، التقومي ، متابعة أثر التدريب
ـ بالنسبة لدرجة االحتياجات التدريبية عند فريق التدريب يف منطقة الباطنة مشال التعليمية بسلطنة عمان من خالل 

) التخطيط والتنفيذ والتقومي ومتابعة أثر التدريب( على فقرات حماور أداة الدراسة األربعة استجابات أفراد عينة الدراسة
.كلها كانت بدرجة كبرية    

ويف اإلطار النظري )  التخطيط ، التنفيذ ، التقومي(
.و بعض نتائجها
دراسة هدفت إىل حتديد االحتياجات التدريبية الفعلية للمديرين واملديرات يف مدينة ) 1989(ن وأجرت الفوزا

،) مديرة70و،مديرا 84(مديرا ومديرة ) 154(وقد تكونت عينة الدراسة من .الرياض باململكة العربية السعودية 
التوجيه ،التنظيم ،التخطيط ،ري اإلداريالنظ.،املهين ( واستخدمت الباحثة استبانة مكونة من تسعة رئيسة هي 

وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية) التدريب امليداين ،التقومي ، الفين ،االتصال والعالقات اإلنسانية ، واإلشراف
:
ية يف مدينة مجيع االحتياجات التدريبية اليت مشلتها الدراسة كانت ذا أمهية عالية ملديري ومديرات املدارس احلكوم- 1

.الرياض 
إن أهم االحتياجات التدريبية بالنسبة للمديرين واملديرات مها جماال التوجيه والتنظيم وأقلها أمهية جماال التخطيط -2

: يف ) " jeames، 1994(دراسة جيمس - 1
92م ص 2005رللنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل التدريبية ، دار جري
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.إن برامج التدريب القائمة ال تويل عناية جيدة باالحتياجات التدريبية الفعلية للمتدربني - 3
واالشرتاك يف دورات تدريبية ، ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بكل من أمهية االحتياجات التدريبية عدم وجود فروق -4

وقد كان هذا الفرق لصاحل مديري املدارس االبتدائية ، إال يف حمال واحد هو التنظيم (واملرحلة الدراسية ، من عدمه سابقا 
(
وقد  ، إال يف جمال واحد هو جمال التقومي ( الرتبوي واخلربة اإلدارية مل تظهر الدراسة أي أثر بالنسبة لعاملي اإلعداد- 5

)1(. يف حتديد أمهية االحتياجات التدريبية ) كان هذا الفرق لصاحل مديري املدارس االبتدائية 

عملية التدريب وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف االحتياجات التدريبية بينما خيتلف معها يف العينة املستهدفة يف
.ويف الزمان واملكان واملنهج 

حتديد االحتياجات التدريبية ملديري املدارس األساسية احلكومية يف حمافظة ) " 1991(كما استهدفت دراسة جرارات 
"إربد األردنية 

ملية التعليمية وحتسني الع، اإلداري (فقرة موزعة على ستة جماالت هي ) 60(وقد استخدمت الباحثة استبانة مكونة من 
فردا ) 300(وتكونت عينة الدراسة من ) ، والبناء املدرسي ، وشؤون الطلبة ، والشؤون املالية واللوازم ، 

وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها ، ميثلون مديري ومديرات املدارس األساسية يف مديرات إربد وبين كنانة والرمثا 
:
تياج التدرييب ملديري املدارس األساسية يف جماالت الشؤون املالية واللوازم والشؤون اإلدارية أكرب من درجة درجة االح- 1

.
2 -.
أي ، املؤهل واخلربة لصاحل املديرين الذين حيملون مؤهالت أدىن وخربة أقل وجود فروق ذات داللة إحصائية لعاملي - 3

.
.عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر اجلنس على مجيع جماالت الدراسة - 4

حديد االحتياجات ويف املرحلة الدراسية وكذا يف بعض املتغريات وتلتقي هذه الدراسة مع السابقة هلا يف االهتمام بت
وتستفيد الدراسة احلالية من . 

.هذه  الدراسة يف بعض جماالت الدراسة اإلدارية على وجه اخلصوص 
157إىل فحص وحتليل دور القادة اإلداريني ومدى إدراكهم ألمهية عدد من األنشطة تبلغ : ان 

نشاطا مت تقسيمها إىل مخس وظائف إدارية تتضمن وظائف التخطيط ، التنظيم ، إدارة األفراد ، والتوجيه ، القيادة 

: ردنية كما يراها القادة الرتبويني يف فتحي حممد علي أبو ناصر ، جامعة امللك فيصل ، اململكة العربية السعودية االحتياجات التدريبية إلداري مدارس التعليم اإللكرتوين األ- 1
م2008جلامعة امللك فيصل ، العلوم اإل
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والضبط و قد خضعت العوامل املرتبطة باخلربة وفرتة شغل الوظيفة للدراس
تلك الوظائف فضال عن إيضاح مدى احلاجة إىل برامج تدريب وتنمية املهارات املتصلة بتلك الوظائف ، وقد كشفت 

:الدراسة عن 
العمل يف جمال تلقي القادة برامج تدريب رمسية قصرية ، على حني احنصرت اخلربة اإلدارية لألغلبية العظمى منهم يف- 

.التعليم وجماالت أخرى ملدة عامني 
 -

.إىل برامج تدريب تنصب على هذه الوظائف 
ألعضاء وأفراد اإلدارة ، اجلوانب املالية ، والتخطيط و حضور إنشغال القادة معظم الوقت يف أمور ترتبط بالعالقة بني ا- 

املؤمترات
.اعتربت العينة العالقة بني األعضاء وأفراد اإلدارة أهم األنشطة اإلدارية–

وتؤكد هذه الدراسة اجتاه الباحث حنو ضرورة وجود برامج تدريبية خاصة لتأهيل أفراد اإلدارة ، خاصة األطر اإلدارية العليا

)1(مهارات األفراد 

- عالقة التدريب على مشروع املؤسسة بتحسني األداء اإلداري ملدير التعليم الثانوي- وتأيت دراسة خرموش مىن لبحث 
لدى مديري الثانويات الذين خضعوا للتدريب اإلداريةمعرفة مدى حتسن أداء الوظائف إىلهدفت هذه الدراسة حيث

يف مدى حتسن أداء إحصائيةوهل توجد فروق ذات داللة . والذين مل خيضعوا للعملية التدريبية اخلاصة بتطبيق املشروع 
مل صة بتطبيق مشروع املؤسسة والذين ة اخلابني مدراء التعليم الثانوي الذين خضعوا للعملية التدريبياإلداريةالوظائف 

خيضعوا هلا ؟

مدير بوالية سطيف ، وقد مت 57وقد مت االعتماد على االستبيان كأداة جلمع البيانات مت تطبيقه على عينة مكونة من 
دربة على  إحصائيةوجود فروق ذات داللة إىلالتوصل 

)2(على مستوى حتسن كل من التنظيم ، الرقابة ، اختاذ القرارإحصائيةمشروع املؤسسة ، وعدم وجود فروق ذات داللة 

ويف املقاربة البيداغوجية يف اإلداريتلتقي دراسة خرموش مىن مع دراسة الباحث يف اهلدف من الدراسة وهوتقومي اجلانب 
عينة (جزء من العينة تتفقان أيضا يفو -يداغوجيا املشاريع امتداد لبيداغوجيا الكفاياتحيث تعترب ب- اإلداريجانبها 

م1991وك جرادات سليمان حممد ، االحتياجات التدريبية ملديري املدارس احلكومية يف حمافظة اربد ، رسالة ماجستريغري منشورة اربد ، جامعة الريم- 1
سطيف  - رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة فرحات عباس –داري لمدير التعليم الثانوي خرموش منى ،عالقة التدريب على مشروع المؤسسة بتحسين األداء اإل-2

2007/2008
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- الرقابة -التنظيم - التخطيط(جماالت الدراسة التالية اعتماد االستبيان كأداة جلمع البيانات، وأيضا يفويف) املديرين
.وختتلف الدراستان يف النتائج )اختاذ القرار

.اإلنسانيةاالحتياجات التدريبية في ضوء كفايات القيادة والعالقات ل دراسات حو -4/2/5
أسلوب متماثل من السلوك اإلشرايف للمفتشني يف يف احلقيقة ال نستطيع إجياد منط واحد من أمناط القيادة الرتبوية أو

أطوار التعليم ككل ، و مع ذلك فإن املدقق ملا جيري يف هذه املدارس يستطيع أن يتلمس السلوك اإلشرايف املتبع من قبل 
.املشرفني عليها 

من املشرفني يقومون ويعد املنحى اإلنساين والتقين واإلداري مداخل أساسية للقيادة اإلشرافية  ، ومع أن الكثري
بوظائفهم اإلشرافية ستخدمني أكثر من منحى من املناحي الثالثة ، إال أن إدراك هذا التقسيم قد يسهل فهم بعض 

)1(الفوارق يف النشاطات اإلشرافية 

ة املوارد أمناط وأساليب إدار " حول ) م1995/ 1994(دراسة حلسن بوعبداهللا :ومن الدراسات اليت تناولت هذا اجلانب 
حيث هدفت إىل التعرف على األسلوب اإلداري " البشرية مبراحل التعليم االبتدائي و املتوسط و الثانوي مبدينة قسنطينة 

بقصد . املمارس يف مراحل التعليم االبتدائي و املتوسط والثانوي ، وما ينبغي أن تكون عليه هذه املمارسات يف املستقبل 
وتعترب هذه .عطيات الضرورية عن واقع و أفاق إدارة و تسيري املوارد البشرية يف هذه املؤسسات توفري بعض املعلومات وامل

احملاولة خطوة على طريق التقومي املستمر لكيفية إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات التعليمية واالستفادة من التغذية الرجعية 
)Feed-Back (150لقد مت تطبيق استبيان األمناط القيادية على عينة من . ة من اجل زيادة فاعلية العملية اإلداري

مراحل التعليم : ولقد مت اختيار أفراد العينة بطريقة عامليه على هذا النحو . مؤسسات تعليمية 4معلم ومعلمة يعملون يف 
.إناث –ذكور : 2×ثانوي ، اجلنس –متوسط –ابتدائي : 3× 

:لتالية وقد أسفر البحث على النتائج ا
.هو أكثر األمناط ممارسة يف املراحل التعليمية الثالثة األوتوقراطيأن النمط - 
.النمط اإلداري الذي يفضله أكثر معلمي املراحل التعليمية هو النمط الدميقراطي - 
.ليميةأن هناك فرق دال إحصائيا يف نوع القيادة املمارسة وما جيب أن تكون عليه يعزى إىل املرحلة التع- 
)2(.أن هناك فرق دال إحصائيا يف نوع القيادة املمارسة وما جيب أن تكون عليه يعزى إىل اجلنس- 

:الدراسات يف جمال التدريب أثناء اخلدمة تبني ما يليهذهبعد استعراض
.إن عملية تدريب أثناء اخلدمة ركن أساسي من أركان العملية الرتبوية- 

52م ،  ص 2004، دار الوفاء للطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، 1حممد حسن رمسي، أساسيات اإلدارة الرتبوية ، ط: تريدمان  موهين   يف - 1
143م ص 2002ـ دار الفكر العريب ـ  القاهرة  1اره و اإلشراف عليه و تدريبه  طعلي راشد، خصائص املعلم العصري و أدو - 2
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.واملعلمني واملديرين أثناء اخلدمة متثل اجلانب املنظم يف الرتبية أثناء اخلدمةإن برامج تدريب املشرفني- 
 -

.املتنوعة يف خمتلف جماالت اإلشراف الرتبوي واإلداري 
ومن مث املشكالت اليت تصدت هلا باملعاجلة والتحليل وهذا يعزى إىل إن تلك الد- 

.تباين اهتمامات الباحثني وطبيعة كل دراسة
 -.
.حتديد االحتياجات التدريبيةاقتصرت الدراسات السابقة يف معظمها على- 

.حتديد االحتياجات التدريبية ) خطوات وأساليب ومصادرومناذج (اهتمت باجلانب العلمي واملنهجي 
.ركزت جل الدراسات على اجلانب الرتبوي - 
ذا يعزى إىل ومن مث املشكالت اليت تصدت هلا باملعاجلة والتحليل وه- 

.تباين اهتمامات الباحثني وطبيعة كل دراسة
.اقتصرت الدراسات السابقة مجيعها على رفع كفاءة التدريب - 
.اهتمت الدراسات السابقة بأمهية وضرورة التدريب - 
.اهتمت الدراسات السابقة بواقع التدريب - 
.اقتصرت الدراسات السابقة على حتديد ختصص التدريب - 
.تتناول الدراسات السابقة حمور التأهيلمل - 
.مل تتناول الدراسات السابقة عناصر التدريب املختلفة - 
.مل تتناول الدراسات السابقة بعض التخصصات املهمة - 
.اقتصرت الدراسات السابقة على البحوث الوصفية إال قليالً - 
.ية تأهيل وتدريب املشرفني الرتبويني مل تتناول الدراسات السابقة يف االقرتاحات والتوصيات أمه- 

:أمهية هذه الدراسات بالنسبة للدراسة احلالية 

وما أسفرت عنه من . م أداة الدراسة لتصميو طرق و مناهج كانت عونا للباحث يف حتديد جماالت الكفايات اإلشرافية 
.نتائج وما توصلت إليه من توصيات

وحتاول هذه الدراسة الكشف عن اجتاهات املعلمني واملديرين يف مرحلة التعليم االبتدائي حنو عملية اإلشراف وحنو أداء 
قة علمية وذلك حسب اجتاهات املشرف الرتبوي لكفاءاته اإلشرافية، كما متكننا من حتديد االحتياجات التدريبية بطري

ات يتميز باملوضوعية يومن مث اقرتاح برنامج تدرييب مبين على الكفا.وآراء العاملني يف امليدان الرتبوي من مديرين ومعلمني 
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ت األدائية للمشرف ياو الشمولية ويسهم يف حتديث بعض املفاهيم الرتبوية و اإلشرافية، ويساعد يف حتديد أهم الكفا
.يف اجلزائرالرتبوي 

للقادة التربوييندراسات حول تصميم وبناء البرامج التدريبية -5
بناء برنامج تدرييب لتطوير عملية االتصال اإلداري للعاملني يف : عمر اخلرابشة بعنوان / دراسة رياض سرتاك 

اء برنامج تدرييب لتطوير عملية االتصال ترمي هذه الدراسة إىل بن: 
:

تعرف واقع العملية االتصالية املتبعة حاليا باجلامعات األردنية الرمسية ، و بيان مدى ممارسة اإلداريني للكفايات اإلدارية - 
.مالالزمة لعمله

التوصل إىل قائمة كفايات حيتاج اإلداريون فيها إىل تدريب ، وتطوير فيها ، وذلك يف ضوء درجة ممارستهم هلذه - 
.الكفايات 

بناء برنامج تدرييب مبين على قائمة االحتياجات التدريبية يف جمال االتصال اإلداري بني العاملني يف اجلامعات األردنية - 
.الرمسية

:راسة مبا يأيت هذه الددتحدتو 
) .البكالوريوس أو الليسانس (تتمثل باملوظفني اإلداريني من محلة الشهادة اجلامعية األوىل : حدود بشرية  - 
.تتمثل باجلامعات األردنية الرمسية كافة : حدود مكانية - 
.م1999/2000تتمثل بالعام اجلامعي  : حدود زمانية - 

الطبقية العشوائية ، كما استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة وقد مت اختيار العينة بالطريقة 
:، وللتأكد من صدق األداة فقد مت بطريقتني 

.استخراج الصدق من الثبات- 1
.آراء احملكمني -2
–معادلة آلفا كرونباخ –ختبار طريقة االختبار و إعادة اال-: أما ملعرفة ثبات األداة استخدم الباحث الطرائق اآلتية - 

.طريقة التجزئة النسبية 
–معامل ارتباط بريسون –) t-test( االختبار التائي - : أما الوسائل اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البيانات هي - 

:معادلة آلفا كرونباخ  و ختلص الدراسة إىل النتائج التالية 
.ممارسة موظفي اجلامعات األردنية هلذه الكفاية كانت حول الوسط الفرضي فيما خيص االتصال غري اللفظي فان - 
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 -
ار املخصصات املالية املتوافرة استثم–استخدام احلاسوب يف الوحدة اإلدارية - : ضعف يف ممارستهم لثالثة كفايات هي 

) .الناسوخ ( استخدام الفاكس –يف توفري وسائل اتصال حديثة 
 -

.يبعث على االرتياح
ثقافة تنظيمية وعادات سلوكية تنظيمية جيدة لدى املوظفني اإلداريني ، أما يف جمال السلوك التنظيمي فقد تبني وجود

ووجود درجة عالية من التنسيق بني أطراف العملية االتصالية ، وجتنب إحراج الزمالء ، وتشجيع روح املبادرة ، وتقبل 
النقد ، واالعرتاف باخلطأ ، و الرتاجع عنه ، وتعزيز العالقات مع زمالء العمل و رؤساء

.والتفاعل معهم 
ويف جمال حمتويات الرسائل اإلدارية تبني أن املوظفني حيددون أهداف رسائلهم بوضوح ويركزون على الدقة عند إعدادهم 

.
ق مبجال االجتماعات فقد تبني وجود ضعف يف ممارسة املوظفني لكافية واحدة هي تنبيه املرؤوسني إىل أخطائهم  فيما يتعل

)1(خالل االجتماع حيث ظهر أن نسبة عالية ينبهون مرءوسيهم إىل أخطائهم خالل االجتماعات 

ا ويف اهلدف من إجرائها وتفيدها يف حتديد تتفق هذه الدراسة مع دراسة الباحث يف املنهج واملنهجية املتبعة يف إجرائه
.وختتلف معها يف بعض األدوات اإلحصائية . بعض جماالت الكفايات االدارية ويف اجلانب النظري والنتائج 

بناء برنامج تدرييب لرؤساء األقسام العلمية يف كليات اجلامعات (أمحد علي املنصور إىل  / وهدفت دراسة رياض سرتاك 
م ، واقثصرت الدراسة على جامعيت صنعاء وعدن 1997/1998خالل العام اجلامعي ) اليمنية يف 

أعضاء اهليئة –رؤساء األقسام العلمية –( ، وقد مت استطالع آراء فئات لعينات الثالث 
التنظيم –التخطيط : (واستطاع الباحث أن حيدد األنشطة اإلدارية لرؤسا) التدريسية 

وبعد اختبار الفروض ) شؤون الطلبة- اختاذ القرار–التقومي واملتابعة –العالقات اإلنسانية –النمو العلمي واملهين –
إىل قائمة كفايات تعترب لقياس احلده ، توصل الباحث ) الوسط املرجح(ومعاجلة البيانات إحصائيا بتطبيق معادلة فيشر 

:2

جمال النمو املهين –%17.50بنسبة) حاجات07(جمال شؤون الطلبة –%20.0بنسبة) حاجات 08(جمال القيادة  
.15بنسبة) حاجات06(والعلمي  جمال العالقات اإلنسانية –%12.50بنسبة) حاجات05(جمال التخطيط –0%

بنسبة ) حاجات03(جمال التنظيم - %10.0بنسبة ) حاجات04(جمال التقومي واملتابعة - %12.50بنسبة) حاجات05(

.م  1995/ م1994ة قسنطينة  ، لحسن بوعبداهللا ، دراسة أنماط وأساليب إدارة الموارد البشرية بمراحل التعليم االبتدائي و المتوسط و الثانوي بمدينة قسنطينة ، جامع-1
رياض ستراك ، دراسات في االدارة التربوية ، داروائل : علي المنصور ، بناء برنامج تدريبي لرؤساء األقسام العلمية في كليات الجامعات اليمنية في ضوء كفاياتهم اإلدارية ، في أحمد / رياض ستراك 2

)273-148(م ص 2004األردن / للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، عمان 
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حاجة تدريبية بنسبة 40وكان النقص الكفائي الكلي يساوي %5.0بنسبة ) حاجات 02(جمال اختاذ القرار –7.50%
58.82%.

) 1996(اين وقام الطع
مدرس ومدرسة ، ومت تطوير وبناء أداة لتقومي األداء 800ومديرة مدرسة ، ومن مدير200وتكونت عينة الدراسة من . 

، وجمال األمور اإلدارية واملالية ، وجمال شؤون اهليئة التدريسية ، فقرة تضمنت جمال املناهج والتدريس 80تكونت من 
وكان من نتائج الدراسة أن حصلت مهمة احملافظة على النظام والضبط يف املدرسة . 

تماعات ، ومهمة توفري على أداء جيد جيدا ، يف حني حصلت مهمة تفقد بناية املدرسة ، ومهمة ختطيط وإدارة االج
األثاث واللوازم املدرسية والوسائل التعليمية ، ومهمة اإلشراف على السجالت املدرسية ، ومهمة اإلشراف على تنظيم 
. جدول توزيع احلصص وجدول الدروس األسبوعي ، ومهمة تنظيم االمتحانات واإلشراف على سريها على أداء جيد 

الالصفية واإلشراف على تنفيذها ومهمة اإلشراف على سري التدريس ، ومهمة بينما حصلت مهمة تنظيم النشاطات
إرشاد الطلبة وتوجيههم ، ومهمة متابعة تنفيذ املناهج املقررة واملسامهة يف تطويرها ، ومهمة تنظيم ميزانية املدرسة ، ومهمة 

لمني ، ومهمة النمو الذايت ، ومهمة توطيد متابعة املستوى العلمي للطلبة ، ومهمة تنظيم اجتماعات جملس اآلباء واملع
)1(. العالقات اإلنسانية ، على مستوى أداء متوسط من مديري املدارس الثانوية يف األردن 

مع دراسة الباحث يف حتديد كل منها لالحتياجات يف ضوء الكفايات ) الدليمي –الطعاين(تتشابه هاتان الدراستان 
كما يوجد تشابه يف العينة –به كبري بني قائمة الكفايات يف املستوين االبتدائي والثانوي وهناك تشا- اإلدارية املطلوبة 

وتفيد هاتان الدراستان الباحث يف . املبحوثة ويف اهلدف من الدراسة وهوحتديد االحتياجات مث اقرتاح برنامج تدرييب 
.حتديد بعض جماالت الدراسة  ويف النتائج 

م1994/1995"وقام الدليمي بدراسة 
هدفت اىل حتديد الكفايات اإلدارية املطلوبة ملديري املدارس الثانوية يف بغداد ، ومعرفة مدى توافر هذه " اإلدارية 

إشتمل جمتمع الدراسة على مجيع مديري . دارية الكفايات لديهم وبناء مفردات لربنامج تدرييب يف ضوء الكفايات اال
من مديري ومديرات 610وبلغ عددهم م1994/1995ومديرات املدارس الثانوية يف حمافظة بغداد للعام الدراسي 

قام . بني مدرس ومدرسة 305فرد بني مدير ومديرة ، ومن 61املدارس الثانوية ، ومت اختيار عينة طبقية عشوائية من 
جمال التخطيط ، جمال اختاذ القرار، جمال التنظيم ، جمال : بناء أداة الدراسة مكونة من سبع جماالت هي الباحث ب

وكان من نتائج هذه الدراسة أن أغلب . العالقات اإلنسانية ، جمال النمو الذايت وتطوير العاملني ، وجمال التقومي 
كفاية 504ى املديرين ليست باملستوى املطلوب ، إذ حصلت الكفايات اإلدارية حتتاج إىل تنمية ألن درجة توفرها لد

83(رياض سرتاك ، مرجع سابق ، ص. :عمر اخلر / رياض سرتاك - 1
-118(
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، وهو املعيار الذي اعتمده الباحث 340على درجة توافر متوسطة لدى املديرين ، أي على وسط مرجح أقل من 
ارات وأظهرت النتائج أن درجة توافر كفايات التخطيط والتنظيم والعالقات اإلنسانية ، والقيادة والتقومي و اختاذ القر .

إذ قام الباحث بوضع مفردات لربنامج . والنمو الذايت ، وتطوير العاملني كانت بدرجة متوسطة فهي حباجة إىل تنمية 
:وكان من نتائج الدراسة ما يأيت . تدرييب ، تنمي الكفايات اليت ظهر فيها قصور يف األداء 

نمية كفايات املديرين ، فمنها ما يتعلق بالقيادة والتخطيط تنوع املفردات اليت ينبغي تضمينها يف الربنامج التدرييب ، ت- 
.واختاذ القرار

 -
04اختاذ القراراملرتبة األخرية وكان عدد مفرداته مفردة ، يف حني احتل جمال 12

)1(. مفردات 

مع دراسة الباحث يف حتديد كل منها لالحتياجات يف ضوء الكفايات ) الدليمي –الطعاين (تتشابه هاتان الدراستان
يوجد تشابه يف العينة كما –وهناك تشابه كبري بني قائمة الكفايات يف املستوين االبتدائي والثانوي - اإلدارية املطلوبة 

وتفيد هاتان الدراستان الباحث يف . املبحوثة  ويف اهلدف من الدراسة وهوحتديد االحتياجات مث اقرتاح برنامج تدرييب 
.

ثناء اخلدمة حنو حتديد وتطوير برنامج فيديو مناسب للتدريب أ"بعنوان :  )Mutiso :1992()2موتيسو (وهدفت دراسة 
إىل تصميم وتطوير برنامج فيديو للتدريب املستقبلي للمعلمني من كينيا أثناء اخلدمة " ملعلمي املدرسة االبتدائية يف كينيا

واستخدم الباحث استبانة باإلضافة إىل مقابالت رمسية مت استخدامها جلمع املعلومات وخلصت الدراسة إىل نتائج منها 
وأن كال من الطالب واملعلمني كانوا متحمسني هلذا الربنامج ، أن املعلمني قد استخدمو 

.التدرييب
تأثريات برنامج التدريب أثناء اخلدمة على " بعنوان : )Ogilive :1984()3أوجيلفي (يف حني كان هدف دراسة 

استخدم الباحث .رس الثانوية على مهارات التعليمتصميم وإعداد برنامج لتدريب مدرس املدا" مدرس املدارس الثانوية 
املنهج الوصفي التحليلي، واستطاع أن يستنتج أن املدرسني احلاليني معدون إعداداً غري كاف ملواجهة مثل هذه املتغريات 

لذلك اقرتح الباحث زيادة نسبة املعلومات واملهارات واالجتاهات عند املدرسني
:ما يالحظ على هذه الدراسات أ

م1996امعة املستنصرية ، بغداد  م املطلوبة ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، اجل- 1
هاين حممود بين مصطفى ،بناء برنامج تدرييب ملديري ومديرات املدارس الثانوية : يف " " الدليمي أمحد حممد خلف - 2
84-83م ص ص 2005احل

3 -- Mutiso-Margaret-a " towards determining and development an appropriate video program for in-service training of primary school in
Kenya African studies in curriculum devel opment and evaluation " record 9 of 25 – eric 1982-1991 . 186 p ; requirement for the post-
graduate in curriculum development , university of Nairobi . py . 1992. pg 186 .
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أجريت بعض هذه الدراسات يف بيئات اجتماعية خمتلفة عربية  وأجنبية-
ركزت هذه الدراسات يف جمملها على التدريب على الكفايات االدارية والرتبوية يف القطاع الرتبوي والتعليم العايل وهذا - 

يعطينا صورة موضوعية أكثروضوحا حول واقع التدريب يف هذا القطاع 
امج التدريبية كانت أثناء اخلدمة كل الرب - 
هذه الدراسات يف جمملها تتناول موضوعات حديثة يف التدريب- 

يفالشــاملةاجلـودةمعـايرضوءيفاجلامعيالتدريسهيئةألعضاءتدرييببرنامجلصياغةهدفتأما دراسة زرقان ليلى فقد
تكـونمقيـاسبنـاءأمههـااألدواتمـنمبجموعـةواالسـتعانةوصـفيالاملـنهجاعتمـادمتالغـرضهـذا، ولتحقيقلعايلالتعليم

التقــومي،معـــيارجمــالالفعــال،التــدريسإســرتاتيجياتجمــالوهــيالتــدريسهيئــةعضــوجلــودةمعــايريمبثابــةجمــاالتســتةمــن
ــاالتعليميــةالوســائلاســتخداممعيــارجمــال أنشـــطةمعيــارجمــالة،الطلبــمــعالفعــالاالتصــالمعيــارالتعليم،جمــالوتكنولوجي

بالبيانــــاتخــــاصاألول. جــــزأينمــــناملقيــــاستــــالفحيــــث.والقياديــــةاإلداريــــةاملمارســــاتمعيــــارالعلمي،جمــــالالبـــــحث
صـدقهمـنالتأكـدهلم،وبعـدالتـدرييباالحتيـاجدرجـةملعرفـةالسـابقةختـصالـيتاملعـايرمبــجموعةوالثــاينالشخصية

بتطبيــقالباحثــةقامــت)0.97(و) 0.80( بلغــااللــذانوكرونبــاخألفــامعامــلوحبســابكمــنياحملعلــىبعرضــهوثباتــه
،االقتصــاديةالقانونيــةالعلــوم(الــثالثللكليــاتفــردا) 150(بلـــغتالتدريـــسهيئــةأعضــاءمــنعرضــيةعينــةعلــىاملقيــاس
ــــوماآلدابالتســــيري،وعلــــوم ــــةوالعل ـــــرحاتجامعــــةيف) االجتماعي ـــــاف ــــاتوملعاجلــــة.2-1-ســــطيف–سعب ــــلالبيان وحتلي

املأويـةالنسـبوالتكراراتحبـسابوذلك(spss)اإلحصائيةاحلزمبرنامجالباحثةاستخدمتالدراسةعينةاستجابات
ــــلخــــاللومــــن.  املعيــــاري،االحنــــراف،املتوســــطاتاملــــأويالــــوزن ــــاك:عــــنالدراســـــةنتائـــــجأســــفرتاإلحصــــائيالتحلي هن

.اجلودةملعايريوفقاكليفاجلامعيالتدريسهيئةألعضاءتدريبيةاحتياجات

:كالتايلمنهاحاجةمتثلالاليتوإبعادالتدريبيةاالحتياجاتهذهترتيبمتوعليه

حاجـات8بــاالتصـالجمـال/-3/حاجـات8بــالفعـالالتدريسجمال-2/حاجة9بـالعلميالبحثأنشطةجمال-1
6بــالتقـوميجمـال-6/حاجـة16بــواإلداريـةالقياديـةاملمارسـاتجمـال-5/حاجـات9بــTIQاسـتخدامجمـال-4/

الباحثـةقامـتومنـاذجدراسـاتمـنالنظـرياجلانبيفلهالتعرضمتماوالتدريبيةاالحتياجاتهذهعلىوبناءاحاجـات
،كمـاومتطلباتـهوفعالياتهالزمنيةومدتهومفرداتهوأهدافهمبوضوعاتهاملقرتحلتدرييباالربنامجبناءضوئهيفمتمنوذجباقرتاح
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مـــنللتأكـــداملعنيـــةاجلهــاتمـــنالربنـــامجهــذاتطبيـــقضـــرورةأمههــاوالتوصـــياتاملقرتحـــاتمــنجبملـــةالنهايـــةيفاخلــروجمت
)1(العايلالتعليميفاجلودةملتطلباتوفقاالتدريسهيئةأعضاءوتدريبلتنميةمـراكزإنشاءبضرورةالتوصيةمعفعاليته

انطالقـــا ممـــا ســـبق ميكـــن القـــول أن هنـــاك نقـــاط مشـــرتكة بـــني هـــذه الدراســـة وبـــني دراســـتنا تتمثـــل يف اهلـــدف مـــن الدراســـة 
-االتصــالالجمــ-الفعــال التــدريسجمــال(وهوالتــدريب وبنــاء الربنــامج التــدرييب ، 

)التقومي جمال-واإلداريةالقياديةاملمارساتجمال
وختتلـــف الدراســـتان يف العينـــة ومكـــان وزمـــان الدراســـة ويف بعـــض أبعـــاد الدراســـة ، حيـــث ركـــزت دراســـة الباحـــث علـــى بعـــد 

.بينما ركزت دراسة زرقان ليلى على بعد اجلودة الشاملة الكفايات يف تدريب املشرفني الرتبويني 
:مية الدراسات السابقة بالنسبة للدراسة الحالية أه

:كما يليهذه الدراسات يف عالقتها بالدراسة احلاليةعامة علىميكن إبداء مالحظاتبشكل عام
تعترب هذه البحوث و الدراسات املختلفة خري عون للباحث يف تصميم حبثه و اختيار أدواته ، عالوة على ما أتاحته -1

عرف على طبيعة هذه البحوث و الدراسات و اإلفادة منها يف توجيه حبثه تكملة للجهود املبذولة يف هذا له من فرص للت
الئم 

لتطوير العملية التعليمية 
ملوضوع الدراسة احلالية وذلك بالوقوف على اإلطار النظري الذي احتوته تلك لر شامساعدت يف تكوين تصو - 2

الدراسات من أمناط و أساليب و طرق و مناهج و جماالت وبرامج وما أسفرت عنه من نتائج وما توصلت إليه من 
.توصيات

فايات املشرف الرتبوي ، وذلك للحصول كما أثبتت الدراسات أمهية إشراك املدرسني واملديرين يف تقييم درجة حتقق ك- 3
. على صورة أوضح للحكم على دوره الفعلي يف امليدان الرتبوي 

:سامهت الدراسات يف اقرتاح معايري الختيار املشرف الرتبوي وفق معايري عملية وفنية من أمهها - 4
بوي أو ماجستري يف الرتبية كحد أدىن املؤهل العلمي ، و يعين ذلك اشرتاط درجة املاجستري يف التخصص مع مؤهل تر - 

عند اختيار املرشح لوظيفة اإلشراف الرتبوي 
سنوات يف التدريس و جلميع املراحل التعليمية10اخلربة العلمية ملدة زمنية ال تقل عن - 
املقابلة الشخصية لتقومي جوانب شخصية املرشح واجتاهاته الرتبوية- 
ل اإلشراف الرتبويالدورات التدريبية وخاصة يف جما- 

، اطروحــة مقدمــة لنيــل درجــة الــدكتوراه غــري 2و ســطيف1ئــة التــدريس اجلــامعي يف ضــوء معــايري اجلـودة يف التعلــيم العــايل جبــامعيت ســطيفزرقـان ليلــى ، برنــامج تــدرييب مقــرتح ألعضــاء هي-1
م ، اجلزائر2013/2014، 2منشورة ، جامعة سطيف
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يف أدائه الوظيفي ) ممتاز (وتقدير ) جيد جدا ( التقرير السنوي ويشرتط أن حيصل املرشح على تقدير عام ال يقل عن - 
خالل السنتني السابقتني لرتشيحه للعمل يف اإلشراف الرتبوي

توافر لدى املرشح إلعداده حتديد بعض الشروط األساسية كالسمات الشخصية و الصفات املهنية اليت جيب أن ت- 
.للمنصب القيادي 

.سامهت يف بناء أداة الدراسة املتعلقة بكفايات املشرف الرتبوي - 5
.أفادتنا هذه الدراسات يف تصميم دراستنا التطبيقية و مكنتنا من حتليل النتائج مبنهجية وعلمية - 6

حث من خالهلا إجياد مقاربات متعددة األبعاد ، وجدير بالذكر أن كل هذه الدراسات السابقة اليت حاول البا
حبيث امتزج فيها كل ما هو منهجي مع ما هو نظري إمربيقي ، وهذا من خالل الوقوف بشيء من التحليل واإلسهاب 

شراف عالقة مباشرة باالوكذا اجلوانب اليت هلا) ياجلانب املاكروتربو ( على خمتلف اجلوانب املتعلقة بالعملية الرتبوية ككل 
من هذا املنطلق تأيت هذه الدراسة لتضفي على املوضوع بعدا جتديديا من حيث فرتة التناول الزمين للموضوع الرتبوي ، و

، وما يكتسيه من تراكمات معرفية ، ووسائل وميكانيزمات تقنية حديثة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه أصبح من 
: ماما خاصا مبا يسمى األمهية مبكان أن تويل هذه الدراسات اهت

، وهو ما حرصت الدراسة االهتمام به ، ذلك أن الرتباطه باملناهج وبالفلسفة الرتبوية يف جانبها االصالحيالثقافية
يف أية إسرتاتيجية إصالحية تطال املنظومة الرتبوية يف العامل الثالث عموما واجلزائر على وجه اخلصوص جيب أن تستند

وعلى،
أن يكون على معرفة واسعة بالدراسات النظرية وامليدانية الرتبوية عموما و اليت هلا عالقة مبجال الذي جيباملشرفرأسها
ه على وجه اخلصوص ليقف على ما استجد يف امليدان الرتبوي ويكون تصورا شامال حول مهامه من خالل ختصص

األدبيات واألطر الفكرية والنظرية لإلشراف الرتبوي احلديث ، خاصة ما ارتبط منها  باملناهج وطرق التدريس و بأساليب 
.هذه الدراسة إليهعى وهذا هو اهلدف الرئيسي الذي تس. اخل ...التكوين و التقومي 



الفصـل السابـع 
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:الدراسة التطبيقية إجراءات: أوال 

الرتبويني يف لمشرفيني واالستبيان لتحديد االحتياجات التدريبية لالتحليليالتدريبية ، وقد مت استخدام املنهج الوصفي
األسلوب املكتيب لبناء فلسفة الدراسة النظرية ، و األسلوب امليداين : حيث اعتمدت الدراسة على أسلوبني مها .االبتدائي
أداته وطريقة بنائها ،و وصفبنقوماإلطار ويف هذاحتليل البيانات من جمتمع الدراسةجلمع و 

للبيانات واملعاجلات اإلحصائيةت الدراسة وصف إلجراءاو 
.مجتمع الدراسة -1

واقع العملية اإلشرافية يف املدارس االبتدائية ، وذلك ملعرفة نقاط القوة لتعزيزها ونقاط على تعرف الترمي الدراسة إىل 
كما هو موضح يف الضعف ملعاجلتها وقد اختارالطالب الباحث بلدية سطيف التابعة لوالية سطيف مكانا للقيام بالدراسة

.اجلدول أدناه 

م2010/2011وصف مجتمع الدراسة للموسم الدراسي ) 13(جدول رقم 

املعلموناملديرونةاالبتدائياملدارساملنطقة
أنثىذكرأنثىذكر%النسبةالعدد

801007601435696بلدية سطيف

1135

املدارس االبتدائية تكون جمتمع الدراسة من املديرين واملديرات واملعلمني واملعلمات العاملني ب)07(اجلول رقم حسب
يم اليت تبىن عليها بقية املراحل ، وأجريت الدراسة يف متثل القاعدة األساسية يف التعل، ألن املرحلة االبتدائيةلبلدية سطيف 

معلما ومعلمة ) 1135(سبعة وسبعون مديرا ومديرة و)77(بلغ جمتمع الدراسة م ، حيث 2010/2011لعام الدراسي ا
ويعملون حتت إشراف ،ببلدية سطيفمدرسة ابتدائية)80(و)تفتيشية(أحد عشر مقاطعة إشرافية )11(موزعني على 

و قد مت إحصاء أعداد املدارس .إقليمياو إدارياوحتت وصاية مديرية الرتبية لوالية سطيفاملشرفني الرتبويني تربويا
واملقاطعات و املعلمني واملديرين  و املفتشني من الوثائق و امللفات الرمسية، من خالل االتصال باجلهات املختصة يف 

.مديرية الرتبية لوالية سطيف 
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مكان الدراسة-2
وقد اختار الباحث. بلديةمقاطعة تربوية تتوزع على خمتلف أحناء ال11سطيف ومشلت بلديةأجريت الدراسة يف 

.مدرسة من املدارس االبتدائية احلكومية يف الدراسة )80(
:

تمركز معظم العاملني موطنا للباحث ليسهل عليه متابعة وضبط إجراءات الدراسة من جهة ، ومن جهة أخرى نظرا ل-1
من ذوي الكفاءات من مشرفني ومديرين ومعلمني يف املدينة ، حبيث يفرتض أن تكون لديهم اخلربة الكافية ملا يتمتعون به 

.من أقدمية وملا يتمتعون به من إمكانيات ووسائل للنمو والتطور
، أو يف من خالل االجتماعات وامللتقياتوااللتقاء)، معلمونمديرون(سهولة احلصول على أفراد عينيت الدراسة -2

.أوقات االسرتاحة املدارس 

وشروط أتكوينهم طبيعةمن حيثسواء .واليات الوطنني بالبلدية ال خيتلفون عن زمالئهم يفعلماملو كون املديرين-3
توظيفهم
:لدراسة عينتا ا-3

املعلمني وفئة املديرين ، وسنقوم باختيار أفر اد كل عينة على حدة 
.وباألسلوب املالئم 

االبتدائيةعينة المعلمين في المدارس-3/1

العينة بشكل دقيق 
املمثلة أسلوبأن اختيار العينة فيه ينبغي أن يعتمد على 

.
معلما ومعلمة 1135فردا من %21.67نسبةمعلما ب91لمة ومع155ومتثل عينة املعلمني 

كلما كانت حجم العينة كبريا كلما قلل من احتمال الوقوع يف خطأ بيتاطروحات منهجية تقول بأنه  إىل، وذلك استنادا 
beta.أدناه )08(هو موضح يف اجلدولويتم توزيع أفراد عينة املعلمني حسب اخلصائص الدميوغرافية كما .

يبني خصائص عينة املعلمني يف املدارس)08(اجلدول 
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النسبة العددالفئاتاملؤشراتالرتتيب
%املئوية

9137ذكراجلنس 1
15563أنثى

246100
11747.57توظيف مباشرطبيعة التوظيف2

خريج املعهد 
التكنلوجي

10743.5

228.94أستاذ جماز

3
3012.19سنوات5-1منسنوات األقدمية

083.25سنة10-6من 
6325.60سنة15-11من 
9739.43سنة20-16من 

4819.51سنة25-21من 

246%100

)37(%من نسبة جنس الذكوروهي أعلى )63(%أعاله فان جنس اإلناث ميثل نسبة)08(حسب اجلدول

وهذا يعكس تدفق العنصرالنسوي على مهنة التعليم اليت تعد األكثرمالءمة للمرأة اليت تسمح هلا بالتوفيق بني رسالتها كأم 
وكمربية يف آن واحد ، السيما يف العشريتني األخريتني ويرجع السبب يف اعتقادنا أيضا اىل تراجع نسبة النجاح لدى 

اإلصالحاتإىلادة البكالوريا وااللتحاق مبقعد بيداغوجي باجلامعة ، ومرد ذلك أيضا يف شهالذكور
وهذا ما يلقي مسؤولية ...االلتحاق مبهنة التعليم مباشر شروطالرتبية والتعليم يف السنوات األخرية واليت مست بشكل 

.بالدنا املرأة للنهوض بعملية الرتبية والتعليم بأكرب على
أي دون تكوين –من املعلمني واملعلمات وظفوا بشكل مباشر %)47.57(وفيما يتعلق بطبيعة التوظيف تبني أن  

غلق املعاهد التكنولوجية حنو )م2002/2003(وهذا يعكس التوجه العام لإلصالحات األخرية -وعلى أساس الشهادة
الراهنة واملستقبلية املوضوعية ملهنة التعليم كما اليستجيب للتحدياتواالعتماد على تكوين سطحي ال يستجيب للشروط 

.املنظومة الرتبوية ككل اليت تواجه
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وهي تدل على أن التكوين يف هذه املعاهد كان )43.5(%وجند خرجيي املعهد التكنولوجي يأتون يف الرتبة الثانية بنسبة 
وكان أغلب من يلتحق به ذوو مستوى التعليم الثانوي الذين حيتاجون السائد خالل فرتة الثمانينات وبداية التسعينات ،

اخل ...فعال إىل تدريب على آليات و تقنيات التدريس الفعالة 
وهي نسبة ضئيلة بالرغم من عودة الدولة إىل إسرتاتيجية التوظيف املباشر )8.94(%

–ة يف التعليم االبتدائي ، والسريف نظر الباحث يكمن يف املنطقة اليت أجريت فيها الدراسة هلذا النمط من األساتذة خاص
حيث تلجأ مديرية الرتبية إىل تعيني هؤالء الناجحني يف مسابقات التوظيف يف املناطق النائية نظرا لتشبع -بلدية سطيف

ويبدو . وهو ما يعكس هذه النسبة منها احملاباة ، خمتلفة البلدية ، واليتم تعيني إال القليل جدا منهم يف البلدية ألسباب

ي يفي بالغرض القاعدي وأثناء اخلدمة ، خاصة مع تدين املستوى التعليمي ، واجلامعة غري قادرة على ضمان تكوين نوع
.ألسباب معروفة لدى اجلميع ، فهي أيضا حتتاج إىل إصالح 

وهي تعرب عن االستقرار الذي %)39.43(هي األكرب) سنة20-16من (وخبصوص متغري سنوات األقدمية فان فئة 
وهي يف مرحلة العمر الوسط ،م ، ومتثل هذه الفئة 2008يشهده قطاع الرتبية خاصة مع حتسن األوضاع االجتماعية منذ 

وبالتايل فهي ال تفكريف تغيري املنصب ، بل يف الرتقية والتطور يف املنصب وحتقيق مكاسب مادية ،النشاط واحليوية
.ومعنوية 

) 25.60( %بنسبة) سنة15-11من (وتأيت يف املرتبة الثانية فئة 

ن سنوات أقدمية كاف ألن هاتني الفئتني مع ما لديهما م. مدعوة إىل التعاون مع الفئة األوىل لتحقيق النتائج املرجوة 
.، فلها من اإلمكانيات ما يسمح هلا بذلك يف البلديةالكتساب اخلربة ، عالوة على متركزها 

ومتثل هاته الفئة املعلمني املستقرين يف مناصبهم ، ممن )19.51(بنسبة 48وعدد أفرادها)25-21(وتأيت يف املرتبة الثالثة
وا من فرص الرتقية اىل مديرين أو مشرفني تربويني ، وبالتايل فهم ينتظرون التقاعد مل حيظوا بالتطور يف املنصب ومل يستفيد

.يف اإلدارة أو البحث عن منصب مكيف وقد يفكر بعضهم يف التقاعد املسبق نظرا لتعرضهم ألمراض مهنية
وهي ضعيفة نسبيا والسبب يف نظر الباحث يعود إىل )12.19(%بنسبة ) سنوات5-1من(فئة وتعود املرتبة الرابعة إىل 

املركز، وهي الكافية للتكيف مع املستوى داخل مركز متركزمعظم أفراد هذه الفئة خارج 
.دينة احمليطة أي خارج املستطيعون العمل يف مناطق البلديةغالبا تكون من فئة الذكور الذين ي
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وهي ضعيفة جدا ، وهي الفئة اليت تكون )3.25%(واألخرية بنسبة فتأيت يف املرتبة اخلامسة ) سنة10-6من (أما فئة 
 .

لكن مع التطور التكنولوجي وتطور تقنيات اإلعالم واالتصال - ة حنن ندرك جيدا بأن سنوات األقدمية ال تعرب عن اخلرب 
يف عامل يعترب فيه من ال يتحكم ) شبكة االنرتنت(وتوفر إمكانيات البحث العلمي وسهولة الوصول و احلصول على املعرفة

خر عن املبادرة واإلبداع إال أن رجل الرتبية والتعليم مل يعد مسموحا له التأ–يف هذه التقنيات والوسائل واللغات أميا 
لذلك يف اعتقادنا فان جمال الفرق بني تقدم املوظف يف مهنته واكتسابه اخلربة بالتزامن . واكتساب اخلربات عرب السنوات 

. يضيق شيئا فشيئا 
.اخلربة 
عينة المديرين في المدارس االبتدائية-3/2

مدرسة ، ونظرا 80مديرا يسري 77
مسح كلي (عينة للدراسة 100مديرا أقل من 77البالغ 

.أدناه بيني خصائص عينة املديرين )09(واجلدول ،مديرا ومديرة 68الفعلية للدراسة حيث بلغت العينة )للمجتمع 

حسب  اجلدول 
أعاله)9( فان املستوى 

التعليمي  اجلامعي 
للمديرين  ميثل نسبة 

)45.59(%وهي األعلى 

وتعكس  املستوى 
الذي بلغه  املديرون من 

التطوروالشعور باملسؤولية جتاه من يشرفون عليهم من املعلمني ، فاملديرون مشرفون تربويون مقيمون ، ويكون هؤالء من 

%النسبة املئويةالعددالفئاتاملؤشراتالرتتيب
45.59%31مستوى جامعياملستوى التعليمي 1

11.76%08بكالوريا
42.65%29مستوى ثانوي

68%100
4.41%03نةس5-1منسنوات األقدمية2

10.29%07سنة10-6من 
5.88%04سنة15-11من 
1826.46سنة 20-16من 

58.82%2540-21من 
68%100
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. خرجيي اجلامعات وممن حتصلوا على شهادة ليسانس من جامعة التكوين املتواصل يف التسعينات من القرن املاضي 
وهؤالء ممن تلقوا تكوينا يف املعاهد ويتمتعون بأقدمية يف التسيريوقد ) 42.65%(ويليهم مباشرة ذوواملستوى الثانوي بنسبة 

يف املرتبة الثالثة والذين مل )  11.76(%يف حني يأيت حاملوشهادة البكالوريا بنسبة . يكونون على أبواب التقاعد 
.ية فالتحقوا مبناصب العمل بعد التكوين يسعفهم احلظ ملواصلة دراستهم اجلامع

أي بنسبة 68من أصل ا فرد) 40(معظم املديرين وعددهم أما خبصوص املتغري الثاين للعينة وهو سنوات األقدمية فان 
واملالحظ أن املدراء الذين تزيد ، وبأكرب نسبة سنة وحيتلون املرتبة األوىل )25-21(منلديهم أقدمية 58.82%

من ذوي من القرن املاضي ة ممن يكونون وظفوا يف التسعيناتسنة ميثلون القاعدة العريضة يف البلدي21عن أقدميتهم 
تليهم يف املرتبة الثانية ، ويشغلون أغلب األماكن أواملدارس داخل البلدية ، ممن تلقوا تكوينا يف املعاهد املستوى الثانوي 

لديهم ويكونون ممن،)26.46(فردا بنسبة ) 18(سنة وميثلون )20-16(فئة املديرين الذين ترتاوح أعمارهم من 
أما املرتبة الثالثة ،م2003وعينوا داخل البلدية بغرض إجناح إصالحات اإلصالحووظفوا يف سنوات مستوى جامعي 
والتحقوا ويكونون ممن حتصلوا على شهادة البكالوريا %10.29مدراء بنسبة )07(وعددهم )10- 6(فتعود للفئة من 

04وعددهم )15- 11(الفئة إىلوتعود املرتبة الرابعةمبعاهد التكوين و اختريوا من أفضل اخلرجيني ليعملوا يف املركز،

البلدية الذين استفادوا من احلركة بعد قضائهم مدة خارجاملوظفني اجلدد و متثل هي يف نظرنا ، و % 5.88مدراء بنسبة 
ومتثل)4.41(وعددها ثالثة أفراد بنسبة ) 5- 1(الفئة هي أما املرتبة اخلامسة واألخرية .

.التكوين باملعاهد 
منهج الدراسة-4

تقييم درجة ممارسة املشرفني الرتبويني يف االبتدائيترتبط الدراسة احلالية بإشكالية
واملديرين العاملني يف املدارس وذلك من وجهة نظر املعلمنيربنامج تدرييب مبين على الكفايات،التدريبية وتقدمي تصور ل

الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ، حيث واستخدم، سطيف االبتدائية ببلدية 
ث يتم االعتماد على وصف ما هو كائن عن طريق مجع البيانات اليت تتيح اختبار الفروض يتوافق وموضوعها ، حبي

الرتبوي يف االبتدائي من خالل التعرف على درجة ممارسة املشرفني اإلشرافواإلجابة على األسئلة املطروحة حول واقع 
اإلشرافية اليت الكفاياتس وذلك بالتعرف على ، والذي ميثل املوضوع املدرو اإلشرايفللكفايات االشرافية الالزمة للعمل 
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يظهر العوامل املؤثرة فيه و اهلا ورمبتوالرتبوية، إذ يقدم بيانات عن واقع الظواهر والعالقا
)1(ديفي

ومن مث فان املنهج املذكور ال يقف عند جمرد مجع املعلومات واحلقائق بل تطبيقها وحتليلها مث استخالص النتائج منها 
:هي واحث خويعتمد املنهج الوصفي التحليلي على 

حتديد املشكلة - أ
حتديد طرائق مجع املعلومات والبيانات - ب
تطبيق أدوات البحث بطريقة منظمة وموضوعية -د
وصف النتائج وحتليلها وتفسريها يف عبارات دقيقة وبسيطة وواضحة - ه
)2(استخالص التعميمات والوصول إىل احلقائق -و

أداتي الدراسة -5
:أداتني كما يلي إجيادلغرض حتقيق أهداف الدراسة فان األمر يستلزم 

لتحديد من قبل مديري املدارس االبتدائيةللمشرفني اإلداريةاإلشرافيةأداة تقومي الكفايات - 5/1

لتحديد س االبتدائيةمن قبل املعلمني يف املدار للمشرفني الرتبوية اإلشرافيةأداة تقومي الكفايات - 5/2

املذكورتني سالفا ، متبعا يف ذلك بناء األداتني إىلوعلى اعتبار أن الباحث مل جيد أدوات جاهزة ، فقد جلأ 
:مبينة أسفلهخطوات منهجية

:أداتي الدراسة إجراءات بناء : رابعا 
: يتطلب منا إتباع اإلجراءات التالية : لبناء أدايت الدراسة 

يف اجلزائرالعاملية والرتبويةشي التعليم االبتدائي يف املنظوماتمفتكفاياتحتديد -1
وكذا مراجعة عدد من قوائم كفايات ،بعد الرجوع إىل األدب الرتبوي ، والدراسات السابقة حول اإلشراف الرتبوي 

وكذا التشريعات واملراسيم احملددة ملهام األسالك املؤطرة التعليم االبتدائي أعدت من قبل باحثني آخرين ،مفتشي 
236-235ص ص 1984عبيدات وآخرون ، البحث العلمي ، مفهومه ، أدواته وأساليبه ، دار الفكر ، عمان، ذوقان ، -1
139ص 1985وفان دالين ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، ترجمة كديل نوفل وآخرون، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة ، : ديوب بولدب 2
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وبناء على ما سبق فقد مت إعداد قائمة . لك التفتيش منها على وجه اخلصوص للمنظومة الرتبوية اجلزائرية عموما وس
ولتحديد . ق املتبعة يف الدراسات و  البحوث السابقة تشمل كفايات مفتشي التعليم االبتدائي استفادة من الطر 

:اخلطوات التالية إتباعقائمة كفايات مفتشي التعليم االبتدائي يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية مت 

حتديد جماالت الكفايات املطلوبة اخلاصة باملفتشني-1
إعداد قائمة أولية بالكفايات-2
.والتكوينيف الرتبيةخمتصنيوممارسني أكادميني مع وجلسات استشارية إجراء لقاءات -3
)األداتني(القائمةوثبات صدق -3

:عرض اآلن إىل هذه اخلطوات بشيء من التفصيل كما يلي ون

:حتديد جماالت الكفايات الرتبوية و اإلدارية - 1/1
فيما خيص حتديد جماالت الكفايات اإلشرافية مت مراجعة جمموعة حبوث أجنبية 

من هذه الدراسات والبحوث جند دراسة منها، مع الرتكيز على ما مت االتفاق عليه من جماالت من غالبية الباحثني ،
أمحد / دراسة رياض سرتاك م، 2000/2001فؤاد اخلصاونة /م ، دراسة رياض سرتاك 1997حلسن حممد املفيدي 

وزرقان ليلىخرموش مىنكل من دراسة  ،منوذج اإلشراف بالكفايات حملمد الدريج،م1997/1998علي منصور
: جماالت ختص اجلانب الرتبوي وهي ةوقد مت اختيار مثاني،ودراسة حديد يوسف بقسنطينة،بسطيف

اإلشراف على عملية التدريس- أ
النمو املهين والعلمي للمعلمني- ب
تطويراملناهج - ت
العالقات اإلنسانية- ث
القيادة الرتبوية- ج
اإلدارة الصفية- ح
النشاط املدرسي الالصفي- خ
التقومي واالختبارات-د

:
التخطيط- أ

التنظيم - ب
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القيادة- ت
اختاذ القرارات- ث
تفويض الصالحيات- ج
االتصاالت اإلدارية- ح
التقومي واملتابعة- خ

: مت إعداد هذه القائمة كما يلي : إعداد قائمة أولية بالكفايات املطلوبة - 1/2
.الكفايات منه قائمة االطالع على األدب املتوفر يف جمال اإلشراف الرتبوي واستخالص - أ

ساسا بأهداف مراجعة األنظمة ، والتشريعات ، والقوانني الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم اجلزائرية ، واملتعلقة أ- ب
السيما املهام والواجبات اليت حددها القرار الوزاري .العملية التعليمية واإلشرافية ومهام املفتش وواجباته ومسؤولياته 

.م1993املؤرخ يف 1/5/176
د جريالدراسة:الدراسات التالية منها.- ج

فؤاد اخلصاونة /رياض سرتاك، م1994م ،والشالش 1977، وستورجزم1974دونالد ،م1974مارينجا م ،1973
، دراسة دراسة خرموش مىن (أما الدراسات احمللية فهي ،م2005، دليل االشراف الرتبوي مبسقط م2000/2001

)دراسة بلقيدوم بلقاسم ،زرقان ليلى 
فردية مع أساتذة جامعيني خمتصني يف الرتبية جبامعة فرحات عباس بسطيف ، استشاريةومقابالت عقد لقاءات-د

ومفتشني يف التعليم االبتدائي ، مديري مدارس ابتدائية ، ومعلمني ، ومفتشي الرتبية والتكوين بغرض حتديد الكفايات 
النمو املهين والعلمي - لية التدريساإلشراف على عم: التالية الرتبويةاإلشرافية

القيادة الرتبوية ، اإلدارة الصفية ، النشاط املدرسي الالصفي ، - العالقات اإلنسانية - تطويراملناهج -للمعلمني 
.التقومي واالختبارات 

ومن خالل البيانات ، اغته صيحومن أجل وضع االستبيان يف صورته النهائية و التأكد من مدى مشوليته و موضوعيته و دقته  ووضو 
ونظرا لتشابه بعض . موزعة على مثانية جماالت فقرة ، 70متكنت من احلصول على ) أ،ب،ج ،د(املستفادة من الفقرات السابقة 

وبعد اللقاءات االستشارية ،. صياغة البعض منها من الناحية اللغوية واإلجرائية إىلالفقرات من ناحية واحلاجة 
.فقرات أخرى وإدماجمت حذف بعض الفقرات وإضافة أخرى ويف ضوء اقرتاحات وآراء املختصني

اجلدول فقرة موزعة على مثانية جماالت كما هي مبينة يف ) 50(ومنه مت احلصول على قائمة الكفايات يف شكلها النهائي حتتوي على
: أدناه ) 10(رقم 
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)1(الملحق أنظر - يف االبتدائيالرتبوية للمشرفنييبني قائمة الكفايات )10(اجلدول رقم 
جماالت الكفاءاتر قم عدد أرقام الفقراتاإلشرافية الرتبوية

الفقرات
النسبة 
%املئوية 

%70714-6–5-4–3–2-1لتدريسااإلشراف على عملية 1

%130612-12-11-10-9-8للمعلمنيالنمو املهين والعلمي2

%200714-19-18-17- 16-15-14تطويراملناهج 3

%260612-25-24- 23-22-21العالقات اإلنسانية4

%320612-31-30- 29-28-27القيادة الرتبوية5

%380612-37-36- 35-34-33اإلدارة الصفية6

%420408- 41-40-39النشاط املدرسي الالصفي7

%500816-49-48-47-46- 45-44-43التقومي واالختبارات8

50100%

، وفد بلغت القائمة واإلجراءاتنفس اخلطوات إتباعتحديد قائمة الكفايات االدارية للمشرف الرتبوي فقد مت لو
الذي يبني قائمة )11(فقرة ، كما هي موضحة يف اجلدول رقم 50كفاية أي 50اإلداريةالنهائية للكفايات 

)2(امللحق أنظر - يف االبتدائي الكفايات االدارية للمشرف الرتبوي

جماالت الكفاياتر قم اإلشرافية 
االدارية

%النسبة املئوية عدد الفقراتأرقام الفقرات

7-6–5-4–3–2-1التخطيط1
-8-9

0918%
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-14-13- 12-11-10التنظيم2
15-16-17

0816%

%230612-22-21- 20-19-18القيادة االدارية 3

-28-27- 26-25-24اختاذ القرارات4
29-30

0714%

%350510-34- 33-32-31تفويض الصالحيات5

-40-39- 38-37-36اإلداريةاالتصاالت 6
41-42-43 -44

0918%

%500612-49-48- 47-46-45التقومي واملتابعة7

07505016%

- انتتضمن) االستبيانان(أدايت الدراسة انطالقا مما سبق يتضح أن 
07جماالت بالنسبة الستبيان املعلمني و08فقرة أو كفاية ، توزعت على 50-حسب ما بيناه يف طريقة البناء 

–ضعيفة  –ضعيفة جدا (،جماالت بالنسبة الستبيان املديرين ، معتمدا يف صياغتها على مقياس ليكرت مخاسي التدرج 
ته اإلشرافية الرتبوية واإلدارية وذلك من خالل معرفة درجة ممارسة املشرف الرتبوي لكفايا) عالية جدا –عالية –متوسطة 

قد استخدمت أكثر من أداة ه الدراسة املماثلة هلذو جتدر اإلشارة إىل أن بعض البحوث و الدراسات الو صفية. 

closedذا فان الباحث قد اكتفى باستخدام أداة واحدة هي االستبيان املغلق ول. السابقة  questionnaire جلمع
: و أن األسباب املربرة الستخدام هذه األداة هي . البيانات و املعلومات 

املشتغلون يف أن االستبيان أداة كثرية االستعمال يف معظم البحوث و الدراسات الو صفية ووسيلة يستخدمها _ 1
.البحوث الرتبوية على نطاق واسع 
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ستبيان أداة مالئمة أن كرب حجم العينة و توزيعها على مدارس خمتلفة محل الباحث على االعتقاد بان اال_ 2
نظرا ملا يتميز به من خصائص كسهولة تطبيقه على جمموعات كبرية يف زمن قصري ، و سهولة ملئه من قبل دراسةلطبيعة ال

.تجيبني املس

الخصائص السيكومترية ألداتي الدراسة -5/3

تين تحديد صدق األدا-1

الصدق (للثبات اجلذر الرتبيعيمعادلةوبتطبيق–الصدق التمييزي : مت حساب صدق األداتني بطريقتني مها 
.أنواع خمتلفة من الصدق بغرض التأكد من صالحية األداتني للتطبيق الرتباط الثبات بهمت اعتمادوقد )الذايت

وبتطبيق spssاإلحصائيةباستخدام برنامج احلزمة :حساب الصدق التمييزي ألداة المعلمين-1/1
وهي دالة عند) 8.54)=(ت(مت احلصول على قيمة 2ن= 1)t-test) (ت(اختبار

03وضح يف مللحق وهذا يعين ثبات األداة ، كما هو م) 0.05(و) 0.01(مستوى الداللة 

بنفس الطرية والكيفية مت حساب الصدق التمييزي ألداة املديرين : حساب الصدق التمييزي ألداة املديرين - 1/2
ين ثبات األداة ،  وهذا يع) 0.05(و) 0.01(وهي دالة عند مستوى الداللة ) 7.22)=(ت(، حيث كانت قيمة 

04كما هو موضح يف مللحق كما هو موضح  

)الصدق الذايت(اجلذر الرتبيعي للثبات = الصدق : كما مت حساب الصدق انطالقا من املعادلة التالية -1/3

بلغ الثبات بطريقة : بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق بالنسبة الستبيان املعلمني حساب صدق أداة املعلمني- 1/4
اجلذر الرتبيعي للثبات ، = الصدق : وبتطبيق املعادلة ) 0.72(املعلمنيالتطبيق وإعادة التطبيق بالنسبة الستبيان 

0.84= الذايتفان الصدق

وبتطبيق نفس ) 0.60(وحيث كان معامل الثبات الستبيان املديرين يساوي : حساب صدق أداة املديرين- 1/5
0.77= الذايت فان الصدق املعادلة ،

حيث بلغ معامل االتساق الداخلي : استخدام معادلة كرونباخ ألفا حساب صدق أداة املعلمني بطريقة - 1/6
0.86= الصدق الذايت ومنه فان )0.75(
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حيث بلغ معامل االتساق الداخلي : استخدام معادلة كرونباخ ألفا حساب صدق أداة املديرين بطريقة - 1/7
0.86= الصدق الذايت ومنه فان ) 0.75(

ألنه جتاوز معامل .واملالحظ أن كل معامالت الصدق مقبولة مما يدل على صدق األداتني وقابليتهما للتطبيق 
%0.60الصدق يف كل احلاالت 

:حتديد الثبات -2
متت املعاجلة ألفا ، و استخدام معادلة كرونباخ- االختبارو إعادة االختبار: مت حساب الثبات بطريقتني مها 

.spssباستخدام برنامج احلزمة االحصائية االحصائية
فرد من )73(حيث طبقت األداة على عينة من )test-re-test(لقد اعتمدت طريقة إعادة االختبار- 2/1

بعد مخسة عشر يوما ، مدراء مث أعيد تطبيق األداة على نفس) 17(معلم و) 56(غري أفراد العينة 
(...)ص 05كما هو موضح يف مللحق بالنسبة للمعلمني  ) 0.72(وكان معامل الثبات 

(...)ص 06كما هو موضح يف مللحق بالنسبة للمديرين ،  ) 0.60(و
ويطلق على هذا النوع من pearsonscorrelation)(وذلك باستخدام معامل االرتباط لبريسون 

.بالنسبة لألداتني ثبات مقبول وهو معامل. الثبات باالستقرار
وللتأكد من االتساق الداخلي لكل الفقرات مت استخدام معادلة كرونباخ ألفا فبلغ معامل االتساق الداخلي 

كما هو موضح يف مللحق بالنسبة للمديرين  ) 0.75(و07كما هو موضح يف مللحق بالنسبة للمعلمني  ) 0.75(
08

.نيثابتني، فان االستبيانإحصائيااملتفق عليها ) 0.60(من أن القيمتني أكرباعتباروعلى

:درجة األداتين : سادسا 

، وقد أشار الباحثون إىل ست وسائل مقدار كميإعطاء إن اهلدف من اللجوء إىل أسلوب الدرجات هو
: لتحديد مقدار األداء كما يلي 

حساب الناتج أو االجناز-1
تصنيف االجناز نوعيا -2
حساب تكرارحدوث األداء-3
حدوث األداء-4
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حساب زمن األداء-5
.وصف حالة الفرد املتعلقة بالكفاية املطلوب أداؤها -6

فقرة من فقرات األداء ويف قياسنا مت اعتماد أسلوب التصنيف النوعي لألداء ، وذلك بوضع مخسة بدائل أمام كل
وأعطيت لإلجابات األوزان التالية على الرتتيب ) عالية جدا ،عالية، متوسطة، ضعيفة ، ضعيفة جدا (وهي 

بالنسبة للفقرات السلبية كما هو موضح يف ) 2،3،4،5، 1(بالنسبة للفقرات االجيابية ، و) 5،4،3،2،1(
.) 12(اجلدول 

الدرجة

الفقرة

ضعيفة جداضعيفةمتوسطةعالية عالية جدا

12345الفقرات السلبية
54321الفقرات االجيابية

)1(: نظرا لالعتبارات التالية )Likert(وقد مت اختيار مقياس ليكرت 

.سهولة ويسر إعداده ، ألنه يتيح اختيار أكربعدد من العبارات املرتبطة باالجتاه املراد قياسه -1

.نظرا -2

.عدم الرجوع إىل التحكيم يف بناء املقياس ، بل إىل جتربة كل بند ، ومالحظة عالقته باالجتاه قبل تبنيه -3

.أنه يعطي درجة لكل عبارة من عبارات املقياس ، وعلى املفحوص أن يعرب عن عبارات املقياس مجيعها -4

متثل الدرجة العالية االجتاه االجيايب ، ومتثل الدرجة العالية االجتاه السليب ، وتتكون درجة االجتاه من حاصل مجع -5
عالمات املفحوص 

على جمموعة من التعليمات مقدمة للذين ستطبق لألداةاألوىلاشتملت الصفحة :تعليمات تطبيق أداة القياس 
ضال عن بيانات عامة عن املستجيب ،على الفقرات فاإلجابةهدفها، وكيفية ، كأمهية الدراسة و األداةعليهم 

200م ، ص 1983ايات التعليمية في ضوء النظم ، الطبعة األولى ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ، عمان ، مرعي توفيق ، الكف-1
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)اجلنس –سنوات األقدمية - طبيعة التوظيف(بالنسبة الستبيان املعلمني تتعلق باملتغريات الدميوغرافية التالية 
كما هو مبني يف امللحق ) سنوات األقدمية - املؤهل العلمي(وبالنسبة الستبيان املديرين (...)أنظر امللحق 

:تطبيق أداتي الدراسة -6

م حبيث مت 2010/2011طبقت أداتا الدراسة على عينة الدراسة خالل الفصل الثاين من املوسم الدراسي 
، وقد مت استبعاد بعض االستبيانات توزيها واسرتجاعها على )املسؤولني املباشرين (االستعانة بالسادة املديرين

وبلغ عدد االستبيانات الصاحلة واليت اعتمدت يف - وهي قليلة جدا –نظرا لعدم االستجابة على كامل بنودها 
بالنسبة للمديرين ، ويف نظر الطالب أن هذا هو األسلوب األمثل حلمل 68وبالنسبة للمعلمني 246الدراسة 

أسبوعمدة إعطاءأفراد العينة على اجلدية وااللتزام يف االستجابة واسرتجاع االستبيانات املوزعة كاملة ، وقد مت 
، وهي مدة كافية لقراءة االستبيان واالستجابة علي بنوده

:يةوالحسابالوسائل اإلحصائية -7

:األدوات اإلحصائية التالية إستخدم الطالب يف معاجلته للبيانات والتوصل إىل النتائج

لوصف عينة الدراسة ، ووصف جماالت األداتني ، وبعض النتائج التوضيحية: النسب املئوية- 1

)1() كاي(مربع - 2

)= 2كا التكراراملتوقع املالحظ ر (التكرا
التكراراملتوقع

(2)بطريقة االختبار وإعادة االختبار حلساب الثباتpearsonsمعامل ارتباط بريسون - 3
)t-test()1) (ت(اختبار -4

)3()ألفا كرونباخ(معادلة -5

، األردن ، مكتبة الكناني ، 3عودة ، أحمد سلیمان وفتحي حسن ملداوي ، أساسیات البحث العلمي في التربیة والعلوم االنسانیة ، ط-1
م1992

رياض . :عمر الخرابشة ، بناء برنامج تدريبي لتطوير عملية االتصال اإلداري للعاملين في الجامعات األردنية الرسمية في ضوء كفاياتهم اإلدارية/ ا رياض ستراك -2
)106(مرجع ، صنفس الستراك ، 

3 - Nunnaly,j.c : Paychomatrie theory Mc Graw Hill book Company New York 1978
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وذلك حلساب معامل الثبات على  األداتني ككل ، مت احتساب معادلة الثبات باستخدام برنامج احلزمة االحصائية 
spss وانطالقا من املعادلة التالية :

:واملعادلة هي .ات االشرافية يلكفال) 1()احلدة(حلساب الوسط املرجح )fischer(معادلة فيشر- 6

الدرجات اليت حتصل عليها الفقرة جمموع 

=  للفقرة الوسط املرجح 

1×5ت+2×4ت+3×3ت+4×2ت+5×1ت= للفقرة الوسط املرجح 

ت ك

)تتوافربدرجة عالية جدا(تكرار البعد األول : 1ت

)تتوافرعالية(تكرار البعدالثاين: 2ت

)تتوافربدرجة متوسطة(تكرار البعدالثالث: 3ت

)تتوافربدرجة ضعيفة(تكرار البعدالرابع: 4ت

)تتوافربدرجة ضعيفة جدا(تكرار البعداخلامس: 5ت

تكرارعدد أفراد العينة: ت ك 

:)4(الوسط املرجح للمجال الواحد وللمجاالت كافة 

=الوسط املرجح للمجال 

عدد املستجيبنيxعدد الفقرات 

تكرار االستجابات: حيث ت
427رياض ستراك ، مرجع سابق ، ص: مجبل علوان محمود ، التوقعات المستقبلية لإلدارة الجامعية في العراق في القرن الحادي والعشرين في / رياض ستراك -1

عدد املستجيبني



طريقة الدراسة التطبيقية ونتائجها                   الفصل السابع   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

351

جمموع التكرارات: مج ت 

= الوسط املرجح للمجاالت كافة 

xعدد املستجيبني

Excelاإلحصائيوالربنامج Spssاإلحصائيةمت معاجلة البيانات عن طريق برنامج احلزمة -7
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عرض ووصف نتائج الدراسة: ثانيا
بعرض ووصف النتائج املتعلقة باستجابات أفراد العينة حول الكفايات اإلشرافية للمشرفني الرتبويني بحثاملهذا يفسنقوم

حتديد الكفايات اإلشرافية اإلدارية والرتبوية الالزمة للعمل اإلشرايف يف مرحلة التعليم االبتدائي من خالل الدراسة بغرض 
. امليدانية اليت أجراها الباحث مبدينة سطيف

:وسنقوم بعرض النتائج وفقا لإلجراءات التالية 
يارا لقياس الدرجة املتحصل عليها من خالل مع%)60(ووزنه املئوي ) 3(لقد اعتمد الباحث الوسط الفرضي - 1

.ألوزان االستبيان اخلمسة اللفظياستجابات عينيت الدراسة ، وذلك ضمن التقدير
أي )  1(وأدىن درجة فيه) 5(قام الباحث حبساب الوسط الفرضي ووزنه املئوي من خالل مجع أعلى درجة يف املقياس - 2
) .3(ومنه فان الوسط الفرضي هو 3)=2÷6(أي ) 2(6) =5+1(

: مضروب يف مائة كما يلي) 5(على أعلى درجة يف املقياس ) 3(أما الوزن املئوي فتم حسابه بقسمة الوسط الفرضي 
%60وبذلك يكون الوزن املئوي للوسط الفرضي 60%=100×)5÷3(
أفراد عينيت الدراسة يف حتديد مدى ممارسة املشرفني اعتمد الباحث الوسط الفرضي ووزنه املئوي لوصف استجابات - 3

.
4 -

:كافة كما يلي 
:ب الوسط املرجح لكل فقرة بالقانون التايل حسا- أ

عدداملستجيبني/جمموع التكرارات اليت حصلت عليها الفقرة=الوسط املرجح للفقرة 
مج ت/ 5×1ت+4+2ت+3×3ت+4×2ت+5×1ت=ومنه فان الوسط املرجح للفقرة 

:حساب الوسط املرجح للمجال الواحد بنفس القانون كما يلي - ب
عدداملستجيبني×عدد الفقرات /= الوسط املرجح للمجال 

:حساب الوسط املرجح للمجاالت كافة بنفس القانون كما يلي - ج
)1(عدداملستجيبني×/= الوسط املرجح للمجاالت كافة 
لدراسة اليت مت التوصل إليها بعد مجع البيانات عن طريق أدايت الدراسة ومعاجلتها إحصائيا ، و نقوم بعرض ووصف نتائج ا

:وذلك وفقا ألسئلة الدراسة وكما يلي 

1- Kurtz :Albert K.& Mayo :Samuel T. , Statistical Methods in Education and Psychology ,(NewYork :Springer-Veralg,1979)
pp40-41
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النتائج املتعلقة بالسؤال األول- 1
ما هي الكفايات اإلشرافية األدائية اليت حيتاج فيها املشرفون الرتبويون يف االبتدائي إىل تدريب من وجهة نظر أفراد -1/1

العينة ؟ 
لإلجابة على هذا السؤال مت حساب الوسط املرجح ووزنه املئوي لتحديد قائمة الكفايات األدائية اليت حيتاج فيها املشرف 

تدريب و حسب كل جمال من جماالت اإلشراف ، وذلك من وجهة نظر كل من املعلمني  الرتبوي يف االبتدائي إىل
.واملديرين

ما هي الكفايات اإلشرافية األدائية الرتبوية اليت حيتاج فيها املشرفون الرتبويون يف االبتدائي إىل تدريب من وجهة -1/1/1
نظراملعلمني ؟

كانت النتائج كما Excelأو الوسط املرجح  ومبعاجلة البيانات احصائيا بالربنامج االحصائي - فيشر–وباستخدام معادلة 
:هي مبينة يف اجلدول أدناه كما يلي 

يبني قيم الوسط املرجح والوزن املئوي الستجابات املعلمني حول الكفايات اإلشرافية للمشرفني الرتبويني) 13(جدول 

%الوزن املئويالوسط املرجحالكفاياتالرقم
االشراف 

على عملية 
التدريس

يسهم يف الدرس أثناء الزيارة اإلشرافية لتصحيح 1
أخطاء الدرس

3,3632653167,2653061

يعقد لقاءات فردية مع املعلمني بعد الزيارة اإلشرافية 2
ليوجههم مبا هو مطلوب أداؤه

3,624489872,4897959

4,0857142981,7142857أثناء الزيارة اإلشرافية على التحضري اليومييركز 3
4

الشهرية واليومية
3,9061224578,122449

يوجه املعلمني الستخدام طرائق التدريس املناسبة 5
للموضوع الدراسي 

3,6448979672,8979592

2,9224489858,4489796املعلمني للتخطيط لربنامج الزيارة اإلشرافيةيتعاون مع6

يقوم بتعديل نقاط الضعف لدى املعلم وإرشاده بطرق 7
أكثر فعالية

3,4816326569,6326531

3,575510271,5102041

النمو العلمي 
واملهين

3,3278688566,557377يسهم يف حتسني مستوى معرفة املعلمني يف مواد 8
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يف التعليم
يشجع املعلمني على زيادة تأهيلهم الرتبوي من خالل 9

حضورهم الدورات التدريبية
3,3591836767,1836735

احتياجات التالميذ يبصر املعلمني بأساليب حتديد10
ذوي التحصيل املتدين

3,1229508262,4590164

يزود املعلمني بأساليب تشخيص التالميذ وتصنيفهم 11
حسب الفرروق الفردية

3,0979591861,9591837

يدرب املعلمني على استخدام وسائل تعليمية خمتلفة 12
ترتبط باملوضوع التعليمي

3,3086419866,1728395

يشجع املعلمني على القيام بإجراء البحوث 13
والدراسات الرتبوية املتخصصة

3,1152263462,3045267

3,2219718164,4394361

3,4918032869,8360656ميكن املعلمني من أساليب تطبيق املناهج14
إثراء يرشد املعلمني إىل طرائق استثمار البيئة احمللية يف 15

املناهج
3,2775510265,5510204

3,1551020463,1020408يسهم يف وضع املناهج الرتبوية16
يتابع نشاطاته التوجيهية يف دقة وتنظيم حيرص على 17

توصيل مقرتحات املعلمني اخلاصة بتطوير املناهج 
والكتب إىل اجلهات املختصة

3,0816326561,6326531

تطوير 
املناهج

يسهل عملية إجراء البحوث والدراسات املتعلقة 18
بتطوير املناهج

3,1346938862,6938776

حيث املعلمني على االستجابة19
للتغريات اليت حتدث يف املناهج

3,6065573872,1311475

يعمل على تذليل الصعوبات اليت تعرتض تنفيذ 20
املناهج الدراسية

3,2950819765,9016393

3,291774665,835492

العالقات 
االنسانية

2,8326530656,6530612يعمل على توثيق عالقاته مع أولياء أمورا لتالميذ 21

2,9714285759,4285714يشارك يف االحتفاالت واملناسبات اليت تقيمها املدرسة22
3,1020408262,0408163حاجات املعلمني وظروفهم الشخصيةيتفهم 23
3,2448979664,8979592خيتار األساليب اإلنسانية املناسبة يف التعامل 24
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واالتواصل مع املعلمني 
يسهم يف معاجلة بعض املشكالت اخلاصة باملعلمني 25

عند اإلمكان
3,0612244961,2244898

3,1387755162,7755102اإلنسانية بني املعلمني كافةينمي العالقات 26
3,058503461,170068

القيادة 
الرتبوية

3,1078838262,1576763ينمي روح املبادأة و اإلبداع لدى املعلمني27
التي يعملون على الكفاياتيقنع المعلمين بقيمة 28

تحقيقها
3,5510204171,0204082

يؤثر إيجابيا في سلوكيات المعلمين بتحفيزهم 29
ليكونوا أكثر حرصا على تحقيق الكفايات 

المستهدفة 

3,5795918471,5918367

يستثمرا إلمكانات الفردية للمعلمني يف تطوير مستوى 30
التالميذ

3,3836734767,6734694

اهتمام يؤدي مهامه اإلشرافية بشكل يستقطب 31
العاملني لطريقة أدائها

3,3020408266,0408163

ينوع يف أساليب القيادة اإلدارية اليت يستخدمها يف 32
املواقف الرتبوية املختلفة

3,1510204163,0204082

3,3458717966,9174359

االدارة 
الصفية

لبحث جيتمع مع املعلمني قبل الزيارة اإلشرافية 33
املشكالت الصفية

2,7469387854,9387755

يبصر املعلمني باألساليب الفاعلة إلدارة الصف 34
والتفاعل الصفي

3,0857142961,7142857

3,4816326569,6326531يالحظ ما يقوم به املعلمون داخل الصف مبهارة عالية35

والتالميذ داخل يرصد التفاعل اللفظي بني املعلمني 36
الصف باستعمال أدوات املالحظة املنظمة

3,5142857170,2857143

يعطي املعلمني توجيهات إلتباعها يف الدروس الالحقة 37
بشأن إدارة الصف 

3,5428571470,8571429

3,2775510265,5510204حيرتم أفكار املعلمني يف حل املشكالت الصفية38

3,2748299365,4965986كامال
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النشاط 
املدرسي 
الالصفي

2,7469387854,9387755يشارك املعلمني يف القيام باألنشطة املدرسية املختلفة39
يشارك املعلمني يف حتديد أهداف األنشطة املدرسية 40

العلمية والثقافية واالجتماعية وغريها
2,7551020455,1020408

مع املعلمني واملدير برنامج للنشاطات الالصفية يضع 41
على مدى أيام السنة

2,6408163352,8163265

حيفز املعلمني والتالميذ للمشاركة يف األنشطة 42
الالصفية

2,8938775557,877551

2,7591836755,1836735
التقومي 

واالختبارات
التقومي الذايت وممارسته يشجع املعلمني على استخدام 43

فعليا
3,3551020467,1020408

يوجه املعلمني الستخدام أساليب تقومي متنوعة مع 44
التالميذ

3,4530612269,0612245

يفسر للمعلمني نتائج االختبارات والدروس 45
املستخلصة منها

3,1061224562,122449

3,1387755162,7755102األسئلة االختباريةيبني للمعلمني أسس وتقنيات بناء 46
يقوم املعلمني وفقا ملعايري التقومي املعتمدة من قبل وزارة 47

الرتبية
3,3469387866,9387755

يشرح للمعلمني كيفية بناء االختبارات وفق بيداغوجيا 48
الكفايات

3,0816326561,6326531

2,9959183759,9183673االختباراتيناقش املعلمني يف نتائج 49
3,2979591865,9591837يقوم مستوى حتقق الكفايات لدى املعلمني50

3,2219387864,4387755
3,2186980264,3739605

أما فيما خيص ) 64.37(بوزن مئوي ) 3.21(بالنسبة للمجاالت كافة بالنسبة للكفايات الرتبوية فقد بلغ الوسط املرجح 
–أي حسب احلاجة اىل التدريب –

بوسط مرجح ) العالقات االنسانية(وكانت املرتبة الثانية لصاحل جمال ) 55.18(وبوزن مئوي ) 2.75(بوسط مرجح 
بوسط مرجح )التقومي واالختبارات والنمو العلمي واملهين(ويأيت يف املرتبة الثالثة كل من جمال )61.17(ووزن مئوي )3.05(
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) 65.49(ووزن مئوي ) 3.27(بوسط مرجح ) االدارة الصفية(وحيتل املرتبة الرابعة جمال ) 64.43(وبوزن مئوي ) 3.22(
القيادة (يف حني حيتل جمال ) 65.83(ووزن مئوي ) 3.29(جح بوسط مر ) تطوير املناهج(بينما حيتل املرتبة اخلامسة جمال 

االشراف على عملية (ويأيت يف املرتبة األخرية جمال ) 63.02(ووزن مئوي ) 3.34(املرتبة السادسة  بوسط مرجح ) الرتبوية 
)71.51(ووزن مئوي) 3.57(بوسط مرجح)التدريس

ئــوي للكفايــات الرتبويــة يف كــل جمــال مــن جمــاالت االســتبيان مــن يلخــص لنــا معــدل الوســط املــرجح والــوزن امل) 13(واجلــدول 
وجهة نظر املعلمني مرتبة تنازليا

وبوزن مئوي )3,21(
،  وهي ختتلف من جمال إىل آخر وهي مرتبة حسب عدد الكفايات اليت حيتاج فيها إىل تدريب تنازليا حبسب )64,37(

:كما يلي ) 10(نسبة احلاجات يف كل جمال إىل العدد الكلي للحاجات، كما يوضحه اجلدول رقم 
:) 13(حسب نتائج اجلدول 

)حاجات04(النشاط املدرسي الالصفي -1
)حاجات03(العالقات االنسانية -2
)حاجة لكل منهما02) (نفس الرتبة(اإلدارة الصفية - التقومي واالختبارات-3
)حاجة لكل منها01) (نفس الرتبة(النمو العلمي واملهين -املناهجتطوير -اإلشراف على عملية التدريس-4
)حاجات0(القيادة الرتبوية -5

:
املعلمني يف حتديد مشاركة-مشاركة املعلمني يف القيام باألنشطة املدرسية املختلفة( كفايات جمال النشاط املدرسي - 1

برنامج للنشاطات - مع املعلمني واملدير - القيام بوضع -أهداف األنشطة املدرسية العلمية والثقافية واالجتماعية وغريها
)حتفيز املعلمني والتالميذ على املشاركة يف األنشطة الالصفية-الالصفية على مدى أيام السنة 

- (كفايات جمال العالقات االنسانية - 2
املسامهة يف معاجلة بعض املشكالت اخلاصة باملعلمني عند -املشاركة يف االحتفاالت واملناسبات اليت تقيمها املدرسة

.)اإلمكان
مناقشة - االختبارات وفق بيداغوجيا الكفايات للمعلمني كيفية بناءتقدمي شرح (كفايات جمال التقومي واالختبارات - 3

)االختبارات اليت جترى للتالميذاملعلمني يف نتائج 
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تبصري املعلمني -االجتماع مع املعلمني قبل الزيارة اإلشرافية لبحث املشكالت الصفية(كفايات االدارة الصفية - 4
)باألساليب الفاعلة إلدارة الصف والتفاعل الصفي

)التعاون مع املعلمني للتخطيط لربنامج الزيارة اإلشرافية(الشراف على عملية التدريس كفايات ا- 5
)احلرص على توصيل مقرتحات املعلمني اخلاصة بتطوير املناهج والكتب إىل اجلهات املختصة(كفايات تطوير املناهج - 6
)ذ وتصنيفهم حسب الفروق الفرديةتزويد املعلمني بأساليب تشخيص التالمي(كفايات النمو العلمي واملهين- 7

يلجأ املشرف اىل اعتماد وسائل وأدوات وأساليب حديثة الكتساب هذه الكفاية ومتكني املعلمني منها ، ويعترب البحث 

.أن حث املعلمني وتشجيعهم على التطورالعلمي الذايت كفيل بتحقيق النتائج املرجوة ، كما

كفاية14وبشكل إمجايل بلغ عدد الكفايات الرتبوية اليت حيتاج فيها املشرف الرتبوي إىل تدريب 
عقد لقاءات فردية مع (يف املرتبة الرابعة اخلاصة بكفاية ) 2(وتأيت الفقرة ) 69.63(ووزن مئوي ) 3.48(بوسط مرجح 

وتأيت الفقرة ) 72.48(ووزن مئوي ) 3.62(بوسط مرجح ) املعلمني بعد الزيارة اإلشرافية ليوجههم مبا هو مطلوب أداؤه
بوسط ) توجيه املعلمني الستخدام طرائق التدريس املناسبة للموضوع الدراسي(يف املرتبة اخلامسة اخلاصة بكفاية ) 5(

اإلطالع على اخلطط (يف املرتبة السادسة وهي ختص كفاية ) 4(بينما تأيت الفقرة ) 72.89(ووزن مئوي) 3.64(مرجح 
وحتتل املرتبة السابعة ) 78.12(ووزن مئوي ) 3.90(بوسط مرجح ) 

لى الرتكيز أثناء الزيارة اإلشرافية ع(املتعلقة بكفاية ) 3(واألخرية الفقرة 
.)81.71(ووزن مئوي ) 4.08(بوسط مرجح ) التحضري اليومي

اليت حيتاج فيها املشرفون الرتبويون يف االبتدائي إىل تدريب من وجهة اإلداريةما هي الكفايات اإلشرافية األدائية - 2/ 1/1
.نظراملديرين 

Excelبالربنامج االحصائي إحصائياأو الوسط املرجح ، ومعاجلة البيانات - فيشر–قام الطالب باستخدام معادلة 

قيم الوسط املرجح والوزن املئوي الستجابات املديرين حول يبني )14(فكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول رقم
للمشرفني الرتبوينياإلداريةالكفايات اإلشرافية 

الوزن املئوياملرجحالوسطالكفاياتالرقم
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480يلم بالسياسة الرتبوية1التخطيط

3,9565217479,1304348يفهم الفلسفة الرتبوية2

4,188405883,7681159يعرف الكفايات الرتبوية وأنواعها3

4,3188405886,3768116يوجه خطة املدرسة استنادا إىل توجيهات الوزارة4

املديرين على إعداد اخلطة ورسم براجمها جييد تدريب 5
التنفيذية على مدار العام الدراسي

4,0724637781,4492754

يوصي بتطبيق مبدأ األولويات عند وضع خطة املدرسة 6
مبا يناسب اإلمكانيات االبشرية واملادية املتاحة

4,0869565281,7391304

3,8260869676,5217391مستوى املدارسيشرك املديرين يف وضع اخلطط على 7

4,0289855180,5797101يعمل على تذليل الصعوبات اليت تعرتض تنفيذ اخلطة8

94,0144927580,2898551

3,6103059672,2061192

العلمية والفنية والرياضية يشرف على إنشاء اللجان 10التنظيم
للمدرسة بداللة الكفايات

3,7681159475,3623188

4,0144927580,2898551يتابع أساليب حفظ البيانات واملعلومات املدرسية11

يبصر إدارة املدرسة بطرائق الرد على املذكرات 12
واملراسالت الرمسية املتعلقة بالقضايا الرتبوية

4,1449275482,8985507

ميتلك مهارة يف حتديد مسات ومواصفات مديري 13
املدارس

4,0724637781,4492754

4,0869565281,7391304يلم بالتشريعات الرتبوية السارية14
4,3623188487,2463768يؤدي املراسالت الرمسية بشكل منتظم ودون تأخري15
4,1014492882,0289855اجتماعات املعلمني مع يوجه على أن تكون مواعيد 16
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أولياء التالميذ ال تؤثر على سري التدريس
4,0434782680,8695652يتابع نشاطاته التوجيهية يف دقة وتنظيم17

4,0742753681,4855072

القيادة االدارية
4,188405883,7681159جييد مهارة التفاوض مع اآلخرين18

4,217391384,3478261جيتهد يف اجياد حلول ملشكالت العاملني يف املدرسة19

يسمح للعاملني يف املدرسة باملبادرة وطرح األفكار 20
اجلديدة

4,1159420382,3188406

21
بذلك

4,1159420382,3188406

4,1449275482,8985507ميتلك خصائص قيادية جتعله مؤثرا يف سلوكيات إدارة22

يتمتع بشخصية إنسانية قادرة على املوازنة بني واجباته 23
الوظيفية ورضا العاملني يف املدرسة

4,188405883,7681159

4,1618357583,236715المجال كامال

3,9565217479,1304348يطبق مبدأ املشاركة يف صناعة القرار واختاذه24القراراتإختاذ 

253,9420289978,8405797

3,9420289978,8405797حيرص على حتديد أبعاد املشكالت املدرسية26

3,9565217479,1304348املشكالت املدرسيةجيمع املعلومات والبيانات عن 27

يعمل على إجياد أكثر من بديل حلل املشكالت 28
املدرسية

4,0289855180,5797101

4,1159420382,3188406يتابع تنفيذ القرارات املتخذة29

4,2753623285,5072464ال يتخذ أي قرار إال بعد التثبت من حيثيات املشكلة30
4,031055980,621118
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تفويض 
الصالحيات

4,0869565281,7391304يفوض الصالحية ملن يستحقها فعال من املرؤوسني31
يعتقد بأن تفويض الصالحيات من موفرات الوقت 32

واجلهد
4,1014492882,0289855

يدرك أن تفويض الصالحية ينمي الشعور العايل 33
عند العاملني يف املدرسةباملسؤولية 

4,1014492882,0289855

مييل إىل شرح آلية العمل املطلوب قبل تفويض 34
الصالحية

4,1014492882,0289855

مينح العاملني يف املدرسة الثقة ملمارسة تفويض 35
الصالحية

4,1304347882,6086957

4,1043478382,0869565
االتصاالت 

اإلدارية
ميتلك القدرة على االبداع يف إرسال البيانات 36

والتعليمات اإلدارية
4,1304347882,6086957

374,1739130483,4782609
4,1449275482,8985507يشجع على إتباع سياسة الباب املفتوح يف إدارة املدرسة38
4,1014492882,0289855يعتمد يف اختيار وسيلة االتصال على عدد األشخاص 39

يعتمد وسائل متنوعة يف االتصال مثل االجتماعات 40
واللقاءات الدورية الندوات

4,2463768184,9275362

4,0579710181,1594203يفهم لغة اإلتصال الرمزي وحيلل أبعادها عند اآلخرين41
يستخدم الوسائل احلديثة يف اتصاالته42

اإلدارية
4,0144927580,2898551

4,0869565281,7391304ضوء درجة سرية الرسالةخيتار نوعية وسيلة االتصال يف43
يتجنب التباس الفهم لدى املستقبل بتحديد اهلدف 44

بوضوح
4,1014492882,0289855

4,1175523382,3510467
4,1304347882,6086957يصارح إدارة املدرسة بنتائج تقومي أدائها45التقومي واملتابعة

حيدد اإلجراءات التصحيحية لالحنرافات عن الكفايات 46
املنشودة

4,1014492882,0289855

يرصد االحنرافات باألداء الفعلي عن الكفايات 47
املستهدفة دون تأخري

4,1014492882,0289855

4,1594202983,1884058يتابع تنفيذ اخلطط املدرسية بإجراءات موضوعية48
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واملتعلق بنتائج استجابات املديرين حول الكفايات اإلشرافية اإلدارية للمشرفني الرتبويني فان ) 14(حسب اجلدول أعاله 
، يف حني األوسط املرجحة للمجاالت كافة  ) 80.48(وبوزن مئوي ) 4.02(كافة بلغ قيمة الوسط املرجح للمجاالت  

وبلغت األوسط املرجحة %)60() 3(كانت فوق الوسط املرجح الفرضي
:

) .72,20(بوزن مئوي ) 3,61(جمال التخطيط -1
)81,48(بوزن مئوي ) 4,07(جمال التنظيم -2
)83,23(بوزن مئوي ) 4,16(جمال القيادة االدارية -3
)80,62(بوزن مئوي ) 4,03(جمال اختاذ القرارات -4
)82,08(بوزن مئوي ) 4,10(جمال تفويض الصالحيات -5
)82,35(بوزن مئوي ) 4,11(جمال االتصاالت االدارية -6
)81,40(بوزن مئوي ) 4,07(جمال املتابعة والتقومي -7

) 3.82(أما فيما يتعلق بقيم فقرات كل جمال ففي جمال التخطيط فقد تراوحت قيم الوسط املرجح بني حد أدىن 
أما ) 4(بالنسبة للفقرة ) 86.37(بوزن مئوي ) 4.31(وحد أعلى ) 7(بالنسبة للفقرة ) 76.52(بوزن مئوي 

وحد أعلى ) 10(بالنسبة للفقرة ) 75.36(بوزن مئوي ) 3.76(جمال التنظيم فكان احلد األدىن للوسط املرجح 
يف حني يف جمال القيادة االدارية كان احلد األدىن للوسط ) 15(بالنسبة للفقرة ) 87.24(بوزن مئوي ) 4.36(

بوزن مئوي ) 4.18(وحد أعلى )21(و) 20(بالنسبة للفقرتني ) 82.31(بوزن مئوي ) 4.11(املرجح 
ويف جمال اختاذ القرارات تراوحت قيم الوسط املرجح بني حد أدىن ) 23(و) 18(للفقرتني بالنسبة ) 83.76(
) 85.50(بوزن مئوي ) 4.27(وحد أعلى ) 26(و)25(بالنسبة للفقرتني ) 78.84(بوزن مئوي ) 3.94(

وي بوزن مئ) 4.08(أما جمال تفويض الصالحيات فكان احلد األدىن  للوسط املرجح ) 30(بالنسبة للفقرة 
ويف جمال )35(بالنسبة للفقرة ) 82.60(بوزن مئوي ) 4.13(وحد أعلى ) 31(بالنسبة للفقرة ) 81.73(

وحد ) 42(بالنسبة للفقرة ) 80.28(بوزن مئوي ) 4.01(االتصاالت االدارية بلغ احلد األدىن للوسط املرجح 
عة والتقومي فقد تراوحت قيم الوسط أما جمال املتاب) 40(بالنسبة للفقرة ) 84.92(بوزن مئوي ) 4.24(أعلى 

يعتمد املعايري املوضوعية يف تقومي إدارة املدرسة يف49
أبعادها املختلفة

4,0289855180,5797101

3,8985507277,9710145الوظيفية مبوضوعيةيعاقب املقصرين يف إجناز أدوارهم 50
4,0700483181,4009662

4,0242030680,4840613
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بوزن مئوي ) 4.15(وحد أعلى ) 49(بالنسبة للفقرة ) 80.57(بوزن مئوي ) 4.02(املرجح بني حد أدىن 
. )48(بالنسبة للفقرة ) 83.18( الثاينالنتائج املتعلقة بالسؤال -2
يف قائمة االحتياجات ؟اإلداريةهل متثل الكفايات الرتبوية النسبة األكربأم الكفايات - 2/1

اجلدول لإلجابة على هذا السؤال نقوم بعرض نتائج قائمة الكفايات الرتبوية واإلدارية اليت حيتاج فيها إىل تدريب من خالل 
.أدناه 

يلخص نتائج قائمة الكفايات الرتبوية اليت حيتاج فيها املشرف إىل تدريب مرتبة حسب الذي)15(رقم جدول 

) 15(بالنظر إىل نتائج اجلدول 
:هي 

الرتتيب

التنازيل

عدد الكفايات/ رقم الفقرات
احلاجات

نسبة نسبة احلاجات 
حاجات 

جمموع 
الكفايات 

كافة

نسبة احلاجات 
إىل جمموع 

%احلاجات

النشاط املدرسي 1
الالصفي

39-40-41-4204100828.57

250350621.5-22-21العالقات االنسانية2
490225414.3-48التقومي واالختبارات 3

340233.33414.3-33االدارة الصفية
االشراف على عملية 4

التدريس
060114.28527.14

170114.28527.14تطوير املناهج
110116.66627.14النمو العلمي واملهين

00000القيادة الرتبوية5
%141410050100جماالت08
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املعلمني يف حتديد مشاركة - مشاركة املعلمني يف القيام باألنشطة املدرسية املختلفة( كفايات جمال النشاط املدرسي -1
برنامج للنشاطات - مع املعلمني واملدير - القيام بوضع -أهداف األنشطة املدرسية العلمية والثقافية واالجتماعية وغريها

)حتفيز املعلمني والتالميذ على املشاركة يف األنشطة الالصفية-الالصفية على مدى أيام السنة 
- ا(كفايات جمال العالقات اإلنسانية - 2

املسامهة يف معاجلة بعض املشكالت اخلاصة باملعلمني عند -املشاركة يف االحتفاالت واملناسبات اليت تقيمها املدرسة
)اإلمكان

ء االختبارات التحصيلية بداللة األهداف تقدمي شرح للمعلمني حول كيفية بنا(كفايات جمال التقومي واالختبارات - 3
االجتماع مع املعلمني قبل الزيارة اإلشرافية (كفايات اإلدارة الصفية ) + مناقشة املعلمني يف نتائج االمتحانات- التعليمية

)تبصري املعلمني باألساليب الفاعلة إلدارة الصف والتفاعل الصفي-لبحث املشكالت الصفية
)التعاون مع املعلمني للتخطيط لربنامج الزيارة اإلشرافية(لى عملية التدريس كفايات اإلشراف ع- 4
)احلرص على توصيل مقرتحات املعلمني اخلاصة بتطوير املناهج والكتب إىل اجلهات املختصة(كفايات تطوير املناهج - 5
)هم حسب الفروق الفردية تزويد املعلمني بأساليب تشخيص التالميذ وتصنيف(كفايات النمو العلمي واملهين- 6

باملائة 28وهي متثل نسبة. كفاية14وبشكل إمجايل بلغ عدد الكفايات الرتبوية اليت حيتاج فيها املشرف الرتبوي إىل تدريب 
.من جمموع الكفايات الرتبوية 

) 14(املتعلقة باالحتياجات التدريبية للمشرف فهي ملخصة يف اجلدول اإلداريةأما خبصوص النتائج املتعلقة بالكفايات 
. حسب معدل الوسط املرجح والوزن املئوي للكفايات اإلدارية  يف كل جمال من جماالت االستبيان من وجهة نظر املديرين 

) 4,16(اوح بني حد أعلى) 14(اجلدول نتائجيتضح منف
بوزن )4.02( ) 72,20(بوزن مئوي) 3,61(وحد أدىن )83,23(بوزن مئوي 

كما أن كل الكفايات كانت ).50(وبالتايل فال حيتاج إىل تدريب يف كافة الكفايات اإلدارية  اخلمسني ) 80,48(مئوي 
املعتمد يف الدراسة كمعييار للحطم على حتقق الكفاية ) 60(ووزنه املئوي ) 3(الوسط الفرضي أوساطها املرجحة أكرب من 

) 14(وحسب نتائج اجلدول السابق . من عدمه 
.%0ومتثل 0ي اإلدارية اليت حيتاج فيها املشرف الرتبوي يف االبتدائي إىل تدريب تساو 

انطالقا من نتائج استجابات عينة املديرين على بنود االستبيان اخلمسني حول درجة ممارسة املشرف الرتبوي يف االبتدائي 
للكفايات اإلدارية ومن مث حتديد االحتياجات التدريبية للمشرفني بغرض تصميم برنامج تدرييب هلم واقرتاحه للهيئات 

وزارة الرتبية الوطنية ، فان مجيع الكفايات اإلدارية متارس مبستوى مقبول ومرضي وبدرجة عالية املسؤولة على التكوين يف 
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والفرق ) 64,37(وبوزن مئوي ) 3,21(رتبوية بلغ )80,48(وبوزن مئوي )4,02(
وهذا الرتكيز على اجلانب اإلداري يؤثرسلبا على األداء الرتبوي حيث كان الوسط املرجح العام جلميع كفاياته يف كل . واضح

.
ـــدائي إىل تـــدريب مـــع : خالصـــة  ـــاج فيهـــا املشـــرف الرتبـــوي يف االبت ـــة الـــيت حيت ـــة بـــني عـــدد الكفايـــات اإلداري وال وجـــه للمقارن

كفايـة 14) كفايـة )0((كـان منعـدما عـدد الكفايـات اإلداريـة  أنالكفايات الرتبوية حيث 
.%100فالكفايات الرتبوية متثل النسبة .  :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث -3
هل ختتلف االحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر أفراد العينة باختالف -3/1

مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظراملعلمني هل ختتلف االحتياجات التدريبية الرتبوية للمشرفني الرتبويني يف- 3/1/1

:
:جمال النشاط املدرسي الالصفي - أ

اإلشرافية للمشرفني الرتبويني يف قيم الوسط املرجح والوزن املئوي الستجابات املعلمني حول الكفايات)  16(جدول رقم 
جمال النشاط املدرسي الالصفي

%الوزن املئويالوسط املرجحالكفاياتالرقم

النشاط املدرسي 
الالصفي

2,7469387854,9387755يشارك املعلمني يف القيام باألنشطة املدرسية املختلفة39

األنشطة املدرسية العلمية يشارك املعلمني يف حتديد أهداف 40
والثقافية واالجتماعية وغريها

2,7551020455,1020408

يضع مع املعلمني واملدير برنامج للنشاطات الالصفية على 41
مدى أيام السنة

2,6408163352,8163265

2,8938775557,877551حيفز املعلمني والتالميذ للمشاركة يف األنشطة الالصفية42

2,7591836755,1836735



طريقة الدراسة التطبيقية ونتائجهاالفصل السابع         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

366

فان قيمة الوسط املرجح للمجال ككل ) 16(خبصوص جمال النشاط املدرسي الالصفي وانطالقا من نتائج اجلدول رقم 
)55.18(بوزن مئوي ) 2.75(بلغت 

:إىل التدريب كما يلي حسب احلاجة 
) وضع برنامج للنشاطات الالصفية مع املعلمني واملديرعلى مدى أيام السنة(املتعلقة بكفاية )41(تعود املرتبة األوىل للفقرة 

مشاركة (املتعلقة بكفاية ) 39(وتأيت يف املرتبة الثانية الفقرة ) 57.87(بوزن مئوي ) 2.64(حيث بلغ الوسط املرجح 
ويف املرتبة الثالثة ) 54.93(بوزن مئوي ) 2.74(حيث بلغ الوسط املرجح ) القيام باألنشطة املدرسية املختلفةاملعلمني يف
مشاركة املعلمني يف حتديد أهداف األنشطة املدرسية العلمية والثقافية واالجتماعية (املتعلقة بكفاية ) 40(تأيت الفقرة

حتفيز (املتعلقة بكفاية ) 42(وتعود املرتبة الرابعة واألخرية للفقرة) 55.10(ووزن مئوي ) 2.75(بوسط مرجح ) وغريها
)57.87(ووزن مئوي )2.89(بوسط مرجح)ذ للمشاركة يف األنشطة الالصفيةاملعلمني والتالمي

:جمال العالقات االنسانية -ب 

الرتبويني اإلشرافية للمشرفني قيم الوسط املرجح والوزن املئوي الستجابات املعلمني حول الكفايات)  17(جدول رقم 
يف جمال العالقات االنسانية

%الوزن املئويالوسط املرجحالكفاياتالرقم

العالقات 
االنسانية

2,8326530656,6530612يعمل على توثيق عالقاته مع أولياء أمورا 21

واملناسبات اليت يشارك يف االحتفاالت 22
تقيمها املدرسة

2,9714285759,4285714

يتفهم حاجات املعلمني وظروفهم 23
الشخصية

3,1020408262,0408163

خيتار األساليب اإلنسانية املناسبة يف 24
التعامل واالتواصل مع املعلمني 

3,2448979664,8979592

اخلاصة يسهم يف معاجلة بعض املشكالت 25
باملعلمني عند اإلمكان

3,0612244961,2244898

ينمي العالقات اإلنسانية بني املعلمني  26
كافة

3,1387755162,7755102

3,058503461,170068
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أما خبصوص  الفقرات أوالكفايات) 61.17(بوزن مئوي ) 3.05(بالنسبة للمجال ككل فان الوسط املرجح بلغ 
العمل على توثيق عالقاته (اخلاصة بالكفاية ) 21(حيث إن املرتبة األوىل تعود للفقرة ) 09(فكما هو مبني يف اجلدول 

وتأيت يف ) 56.65(بوزن مئوي ) 2.83(حيث بلغ الوسط املرجح ) 
حيث بلغ الوسط ) املشاركة يف االحتفاالت واملناسبات اليت تقيمها املدرسة(اخلاصة بالكفاية ) 22(املرتبة الثانية الفقرة 

اإلسهام يف معاجلة بعض (املتعلقة بكفاية ) 25(يف حني تعود املرتبة الثالثة للفقرة )59.42(بوزن مئوي ) 2.97(املرجح 
املتعلقة ) 23(تليها الفقرة ) 61.22(وبوزن مئوي ) 3.06(بوسط مرجح ) املشكالت اخلاصة باملعلمني عند اإلمكان

) 26(تليها الفقرة ) 62.04(وبوزن مئوي ) 3.10(بوسط مرجح ) تفهم حاجات املعلمني وظروفهم الشخصية(بكفاية 
) 62.77(بوزن مئوي ) 3.13(حيث بلغ الوسط املرجح ) تنمية العالقات اإلنسانية بني املعلمني كافة(اخلاصة بالكفاية 

) اختيار األساليب اإلنسانية املناسبة يف التعامل والتواصل مع املعلمني(املتعلقة بكفاية ) 24(لفقرة وتعود املرتبة اخلامسة ل
) .64.89(وبوزن مئوي ) 3.24(بوسط مرجح 

: جمال التقومي واالختبارات - ث
رفني الرتبويني يف قيم الوسط املرجح والوزن املئوي الستجابات املعلمني حول الكفايات اإلشرافية للمش)  18(جدول رقم 

جمال التقومي واالختبارات
%الوزن املئويالوسط املرجحالكفاياتالرقم

التقومي 
واالختبارات 

3,3551020467,1020408يشجع املعلمني على استخدام التقومي الذايت وممارسته فعليا43

3,4530612269,0612245التالميذيوجه املعلمني الستخدام أساليب تقومي متنوعة مع 44

3,1061224562,122449يفسر للمعلمني نتائج االختبارات والدروس املستخلصة منها45

3,1387755162,7755102يبني للمعلمني أسس وتقنيات بناء األسئلة االختبارية46
3,3469387866,9387755الرتبيةيقوم املعلمني وفقا ملعايري التقومي املعتمدة من قبل وزارة 47

3,0816326561,6326531وفق بيداغوجيا الكفاياتيشرح للمعلمني كيفية بناء االختبارات 48

2,9959183759,9183673ختبارات اليت جترى للتالميذيناقش املعلمني يف نتائج اال49

3,2979591865,9591837الكفايات املستهدفةيقوم مستوى حتقق 50
3,2219387864,4387755
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فان ) 18(وحسب ما هو موضح يف اجلدول )64.37(بوزن مئوي ) 3.22(بالنسبة للمجال ككل فان الوسط املرجح بلغ 
وبوزن مئوي ) 2.99(بوسط مرجح ) مناقشة املعلمني يف نتائج االختبارات اليت جترى للتالميذ(املتعلقة بكفاية ) 49(الفقرة 

للمعلمني كيفية بناء االختبارات وفق بيداغوجيا الشرح (واخلاصة بكفاية ) 48(تليها يف املرتبة الثانية الفقرة ) 59.91(
املتعلقة بكفاية ) 45(تليها يف املرتبة الثالثة الفقرة ) 61.63(بوزن مئوي ) 3.08(حيث بلغ الوسط املرجح )الكفايات

وتأيت ) 62.12(وبوزن مئوي ) 3.10(بوسط مرجح ) االختبارات والدروس املستخلصة منهاالتفسري للمعلمني نتائج (
ووزن مئوي ) 3.13(بوسط مرجح ) يبني للمعلمني أسس وتقنيات بناء األسئلة االختبارية(كفايتها ) 46(بعدها الفقرة 

بوسط مرجح ) الكفايات املستهدفةقق تقومي مستوى حت(املتعلقة بالكفاية ) 50(وتعود املرتبة اخلامسة للفقرة ) 62.77(
تقومي املعلمني وفقا ملعايري التقومي املعتمدة (املتعلقة بالكفاية ) 47(تليها يف الرتتيب  الفقرة ) 65.95(ووزن مئوي ) 3.29(

على تشجيع املعلمني(واليت كفايتها ) 43(تليها الفقرة ) 66.93(وبوزن مئوي ) 3.34(بوسط مرجح )من قبل وزارة الرتبية
) 44(وتأيت يف املرتبة األخرية الفقرة ) 67.10(ووزن مئوي ) 3.35(بوسط مرجح ) استخدام التقومي الذايت وممارسته فعليا

ووزن مئوي ) 3.45(بوسط مرجح ) توجيه املعلمني الستخدام أساليب تقومي متنوعة مع التالميذ(املتعلقة بكفاية 
)69.06.(

: جمال النموالعلمي واملهين - ث

قيم الوسط املرجح والوزن املئوي الستجابات املعلمني حول الكفايات اإلشرافية للمشرفني الرتبويني يف )  19(جدول رقم 
جمال النمو العلمي واملهين

%الوزن املئويالوسط املرجحالكفاياتالرقم

النمو العلمي 
واملهين

يسهم يف حتسني 8
طريق تزويدهم باملستجدات املعاصرة يف التعليم

3,3278688566,557377

يشجع املعلمني على زيادة تأهيلهم الرتبوي من خالل حضورهم 9
الدورات التدريبية

3,3591836767,1836735

التالميذ ذوي التحصيل يبصر املعلمني بأساليب حتديد احتياجات 10
املتدين

3,1229508262,4590164

يزود املعلمني بأساليب تشخيص التالميذ وتصنيفهم حسب الفروق 11
الفردية

3,0979591861,9591837
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يدرب املعلمني على استخدام وسائل تعليمية خمتلفة ترتبط باملوضوع 12
التعليمي

3,3086419866,1728395

املعلمني على القيام بإجراء البحوث والدراسات الرتبوية يشجع13
املتخصصة

3,1152263462,3045267

3,2219718164,4394361

) 64.43(بوزن مئوي ) 3.22(وبالنسبة للمجال ككل فان الوسط املرجح بلغ )  19(حسب اجلدول رقم 
تزويد املعلمني بأساليب تشخيص التالميذ وتصنيفهم (املتعلقة بكفاية ) 11(

واخلاصة بكفاية ) 13(تليها يف املرتبة الثانية الفقرة ) 61.95(وبوزن مئوي ) 3.09(بوسط مرجح ) حسب الفروق الفردية
بوزن مئوي ) 3.11(ط املرجح حيث بلغ الوس)تشجيع املعلمني على القيام بإجراء البحوث والدراسات الرتبوية املتخصصة(
تبصري املعلمني بأساليب حتديد احتياجات التالميذ ذوي (املتعلقة بكفاية ) 10(تليها يف املرتبة الثالثة الفقرة ) 62.30(

تدريب املعلمني على (كفايتها ) 12(وتأيت بعدها الفقرة )62.45(وبوزن مئوي ) 3.12(بوسط مرجح ) التحصيل املتدين
وتعود املرتبة ) 66.17(ووزن مئوي ) 3.30(بوسط مرجح ) ل تعليمية خمتلفة ترتبط باملوضوع التعليمياستخدام وسائ

(املتعلقة بالكفاية ) 8(اخلامسة للفقرة 
املتعلقة ) 9(تليها يف املرتبة األخرية الفقرة ) 66.55(مئوي ووزن ) 3.32(بوسط مرجح ) باملستجدات املعاصرة يف التعليم

وبوزن ) 3.35(بوسط مرجح )يشجع املعلمني على زيادة تأهيلهم الرتبوي من خالل حضورهم الدورات التدريبية(بالكفاية 
) .67.18(مئوي 

:جمال اإلدارة الصفية - ج
قيم الوسط املرجح والوزن املئوي الستجابات املعلمني حول الكفايات اإلشرافية للمشرفني الرتبويني يف )  20(جدول رقم 

جمال االدارة الصفية 
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%الوزن املئويالوسط املرجحالكفاياتالرقم

االدارة 
الصفية

2,7469387854,9387755جيتمع مع املعلمني قبل الزيارة اإلشرافية لبحث املشكالت الصفية33

3,0857142961,7142857يبصر املعلمني باألساليب الفاعلة إلدارة الصف والتفاعل الصفي34

3,4816326569,6326531يالحظ ما يقوم به املعلمون داخل الصف مبهارة عالية35
يرصد التفاعل اللفظي بني املعلمني والتالميذ داخل الصف 36

أدوات املالحظة املنظمةباستعمال 
3,5142857170,2857143

يعطي املعلمني توجيهات إلتباعها يف الدروس الالحقة بشأن إدارة 37
الصف 

3,5428571470,8571429

3,2775510265,5510204حيرتم أفكار املعلمني يف حل املشكالت الصفية38
3,2748299365,4965986

أما الفقرات فكما هو مبني يف اجلدول ) 65.49(بوزن مئوي ) 3.27(بالنسبة للمجال ككل فان الوسط املرجح بلغ 
االجتماع مع املعلمني قبل الزيارة اإلشرافية لبحث املشكالت (اخلاصة بالكفاية ) 33(فإن املرتبة األوىل تعود للفقرة ) 20(

اخلاصة بالكفاية ) 34(وتأيت يف املرتبة الثانية الفقرة ) 54.93(مئوي بوزن ) 2.74(حيث بلغ الوسط املرجح ) الصفية
بوزن مئوي ) 3.08(حيث بلغ الوسط املرجح ) تبصري املعلمني باألساليب الفاعلة إلدارة الصف والتفاعل الصفي(
) حل املشكالت الصفيةاحرتام أفكار املعلمني يف (املتعلقة بكفاية ) 38(يف حني تعود املرتبة الثالثة للفقرة ) 61.71(

مالحظة ما يقوم به املعلمون داخل (املتعلقة بكفاية ) 35(تليها الفقرة ) 65.55(وبوزن مئوي ) 33.27(بوسط مرجح 
رصد التفاعل (اخلاصة بالكفاية ) 36(تليها الفقرة ) 69.63(وبوزن مئوي ) 3.48(بوسط مرجح ) الصف مبهارة عالية

بوزن مئوي ) 3.51(بوسط مرجح ) داخل الصف باستعمال أدوات املالحظة املنظمةاللفظي بني املعلمني والتالميذ 
إعطاء املعلمني توجيهات إلتباعها يف الدروس (املتعلقة بكفاية ) 37(وتعود املرتبة اخلامسة واألخرية للفقرة ) 70.28(

) .70.85(وبوزن مئوي ) 3.54(بوسط مرجح ) الالحقة بشأن إدارة الصف

: املناهج جمال تطوير - ح
قيم الوسط املرجح والوزن املئوي الستجابات املعلمني حول الكفايات اإلشرافية للمشرفني الرتبويني يف )  21(جدول رقم 

جمال تطوير املناهج
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%الوزن املئويالوسط املرجحالكفاياتالرقم

تطوير 
املناهج

3,4918032869,8360656ميكن املعلمني من أساليب تطبيق املناهج14

3,2775510265,5510204يرشد املعلمني إىل طرائق استثمار البيئة احمللية يف إثراء املناهج15
3,1551020463,1020408يسهم يف وضع املناهج الرتبوية16
حيرص على توصيل مقرتحات املعلمني اخلاصة بتطوير املناهج 17

والكتب إىل اجلهات املختصة
3,0816326561,6326531

3,1346938862,6938776يسهل عملية إجراء البحوث والدراسات املتعلقة بتطوير املناهج18
3,6065573872,1311475حيث املعلمني على االستجابة للتغريات اليت حتدث يف املناهج19
3,2950819765,9016393يعمل على تذليل الصعوبات اليت تعرتض تنفيذ املناهج الدراسية20

3,291774665,835492

فان )  21(وانطالقا من نتائج اجلدول رقم ) 65.83(بوزن مئوي ) 3.29(بالنسبة للمجال ككل فان الوسط املرجح بلغ 
:

متابعة نشاطاته التوجيهية يف دقة وتنظيم حيرص على توصيل مقرتحات (املتعلقة بكفاية )17(األوىل للفقرة تعود املرتبة 
) 61.63(بوزن مئوي ) 3.08(حيث بلغ الوسط املرجح ) املعلمني اخلاصة بتطوير املناهج والكتب إىل اجلهات املختصة

حيث ) سهيل عملية إجراء البحوث والدراسات املتعلقة بتطوير املناهجت(املتعلقة بكفاية ) 18(وتأيت يف املرتبة الثانية الفقرة 
االسهام يف وضع (املتعلقة بكفاية ) 16(ويف املرتبة الثالثة تأيت الفقرة) 62.69(بوزن مئوي ) 3.13(بلغ الوسط املرجح 

إرشاد (املتعلقة بكفاية ) 15(وتعود املرتبة الرابعة للفقرة) 63.10(ووزن مئوي ) 3.15(بوسط مرجح ) املناهج الرتبوية
أما املرتبة اخلامسة ) 65.55(ووزن مئوي ) 3.27(بوسط مرجح ) املعلمني إىل طرائق استثمار البيئة احمللية يف إثراء املناهج

) 3.29(بوسط مرجح ) العمل على تذليل الصعوبات اليت تعرتض تنفيذ املناهج الدراسية(املتعلقة بكفاية ) 20(فهي للفقرة
) ) متكني املعلمني من أساليب تطبيق املناهج(املتعلقة ب) 14(يف حني تعود املرتبة السادسة للفقرة ) 65.90(ئوي ووزن م

حث املعلمني على (املتعلقة بكفاية ) 19(أما املرتبة األخرية فهي للفقرة ) 69.83(ووزن مئوي ) 3.49(بوسط مرجح 
)72.13(ووزن مئوي ) 3.60(رجح بوسط م) االستجابة للتغريات اليت حتدث يف املناهج

جمال القيادة الرتبوية- خ
قيم الوسط املرجح والوزن املئوي الستجابات املعلمني حول الكفايات اإلشرافية للمشرفني الرتبويني يف )  22(جدول رقم 

جمال القيادة الرتبوية
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%الوزن املئويالوسط املرجحالكفاياتالرقم
القيادة 
الرتبوية

3,1078838262,1576763ينمي روح املبادأة و اإلبداع لدى املعلمني27
3,5510204171,0204082بلوغهاالتي يعملون على الكفاياتيقنع المعلمين بقيمة 28
يؤثر إيجابيا في سلوكيات المعلمين بتحفيزهم ليكونوا أكثر 29

حرصا على تحقيق الكفايات المستهدفة 
3,5795918471,5918367

3,3836734767,6734694يستثمرا إلمكانات الفردية للمعلمني يف تطوير مستوى التالميذ30
يؤدي مهامه اإلشرافية بشكل يستقطب اهتمام العاملني لطريقة 31

أدائها
3,3020408266,0408163

ينوع يف أساليب القيادة اإلدارية اليت يستخدمها يف املواقف 32
الرتبوية املختلفة

3,1510204163,0204082

3,3458717966,9174359

وخبصوص جمال القيادة الرتبوية ، بالنسبة للمجال ككل فان الوسط املرجح بلغ ) 22(انطالقا من نتائج اجلدول رقم 
فان ترتيب الفقرات حسب قيم الوسط املرجح ) 63.02(بوزن مئوي ) 3.34(

:فهي كما يلي 
حيث بلغ الوسط املرجح ) تنمية روح املبادأة و اإلبداع لدى املعلمني(املتعلقة بكفاية )27(تعود املرتبة األوىل للفقرة 

يستخدمها يف املواقف التنويع يف أساليب القيادة اإلدارية اليت(بكفاية ) 32(تليها الفقرة ) 62.15(بوزن مئوي ) 3.10(
يؤدي مهامه اإلشرافية (ذات الكفاية ) 31(تليها الفقرة ) 63.02(ووزن مئوي ) 3.15(بوسط مرجح ) الرتبوية املختلفة

اخلاصة ) 30(تتبعها الفقرة ) 66.04(بوزن مئوي ) 3.30(بوسط مرجح ) بشكل يستقطب اهتمام العاملني لطريقة أدائها
تليها ) 67.67(بوزن مئوي ) 3.38(بوسط مرجح ) ردية للمعلمني يف تطوير مستوى التالميذاالستثمار لإلمكانات الف(ب

بوزن مئوي  ) 3.55(بوسط مرجح ) التي يعملون على بلوغهاالكفاياتالمعلمين بقيمة إقناع (بكفاية ) 28(الفقرة
سلوكيات المعلمين بتحفيزهم ليكونوا فياجيابيا التأثري (اخلاصة بكفاية ) 29(وتعود املرتبة األخرية للفقرة ) 71.02(

).71.59ووزن مئوي ) 3.57(بوسط مرجح ) أكثر حرصا على تحقيق الكفايات المستهدفة

: جمال اإلشراف على عملية التدريس -د
يف قيم الوسط املرجح والوزن املئوي الستجابات املعلمني حول الكفايات اإلشرافية للمشرفني الرتبويني )  23(جدول رقم 

جمال االشراف على عملية التدريس
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الوزن املئويالوسط املرجحالكفاياتالرقم
اإلشراف على 
عملية التدريس

يسهم يف الدرس أثناء الزيارة اإلشرافية لتصحيح 1
أخطاء الدرس

3,3632653167,2653061

يعقد لقاءات فردية مع املعلمني بعد الزيارة اإلشرافية 2
ليوجههم مبا هو مطلوب أداؤه

3,624489872,4897959

4,0857142981,7142857يركز أثناء الزيارة اإلشرافية على التحضري اليومي3

4
الشهرية واليومية

3,9061224578,122449

املناسبة يوجه املعلمني الستخدام طرائق التدريس 5
للموضوع الدراسي الدراسي

3,6448979672,8979592

2,9224489858,4489796يتعاون مع املعلمني للتخطيط لربنامج الزيارة اإلشرافية6

يقوم بتعديل نقاط الضعف لدى املعلم وإرشاده 7
بطرق أكثر فعالية

3,4816326569,6326531

3,575510271,5102041

و نالحظ من نتائج اجلدول أعاله رقم ) 71.51(بوزن مئوي ) 3.57(بالنسبة للمجال ككل فان الوسط املرجح بلغ 
) 01(بالنسبة للفقرة ) 81.71(وبوزن مئوي ) 4.08() 23(

بالنسبة ) 67.26(بوزن مئوي ) 3.36(وحد أدىن ) اإلشرافية على التحضري اليوميالرتكيز أثناء الزيارة (املتعلقة بكفاية 
وحسب احلاجة إىل التدريب نقوم برتتيب القيم )اإلسهام يف الدرس أثناء الزيارة اإلشرافية لتصحيح أخطاء الدرس(لكفاية 

احتلت املرتبة )طيط لربنامج الزيارة اإلشرافيةالتعاون مع املعلمني للتخ(املتعلقة بكفاية ) 6(تصاعديا ، حيث أن الفقرة رقم 
اإلسهام يف الدرس أثناء الزيارة (املتعلقة بكفاية ) 1(تليها الفقرة رقم ) 58.44(ووزن مئوي ) 2.92(األوىل بوسط مرجح 

) 7(يف حني حتتل املرتبة الثالثة الفقرة ) 67.26(ووزن مئوي ) 3.36(بوسط مرجح ) اإلشرافية لتصحيح أخطاء الدرس
ووزن مئوي ) 3.48(القيام بتعديل نقاط الضعف لدى املعلم وإرشاده بطرق أكثر فعالية بوسط مرجح (املتعلقة بكفاية 

عقد لقاءات فردية مع املعلمني بعد الزيارة اإلشرافية ليوجههم (يف املرتبة الرابعة اخلاصة بكفاية ) 2(وتأيت الفقرة ) 69.63(
يف املرتبة اخلامسة اخلاصة بكفاية ) 5(وتأيت الفقرة ) 72.48(ووزن مئوي ) 3.62(بوسط مرجح) مبا هو مطلوب أداؤه

بينما ) 72.89(ووزن مئوي ) 3.64(بوسط مرجح ) توجيه املعلمني الستخدام طرائق التدريس املناسبة للموضوع الدراسي(
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) اإلطالع على اخلطط السنوي(يف املرتبة السادسة وهي ختص كفاية ) 4(تأيت الفقرة 
الرتكيز أثناء الزيارة (املتعلقة بكفاية ) 3(وحتتل املرتبة السابعة واألخرية الفقرة ) 78.12(ووزن مئوي ) 3.90(بوسط مرجح 

:وسنقوم بعرض النتائج يف اجلدول اآليت). 81.71(ووزن مئوي ) 4.08(بوسط مرجح ) اإلشرافية على التحضري اليومي
يبني قيم الوسط املرجح ووزنه املئوي لكل جمال من جماالت الكفايات الرتبوية اليت متثل قائمة االحتياجات ) 24(جدول

التدريبية الرتبوية للمشرف الرتبوي يف االبتدائي 

الوزن املئوي الوسط املرجح الرتتيب
71,5102041 3,5755102 االشراف على عملية التدريس 1
66,9174359 3,34587179 القيادة الرتبوية 2

65,835492 3,2917746 تطوير املناهج 3
65,4965986 3,27482993 الصفيةاإلدارة 4
64,4394361 3,22197181 النمو العلمي واملهين 5
64,4387755 3,22193878 التقومي واالختبارات
61,170068 3,0585034 اإلنسانيةالعالقات  6

55,1836735 2,75918367 النشاط املدرسي الالصفي 7

64,3739605 3,21869802 املعدل

واملتعلقة بقيم الوسط املرجح والوزن املئوي لكل جمال فانه ) 24(بناء على النتائج السابقة كما هو مبني يف اجلدول رقم 
حيث بلغت قيمة )التقومي واالختبارات-واملهينالنمو العلمي (

)64.43(بوزن مئوي لكل منهما قيمته ) 3.22(الوسط املرجح لكل منها 
3/1/2 -

مرتبة تنازليا حسب قيمة الوسط املرجح لكل جمال ، بعرض ووصف نتائج كل جمال،لالجابة على هذا السؤال فاننا نقوم 
:اإلدارية للمشرفني كانت كما يلي ومنه فإن استجابات املديرين يف تقوميهم للكفايات اإلشرافية 

جمال لقيادة اإلدارية- أ

ارية يف استجابات املديرين حول الكفايات قيم الوسط املرجح والوزن املئوي لفقرات و جمال لقيادة اإلد)  25(جدول رقم 
اإلشرافية اإلدارية للمشرفني الرتبويني
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%الوزن املئويالوسط املرجحالكفاياتالرقم

القيادة 
االدارية

4,188405883,7681159جييد مهارة التفاوض مع اآلخرين18
4,217391384,3478261جيتهد يف اجياد حلول ملشكالت العاملني يف املدرسة19
4,1159420382,3188406يسمح للعاملني يف املدرسة باملبادرة وطرح األفكار اجلديدة20
214,1159420382,3188406
4,1449275482,8985507ميتلك خصائص قيادية جتعله مؤثرا يف سلوكيات إدارة22
يتمتع بشخصية إنسانية قادرة على املوازنة بني واجباته الوظيفية 23

ورضا العاملني يف املدرسة
4,188405883,7681159

4,1618357583,236715

)83,23(مئوي بوزن ) 4,16(املرجح العام بلغ اخلاص مبجال القيادة اإلدارية أن الوسط ) 25(يتضح من اجلدول رقم 
االجتهاد يف إجياد حلول (يف كفاية ) 19(للفقرة ) 84,34(بوزن مئوي ) 4,21(فقد تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى

السماح (يف الكفايتني ) 21- 20(للفقرتني )82,31(بوزن مئوي ) 4,11(وحد أدىن ) ملشكالت العاملني يف املدرسة
، ) (و)ح األفكار اجلديدةللعاملني يف املدرسة باملبادرة وطر 

ووزنه املئوي )3(
.وبالتايل فال حيتاج فيها إىل تدريب . كما أن األوساط املرجحة لكل كفاياته عالية جدا )60(

جمال التصاالت اإلدارية- ب
قيم الوسط املرجح والوزن املئوي لفقرات و جمال التصاالت اإلدارية يف استجابات املديرين حول )  26(جدول رقم 

نيالكفايات اإلشرافية اإلدارية للمشرفني الرتبوي

%الوزن املئويالوسط املرجحالكفاياتالرقم

االتصاالت 
اإلدارية

ميتلك القدرة على اإلبداع يف إرسال البيانات والتعليمات 36
اإلدارية

4,1304347882,6086957

374,1739130483,4782609
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4,1449275482,8985507على إتباع سياسة الباب املفتوح يف إدارة املدرسةيشجع 38

4,1014492882,0289855يعتمد يف اختيار وسيلة االتصال على عدد األشخاص 39

يعتمد وسائل متنوعة يف االتصال مثل االجتماعات 40
واللقاءات الدورية والندوات

4,2463768184,9275362

4,0579710181,1594203يفهم لغة اإلتصال الرمزي وحيلل أبعادها عند اآلخرين41
يستخدم الوسائل احلديثة يف اتصاالته 42

اإلدارية
4,0144927580,2898551

خيتار نوعية وسيلة االتصال يف43
ضوء درجة سرية الرسالة

4,0869565281,7391304

الفهم لدى املستقبل بتحديد اهلدف يتجنب التباس 44
بوضوح

4,1014492882,0289855

4,1175523382,3510467

)82,35(بوزن مئوي ) 4,11(املرجح العام بلغ اخلاص مبجال القيادة االدارية أن الوسط ) 26(يتضح من اجلدول رقم 
اعتماد وسائل متنوعة يف (يف كفاية ) 40(للفقرة ) 84,92(مئوي بوزن ) 4,24(فقد تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى

يف ) 42(للفقرة ) 80,28(بوزن مئوي ) 4,01(وحد أدىن ) االتصال مثل االجتماعات واللقاءات الدورية والندوات
فهم (لكفاية يف ا) 41(للفقرة ) 81,15(بوزن مئوي )4,05(و) اإلداريةإستخدام الوسائل احلديثة يف اتصاالته(الكفاية 

اختيار نوعية (يف الكفاية ) 43(للفقرة ) 81,73(بوزن مئوي ) 4,08(و )لغة اإلتصال الرمزي وحيلل أبعادها عند اآلخرين
).وسيلة االتصال يف ضوء درجة سرية الرسالة

. كما أن األوساط املرجحة لكل كفاياته عالية جدا )60(ووزنه املئوي ) 3(الفرضي وسطه املرجح العام أعلى من الوسط
.وبالتايل فال حيتاج فيها اىل تدريب 

جمال تفويض الصالحيات- ت
قيم الوسط املرجح والوزن املئوي لفقرات و جمال تفويض الصالحيات يف استجابات املديرين حول )  27(جدول رقم 

اإلدارية للمشرفني الرتبوينيالكفايات اإلشرافية

%الوزن املئويالوسط املرجحالكفاياتالرقم

4,0869565281,7391304يفوض الصالحية ملن يستحقها فعال من املرؤوسني31تفويض 



طريقة الدراسة التطبيقية ونتائجهاالفصل السابع         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

377

4,1014492882,0289855يعتقد بأن تفويض الصالحيات من موفرات الوقت واجلهد32الصالحيات
تفويض الصالحية ينمي الشعور العايل باملسؤولية يدرك أن 33

عند العاملني يف املدرسة
4,1014492882,0289855

4,1014492882,0289855مييل إىل شرح آلية العمل املطلوب قبل تفويض الصالحية34
4,1304347882,6086957مينح العاملني يف املدرسة الثقة ملمارسة تفويض الصالحية35

4,1043478382,0869565

املرجح فان الوسط ) تفويض الصالحيات(أعاله حول جمال ) 27(حسب قيم الوسط املرجح ووزنه املئوي الواردة يف اجلدول
للفقرة ) 82,60(بوزن مئوي ) 4,13(فقد تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى)82,08(بوزن مئوي ) 4,10(العام بلغ 

) 81,73(بوزن مئوي ) 4,08(وحد أدىن ) منح العاملني يف املدرسة الثقة ملمارسة تفويض الصالحية(كفاية يف  ) 35(
وجند ثالث كفايات متارس بنفس الدرجة  ) تفويض الصالحية ملن يستحقها فعال من املرؤوسني(يف الكفاية ) 31(للفقرة 

اعتقاد بأن (يف الكفايات ) 82,02(بوزن مئوي )4,10(حيث كان وسطها املرجح ) 34- 33- 32(كما يف الفقرات 
يدرك أن تفويض الصالحية ينمي الشعور العايل باملسؤولية عند العاملني (و )تفويض الصالحيات من موفرات الوقت واجلهد

ل ال ) . امليل إىل شرح آلية العمل املطلوب قبل تفويض الصالحية(و) يف املدرسة
- جمال التنظيم : (تعود املرتبة الرابعة للمجاالت التالية 

.)إختاذ القرارات- التقومي واملتابعة

جمال التنظيم- ث
املديرين حول الكفايات قيم الوسط املرجح والوزن املئوي لفقرات و جمال التنظيم حسب استجابات)  28(جدول رقم 

اإلشرافية اإلدارية للمشرفني الرتبويني

%الوزن املئويالوسط املرجحالكفاياتالرقم
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يشرف على إنشاء اللجان العلمية والفنية والرياضية للمدرسة بداللة 10التنظيم
الكفايات

3,7681159475,3623188

4,0144927580,2898551واملعلومات املدرسيةيتابع أساليب حفظ البيانات 11
يبصر إدارة املدرسة بطرائق الرد على املذكرات واملراسالت الرمسية 12

املتعلقة بالقضايا الرتبوية
4,1449275482,8985507

4,0724637781,4492754ميتلك مهارة يف حتديد مسات ومواصفات مديري املدارس13
4,0869565281,7391304الرتبوية الساريةيلم بالتشريعات14
4,3623188487,2463768يؤدي املراسالت الرمسية بشكل منتظم ودون تأخري15
يوجه على أن تكون مواعيد اجتماعات املعلمني مع أولياء التالميذ 16

ال تؤثر على سري التدريس
4,1014492882,0289855

4,0434782680,8695652دقة وتنظيميتابع نشاطاته التوجيهية يف 17
4,0742753681,4855072

فقد )81,48(بوزن مئوي ) 4,07(املرجح العام بلغ فان الوسط ) التنظيم(أعاله حول جمال ) 28(يتضح من نتائج اجلدول
تأدية املراسالت الرمسية (كفاية يف  ) 15(للفقرة )87,24(بوزن مئوي ) 4,36(تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى

على إنشاء اإلشراف (يف الكفاية ) 10(للفقرة ) 75,36(بوزن مئوي ) 3,76(وحد أدىن ) بشكل منتظم ودون تأخري
وجند ثالث كفايات متارس بنفس املستوى كما يف الفقرات ) اللجان العلمية والفنية والرياضية للمدرسة بداللة الكفايات

وهي ختص ) 4,04(و)4,08(و)4,07(و ) 4,01(ث كانت أوساطها املرجحة  على الرتتيب حي) 17- 14- 13- 11(
امتالك مهارة يف حتديد مسات ومواصفات مديري (و )متابعة أساليب حفظ البيانات واملعلومات املدرسية(كفايات 
وكنتيجة عامة فان كل كفايات ) . متابعة نشاطاته التوجيهية يف دقة وتنظيم(و)بالتشريعات الرتبوية الساريةاإلملام(و) املدارس

.متارس بدرجة عالية وعالية جدا تدريب إىل

جمال التقومي واملتابعة- ج
و جمال التقومي واملتابعة حسب استجابات املديرين حول يوضح قيم الوسط املرجح والوزن املئوي لفقرات) 29(جدول رقم 

الكفايات اإلشرافية اإلدارية للمشرفني الرتبويني 

%الوزن املئويالوسط املرجحالكفاياتالرقم
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التقومي 
واملتابعة

4,1304347882,6086957يصارح إدارة املدرسة بنتائج تقومي أدائها45
التصحيحية لالحنرافات عن الكفايات حيدد اإلجراءات 46

املنشودة
4,1014492882,0289855

يرصد االحنرافات باألداء الفعلي عن الكفايات املستهدفة دون 47
تأخري

4,1014492882,0289855

4,1594202983,1884058يتابع تنفيذ اخلطط املدرسية بإجراءات موضوعية48
يعتمد املعايري املوضوعية يف تقومي إدارة املدرسة يف 49

أبعادها املختلفة
4,0289855180,5797101

3,8985507277,9710145يعاقب املقصرين يف إجناز أدوارهم الوظيفية مبوضوعية50
4,0700483181,4009662

بوزن مئوي ) 4,07(املرجح العام بلغ فيه فان الوسط ) التقومي واملتابعة(أعاله اخلاص مبجال )29(انطالقا من اجلدول 
متابعة تنفيذ (يف كفاية ) 48(للفقرة ) 83,18(بوزن مئوي ) 4,15(فقد تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى)81,40(

معاقبة املقصرين (الكفاية يف ) 50(للفقرة ) 77,97(بوزن مئوي ) 3,89(وحد أدىن ) اخلطط املدرسية بإجراءات موضوعية
-45(أما الكفايات األخرى فهي متارس مبستوى مرتفع ودرجة عالية كما يف الفقرات ) يف إجناز أدوارهم الوظيفية مبوضوعية

حتديد اإلجراءات التصحيحية (واملتمثلة يف )47-46(حيث جند الكفايتني الواردتني يف الفقرتني )  46-47-49
متارس بنفس )رصد االحنرافات باألداء الفعلي عن الكفايات املستهدفة دون تأخري(و) ات املنشودةلالحنرافات عن الكفاي

). 4,10(الدرجة حيث بلغ الوسط املرجح لكل منهما 
.

جمال اختاذ القرارات- ح
قيم الوسط املرجح والوزن املئوي لفقرات و جمال اختاذ القرارات حسب استجابات املديرين حول )  30(جدول رقم 

الكفايات اإلشرافية اإلدارية للمشرفني الرتبويني

%الوزن املئويالوسط املرجحالكفاياتالرقم
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إختاذ 
القرارات

3,9565217479,1304348املشاركة يف صناعة القرار واختاذهيطبق مبدأ 24
253,9420289978,8405797
3,9420289978,8405797حيرص على حتديد أبعاد املشكالت املدرسية26
3,9565217479,1304348جيمع املعلومات والبيانات عن املشكالت املدرسية27
4,0289855180,5797101يعمل على إجياد أكثر من بديل حلل املشكالت املدرسية28
4,1159420382,3188406يتابع تنفيذ القرارات املتخذة29
4,2753623285,5072464ال يتخذ أي قرار إال بعد التثبت من حيثيات املشكلة30

4,031055980,621118

بوزن مئوي ) 4,03(املرجح العام بلغ فان الوسط ) إختاذ القرارات(أعاله املتعلق مبجال ) 30(حسب قيم اجلدول 
عدم اختاذ (يف كفاية ) 30(للفقرة ) 85,50(بوزن مئوي ) 4,27(فقد تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى)80,62(

يف ) 26- 25(للفقرتني ) 78,84(بوزن مئوي ) 3,94(وحد أدىن ) أي قرار إال بعد التثبت من حيثيات املشكلة
يف حني )  احلرص على حتديد أبعاد املشكالت املدرسية(و) (الكفايتني 

ووزنه ) 3,95(حيث كان الوسط املرجح  لكل منهما ) 27-24(جند كفايتني متارس بنفس املستوى كما يف الفقرتني 
حيث بلغ الوسط املرجح )29- 28(ومتارس بقية الكفايات مبستوى عال أيضا وهي الواردة يف الفقرتني )79,13(املئوي 

. وهي مرتفعة  ) 4,11(و) 4,02(فيهما على الرتتيب 
ا حيث تعكس املستوى العايل للمشرفني الرتبويني يف ممارسة املهام اإلدارية على حساب 

.املهام الرتبوية 
جمال التخطيط- خ

قيم الوسط املرجح والوزن املئوي لفقرات و جمال التخطيط حسب استجابات املديرين حول الكفايات )  31(جدول رقم 
اإلشرافية اإلدارية للمشرفني الرتبويني

%الوزن املئويالوسط املرجحالكفاياتالرقم

480يلم بالسياسة الرتبوية1التخطيط
3,9565217479,1304348يفهم الفلسفة الرتبوية2
4,188405883,7681159يعرف الكفايات الرتبوية وأنواعها3

4,3188405886,3768116يوجه خطة املدرسة استنادا إىل توجيهات الوزارة4
4,0724637781,4492754جييد تدريب املديرين على إعداد اخلطة ورسم براجمها التنفيذية على مدار 5
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العام الدراسي
يوصي بتطبيق مبدأ األولويات عند وضع خطة املدرسة مبا يناسب 6

اإلمكانيات االبشرية واملادية املتاحة
4,0869565281,7391304

3,8260869676,5217391املديرين يف وضع اخلطط على مستوى املدارسيشرك 7
4,0289855180,5797101يعمل على تذليل الصعوبات اليت تعرتض تنفيذ اخلطة8
94,0144927580,2898551

3,6103059672,2061192

)72,20(بوزن مئوي ) 3,61(املرجح العام بلغ فان الوسط ) التخطيط(أعاله حول جمال ) 31(اجلدوليتضح من نتائج 
توجيه خطة املدرسة (يف كفاية ) 4(للفقرة ) 86,37(بوزن مئوي ) 4,31(فقد تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى

إشراك املديرين يف وضع (يف الكفاية ) 7(للفقرة ) 76,52(بوزن مئوي ) 3,82(وحد أدىن ) استنادا إىل توجيهات الوزارة
حيث كانت )6-5-8-9(وجند أربع كفايات متارس بنفس املستوى كما يف الفقرات ) اخلطط على مستوى املدارس

(وهي ختص كفايات )4,08(و)4,07(و)4,02(و) 4,01(أوساطها املرجحة  على الرتتيب 
إجادة تدريب املديرين على إعداد اخلطة ورسم (و) مل على تذليل الصعوبات اليت تعرتض تنفيذ اخلطةالع(و )الدراسية

الوصاية بتطبيق مبدأ األولويات عند وضع خطة املدرسة مبا يناسب (و)براجمها التنفيذية على مدار العام الدراسي
وكنتيجة عامة فان كل كفا) . اإلمكانيات االبشرية واملادية املتاحة

أما خبصوص النتائج .يف التحليل بدرجة عالية وعالية جدا ألن أوساطها املرجحة أكرب من الوسط الفرضي املعتمد كمعيار
.أدناه ) 32(املتعلقة بالكفايات االدارية فهي ملخصة يف اجلدول 

معدل الوسط املرجح والوزن املئوي للكفايات اإلدارية  يف كل جمال من جماالت االستبيان من يبني ) 32(اجلدول 
:يلي وجهة نظر املديرين مرتبة تنازليا كما 

الوزن املئوي الوسط املرجح الرتتيب
83,236715 4,16183575 القيادة االدارية 1

82,3510467 4,11755233 االتصاالت االدارية 2
82,0869565 4,10434783 تفويض الصالحيات 3
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81,4855072 4,07427536 التنظيم
481,4009662 4,07004831 التقومي واملتابع

80,621118 4,0310559 اختاذ القرارات 5
72,2061192 3,61030596 التخطيط 6

80,4840613 4,02420306 املعدل

ختتلف االحتياجات التدريبية االدارية للمشرفني الرتبويني يف مرحلة التعليم االبتدائي باختالف مما سبق نستنتج أنه ال
 .
اختالف جزئي بني قيم الوسط املرجح ووزنه املئوي بني جمال وذلك بالرغم من وجود ) 60(ووزنه املئوي )3(الفرضي 

.)32(وكما هو موضح يف اجلدول ) اختاذ القرارات- املتابعة والتقومي-التنظيم(وآخر، ما عدا جماالت 
:النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع - 4
الحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني يف حتديدهم ل-4/1

؟) اجلنس-سنوات األقدمية يف املنصب- طبيعة التوظيف(يف االبتدائي حسب املتغريات الدميوغرافية التالية 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفني -4/1/1

االبتدائي حسب طبيعة التوظيف ؟الرتبويني يف 
:القراءة اإلحصائية 

وباستخدام برنامج احلزمة حسب نتائج املعاجلة اإلحصائية للبيانات املتعلقة مبتغري طبيعة التوظيف بالنسبة لفئة املعلمني،
لداللة عند مستوى ا) 34.85(احملسوبة تساوي 2فان قيمة كا) 09(كما هو موضح يف امللحق spssاإلحصائية  

) 0.01(عند مستوى الداللة ) 20.09(2وهي أكرب من كا8ودرجة حرية ) 0.05(و) 0.01(
أقل من مستوى الداللة ) 0.00(واملساوي ) 9(ومبا أن مستوى الداللة املبني يف امللحق ) 0.05(عند مستوى ) 15.51(و

احملسوبة دالة احصايا ، وهذا يعين أنه توجد فروق ذات 2فان كا) 0.05(و) 0.01(املعتمد يف املعاجلة اإلحصائية وهو
داللة إحصائية بني استجابات املعلمني يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف االبتدائي حسب طبيعة 

.التوظيف ، مبا يعين حتقق الفرضية 
املعلمني يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفني هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات - 4/1/2

الرتبويني يف االبتدائي حسب سنوات األقدمية ؟
:القراءة اإلحصائية 

حسب نتائج املعاجلة االحصائية للبيانات املتعلقة مبتغري سنوات األقدمية بالنسبة لفئة املعلمني، وبعد معاجلة البيانات 
ساويتاحملسوبة 2فان قيمة كا) 10(كما هو موضح يف امللحق spssة اإلحصائية إحصائيا باستخدام برنامج احلزم
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عند ) 32(احملسوبة واملساوية 2وهي أكرب من كا16ودرجة حرية ) 0.05(و) 0.01(عند مستوى الداللة ) 226.33(
يف النتائج على مستوى ومبا أن مستوى الداللة املبني)  0.05(عند مستوى الداللة ) 26.30(و) 0.01(مستوى الداللة 

فان  ) 0.05(و) 0.01(أقل من مستوى الداللة املعتمد يف املعاجلة اإلحصائية وهو) 0.00(واملساوي )  14(امللحق 
احملسوبة دالة  إحصائيا ، وهذا يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني يف حتديدهم 2كا

.الرتبويني يف االبتدائي حسب سنوات األقدمية ، مبا يعين حتقق الفرضية لالحتياجات التدريبية للمشرفني
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني واملعلمات يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية -4/1/3

اجلنس ؟متغري للمشرفني الرتبويني يف االبتدائي حسب 
:القراءة االحصائية 

حسب نتائج املعاجلة اإلحصائية للبيانات املتعلقة مبتغري اجلنس بالنسبة لفئة املعلمني واملعلمات، وبعد معاجلة البيانات 
احملسوبة تساوي2فان قيمة كا) 11(كما هو موضح يف امللحق spssإحصائيا باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية 

عند ) 9.49(و) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.28(اجلدولية املساوية 2أكرب من كا4ودرجة حرية )134,268(
أقل من ) 0.00(واملساوي )  11(و مبا أن مستوى الداللة املبني يف النتائج على مستوى امللحق ) 0.05(مستوى الداللة 

إحصائيا ، وهذا يعين أنه احملسوبة دالة 2فان كا) 0.05(و) 0.01(مستوى الداللة املعتمد يف املعاجلة اإلحصائية وهو
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني واملعلمات يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني 

. يف االبتدائي حسب اجلنس ، مبا يعين حتقق الفرضية 
النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس - 5
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني -5/1

؟) سنوات األقدمية يف املنصب- املؤهل العلمي(يف االبتدائي حسب املتغريات الدميوغرافية التالية 
يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية اإلدارية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املديرين- 5/1/1

للمشرفني الرتبويني يف االبتدائي حسب املؤهل العلمي ؟
: القراءة اإلحصائية 

لإلجابة على السؤال وحسب النتائج املتعلقة باستجابات املديرين يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية االدارية للمشرفني 
وبعد معاجلة البيانات إحصائيا باستخدام ) 12(املؤهل العلمي واملوضحة يف امللحق الرتبويني يف االبتدائي حسب متغري 

) 0.05(و) 0.01(عند مستوى الداللة )139,384(احملسوبة تساوي2فان قيمة كاspssبرنامج احلزمة اإلحصائية 
عند مستوى الداللة ) 15.51(و) 0.01(عند مستوى الداللة ) 20.09(اجلدولية املساوية ل2أكرب من كا8ودرجة حرية 

أقل من مستوى الداللة املعتمد يف املعاجلة ) 0.00(واملساوي ) 12(ومبا أن مستوى الداللة املبني يف امللحق) 0.05(
احملسوبة دالة  إحصائيا ، وهذا يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني 2فان كا) 0.05(و) 0.01(اإلحصائية وهو
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استجابات املديرين يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف االبتدائي حسب املؤهل العلمي ، مبا يعين 
.حتقق الفرضية 

ن يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية اإلدارية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املديري-5/1/2
للمشرفني الرتبويني يف االبتدائي حسب سنوات األقدمية يف املنصب ؟

:القراءة اإلحصائية 

حسب النتائج املتعلقة باستجابات املديرين يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية اإلدارية للمشرفني الرتبويني يف االبتدائي 
، وبعد معاجلة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج احلزمة ) 13(ة ، كما  هي مبينة يف اامللحق حسب سنوات األقدمي

مستوى عند ) 32(اجلدولية املساوية ل2كاوهي أكرب من  ) 76.64(احملسوبة تساوي 2فان قيمة كاspssاإلحصائية 
أقل ) 0.00(أن مستوى الداللة املساوي لومبا16ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى الداللة ) 26.30(و) 0.01(الداللة 

احملسوبة دالة  إحصائيا ، وهذا يعين أنه 2فان كا) 0.05(و) 0.01(من مستوى الداللة املعتمد يف املعاجلة اإلحصائية وهو
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املديرين يف حتديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف 

.بتدائي حسب متغري سنوات األقدمية، مبا يعين حتقق الفرضية اال
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خطوات تصميم البرنامج التدريبي المقترح وآليات تنفيذه وتقويمه : ثالثا 
خطوات تصميم البرنامج التدريبي المقترح -أ
إن تصميم الربامج التدريبية مرحلة وخطوة أساسية من خطوات العملية التدريبية ، حيث يتم فيها حتديد أهداف :قدمةم

طرائق التدريب وأساليب تنفيذه وتقوميه ، مع حتديد الربنامج وحمتواه ، من حيث املوضوعات واألنشطة والفعاليات و 
يص املوضوعي والعلمي للحاجات التدريبية الفعلية متطلبات ومستلزمات ذلك ، ويتم ذلك كله من خالل التشخ

.للمشاركني يف هذه الربامج التدريبية 
:   لكفاياتهم االشرافيةمستويات أداء المشرفين التربويين في االبتدائي –1

متثل حاجة تدريبية مرتبة قيم الوسط املرجح ووزنه املئوي للكفايات الرتبوية للمشرفني الرتبويني اليتميثل ) 33(اجلدول 
تنازليا

رقم الرتتيب
الفقرة

الوسط الكفاية اإلشرافية اليت متثل حاجات تدريبية
املرجح 

الوزن املئوي
%

3,0961,95يزود املعلمني بأساليب تشخيص التالميذ وتصنيفهم حسب الفروق الفردية111

بتطوير املناهج والكتب إىل اجلهات حيرص على توصيل مقرتحات املعلمني اخلاصة 217
املختصة

3,0861,63

3,0861,71يبصر املعلمني باألساليب الفاعلة إلدارة الصف والتفاعل الصفي234

3.0861,63يشرح للمعلمني كيفية بناء االختبارات وفق بيداغوجيا الكفايات248

3,0661,22عند اإلمكانيسهم يف معاجلة بعض املشكالت اخلاصة باملعلمني325

2,9959,91يناقش املعلمني يف نتائج االختبارات449

2,9759,42يشارك يف االحتفاالت واملناسبات اليت تقيمها املدرسة522

2,9258,44يتعاون مع املعلمني للتخطيط لربنامج الزيارة اإلشرافية66

2,8957,87األنشطة الالصفيةحيفز املعلمني والتالميذ للمشاركة يف 742

8212,8356,65

يشارك املعلمني يف حتديد أهداف األنشطة املدرسية العلمية والثقافية واالجتماعية 940
وغريها

2,7555,10

2,7454,93املدرسية املختلفةيشارك املعلمني يف القيام باألنشطة1039

2,7454,93جيتمع مع املعلمني قبل الزيارة اإلشرافية لبحث املشكالت الصفية1033

2,6452,81يضع مع املعلمني واملدير برنامج للنشاطات الالصفية على مدى أيام السنة1141
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أي اليت كان تقديرها ضعيفا أو متوسطا -عدت الكفايات اليت تعرب عن نقص كفائي ) 33(حسب نتائج اجلدول 
:كفاية وهي 14متثل حاجات تدريبية للمشرفني الرتبويني وقد بلغ عددها - )الوسط الفرضي أو حوله أي أقل من(
كفايات النشاط املدرسي الالصفي- أ

املختلفةالالصفية ة مشاركة املعلمني يف القيام باألنشطة املدرسي- 1
مشاركة املعلمني يف حتديد أهداف األنشطة املدرسية العلمية والثقافية واالجتماعية وغريها- 2
برنامج للنشاطات الالصفية على مدى أيام السنة- مع املعلمني واملدير -القيام بوضع - 3
حتفيز املعلمني والتالميذ على املشاركة يف األنشطة الالصفية-4
كفايات العالقات اإلنسانية- ب
5 -
املشاركة يف االحتفاالت واملناسبات اليت تقيمها املدرسة- 6
املسامهة يف معاجلة بعض املشكالت اخلاصة باملعلمني عند اإلمكان- 7
التقومي واالختباراتكفايات - ت
شرح للمعلمني حول كيفية بناء االختبارات وفق بيداغوجيا الكفاياتتقدمي - 8
مناقشة املعلمني يف نتائج االختبارات اليت جترى للتالميذ- 9
اإلدارة الصفيةكفايات - ث

االجتماع مع املعلمني قبل الزيارة اإلشرافية لبحث املشكالت الصفية- 10
.الفاعلة إلدارة الصف والتفاعل الصفيتبصري املعلمني باألساليب -- 11
اإلشراف على عملية التدريسكفايات- ج

التعاون مع املعلمني للتخطيط لربنامج الزيارة اإلشرافية- 12
كفايات تطوير املناهج - ح

احلرص على توصيل مقرتحات املعلمني اخلاصة بتطوير املناهج والكتب إىل اجلهات املختصة- 13
العلمي واملهينكفايات النمو - خ

تزويد املعلمني بأساليب تشخيص التالميذ وتصنيفهم حسب الفروق الفردية - 14
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واحلجم الساعي –قبل التحكيم –أدناه يوضح قائمة املوضوعات واملفردات يف صيغتها األولية ) 34( واجلدول رقم 
لكل منها 

:خطوات تصميم البرنامج التدريبي -2
واليت عربت عنها -هي كلها احتياجات تربوية - مت حتديد االحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف االبتدائي بعدما

، وقد مت وضع %60ووزنه املئوي3الكفايات اليت كانت قيم الوسط املرجح فيها أقل أو تساوي الوسط الفرضي
موضوعا تدريبيا وكذا عناصر 39وهدف تدرييب 12املتمثلة يف الصيغة األولية للربنامج انطالقا من تلك احلاجات 

الربنامج األخرى ، وقد عرضت الصيغة األولية للربنامج على جمموعة من اخلرباء متثلت يف أعضاء هيئة التدريس املختصني 
كذا مشريف الرتبية الوطنية للتعليم االبتدائي ومشريف التعليم االبتدائي  العاملني يف امليدان ، ، و 2يف الرتبية جبامعة سطيف 

حيث مت تزويدهم بقائمة الكفايات اليت أظهرت الدراسة قصورا يف أدائها و اليت متثل قائمة احلاجات التدريبية للمشرفني ، 
صر الربنامج بشكل عام ، أي مدى تلبية أهداف الربنامج 

وموضوعاته للحاجات التدريبية ، وتقييم النشاطات والفعاليات اليت يتضمنها الربنامج ، واألساليب التدريبية املعتمدة ، 
.) 14(امللحقاملبني يفاجلدول ومدة الربنامج ، ومكان إقامته ، ومواصفات املدربني ، واحلوافز املناسبة للمتدربني ، أنظر

وقابليته للتنفيذالبرنامج التدريبيمحتوى وجاهة-2/1
خبريا 12على جمموعة من اخلرباء واملختصني بلغ عددهم -يف صيغته األولية - مت عرض الربنامج التدرييب املقرتح 

حسني ،بن عيسى السعيد ،سامعي توفيق {وهم علوم الرتبيةاجلامعيني متخصصني يفثالثة من األساتذةوخمتصا ، 
سرت الرمحان ،أمحيد حسينة ،زرقان ليلى{اجلامعيني متخصصني يف اإلدارة الرتبوية وهم وثالثة من األساتذة} باشيوة 
مهيسي ،خلضر قريسي ،حسناوي الساسي {ومخسة من مفتشي الرتبية الوطنية ختصصهم بيداغوجي ، وهم } نعيمة 

ومفتش واحد للتعليم االبتدائي من ذوي اخلربة وختصصه لغة عربية ، } سعودي مصطفى، مامي عبد القادر، عز الدين 

عدد الساعات عدد املفردات املوضوعات الرتتيب
16 4 تنظيم النشاطات الالصفية 1

09 9 اإلشراف على عملية التدريس 2

14 4 توطيد العالقات اإلنسانية  3

12 5 التقومي واالختبارات 4

12 5 اإلدارة الصفية 5

10 7 تطويراملناهج 6

08 4 النمو العلمي واملهين 7

81 39
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، }حجاج شعبان{ وامسه 
و هذا ما أي تقييم وجاهة الربنامج ،)1(نامج حمتوى الربنامج لألهداف ، وكذا بيان آراءهم يف اخلطوات التنفيذية للرب 

L’évaluation de(يف مقال له حول تقييم فعالية التكوين )2000GERARD, F.-M()2(أكد عليه جريار

l’efficacité d’une formation(

احلكم على صالحية كل فقرة أو مفردة من مفردات الربنامج من عدم صالحيتها وقبوهلا هو حصوهلا على نسبة اتفاق 
وقد حتققت هذه النسبة لدى أغلب فقرات الربنامج ومل تتحقق لدى بعضها حيث أجريت فأكثرمن طرف اخلرباء%80

.نتائج آراء اخلرباء وجلنة التقييم لكل فقرة من فقرات الربنامج يوضح )15(املبني يف امللحقواجلدول عليها تعديالت،
رض كل عنصر من عناصر الربنامج على حدة  نقوم بعاملتعلق بنتائج آراء اخلرباء ، و ) 15(املبني يف امللحق حسب اجلدول

:كما يلي 
عناصر البرنامج المقترح-2/3
أهداف البرنامج -أ

حاجة كأهداف تدريبية للربنامج  وذلك بعد موافقة اخلرباء عليها 14لقد مت اعتماد قائمة احلاجات التدريبية البالغ عددها 
:هدفا تدريبيا وهي 12حيث بلغ عددها 

املشرفني بأسس تنظيم النشاطات الالصفية وبأساليب اإلشراف على تنفيدهاتعريف - 1
تزويد املشرفني باألساليب املناسبة لإلشراف على عملية التدريس ومتابعتها- 2
3 -
وأهداف املشاركة يف االحتفاالت واملناسبات اليت تقيمها املدرسةتعريف املشرفني بأمهية - 4
تنمية قدرات و مهارات املشرفني يف معاجلة بعض املشكالت اخلاصة باملعلمني عند اإلمكان-5
طرق وأساليب بناء االختبارات وفق بيداغوجيا الكفاياتمتكني املشرفني من- 6
قشة وتقومي أداء املعلمني يف نتائج االختبارات اليت جترى للتالميذمناتنمية مهارات املشرفني يف أساليب - 7
حبث املشكالت الصفية مع املعلمني قبل الزيارة اإلشرافيةتبصرياملشرفني بأمهية- 8
.تبصري املعلمني باألساليب الفاعلة إلدارة الصف والتفاعل الصفي- 9

ج الزيارة اإلشرافية اليت حتقق الكفايات املستهدفةالتخطيط لربنامتطويرمعارف ومهارات املشرفني حول - 10
توصيل مقرتحات املعلمني اخلاصة بتطوير املناهج والكتب إىل اجلهات املختصةإكساب املشرفني أساليب - 11
.تزويد املعلمني بأساليب تشخيص التالميذ وتصنيفهم حسب الفروق الفردية - 12

1 - GROHMANN A. and KAUFFELD S. (2013). Evaluating training programs: development and correlates of the Questionnaire for Professionnal
Training Evaluation, International Journal of Training and Development, 17:2, pp 135-155.
2 - GERARD, F.-M. (2003). L’évaluation de l’efficacité d’une formation, Gestion 2000, Vol. 20, n°3, 13-33.
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حيث بلغت نسبة االتفاق فيه 12و اهلدف %100منها بنسبة 11اء وقد حظيت هذه األهداف كلها مبوافقة اخلرب 
تزويد املشرفني بأساليب تشخيص [:واقرتحوا إجراء تعديال جزئيا على الصيغة هلذا اهلدف ، من الصيغة 83.33%

التالميذ متكني املشرفني من مهارات تشخيص: ليصبح بالصيغة التالية ] التالميذ وتصنيفهم حسب الفروق الفردية
.وتصنيفهم حسب الفروق الفردية 

:  موضوعات الربنامج -ب
جماالت تدريبية خاصة 07بعد صياغة أهداف الربنامج ،قمنا بتحديد املوضوعات اليت سيتضمنها الربنامج واملتمثلة يف 

- اإلدارة الصفية - بارات التقومي واالخت- العالقات اإلنسانية -النشاط املدرسي الالصفي : ( باجلانب الرتبوي هي 
موضوعا ، ومت 37) النمو العلمي واملهين-تطوير املناهج- اإلشراف على عملية التدريس

حتديد عدد الساعات التدريبية الالزمة لكل منها ، ووفق آراء واقرتاحات اخلرباء مت إجراء تعديل على حمتوى هذه 
:املوضوعات ، وعلى عدد الساعات املناسبة للتدرب على تلك املوضوعات كما يلي 

ساعة  ، مبعدل 12عات بدال من سا08مت تعديل الساعات النظرية املخصصة لألنشطة الالصفية وجعلها - 1
ساعات ، زيادة احلجم الساعي املخصص للتدريبات العملية يف ختطيط األنشطة 03ساعتني لكل موضوع بدال من 

.ساعة 15ليصبح العدد اإلمجايل . ساعات 07ساعات إىل 04الالصفية من 
ساعات للجانب 03وثالث، ) ناهجتطوير امل(إضافة ساعة لكل موضوع من املوضوعات النظرية يف جمال - 2

.ساعة 19التطبيقي ليصبح العدد اإلمجايل 
ساعات  ، وذلك 08ساعة بدال من 12- 3

تدريبات ساعات لكل مفردة ، وتعديل الساعات املخصصة لل03بزيادة ساعة لكل مفردة أو موضوع نظري ليصبح 
. ساعة 20ليصبح العدد اإلمجايل . ساعات 08ساعات إىل 04العملية يف التقومي واالختبارات برفعها من 

: لتصبح الصيغة كما يلي ) تدريبات عملية يف ختطيط األنشطة الالصفية(تعديل جزئي لصيغة املفردة أواملوضوع -4
)تدريبات عملية يف التخطيط لتنفيذ األنشطة الالصفية (
تطبيقات عملية حول أساليب تقومي (لصيغة املفردة أو املوضوع - يف جمال التقومي واالختبارات –تعديل جزئي - 5

تدريبات عملية حول كيفية : (لتصبح الصيغة كما يلي ) أداء اهليئة التدريسية حول كيفية بناء االختبارات للتالميذ  
) .بناء املعلمني اختبارات املتعلمني لتقييمهم وفق بيداغوجيا الكفايات 

مفهومها وأمهيتهاالتقييميةراتاالختبا(لصيغة املفردة أو املوضوع -يف جمال التقومي واالختبارات –تعديل جزئي - 6
األسئلةأنواع(وللعبارة ) . مفهومه وأمهيته ومواصفاتهالتقومي بالكفايات : (لتصبح الصيغة كما يلي ) 

)التقومي من منظور الكفاياتأنواع(واستبداهلا بالعبارة  ) صياغتهاومعايري
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) ختطيط وضعية تعلم وتسيريها وتقييمها : ( مت إضافة املواضيع واملفردات التالية - اإلدارة الصفية -يف جمال - 7
ساعة لكل 02حبجم ساعي ) ختطيط وضعية تقومي وتسيريها وتقييمها) (ختطيط وضعية إدماج وتسيريها وتقييمها(

ساعة18منها ليصبح العدد اإلمجايل 
أساليب  اإلشراف على عملية التدريس ودور ( على عملية التدريس مت دمج املفردتني يف جمال اإلشراف- 8

:( يف مفردة واحدة كما يلي) دور املشرف يف توجيه املدرسني يف وضع خططهم التدريسية ( و ) املشرف فيها 
).ساعة 02(حبجم ساعي) توجيه املدرسني لوضع خططهم التدريسيةأساليب اإلشراف على عملية التدريس و

بعد –الربنامج يف صيغتها النهائية اخلاصة بفردات املوضوعات و املقائمة ملخص لأدناه يوضح ) 35( واجلدول رقم 
واحلجم الساعي لكل منها –ربةاخل

عدد الساعات عدد املفردات املوضوعات الرتتيب
15 5 تنظيم النشاطات الالصفية 1

9 8 اإلشراف على عملية التدريس 2

14 4 توطيد العالقات اإلنسانية  3

20 5 التقومي واالختبارات 4

18 8 اإلدارة الصفية 5

19 7 تطويراملناهج 6

08 4 النمو العلمي واملهين 7

103 41

:طرائق التدريب وأساليبه - ت
آراء اخلرباء ، إذ مت استبعاد أسلوب أجريت بعض التعديالت على أساليب التدريب املتضمنة يف الربنامج انطالقا من 

:لتصبح أساليب التدريب كما يلي ...وأسلوب لعب األدوار - دراسة احلالة: احملاضرات و أضيف أسلوبان مها 
املناقشة املوجهة- 1
دراسة احلالة- 2
التمارين التدريبية- 3
إعداد تقارير وحبوث- 4
لعب األدوار- 5
الندوات- 6

أجهزة التدريب - ث
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تضمن الربنامج تسع أجهزة تدريبية تتطلبها عملية تنفيذه ، وحسب آراء اخلرباء حذف جهاز العارض للصور املعتمة ، 
:واإلبقاء على بقية األجهزة األخرى ، لتصبح األجهزة كما يلي جهاز عرض الشفافياتو 

أجهزة احلاسوب اآليل بعدد املتدربني- 1
جهاز فيديو- 2
تلفزيونجهاز - 3
Over Head projectorجهاز العارض الرأسي - 4

Data Showجهاز عرض البيانات - 5

مواد التدريب - ج
مواد تدريبية ميكن االستفادة منها واستخدامها يف تنفيذ الربنامج التدرييب املقرتح ، وقد وافق اخلرباء 08حدد الباحث 

طباشري للكتابة على السبورة ، لذلك فقد مت استبعاد هذه املادة التدريبية : منها ومل يوافقوا على واحدة منها هي 06على 
 .

:لتصبح قائمة املواد كما يلي 
أوراق عمل تدريبية  تتناول موضوعات الربنامج- 1
أقالم للكتابة و كراسات بعدد املتدربني- 2
بالكتابة عليهاشرائح شفافة مع أقالم خاصة - 3
شرائح تعليمية خاصة ببعض موضوعات التدريب- 4
أشرطة فيديو تعليمية خاصة ببعض موضوعات التدريب- 5
دليل بأمساء الكتب واملراجع ذات العالقة- 6
بعدد املتدربنيd v dو c dأقراص - 7
:النشاطات التدريبية - ح

املقرتحة دون أي تعديل وبالتايل فتكون النشاطات التدريبية لتنفيذ الربنامج  لقد اتفق اخلرباء على اإلبقاء على النشاطات 
:كما هي مبينة يف الربنامج يف صيغته األولية وهي 

احملاضرات النظرية- 1
التطبيقات العملية- 2
القيام مبشاريع تتناول موضوعات الربنامج- 3
ارةالزيارات امليدانية للمدارس مع تقدمي تقرير عن الزي- 4
القيام ببحوث ميدانية من قبل املشاركني يف الدورة التدريبية- 5
عقد ندوات مع خرباء يف االدارة الرتبوية ومسؤولني يف وزارة الرتبية الوطنية- 6
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املدربون - خ
رتبية أساتذة جامعيون متخصصون يف اإلدارة الرتبوية  ، و مشرفو ال: حدد الباحث فئتان للقيام بعملية التدريب ومها 

:ليصبح املدربون كما يلي . الوطنية ، ليقرتح اخلرباء ، إضافة فئة أساتذة جامعيني متخصصني يف املناهج 
أساتذة جامعيون متخصصون يف املناهج والتقومي- 1
مشرفو الرتبية الوطنية للتعليم االبتدائي - 2
أساتذة متخصصون يف اإلدارة الرتبوية- 3
املتدربون -د

الفئة يف املشرفني الرتبويني يف التعليم االبتدائي ، وقد وافق اخلرباء باالجتماع على هذه الفئة املستهدفة من وتتمثل هذه
.كما هو مشار إليها يف الربنامج يف صيغته األولية . عملية التدريب 

إدارة الربنامج التدرييب-ذ
:تتألف من تضمنت الصيغة األولية للربنامج املقرتح أن يدار من جلنة 

مشرف علمي يكون مسؤوال عن الربنامج ومتابعة تنفيذه علميا وتطبيقيا- 1
.مسؤول إداري ملتابعة سري التدريب وتوفري املستلزمات - 2
.مساعد للمسؤول اإلداري - 3

كما مل يستبعدوا أي 
.عنصر من عناصرها 

مكان الربنامج  - ر
ولقد اختار الباحث إحدى املؤسسات الرتبوية  اليت تتوفر على الظروف املالئمة ، لتنفيذ الربنامج ، ولقي هذا املقرتح 

.موافقة جلنة اخلرباء 
مدة الربنامج ووقته- ز

ساعات يف اليوم ، وتبلغ مدة التدريب 06ستعة أيام يف األسبوع و اقرتح الباحث أن ينفذ الربنامج خالل ، مبعدل أرب
ألسباب متعددة منها الظروف املناخية والعائلية ربةيوم تدريب فعلي ، لكن لقي هذا املقرتح رفضا من جل جلنة اخل) 25(

إىل خالل أيام –ية أحد أشهر العطلة الصيف- اخل مما استوجب حسب آراء اخلرباء تعديل وقت تنفيذ الربنامج من...
06ستأيام يف األسبوع و 05عطلة الشتاء والربيع و مبعدل مخسة 

.يوما 30وتكون مدة تنفيذ الربنامج مساوية لثالثني . املوسم الدراسي يف أواخر شهر جوان 
احلوافز- س

كما ) مبالغ ماليةمنح املتدرب (واستبداهلا بالعبارة  )املتدرب جوائز وحوافزماديةمنح رأجرى الباحث تعديال على الفقرة
منح (إىل الصيغة التالية )   منح إجازة مدفوعة األجر ملدة أسبوع ملن جيتاز الدورة(مت تعديل صيغة العبارة من الصيغة
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حدد الباحث جمموعة من احلوافز اليت يل ، ويف ضوء هذا التعد) أسبوع راحة ملن يكون منضبطا أثناء عملية التدريب
: تشجع املتدربني على التفاعل بشكل اجيايب مع التدريب وهي كما يلي 

تقدمي شهادة  لكل متدرب جيتاز الربنامج بنجاح- 1
مبالغ ماليةمنح املتدرب - 2
اعتماد الدورة التدريبية يف جمال الرتقية- 3
ثناء عملية التدريبمنح أسبوع راحة ملن يكون منضبطا أ- 4
منح األفضلية للمتدرب إلكمال دراسته العليا- 5

.وقد حظيت هذه القائمة من احلوافز مبوافقة جلنة اخلربة والتحكيم 
أساليب التقومي - ش

:تضمنت الصيغة األولية للربنامج التدرييب األساليب اآلتية يف تقوميه 
.موضوع من موضوعات الربنامج لقياس فعاليته  بعد االنتهاء من التدريب توزيع استمارة على املتدربني خاصة بكل - 1
2 -

.استمارات تقيس ردود أفعاهلم ووجهات نظرهم ودرجة رضاهم عما حتقق منه 
إخضاع امل- 3

.املتدربون من الربنامج 
.اعتماد أداة لتقومي املدربني لفعالية الربنامج بشكل عام - 4

إخضاع املتدربني -وبناء على آراء اخلرباء واملختصني مت تعديل صيغة أسلوب  
إخضاع : إىل الصيغة التالية –الربنامج للتعرف على املعارف واملعلومات واخلربات اليت اكتسبها املتدربون من الربنامج 

.تدريب ال
، وبالتايل ميكن القول بأن اهلدف )36(وأصبح الربنامج التدرييب املقرتح يف صيغته النهائية كما هو موضح يف اجلدول 

الرئيسي للدراسة قد حتقق  وهو حتديد االحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف االبتدائي وتقدمي تصور لربنامج تدرييب 
.قاربة بالكفايات مقرتح لتدريبهم يف ضوء امل

واحلجم –بعد التعديل –أدناه يوضح قائمة موضوعات ومفردات الربنامج يف صيغتها النهائية ) 36( واجلدول رقم 
.الساعي لكل منها 
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أهداف الربنامج : أوال 
تعريف املشرفني بأسس تنظيم النشاطات الالصفية وبأساليب اإلشراف على تنفيدها-1
تزويداملشرفني باألساليب املناسبة لإلشراف على عملية التدريس ومتابعتها-2
3-
تعريف املشرفني بأمهية وأهداف املشاركة يف االحتفاالت واملناسبات اليت تقيمها املدرسة-4
مهارات املشرفني يف معاجلة بعض املشكالت اخلاصة باملعلمني عند اإلمكانتنمية-5
طرق وأساليب بناء االختبارات وفق بيداغوجيا الكفاياتمتكني املشرفني من-6
مناقشة وتقومي أداء املعلمني يف نتائج االختبارات اليت جترى للتالميذتنمية مهارات املشرفني يف أساليب -7
حبث املشكالت الصفية مع املعلمني قبل الزيارة اإلشرافيةشرفني بأمهيةتبصريامل-8
.تبصرياملشرفني باألساليب الفاعلة إلدارة الصف والتفاعل الصفي-9

التخطيط لربنامج الزيارة اإلشرافية اليت حتقق الكفايات التعلمية املستهدفةتطويرمعارف ومهارات املشرفني حول -10
توصيل مقرتحات املعلمني اخلاصة بتطوير املناهج والكتب إىل اجلهات املختصةتعريف املشرفني أساليب -11
.متكني املشرفني من مهارات تشخيص التالميذ وتصنيفهم حسب الفروق الفردية -12

عدد الساعاتحمتوى الربنامج: ثانيا 
العمليةالنظريةموضوعات الربنامججماالت الربنامج

215مفهوم األنشطة الالصفية و أمهيتها-األنشطة الالصفية-1

2األهداف العامة لألنشطة الالصفية -

2أسس تنظيم األنشطة الالصفية-

2أساليب متابعة تنفيذها-

7تدريبات عملية يف التخطيط لتنفيذ األنشطة الالصفية-

314مفهوم العالقات االنسانية-اإلنسانيةالعالقات -2

3متطلبات تنمية العالقات اإلنسانية يف املقاطعة التفتيشية-

دوراملشرف يف تنمية العالقات اإلنسانية وحتقيق التوازن بني -
4حاجات العمل وحاجات العاملني

4تطبيقات عملية-

320مفهومه وأمهيته ومواصفاته التقومي بالكفايات التقومي واالختبارات-3
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3.التقومي من منظور الكفاياتأنواع-

3.التقييمجماالت-

3.املواصفاتوجدولاالختباربناءخطوات-

تدريبات عملية حول كيفية بناء املعلمني اختبارات املتعلمني -
لتقييمهم وفق بيداغوجيا الكفايات

8

218مفهوم اإلدارة الصفية -اإلدارة الصفية-4

-3

2خصائص وأمناط اإلدارة الصفية-

2االتصال الصفي الفعال وإدارة الصف-

3دور املشرف الرتبوي يف توجيه املعلم إلدارة الصف وتنظيمه-

2ختطيط وضعية تعلم وتسيريها وتقييمها-

2ختطيط وضعية إدماج وتسيريها وتقييمها-

2ختطيط وضعية تقومي وتسيريها وتقييمها-

219أمهية املنهج املدرسي وأنواعه-تطويراملناهج -5

3أسس بناء املناهج الدراسية -

3إجراءات تطوير املنهج وتقوميه-

2العوامل املؤثرة يف بناء املناهج الدراسية-

2أساليب متابعة تنفيذ املناهج-

3أسس تقومي املناهج الدراسية-

4دوراملشرف يف بناء املناهج و تطويرها ومتابعة تنفيذها وتقوميها-

اإلشراف على عملية -6
التدريس

109أسس التدريس الناجح-

1اإلشراف على عملية التدريسأهداف -

توجيه املدرسني لوضع أساليب اإلشراف على عملية التدريس و-
خططهم التدريسية

2

1التخطيط لربنامج الزيارة اإلشرافية وأمهيتهمفهوم -

1جماالت التخطيط لربنامج الزيارة اإلشرافية-

1أسس صياغة اخلطة اإلشرافية-
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1أساليب اإلشراف على تنفيذ اخلطة اإلشرافية ومتابعتها-

1تطبيقات عملية حول إعداد اخلطة اإلشرافية -

208مفهوم النمو العلمي واملهين وجماالته-النمو العلمي واملهين-07

2وسائل النمو العلمي واملهين-

ومهنيا خبصوص دوراملشرف الرتبوي يف تنمية املعلم علميا -
2أساليب تشخيص وتصنيف التالميذ حسب الفروق الفردية

2تطبيقات عملية-

طرائق التدريب وأساليبه : ثالثا 
لعب األدوار-1
املناقشة املوجهة-2
التمارين التدريبية-3
إعداد تقارير وحبوث-4
دراسة احلالة-5

أجهزة التدريب : رابعا 
أجهزة احلاسوب اآليل بعدد املتدربني-1
جهاز فيديو-2
جهاز تلفزيون-3

Over Head projectorجهاز العارض الرأسي-4

Data Showجهاز عرض البيانات -5

مواد التدريب: رابعا 
أوراق عمل تدريبية  تتناول موضوعات الربنامج-1
أقالم للكتابة و كراسات بعدد املتدربني-2
بعدد املتدربنيd v dو c dأقراص -3
شرائح شفافة مع أقالم خاصة بالكتابة عليها -4

شرائح تعليمية خاصة ببعض موضوعات التدريب -5
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أشرطة فيديو تعليمية خاصة ببعض موضوعات التدريب-6
دليل بأمساء الكتب واملراجع ذات العالقة-7

النشاطات التدريبية : خامسا 
الندوات-1
التطبيقات العملية -2
القيام مبشاريع تتناول موضوعات الربنامج-3
الزيارات امليدانية للمدارس مع تقدمي تقرير عن الزيارة-4

القيام ببحوث ميدانية من قبل املشاركني يف الدورة التدريبية-5
الرتبية الوطنيةعقد ندوات مع خرباء يف اإلدارة الرتبوية ومسئولني يف وزارة -6

املدربون : سادسا 
أساتذة متخصصون يف اإلدارة الرتبوية   -1

مشرفو الرتبية الوطنية للتعليم االبتدائي-2
أساتذة متخصصون يف املناهج والتقومي-3

:املتدربون : سابعا 
املشرفون الرتبويون يف التعليم االبتدائي

إدارة الربنامج التدرييب: ثامنا 

:تتألف إدارة الربنامج من 
مشرف علمي يكون مسؤوال عن الربنامج ومتابعة تنفيذه علميا وتطبيقيا-1
مسؤول إداري ملتابعة سري التدريب وتوفري املستلزمات-2

مساعد للمسؤول اإلداري -3
:مكان الربنامج  : تاسعا 

إحدى املؤسسات الرتبوية  اليت تتوفر على الظروف املالئمة

مدة الربنامج ووقته: عاشرا 
يوم تدريب فعلي1-17
.يف عطلة الربيع 07أيام يف عطلة الشتاء وسبعة 10يكون عشرة-2

مخسة أيام يف األسبوع -3
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ست ساعات يف اليوم -4
احلوافز: أحد عشر 

متدرب جيتاز الربنامج بنجاحتقدمي شهادة  لكل-1

منح املتدرب مبالغ مالية-2

اعتماد الدورة التدريبية يف جمال الرتقية-3

منح أسبوع راحة ملن يكون منضبطا أثناء عملية التدريب-4

منح األفضلية للمتدرب إلكمال دراسته العليا -5
: أساليب التقومي : إثنا عشر 

املتدربني خاصة بكل موضوع من موضوعات الربنامج لقياس فعاليته  بعد االنتهاء من التدريبتوزيع استمارة على -1

2-
ردود أفعاهلم ووجهات نظرهم ودرجة رضاهم عما حتقق منه 

قيق املتدربني للكفايات املستهدفة من عملية -3
.التدريب 

اعتماد أداة لتقومي املدربني لفعالية الربنامج بشكل عام -4

حناول أن نتطرق اىل اآللية والعناصر املعتمدة يف تصميم ) 36(بعد ما مت بناء الربنامج بصورته املوضحة يف اجلدول - ب
:وتقوميه كمايلي الربنامج التدرييب وتنفيذه 

.اتي، يقوم على املقاربة بالكفاللمشرفني الرتبويني يف االبتدائي درييباإلطار الذي تندرج فيه حماولة إعداد برنامج ت–1
.ات ومدلوهلايالسياق التارخيي لظهور املقاربة بالكفا–2
3–.
.حصيلة احملاولة–4

: واآلن حناول تفصيل هذه العناصر
:تيا، يقوم على املقاربة بالكفادرييب أو تكوييناإلطار الذي تندرج فيه حماولة إعداد برنامج ت- 1
االبتدائي لكل املوادفتشي التعليم ملدرييب أو تكويينبرنامج تتندرج هذه احملاولة يف إطار دراسة لتقييم -
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" منوذجي "درييب تإشكالية املرجعيات املمكن االعتماد عليها يف عملية التقييم والنامجة عن غياب برنامج -
.لالسرتشاد خبطه املنهجي يف عملية التقييم

:خطة لتجاوز إشكالية املرجعية، تضمنتلذلك جاءت حماولة الباحث يف وضع 
.استعماله كمرجع يف عملية التقييمو قدرات وكفايات املشرفنيلتطوير لتكوين املفتشني" منوذجي " إعداد برنامج - 
.طرف وزارة الرتبية الوطنيةت، املعتمدة منياوفق املقاربة بالكفا" النموذجي" جناز الربنامج إ- 
:ات ومدلول مفهومهايالسياق التارخيي لربوز املقاربة بالكفا-2

:اتيالسياق التارخيي لربوز املقاربة بالكفا- 1.2
Jيرى  . M. De Keteleاملعرفةن مكانةأStatut:

كان هلا تأثري حاسم على منط تنظيم املنظومات الرتبوية،- 
عوامل خمتلفةمكانة املعرفة تطورت كثريا، عرب األزمان، حتت تأثري ضغط- 
:التطور ملكانة املعرفة يف بيداغوجية كربى افرزها هذا) حركات ( هنالك أربعة تيارات - 

:املؤلفات األساسية والتعليق عليهاملعرفة، هي اإلطالع على ):1(احلركة 

" كان يعترباملثقف والعامل هو الشخص الذي سادت هذه النظرة يف العصور القدمية والوسطى وعصر النهضة،  حيث- 
.اإلغريق والرومان والعرباطلع على أهم مؤلفات

نصوص كبار املؤلفني اليت ينبغي حتديدللمعرفة على الربامج التعليمية، اليت كانت تقتصر عليانعكس هذا التصور - 
.دراستها يف كل مرحلة من املسار الدراسي

.املعرفة هي استيعاب نتائج االكتشافات العلمية والتكنولوجية):2(احلركة 
العامليتني واحلرب الباردة األفق بعد احلربنيه يفظهرت إرهاصات هذه النظرة اثر التطور العلمي الذي الحت تباشري- 

.التسلح وغزو الفضاءاليت أعقبتهما والسباق إىل
تلقينها يف مستوى معني، انعكس هذا التصور للمعرفة على الربامج، اليت أصبحت مبثابة قوائم جرد للمعارف اليت ينبغي- 

.العلميةلتلبية احلاجة املاسة الستيعاب نتائج االكتشافات 
.للمالحظة والقياساملعرفة هي إثبات القدرة على حتقيق أهداف بشكل سلوك قابل):3(احلركة 

: تيارين فكريني مهاظهرت هذه النظرة يف اخلمسينيات من القرن العشرين، خدمة للنمو االقتصادي وحتت تأثري- 
واملذهب السلوكي Taylorismeالتايلورية  Behaviorisme.
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Laباألهدافذا التصور للمعرفة على الربامج التعليمية، بظهور الرتبيةانعكس ه-  pédagogie par

objectifsحتديد ما ينبغي تعليمه بواسطة املضامني التعليمية الفعل التعليمي، باحلرص على، اليت تدعو إىل عقلنة
).هوا لقدرة على استعمال مضمون تعليمي اهلدف. ( بدل الرتكيز على املضامني فقط

Laاملعرفة هي إظهار الكفاءة ):4(احلركة  compétence

االقتصادي، الذي يعترب أن القدرات حتت ضغط العاملظهر هذا التصور للمعرفة يف بداية التسعينيات من القرن املاضي- 
Situationsإشكالية –حلل وضعيات هلا إذا مل توظفالقيمة ) األهداف اخلاصة (اليت تستمد من املضامني املعرفية  -

Problème .البيداغوجي املتمخض عن املذهب السلوكي " التفتيت" كرد فعل على كما أنه ظهرأيضاBéhaviorisme

.واملتمثل يف الرتبية باألهداف
يشمل بعد ذلك حىت برامج التعليم مرحلة أوىل، لانعكس هذا التصور للمعرفة على برامج التعليم التقين واملهين، يف- 

ات القاعدية، اليت حيتاجها كل شخص يف حياته يالعام، اليت شرع يف إعادة بنائها حبيث تتكفل بتعليم جمموعة من الكفا
.اليومية
اتية ومفهوم املقاربة بالكفايمفهوم الكفا–2.2

Laة يمفهوم الكفا–1.2.2 compétence:
:هية باملفهوم العام يالكفا- 

-SavoirواملهاراتSavoirsجمموعة متكاملة ووظيفية من املعارف  faire واملواقفSavoir –être والتوجهات
Savoir - devenirمن الوضعيات،  وحل املشاكل اليت تثريهاواليت تسمح بالتكيف ملواجهة فئة.

Christineالكفاءة يف ميدان التكوين، حسب بومسان -  Bosman هي ،:
وإجياد حل مبتكروناجع للمشاكل اليت ) العمل منصب(القدرة على التحكم يف مجلة من الوضعيات املتعلقة بالوظيفة (

.بالتنسيق مع خمتلف املتدخلنيقد ترتتب عنها،
:يعطي هذا التعريف للكفاءة ثالثة أبعاد أساسية، هي- 
لكل املشاكلالذي يعين عدم وجود حلول جاهزة،Originalitéبعد األصالة- 
أي حل، الذي يشرتط اجيا د احلل املالئم، وليسEfficacitéبعد النجاعة - 
.، الذي يؤكد على عدم وجود حلول معزولةIntégrationبعد التكامل - 

:اتيمفهوم املقاربة بالكفا–2.2.2
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:، هي2003–6-4املؤرخ يف03-002ات، حسب املنشور الوزاري رقم ياملقاربة بالكفا
ترمي عملية التعلم إىل وتقدميها يف صيغة مشكالتنشاط تربوي يقوم على اختيار وضعيات تعلمية مستقاة من احلياة،(

فالرتبية القائمة على بناء الكفاءات تضع ) الضرورية لذلك األدوات الفكرية، وتسخري املهارات واملعارفحلها باستعمال
.اليت يشكل فيها اهلدف املنشود مركز االهتمامالرتبية باألهدافاملتعلم يف مركز العملية، على عكس 

:
تنمية استقاللية املتعلم، مبنحه تكوينا شامال ومنسجما- 
توطيد االنسجام بني املواد- 
ربط الثقافة املدرسية باملمارسات االجتماعية- 
.األدوات الفكريةاألساسية والتحكم يف املعارف املهيكلة وامتالكالعناية بالتعلمات - 
:التدرييب–3

التدريب ات اليت يتيح برنامجيتستلزم املقاربة بالكفاءات وجود تطابق بني املهام اليت يستوجبها منصب العمل والكفا
)التكوين(

فإننا )3(كما هو مبني يف الشكل ت اليت يتطلبها أداؤها بدائرة أخرى،يامثلنا مهام الوظيفة بدائرة والكفافإذا.
:نالحظ أن

الكفاءات املطلوب بناءها بواسطة التكوينيبني)3(الشكل 

املهام اليت يتطلبها منصب العمليبني)4(الشكل 
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املهام اليت يتطلبها منصب العمليبني)4(الشكل 
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التكوين الناجع يتوج بتطابق الدائرتني،-

:يف التطابق اجلزئي للدائرتني، كما يبدو يف الشكل املوجود أدناه ، يعرب- 
واملهام املطلوبة ؛على وجود توافق بني التكوينات املمنوحة)   A املنطقة( - 

العمل؛ات املكتسبة واليت ال يتطلبها منصبيعلى الكفا)    F املنطقة(-
ات مل يتكفل برنامجيعلى املهام اليت تتطلب كفا) E املنطقة(-

:مت على أساس هذا املسعى العام إعداد الربنامج وفق اخلطوات التالية 
- النصوص الرمسيةعلىاالطالع(:من ) للمفتش (للمشرف الرتبوي استنباط امللمح النهائي العام :اخلطوة األوىل 

)دراسة الكثري من املصادر الرتبوية 
استخراج امللمح التفصيلي، احملدد للمواصفات اليت ينبغي أن يتم:اخلطوة الثانية 

.امللمح العام السابق - 
.بتدائيوالتعليم االواحملدد ملهام مفتش الرتبية94-01-25املؤرخ يف176–5-1القرار الوزاري رقم - 

–املراقبة والتقييم(حيث متثل املهام مستويات، 3مهام أساسية يؤديها املفتش يف 3مسح هذا العمل بالتعرف على 
املنظومة –املقاطعة التفتيشية–املؤسسة التعليمية: (أما املستويات فتتمثل يف ) الدراسة والبحث–التكوين والتنشيط

.اتيالكفاهذهمستلزمات إقامةو املهامات اليت يتطلبها أداءيالكفالذلك ال بد من حتديد ) الرتبوية
التايل، أمثلة لبعض )37(يف اجلدولو نقدم ات الضرورية ألداء خمتلف املهام يف كل مستوىيحتديد الكفا:اخلطوة الثالثة 

:ات ، اليت أمكن حصرها بالنسبة ملختلف املهام ويف خمتلف املستويات يلكفاا
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.املنظومة الرتبوية ككل املقاطعة أو

الوالية

املؤسسة التعليمية املستويات

املهام

القدرة على توظيف 
خمتلف املعطيات احمللية 
لتطوير املنظومة الرتبوية

القدرة على تقدير 
الوضعية العامة لتعليم 

على مستوى املادة 
املقاطعة ومعرفة مدى 

جتانس وانسجام 
نشاطات خمتلف 

املتدخلني

القدرة على التأكد من 
تطابق األفعال 

واملمارسات مع النصوص 
.

مهام املراقبة

و التقييم

القدرة على فهم السياسة 
الوطنية لتكوين املكونني 

.

القدرة على اإلشراف 
التكوين املتواصل على 

.ألستذة املقاطعة

القدرة على توفري الشروط 
املالئمة لظهور وضعيات 

تكوين متبادل بني 
.أساتذة نفس املؤسسة

مهام التكوين و

التنشيط

القدرة على املسامهة يف 
تطوير وإثراء الربامج 
والسندات الرتبوية 

.للمادة

القدرة على تشخيص 
املشاكل الرتبوية البارزة، 

يت يطرحها تدريس املادة ال
.على املستوى احمللي

القدرة على خلق جو 
مناسب للدراسة والبحث 

.مبؤسسات املقاطعة

.مهام الدراسة و البحث

:اخلطوة الرابعة
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بشكل معارف ومهارات(ة، املوارد يكفا، وذلك بتوضيح، بالنسبة لكليةحتديد مستلزمات إقامة كل كفا
.يةظهور الكفاإىل اليت يؤدي) وسلوكات 

:مبهام الدراسة والبحثات املتعلقةيعلى سبيل املثال، بعض مستلزمات حتقيق بعض الكفا)38(يوضح اجلدول

يةمستلزمات حتقيق الكفا ات الالزمةايالكف يالكفا

املستويات

التحكم يف تقنيات البحث الرتبوي 
يطرحها تدريس واإلملام باملشاكل اليت 

.املادة واإلحاطة بتقنيات التنشيط

القدرة على خلق جو مناسب للدراسة 
.والبحث مبؤسسات املقاطعة

املؤسسة

التعليمية

اكتساب املؤهالت الالزمة للقيام -
.بالتحقيقات امليدانية

التحكم يف تقنية حتليل املمارسات -
الرتبوية للكشف عن املصادر احملتملة 

.اليت يالقيها املدرسونللصعوبات 

القدرة على تشخيص املشاكل الرتبوية 
اليت يطرحها تدريس املادة على مستوى 
املقاطعة والكشف عن الكفاءات اليت 
.باستطاعتها التفكري يف إجياد حل هلا 

املقاطعة

التفتيشية

التحكم يف تقنيات حتليل الربامج -
.وأساليب تطويرها

العاملية يف جمال معرفة التوجهات -
.إعداد الربامج التعليمية

القدرة على املسامهة يف تطوير وإثراء 
.

املنظومة

الرتبوية ككل

حصيلة احملاولة–4
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:، بتوضيح العناصر اليت ينبغي أن حيتويها درييبللربنامج التو تصور " النموذجية " نقدم فيما يلي اهليكلة 
بيانات صفحة الغالف- أ
:تقدمي الربنامج لتوضيح –ب 
اإلطار الذي يندرج فيه ،- 
املقاربة اليت اعتمدت يف بنائه ،- 
املرجعيات اليت املستند عليها يف إعداده ،- 
.مستلزمات ومتطلبات تطبيقه - 

:تقدمي األهداف املنتظر حتقيقها بواسطته، بتوضيح –ج 
إقامتها،ت املطلوب ياالكفا- 
القدرات الواجب امتالكها ،- 
.املعارف املطلوب التحكم فيها - 
.األنشطة التعليمية املمكن استعماهلا يف معاجلة مواضيع الربنامج –د 
–ـه
.تأكد من بلوغ األهداف املسطرة -و
.تقدمي املضامني املعرفية للربنامج بالتفصيل مع توضيح األمهية النسبية ملواضيع وعناصر جماالته املختلفة –ز 
.–ل 
:يرتكز بناء الربامج التدريبية وتصميمها على خطوات متدرجة ، من أمهها : تصميم الربامج- 5
يف ضوء نتائج ( صياغة أهداف الربنامج التدرييب يف صيغة السلوك املتوقع الذي سيتقنه املتدرب بعد إمتام التدريب - 

).دراسة االحتياج 
.والنشاطات التدريبية يف الربنامجوضع إطار نظري للربنامج التدرييب لتوجيه املمارسات -
.صياغة حمتوى الربنامج التدرييب يف صورة وحدات تدريبية توفر للفرد احلرية يف التدريب الفردي واجلماعي-
.حتديد األساليب واألنشطة واملعينات والوسائل اليت سيتم استخدامها يف الربامج-
.املتدرب يف ضوء أهداف الربنامجإعداد أداة لقياس أثر التدريب على سلوك -
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اآللية املقرتحة لتطبيق الربنامج يف واقعنا الرتبوي: لتحقيق آلية العمل وفق الربنامج املقرتح فانه أن نقوم باإلجراءات   -6

:التالية 
)شرح تفصيلي ملكوناته ( توضيح ماهية الربنامج- 
.عقد لقاء باملشرفني الرتبويني ملناقشة الربنامج- 
.دراسة الواقع احلايل لإلشراف الرتبوي - 
.البدء من خالل الواقع وحتديد الكفايات األساسية للبدء الربنامج- 
.حتديد ابرز األساليب واملمارسات اإلشرافية مع الرتكيز على اجلانب النوعي الذي ينعكس على زيادة فاعلية العمل - 
.فقط على املدرسة كبيئة وحيدة - 
منح املشرفني مزيدا من الصالحيات اإلدارية والفنية يقابلها زيادة يف منح املدرسة الفرصة للممارسة دورها الرتبوي - 

.والتعليمي بنطاق أوسع 
ة التطوير جتريب الربنامج بشكل كامل على بعض اإلدارات ورصد االجيابيات والسليبات ومعوقات التطبيق وإمكاني- 
.املتعلقة بعملية التنفيذ واإلجراءات واألنشطةاألساليب التدريبية- 
لقد أصبح التقومي عملية إدارية حمورية املركز إذ يعول عليها يف رسم :) الربنامج التدرييب(تقومي التدريب-7

والتقومي الفعال جييب على جمموعة أسئلة جوهرية .السياسات واختاذ القرارات ، وتطوير اخلطط ، وتوجيه املمارسات 
:هي 

؟) التقومي لتصميم،التنفيذ ،، حتديد االحتياجات ، األهداف ،االتخطيط( ما مدى كفاءة عمليات النشاط التدرييب 
حقق أهدافه ؟ما حجم النتائج احلاصلة من التدريب إزاء ما أنفق عليه ؟سارالربنامج وفق ماخطط له ؟وهلهل
الربنامج ،املدرب (وهذا النوع يرصد إنطباعات املتدربني عن مستوى جودة عناصر التدريب الثالثة،قياس رد الفعل - 

)البيئة التدريبية 
تقومي عمليات إعداد الربنامج التدرييب ، وهذا النوع حيدد فاعلية كل عملية من عمليات إعداد الربنامج التدرييب بدءاً - 

.إىل أن ينتهي بتقومي عملية التقومي نفسها ... من تقومي السياسات ، فالتخطيط ، فتحديد االحتياجات 
زه الربنامج من جناح يف ضوء أهدافه اليت وضعت له ، مث يقارن تقومي نتائج التدريب ، وهذا النوع حيدد مدى ما أحر - 

.بني هذه النتائج وبني تكلفة التدريب 
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بعد التدريب داخل املوقف شرف الرتبويوهذا النوع يرصد التغريات اليت طرأت على سلوك امل،قياس أثر التدريب - 
.اإلشرايف

قياس أثر - :من خالل الدراسات التقوميية املنفذة -
.التدريب 

مدى -امج ندوافع التحاق املتدربني بالرب تقييم- قياس فاعلية خطط التدريب: من حيث تقومي عمليات التدريب -
.امج التدرييبنبالرب الرتبوينياملشرفنييف إحلاقاجلهات الوصية على تنفيذه وتقوميهفاعلية 



طريقة الدراسة التطبيقية ونتائجهاالفصل السابع   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

408

في ضوء الفرضياتوتفسير النتائجمناقشة: رابعا

: تمهيد 
ويتضمن هذا التحليل معرفة . مناقشة و حتليال للنتائج اليت أسفرت عنها الدراسة وفقا ألهدافها وفروضهاوريتناول هذا احمل

حيتاج فيها املشرف الرتبوي جماالت اإلشراف الرتبوي املختلفة ، اليت الكفايات اإلشرافية احلالية الرتبوية منها واإلدارية يف
، وذلك بغرض تقدمي تصور لربنامج تدرييب مقرتح للمشرفني الرتبويني مبين على الكفايات ، هذا يف االبتدائي إىل تدريب 

النتائج النهائية وتقدمي باإلضافة إىل اختبار صدق الفروض للتحقق من مدى حتقق أهداف الدراسة ، وكذا التوصل إىل
وفيما يلي أقوم باختبار الفرضيات ومناقشة النتائج يف ضوء األدب الرتبوي والدراسات السابقة ، .التوصيات واالقرتاحات 

:متبعا يف ذلك اخلطوات املنهجية التالية 
وتفسير نتائج الفرضية اإلجرائية األولىمناقشة-1

)h1 : ( النسبة األكبر في قائمة االحتياجات مقارنة بالكفايات اإلداريةتمثل الكفايات التربوية
)h0 : ( تمثل الكفايات التربوية النسبة األكبر في قائمة االحتياجات مقارنة بالكفايات اإلداريةال

:يتضح ما يلي ) 13(انطالقا من البيانات الواردة يف اجلدول 
قريبا من بشكل عام إن استجابات املعلمني يف تقوميهم للكفايات اإلشرافية للمشرفني الرتبويني حسب رأيهم كان - أ

املتوسط بشكل عام 
االطالع على كل جديد  ، حيث بلغ الوسط املرجح العام 

وهذا يدل على أن درجة ممارسة الكفايات مل تصل إىل مستوى الطموح ألن املشرفني ) 64,37(وبوزن مئوي ) 3,21(
يتمتعوا ولذلك يفرتض أن ويتحملون جانبا كبريا من املسؤولية ، الرتبويني ميثلون اجلهاز القيادي يف العملية التعليمية ، 

باستعدادات وقدرات ومهارات وكفايات عالية لتوجيه العملية التعليمية حنوحتقيق األهداف املرسومة والعمل على تكييفها 
مع املستجدات الرتبوية والتكنولوجية العاملية ، ويعكس مستوى التقومي هذا قصورا وضعفا يف بعض الكفايات اإلشرافية 

من جمموع الكفايات ، وكان من املفروض أن يتحكم %28تدريب أي ما نسبته كفاية حيتاج فيها إىل) 14(فهناك 
املشرف ويتمكن من كل الكفايات نظرا حلساسية وخطورة مهمته ألن الوسط املرجح العام كان جتاوز املتوسط ولكنه مل 

وبوزن ) 2,64(يصل أيضا إىل املستوى العايل والعايل جدا ، حيث تراوح الوسط املرجح العام بني حد أدىن
) 81,71(وبوزن مئوي ) 4,08(يف جمال النشاط املدرسي الالصفي ، وحد أعلى بلغ ) 41(للفقرة ) 52,81(مئوي

) 3.36(اإلشراف على عملية التدريس ، كما بلغ املتوسط العام للحد األدىن واألعلى للوسط املرجح جمال ) 3(للفقرة 
يفسرتطور جزئي يف العمل اإلشرايف ببالدنا لكنه مل يرق إىل املستوى العاملي وهذا ما ) 67.26(وبلغ متوسط الوزن املئوي 

، والعديد ) م2000/2001فؤاد اخلصاونة /رياض سرتاك(وإن هذه النتيجة تتفق مع النتيجة اليت توصلت إليها دراسة .
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دراسة و ) بليل عفاف(اسة ، در ) أمحيد حسينة(دراسة -على سبيل املثال ال احلصر- من الدراسات احمللية ، منها
) .سرتالرمحان نعيمة (

بشكل عام إن استجابات املديرين يف تقوميهم للكفايات اإلشرافية اإلدارية للمشرفني الرتبويني حسب رأيهم كان - ب
وهذا ما يفسر) 80.48(بوزن مئوي ) 4.02(، حيث بلغ الوسط املرجح مرتفعا ودرجتها عالية بشكل عام مستواها 
بوزن مئوي ) 3,76(فني على األعمال اإلدارية واملكتبية ، وقد تراوح الوسط املرجح العام بني حد أدىن تركيزاملشر 

يف ) 10(للفقرة ) اإلشراف على إنشاء اللجان العلمية والفنية والرياضية للمدرسة بداللة األهداف(لكفاية ) 75,36(
) تأدية املراسالت الرمسية بشكل منتظم ودون تأخري( لكفاية) 87,24(بوزن مئوي ) 4,36(جمال التنظيم ، وحد أعلى 

. يف جمال التنظيم أيضا ) 15(للفقرة 

:خالصة 
بالنظر إىل نتائج كل من استجابات املعلمني واملديرين يف حتديدهم الحتياجات املشرف الرتبوي التدريبية يف االبتدائي 

باملائة بالنسبة إىل جمموع %28األكربحاجة متثل النسبة ) 14(، فان النتائج تشري إىل أن االحتياجات الرتبوية 
وهذا يشري إىل الرتكيزعلى املهام ) %0(الكفايات ، مقارنة باالحتياجات اإلدارية اليت هي منعدمة وبنسبة تساوي 

مشاريع اإلدارية و التفريط يف اجلانب الرتبوي ، الذي يفرتض أن يوجه إليه االهتمام كله ، ألنه الكفيل بإجناح 
اإلصالح الرتبوي ببالدنا وتطوير العملية الرتبوية ومواكبة املستجدات العاملية ، ويف خالل لقاءاتنا مع املشرفني الرتبويني 

ملسنا تذمرا لديهم بسبب كثرة األعباء اإلدارية اليت أثرت على فعاليتهم الرتبوية وهم يطالبون بإعفائهم من املهام 
شاكل وصراعات مع من يشرفون عليهم من املديرين واملعلمني بسبب التحقيقات امليدانية اإلدارية اليت تؤدي إىل م

والتقاريراملرفوعة ضدهم ، واجلدير بالذكر أن هذا الوضع اليعين اجلزائرفحسب بل الكثري من دول العامل والعربية منها 
لدراسات السابقة األجنبية ، منها على وجه اخلصوص وهذا ما يفسر اتفاق نتائج هذه الدراسة  مع نتائج بعض ا

) عبد الوهاب البابطني(، ودراسة م1986تيلورم يف العراق ، ودراسة 1967/1968دراسة حكمت عبداهللا البزاز 
باململكة العربية السعودية اليت أكدت على أن من معيقات العملية اإلشرافية كثرة األعباء الكتابية واإلدارية ،  كما 

ببالدنا ، السيما الصادرة عن املعهد اسة مع نتائج أغلب الدراسات احمللية التقوميية لإلشراف الرتبوي تتفق نتائج الدر 
اليت تشري إىل تركيز املشرفني على الوطين لتكوين إطارات الرتبية وحتسني مستواهم ، منها دراسة بوذنني وآخرون ، 

األداء الرتبوي يف جممله وأفرز خمرجات ال تلتقي مع مما أثر سلبا على ،األعمال اإلدارية على حساب الرتبوية
.األهداف املرسومة 

)من وجهة نظر المعلمين(اإلجرائية اتوتفسير نتائج الفرضيمناقشة-2
باختالف لمعلمين ارتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظ( 

)مجاالتها
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مرتبة تنازليا انطالقا من قيمة الوسط -بحسب المجاالت في ضوء الفرضيات النتائج بمناقشة وتفسيرنقوم 
فإن استجابات المعلمين في تقويمهم للكفايات اإلشرافية التربوية للمشرفين كانت كما يلي -المرجح لكل مجال

:
ثانيةوتفسير نتائج الفرضية اإلجرائية المناقشة-2/1
)h1 : ( المعلمينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر

اإلشراف على عملية التدريسمجالحسب
)h0:( المعلمينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر ال

عملية التدريسمجال اإلشراف على حسب
فقد تراوح ، ) 71,51(بوزن مئوي ) 3,57(

) 58,44(بوزن مئوي ) 2,92(وحد أدىن ) 3(للفقرة ) 81,71(بوزن مئوي ) 4,08(الوسط املرجح فيه بني حد أعلى 
وبشكل عام فان كفايات هذا ) 6(للفقرة 

بتعاون املشرف مع املعلمني للتخطيط لربنامج الزيارة (يف الكفاية  املتعلقة ) 6(ما عداالفقرة)60(ووزنه املئوي ) 3(
الفرضي ووزنه املئوي ، وهذا وهو أقل من الوسط) 58,44(ووزنه املئوي )  2,92(حيث بلغ الوسط املرجح ) اإلشرافية

يعين أن هناك تقصريواضح وضعف يف األداء فيما خيص هذه الكفاية وهوحيتاج فيها اىل تدريب ، ألن املشرفني يعتقدون 

توجس من طرف املشر 
يعكس تبين الكثري من املشرفني للنمط السلطوي األبوي ، ألن األسلوب الدميوقراطي يفتح عليهم الكثريمن الصعوبات 

بأن املعلمني يف الغالب ال يتفانون يف أداء -ورملاك قريقxحسب نظرية –واملشاكل هذا من جهة ، كما يعتقد املشرفون 
أعماهلم وحيتاجون إىل زيارات مفاجئة لتقومي أدائهم ومعاقبتهم على التقصري، وبوجه عام  فان الكثريمن املشرفني ال يزالون 

ئ وأفكار، وهذا ما ميارسون اإلشراف اإلداري ويتقيدون بالقوانني حرفيا بعيدا عن ما توصلت إليه الرتبية احلديثة من مباد
م1996دراسة الطعاين ، م1996، دراسة بطاح م1995أبوناصرو دراسة م1995دراسة اخلطيب (أشارت إليه كل من 

(.

لثةثاوتفسير نتائج الفرضية اإلجرائية المناقشة-2/2
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)h1 : ( المعلمينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر
القيادة التربويةمجالحسب

)h0:( المعلمينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر ال
القيادة التربويةمجالحسب

بوزن ) 3,34(فان جمال القيادة الرتبوية يأيت يف املرتبة الثانية حيث بلغ وسطه املرجح العام الدراسةانطالقا من نتائج 
وحد أدىن ) 29(للفقرة ) 71,02(بوزن مئوي ) 3,55(فقد تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى ) 66,91(مئوي 

. م فان نتائج ممارسة الكفايات يف هذا اجلدول م عالية ومرضية وبشكل عا) 27(للفقرة ) 62,15(بوزن مئوي ) 3,10(

االجيايب يف جمال األساليب هو أداء العاملني ومن مث على نتائج الرتبية والتعليم ببالدنا ، ولعل ما ساعد على هذا التغيري 
ترشح الكثريمن خرجيي اجلامعات من الفئة الشبانية ملهنة اإلشراف والتحاقهم فيما بعد مبعاهد التكوين الوطنية ، حيث 

وهذا يتفق مع ما ،أصبح الرتكيز على اجلانب العالئقي كمحورأساسي يف عملية التكوين يف اجلامعة ويف املعاهد أيضا
.هـ1427دراسة طلق بن مقعد بن مطلق الروقي بعض الدراسات العلمية كتوصلت إليه 

رابعةوتفسير نتائج الفرضية اإلجرائية المناقشة-2/3
)h1 : ( المعلمينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر

تطوير المناهجمجالحسب
)h0:( المعلمينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر ال

تطوير المناهجمجالحسب
حيث تراوح ) 65,83(بوزن مئوي ) 3,29(

) 61,63(بوزن مئوي ) 3,08(وحد أدىن ) 19(للفقرة ) 72,13(بوزن مئوي ) 3,60(الوسط املرجح فيه بني حد أعلى 
) 17(للفقرة 

ت املختصة حيث بلغ الوسط عدا كفاية احلرص على توصيل مقرتحات املعلمني اخلاصة بتطوير املناهج والكتب إىل اجلها
والوسط املرجح هنا هو حول الوسط الفرضي مما يدل على أن  61,6326531وبوزن مئوي 3,08163265املرجح  

ممارسة هذه الكفاية كانت بدرجة متوسطة وهي التبعث على االطمئنان ألنه يفرتض أن تكون درجة ممارسة املشرف 
عالية جدا ، كون املشرفني ميثلون اجلهاز القيادي والنموذج الذي حيتذى به  يف لكفاياته ال تقل عن الدرجة العالية وال

، م1995وهذا ما أشارت إليه نتائج كل من دراسة اخلطيب .العملية الرتبوية وبالتايل فهم حيتاجون فيها اىل تدريب 
دراسة الطعاين ،  م1996ه ، دراسة بطاح 1427، دراسة طلق بن مقعد بن مطلق الروقي م1995أبوناصردراسة 
pfau(دراسة بفاو ،م2001، دراسة العجاج م1996 ;1997(
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خامسةوتفسير نتائج الفرضية اإلجرائية المناقشة-2/4
)h1 : ( المعلمينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر

اإلدارة الصفيةمجالحسب
)h0:( المعلمينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر ال

اإلدارة الصفيةمجالحسب
حيث تراوح ) 65,49(بوزن مئوي ) 3,27(

) 54,93(بوزن مئوي ) 2,74(وحد أدىن ) 37(للفقرة ) 70,85(بوزن مئوي ) 3,54(أعلى الوسط املرجح فيه بني حد 
)33(للفقرة 

وقد كانت أربع كفايات متارس بشكل عايل حيث كان الوسط املرجح فيها أعلى من الوسط الفرضي ووزنه املئوي وهي 
قبل الزيارة اإلشرافية لبحث املشكالت االجتماع مع املعلمنيباستثناء كفاية) 38- 37-36-35(الواردة يف الفقرات 

ووزنه املئوي ) 2,74(فكانت درجة املمارسة فيها ضعيفة ، حيث كانت قيمة الوسط املرجح ) 33(الصفية  للفقرة 
أقل من الوسط الفرضي ووزنه املئوي ، وكذلك الكفاية املتعلقة بتبصري املعلمني باألساليب الفاعلة إلدارة وهو) 54,93(

حيث كان الوسط املرجح فيها حول الوسط الفرضي مبا يعين أن درجة املمارسة  ) 35(لتفاعل الصفي يف الفقرة الصف وا
وبوجه عام فان الكفايتني الواردتني يف ) . 61,71(ووزنه املئوي ) 3,08(كانت متوسطة ، فقد بلغ الوسط املرجح 

النمو (م1995أبوناصردراسة تدريب وجند هذه النتيجة يفإىلحيتاج فيهما ) 35- 34(الفقرتني 
)التقومي واالختبارات(و) العلمي واملهين

سادسةوتفسير نتائج الفرضية اإلجرائية المناقشة-2/5
)h1 : ( المعلمينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر

النمو العلمي والمهنيمجالحسب
)h0:( المعلمينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر ال

النمو العلمي والمهنيمجالحسب

الوسط حيث تراوح ) 64,43(بوزن مئوي ) 3,22(فقد كان وسطه املرجح العام ) النمو العلمي واملهين(
للفقرة ) 61,95(بوزن مئوي ) 3,09(وحد أدىن ) 9(للفقرة ) 67,18(بوزن مئوي ) 3,35(املرجح فيه بني حد أعلى 

ما عدا  ) 13-12-10- 9- 8(، وقد كانت درجة ممارسة الكفايات يف جمملها مقبولة وهي الواردة يف الفقرات ) 11(
فدرجة املمارسة ) 11(الواردة يف الفقرة م حسب الفروق الفرديةتزويد املعلمني بأساليب تشخيص التالميذ وتصنيفهكفاية 

ووزنه املئوي ) 3,09795918(فيها متوسطة مل ترق إىل العالية والعالية جدا ، فقد كان الوسط املرجح 
فيها حول الوسط الفرضي وبالتايل فيحتاج فيها املشرف إىل تدريب لالرتقاء بأدائه إىل املستوى ) 61,9591837(
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، دراسة م2003، دراسة الكندي م1995دراسة اخلطيب : (وهذا ما أشارت إليه نتائج الدراسات التالية .طلوب امل
pfau(دراسة بفاو ، م1994/1995دراسة الدليمي أمحد حممد خلف عبد العزيزالفريج ، سعاد ;1997((

سابعةوتفسير نتائج الفرضية اإلجرائية المناقشة-2/6
)h1 : ( المعلمينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر

التقويم واالختباراتمجالحسب
)h0:( المعلمينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر ال

التقويم واالختباراتمجالحسب
) 64,43(بوزن مئوي ) 3,22(فقد كان وسطه املرجح العام التقومي واالختبارات أما جمال ) :التقومي واالختبارات(جمال 

بوزن ) 2,99(وحد أدىن ) 44(للفقرة ) 69,06(بوزن مئوي ) 3,45(حيث تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى 
وقد كانت درجة ممارسة ) . 49(للفقرة ) 59,91(مئوي 

فقد كانت أوساطها املرجحة أعلى من الوسط الفرضي وبالتايل فال ) 50-47- 46- 45- 44-43(ذلك يف الفقرات
بالشرح بقيام املشرف(واملتعلقتني على الرتتيب ) 49- 48(حيتاج فيها اىل تدريب ، ما عدا الكفايتني الواردتني يف الفقرتني 

فقد  ) مناقشة املعلمني يف نتائج االمتحانات(و ) للمعلمني كيفية بناء االختبارات التحصيلية بداللة األهداف التعليمية
وهو حول الوسط الفرضي ) 48(للفقرة ) 61,63(بوزن مئوي) 3,08(

ح الذي تفرضه حساسية وأمهية العمل االشرايف ، لذلك البد من تدريب املشرف واألداء فيها مل يرق اىل مستوى الطمو 
كان الوسط املرجح ) 49(للفقرة ) مناقشة املعلمني يف نتائج االمتحانات(وكذلك الكفاية حول . على هذه الكفاية 

.تدريب إىلتاج فيها وبالتايل فيح) 60(ووزنه املئوي ) 3(أقل من الوسط الفرضي ) 59,91(بوزن مئوي ) 2,99(فيها
، دراسة طلق بن مقعد بن مطلق م1995أبوناصر، دراسة م1995دراسة اخلطيب : (وهذا ما دلت عليه الدراسات التالية 

م1994/1995دراسة الدليمي أمحد حممد خلف ،م1989الفوزان، دراسة م2003، دراسة الكندي ه1427الروقي 
يأخذان نفس الرتتيب حيث كان الوسط املرجح ) التقومي واالختبارات(و) العلمي واملهينالنمو (واملالحظ أن كل من جمايل 

) 3,22(يساوي ) التقومي واالختبارات(وجمال) 64,43(بوزن مئوي ) 3,22(يساوي ) النمو العلمي واملهين(
فال –الني ببعضهما البعض من جهة . ومها قيمتان متساويتان ) 64,43(بوزن مئوي 

ومن جهة أخرى –ميكن حتقيق النمواملهين املرتبط أساسا بعملية التدريب ، أوالتحقق منه إال بعد عملية القياس والتقومي 

.الكفاية اإلنتاجية املرجوة يف العمل اإلشرايف إىلسالفا ال يرقى إىل ما هومطلوب وال 
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نةمثاوتفسير نتائج الفرضية اإلجرائية المناقشة-2/7
)h1 : ( المعلمينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر

العالقات اإلنسانيةمجالحسب
)h0:( المعلمينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر ال

اإلنسانيةمجال العالقات حسب
حيث ) 61,17(بوزن مئوي ) 3,05(وحيتل جمال العالقات اإلنسانية املرتبة السادسة حيث قدر وسطه املرجح العام 

بوزن مئوي ) 2,83(وحد أدىن ) 24(للفقرة ) 64,89(بوزن مئوي ) 3,24(تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى 
)21(للفقرة ) 56,65(

وإن درجة ممارسة الكفاية 
درجة املمارسة فيها مبستوى عايل ومقبول ، ) 26- 24- 23(الفرضي ، حيث نسجل ثالث كفايات واردة يف الفقرات 

. ودون املستوى املطلوب درجة املمارسة فيها ضعيفة) 25- 22- 21(بينما جند ثالث كفايات أخرى واردة يف الفقرات 
العمل على توثيق عالقاته مع أولياء أمورا لتالميذ لإلسهام يف حل ( حيث كانت قيمة الوسط املرجح بالنسبة لكفاية 

املشاركة يف االحتفاالت واملناسبات اليت تقيمها (وكفاية ) 56,65(بوزن مئوي ) 2,83) (21(للفقرة ) 
) 59,42(وبوزن مئوي ) 2,97) (22(للفقرة ) املدرسة

املسامهة يف (كما جند أن الكفاية املتعلقة ب. وبالتايل فيحتاج يف هاتني الكفايتني إىل تدريب . الفرضي ووزنه املئوي 
رجة ممارستها متوسطة ، وأن وسطها كانت د) 25(للفقرة ) معاجلة بعض املشكالت اخلاصة باملعلمني عند اإلمكان

وبالتايل فيحتاج فيها إىل تدريب ، . كان حول الوسط الفرضي ووزنه املئوي ) 61,22(وبوزن مئوي ) 3,06(املرجح 
BARRوهذا يتفق مع نتيجة دراسة بار و ربن  ET REPPEN : اليت أكدت أن أغلب املعلمني قد طالبوا بزيادة مساعدة

)1(
، دراسة الدليمي أمحد م1989الفوزان، دراسة م1995أبوناصر، دراسة م1996راسة الطعاين د: وهذا ما أكدته كل من 

. م1994/1995حممد خلف 
فقد وجدا يف دراسة هلما عن اجتاهات املعلمني حنو املوجهني الرتبويني أن مجيع املعلمني يرحبون بالنشاط التوجيهي ألنه 

.يقدم هلم العون احلقيقي 

14الحة سنقر ،  مرجع سابق ، صص: في  BARR ET REPPEN -1
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إىل أنه على الرغم من أمهية العالقات اإلنسانية ، إال أن بعض الباحثني يرون أن هناك خطرا من هذه وجتدر االشارة 
العالقات اليت جتعل من املشرف منغمسا بصورة شخصية يف عالقاته مع املرؤوسني ، مما يؤدي اىل عدم النجاح يف عمله ، 

القيادات اليت جتعل بينها وبني مرؤوسيه(فان ) فيدلر(فحسب 
) القيادات اليت تكون على صلة أقرب مبرؤوسيها 

دي إىل أنه جيب أن نعطي اهتماما أكثر ألداء العمل وعربعن خماوفه من أن معاملة الناس بلطف وليونة يؤ (اإلنسانية ورأى 
)2() إمهال يف العمل

لكن أثبتت التجربة أن األهداف املؤسسية . وقد يكون هؤالء املشرفني املقصرين يف هذه الكفايات ممن يتبنون هذه النظرة 
Hawthorneوحاجات األفراد قد تتطابق يف نظرية اإلشراف ، فحسب دراسات هوثورن

Eltonمايو Mayoهناك عالقة بني العمال واملشرفني ميكن أن تكون عامال فعاال يف وآخرون ، واليت أظهرت نتائجها أن
)Likert. ()3(اإلنتاج ، وهذا ما أكد عليه ليكرت 

وحنن نرى بأن هذا واقع ال ننكره ، وإن السلوك القيادي مرتبط باملستوى العلمي واألخالقي للمرؤوسني ، وال ينقص من 
القات اإلنسانية ، ويعتقد الطالب الباحث بأن التسيب يف العمل مرتبط أساسا بالسمات واملهارات القيادية اليت أمهية الع

ميتلكها القائد واليت متكنه من التأثرييف سلوك املرؤوسني وزيادة دافعيتهم حنو العمل ، أكثرمن ارتباطها بالعالقات الشخصية 
.واإلنسانية الال حمدودة مع املرؤوسني 

تاسعةوتفسير نتائج الفرضية اإلجرائية المناقشة-2/8
)h1 : ( المعلمينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر

.النشاط المدرسي الالصفيمجالحسب
)h0:( المعلمينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر ال

.النشاط المدرسي الالصفيمجالحسب
وقد تراوحت ) 55,18(وبوزن مئوي ) 2,75(وسط مرجح عام ب.النشاط املدرسي الالصفيال
بوزن مئوي ) 2,64(وحد أدىن ) 42(للفقرة ) 57,87(بوزن مئوي ) 2,89(حد أعلى قيم الوسط املرجح فيه بني 

)41(للفقرة ) 52,81(

مشاركة املعلمني يف القيام (ملرجح لكفاية أوساطها املرجحة مجيعها كانت أقل من الوسط الفرضي ، حيث بلغ الوسط ا
مشاركة املعلمني يف حتديد (وبالنسبة لكفاية ) 54,93(بوزن مئوي ) 2,74()39(للفقرة ) باألنشطة املدرسية املختلفة

دار الثقافة للنشر / جودت عزت عطوي ، اإلدارة التعلیمیة واإلشراف التربوي أصولھا وتطبیقاتھا ،الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع 2-
199م ص2001األردن /والتوزیع ، الطبعة األولى ، عمان

47م ص 2002األردن / كمال ، اإلشراف التربوي لتعلیم أفضل ، دارمجدالوي للنشر والتوزیع ، الطبعة االولى ، عمان برزة / أوجیني مدانات -3
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وبالنسبة ) 55,10(بوزن مئوي ) 2,75()40(للفقرة ) أهداف األنشطة املدرسية العلمية والثقافية واالجتماعية وغريها
بوزن مئوي ) 2,64()41(للفقرة ) وضعه مع املعلمني واملدير برنامج للنشاطات الالصفية على مدى أيام السنة(فايةلك
بوزن مئوي ) 2,89()42(للفقرة )حتفيز املعلمني والتالميذ للمشاركة يف األنشطة الالصفية(، يف حني كفاية ) 52,81(
، واملالحظ أن النشاطات الالصفية ال ) 57,87(

سنوات األخرية وقامت جبعل وقد تنبهت الوزارة يف ال. النشاطات وتدريب القادة الرتبويني عليها وحثهم على ممارستها 
ولكون أن هذا النوع من ممارسة هذه النشاطات الالصفية ضمن قائمة األنشطة الرتبوية اليت تدخل يف مهام املعلم ،

كما أشرنا إليه سالفا ، ونظرا لكثرة نصاب املعلمني م2012/2013األنشطة مل يكن بصفة إجبارية إال يف املوسم املاضي 
الداخلني ضمن خطته

من الوقت ما يسخرونه هلذه النشاطات ، وقد يفوضون ذلك إىل املديرين باعتبارهم مشرفني تربويني مقيمني ميكنهم 
، ودراسة م1996دراسة الطعاين ا توصلت إليه وتلتقي هذه النتيجة مع م. اإلشراف على هذه األنشطة ومتابعتها 

اليت أشارت إىل كون املشرفني الرتبويني ال يشرتكون مع املعلمني يف القيام باألنشطة املدرسية املختلفة م2006بوعزةالصاحل 
. والتنسيق بني هذه األنشطة 

فقد اختلفت من 
:جمال آلخر

وحد أدىن ) 3(للفقرة ) 81,71(بوزن مئوي ) 4,08(ففي جمال اإلشراف على عملية التدريس كانت حبد أعلى -1
ويعين ذلك يف نظر الباحث أن هناك اهتمام وتركيز من طرف املشرفني على ،) 6(للفقرة ) 58,44(بوزن مئوي ) 2,92(

كفايات التدريس واختيار الطرائق املناسبة لعملية التدريس الفعال ، ال سيما  كفاية الرتكيز أثناء الزيارة اإلشرافية على 
رة اإلشرافية ليوجههم مبا هو مطلوب التحضري اليومي للدروس ، وكذا كفاية عقده لقاءات فردية مع املعلمني بعد الزيا

و يوجه )4() 2(أداؤه كما يف الفقرة 
حيث كانت متارس هذه الكفايات ) 5(املعلمني الستخدام طرائق التدريس املناسبة للموضوع الدراسي كما يف الفقرة 

يف حني جند أن هناك قصورواضح وضعف يف التعاون مع املعلمني للتخطيط لربنامج الزيارة اإلشرافية . ية  بدرجة عال
فيها إىل تدريب ، ج

،لمني الستخدام طرائق التدريس املناسبة للموضوع الدراسياملتعلقتني بتوجيه املشرف املع) 1،7(بينما جند الكفايتني 
وقيامه بتعديل نقاط الضعف لدى املعلم وإرشاده بطرق أكثر فعالية ، متارس بدرجة متوسطة واليت كان يفرتض أن متارس 

عند كوجان ، )االكلنيكي(
ولذلك . اشر هو تصحيح أخطاء التدريس وتوجيهه إىل أفضل الطرائق احلديثة وما يستفيده املعلم من املشرف بشكل مب
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فان املشرف حيتاج إىل تدريب على أساليب وتقنيات وخطوات اإلشراف االعيادي أو العالجي ، وهو من أحدث أنواع 
.اإلشراف وأجنعها 

) 29(للفقرة ) 71,02(بوزن مئوي ) 3,55(أما جمال القيادة الرتبوية ، فقد تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى-2
)27(للفقرة ) 62,15(بوزن مئوي ) 3,10(وحد أدىن 

اىل أن درجة املمارسة فيهما كانت عالية ، ) 29، 28) (الفقرتني(وتشريقيم الوسط املرجح ووزنه املئوي بالنسبة للكفايتني 
املشرف يقنع املعلمني بقيمة األهداف اليت يسعون إىل ف) 71,02(ووزنه املئوي ) 3,55(بلغ ) 28(فالوسط املرجح للفقرة 

حتقيقها كما يؤثر إجيابيا يف سلوكيات املعلمني بتحفيزهم ليكونوا أكثر حرصا على حتقيق األهداف املرجوة وهذا يعكس 
راجلدية الشعورباملسؤولية لدى الكثريين من املشرفني من جهة وسعيهم اىل حتقيق نتائج مدرسية أفضل ، و للظهورمبظه

وعلى كل حال فان درجة املمارسة يف هاتني . وااللتزام أمام الوصاية وحتقيق مصاحل شخصية لدى آخرين من جهة أخرى 
.الكفايتني مقبولتني 

تتمركز حول الوسط ، أي متارس بدرجة متوسطة ومل ترق إىل ) 32، 31، 30، 27(
) 3,30(و) 30(للفقرة ) 67,67(وبوزن مئوي ) 3,38(األوساط املرجحة على الرتتيب مستوى الطموح ، حيث كانت

وتتعلق هذه الفقرات بكفايات ) 32(للفقرة ) 63,02(وبوزن مئوي ) 3,15(و) 31(للفقرة ) 66,04(وبوزن مئوي 
بشكل يستقطب اهتمام استثمار اإلمكانات الفردية للمعلمني يف تطوير مستوى التالميذ ، و أداء مهامه اإلشرافية

العاملني لطريقة أدائها، والتنويع يف أساليب القيادة اإلدارية اليت يستخدمها يف املواقف الرتبوية املختلفة ، وبالتايل فدرجة 
املمارسة هلذه الكفايات مل ترق املستوى املطلوب وكانت متوسطة بشكل عام ، وبالتايل فيحتاج فيها املشرف إىل تدريب 

.لوب هو املستوى العايل والعايل جدا يف أداء املشرف ، لذلك ال بد من تطويركفاياته القيادية عن طريق التدريب ألن املط
) 19(للفقرة ) 72,13(بوزن مئوي ) 3,60(و يف جمال تطويراملناهج فقد تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى - 3

)17(للفقرة ) 61,63(بوزن مئوي ) 3,08(وحد أدىن 
مقبولة ، وتتعلق حبث املعلمني على االستجابة للتغريات اليت حتدث يف املناهج ، ومرد ) 19(ترب درجة ممارسة الكفاية وتع

ذلك إىل كون املناهج تعترب حمور العملية اإلشرافية والتعليمية وعليها يتوقف جناح أوفشل املنظومة التعليمية برمتها وهي يف 
.ف مع كل جديد فيها تغري مستمر، لذلك البد من التكي

فهي متارس بدرجة متوسطة ، حيث بلغت ) 18،20، 15،16،17، 14(أما بقية الكفايات واملمثلة بالفقرات 
وبوزن مئوي ) 3,27(و)14(للفقرة ) 69,83(وبوزن مئوي ) 3,49(

) 17(للفقرة ) 61,63(وبوزن مئوي ) 3,08(و) 16(للفقرة ) 63,10(وبوزن مئوي ) 3,15(و)15(للفقرة ) 65,55(
وتتعلق هذه الفقرات على ) 20(للفقرة ) 65,90(وبوزن مئوي ) 3,29(و)18(للفقرة ) 62,69(وبوزن مئوي ) 3,13(و

ار البيئة احمللية متكني املعلمني من أساليب تطبيق املناهج و إرشاد املعلمني إىل طرائق استثم: الرتتيب بالكفايات التالية  
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يف إثراء املناهج و املسامهة يف وضع املناهج الرتبوية و يتابع نشاطاته التوجيهية يف دقة وتنظيم ، حيرص على توصيل 
مقرتحات املعلمني اخلاصة بتطوير املناهج والكتب إىل اجلهات املختصة  ، و يسهل عملية إجراء البحوث والدراسات 

وبشكل عام فانه على الرغم . العمل على تذليل الصعوبات اليت تعرتض تنفيذ املناهج الدراسية املتعلقة بتطوير املناهج و
من أمهية املناهج يف العملية الرتبوية ، فهي تواجه صعوبات على مستويات عديدة منها إلزام الوزارة رجال الرتبية والتعليم 

اإلبداع واإلفادة من البيئة احمللية من جهة ومن جهة ثانية شبه بروح املبادرة و ح
غياب للدورات التدريبية لرجال الرتبية عموما واملشرفني خصوصا على طرق وأساليب بناء املناهج وآلية تنفيذها  ، هلذه 

االقرتاحات إال نادرا وال 
.

:خالصة بيداغوجية 
بناء على نتائج الوسط املرجح ووزنه املئوي  الستجابات املعلمني حول الكفايات االشرافية الرتبوية اليت متثل االحتياجات 
تباينت القيم يف بعضها مثل جمال 

حاجات 04األكرببالذي ميثل العدد الالصفيالنشاط املدرسي
التقومي حاجات، يف حني جند اتفاق جمايل0القيادة الرتبوية بحاجات ، أما جمال 03بالعالقات اإلنسانية يليه جمال

االشراف على عملية ، كما جند اتفاق بني جماالتحاجة لكل منهما02بجمال االدارة الصفية -واالختبارات 
.حاجة لكل منها 01بالنمو العلمي واملهين - تطوير املناهج- التدريس

.
من وجهة نظر المديرين اإلجرائيةاتوتفسير نتائج الفرضيمناقشة-3

باختالف لمديرين ارتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظ
مجاالتها

مرتبة ترتيبا تنازليا –
:واآلن نقوم مبناقشة الفرضيات كما يلي . الوسط املرجح لكل جمالحسب قيمة 

عاشرةوتفسير نتائج الفرضية اإلجرائية المناقشة-3/1
)h1 : ( المديرين تختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر

مجال القيادة االداريةحسب
)h0 :( المديرينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر ال

مجال القيادة االداريةحسب
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فقد تراوح )83,23(بوزن مئوي ) 4,16(املرجح العام بلغ مبجال القيادة اإلدارية أن الوسط ةاخلاصالنتائجيتضح من 
االجتهاد يف إجياد حلول (يف كفاية ) 19(للفقرة ) 84,34(بوزن مئوي ) 4,21(أعلىالوسط املرجح فيه بني حد 

السماح (يف الكفايتني ) 21- 20(للفقرتني ) 82,31(بوزن مئوي ) 4,11(وحد أدىن ) ملشكالت العاملني يف املدرسة
، ) توجيه العاملني يف املدرسة ب(و)للعاملني يف املدرسة باملبادرة وطرح األفكار اجلديدة

ووزنه ) 3(
كما أن األوساط املرجحة لكل كفاياته عالية جدا ، وبالتايل فال حيتاج فيها إىل تدريب، وهذا يدل على أن )60(املئوي 

الرتبويني ميلكون قدرة عالية على التفاوض مع اآلخرين مما يشجع على اجناز األهداف باألسلوب التعاوين ، املشرفني
دراسة 

، حيث أشارت  أن القيادة اإلدارية والعالقات مع الزمالء متارس بشكل م1999/2000عمر اخلرابشة / رياض سرتاك
.جيد ، فهي تتفق مع الدراسة احلالية 

حادية عشروتفسير نتائج الفرضية اإلجرائية المناقشة-3/2
)h1 : ( المديرين تختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر

.مجال االتصاالت االداريةحسب
)h0 :( المديرين تختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر ال

.مجال مجال االتصاالت االداريةحسب
فقد )82,35(بوزن مئوي ) 4,11(املرجح العام بلغ مبجال االتصاالت االدارية أن الوسط يتضح من النتائج اخلاصة 

اعتماد وسائل متنوعة يف (يف كفاية ) 40(للفقرة ) 84,92(بوزن مئوي ) 4,24(تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى
يف ) 42(للفقرة ) 80,28(بوزن مئوي ) 4,01(وحد أدىن ) االتصال مثل االجتماعات واللقاءات الدورية والندوات

احلديثة يف اتصاالته إستخدام الوسائل (الكفاية 
فهم لغة اإلتصال الرمزي وحيلل أبعادها عند (يف الكفاية ) 41(للفقرة ) 81,15(بوزن مئوي ) 4,05(و) اإلدارية
اختيار نوعية وسيلة االتصال يف ضوء درجة سرية (يف الكفاية ) 43(للفقرة ) 81,73(بوزن مئوي ) 4,08(و )اآلخرين
) .الرسالة

) 3(وبشكل عام فان كفايات
وهذا يدل . وبالتايل فال حيتاج فيها إىل تدريب . كما أن األوساط املرجحة لكل كفاياته عالية جدا )60(ووزنه املئوي 

على وجود حتكم كبريللمشرفني يف مهارات وكفايات االتصال اإلداري
عمر اخلرابشة ، خالل العام الدراسي / أما دراسة عمر سرتاك .
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كفاية يف جمال االتصاالت اإلدارية حيتاج فيها إىل 12،التتفق مع هذه النتيجة حيث تؤكد على وجود م1999/2000
.تدريب 

ملديرين حسب جمال ارللمشرفني الرتبويني يف مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظاإلدارية ف االحتياجات التدريبيةختتل
.تفويض الصالحيات 

الوسط فان ) تفويض الصالحيات(أعاله حول جمال ) 13(حسب قيم الوسط املرجح ووزنه املئوي الواردة يف اجلدول
بوزن مئوي ) 4,13(فقد تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى)82,08(مئوي بوزن ) 4,10(املرجح العام بلغ 

بوزن ) 4,08(وحد أدىن ) منح العاملني يف املدرسة الثقة ملمارسة تفويض الصالحية(يف كفاية ) 35(للفقرة ) 82,60(
وجند ثالث كفايات ) تفويض الصالحية ملن يستحقها فعال من املرؤوسني(يف الكفاية ) 31(للفقرة ) 81,73(مئوي 

يف ) 82,02(بوزن مئوي ) 4,10(حيث كان وسطها املرجح ) 34-33-32(متارس بنفس الدرجة كما يف الفقرات 
يض الصالحية ينمي الشعور العايل يدرك أن تفو (و )من موفرات الوقت واجلهدالصالحياتاعتقاد بأن تفويض (الكفايات 

وكنتيجة عامة فان كل  ) . امليل إىل شرح آلية العمل املطلوب قبل تفويض الصالحية(و) باملسؤولية عند العاملني يف املدرسة
وهذا يدل على أن كفايات تفويض . 

الصال
 .

فؤاد اخلصاونة/ توصلت إليه دراسة رياض سرتاك 
ملديرين حسب جمال ارللمشرفني الرتبويني يف مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظاإلدارية ختتلف االحتياجات التدريبية

.التنظيم 
)81,48(بوزن مئوي ) 4,07(العام بلغ املرجح الوسط فان ) التنظيم(أعاله حول جمال ) 14(اجلدوليتضح من نتائج 

تأدية املراسالت الرمسية (يف كفاية ) 15(للفقرة ) 87,24(بوزن مئوي ) 4,36(فقد تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى
اإلشراف على إنشاء (يف الكفاية ) 10(للفقرة ) 75,36(بوزن مئوي ) 3,76(وحد أدىن ) بشكل منتظم ودون تأخري

وجند ثالث كفايات متارس بنفس املستوى كما يف الفقرات ) العلمية والفنية والرياضية للمدرسة بداللة األهدافاللجان 
وهي ختص ) 4,04(و)4,08(و)4,07(و ) 4,01(حيث كانت أوساطها املرجحة  على الرتتيب ) 17- 14- 13- 11(

مهارة يف حتديد مسات ومواصفات مديري امتالك (و )متابعة أساليب حفظ البيانات واملعلومات املدرسية(كفايات 
وكنتيجة عامة فان كل  ) . متابعة نشاطاته التوجيهية يف دقة وتنظيم(و)اإلملام بالتشريعات الرتبوية السارية(و) املدارس

ة وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراس.
م اليت أشارت إىل أن احملافظة على النظام والضبط 2002ودراسة الطعاين م1999/2000عمر اخلرابشة / رياض سرتاك

.باملدرسة يؤدى بدرجة جيدة جدا 
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الثانية عشروتفسير نتائج الفرضية اإلجرائيةمناقشة-3/3
)h1 : ( المديرين تختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر

.تفويض الصالحيات مجال حسب
)h0 :( المديرين التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر تختلف االحتياجات ال

.تفويض الصالحيات مجال حسب
بوزن ) 4,10(املرجح العام بلغ الوسط فان ) تفويض الصالحيات(جمال اخلاصة حسب قيم الوسط املرجح ووزنه املئوي 

منح (يف كفاية ) 35(للفقرة ) 82,60(بوزن مئوي ) 4,13(فقد تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى)82,08(مئوي 
يف الكفاية ) 31(للفقرة ) 81,73(بوزن مئوي ) 4,08(وحد أدىن ) العاملني يف املدرسة الثقة ملمارسة تفويض الصالحية

-32(وجند ثالث كفايات متارس بنفس الدرجة كما يف الفقرات ) تفويض الصالحية ملن يستحقها فعال من املرؤوسني(
اعتقاد بأن تفويض الصالحيات من (يف الكفايات ) 82,02(بوزن مئوي ) 4,10(حيث كان وسطها املرجح ) 34- 33

امليل إىل (و) يدرك أن تفويض الصالحية ينمي الشعور العايل باملسؤولية عند العاملني يف املدرسة(و )وفرات الوقت واجلهدم
) . شرح آلية العمل املطلوب قبل تفويض الصالحية

وهذا يدل على أن كفايات تفويض الصالحية متارس بشكل عال جدا ، وهذا . 

فؤاد / دراسة رياض سرتاك . 
.

ثالثة عشروتفسير نتائج الفرضية اإلجرائية المناقشة-3/4
)h1 : ( المديرين تختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر

التنظيم مجال حسب
)h0 :( المديرين تختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر ال

.التنظيم مجال حسب
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فقد تراوح الوسط)81,48(بوزن مئوي ) 4,07(املرجح العام بلغ الوسط فان ) التنظيم(جال يتضح من النتائج اخلاصة مب
تأدية املراسالت الرمسية بشكل منتظم (يف كفاية ) 15(للفقرة ) 87,24(بوزن مئوي ) 4,36(املرجح فيه بني حد أعلى

اإلشراف على إنشاء اللجان العلمية (يف الكفاية ) 10(للفقرة ) 75,36(بوزن مئوي ) 3,76(وحد أدىن ) ودون تأخري
- 14- 13- 11(ثالث كفايات متارس بنفس املستوى كما يف الفقرات وجند ) والفنية والرياضية للمدرسة بداللة األهداف

متابعة (وهي ختص كفايات ) 4,04(و)4,08(و)4,07(و ) 4,01(حيث كانت أوساطها املرجحة  على الرتتيب ) 17
اإلملام (و) امتالك مهارة يف حتديد مسات ومواصفات مديري املدارس(و )أساليب حفظ البيانات واملعلومات املدرسية

) . متابعة نشاطاته التوجيهية يف دقة وتنظيم(و)بالتشريعات الرتبوية السارية
عمر / وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة رياض سرتاك.

م اليت أشارت إىل أن احملافظة على النظام والضبط باملدرسة يؤدى 2002ودراسة الطعاين م1999/2000اخلرابشة 
.بدرجة جيدة جدا 

رابعة عشروتفسير نتائج الفرضية اإلجرائية المناقشة-3/5
)h1 : ( المديرين تختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر

.التقومي واملتابعة مجال حسب
)h0 :( المديرين تختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر ال

.التقومي واملتابعة مجال حسب
فقد )81,40(بوزن مئوي ) 4,07(املرجح العام بلغ فيه الوسط فان ) التقومي واملتابعة(مبجال يتضح من النتائج اخلاصة 

متابعة تنفيذ اخلطط (يف كفاية ) 48(للفقرة ) 83,18(بوزن مئوي ) 4,15(تراوح الوسط املرجح فيه بني حد أعلى
معاقبة املقصرين يف (يف الكفاية ) 50(للفقرة ) 77,97(بوزن مئوي ) 3,89(وحد أدىن ) املدرسية بإجراءات موضوعية

- 45(أما الكفايات األخرى فهي متارس مبستوى مرتفع ودرجة عالية كما يف الفقرات ) إجناز أدوارهم الوظيفية مبوضوعية
متارس بنفس الدرجة حيث بلغ الوسط املرجح ) 47-46(حيث جند الكفايتني الواردتني يف الفقرتني )  49- 47- 46

. )4,10(لكل منهما 
/ دراسة رياض سرتاك وهذه النتيجة ال تتفق مع كل من نتيجة . بدرجة عالية وعالية جدا 

أحمد علي المنصور التي / رياض ستراك ية ، ودراسة كفايات ادار 03واليت تؤكد على وجود حاجة اىل التدريب يف 
.كفايات في حاجة الى تدريب  04تشير الى وجود 
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خامسة عشروتفسير نتائج الفرضية اإلجرائية المناقشة-3/6
)h1 : ( المديرين تختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر

.إختاذ القراراتمجال حسب
)h0 :( المديرين تختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر ال

.إختاذ القراراتمجال حسب
تراوح فقد )80,62(بوزن مئوي ) 4,03(املرجح العام بلغ الوسط فان ) إختاذ القرارات(مبجال يتضح من النتائج اخلاصة 

عدم اختاذ أي قرار إال بعد (يف كفاية ) 30(للفقرة ) 85,50(بوزن مئوي ) 4,27(الوسط املرجح فيه بني حد أعلى
احملاسبة (يف الكفايتني ) 26- 25(للفقرتني ) 78,84(بوزن مئوي ) 3,94(وحد أدىن ) التثبت من حيثيات املشكلة

يف حني جند كفايتني متارس )  على حتديد أبعاد املشكالت املدرسيةاحلرص(و) 
ووزنه املئوي ) 3,95(حيث كان الوسط املرجح  لكل منهما ) 27-24(بنفس املستوى كما يف الفقرتني 

حيث بلغ الوسط املرجح فيهما )29- 28(ومتارس بقية الكفايات مبستوى عال أيضا وهي الواردة يف الفقرتني )79,13(
. وهي مرتفعة  ) 4,11(و) 4,02(الرتتيب على

متارس بدرجة عالية وعالية جدا حيث تعكس املستوى العايل للمشرفني الرتبويني يف ممارسة املهام اإلدارية على حساب 
هناك ممارسة واسعة وتنسيق واضح بني املشرفني واملديرين يف اختاذ القرارات،وتشري تلك النتيجة اىل أن . املهام الرتبوية 

/ دراسة رياض سرتاك تتفق مع 
حيث أكدت على وجود كفاياتان يف حاجة إىل م1999/2000عمر اخلرابشة ، خالل العام الدراسي / عمر سرتاك 

.

سادسة عشروتفسير نتائج الفرضية اإلجرائية المناقشة-3/7
)h1 : ( المديرين تختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر

التخطيط مجالحسب
)h0 :( المديرينتختلف االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر ال

.التخطيط مجالحسب
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فقد تراوح )72,20(بوزن مئوي ) 3,61(املرجح العام بلغ الوسط فان ) التخطيط(جمال يتضح من النتائج اخلاصة 
توجيه خطة املدرسة استنادا إىل (يف كفاية ) 4(للفقرة ) 86,37(مئوي بوزن ) 4,31(الوسط املرجح فيه بني حد أعلى

إشراك املديرين يف وضع اخلطط (يف الكفاية ) 7(للفقرة ) 76,52(بوزن مئوي ) 3,82(وحد أدىن ) توجيهات الوزارة
أوساطها حيث كانت ) 6-5- 8- 9(وجند أربع كفايات متارس بنفس املستوى كما يف الفقرات ) على مستوى املدارس

و )(وهي ختص كفايات )4,08(و)4,07(و)4,02(و) 4,01(املرجحة  على الرتتيب 
إجادة تدريب املديرين على إعداد اخلطة ورسم براجمها التنفيذية (و) العمل على تذليل الصعوبات اليت تعرتض تنفيذ اخلطة(

كانيات االبشرية الوصاية بتطبيق مبدأ األولويات عند وضع خطة املدرسة مبا يناسب اإلم(و)على مدار العام الدراسي
) . واملادية املتاحة

م1996دراسة الطعاين ألن أوساطها املرجحة أكرب من الوسط الفرضي املعتمد كمعياريف التحليل ، وهذا ما أكدته 

عمر اخلرابشة ، خالل العام / رياض سرتاك ؤاد اخلصاونة ، وعكس ما توصلت اليه دراسة ف/ ودراسة رياض سرتاك 
.م1999/2000الدراسي 

بوي يف االبتدائي انطالقا من نتائج استجابات عينة املديرين على بنود االستبيان اخلمسني حول درجة ممارسة املشرف الرت 
للكفايات اإلدارية ومن مث حتديد االحتياجات التدريبية للمشرفني بغرض تصميم برنامج تدرييب هلم واقرتاحه للهيئات 

املسؤولة على التكوين يف وزارة الرتبية الوطنية ، فان مجيع الكفايات اإلدارية متارس مبستوى مقبول ومرضي وبدرجة عالية 
وعالية جدا يف مجيع

والفرق ) 64,37(وبوزن مئوي ) 3,21()80,48(وبوزن مئوي )4,02(
.واضح 

بوي حيث كان الوسط املرجح العام جلميع كفاياته يف كل وهذا الرتكيز على اجلانب اإلداري يؤثرسلبا على األداء الرت 
 .

يلخص لنا معدل الوسط املرجح والوزن املئوي للكفايات اإلدارية  يف كل جمال من جماالت االستبيان من ) 38(واجلدول 
وجهة نظر املديرين مرتبة تنازليا

الوزن املئوي الوسط املرجح  الرتتيب
83,236715 4,16183575 القيادة االدارية 1



طريقة الدراسة التطبيقية ونتائجهاالفصل السابع   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

425

: خالصة 

بوزن مئوي ) 4,16() 38(يتضح من اجلدول 
بوزن مئوي )4.02( ) 72,20(بوزن مئوي) 3,61(وحد أدىن )83,23(
بالتايل فال حيتاج إىل تدريب يف كافة الكفايات اإلدارية  اخلمسني وهي أكربمن الوسط الفرضي ووزنه املئوي ، و ) 80,48(
ومنه فان الفرضية القائلة بوجود اختالف يف االحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني حبسب). 50(

:وبالتايل فاننا نرفض الفرضية البحثية ونقبل الفرضية الصفرية التالية 

"املديرينختتلف االحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف مرحلة التعليم االبتدائي من وجهة نظر ال "

–سنوات األقدمية –طبيعة التوظيف (المتعلقة بالمتغيرات الديموغرافية اتوتفسير نتائج الفرضيمناقشة-4
بالنسبة للمعلمين)الجنس 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمين في تحديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفين 
)الجنس –األقدمية سنوات –طبيعة التوظيف (التربويين في االبتدائي حسب المتغيرات الديموغرافية 

سابعة عشرالحصائيةوتفسير نتائج الفرضية اإلمناقشة- 4/1
)h1 : ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمين في تحديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفين

.التربويين في االبتدائي حسب طبيعة التوظيف 

82,3510467 4,11755233 االتصاالت االدارية 2

82,0869565 4,10434783 تفويض الصالحيات 3
81,4855072 4,07427536 التنظيم

481,4009662 4,07004831 التقومي واملتابعة
80,621118 4,0310559 اختاذ القرارات 5

72,2061192 3,61030596 التخطيط 6
80,4840613 4,02420306 املعدل
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)h0 :(استجابات المعلمين في تحديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفين توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال
.التربويين في االبتدائي حسب طبيعة التوظيف 

وحسب القراءة اإلحصائية للنتائج اليت تدل على وجود فروق يف استجابات املعلمني ، وحنن نرى أن السبب يف هذا 
التكوين الذي تلقاه كل فريق ، فاملوظفون توظيفا مباشرا ليسوا أهال االختالف يعود إىل املستوى التعليمي و إىل طبيعة 

لتقييم مدى حاجة املشرف إىل تدريب ألنه مل يتلق تكوينا يسمح له بإصدار مثل هذا احلكم ، كما أن مستواه التعليمي 
سماحوا يف األلفينات بعد ال. مهما كان جامعيا فانه ال يعدو أن يكون تكوينا نظريا 

هلذا النوع من التوظيف والذي يكون على أساس الشهادة اجلامعية دون تلقي تكوين أويل ، وبالتايل فهم يفتقدون إىل 
. اخلربة وحىت إىل املعرفة نظرا لطبيعة التكوين الذي تلقوه واىل حالة الال استقرار الذي مرت به اجلامعة يف السنوات األخرية

م1995يف حني

حول استجابات ) 13( حسب نتائج  اجلدول الواردة يف امللحق و .
يف حتديد االحتياجات التدريبية وجود فروق واختالف فيما بينهماليت تشري إىلمتغري طبيعة التوظيف ، وفقاملعلمني

وهي لصاحل ) %49,1(جند أن النسبة األعلى تعود لذوي التوظيف املباشر، حيث بلغت ، حيث للمشرفني الرتبويني 
وأضعف نسبة هي ) %43,2(هذه الفئة ، وذلك مقارنة بنسبة خرجيي املعهد التكنولوجي اليت تأيت يف املرتبة الثانية 

). %7,6(نسبة أستاذ جماز 
) ضعيفة جدا(وحبسب كل مستوى و درجة االستجابة يف البدائل على الرتتيب ، فإننا جند أن نسب املمارسة يف الدرجة 

) %6,8(بالنسبة خرجيي املعهد التكنولوجي و ) %45,3(بالنسبة لذوي التوظيف املباشر و ) %47,8(بلغت 
.وهي لصاحل لذوي التوظيف املباشر . بالنسبة ألستاذ جماز

) %45,2(بالنسبة لذوي التوظيف املباشر و )%45,6(بلغت ) ضعيفة(يف حني جند أن نسب املمارسة يف الدرجة  
.وهي لصاحل لذوي التوظيف املباشر. ) %9,2(التكنولوجي و بالنسبة خلرجيي املعهد

بالنسبة ) %40,9(بالنسبة لذوي التوظيف املباشر و ) %51,0(فقد بلغت ) متوسطة(أما بالنسبة ملستوى الدرجة 
.   باشروهي لصاحل ذوي التوظيف امل. ) %8,2(خلرجيي املعهد التكنولوجي و 

خلرجيي املعهد ) %43,3(لذوي التوظيف املباشر و ) %48,8(بلغت ) عالية(أما نسب املمارسة يف الدرجة 
وهي ذوي التوظيف املباشر. ) %7,9(التكنولوجي و 

خلرجيي ) %43,5(ر و لذوي التوظيف املباش)%51,9(بلغت ) عالية جدا(أخريا جند النسب يف املستوى أو البديل 
.وهي لصاحل ذوي التوظيف املباشر. ) %4,5(املعهد التكنولوجي و 
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ومبقارنة البدائل يف كل مستوى تعليمي حسب نسبة األمهية أو درجة املمارسة فإننا جند أنه بالنسبة لذوي التوظيف 
، ويف فئة ) %51,0(ا يف النتيجة الدرجة املتوسطة ) %51,9(املباشر كانت نسبة الفرق لصاحل عالية جدا 

األساتذة أما يف فئة ) 45,2%(
.)%9,2(فكانت لصاحل الدرجة والبديل ضعيفة بنسبة 

ثامنةعشرالحصائيةوتفسير نتائج الفرضية اإلمناقشة-4/2
)h1 : (وجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمين في تحديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفين ت

.التربويين في االبتدائي حسب سنوات األقدمية

)h0 : (وجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمين في تحديدهم لالحتياجات التدريبية ال ت
.التربويين في االبتدائي حسب سنوات األقدميةللمشرفين 

بالنسبة لفئة المعلمين ،سنوات األقدمية المتعلقة بمتغير حسب نتائج املعاجلة االحصائية للبيانات 
فان قيمة  ) 10(كما هو موضح يف امللحق spss، وبعد معاجلة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية 

ومبا أن مستوى الداللة املبني يف النتائج على )0.05(و)0.01(عند مستوى الداللة )226.33(احملسوبة تساوي2كا
) 0.05(و)0.01(أقل من مستوى الداللة املعتمد يف املعاجلة اإلحصائية وهو) 0.00(واملساوي )  10(مستوى امللحق 

ق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني يف حتديدهم احملسوبة دالة  إحصائيا ، وهذا يعين أنه توجد فرو 2فان كا
.، مبا يعين حتقق الفرضية سنوات األقدمية لالحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف االبتدائي حسب 

، فانه توجد فروق المعلمين واملتعلق مبتغري سنوات األقدمية بالنسبة لفئةاملالحقيف قراءتنا لنتائج اجلدول رقم املبني يف 
المعلمينبني استجابات 

-11(، تليها الفئة )25-21(لصاحل الفئة ) 40.03(النسب املئوية هلذه االستجابات ، حيث توجد النسبة األعلى 
وتليها ) 5.90(بنسبة ) 10-6(، تأيت بعدها الفئة) 13.57( بنسبة ) 20-16(، مث الفئة ) 34.64(  بنسبة ) 15

).25- 21(وتدل هذه النتائج على أن هذه الفروق يف االستجابات كانت لصاحل الفئة ) 5.84(بنسبة ) 5-1(الفئة 
جابات مرتبة ترتيبا تنازليا ويف قراءتنا لنتائج كل فئة على حدة وحسب مستويات ودرجات املمارسة بالنظر إىل بدائل االست

وهي مثثل ) 78.01(، تليها النسبة توسطةوهي مثثل درجة املمارسة امل) 78.83(فكانت النسبة )25-21(، ففي الفئة 
وهي ) 70.28(، تليها النسبة لضعيفة جداوهي مثثل درجة املمارسة ا) 71.05(، والنسبة الثالثة لضعيفةدرجة املمارسة ا

جدا ، واملالحظ أن درجة االختالف لصاحل العالية ومتثل ) 69.26(، ويف األخري النسبة العاليةمثثل درجة املمارسة 
. املتوسطاملستوى
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وهي ) 13.43(وهي مثثل درجة املمارسة العالية ، تليها النسبة ) 17.69(فكانت النسبة فيها )10-6(أما الفئة الثانية 
) 6.57(وهي مثثل درجة املمارسة املتوسطة ، تليها النسبة ) 12.90(رسة العالية جدا ، والنسبة الثالثة مثثل درجة املما

ومتثل الضعيفة ، واملالحظ أن درجة االختالف ) 4.25(، ويف األخري النسبة جداوهي مثثل درجة املمارسة الضعيفة
خبصوص التوجه يف االستجابات والتقارب يف والعايل جداقارب املستوى العايل كما أن هناك ت. لصاحل املستوى العايل 

.املستوى العايل وهي لصاحلالنتائج ، 
مثثل درجة املمارسة العالية جدا ، تليها النسبة وهي10.77(كانت النسبة فيها ) 15-11(يف حني الفئة الثالثة 

، تليها الضعيفة وهي مثثل درجة املمارسة ) 7.80(، والنسبة الثالثة الضعيفة جدا وهي مثثل درجة املمارسة ) 7.89(
، واملالحظ أن درجة املتوسطةومتثل ) 4.63(، ويف األخري النسبة عاليةوهي مثثل درجة املمارسة ال) 7.69(النسبة 

.االختالف لصاحل املستوى العايل جدا 
النتائج ، ونسجل االختالف بني وخبصوص التوجه يف االستجابات ) 10-6(بني هذه الفئة والفئة تقاربكما أن هناك 

) 10-6(املستويني العايل والعايل جدا حيث كانت النتائج يف هذه الفئة لصاحل املستوى العايل جدا ، يف حني يف الفئة 
جدا الضعيفةملمارسة وهي مثثل درجة ا) 6.57(النسبة ) 20-16(وقد سجلت الفئة الرابعة ،كان لصاحل املستوى العايل

، وهي مثثل درجة املمارسة العالية جدا) 4.15(، والنسبة الثالثة ضعيفةوهي مثثل درجة املمارسة ال) 6.38(، تليها النسبة 
، واملالحظ أن درجة املتوسطةومتثل ) 1.41(، ويف األخري النسبة العاليةوهي مثثل درجة املمارسة ) 2.24(تليها النسبة 

. الضعيف جدااالختالف لصاحل املستوى 
، تليها النسبة الضعيفة جداوهي مثثل درجة املمارسة ) 7.89(فكانت النسبة فيها ) )5- 1(أما الفئة اخلامسة واألخرية 

، تليها النسبة اليةالعوهي مثثل درجة املمارسة ) 2.37(، والنسبة الثالثة الضعيفةوهي مثثل درجة املمارسة ) 3.54(
، واملالحظ أن درجة االختالف العاليةومتثل) 1.87(، ويف األخري النسبة املتوسطةوهي مثثل درجة املمارسة ) 2.21(

يف املستوى الذي كانت لصاحله ) 20-16(والفئةكما أن هناك تشابه بني هذه الفئة . الضعيف جدالصاحل املستوى 
.الضعيف جدادرجة املمارسة ، وهو املستوى 

وبالنظر اىل نسبة كل مستوى للممارسة مقارنة بالنسبة الكلية للممارسات فان النسبة تعود للمستوى العايل حيث بلغت  
لصاحل املستوى املتوسط ، ويف املرتبة الرابعة ) 15.92(مث النسبة ) 32.48(تليها نسبة املستوى العايل جدا ) 44.62(

.)2.43(املستوى الضعيف جدا بنسبة إىلوتعود املرتبة األخرية ) 4.52(يأيت املستوى الضعيف بنسبة 

تاسعة عشرالحصائيةوتفسير نتائج الفرضية اإلمناقشة- 4/3

)h1 :( تحديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفين توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمين في
.لجنسالتربويين في االبتدائي حسب ا
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)h0:( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمين في تحديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفين ال
.لجنسالتربويين في االبتدائي حسب ا

ونسبة املعلمات )%32.13(فان نسبة املعلمني البالغة ) معلمات -معلمون(املتعلق باجلنس انطالقا من نتائج اجلدول
فاننا ) مستوى كل بديل(وبالنظر اىل مستويات االستجابة . وذلك بالنسبة اىل النسبة الكلية ألفراد العينة )67.68%(

متثل ) متوسطة (ويف املستوى ) 70.50(علمات ونسبة امل)29.49%(متثل نسبة املعلمني ) ضعيفة جدا (جند يف املستوى 
ونسبة املعلمات ) 30.71(متثل نسبة املعلمني ) عالية (ويف املستوى ) 59.23(ونسبة املعلمات ) 40.76(نسبة املعلمني 

) . 75.77(ونسبة املعلمات ) 24.22(متثل نسبة املعلمني ) عالية جدا (ويف املستوى ) 69.28(

الذي يوضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني واملعلمات يف حتديدهم لالحتياجات اجلدولويف قراءتنا لنتائج 
مقارنة بنسبة ) 67.86(التدريبية للمشرفني الرتبويني يف االبتدائي وهي لصاحل املعلمات ، حيث بلغت النسبة املئوية 

من مستويات البدائل ، حيث جند أن نسبة املعلمات  ، أما بالنسبة لدرجة االحتياج يف كل مستوى ) 32.13(املعلمني 
كانت مرتفعة يف كل املستويات على حساب املعلمني ، حيث بلغت نسبة املعلمات بالنظر إىل النسبة اإلمجالية 

) متوسطة (يف مستوى ) 22.74(و) ضعيفة(يف مستوى ) 22.74(و)14.09) ( ضعيفة جدا(للمعلمات يف مستوى 
يف ) عالية (وإن االستجابات كانت لصاحل مستوى ) عالية جدا(يف مستوى ) 12.33(و) عالية(يف مستوى ) 28.07(و

يف ) 19.86(و)12.45) ( ضعيفة جدا(حني جند نسبة املعلمني بالنظر إىل النسبة اإلمجالية للمعلمني بلغت يف مستوى 
) عالية جدا(يف مستوى ) 8.32(و) عالية(يف مستوى ) 26.29(و) متوسطة (يف مستوى ) 33.07(و) ضعيفة(مستوى 

وإن هذا االرتفاع املالحظ يف نسب اإلناث يعكس مستوى إقبال ).متوسطة (وإن االستجابات كانت لصاحل مستوى 
.وهذا يتماشى مع اسرتاتيجية اإلصالح الرتبوي يف بعده الكمي . املرأة على العمل يف قطاع الرتبية والتعليم يف بالدنا 

بالنسبة )المؤهل العلمي–سنوات األقدمية (حصائية المتعلقة بمتغيري وتفسير نتائج الفرضية اإلمناقشة-5
للمديرين 

اإلداريةين في تحديدهم لالحتياجات التدريبيةدير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات الم
)المؤهل العلمي–سنوات األقدمية (للمشرفين التربويين في االبتدائي حسب المتغيرات الديموغرافية

العشرونحصائيةوتفسير نتائج الفرضية اإلمناقشة- 5/1
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)h1 : ( في تحديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفين يندير المتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات
.التربويين في االبتدائي حسب سنوات األقدمية

)h0 : ( في تحديدهم لالحتياجات التدريبية يندير المتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجاباتال
.للمشرفين التربويين في االبتدائي حسب سنوات األقدمية

املتعلق مبتغري سنوات األقدمية بالنسبة لفئة املديرين ، فانه توجد فروق بني استجابات املديرين يف يف قراءتنا لنتائج اجلدول

) 14.67(  بنسبة ) 10-6(، تليها الفئة ) 25- 21(لصاحل الفئة ) 71.68(االستجابات ، حيث توجد النسبة األعلى 
بنسبة ) 5-1(وتليها الفئة ) 3.11(بنسبة ) 20-16(، تأيت بعدها الفئة ) 8.21( بنسبة ) 15- 11(، مث الفئة 

).25-21(وتدل هذه النتائج على أن هذه الفروق يف االستجابات كانت لصاحل الفئة ) 2.31(
وحسب مستويات ودرجات املمارسة بالنظر إىل بدائل االستجابات مرتبة ترتيبا تنازليا ويف قراءتنا لنتائج كل فئة على حدة

وهي مثثل ) 31.39(وهي مثثل درجة املمارسة العالية ، تليها النسبة ) 43.75(فكانت النسبة )25-21(، ففي الفئة 
وهي ) 4.92(وهي مثثل درجة املمارسة املتوسطة ، تليها النسبة ) 17.51(درجة املمارسة العالية جدا ، والنسبة الثالثة 

ومتثل الضعيفة جدا ، واملالحظ أن درجة االختالف لصاحل ) 2.41(مثثل درجة املمارسة الضعيفة ، ويف األخري النسبة 
. املستوى العايل 
وهي ) 29.75(سة العالية ، تليها النسبة وهي مثثل درجة املمار ) 53.82(فكانت النسبة فيها )10-6(أما الفئة الثانية 

وهي ) 1.31(وهي مثثل درجة املمارسة املتوسطة ، تليها النسبة ) 14.0(مثثل درجة املمارسة العالية جدا ، والنسبة الثالثة 
ومتثل الضعيفة جدا ، واملالحظ أن درجة االختالف لصاحل) 1.09(مثثل درجة املمارسة الضعيفة ، ويف األخري النسبة 

خبصوص التوجه يف االستجابات والتقارب يف ) 25-21(كما أن هناك تشابه بني هذه الفئة والفئة . املستوى العايل 
.النتائج ، وكذا املستوى الذي كانت لصاحله درجة املمارسة ، وهو املستوى العايل 

مارسة العالية جدا ، تليها النسبة وهي مثثل درجة امل) 42.57(كانت النسبة فيها ) 15-11(يف حني الفئة الثالثة 
وهي مثثل درجة املمارسة املتوسطة ، تليها النسبة ) 8.98(وهي مثثل درجة املمارسة العالية ، والنسبة الثالثة ) 41.79(
ومتثل الضعيفة جدا ، واملالحظ أن درجة ) 2.34(وهي مثثل درجة املمارسة الضعيفة ، ويف األخري النسبة ) 4.29(

خبصوص التوجه يف ) 10- 6(كما أن هناك تشابه بني هذه الفئة والفئة . االختالف لصاحل املستوى العايل جدا 
االستجابات والتقارب يف النتائج ، ونسجل االختالف بني املستويني العايل والعايل جدا حيث كانت النتائج يف هذه الفئة 

كان لصاحل املستوى العايل ) 10- 6(ستوى العايل جدا ، يف حني يف الفئة لصاحل امل
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) 35.05(وهي مثثل درجة املمارسة العالية جدا ، تليها النسبة ) 43.29(النسبة ) 20- 16(وقد سجلت الفئة الرابعة 
وهي ) 7.21(وسطة ، تليها النسبة وهي مثثل درجة املمارسة املت) 9.27(وهي مثثل درجة املمارسة العالية ، والنسبة الثالثة 

ومتثل الضعيفة جدا ، واملالحظ أن درجة االختالف لصاحل ) 5.15(مثثل درجة املمارسة املتوسطة ، ويف األخري النسبة 
خبصوص النتائج يف كال الفئتني حيث كانت ) 15- 11(كما أن هناك تشابه بني هذه الفئة والفئة . املستوى العايل جدا 

.وى العايل جدا لصاحل املست
وهي مثثل درجة املمارسة العالية ، تليها النسبة ) 36.11(فكانت النسبة فيها ) )5-1(أما الفئة اخلامسة واألخرية 

وهي مثثل درجة املمارسة املتوسطة ، تليها ) 15.27(وهي مثثل درجة املمارسة العالية جدا ، والنسبة الثالثة ) 33.33(
ومتثل الضعيفة ، واملالحظ أن درجة ) 6.94(درجة املمارسة الضعيفة جدا ، ويف األخري النسبة وهي مثثل ) 8.33(النسبة 

يف ) 10- 6(، ) 25-21(: كما أن هناك تشابه بني هذه الفئة والفئتني التاليتني . االختالف لصاحل املستوى العايل 
.املستوى الذي كانت لصاحله درجة املمارسة ، وهو املستوى العايل 

العشرونحصائية الواحدة ووتفسير نتائج الفرضية اإلمناقشة- 5/2

)h1 : (ين في تحديدهم لالحتياجات التدريبية للمشرفين دير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات الم
.المؤهل العلميالتربويين في االبتدائي حسب 

)h0 : ( ين في تحديدهم لالحتياجات التدريبية دير المتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجاباتال
.المؤهل العلميللمشرفين التربويين في االبتدائي حسب 

متغري املِؤهل العلمي للمديرين ، وذلك وفقحول نتائج استجابات املديرينالواردة يف امللحق اجلدول نتائج حسب
بوجود فروق واختالف فيما بينهم ، يف حتديد االحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني جند أن النسبة األعلى تعود لذوي 

) %5,3)(البكالوريا (وهي لصاحل هذه الفئة ، وذلك مقارنة بنسبة ِمؤهل )%52,7(حيث بلغت ) الثانوي(املؤهل 
حيث )فهد بن علي بن محد آل فنه(وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة ). %42,0) (اجلامعي(املِؤهل ونسبة

حيث يف هذه النتيجة تلتقي الدراسة . أكدت الدراسة أن الفروق لصاحل املؤهل املتوسط ، وهو يف هذه الدراسة الثانوي 
).حلسن حممد املفيدي (مع دراسة 
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) ضعيفة جدا(رجة االستجابة يف البدائل على الرتتيب ، فإننا جند أن نسب املمارسة يف املستوى وحبسب كل مستوى و د
وهي . بانسبة للمستوى اجلامعي )63.5(بانسبة ملستوى البكالوريا و ) 1.9(بانسبة ملستوى ثانوي و ) 34.6(بلغت 

.   لصاحل ذوي املؤهل اجلامعي 
بانسبة ) 5.7(بانسبة ملستوى ثانوي و ) 27.6(بلغت ) ضعيفة(وىأو البديل يف حني جند أن نسب املمارسة يف املست

وهي لصاحل ذوي املؤهل اجلامعي . بانسبة للمستوى اجلامعي ) 66.7(ملستوى البكالوريا و 
) 57.1(بانسبة ملستوى البكالوريا و ) 8.2(بانسبة ملستوى ثانوي و ) 34.7(فقد بلغت ) متوسطة(أما بالنسبة ملستوى 

.   وهي لصاحل ذوي املؤهل أ واملستوى اجلامعي . انسبة للمستوى اجلامعي ب
بانسبة ملستوى البكالوريا و ) 7.0(بانسبة ملستوى ثانوي و ) 47.9(بلغت ) عالية(أما نسب املمارسة يف املستوى 

.   وهي لصاحل ذوي املستوى الثانوي . بانسبة للمستوى اجلامعي ) 45.1(
بانسبة ملستوى ) 1.1(بانسبة ملستوى ثانوي و ) 79.4(بلغت ) عالية جدا(املستوىأو البديل أخريا جند النسب يف

. وهي لصاحل ذوي املستوى الثانوي . بانسبة للمستوى اجلامعي ) 19.5(البكالوريا و 
ومبقارنة البدائل يف كل مستوى تعليمي حسب نسبة األمهية أو درجة املمارسة فاننا جند أنه بالنسبة للمستوى الثانوي  

أما يف ) 8.2(، ويف مستوى البكالوريا كانت لصاحل متوسطة بنسبة ) 79.4(كانت نسبة الفرق لضاحل عالية جدا 
) .66.7(ة بنسبة املستوى اجلامعي فكانت لصاحل املستوى والبديل ضعيف
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:التوصيات 

: يف ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي الطالب مبا يلي 
بشكل .الدعوة العتماد الربنامج التدرييب املقرتح من قبل الطالب يف الربامج التدريبية للمشرفني الرتبويني يف االبتدائي-1

.وتنفيذه ليساهم يف إجياد احللول للمشكالت الرتبوية وتطوير قدرات كل من املشرفني واملعلمني علميا ومهنيا خاص
.أخرى ذات بعد تربوي لتطوير قدرات املشرفني الرتبويني تصميم وتنفيذ برامج تدريبية -2
.ورية لذلكختصيص مراكز خاصة للتدريب الرتبوي تتوفر على اإلمكانيات والوسائل الضر -3
.تكوين متخصصني يف التدريب الرتبوي  واإلشرايف باملعايري املعتمدة عامليا-4
.طويل املدى على التكوين املستمراالبتعاد عن أساليب التدريب العشوائي والتدريب قصري املدى والرتكيز-5
لى بيداغوجيا الكفايات مبا ميكنهم من التحكم العمل على تنظيم دورات تكوينية للهيئات املؤطرة للمنظومة الرتبوية ع-6

.يف هذه املقاربة بشكل أفضل
لتحديد اإلشرافيةمع توسيع العينة لتشمل فئات أخرى هلا عالقة بالعملية القيام بدراسات أخرى إىلالدعوة -7

.حاجات املشرفني من وجهة نظر أطراف متعددة 
يف جمال البحث العلمي وآلية قانونية للتعاون بني وزارة الرتبية الوطنية ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي إجياد-8

.التكوين 
.العاملي إعادة النظر يف املنظومة التشريعية املنظمة جلهاز اإلشراف الرتبوي مبا ميكنه من التكيف مع التغري والتطور-9
.يف مجيع املراحل التعليمية اجلامعات إلعداد وتدريب مشريف املدارسوضع برامج ومقررات يف- 10
على املشرف الرتبوي مبا يعود على اجلانب الرتبوي اإلداريإستحداث منصب مشرف إداري لتخفيف العبء - 11

. بالفائدة
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:متهيد 
االحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني يف مرحلة التعليم االبتدائي يف ضوء املقاربة (بعد قيامنا بالدراسة املوسومة ب

الطالبيف بعديها النظري والتطبيقي والتوصل إىل نتائجها وحتليلها وتفسريها يف ضوء الفرضيات ، يقدم) بالكفايات
:الدراسة وفق جمموعة من اخلطوات وكما يلي الباحث ملخصا شامال لعناصر

:منطلقات الدراسة : أوال 
الرتبوي والدراسات السابقة ذات الطابع االمربيقي يف صياغة واألدب

عن وجود مشكلة جديرة تكشفالدراسة من جمموعة من االعتبارات انطلقتحيث.وحتليل النتائج الدراسةشكلةم
: و تتمثل فيما يلي باالهتمام والبحث (كما هو مبني يف ا لدراسات السابقة )

- حالة عدم االستقرار والضعف اليت يعاين منها القطاع الرتبوي بشكل عام ، مما يعكس اإلصالحات املتكررة -1
إىل معطيات ميدانية موضوعية وال إىل دراسات اليت ال تستند يف مجلتها- م2002/2003خاصة ما تعلق بإصالحات 

علمية تشخيصية ، ولد لدى الطالب الرغبة يف معرفة حدود مسؤولية اإلشراف الرتبوي عن هذا الواقع الرتبوي السيء 
.الوضع هذا وحماولة دراسة الباحث املسامهة يف حتسني 

اجلزائر إىل أن اإلشراف يعاين من نقائص واختالالت توصل بعض الدراسات التقييمية احلديثة لإلشراف الرتبوي يف- 2
دراسة بوحفص مباركي ، دراسة علي الصباغ ، دراسة (على مستويات متعددة ، نذكر على سبيل املثال الدراسات التالية 

حيث أكدت الدراسات يف معظمها عن اجتاه سيء لدى املدرسني حنو )الصاحل بوعزة ، دراسة بوذنني وآخرون ، 
رسات اإلشرافية السائدة وحنو التقومي خاصة يف مرحلة التعليم االبتدائي والثانوي ،  مما ولد لدى الطالب الباحث املما

جدية الوقوف على مستوى التطور الذي بلغه اإلشراف الرتبوي ومدى قدرته على التكيف مع املستجدات الرتبوية العاملية 
م ، إال أن هذه الدراسات يف جمملها كانت يف 2002/2003الحات  واملستجدات البيداغوجية يف اجلزائر يف ظل إص

.التسعينات من القرن املاضي ، فقد تكون مصداقية نتا ئجها ضعيفة حاليا 
يف -على عدم فعالية التكوين يف املعاهد التكنولوجية ) و دراسة حممد بوعالق -دراسة حبيب تلوين (تأكيد -3

وهوال حيقق النتائج املرجوة ، وأن املشرفني الرتبويني هم بشكل عام من -الثمانينات وبداية التسعينات من القرن املاضي 
ايل فهناك تساؤل مشروع عن مدى حتكم املشرفني يف بيداغوجيا األهداف اليت يقوم بتأطري املعلمني يف هذه املعاهد  وبالت

. متثل القاعدة لبيداغوجيا الكفايات 
حول القطاع ) يف األلفينات (وتعطي نتائج هاتني الدراستني مصداقية أكرب لنتائج بعض الدراسات التقييمية احمللية احلديثة 

واليت تفيد بعدم حتكم املعلمني يف بيداغوجيا الكفايات ، ...) اسة بليل عفاف دراسة أمحيد حسينة ، در (التعليمي منها 
وإن استجابتهم لإلصالحات ضعيفة  ، مما تطرح أكثر من عالمة استفهام حول دور و مستوى أداء جهاز اإلشراف 

الرتبوي ومدى تكيفه مع املستجدات يف الرتبية 
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إىل نتائج تفيد بعدم حتكم املشرفني الرتبويني يف االبتدائي يف ) م2007سرتالرمحان نعيمة (توصلت  دراسة -4
مما م2002/2003املستجدات البيداغوجية الراهنة واملتمثلة يف املقاربة بالكفايات اليت مت اعتمادها خالل إصالحات 

يف ملشرفني الرتبوينيربنامج لتدريب الحفز الطالب على حتديد النقص الكفائي األدائي ، وحماولة تداركه  بتقدمي تصور 
. يف مرحلة التعليم االبتدائي ضوء بيداغوجيا الكفايات

: حيث أوصت الدراسة مبا يلي 
لدورات - املفتش–ضرورة حضور املشرف الرتبويو التدريب والتأهيل الفعال لفئة املشرفني الرتبوينيضرورة - 

.تكوينية تأهيلية على أعلى مستوى
.إدراك الطالب ألمهية وحساسية جهاز اإلشراف الرتبوي ، ورغبته يف إعطاء القائمني يف وزارة الرتبية والتعليم -5

نتائج علمية تفيدهم يف وضع خطة إشرافية  مستقبلية واسرتاتيجية تكوينية مبنية على االحتياجات الفعلية للمشرفني 
التدرييب املقرتح ضمن اسرتاتيجيتهم ، من خالل تنفيذ ه وقياس مدى فعاليته الرتبويني ، كما متكنهم من اعتماد الربنامج 

.يف تطوير العملية اإلشرافية والرتبوية على حد سواء 
من الدراسات اليت اهتمت مبحاولة  بناء الربامج - يف نظر الباحث–خلو جمال البحث العلمي يف ميدان الرتبية -6

ضوء املقاربة بالكفايات ، حيث أن مجيع املراجع والدراسات اليت مت اإلطالع عليها كانت التدريبية للمشرفني الرتبويني يف
تدور حول مواضيع متكررة ، تكلمت عن التدريب واالحتياجات التدريبية للمشرفني الرتبويني ، وعن بيداغوجيا الكفايات 

من االحتياجات التدريبية يف اإلشراف الرتبوي ، كال على حده ، حيث مل يتم الربط أو توضيح العالقة بني متغريات كل 
.وحياول الطالب سد هذا اجلانب يف دراسته . ، وبيداغوجيا الكفايات 

اللقاءات االستشارية املتكررة للطالب الباحث مع األسرة الرتبوية واإلشرافية خصوصا مكنته من احلصول على -7
تواجه العمل اإلشرايف منها كثرة األعباء اإلدارية وقلة معطيات وحقائق ميدانية تفيد بوجود مشكالت وصعوبات

اإلمكانيات والوسائل للنمو والتطورخاصة ما تعلق منها بالقيام بالبحوث والدراسات وإعداد النشرات الرتبوية  ، وهذا ما 
فتش الرتبية خلضر زروق وهو م(و ) انظرا لدراسات السابقة) (أمحد بوذنني وآخرون يف دراستهم ( أكد عليه كل من

والتكوين سابقا، أما يف اهليكلة اجلديدة ملناصب الوظيف العمومي لعمال الرتبية والتعليم فأصبح يطلق عليه وصف مفتش 
)  م2008الرتبية الوطنية 

في كما تأكد لدى الباحث أن طبيعة و اسرتاتيجيه التكوين أثناء اخلدمة املعتمدة من طرف وزارة الرتبية والتعليم ال ت-8
مبتطلبات العملية اإلشرافية والرتبوية وتتسم بالظرفية والضبابية وقصر مدة التكوين ، حيث أكد أمحد بوذنني يف دراسة 

تشخيصية يف جمال التكوين أثناء اخلدمة ملفتشي الرتبية والتعليم األساسي ملادة العلوم االجتماعية ، أن األساليب اإلشرافية 
وكدليل للتكوين من خالل امللتقيات ، امللتقيان التكوينيان ) واجلماعية والندوات وامللتقيات تقتصر على اللقاءات الفردية

- 16- 15ملتقى (اجلهويان ملفتشي الرتبية والتعليم األساسي واملستشارين الرتبويني من تنظيم مديرية الرتبية لوالية سطيف 
ذلك بلقاسم بلقيدوم يف مداخلة له يف كما أشار إىل) م2003عام 15- 14-13م ، وملتقى 2002عام 17
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م ، ويرى الطالب الباحث أن هذا النوع من التكوين 2004ملتقى علمي وطين حول املمارسة السيكلوجية يف اجلزائرعام 
يغلب عليه الطابع النظري وقصر مدة التدريب ، وأن هذه اإلسرتاتيجية التكوينية ال تعوض النقص الوارد يف التكوين 

األويل 
.الستدراكه  

وزارة الرتبية والتعليم  ،  خاصة ما تعلق منكون التكوين األويل القاعدي للمشرفني الرتبويني مل ينل االهتمام الكايف -9
حيث أكد علي تعوينات يف قراءة نقدية لنظام الرتبية والتعليم يف اجلزائر على (وجي يف عملية التكوين منه باجلانب البيداغ

ال يؤهله للقيام مبستلزمات العملية اإلشرافية ، كما - من حيث املدة أو املضمون–أن هذا التكوين الذي يتلقاه املشرف 
سيؤثر بالضرورة على مسار تكوينه وعلى كفاءته ومستقبله املهين  ال ميكنه من التحكم يف عمليات التكوين امليدانية ، و 

وهذا ما توصلت إليه دراسة أمحيد حسينة ، حيث أكدت أن ما يقدمه املركز الوطين لتكوين اطارات الرتبية وحتسني )
عت إىل ضرورة  بعيد عن اإلصالح والتجديدات البيداغوجية املنشودة ، ود-ويرتبط أساسا بتكوين املفتشني–مستواهم 

مما يعين وجود قصور وخلل واضح يف اسرتاتيجة التكوين القاعدي . إعادة التفكري يف هذه الربامج جلعلها وظيفية وناجعة 
.يدفعنا إىل رسم خطة تكوين ميدانية لتدارك هذا النقص املسجل 

.افتقار املكتبة إىل  مثل هذه الدراسات ، مما ولد لدى الطالب رغبة يف إثر -10
ومن هنا تتضح لنا أمهية حتديد االحيتاجات التدريبية، ودور املعلم واملدير يف ذلك بإعتبارمها من مصادر التعرف على 

كما أن . 
.قائمة الكفايات األدائية اليت تستهدف يف عملية التدريب -يف هذه الدراسة–االحتياجات متثل 

لصاحل املشرفني يفي مبتطلبات العملية التكوينية وأهدافها يف ظل املستجدات الرتبوية عدم وجود برنامج تدرييب -11
النظري وقصر مدة التدريب ، وبالتايل فان بناء الربنامج العاملية ، عدا بعض الدورات التكوينية اليت يغلب عليها الطابع 

ال سيما ، يعترب مسامهة اجيابية ذات طابع علمي يف تدارك النقص املسجل وكذا دفع عجلة الرتبية حنو التطور املنشود 
.ببالدناالرتبوية على مستوى املناهج مواكبة لالصالحات 

حتقيق إىلتسعى احلالية ية جديرة بالدراسة والبحث فان الدراسة وحسب هذه املنطلقات اليت تعرب عن مشكلة حقيق
:األهداف التالية 

. ببالدنا حتديد الكفايات اإلشرافية األدائية املطلوب توافرها لدى مفتشي التعليم االبتدائي -1

الوقوف على واقع العملية اإلشرافية املتبعة حاليا يف املقاطعات من خاللتقومي العمل اإلشرايف الرتبوي يف االبتدائي ، -2
تنيلوبة يف عملهم من وجهة نظر اهليئيكفالوبيان مدى ممارسة املفتشني يف مرحلة التعليم اإلبتدائي 

.اللتني تعتربان فاعلتني يف املدرسةالتدريسية واإلدارية 
.التدريب الرتبوي للمشرفني الرتبويني ببالدنا التعرف على واقع و مستوى-3
4-.
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حيتاج املفتشون فيها إىل تدريب وتطوير، وذالك يف ضوء مدى ) إدارية وتربوية (أدائية حتديد قائمة كفاءات-5
: ولكي حتقق العملية اإلشرافية الكفاية املطلوبة والفعالية املتوقعة منها فإن ذلك يتم من خالل .

.لكفايات تقدمي تصور لربنامج تدرييب انطالقا من قائمة احتياجات املشرفني التدريبية ومن منظور ا
.واإلشرافيةيف املمارسة البيداغوجية االنتقال من بعد الكم إىل بعد الكيف

:العناصرالمنهجية للدراسة : ثانيا 

)فقرة50يف مثان جماالت ومخسني أداة تتضمن الكفايات الرتبوية موجهة للمعلمني(لقد مت بناء أداتني للدراسة -1
أداة (وعلى اعتبار أن املعلمني منفذين مباشرين للمنهاج يف جانبه الرتبوي ويشرف عليهم املشرف الرتبوي الزائر يف ذلك ،

حيث ميثل هؤالء اجلهاز اإلداري املسري )فقرة50ومخسني يف سبع جماالتموجهة للمديريناإلداريةتتضمن الكفايات 
وذلك انطالقا من .للمؤسسة واملشرف على املعلمني إداريا ، وهو جهاز مساعد للمشرف الزائر يف االشراف اإلداري 

من أساتذة جامعيني واستشارة أهل اخلربة واالختصاصاألدب الرتبوي والدراسات السابقة والتشريعات والقوانني املدرسية
.شي الرتبية الوطنية ومفتشي التعليم االبتدائي واملديرين واملعلمني ومفت

معلما ومعلمة ، أما االستبيانات ذات 246مت توزيع االستبيانات ذات البعد الرتبوي على عينة من املعلمني بلغت -2
.مدير68فتم توزيعها على اإلداريالبعد 

الوسائل اإلحصائية إن ، وكونه األكثر مالءمة يف هذه الدراسة . أما املنهج املستخدم فهو املنهج الوصفي التحليلي -3
وللتعرف –) ت(اختبار-2كا-النسب املئوية( املستخدمة يف معاجلة البيانات متنوعة بني القدمية واحلديثة و تتمثل يف 

، ولغرض عرض وحتليل النتائج مت معادلة بريسونومعادلة ألفا كرونباخاعتماد على اخلصائص السيكومرتية لألداتني مت
وهذه املعادلة يف علم الطالب قليلة ))الوسط املرجح (Fisherفيشرمعادلة استخدام 

برنامج احلزمة اإلحصائية : مت استخدام برناجمني مها واختبار الفروض إحصائياوملعاجلة البيانات االستخدام يف اجلزائر،
Spss والربنامج اإلحصائيExcel

يف قياسنا مت اعتماد أسلوب التصنيف النوعي لألداء ، وذلك بوضع مخسة بدائل أمام كل فقرة من فقرات األداء وهي -4
) 5،4،3،2،1(األوزان التالية على الرتتيب وأعطيت لإلجابات ) عالية جدا ،عالية، متوسطة، ضعيفة ، ضعيفة جدا (

.بالنسبة للفقرات السلبية) 2،3،4،5، 1(بالنسبة للفقرات االجيابية ، و

معيار لقياس الدرجة املتحصل عليها من واعتماده كالوسط الفرضي ووزنه املئوي حسابلغرض حتليل البيانات مت - 5
.ألوزان االستبيان اخلمسة اللفظييرخالل استجابات عينيت الدراسة ، وذلك ضمن التقد

: النتائج واإلضافات اليت قدمتها الدراسة ثالثا :
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الذي كان مرتفعا ومقبوال ، أو يف اإلداريحددت الدراسة يف نتائجها مستوى أداء املشرفني الرتبويني سواء يف جانبه 
14البالغ عددها )االحتياجات التدريبية (الرتبويةالكفايات جانبه الرتبوي الذي يعاين نقائص واختالالت على مستوى

:فيما يلي تتمثلو يف أدائها اأظهرت نتائج الدراسة قصور كفاية 

كفايات النشاط املدرسي- أ

املختلفةالالصفية مشاركة املعلمني يف القيام باألنشطة املدرسية - 1

املدرسية العلمية والثقافية واالجتماعية وغريهامشاركة املعلمني يف حتديد أهداف األنشطة - 2

برنامج للنشاطات الالصفية على مدى أيام السنة- مع املعلمني واملدير -القيام بوضع - 3

حتفيز املعلمني والتالميذ على املشاركة يف األنشطة الالصفية-4

اإلنسانيةكفايات العالقات - ب

العمل على توثيق عالقاته مع أولياء- 5

املشاركة يف االحتفاالت واملناسبات اليت تقيمها املدرسة- 6

املسامهة يف معاجلة بعض املشكالت اخلاصة باملعلمني عند اإلمكان- 7

التقومي واالختباراتكفايات - ج

هداف التعليميةشرح للمعلمني حول كيفية بناء االختبارات التحصيلية بداللة األتقدمي - 8

مناقشة املعلمني يف نتائج االمتحانات اليت جترى للتالميذ- 9

الصفيةاإلدارةكفايات -د

االجتماع مع املعلمني قبل الزيارة اإلشرافية لبحث املشكالت الصفية- 10

.تبصري املعلمني باألساليب الفاعلة إلدارة الصف والتفاعل الصفي-- 11

ملية التدريسعلى عاإلشرافكفايات-ذ

التعاون مع املعلمني للتخطيط لربنامج الزيارة اإلشرافية- 12

كفايات تطوير املناهج - ر
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احلرص على توصيل مقرتحات املعلمني اخلاصة بتطوير املناهج والكتب إىل اجلهات املختصة- 13

كفايات النمو العلمي واملهين- ز

.وتصنيفهم حسب الفروق الفردية تزويد املعلمني بأساليب تشخيص التالميذ - 14

.هدفا تدريبيا 12وترمجت هذه االحتياجات التدريبية اىل أهداف تدريبية بلغ عددها 

، ترمجت هذه االحتياجات التدريبية اىل أهداف تدريبية بلغ وانطالقا من هذا النقص الكفائي الذي توصلت إليه الدراسة 
وجاهة الربنامج حسب (صالحية مفردات الربنامج وعناصره وبعد التأكد من. هدفا تدريبيا  12عددها 

وفق يكون قبول املفردة و للحكم على مدى حسب آراء اخلرباء ، التعديالت املناسبة وإجراء) FM.Gerrardجريار
فأكثر يعرب على صالحية املفردة وقبوهلا وما دون هذه - وضع من طرف الطالب - %80معيار اتفاق اخلرباء ميثل نسبة 

: كما هو مبني يف اجلدول أدناهاملختلفةعناصرهبمت تصميم الربنامج التدرييب املقرتحالنسبة نقوم بتعديله 

أهداف البرنامج : أوال 
اإلشراف على تنفيدهاتعريف المشرفين بأسس تنظيم النشاطات الالصفية وبأساليب-1
تزويدالمشرفين باألساليب المناسبة لإلشراف على عملية التدريس ومتابعتها-2
تنمية مهارات المشرفين في توثيق عالقاتهم مع أولياء أمورا لتالميذ لإلسهام في حل مشكالتهم-3
قيمها المدرسةتعريف المشرفين بأهمية وأهداف المشاركة في االحتفاالت والمناسبات التي ت-4
تنمية مهارات المشرفين في معالجة بعض المشكالت الخاصة بالمعلمين عند اإلمكان-5
طرق وأساليب بناء االختبارات وفق بيداغوجيا الكفاياتتمكين المشرفين من-6
رى للتالميذمناقشة وتقويم أداء المعلمين في نتائج االختبارات التي تجتنمية مهارات المشرفين في أساليب -7
بحث المشكالت الصفية مع المعلمين قبل الزيارة اإلشرافيةتبصيرالمشرفين بأهمية-8
.تبصيرالمشرفين باألساليب الفاعلة إلدارة الصف والتفاعل الصفي-9

المستهدفةالتخطيط لبرنامج الزيارة اإلشرافية التي تحقق الكفايات التعلمية تطويرمعارف ومهارات المشرفين حول - 10
توصيل مقترحات المعلمين الخاصة بتطوير المناهج والكتب إلى الجهات المختصةتعريف المشرفين أساليب - 11
.تمكين المشرفين من مهارات تشخيص التالميذ وتصنيفهم حسب الفروق الفردية - 12

عدد الساعاتمحتوى البرنامج: ثانيا 
المجمو العمليةالنظريةموضوعات البرنامجمجاالت البرنامج

ع
215مفهوم األنشطة الالصفية و أهميتها-األنشطة الالصفية-1
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2األهداف العامة لألنشطة الالصفية -

2أسس تنظيم األنشطة الالصفية-

2أساليب متابعة تنفيذها-

7تدريبات عملية في التخطيط لتنفيذ األنشطة الالصفية-

314مفهوم العالقات االنسانية-العالقات اإلنسانية-2

3متطلبات تنمية العالقات اإلنسانية في المقاطعة التفتيشية-

دورالمشرف في تنمية العالقات اإلنسانية وتحقيق التوازن -
4بين حاجات العمل وحاجات العاملين

4تطبيقات عملية-

320مفهومه وأهميته ومواصفاته التقويم بالكفايات واالختباراتالتقومي - 3

3.التقويم من منظور الكفاياتأنواع-

3.التقييممجاالت-

3.المواصفاتوجدولاالختباربناءخطوات-

تدريبات عملية حول كيفية بناء المعلمين اختبارات -
بيداغوجيا الكفاياتالمتعلمين لتقييمهم وفق 

8

218مفهوم اإلدارة الصفية -اإلدارة الصفية-4

3عناصر اإلدارة الصفية و مجاالتها-

2خصائص وأنماط اإلدارة الصفية-

2االتصال الصفي الفعال وإدارة الصف-

دور المشرف التربوي في توجيه المعلم إلدارة الصف -
وتنظيمه

3

2تخطيط وضعية تعلم وتسييرها وتقييمها-

2تخطيط وضعية إدماج وتسييرها وتقييمها-

2تخطيط وضعية تقويم وتسييرها وتقييمها-

219أهمية المنهج المدرسي وأنواعه-تطويراملناهج -5

3أسس بناء المناهج الدراسية -

3إجراءات تطوير المنهج وتقويمه-

2العوامل المؤثرة في بناء المناهج الدراسية-

2أساليب متابعة تنفيذ المناهج-

3أسس تقويم المناهج الدراسية-
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دورالمشرف في بناء المناهج و تطويرها ومتابعة تنفيذها -
وتقويمها

4

اإلشراف على عملية -6
التدريس

109أسس التدريس الناجح-

1اإلشراف على عملية التدريسأهداف -

توجيه المدرسين أساليب اإلشراف على عملية التدريس و-
لوضع خططهم التدريسية

2

1التخطيط لبرنامج الزيارة اإلشرافية وأهميتهمفهوم -

1مجاالت التخطيط لبرنامج الزيارة اإلشرافية-

1أسس صياغة الخطة اإلشرافية-

1أساليب اإلشراف على تنفيذ الخطة اإلشرافية ومتابعتها-

1تطبيقات عملية حول إعداد الخطة اإلشرافية -

208مفهوم النمو العلمي والمهني ومجاالته-النمو العلمي والمهني- 07

2وسائل النمو العلمي والمهني-

ومهنيا بخصوص دورالمشرف التربوي في تنمية المعلم علميا -
2أساليب تشخيص وتصنيف التالميذ حسب الفروق الفردية

2تطبيقات عملية-

طرائق التدريب وأساليبه : ثالثا 
لعب األدوار-1
المناقشة الموجهة-2
التمارين التدريبية-3
إعداد تقارير وبحوث-4
دراسة الحالة-5

أجهزة التدريب : رابعا 
أجهزة الحاسوب اآللي بعدد المتدربين-1
جهاز فيديو-2
جهاز تلفزيون-3
Over Head projectorجهاز العارض الرأسي-4

Dataجهاز عرض البيانات -5 Show

مواد التدريب: رابعا 
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أوراق عمل تدريبية  تتناول موضوعات البرنامج-1
أقالم للكتابة و كراسات بعدد المتدربين-2
بعدد المتدربينd v dو c dأقراص -3
شرائح شفافة مع أقالم خاصة بالكتابة عليها -4

شرائح تعليمية خاصة ببعض موضوعات التدريب -5

أشرطة فيديو تعليمية خاصة ببعض موضوعات التدريب-6
دليل بأسماء الكتب والمراجع ذات العالقة-7

النشاطات التدريبية : خامسا 
الندوات-1
التطبيقات العملية -2
القيام بمشاريع تتناول موضوعات البرنامج-3
الزيارات الميدانية للمدارس مع تقديم تقرير عن الزيارة-4
القيام ببحوث ميدانية من قبل المشاركين في الدورة التدريبية- 5
التربية الوطنيةعقد ندوات مع خبراء في اإلدارة التربوية ومسئولين في وزارة -6

المدربون : سادسا 
أساتذة متخصصون في اإلدارة التربوية   -1

مشرفو التربية الوطنية للتعليم االبتدائي-2
أساتذة متخصصون في المناهج والتقويم-3

:المتدربون : سابعا 
المشرفون التربويون في التعليم االبتدائي

إدارة البرنامج التدريبي: ثامنا 

:تتألف إدارة البرنامج من 
مشرف علمي يكون مسؤوال عن البرنامج ومتابعة تنفيذه علميا وتطبيقيا-1

مسؤول إداري لمتابعة سير التدريب وتوفير المستلزمات-2

مساعد للمسؤول اإلداري - 3
:مكان البرنامج  : تاسعا 

إحدى المؤسسات التربوية  التي تتوفر على الظروف المالئمة
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مدة البرنامج ووقته: عاشرا 
يوم تدريب فعلي1-17
.في عطلة الربيع 07أيام في عطلة الشتاء وسبعة 10يكون عشرة-2

خمسة أيام في األسبوع -3
ست ساعات في اليوم -4

الحوافز: أحد عشر 
متدرب يجتاز البرنامج بنجاحتقديم شهادة  لكل-1

منح المتدرب مبالغ مالية-2

اعتماد الدورة التدريبية في مجال الترقية-3

منح أسبوع راحة لمن يكون منضبطا أثناء عملية التدريب-4

منح األفضلية للمتدرب إلكمال دراسته العليا -5
: أساليب التقويم : إثنا عشر 

المتدربين خاصة بكل موضوع من موضوعات البرنامج لقياس فعاليته  بعد االنتهاء من التدريبتوزيع استمارة على -1

التعرف في نهاية البرنامج على انطباعات المتدربين حول مدى فعالية البرنامج في تطوير كفاياتهم اإلشرافية باعتماد - 2
ق منه استمارات تقيس ردود أفعالهم ووجهات نظرهم ودرجة رضاهم عما تحق

إخضاع المتدربين إلى امتحان تحريري شامل في نهاية البرنامج للتعرف على مدى تحقيق المتدربين للكفايات المستهدفة -3
.من عملية التدريب 

اعتماد أداة لتقويم المدربين لفعالية البرنامج بشكل عام -4

وتقوميه من خالل  اآللية املقرتحة لتطبيق الربنامج املقرتح يف واقعنا الرتبوي وبعدما مت تصميم الربنامج مت التطرق إىل
:اخلطوات التالية 

)شرح تفصيلي ملكوناته ( توضيح ماهية الربنامج- 
.عقد لقاء باملشرفني الرتبويني ملناقشة الربنامج- 
.دراسة الواقع احلايل لإلشراف الرتبوي - 
.سية للبدء الربنامجالبدء من خالل الواقع وحتديد الكفايات األسا- 
.حتديد ابرز األساليب واملمارسات اإلشرافية مع الرتكيز على اجلانب النوعي الذي ينعكس على زيادة فاعلية العمل - 
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 -.
ابلها زيادة يف منح املدرسة الفرصة للممارسة دورها الرتبوي منح املشرفني مزيدا من الصالحيات اإلدارية والفنية يق- 

.والتعليمي بنطاق أوسع 
جتريب الربنامج بشكل كامل على بعض اإلدارات ورصد االجيابيات والسليبات ومعوقات التطبيق وإمكانية التطوير - 
.املتعلقة بعملية التنفيذ واإلجراءات واألنشطةاألساليب التدريبية- 

:جييب على جمموعة أسئلة جوهرية هي جيب أن ،التقومي الفعال)الربنامج التدرييب(تقومي التدريبأما ما يرتبط مبسألة
؟) حتديد االحتياجات ، األهداف ، التصميم ، التنفيذ ، التقومي التخطيط،( ما مدى كفاءة عمليات النشاط التدرييب

؟ما حجم النتائج احلاصلة من التدريب إزاء ما أنفق عليه ؟حقق أهدافهارالربنامج وفق ما خطط له ؟وهلهل س
الربنامج ،املدرب (وهذا النوع يرصد إنطباعات املتدربني عن مستوى جودة عناصر التدريب الثالثة،قياس رد الفعل - 

)البيئة التدريبية 
تقومي عمليات إعداد الربنامج التدرييب ، وهذا النوع حيدد فاعلية كل عملية من عمليات إعداد الربنامج التدرييب بدءاً - 

.إىل أن ينتهي بتقومي عملية التقومي نفسها ... من تقومي السياسات ، فالتخطيط ، فتحديد االحتياجات 
تقومي نتائج التدريب ، وهذا النوع حيدد مدى ما أحرزه الربنامج من جناح يف ضوء أهدافه اليت وضعت له ، مث يقارن - 

.بني هذه النتائج وبني تكلفة التدريب 
بعد التدريب داخل املوقف شرف الرتبويقياس أثر التدريب ،وهذا النوع يرصد التغريات اليت طرأت على سلوك امل- 

. اإلشرايف
قياس أثر - :من خالل الدراسات التقوميية املنفذة -

التدريب 
مدى -امج ندوافع التحاق املتدربني بالرب تقييم- قياس فاعلية خطط التدريب: من حيث تقومي عمليات التدريب -

.امج التدرييب نبالرب الرتبوينياملشرفنييف إحلاقذه وتقوميهاجلهات الوصية على تنفيفاعلية 

رابعا: التوصيات

ويف ضوء النتائج املتوصل إليها واليت مكنتنا من إعطاء تصور للربنامج التدرييب املقرتح من منظور الكفايات ، قدم الطالب 
الرتبية والتكوين وللقائمني على العملية الرتبوية 

الطالب مبا ه الدراسة يوصي ضوء نتائج هذفي فكذا للوصاية والقائمني على تطوير املنظومة الرتبوية برمتهاو واإلشرافية ،
:يلي

بويني يف االبتدائي بشكل الدعوة العتماد الربنامج التدرييب املقرتح من قبل الطالب يف الربامج التدريبية للمشرفني الرت - 1
.خاص وتنفيذه ليساهم يف إجياد احللول للمشكالت الرتبوية وتطوير قدرات كل من املشرفني واملعلمني علميا ومهنيا 
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.تصميم وتنفيذ برامج تدريبية أخرى ذات بعد تربوي لتطوير قدرات املشرفني الرتبويني - 2
.على اإلمكانيات والوسائل الضرورية لذلك ختصيص مراكز خاصة للتدريب الرتبوي تتوفر - 3
.تكوين متخصصني يف التدريب الرتبوي  واإلشرايف باملعايري املعتمدة عامليا - 4
.االبتعاد عن أساليب التدريب العشوائي والتدريب قصري املدى والرتكيز على التكوين املستمر طويل املدى - 5
املؤطرة للمنظومة الرتبوية على بيداغوجيا الكفايات مبا ميكنهم من التحكم العمل على تنظيم دورات تكوينية للهيئات- 6

يف هذه املقاربة بشكل أفضل
الدعوة إىل القيام بدراسات أخرى مع توسيع العينة لتشمل فئات أخرى هلا عالقة بالعملية اإلشرافية لتحديد - 7

.حاجات املشرفني من وجهة نظر أطراف متعددة 
قانونية للتعاون بني وزارة الرتبية الوطنية ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي و إجياد آلية - 8

التكوين 
إعادة النظر يف املنظومة التشريعية املنظمة جلهاز اإلشراف الرتبوي مبا ميكنه من التكيف مع التغري والتطور العاملي   - 9
.ات إلعداد وتدريب مشريف املدارس يف مجيع املراحل التعليمية وضع برامج ومقررات يف اجلامع- 10
على املشرف الرتبوي مبا يعود على اجلانب الرتبوي اإلداريإستحداث منصب مشرف إداري لتخفيف العبء - 11

. بالفائدة
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المراجع العربیة 

للتدريبالعربيةالمجموعةالتدريبية،البرامجوتقويموتنفيذتخطيط:التدريبيةالعملية، مراحلمدحتالنصر،أبو.1
م 2009رة ھالقاوالنشر،

1976العالقات اإلنسانية و القيادة ، اإلسكندرية ، دار الجامعات المصرية، : إبراهيم العمري .2

أحمد بوذنين وآخرون،دراسة تشخيصية في مجال التكوين أثناء الخدمة لمفتشي التربية والتعليم األساسي لمادة العلوم .3
م2005االجتماعية،المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ، 

باعة ،الطبعة األولى ، عمان  أحمد جميل عايش ، تطبيقات في اإلشراف التربوي ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والط.4
م 2008األردن 

السعودية في مجال الحاجات التدريبية لمعلمي العلوم في المرحلة  الثانوية بالمملكة العربية: أحمد علي ضلعان .5
التقنيات التعليمية من وجهة نظر معلمي ومشرفي العلوم، رسالة ماجستير غير منشورة ، الرياض جامعة استخدام 

م 2003،كلية التربية ، الملك سعود 
م 1996أحمد ماهر ، السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات ، اإلسكندرية ، المكتب العربي الحديث ، .6
.سانية في المؤسسة التعليمية،دار الوفاء للطباعة والنشر اإلسكندرية بدون سنة احمد إبراهيم احمد ، العالقات اإلن.7
المؤتمر العربى الثالث " ورقة عمل قدمت فى . االحتياجات التدريبية ووسائل تحديدها. أسامة محمد علما.8

2004أبريل 6- 4القاهرة فى الفترة ". التدريب لالستشارات و 

أمحمد عريبي زكري اإلشراف الفني التربوي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية ، وطبعة دار القلم تونس .9
بدون تاريخ  

صنعاءمدينةفيوالخاصةالحكوميةالثانويةالمدارسمديريلدىالقياديةالمخالفي ، األنماطسرحانمحمدأمل.10
التربوية  ، جامعةالعلوم، كليةرسالة ماجستيرمنشورة "الوظيفي وعالقتها برضاهمالمعلميننظروجهةمن

م2008العليا نوفمبرللدراساتاألوسطالشرق

م2006االلفاظ والمفاهيم واالصطالحات :موسوعة الكفايات "الحسن اللحية .11
السلوك اإلشرافي لمفتشي التعليم المتوسط من وجهة نظرهم، ووجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، "الصالح بوعزة ، .12

داب والعلوم اإلنسانية، قسم علم،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآل"ميدانية بوالية سطيف دولة الجزائردراسة 
2006سطيف فرحات عباس واألرطوفونيا، جامعة النفس وعلوم التربية 

م1984الخطيب رداح وآخرون ، اإلدارة واإلشراف التربوي ، عمان ، دار الندوة، .13
.بدون تاريخ،اتجاهات حديثة في التدريب ، بدون ناشر أو طبعة،الخطيب ، أحمد ، الخطيب ، رداح.14
التربويةاإلدارةأسس،فهميمحمد،والدويكالرحيمعبدمحمد،عدس،حسين،وياسينتيسيرالدويك.15

ه،1417،عمان،والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار،2ط،التربويواإلشرافوالمدرسية
: في " برنامج لتدريب مديري المدارس الثانوية في العراق في ضوء كفاياتهم اإلدارية " الدليمي أحمد محمد خلف .16

محمود بني مصطفى ،بناء برنامج تدريبي لمديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية لتطوير كفاياتهم اإلدارية هاني 
م 2005احتياجاتهم التدريبية ، دار جريرللنشر والتوزيع ، الطبعة األولى في ضوء 
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1987للنشر،لدويك تيسير وآخرون ،أسس اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي ، دار الفكر ا.17

. اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم: ، مسقط4الدريج، محمد، تواصل، ملحق رسالة التربية، ع.18
.م2006

منصور محمد سليمان ، تصورات المعلمين والمشرفين التربويين نحو التخطيط اإلداري السائد في : لمناصرة ا.19
م 1991الثانوية في اربد ، رسالة ماجستير ، جامعة اليرموك ، األردن المدارس 

العيساوي كريم ناصر علي، برنامج تدريبي مقترح للمشرفين التربويين في ضوء كفاياتهم الالزمة ، أطروحة دكتوراه .20
م1997غير منشورة، كلية التربية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، 

م2000ئق التربوية، الكتاب السنوي المركز الوطني للوثا.21

م2003الوثيقة لمرافقة لمناهج السنة األولى، أفريل .22
م ، 1971البزار حكمت ، تقييم التفتيش االبتدائي في العراق ، بغداد ، مطبعة اإلرشاد ، .23
م1984مطبعة بغداد ، ،مجلة التوثيق  ،البسام عبد العزيز ، مهمات اإلشراف التربوي.24
الجريدة الرسمية / المحدد لمهام مفتش التربية والتعليم األساسي م1993المؤرخ في 1/5/176القرار الوزاري رقم .25

35رقم /للجمهورية الجزائرية 
تحديد االحتياجات التدريبية للمعلم في دولة الكويت ــ تشخيص الواقع والبدائل الممكنة ــ ، الجبر زينب على.26

.م 1990العدد الثالث ـ المجلد الثامن عشر) العلوم اإلنسانية السلسلة أ،( مجلة دراسات ،عمان 
الجميعي فؤاد محمد ، األسس النظرية والتطبيقية لوظائف إدارة األفراد ، جامعة الموصل ، كلية اإلدارة واالقتصاد .27

م 1987
م57،2003العدد –نشرة إعالمية –، نافذة على التربية المركز الوطني للوثائق التربوية .28

م1،2004، المربي، ملف إصالح المنظومة التربوية ، العدد المجلة الجزائرية للتربية .29
المجلة التربوية ، جامعة الكويت ، ،تقدير مشرفي التقنيات التربوية الحتياجاتهم المهنية،الفريح ، سعاد عبد العزيز .30

م 45،1997العدد 
،تحديد االحتياجات التدريبية لبرامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر الوسائل والمعوقات ،العيسى  أحمد محمد.31

م 1996
م1982ه مجلة اإلدارة العام،تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية ، الرياض ، القبالن ، يوسف محمد .32

مركز البحوث والتنميه ، جامعة الملك عبد ،ه السعوديه االحتياجات التدريبيه في المملكة العربي،الصباب أحمد.33
م1981جدة  ز العزي

م 2009الشروق ،دار:عمانالثالث،اإلصداراألولىالطبعة،وفعالياتهمفهومهالتدريب،احمدحسنالطعاني،.34
،للتدريبالعربيةالمجلة : االحتياجات التدريبية بين النظريه والتطبيق لجهاز الشرطة ، الرياض ،الوزان السيد محمد .35

م1990
لدولالعربيالتربيةمكتب،الرياض،وتطويرهواقعهالتربوياإلشراف،الخليجلدولالتربويةللبحوثالعربيالمركز.36

م1998الخليج،
ه1396،الكتبعالم،القاهرة،2ط،التربوياإلشراف،حامدمحمداألفندي.37
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مكتب،الجامعيينالطلبةلدىالدراسيةللميولميدانيةدراسةمعوالمهنيالتربويالتوجيه،الرحمانعبدلعيسويا.38
ه5014الخليجلدولالعربيالتربية

م2006" شموليةمقاربةأجلمنالتعليمفيالكفايات" سليمانيالعربي.39
األسدي سعيد جاسم، وابراهيم مروان عبدالمجيد ، - 2003/ 6/ 4المؤرخ في03-002المنشور الوزاري رقم .40

م2003الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع : ، عّمان1التربوي، طاإلشراف 
الشالش عبد الرحمان سليمان ، مهام مديري المدارس الثانوية و الموجهين التربويين بمنطقة الرياض التعليمية ، -.41

.م 14،1993، السنة 47ماجستير  ، رسالة الخليج العربي ، العدد رسالة 
العوضي ، سلطي محمد القاسم ، الكفايات الالزمة للمشرف التربوي ومدى ممارستها من وجهة نظر المعلمين ، -.42

م1996رسالة ماجستير ، جامعة اليرموك ، األردن 
.م 11،1997المجلد 43أسامة حسن معاجيني وآخرون ، جامعة الكويت، المجلة التربوية ، العدد : العدواني ، في .43
المحدد لمهام مشرف التربية والتعليم األساسي الجريدة الرسمية 1993المؤرخ في 1/5/176قرار الوزاري رقم ال.44

35للجمهورية الجزائرية رقم 

السالم ، سالم محمد ، تحديد االحتياجات في التخطيط للبرامج التدريبية ــ مع إشارة خاصة إلى برامج المكتبات .45
.م 1998والمعلومات ، الملتقى األول لعمداء مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمرفي الجامعات السعودية 

م1982مجلة اإلدارة العامة : ، الرياض القبالن ، يوسف محمد، تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية .46
الكندي، ناصر صالح، االحتياجات التدريبية للمعلمين األوائل بمدارس التعليم الثانوي العام بسلطنة عمان من وجهة .47

م2003نظرهم ووجهة نظر المشرفين التربويين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس 
ي حسن أحمد ، بناء برنامج تدريبي لمديري المدارس الثانوية في األردن في ضوء أدائهم لمهماتهم المطلوبة ، الطعان-.48

م1996دكتوراه غير منشورة ، الجامعة المستنصرية ، بغداد  رسالة 
العجاج فهد سليمان ، حتديد االحتياجات التدريبية ملديري املدارس احلكومية يف حمافظة القريات من وجهة نظر املديرين .49

م2001أنفسهم ، رسالة ما جستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، اربد ، جامعة الريموك 
.م2003المركز الوطني للوثائق التربوية، الكتاب السنوي .50
2001مارس 31المؤرخ في 35/2001المنشور .51
/ برزة كمال ، اإلشراف الرتبوي لتعليم أفضل ، دارجمدالوي للنشر والتوزيع ، الطبعة االوىل ، عمان / أوجيين مدانات .52

م 2002األردن 
ايمان سعود أبو خضير ، تقييم برنامج تنمية المهارات اإلشرافية بمعهد اإلدارة العامة ، المملكة العربية السعودية ، -.53

.م 1997، 37، المجلد 2اإلدارة العامة ، العدد 
مجلة اآلداب والعلوم : في بلقيدوم بلقاسم ، نموذج لتدريب المكونين أثناء الخدمة مبني على الكفاءات واألداء ، .54

الجزائر04/2004االنسانية ، جامعة سيدي بلعباس ، العدد
م1989بلقيس أحمد ، تقنيات حديثة في االشراف التربوي، دار مجدالوي، عمان .55
بالل خلف السكارنه ، تصميم البرامج التدريبية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة األولى ،عمان ، .56

.م2011األردن ، 
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بالل خلف السكارنة ، تصميم البرامج التدريبية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة االولى ، عمان ، .57
.م 2011األردن ، 

بليل عفاف ، دور اإلشراف التربوي في تطوير الكفايات التدريسية لدى المعلمين بالمرحلة االبتدائية من وجهة .58
م 2006نظرالمعلمين والمشرفين التربويين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ،  الجزائر 

.م2007/
مخبر إدارة وتنمية الموارد : بن عيسى السعيد ، مقاربة نقدية لواقع نظام تكوين المعلمين والبدائل الممكنة ، في .59

، إشكالية التكوين والتعليم في إفريقيا والعالم العربي ، سلسلة إصدارات مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية ، البشرية  
م2004األول ،  العدد 

ة نقدية لواقع نظام تكوين المعلمين والبدائل المكملة ،دراسة حالة الجزائر ،مطبوعات بعيسى السعيد ، مقار بن.60
الدولي ، إشكالية التكوين والتعليم في إفريقيا والعالم العربي ،مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية ،جامعة الملتقى 

2001ــ أفريل 30ــ 29ـ ـ28،سطيف الجزائر ، أيام فرحات عباس 

.1993، 9مجلة الرواسي العدد ،جامعة قسنطينة ،التربية و التكوين بالجزائر،عرض مقداد محمد ،بوفلجة غياث .61
.م1990،  المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، 1رابح ، أصول التربية في الجزائر ، طتركي.62
1963تشارلز بوردمان وآخرون ، ترجمة وهيب سمعان ، اإلشراف الفني في التعليم ، القاهرة ، مكتبة النهضة العربية .63

م 
،، القاهرةمركز الخبرات المهنيه لإلدارة ـ الجزء الثاني،توفيق،عبد الرحمن  موسوعة التدريب والتنمية البشرية.64

.م 1997
توفيق أحمد مرعي  ،  الكفايات األدائية عند معلم المدرسة االبتدائية في األردن في ضوء تحليل النظم واقتراح برامج .65

.م 1981. "لتطويرها  ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس  ؛  

،البشريةوالتنميةالتدريبواالستثمار،موسوعةدارھاإلبينالتدريبيةاالحتياجاتتحديد، الرحمنعبدتوفيق،.66
م 2006رةھالقا، بميك –نية لإلدارة ھالمالخبراتمركز، الثامنالجزء

.م2002، تيلوين حبيب ، التكوين في التربية ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى.67
المؤتمراألول حول التدريب ،اتجاهاته المستقبلية ،أهدافهمفهومه،، تدريب المعلمين أثناء الخدمة،جبرائيل بشارة .68

.اريختوند،ليبيا،بنغازي ،المهني  للمعلمين
جرادات سليمان محمد ، االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الحكومية في محافظة اربد ، رسالة ماجستيرغير .69

م1991منشورة اربد  جامعة اليرموك 
،دار المناهج 1طالرحمان عبد السالم ، الكفايات التعليمية في القياس والتقويم واكتسابها بالتعليم الذاتي ،جامل عبد .70

نم، عما1998،
الدار العلمية الدولية ومكتبة دار ،أصولها وتطبيقاتها –اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي ، جودت عزت عطوي .71

م2001ألردن االثقافة 
.م1980، 19ع،مجلة التربية الجديدة ،التربية نحو المهنة في الشرق األوسط "،يتودوسجورج.72
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جودة عزت عبد الهادي ، االشراف التربوي مفاهيمه وأساليبه ، الدار العلمية الدولية للنشروالتوزيع ودارالثقافة .73
.م 2002للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، عمان ، األردن 

السنة 9تيلوين ، المواقف الحرجة في العالقة اإلشرافية أثناء التكوين األولى للمعلمين ، مجلة الرواسي، العددحبيب .74
م  1993الثالثة 

حديد يوسف ، تقومي األداء التدريسي ألساتذة الرياضيات يف التعليم الثانوي يف ضوء أسلوب الكفايات الوظيفية ، .75
2008/2009أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، جبامعة منتوري بقسنطينة ، 

مدى إدراك معلم المدرسة االبتدائية للمفاهيم المرتبطة بمقاربة التدريس بالكفاءات ، دراسة : " حسينة أحميد .76
، ماجستير غير منشورة ، جامعة "فقةاستطالعية للمفاهيم الواردة في مناهج السنة األولى ابتدائي والوثيقة المر 

.م2004، باتنة 
م1998. اإلصالح التربوي في العالم الثالث ،عالم الكتاب ،القاهرة ،:حسين حسن البالوي .77

، دارالشروق للنشروالتوزيع  ، ) مفهومه وفعالياته ، بناء البرامج التدريبية وتقويمها (حسن أحمد الطعاني ، التدريب .78
.م 2002الطبعة األولى ، عمان ، األردن ، 

.علي الصباغ ، مرجع سابق : حكمت عبد اهللا البزاز، تقييم التفتيش االبتدائي في العراق في .79
رسالة ماجستير، .حمد مصطفى محمد ، تقويم نموذج التوجيه التربوي المعمول به في وزارة التربية والتعليم في األردن .80

.للعلوم التربوية ، الجامعة األردنية ، العدد السادس، المجلد الثالث عشرمجلة الدراسات 
م1982حامد فرحات رشيد تقويم تجربة المشرف المقيم ،دار الرشيد للنشر ، بغداد ، .81

.م2009،البيضاءالدار،األولىالطبعة،التربيةعلومنشورات،المدرسكفاياتمؤشرات،اجبارةاهللاحمد.82
الكفايات اإلشرافية الالزمة لمشرفة الكلية على التربية العملية في مجال تعليم اللغة العربية سرحان عواد النمريحنان .83
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رسالة ماجستير –خرموش منى ،عالقة التدريب على مشروع المؤسسة بتحسين األداء اإلداري لمدير التعليم الثانوي .84
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.م2004خالد لبصيص ،  التدريب العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألهداف ، دار التنوير، .85
،1، ع13م، المجلة العربية للتربية" تجربة المملكة األردنية الهاشمية في تدريب المعلمين"، خالد الشيخ وآخرون.86
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1،2005طتكوين المعلمين من اإلعداد إلى التدريب ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات المتحدة ،: خالد طه أحمد .87

.م
المفتش أو المشرف الفني وأسلوب عمله في الزيارة ، الملتقى التكويني الخاص بالمشرفين : خليفة الشريف .88

م1984،المنعقد بثانوية السعيد بن شايب بسكرة الجزائر ،والتربويين والمستشارين 

.م2005خير الدين هني ، مقاربة التدريس بالكفاءات ، الطبعة االولى .89
م2005دائرة اإلشراف التربوي، دليل اإلشراف التربوي، غير منشور، مسقط ، وزارة التربية والتعليم .90

م1991المغرب.دار بابل ، الرباط، منشورات"اإلشراف التربوي "درفوفي أحمد فريد  .91

.م1978دمعة مجيد إبراهيم وآخرون ، اإلدارة واإلشراف ، بغداد ، مطبعة وزارة التربية، .92
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.م2003دواني كمال ، اإلشراف التربوي مفاهيم وآفاق ، عمان ، األردن ، .93
.م1985دوران رودين ، القياس والتقومي يف تدريس العلوم ، ترمجة حممد صباريين وآخرون ، دار األمل ، األردن ، .94
التاسعالعدد،األردنيةالجامعة،الثقافيةالمجلة،التربوياإلشراففياإلنسانيةالعالقات،عيدمحمدديراني.95

هـ1410صفر،عشر

وفان دالني ، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ، ترمجة كديل نوفل وآخرون، مكتبة االجنلو : ديوب بولدب .96
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استراتيجيات حديثة في االشراف التربوي ، دار الفكر ، الطبعة األولى ، عمان سهيلة أبو السميد ، / ذوقان عبيدات .97
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.م 1984ذوقان ، عبيدات وآخرون ، البحث العلمي ، مفهومه ، أدواته وأساليبه ، دار الفكر ، عمان، .98

معهد :الرياض. ترجمة حمزة سر الختم ؛ راجع الترجمة رباب حسن هاشم/ كيفية قياس فاعلية التدريب .راى، ليسلى.99
2001اإلدارة العامة،

.م 1998اإلدارة واإلشراف التربوي ، األردن،دار األمل،رداح الخطيب وآخرون ،.100
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م2007المتحدة للتسويق والتوريدات ، مصر ، 
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مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم باحلراش
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مرزوق ناصر، المقاربة بالكفاءات والممارسة البيداغوجية ، المعهد الوطني لتكوين /فليفلة بعيطيش /شلفاوي محمد .115

.م2007مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ، دائرة البحث والتوثيق ، الجزائرالعاصمة 
شيبان ، أمة اللطيف ، ملخص لدراسة حول منهجية تحديد االحتياجات التدريبية بالجهاز الحكومي لسلطنة عمان، .116

م1989. 12ـ السنة 40معهد اإلدارة العامة ـ مجلة اإلداري ــ العدد -مسقط 

المجلة العربيه للتدريب ـ المجلد ، القطاع الحكومي يتحديد االحتياجات التدريبيه ف،صادق ، هدى أحمد.117
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.م ، الجزائر 2001مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ، جوان لتكوين 
.م 1965صالح عبد العزيز ، التربية وطرق التدريس ، الجزء الثالث ، القاهرة  ، .120
م1969التربية الحديثة ، دار المعارف للنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة ،مصر ،:العزيز صالح عبد .121

إلىالمعرفةبناءفيالكفاياتتقييمإشكالية"مقالفيذكراه العربي سليماني ، الحسن بوبكراوي صالح عالم.122
.م352007العددالتربيةعلوممجلة،الجغرافياحالة،الورقةتصحيح

ندوة تدريب المعلمين أثناء –بعض االتجاهات المعاصرة في مجال تدريب المعلم أثناء الخدمة : صالحة سنقر .123
م1989اتحاد المعلمين العرب ، دمشق ، –الخدمة 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  1طارق عبد الحميد البدري ، تطبيقات ومفاهيم في اإلشراف التربوي ، ط.124
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.م1994المرجع في التوزيع المدرسي ، الجزائر،الطبعة الثانية ،:عبد الرحمان بن سالم.125
م1.1994، جامعة قاديونس، بنغازي، ليبيا، ط"اإلدارة المدرسية المعاصرة"عبد المؤمن فرج الفقي، .126

أثناءتلخيص خالد ابن عبد المحسن الطريقي ،مشكالت المشرف التربوي ،عبدالرحمن بن عبدالوهاب البابطين.127
هـ1420الرياض 10االشرافية،رسالة التربية وعلم النفس العدد األساليبتطبيق 

م 2006المقاربة بالكفايات ، بناء المناهج وتخطيط التعلمات " عبد الرحمان التومي ومحمد ملوك .128
.دون تاريخ .عبد الكريم غريب، إستراتيجيات الكفايات وأساليب تقويم جودة تكوينها.129
م1974عبد الكريم درويش وليلى تكال ، أصول اإلدارة العامة ، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ، .130
.م 1994،ليبيا  جامعة قار يونس ،بنفازي اإلدارة المدرسية المعاصرة ،عبد المؤمن فرج الفقي .131
تكوين المكونين في قطاعات التربية والتعليم معهد التكنولوجي للتربية بعنابة،، أستاذ مكون بالعبد الحكيم رويبي.132

مسكن رقم 80حي (الناشر هو المؤلف01موسوعة التربية والتكوين لتكوين المهني الواقع والمتطلبات،وا
الجزائر ،عنابة ،البوني 21
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المركز العربي للتدريب التربوي لدول - التنمية المهنية –عبد العزيز محمد الحر ، أدوات مدرسة المستقبل .133
الخليج 

المؤشرات التربوية واستخدام الرياضيات في العلوم اإلنسانية ، مصر أسيوط ، مكتبة،عبد اهللا السيد عبد الجواد .134
.م1983فنجرز،، 

.عبد الرحمن بن سالم ، المرجع في التشريع المدرسي ، دون طبعة ، مطابع عمار قرفي ، باتنة ،  دون سنة .135
..1994المرجع في التوزيع المدرسي،الجزائر ،الطبعة الثانية ،:عبد الرحمان بن سالم .136
عبد الكريم غريب ، إدماج وتقييم الكفايات األساسية ، منشورات عالم التربية ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة .137

.م2009، الدار البيضاء ،األولى
التربوي ، المجموعة االستشارية العربية ، مطبعة النيل ، لإلشرافعبد الفتاح دياب حسين ، األعمدة السبعة .138

.م1996لطبعة الثانية ، القاهرة ،مصر ا
، منشورات م1987، ديسمبر 21العدد ، ، مجلة رسالة التربية" كفايات المشرف التربوي: " عبيدات ذوقان  .139

م1987.، الرباطوزارة التربية الوطنية
عبد الرحمان إبراهيم المحبوب ، مهارات الموجه التربوي كما يدركها معلمو ومعلمات المرحلة االبتدائية بمنطقة .140

.م 11،1997، المجلد 43التعليمية ، في المجلة التربوية ، جامعة الكويت ، العدداإلحساء
م1960مجلة المعلم الجديد ، بغداد " من مشاكل التفتيش في العراق " عبد الرحمان الحسون .141

الدار العلمية : ، عّمان1عبدالهادي جودت عزت ، اإلشراف التربوي مفاهيمه وأساليبه دليل لتحسين التدريس، ط.142
م2002الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع 

2طوالتوزيعللنشرالمناهجدار،والتقويمالقياسفيالتعليميةالكفايات،حاملالسالمعبدالرحمانعبد.143

.م2001
،معهد اإلدارة العامةالتدريب والتطوير مدخل علمي لزيادة فعالية األفراد والمنظمات ،عبد الوهاب علي محمد.144

76ـــ 75ص ص م1989،الرياض

1985، مطبعة مؤسسة دار العلوم ، الدوحة ، 7عزت جرادات ، القيادة في اإلدارة التربوية ، مجلة التربية ، عدد .145
م

.م1996عقيلي، عمر وصفي ، إدارة القوى العاملة ، دار زهران  للنشر والتوزيع عمان ،.146
علي تعوينات،قراءة نقدية لنظام التربية والتعليم في الجزائر ، مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية ، إشكالية التكوين .147

.م2004والتعليم في إفريقيا والعالم العربي ، جامعة فرحات عباس سطيف ، العدد األول ،
م1994-1993،رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة ،فاعلية اإلشراف التربوي في التعليم األساسي: علي الصباغ .148

م 2،2001طدار ايتراك للطباعة و النشر و التوزيع ، : تحديد االحتياجات التدريبية ، القاهرة ،عليوة السيد.149

.م2001ايتراك للنشروالتوزيع ــ الطبعة األولى ،: مفاهيم وأساليب التدريب، القاهرة ،عليوه السيد.150
.م2005الجزائر - عبد العزيز عميمر، مقاربة التدريس بالكفاءات ما هي ؟ لماذا ؟ كبف ؟ منشورات ثالة االبيار.151
م2002القاهرة  ،دار الفكر العربي،1علي راشد، خصائص المعلم العصري و أدواره و اإلشراف عليه و تدريبه  ط.152
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، األردن ، 3العلمي يف الرتبية والعلوم االنسانية ، طعودة ، أمحد سليمان وفتحي حسن ملداوي ، أساسيات البحث .153
م1992مكتبة الكناين ، 

المجلة الثقافية الصادرة عن كلية التربية ، الجامعة األردنية ، اإلنسانية في اإلشراف التربوي ،العالقاتعيد ديراني ،.154
م1987

االتجاهات المعاصرة في التدريب أثناء الخدمة التعليمية ، داره العلوم للطباعة ،شريف وسلطان حنانغانم .155
م1982،والنشر

.، منشورات عالم التربية، النجاح الجديدة، الدار البيضاء"الكفايات واستراتيجيات اكتسابها: "غريب عبد الكريم .156
م2002المملكة المغربية 

دون سنة.النفس التربوي ،دار المعارف للماليين ،بيروت ،الطبعة الثانية علم ،فاضل عاقل .157
التدريب أثناء الخدمة لمعلمات المواد االجتماعية بالمرحلة االبتدائية في المملكة " فاطمة عبد الرحمن الوهيبي .158

.م1995ك سعود جامعة المل. رسالة دكتوراه غير منشورة. دراسة وبرنامج مقترح" السعودية العربية 
المؤتمر " نموذج لبرامج تدريب المعلمين في ضوء بعض الدراسات التقويمية لهذه البرامج "فاروق حمدي الفرا، .159

.المجلد األول ) 1995–يوليو 18–15( الثاني، إعداد المعلم التراكمات والتحديات ، اإلسكندرية العلمي 
االحتياجات التدريبية إلداري فيصل ، المملكة العربية السعوديةفتحي محمد علي أبو ناصر ، جامعة الملك.160

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل ، العلوم : التعليم اإللكتروني األردنية كما يراها القادة التربويين في مدارس 
م2008واإلدارية المجلد التاسع ، العدد الثاني ، اإلنسانية 

.م1980، دار القلم ، الكويت، 1فكري حسن ريان ، التوجيه الفني بين النظرية والتطبيق ، ط.161
ــ العدد األول،أبو ظبي المدرب ومتطلبات التحديث ،، فوزي ، صالح الدين .162 المجلة الدولية للعلوم اإلدارية 

م1995،

فوزي ، صالح الدين ، المدرب ومتطلبات التحديث ،أبو ظبي  المجلة الدولية للعلوم اإلدارية العدد األول، .163
م1995

رسالة ماجستري غري "فيصل هاشم مشس الدين  ، استخـدام الربامـج يف إنـماء املهارات العلمية يف جمال الفيزياء .164
م1976جامعة عني مشس –كلية الرتبية –منشورة 

مجلة الدراسات ، جامعة عمار الثليجي ، : في –تحديات وعوائق - قويدري األخضر، بيداغوجيا الكفاءات.165
.م 2006جوان 04األغواط ، العدد 

، 1،ط1اتجاهات المفتشين والمدرسين نحو عملية اإلشراف التربوي،كتاب الرواسي: مباركي بوحفص.166
.م1993باتنة،الجزائر،

مجدي عزيز إبراهيم ، بعض الكفايات التدريسية التي يمارسها معلم الرياضيات في الموقف التعليمي من وجهة .167
م1985، 6نظرطالب المدرسة الثانوية العامة ، مجلة كلية التربية بالمنصورة ، مصر،عدد 

،2006جوان 04العدد .مجلة الدراسات ، بجامعة عمار الثليجي باألغواط .168
محمد بن يحي زكريا، المدخل بالكـفـايات ، مداخلة بالملتقى التكويني لقائدة مفتشي التعليم اإلكمالي المعهد .169

.2004-2003الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم السنة الدراسية 
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فيللتلميذالدراسيالمسارعلىوأثرهالتوجيهفيالتربويالتقويمدور،سليمةمخناش/ بركانأرزقيمحمد.170
االولالعددبسطيفعباسفرحاتجامعة،البشريةالمواردوتنميةادارةمخبرمجلة: فيالثانويالتعليممرحلة
.م2004
تقييم وتوجيه التدريس ،كتاب المعلمين والمشرفين التربويين ديوان المطبوعات الجامعية :محمد زياد حمدان .171

م1984،،الجزائر 

.م1999التربية واإلدارة المدرسية الجزائرية ،دار البعث ،الجزائر ،:محمد الطيب العلوي .172

.م 1977، عالم الكتب ،القاهرة ،2ط،وتطبيقاتهاأصولها ،اإلدارة التعليمية ،محمد منير موسى .173
..م1997،  بدون ناشر أو طبعةالتدريب أثناء الخدمة ، مكة المكرمة،موسى ، عبدالحكيم.174
.محمد بوعالق ، مدخل لمقاربة التعليم بالكفاءات ، قصر الكتاب .175
م1989، القاهرة، عالم الكبش، " اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها"محمد منير مرسي، .176

محمد زياد حمدان ، اإلشراف في التربية المعاصرة مفاهيم وأساليب وتطبيقات ، دار التربية الحديثة ، عمان ، .177
.م1991،األردن  

م1993، عالم الكتب ، القاهرة ، "المقارنةاالتجاهات المعاصرة في التربية"، محمد منير موسى.178

محمد سالمة آدم ، المعلم رسالته ، صفاته ، تكوينه ، دوره االجتماعي ، مجلة التكوين والتربية ، همزة وصل ، .179
م1975/ م1974، 8العدد 

.م1974، الجزائر 3محمد بابا أحمد ، همزة وصل ، مجلة التكوين و التربية ، مديرية التكوين و التربية ، العدد .180
بن حيي زكريا، املدخل بالكـفـايات ، مداخلة بامللتقى التكويين لقائدة مفتشي التعليم اإلكمايل املعهد الوطين حممد.181

م2003/2004مستواهم السنة الدراسيةلتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني 

2004محمود طفاش اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة الصفية ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ، .182

م1981محمد حامد األفندي ، اإلشراف التربوي ، القاهرة،عالم الكتب،.183

.م1983،جريدة العلم ،" المعلم إعداده وتدريبه"،محمد المقرحي .184
تدريب المعلمين أثناء الخدمة دراسة في المفهوم والوظيفة حلقة المسئولين عن ،محمد عزت عبد الموجود .185

م1976،البحرين ،المعلمين أثناء الخدمة تدريب 

محمد حامد األفندي ، المشرف التربوي ، ندوة التوجيه التربوي األولى ، المنطقة الغربية ، المديرية العامة .186
ـه1396،للتعليم 

م2007محمد الراجي  ، بيداغوجيا الكفايات من أجل الجودة في التربية والتعليم ، طوب بريس ، الرباط ، .187

البليدة م1999محمد بوعالق ، الهدف االجرائي ، تمييزه وصياغته ، دراسة نظرية ميدانية ، قصر الكتاب ، طبعة .188
.

.المدرسة الشاملة ، دار لبنان للطباعة والنشر ، بيروت : محمد زيدان .189
م1999مجلة العلوم االنسانية ،العدد الحادي عشر ،قسنطينة ،جوان .190

م1962األسس االجتماعية للتربية ،المكتبة االنجلومصرية، دون طبعة ،:محمد الحبيب النجيحي .191
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بالمملكة العربية برنامج مقترح لتدريب معلمي محو األمية وتعليم الكبار : محمد بن عبد الرحمن الدخيل .192
ضوء  احتياجاتهم التدريبية ، جامعة الملك سعود ، عمادة البحث العلمي ، مركز بحوث كلية السعودية في 

م2003التربية  
.م2004، دار الوفاء للطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، 1محمد حسن رسمي، أساسيات اإلدارة التربوية ، ط.193
محمد الدريج ، التدريس الهادف من نموذج التدريس باألهداف إلى نموذج التدريس بالكفاءات، دار الكتاب .194

م2004الجامعي العين ، 

م2003أفريل،إبتدائيأولىالسنةلمناهجالمرافقةالوثيقةاألساسي،التعليممديرية.195
.م 2004إبتدائي،يوليوالثالثةالسنةمناهج، األساسيالتعليممديرية.196

.م 2003الثانيةالسنةلمناهجالمرافقةالوثيقةاألساسي،التعليممديرية.197
مديرية التربية لوالية سطيف ،إشراف مفتش التربية والتكوين عمار تخنوني ، ملتقى تكويني لفائدة مفتشي .198

م2003أفريل -15-14-13التربية والتعليم األساسي والمستشارين التربويين ، أيام 

- 17-16-15مديرية التربية لوالية سطيف ، ملتقى جهوي لمفتشي الطور الثالث لمختلف المواد ، أيام .199

مرزوقي رفيق ، أهمية التدريب وأثره في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، رسالة ماجستير غير .م2002ديسمبر 
.م2005/2006منشورة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسييربجامعة فرحات عباس بسطيف ، 

م1983عمان ،دار الفرقان للنشر والتوزيع، (مرعي توفيق ، الكفايات التعليمية في ضوء النظم، الطبعة األولى .200

لتربويين في األردن في مرعي توفيق أحمد ، صباريني محمد سعيد، صوالحة محمد أحمد ، آراء المشرفين ا.201
تمكنهم من الكفايات األدائية األساسية ومدى استخدامهم لها ، دراسات تربوية ، المجلد السابع مدى 

.م45،1992،الجزء 
دار المطبوعات الجديدة ، اإلسكندرية ، -دراسة مقارنة –القوى المؤثرة في النظم التعليمية : مصطفى متولي .202

م1993مصر 

مصطفى خليل الشرقاوي ، الدراسات التدريبية للمعلمين أثناء الخدمة ، تخطيطها، إدارتها، المؤتمر األول حول .203
م1984مارس 15التدريب المهني  للمعلمين ، بنفازي، ليبيا ، 

م 1992مصطفى عشوي ، أسس علم النفس الصناعي التنظيمي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، .204

م1983مصطفى متولي ، اإلشراف الفني في التعليم ، دار المطبوعات الجديدة ،مصر،.205
م1984دار المعارف ، القاهرة 2دارية للتربية ، طاألصول اإل،مطاوع إبراهيم عصمت وآخرون .206

دار المطبوعات ،اإلسكندرية ،مصر -دراسة مقارنة –القوى المؤثرة في النظم التعليمية ،مصطفى متولي .207
.م1993الجديدة 

واإلشراف الفني ، القاهرة منصور حسين ومحمد مصطفى زيدان ، سيكولوجية اإلدارة المدرسية .208
.م1979غريب،،مكتبة
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.م2007اإلسكندرية الجامعية ،الدارالبشرية ،المواردإدارة، أحمدرھما.209
تقويم األداء الوظيفي للمشرفة التربوية ، دراسة تطبيقية ، جامعة الملك سعود ، دار مها محمد خلف الزايدي ، .210

..م2002القاهرة األولىالفكر العربي ، الطبعة 
م1990،العظمىالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيريةسبهاجامعة. الحديثالتربويالتقويم،امطانيوسميخائيل.211

هاني محمود بني مصطفى ،بناء برنامج تدريبي لمديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية لتطوير كفاياتهم .212
.م 2005احتياجاتهم التدريبية ، دار جريرللنشر والتوزيع ، الطبعة األولى في ضوءاإلدارية 

،2التدريبموسوعةاألولى،للتدريب،الطبعةوالتخطيطاالحتياجاتدراسة،حسنالغنيعبدمحمدالل،ھ.213
.م2003، األداءوالتنميةتطويرمركز،الجديدةمصر

فيلتنميتهاتدريبيبرنامجوبناءالبديلضوءفيالعربيةاللغةلمعلميالالزمةالتدريسيةالكفاياتاحمدعليهالل.214
م2000العراق،جامعةغداد،منشورةغيردكتوراهاطروحة،البحريندول

هند بنت محمود بن أحمد مرزا، تدريب مديري المناطق التعليمية بالدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول .215
.م2007مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الرياض - برنامج مقترح–الخليج 

هيئة التأطير بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم  ، برامج التكوين المتخصص لمفتشي .216
م2005التربية والتعليم األساسي الطورالثالث،الجزائر،

.م2006الجزائر،نوفمبر01المجلة الجزائرية للتربية،العدد : وزارة التربية الوطنية .217

.م1976/1977وزارة التربية الوطنية ، مديرية التكوين ، .218
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:المالحق 

استبيان المعلمين لتحديد االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين:  01ملحق 

............المعلم المحترم  

:تحية طيبة وبعد 

فان هذه الدراسة تهدف الى تحديد االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في االبتدائي في الجزائر في ضوء المقاربة بالكفايات 
، ونظرا لكونك تعمل تحت إشراف المشرف وتربطك به عالقة عمل وزمالة فانك األقدر من غيرك على تقويم أدائه بخصوص 

في (x)أمانة علمية ، من خالل  فقرات االستمارة الموجهة إليك ، وذلك بوضع عالمة الجانب التربوي وذلك بموضوعية و 
الخانة المناسبة وأمام البديل المناسب ، علما بأن هذه اإلجابات ال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي  ، وأنت مشكور على 

.تعاونك 

:بيانات شخصية خاصة بالمعلمين 

:طبيعة التوظيف- 1

أستاذ مجاز خريج المعهد التكنولوجي           توظيف مياشر          

:سنوات األقدمية-2

ةسن10-6من سنوات    1-5

سنة25- 21سنة                من 20- 16من سنة    15- 11من 
: الجنس -3

ذكر                                       أنثى  

عالية جدا عالية متوسطة ضعيفة داجضعيفة  درجة الممارسة   

الكفاية/ الفقرة 

الرقم

يسهم في الدرس أثناء الزيارة اإلشرافية لتصحيح أخطاء الدرس 1

يعقد لقاءات فردية مع المعلمين بعد الزيارة اإلشرافية ليوجههم 
بما هو مطلوب أداؤه

2

يركز أثناء الزيارة اإلشرافية على التحضير اليومي 3

يطلع على الخطط السنوية للمعلمين وتفصيالتها الشهرية واليومية 4

يوجه المعلمين الستخدام طرائق التدريس المناسبة للموضوع  5
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الدراسي 
يتعاون مع المعلمين للتخطيط لبرنامج الزيارة اإلشرافية 6

يقوم بتعديل نقاط الضعف لدى المعلم وإرشاده بطرق أكثر فعالية 7

يسهم في تحسين مستوى معرفة المعلمين في مواد تخصصاتهم 
طريق تزويدهم بالمستجدات المعاصرة في التعليمعن 

8

يشجع المعلمين على زيادة تأهيلهم التربوي من خالل حضورهم 
الدورات التدريبية

9

يبصر المعلمين بأساليب تحديد احتياجات التالميذ ذوي
المستوى  الضعيف

10

حسب يزود المعلمين بأساليب تشخيص التالميذ وتصنيفهم 
الفرروق الفردية

11

يدرب المعلمين على استخدام وسائل تعليمية مختلفة ترتبط 
بالموضوع التعليمي

12

يشجع المعلمين على القيام بإجراء البحوث والدراسات التربوية 
المتخصصة

13

يمكن المعلمين من أساليب تطبيق المناهج 14

استثمار البيئة المحلية في إثراء يرشد المعلمين إلى طرائق 
المناهج

15

يسهم في وضع المناهج التربوية 16

يتابع نشاطاته التوجيهية في دقة وتنظيم يحرص على توصيل 
مقترحات المعلمين الخاصة بتطوير المناهج والكتب إلى الجهات 

المختصة

17

بتطوير المناهجيسهل عملية إجراء البحوث والدراسات المتعلقة 18

يحث المعلمين على االستجابة للتغيرات التي تحدث في المناهج 19

يعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ المناهج الدراسية 20

يعمل على توثيق عالقاته مع أولياء أمورا لتالميذ لإلسهام في حل 
مشكالتهم

21

والمناسبات التي تقيمها المدرسةيشارك في االحتفاالت 22

يتفهم حاجات المعلمين وظروفهم الشخصية 23

يختار األساليب اإلنسانية المناسبة في التعامل واالتواصل مع 
المعلمين

24
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يسهم في معالجة بعض المشكالت الخاصة بالمعلمين عند 
اإلمكان

25

المعلمين كافةينمي العالقات اإلنسانية بين 26

ينمي روح المبادأة و اإلبداع لدى المعلمين 27

بلوغهايعملون علىالتي الكفاياتيقنع المعلمين بقيمة  28

يؤثر إيجابيا في سلوكيات المعلمين بتحفيزهم ليكونوا أكثر حرصا 
الكفايات المستهدفة على تحقيق 

29

الفردية للمعلمين في تطوير مستوى التالميذيستثمرا إلمكانات  30

يؤدي مهامه اإلشرافية بشكل يستقطب اهتمام العاملين لطريقة 
أدائها

31

ينوع في أساليب القيادة اإلدارية التي يستخدمها في المواقف 
التربوية المختلفة

32

المشكالت يجتمع مع المعلمين قبل الزيارة اإلشرافية لبحث 
الصفية

33

يبصر المعلمين باألساليب الفاعلة إلدارة الصف والتفاعل الصفي 34

يالحظ ما يقوم به المعلمون داخل الصف بمهارة عالية 35

يرصد التفاعل اللفظي بين المعلمين والتالميذ داخل الصف 
باستعمال أدوات المالحظة المنظمة

36

المعلمين توجيهات إلتباعها في الدروس الالحقة بشأن يعطي 
إدارة الصف

37

يحترم أفكار المعلمين في حل المشكالت الصفية 38

يشارك المعلمين في القيام باألنشطة المدرسية المختلفة 39

يشارك المعلمين في تحديد أهداف األنشطة المدرسية العلمية 
واالجتماعية وغيرهاوالثقافية 

40

يضع مع المعلمين والمدير برنامج للنشاطات الالصفية على مدى 
أيام السنة

41

يحفز المعلمين والتالميذ للمشاركة في األنشطة الالصفية 42

يشجع المعلمين على استخدام التقويم الذاتي وممارسته فعليا 43

أساليب تقويم متنوعة مع التالميذيوجه المعلمين الستخدام  44
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ايفسر للمعلمين نتائج االختبارات والدروس المستخلصة منه 45

يبين للمعلمين أسس وتقنيات بناء األسئلة االختبارية 46

يقوم المعلمين وفقا لمعايير التقويم المعتمدة من قبل وزارة التربية 47

بناء االختبارات وفق بيداغوجيا الكفاياتيشرح للمعلمين كيفية 48

التي تجرى للتالميذيناقش المعلمين في نتائج االختبارات 49

التعليمية المستهدفةيقوم مستوى تحقق الكفايات 50

استبيان المديرين لتحديد االحتياجات التدريبية  االدارية  للمشرفين التربويين: 02ملحق 

............المحترم  المدير

:تحية طيبة وبعد 

فان هذه الدراسة تهدف الى تحديد االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في االبتدائي في الجزائر في ضوء المقاربة بالكفايات 
ائه فيما يتعلق ، ونظرا لكونك تعمل تحت إشراف المشرف وتربطك به عالقة عمل وزمالة فانك األقدر من غيرك على تقويم أد

في (x)بالجانب اإلداري وذلك بموضوعية وأمانة علمية ، من خالل  فقرات االستمارة الموجهة إليك ، وذلك بوضع عالمة 
الخانة المناسبة وأمام البديل المناسب ، علما بأن هذه اإلجابات ال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي  ، وأنت مشكورا على 

.تعاونك 

:صية خاصة بالمديرين بيانات شخ

:المؤهل العلمي -1

مستوى ثانوي :                  بكالوريا :                مستوى جامعي 

:سنوات األقدمية-2

ةسن10-6من سنوات    1-5

سنة25- 21سنة                من 20-16من سنة    15- 11من 
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عالية 
جدا

عالية متوسطة ضعيفة ضعيفة 
جدا

درجة الممارسة

الكفاية/ الفقرة 

الرقم

يلم بالسياسة الرتبوية 1

يفهم الفلسفة الرتبوية 2

أنواعهاالرتبوية و الكفايات يعرف 3

استنادا إىل توجيهات الوزارةيوجه خطة املدرسة  4

جييد تدريب املديرين على إعداد اخلطة ورسم براجمها التنفيذية على مدار 
العام الدراسي

5

يوصي بتطبيق مبدأ األولويات عند وضع خطة املدرسة مبا يناسب 
اإلمكانيات البشرية واملادية املتاحة

6

على مستوى املدارسيشرك املديرين يف وضع اخلطط  7

يعمل على تذليل الصعوبات اليت تعرتض تنفيذ اخلطة 8

9

يشرف على إنشاء اللجان العلمية والفنية والرياضية للمدرسة بداللة 
الكفايات

10

يتابع أساليب حفظ البيانات واملعلومات املدرسية 11

يبصر إدارة املدرسة بطرائق الرد على املذكرات واملراسالت الرمسية املتعلقة 
بالقضايا الرتبوية

12

ميتلك مهارة يف حتديد مسات ومواصفات مديري املدارس 13

يلم بالتشريعات الرتبوية السارية 14

يؤدي املراسالت الرمسية بشكل منتظم ودون تأخري 15

يوجه على أن تكون مواعيد اجتماعات املعلمني مع أولياء التالميذ ال تؤثر 
على سري التدريس

16

يتابع نشاطاته التوجيهية يف دقة وتنظيم 17

جييد مهارة التفاوض مع اآلخرين 18

جيتهد يف اجياد حلول ملشكالت العاملني يف املدرسة 19

املدرسة باملبادرة وطرح األفكار اجلديدةيسمح للعاملني يف  20

21
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ميتلك خصائص قيادية جتعله مؤثرا يف سلوكيات إدارة 22

يتمتع بشخصية إنسانية قادرة على املوازنة بني واجباته الوظيفية ورضا 
املدرسةالعاملني يف 

23

يطبق مبدأ املشاركة يف صناعة القرار واختاذه 24

25

حيرص على حتديد أبعاد املشكالت املدرسية 26

جيمع املعلومات والبيانات عن املشكالت املدرسية 27

حلل املشكالت املدرسيةيعمل على إجياد أكثر من بديل  28

يتابع تنفيذ القرارات املتخذة 29

ال يتخذ أي قرار إال بعد التثبت من حيثيات املشكلة 30

يفوض الصالحية ملن يستحقها فعال من املرؤوسني 31

يعتقد بأن تفويض الصالحيات من موفرات الوقت واجلهد 32

الصالحية ينمي الشعور العايل باملسؤولية عند العاملني يدرك أن تفويض 
يف املدرسة

33

مييل إىل شرح آلية العمل املطلوب قبل تفويض الصالحية 34

مينح العاملني يف املدرسة الثقة ملمارسة تفويض الصالحية 35

اإلداريةميتلك القدرة على االبداع يف إرسال البيانات والتعليمات  36

37

يشجع على إتباع سياسة الباب املفتوح يف إدارة املدرسة 38

39

االجتماعات واللقاءات الدورية يعتمد وسائل متنوعة يف االتصال مثل 
والندوات

40

الرمزي وحيلل أبعادها عند اآلخريناالتصاليفهم لغة  41

يستخدم الوسائل احلديثة يف اتصاالته اإلدارية 42

ضوء درجة سرية الرسالةخيتار نوعية وسيلة االتصال يف 43

بتحديد اهلدف بوضوحيتجنب التباس الفهم لدى املستقبل  44

يصارح إدارة املدرسة بنتائج تقومي أدائها 45

الكفايات املنشودةحيدد اإلجراءات التصحيحية لالحنرافات عن  46

دون تأخرياملستهدفةالكفاياتيرصد االحنرافات باألداء الفعلي عن  47

موضوعيةيتابع تنفيذ اخلطط املدرسية بإجراءات  48

يعتمد املعايري املوضوعية يف تقومي إدارة املدرسة يف أبعادها املختلفة 49

يعاقب املقصرين يف إجناز أدوارهم الوظيفية مبوضوعية 50
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الصدق التمييزي الستبيان المعلميننتائج:03ملحق 

Statistiques de groupe

Groupe N Moyenne Ecart-type

Erreur standard

moyenne

Validité groupe supérieure 15 206,6000 11,40050 2,94360

groupe inferieure 15 176,4000 7,57628 1,95619

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de

confiance 95% de la

différence

F Sig. t ddl

Sig.

(bilatérale)

Différenc

e

moyenne

Différence

écart-type Inférieure Supérieure

Validité Hypothèse de

variances

égales

2,518 ,124 8,545 28 ,000 30,20000 3,53432 22,96027 37,43973

Hypothèse de

variances

inégales

8,545 24,348 ,000 30,20000 3,53432 22,91103 37,48897

يوضح الصدق التمييزي الستبيان المعلمين

الصدق التمييزي الستبيان المديرين:04ملحق

Statistiques de groupe

Groupe N Moyenne Ecart-type

Erreur standard

moyenne

Validité groupe supérieure 5 172,2000 7,72658 3,45543

groupe inferieure 5 126,8000 11,73456 5,24786
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Test d'échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de confiance

95% de la différence

F Sig. t ddl

Sig.

(bilaté

rale)

Différence

moyenne

Différence

écart-type Inférieure Supérieure

Validité Hypothèse de

variances égales

,642 ,446 7,225 8 ,000 45,40000 6,28331 30,91066 59,88934

Hypothèse de

variances

inégales

7,225 6,920 ,000 45,40000 6,28331 30,50727 60,29273

يوضح الصدق التمييزي الستبيان المديرين

يوضح قيمة ثبات استبيان فئة المعلمين: 05ملحق 

Corrélations
VAR00001 VAR00002

VAR00001 Corrélation de Pearson 1 ,728**

Sig. (bilatérale) ,000
N 50 50

VAR00002 Corrélation de Pearson ,728** 1
Sig. (bilatérale) ,000

N 50 50

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

يوضح قيمة ثبات استبيان فئة المديرين:06ملحق
Corrélations

VAR00001 VAR00002
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VAR00001 Corrélation de Pearson 1 ,740**

Sig. (bilatérale) ,000
N 50 50

VAR00002 Corrélation de Pearson ,740** 1
Sig. (bilatérale) ,000

N 50 50

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

جدول يوضح قيمة ثبات االستبيان المتعلق بفئة المديرين

يوضح قيمة ثبات استبيان فئة المعلمين وفق معادلة كرونباخ:07ملحق

Fiabilité
Remarques

Résultat obtenu 13-mai-2013 23:13:45

Commentaires

Entrée Données C:\Documents and Settings\w\Mes documents\bouaza03.sav

Ensemble de

données actif

Ensemble_de_données7

Filtrer <aucune>

Poids <aucune>

Scinder fichier <aucune>

N de lignes dans

le fichier de

travail

57

Entrée de la

matrice

Gestion des

valeurs

manquantes

Définition de

valeur

manquante

Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme manquantes.

Observations

prises en compte

Les statistiques reposent sur l'ensemble des observations dotées de données valides

pour toutes les variables dans la procédure.
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Syntaxe RELIABILITY

/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006

VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013

VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020

VAR00021 VAR00022 VAR00023 VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027

VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031 VAR00032 VAR00033 VAR00034

VAR00035 VAR00036 VAR00037 VAR00038 VAR00039 VAR00040 VAR00041

VAR00042 VAR00043 VAR00044 VAR00045 VAR00046 VAR00047 VAR00048

VAR00049 VAR00050

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA.

Ressources Temps de

processeur

0:00:00.016

Temps écoulé 0:00:00.015

[Ensemble_de_données7] C:\Documents and Settings\w\Mes documents\bouaza03.sav

Echelle : TOUTES LES VARIABLE

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations Valide 57 100,0

Exclusa 0 ,0

Total 57 100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les

variables de la procédure.

tatistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Nombre

d'éléments

,757 50
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يوضح قيمة ثبات استبيان فئة المديرين وفق معادلة كرونباخ:08ملحق
Fiabilité

Remarques

Résultat obtenu 13-mai-2013 22:36:57

Commentaires

Entrée Données C:\Documents and Settings\w\Mes documents\bOUAZA+01.spv.sav

Ensemble de

données actif

Ensemble_de_données1

Filtrer <aucune>

Poids <aucune>

Scinder fichier <aucune>

N de lignes dans

le fichier de

travail

17

Entrée de la

matrice

Gestion des

valeurs

manquantes

Définition de

valeur

manquante

Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme manquantes.

Observations

prises en compte

Les statistiques reposent sur l'ensemble des observations dotées de données valides

pour toutes les variables dans la procédure.

Syntaxe RELIABILITY

/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006

VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013

VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020

VAR00021 VAR00022 VAR00023 VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027

VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031 VAR00032 VAR00033 VAR00034

VAR00035 VAR00036 VAR00037 VAR00038 VAR00039 VAR00040 VAR00041

VAR00042 VAR00043 VAR00044 VAR00045 VAR00046 VAR00047 VAR00048

VAR00049 VAR00050

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA.

Ressources Temps de

processeur

0:00:00.032

Temps écoulé 0:00:00.063
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[Ensemble_de_données1] C:\Documents and Settings\w\Mes
documents\bOUAZA+01.spv.sav

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations Valide 17 100,0

Exclusa 0 ,0

Total 17 100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de

la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Nombre

d'éléments

,755 50

.النتائج المتعلقة بمتغير طبيعة التوظيف بالنسبة لفئة المعلمين: 09ملحق

Tableaux croisés

Récapitulatif du traitement des observations

Observations

Valide Manquante Total

N Pourcent N Pourcent N Pourcent

NIV importance
* NAT de FORMTION

9249 100,0% 1 ,0% 9250 100,0%

Tableau croisé NIV importance * NAT de FORMTION
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NAT de FORMTION

Total
recrutement

direct
institut
techno

enseignant
mejez

NIV importance très faible Effectif 645 611 92 1348

Effectif théorique 662,4 582,8 102,8 1348,0

% compris dans NIV
importance

47,8% 45,3% 6,8% 100,0%

% compris dans NAT
de FORMTION

14,2% 15,3% 13,0% 14,6%

faible Effectif 692 686 139 1517

Effectif théorique 745,5 655,9 115,6 1517,0

% compris dans NIV
importance

45,6% 45,2% 9,2% 100,0%

% compris dans NAT
de FORMTION

15,2% 17,2% 19,7% 16,4%

moyen Effectif 1359 1090 218 2667

Effectif théorique 1310,6 1153,1 203,3 2667,0

% compris dans NIV
importance

51,0% 40,9% 8,2% 100,0%

% compris dans NA
de FORMTION

29,9% 27,3% 30,9% 28,8%

élevé Effectif 1278 1133 206 2617

Effectif théorique 1286,0 1131,5 199,5 2617,0

% compris dans NIV
importance

48,8% 43,3% 7,9% 100,0%

% compris dans NAT
de FORMTION

28,1% 28,3% 29,2% 28,3%

très élevé Effectif 571 479 50 1100

Effectif théorique 540,5 475,6 83,8 1100,0

% compris dans NIV
importance

51,9% 43,5% 4,5% 100,0%

% compris dans NAT
de FORMTION

12,6% 12,0% 7,1% 11,9%

Total Effectif 4545 3999 705 9249

Effectif théorique 4545,0 3999,0 705,0 9249,0
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% compris dans NIV
importance

49,1% 43,2% 7,6% 100,0%

% compris dans NAT
de FORMTION

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tests du Khi-deux

Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 34,859a 8 ,000

Rapport de vraisemblance 36,986 8 ,000

Association linéaire par linéaire 7,598 1 ,006

Nombre d'observations valides 9249

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 83,85.

.النتائج املتعلقة مبتغري سنوات األقدمية بالنسبة لفئة املعلمني: 10ملحق 
Tableaux croisés

Récapitulatif du traitement des observations

Observations

Valide Manquante Total

N Pourcent N Pourcent N Pourcent

NIV importance *
AGE

9245 99,8% 23 ,2% 9268 100,0%
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Tableau croisé NIV importance * années d’anciennetés

années d’anciennetés

Total
d'un an à
cinq ans

6 ans à
10 ans

11 ans à
15 ans

16 ans à
20 ans

21 ans à
25 ans

NIV
importance

très
faible

Effectif 57 91 409 131 650 1338

Effectif théorique 78,2 79,0 463,6 181,6 535,6 1338,0

% compris dans
NIV importance

4,3% 6,8% 30,6% 9,8% 48,6% 100,0
%

% compris dans
années

d’enceintées

10,6% 16,7% 12,8% 10,4% 17,6% 14,5%

faible Effectif 114 162 529 249 484 1538

Effectif théorique 89,8 90,8 532,9 208,8 615,7 1538,0

% compris dans
NIV importance

7,4% 10,5% 34,4% 16,2% 31,5% 100,0
%

% compris dans
années

d’anciennetés

21,1% 29,7% 16,5% 19,8% 13,1% 16,6%

moye
n

Effectif 157 171 900 367 953 2548

Effectif théorique 148,8 150,5 882,8 345,9 1020,0 2548,0

% compris dans
NIV importance

6,2% 6,7% 35,3% 14,4% 37,4% 100,0
%

% compris dans
années

d’anciennetés

29,1% 31,3% 28,1% 29,2% 25,7% 27,6%

élevé Effectif 168 93 976 357 1108 2702

Effectif théorique 157,8 159,6 936,1 366,8 1081,7 2702,0

% compris dans
NIV importance

6,2% 3,4% 36,1% 13,2% 41,0% 100,0
%

% compris dans
années

d’anciennetés

31,1% 17,0% 30,5% 28,4% 29,9% 29,2%

très
élevé

Effectif 44 29 389 151 506 1119

Effectif théorique 65,4 66,1 387,7 151,9 448,0 1119,0
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% compris dans
NIV importance

3,9% 2,6% 34,8% 13,5% 45,2% 100,0
%

% compris dans
années

d’anciennetés

8,1% 5,3% 12,1% 12,0% 13,7% 12,1%

Total Effectif 540 546 3203 1255 3701 9245

Effectif théorique 540,0 546,0 3203,0 1255,0 3701,0 9245,0

% compris dans
NIV importance

5,8% 5,9% 34,6% 13,6% 40,0% 100,0
%

% compris dans
années

d’anciennetés

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
%

Tests du Khi-deux

Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 226,333a 16 ,000

Rapport de vraisemblance 228,780 16 ,000

Association linéaire par linéaire 8,060 1 ,005

Nombre d'observations valides 9245
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Tableau croisé NIV importance * sexe

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
65,36.

يبين نتائج الفروق بين المعلمين والمعلمات وفق متغير الجنس: 11ملحق 

Récapitulatif du traitement des observations

Observations

Valide Manquante Total

N Pourcent N Pourcent N Pourcent

NIV importance *
sexe

9871 100,0% 0 ,0% 9871 100,0%

Années
d’enceintées
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Effectif

sexe

Totalmasculin féminin

NIV importance très faible 395 944 1339

faible 630 1524 2154

moyen 1049 1524 2573

grande 834 1881 2715

très grande 264 826 1090

Total 3172 6699 9871

Tests du Khi-deux

Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 134,268a 4 ,000

Rapport de vraisemblance 132,673 4 ,000

Association linéaire par
linéaire

1,925 1 ,165

Nombre d'observations
valides

9871

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
350,27.
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.يوضح النتائج المتعلقة بمتغير المؤهل العلمي بالنسبة لفئة المديرين: 12ملحق  

Tableaux croisés

[Ensemble_de_données1] C:\Documents and Settings\w\Mes
documents\boUAZA SALAH.spv8sav.sav.spv.sav.spv.sav

Récapitulatif du traitement des observations

Observations

Valide Manquante Total

N Pourcent N Pourcent N Pourcent

NIVimportance *
NIVscientifique

3168 100,0% 0 ,0% 3168 100,0%

Tableau croisé NIVimportance * NIVscientifique

NIVscientifique

Totaluniversitaire BAC secondaire

NIVimportance trés faible Effectif 29 18 33 80

Effectif théorique 36,3 9,3 34,4 80,0

% compris dans
NIVimportance

36,3% 22,5% 41,3% 100,0%

faible Effectif 87 16 38 141

Effectif théorique 64,0 16,4 60,6 141,0

% compris dans
NIVimportance

61,7% 11,3% 27,0% 100,0%

moyen Effectif 268 59 169 496

Effectif théorique 225,0 57,8 213,2 496,0

% compris dans
NIVimportance

54,0% 11,9% 34,1% 100,0%

élevé Effectif 618 234 602 1454

Effectif théorique 659,5 169,4 625,1 1454,0

% compris dans
NIVimportance

42,5% 16,1% 41,4% 100,0%

trés élevé Effectif 435 42 520 997

Effectif théorique 452,2 116,1 428,6 997,0

% compris dans
NIVimportance

43,6% 4,2% 52,2% 100,0%
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Total Effectif 1437 369 1362 3168

Effectif théorique 1437,0 369,0 1362,0 3168,0

% compris dans
NIVimportance

45,4% 11,6% 43,0% 100,0%

Tests du Khi-deux

Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 139,384 8 ,000

Rapport de vraisemblance 150,112 8 ,000

Association linéaire par linéaire 29,614 1 ,000

Nombre d'observations valides 3168

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 9,32.

.يوضح النتائج المتعلقة بمتغير سنوات األقدمية بالنسبة لفئة المديرين: 13ملحق  

Récapitulatif du traitement des observations

Observations

Valide Manquante Total

N Pourcent N Pourcent N Pourcent

NIVimportance *
NIVexperience

3115 100,0% 0 ,0% 3115 100,0%

Tableau croisé NIVimportance * NIVexperience

Effectif

NIVexperience

Total
d'un an à
cinq ans

de 6 ans
à 10 ans

de 11 ans
à 15 ans

de 16
à 20
ans

de 21
ans à 25

ans

NIVimportance trés faible 6 5 6 5 54 76

faible 5 6 11 9 110 141

moyen 11 64 23 7 391 496

élevé 26 246 107 34 977 1390

trés élevé 24 136 109 42 701 1012

Total 72 457 256 97 2233 3115
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Tests du Khi-deux

Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson 76,643a 16 ,000

Rapport de vraisemblance 76,904 16 ,000

Association linéaire par
linéaire

6,468 1 ,011

Nombre d'observations
valides

3115

a. 4 cellules (16,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
1,76.

)قبل التحكيم (مقترح لتدريب المشرفين التربويين في االبتدائي في الجزائر أولي تصور لبرنامج : 14ملحق 

)ة(الفاضل ) ة(األستاذ 

: حتية طيبة وبعد 

الرتبويني يف 
اليت االبتدائي يف ضوء املقاربة بالكفايات باجلزائر، وبعد حتديد الكفايات اإلشرافية اليت يعاين املشرفون الرتبويون قصورا يف أدائها ، و 

حتديد حمتوى اعتمدت كاحتياجات تدريبية للمشرفني ، مت حتويلها إىل أهداف تدريبية للربنامج املراد اقرتاحه ، ويف ضوء تلك األهداف مت
...الربنامج وبقية عناصره األخرى 
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ونظرا ملكانتكم العلمية وخربتكم املتميزة  ، فاين أرجو أن تقيموا فقرات الربنامج تقييما موضوعيا ، وذلك بتقدير مدى صالحيتها من 
وذلك حسب اتفاق ) حيتهاال أوافق على صال(أو وضع العالمة يف خانة ) أوافق على صالحيتها(يف خانة (+) خالل وضع عالمة 

املالحظات (
.ولكم يف ذلك جزيل الشكر والتقدير ) والتعديالت

:المرفقات 

قائمة باحلاجات التدريبية للمشرفني الرتبويني-1

تصور لربنامج تدرييب مقرتح  -2

:الكفايات اليت أظهرت نتائج الدراسة قصورا يف أدائها 

كفايات النشاط املدرسي- أ

املختلفةالالصفية مشاركة املعلمني يف القيام باألنشطة املدرسية -1

هامشاركة املعلمني يف حتديد أهداف األنشطة املدرسية العلمية والثقافية واالجتماعية وغري -2

برنامج للنشاطات الالصفية على مدى أيام السنة-مع املعلمني واملدير -القيام بوضع -3

حتفيز املعلمني والتالميذ على املشاركة يف األنشطة الالصفية-4

كفايات العالقات االنسانية-ب

5-

ملشاركة يف االحتفاالت واملناسبات اليت تقيمها املدرسةا-6

املسامهة يف معاجلة بعض املشكالت اخلاصة باملعلمني عند اإلمكان-7

التقومي واالختباراتكفايات - ج

شرح للمعلمني حول كيفية بناء االختبارات التحصيلية بداللة األهداف التعليميةتقدمي -8

نتائج االمتحانات اليت جترى للتالميذمناقشة املعلمني يف -9

االدارة الصفيةكفايات -د

االجتماع مع املعلمني قبل الزيارة اإلشرافية لبحث املشكالت الصفية-10

.تبصري املعلمني باألساليب الفاعلة إلدارة الصف والتفاعل الصفي--11
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االشراف على عملية التدريسكفايات-ذ

لتخطيط لربنامج الزيارة اإلشرافيةالتعاون مع املعلمني ل-12

كفايات تطوير املناهج -ر

احلرص على توصيل مقرتحات املعلمني اخلاصة بتطوير املناهج والكتب إىل اجلهات املختصة-13

كفايات النمو العلمي واملهين-ز

.تزويد املعلمني بأساليب تشخيص التالميذ وتصنيفهم حسب الفروق الفردية -14

املالحظات أو 
التعديالت

أوافق على ال
صالحيتها

أوافق على
صالحيتها

أهداف الربنامج : أوال 

تعريف املشرفني بأسس تنظيم النشاطات الالصفية وبأساليب اإلشراف على -1
تنفيدها 

تزويداملشرفني باألساليب املناسبة لإلشراف على عملية التدريس ومتابعتها-2

تنمية -3

تعريف املشرفني بأمهية وأهداف املشاركة يف االحتفاالت واملناسبات اليت تقيمها -4
املدرسة

تنمية قدرات و مهارات املشرفني يف معاجلة بعض املشكالت اخلاصة باملعلمني -5
اإلمكانعند 

طرق وأساليب بناء االختبارات التحصيلية بداللة األهداف متكني املشرفني من-6
التعليمية

مناقشة وتقومي أداء املعلمني يف نتائج تنمية مهارات املشرفني يف أساليب -7
االمتحانات اليت جترى للتالميذ

املعلمني قبل الزيارة اإلشرافيةحبث املشكالت الصفية مع تبصرياملشرفني بأمهية-8
.تبصرياملشرفني باألساليب الفاعلة إلدارة الصف والتفاعل الصفي-9

التخطيط لربنامج الزيارة اإلشرافية اليت تطويرمعارف ومهارات املشرفني حول -10
حتقق األهداف التعليمية
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املعلمني اخلاصة بتطوير توصيل مقرتحات اكساب املشرفني بأسس وأساليب -11
املناهج والكتب إىل اجلهات املختصة

تزويد املشرفني بأساليب تشخيص التالميذ وتصنيفهم حسب الفروق الفردية -12

املالحظات 
والتعديالت

ال أوافق على 
صالحيتها

أوافق على 
صالحيتها

عدد الساعات حمتوى الربنامج: ثانيا 
العملية النظرية مفردات الربنامج موصوعات 

الربنامج
16 3 مفهوم األنشطة -

الالصفية و أمهيتها
األنشطة -1

الالصفية
3 األهداف العامة -

لألنشطة الالصفية 
3 أسس تنظيم األنشطة -

الالصفية
3 أساليب متابعة -

تنفيذها
4 تدريبات عملية يف -

األنشطة ختطيط 
الالصفية

14 3 مفهوم العالقات -
االنسانية

العالقات -2
اإلنسانية

3 متطلبات تنمية -
العالقات اإلنسانية يف 

املقاطعة التفتيشية

4
دوراملشرف يف تنمية -

العالقات اإلنسانية 
وحتقيق التوازن بني 

حاجات العمل 
وحاجات العاملني

4 تطبيقات عملية-

12 2 االختبارات املبنية على -
الكفايات

التقومي -3
واالختبارات
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مفهومها وأمهيتها(
)ا

2 ومعايرياألسئلةأنواع-
.صياغتها

2 .التقييمجماالت-
2 بناءخطوات-

وجدولاالختبار
.املواصفات

4 تطبيقات عملية  حول -
أساليب  تقومي أداء اهليئة 

التدريسية حول كيفية 
بناء االختبارات للتالميذ 

من منظورالكفايات
12 2 مفهوم اإلدارة الصفية - اإلدارة الصفية-4

3 عناصر اإلدارة الصفية -

2 خصائص وأمناط -
اإلدارة الصفية

2 االتصال الصفي -
الفعال وإدارة الصف

3 دور املشرف الرتبوي -
يف توجيه املعلم إلدارة 

الصف وتنظيمه
10 1 أمهية املنهج املدرسي -

وأنواعه
تطويراملناهج -5

2 أسس بناء املناهج -
الدراسية 

2 إجراءات تطوير املنهج -
وتقوميه

1
العوامل املؤثرة يف بناء -

املناهج الدراسية
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1 أساليب متابعة تنفيذ -
املناهج

2 أسس تقومي املناهج -
الدراسية

1
دوراملشرف يف بناء -

املناهج و تطويرها 
ومتابعة تنفيذها 

09 1 أسس التدريس -
الناجح

اإلشراف على -6
عملية التدريس

1 أهداف اإلشراف -
على عملية التدريس

1 أساليب  اإلشراف -
على عملية التدريس 

ودوراملشرف فيها

1 التخطيط مفهوم -
لربنامج الزيارة اإلشرافية 

وأمهيته
1 جماالت التخطيط -

لربنامج الزيارة اإلشرافية

1 أسس صياغة اخلطة -
اإلشرافية

1 أساليب اإلشراف -
على تنفيذ اخلطة 
اإلشرافية ومتابعتها

1 دور املشرف يف -
توجيه املدرسني يف وضع 

خططهم التدريسية
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1 تطبيقات عملية حول -
إعداد اخلطة اإلشرافية 

08 2 مفهوم النمو العلمي -
واملهين وجماالته

النمو العلمي -7
واملهين

2 وسائل النمو العلمي -
واملهين

2
دوراملشرف الرتبوي يف -

تنمية املعلم علميا ومهنيا 
خبصوص أساليب 

تشخيص وتصنيف 
التالميذ حسب الفروق 

الفردية
2 تطبيقات عملية-

املالحظات 
والتعديالت 

ال أوافق على 
صالحيتها

أوافق على 
صالحيتها

طرائق التدريب وأساليبه : ثالثا 

احملاضرات-1
املناقشة املوجهة-2
الندوات  -3
التمارين التدريبية-4
إعداد تقارير وحبوث-5

أجهزة ومواد التدريب : رابعا 
أجهزة احلاسوب اآليل بعدد املتدربني-3
الشفافياتجهاز عرض -4
جهاز فيديو-5
جهاز تلفزيون-6
Over Head projectorجهاز العارض الرأسي-7
Data Showجهاز عرض البيانات-8

جهاز العارض للصور املعتمة -9
مواد التدريب: رابعا 
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أوراق عمل تدريبية تتناول موضوعات الربنامج-1
للكتابة و كراسات بعدد املتدربنيأقالم -2
طباشري للكتابة على السبورة-3
بعدد أجهزة احلاسوب cd  /d v dأقراص -4
شرائح شفافة مع أقالم خاصة بالكتابة عليها -5
شرائح تعليمية خاصة ببعض موضوعات التدريب -6
التدريبأشرطة فيديو تعليمية خاصة ببعض موضوعات -7
دليل بأمساء الكتب واملراجع ذات العالقة-8

النشاطات التدريبية : خامسا 
احملاضرات النظرية-1
التطبيقات العملية -2
القيام مبشاريع تتناول موضوعات الربنامج-3
الزيارات امليدانية للمدارس مع تقدمي تقرير عن الزيارة-4
ببحوث ميدانية من قبل املشاركني يف الدورة التدريبيةالقيام-5
عقد ندوات مع خرباء يف االدارة الرتبوية ومسؤولني يف وزارة الرتبية الوطنية-6

املدربون : سادسا 
أساتذة متخصصون يف االدارة الرتبوية   -1
مشرفو الرتبية الوطنية-2

:املتدربون : سابعا 
املشرفون الرتبويون يف التعليم االبتدائي

إدارة الربنامج التدرييب: ثامنا 
:تتألف إدارة الربنامج من 

مشرف علمي يكون مسؤوال عن الربنامج ومتابعة تنفيذه علميا وتطبيقيا-1
مسؤول إداري ملتابعة سري التدريب وتوفري املستلزمات-2
مساعد للمسؤول اإلداري -3

:مكان الربنامج  : تاسعا 
إحدى املؤسسات الرتبوية  اليت تتوفر على الظروف املالئمة

مدة الربنامج : عاشرا 
يوم تدريب فعلي) 25(-1
يكون يف أحد أشهر العطلة الصيفية -2
أربعة أيام يف األسبوع -3
ست ساعات يف اليوم -4



المالحــــق

489

احلوافز: أحد عشر 
تقدمي شهادة  لكل متدرب جيتاز الربنامج بنجاح-1
منح املتدرب جوائز وحوافز مادية-2
اعتماد الدورة التدريبية يف جمال الرتقية-3
منح إجازة مدفوعة األجر ملدة أسبوع ملن جيتاز الدورة-4
منح األفضلية للمتدرب إلكمال دراسته العليا -5

:  أساليب التقومي : إثنا عشر 
توزيع استمارة على املتدربني خاصة بكل موضوع من موضوعات الربنامج -1

لقياس فعاليته  بعد االنتهاء من التدريب
2-

ودرجة رضاهم عما حتقق منه 
3-

املعارف واملعلومات واخلربات اليت اكتسبها املتدربون من الربنامج 
اعتماد أداة لتقومي املدربني لفعالية الربنامج بشكل عام -4

: أعضاء جلنة التحكيم من 

ختصص علوم الرتبية / سامعي توفيق : د-1

ختصص إدارة تربوية/ زرقان ليلى: د-2

ختصص بيداغوجي / حسناوي الساسي مفتش الرتبية الوطنية-3

>مفتش الرتبية والتعليم األساسي سابقا < ختصص إدارة تربوية /  أمحيد حسينة : أ-4

جيختصص بيداغو / خلضر قريسي مفتش الرتبية الوطنية -5

>مفتش الرتبية والتعليم األساسي سابقا < سرت الرمحان نعيمة ، ختصص إدارة تربوية : أ -6

ختصص بيداغوجي/ مهيسي عز الدين ، مفتش الرتبية الوطنية -7

ختصص بيداغوجي/ مامي عبد القادر، مفتش الرتبية الوطنية -8

ختصص بيداغوجي/ سعودي مصطفى، مفتش الرتبية الوطنية -9

ختصص لغة عربية/ حجاج شعبان ، مفتش التعليم االبتدائي-10
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ختصص علوم الرتبية / بن عيسى السعيد : أ -11

ختصص علوم الرتبية/ حسني باشيوة : أ -12

خالصة نتائج آراء الخبراء حول مدى صالحية عناصر البرنامج التدريبي المقترح: 15ملحق 

للربنامج التدرييب املقرتحربةنتائج آراء جلنة اخلجدول  يبني 

النسبة املئوية عدد اخلرباء 
غري املوافقني

النسبة املئوية عدد اخلرباء 
املوافقون

أهداف الربنامج: أوال 

0 0 100 12 تعريف املشرفني بأسس تنظيم النشاطات الالصفية وبأساليب -1
اإلشراف على تنفيدها

0 0 100 12 املناسبة لإلشراف على عملية التدريس تزويداملشرفني باألساليب -2
ومتابعتها

8.33 1 91.66 11 3-

0 0 100 12 تعريف املشرفني بأمهية وأهداف املشاركة يف االحتفاالت -4
واملناسبات اليت تقيمها املدرسة

0 0 100 12 تنمية قدرات و مهارات املشرفني يف معاجلة بعض املشكالت -5
اخلاصة باملعلمني عند اإلمكان

8.33 1 91.66 12 طرق وأساليب بناء االختبارات التحصيلية متكني املشرفني من-6
بداللة األهداف التعليمية

0 0 100 12 أداء املعلمني مناقشة وتقومي تنمية مهارات املشرفني يف أساليب -7
يف نتائج االمتحانات اليت جترى للتالميذ

16.66 2 83.33 10 حبث املشكالت الصفية مع املعلمني قبل تبصرياملشرفني بأمهية-8
الزيارة اإلشرافية

0 0 100 12 .تبصرياملشرفني باألساليب الفاعلة إلدارة الصف والتفاعل الصفي-9
0 0 100 12 التخطيط لربنامج الزيارة تطويرمعارف ومهارات املشرفني حول -10

اإلشرافية اليت حتقق األهداف التعليمية
0 0 100 12 توصيل مقرتحات املعلمني اكساب املشرفني بأسس وأساليب -11

اخلاصة بتطوير املناهج والكتب إىل اجلهات املختصة
16.66 2 83.33 10 بأساليب تشخيص التالميذ وتصنيفهم حسب تزويد املشرفني -12

.الفروق الفردية 
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النسبة 
املئوية

عدد اخلرباء 
غري 

املوافقون

النسبة 
املئوية

عدد 
اخلرباء 

املوافقون

عدد الساعات  حمتوى الربنامج: ثانيا 
العملية النظرية  مفردات الربنامج موصوعات الربنامج

8.33 1 91.66 11 16 3 مفهوم األنشطة -
الالصفية و أمهيتها

األنشطة -1
الالصفية

16.66 2 83.33 10 3 األهداف العامة -
لألنشطة الالصفية 

8.33 1 91.66 11 3 أسس تنظيم األنشطة -
الالصفية

0 0 100 12 3 أساليب متابعة -
تنفيذها

8.33 1 91.66 11 4 تدريبات عملية يف -
األنشطة ختطيط 

الالصفية
0 0 100 12 14 3 مفهوم العالقات -

االنسانية
العالقات -2

اإلنسانية
0 0 100 12 3 متطلبات تنمية -

العالقات اإلنسانية يف 
املقاطعة التفتيشية

16.66 2 83.3310 10
4

دوراملشرف يف تنمية -
العالقات اإلنسانية 
وحتقيق التوازن بني 

العمل حاجات
وحاجات العاملني

8.33 1 91.66 11 4 تطبيقات عملية-

25 3 75 9 12 2 التقييميةاالختبارات -
مفهومها وأمهيتها(

)ا

التقومي -3
واالختبارات

25 3 75 9 2 ومعايرياألسئلةأنواع-
.صياغتها

16.66 2 83.33 10 2 .التقييمجماالت-
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16.66 2 83.33 10 2 بناءخطوات-
وجدولاالختبار

.املواصفات
16.66 2 83.33 10 4 تطبيقات عملية  حول -

أساليب  تقومي أداء اهليئة 
التدريسية حول كيفية 

بناء االختبارات للتالميذ 
من منظورالكفايات

8.33 1 91.66 11 12 2 مفهوم اإلدارة الصفية - الصفيةاإلدارة -4
16.66 2 83.33 10 3 عناصر اإلدارة الصفية -

16.66 2 83.33 10 2 خصائص وأمناط -
اإلدارة الصفية

16.66 2 83.33 10 2 االتصال الصفي -
الفعال وإدارة الصف

0 0 100 12 3 دور املشرف الرتبوي -
يف توجيه املعلم إلدارة 

الصف وتنظيمه
0 0 100 12 10 1 أمهية املنهج املدرسي -

وأنواعه
تطويراملناهج -5

8.33 1 91.66 11 2 أسس بناء املناهج -
الدراسية 

16.66 2 83.33 10 2 إجراءات تطوير املنهج -
وتقوميه

16.66 2 83.33 10
1

العوامل املؤثرة يف بناء -
املناهج الدراسية

0 0 100 12 1 أساليب متابعة تنفيذ -
املناهج

16.66 2 83.33 10 2 أسس تقومي املناهج -
الدراسية
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16.66 2 83.33 10
1

دوراملشرف يف بناء -
املناهج و تطويرها 

ومتابعة تنفيذها 

0 0 100 12 09 1 أسس التدريس -
الناجح

اإلشراف على -6
عملية التدريس

0 0 100 12 1 أهداف اإلشراف -
على عملية التدريس

0 0 100 12 1 أساليب  اإلشراف -
على عملية التدريس 

ودوراملشرف فيها

0 0 100 12 1 التخطيط مفهوم -
لربنامج الزيارة اإلشرافية 

وأمهيته
0 0 100 12 1 جماالت التخطيط -

لربنامج الزيارة اإلشرافية

0 0
100 12

1 أسس صياغة اخلطة -
اإلشرافية

0 0 100 12 1 أساليب اإلشراف -
على تنفيذ اخلطة 
اإلشرافية ومتابعتها

0 0 100 12 1 دور املشرف يف -
توجيه املدرسني يف وضع 

خططهم التدريسية
0 0 100 12 1 تطبيقات عملية حول -

إعداد اخلطة اإلشرافية 
0 0 100 12 08 2 مفهوم النمو العلمي -

واملهين وجماالته
النمو العلمي -7

واملهين
0 0 100 12 2 وسائل النمو العلمي -

واملهين
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8.33 1 91.66 11
2

دوراملشرف الرتبوي يف -
تنمية املعلم علميا ومهنيا 

خبصوص أساليب 
تشخيص وتصنيف 

التالميذ حسب الفروق 
الفردية

0 0 100 12 2 تطبيقات عملية-

النسبة املئوية عدد اخلرباء 
الذين مل يوافقوا

النسبة املئوية عدد اخلرباء 
الذين وافقوا

طرائق التدريب وأساليبه: ثالثا 

16.66 2 83.33 10 احملاضرات-1
8.33 1 91.66 11 املناقشة املوجهة-2
16.66 2 83.33 10 الندوات  -3
16.66 2 83.33 10 التمارين التدريبية-4
8.33 1 91.66 11 إعداد تقارير وحبوث-5

أجهزة التدريب : رابعا 
16.66 2 83.33 10 أجهزة احلاسوب اآليل بعدد املتدربني-3

25 3 75 9 جهاز عرض الشفافيات-4
16.66 2 83.33 10 جهاز فيديو-5
16.66 2 83.33 10 جهاز تلفزيون -6
16.66 2 83.33 10 Over Head projectorجهاز العارض الرأسي-7

0 0 100 12 Data Showجهاز عرض البيانات -8
0 0 100 12 جهاز العارض للصور املعتمة -9

مواد التدريب: رابعا 
0 0 100 12 أوراق عمل تدريبية تتناول موضوعات الربنامج-1
0 0 100 12 أقالم للكتابة و كراسات بعدد املتدربني-2

8.33 1 91.66 11 طباشري للكتابة على السبورة-3
0 0 100 12 بعدد أجهزة احلاسوب cd  /d v dأقراص -4

8.33 1 91.66 11 شرائح شفافة مع أقالم خاصة بالكتابة عليها -5
0 0 100 12 شرائح تعليمية خاصة ببعض موضوعات التدريب -6
0 0 100 12 أشرطة فيديو تعليمية خاصة ببعض موضوعات التدريب-7
0 0 100 12 دليل بأمساء الكتب واملراجع ذات العالقة-8
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النشاطات التدريبية : خامسا 
0 0 100 12 احملاضرات النظرية-1
0 0 100 12 التطبيقات العملية -2
0 0 100 12 القيام مبشاريع تتناول موضوعات الربنامج-3
0 0 100 12 الزيارات امليدانية للمدارس مع تقدمي تقرير عن الزيارة-4

8.33 1 91.66 11 القيام ببحوث ميدانية من قبل املشاركني يف الدورة التدريبية-5
8.33 1 91.66 11 خرباء يف االدارة الرتبوية ومسؤولني يف وزارة عقد ندوات مع-6

الرتبية الوطنية
املدربون : سادسا 

25 3 75 9 أساتذة متخصصون يف االدارة الرتبوية   -1
16.66 2 83.33 10 مشرفو الرتبية الوطنية-2

:املتدربون : سابعا 
0 0 100 12 املشرفون الرتبويون يف التعليم االبتدائي

إدارة الربنامج التدرييب: ثامنا 
8.33 1 91.66 11 :تتألف إدارة الربنامج من 

مشرف علمي يكون مسؤوال عن الربنامج ومتابعة تنفيذه -1
علميا وتطبيقيا

8.33 1 91.66 11 مسؤول إداري ملتابعة سري التدريب وتوفري املستلزمات-2
8.33 1 91.66 11 مساعد للمسؤول اإلداري -3

:مكان الربنامج  : تاسعا 
0 0 100 12 إحدى املؤسسات الرتبوية  اليت تتوفر على الظروف املالئمة

مدة الربنامج : عاشرا 
16.66 2 83.33 10 يوم تدريب فعلي1-14

50 6 50 6 يكون يف أحد أشهر العطلة الصيفية -2
33.33 4 66.66 8 أربعة أيام يف األسبوع -3
16.66 2 83.33 10 ست ساعات يف اليوم -4

احلوافز: أحد عشر 
0 0 100 12 تقدمي شهادة  لكل متدرب جيتاز الربنامج بنجاح-1

25 3 75 9 منح املتدرب جوائز وحوافز مادية-2
0 0 100 12 اعتماد الدورة التدريبية يف جمال الرتقية-3

25 3 75 9 منح إجازة مدفوعة األجر ملدة أسبوع ملن جيتاز الدورة-4
16.66 2 83.33 10 منح األفضلية للمتدرب إلكمال دراسته العليا -5
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:  أساليب التقومي : إثنا عشر 
0 0 100 12 توزيع استمارة على املتدربني خاصة بكل موضوع من -1

االنتهاء من التدريبموضوعات الربنامج لقياس فعاليته  بعد 

0 0 100 12 2-

استمارات تقيس ردود أفعاهلم ووجهات نظرهم ودرجة رضاهم 
عما حتقق منه 

16.66 2
83.33

10 3-
للتعرف على املعارف واملعلومات واخلربات اليت اكتسبها املتدربون 

من الربنامج 
8.33 1 91.66 11 اعتماد أداة لتقومي املدربني لفعالية الربنامج بشكل عام -4



:ملخص 

في ضوء في الجزائرهذه الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مرحلة التعليم االبتدائي تهدف
- طبيعة التوظيف(المقاربة بالكفايات ،ثم تقديم تصور لبرنامج تدريبي للمشرفين ، باإلضافة إلى تعرف أثر المتغيرات الديموغرافية 

بالنسبة للمديرين على تقديرات أفراد العينة ) سنوات األقدمية- المؤهل العلمي (بالنسبة للمعلمين و) سنوات األقدمية - الجنس
ولتحقيق هدف الدراسة . سة المشرفين التربويين في المدارس الحكومية للكفايات اإلشرافية في جانبها اإلداري والتربويلدرجة ممار 

ية تم بناء أداتين للدراسة ، األولى خاصة بالكفايات اإلشرافية التربوية موجهة إلى عينة المعلمين ، والثانية متعلقة بالكفايات اإلشراف
مديرا 68معلما ومعلمة و246فردا منهم 314تم تطبيق األداتين على عينة الدراسة البلغةوقد فئة المديرين ، اإلدارية موجهة إلى 
.وذلك ببلدية سطيف

حاجات ، يليه مجال العالقات ) 04(أن مجال النشاط المدرسي الالصفي قد احتل المرتبة األولى ب- بينت نتائج الدراسة
حاجة لكل منهما ، وفي المرتبة األخيرة يأتي )02(ب) اإلدارة الصفية- التقويم واالختبارات(مجالي حاجات ، ثم ) 03(اإلنسانية ب

. حاجة لكل منها) 01(ب) . النمو العلمي والمهني-تطوير المناهج-اإلشراف على عملية التدريس:( كل من المجاالت التالية 
كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد .  دريبية ولم تسجل الدراسة وجود كفايات اشرافية ادارية كحاجات ت

.وقد تم تقديم تصور لبرنامج تدريبي للمشرفين التربويين في االبتدائي مبني على الكفايات.العينة حسب متغيراتها الديموغرافية 

Résume :

Le but de Cette étude est d’identifier les besoins de formation des inspecteurs de l'éducation
dans l'enseignement primaire en Algérie à la lumière de l'approche par compétences. De ce fait ,
un programme de formation destiné aux inspecteurs a été élaboré et cela afin de connaitre
l’impact des variables démographiques (nature de l’emploi- sexe- ancienneté) pour les
enseignants, (qualifications- ancienneté) pour les gestionnaires (par rapport aux estimations de
l’échantillon relatives au degré d’exercice des superviseurs de leur compétences de gestion
administratives et pédagogiques. De ce fait, et afin de réaliser les objectifs de cette étude, nous
avons élaboré deux outils de recherche:( le premier concerne les compétences de gestion
pédagogiques adressé aux enseignants, et le second concerne les compétences de gestion
administratives adressé aux administrateurs. Les outils de recherche ont été administrés selon la
méthode d’échantillon aléatoire stratifié englobant 314 sujets dont 246 enseignants et
enseignantes et 68 gestionnaires.

Les résultats de l'étude ont démontré  en termes de degré de pratique des superviseurs
éducateurs dans le primaire de leur compétences gestionnaires, que le champ d'activité du
parascolaire de l'école occupe la première place avec 04 besoins de formation, suivi par le second
domaine de relations humaines avec 03 besoins de formation , en troisième place viennent les
domaines ( Calendrier et essais - gestion de classe)avec   02  besoins de formation pour chacun
d'eux , et enfin  en dernier lieu viennent tous les autres domaines : ( supervision du processus de
l'enseignement - l'élaboration des programmes de formation - la croissance de la recherche
scientifique et professionnelle ) ave 01 besoin de formation pour chacun d’eux . L'étude n'a pas
enregistré la présence de compétence de gestion administrative comme besoins de formation. Les
résultats ont également démontré la présence de différences statistiquement significatives entre
les répondants selon les variables démographiques précédentes.
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