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 مقدمة

تتخذ المرحلة االبتدائیة قیمة حضاریة وثقافیة في كل دول العالم نظرا للدور الذي تلعبه في توجیه 

مواكبا للعصر الحالي الذي یمتاز بسرعة  النشء نحو إكتساب المعارف واألفكار والسلوكیات التي تجعله

المعرفي بشكل كبیر على المجاالت التعلیمیة بجمیع مؤسساته، مما  التطور والتغییر، فقد إنعكس اإلنفجار

أدى إلى الحاجة الملحة إلى التجدید في عملیة التدریس وأسالیب التعلیم التي تعمل على إعداد الكوادر 

 البشریة الفعالة.

في والمدرسة الجزائریة كغیرها من المؤسسات التربویة مطالبة بمواكبة سیرورة مطالب التجدید 

محتویاتها التي فرضها التطور في المجال التربوي على مستوى المناهج والبرامج التربویة والتنسیق اإلداري 

والمدرسي، خاصة وأن المجتمع الجزائري قد عرف تغیرات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة فتحت آفاق مشروعة 

على خلق روح المبادرة والمنافسة  من أجل التقدم والرقي في ظل مبدأ تكافئ الفرص، فهذه األخیرة تعمل

التي تعتبر المحرك األساسي للتغیر اإلجتماعي، الثقافي والتربوي، فالتغییر في البرامج التربویة والمناهج 

التعلیمیة وأسالیب التدریس أضحى ضرورة حتمیة تفرض نفسها على المؤسسات التربویة بمختلف 

زائریة قادرة على مواجهة التحدیات الجدیدة التي تعترضها مستویاتها، ولكي تكون المؤسسة التربویة الج

باألهداف  كان ال بد من تبني نظام بیداغوجیا التدریس بالكفاءات الذي جاء مكمال لبیداغوجیا التدریس

والذي إعتبر بمثابة إصالح تربوي جدید في المنظومة التربویة، على الرغم من أنه قد استصعب من قبل 

ة تنفیذه رغم كل التوجیهات والتوضیحات التي قدمت لهم من قبل المختصین أثناء المعلمین في بدای

 الدورات التكوینیة.

وقد یرجع هذا اإلشكال إلى أن المختصین لم یأخذوا بعین االعتبار االحتیاجات التكوینیة الضروریة 

المقاربة باألهداف التي  للمعلمین لنجاح عملیة تكوینهم للتدریس في ضوء المقاربة بالكفاءات، فعلى غرار

تركز على الكم والتراكم جاءت المقاربة بالكفاءات كنقلة نوعیة في عملیة اإلصالح التربوي مما أدى بهم 

إلى البحث الواسع لفهمها لتدارك الوضع التربوي المعمول به وخلق نوع من التوازن لدى المعلمین من 

ه المقاربة وقواعد تطبیقها مراعین بذلك مجموع خالل إكسابهم دورات تكوینیة هادفة للتعریف بهذ

فكار المتعلم ضمان نجاح عملیة التعلیم وبلورة أاإلحتیاجات التكوینیة الواجب توافرها في شخصیة المعلم، ل
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من الحشو والحفظ واإلسترجاع إلى حل المشكالت واإلكتشاف والمشاریع وٕاعتباره محور العملیة التعلیمیة 

 قاربة بالكفاءات.التعلمیة في ظل الم

فعند مراعاة الفریق التربوي المختص في عملیة التكوین لحاجیات المعلمین التكوینیة التي تعبر عن 

ة بمعلوماته وخبراته واختصاصه ووظیفته بكفاءة عالیة تمكنه لواجب إحداثها في المعلم والمتعلقالتغیرات ا

وفیر مخرجات تعلیمیة ذات مستوى تعتمد على من أداء وظیفته التعلمیة بالشكل المطلوب، وبالتالي ت

االبتكار بإستخدام أسالیب جدیدة في حل المشكالت وٕایجاد تفسیرات للمواقف التربویة التي تواجهه، فقیمة 

المقاربة بالكفاءات تتحدد بمقدار ما تحققه من مخرجات تعود بالنفع وتزید من اإلنتاجیة  المعرفة حسب

افیة، واالجتماعیة وبالتالي المساهمة في جعل المؤسسة التربویة محافظة على التربویة والتعلیمیة، الثق

 مكانتها ومسایرة للتطورات الحاصلة في المجتمع.

، حیث اشتمل جانب نظري وجانب تطبیقيتقسیم هذا البحث إلى جانبین  ومن هذا المنطلق تم

 الجانب النظري على خمسة فصول وهي:

تمحور حول إشكالیة البحث، فرضیاته،  إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة"" بعنوان: الفصل األول

 به.أهمیته، أهدافه، مصطلحاته باإلضافة إلى المراجع الخاصة 

المتعلقة بكلتا المتغیرین، ومدى " تضمن الدراسات الدراسات السابقةبعنوان " : الفصل الثاني

 به.اإلستفادة منها باإلضافة إلى المراجع الخاصة 

اشتمل على تمهید ومفهوم اإلحتیاجات التكوینیة،  اإلحتیاجات التكوینیة"بعنوان " : الفصل الثالث

خصائصها، أهمیتها، مستویاتها مجاالتها، مسؤولیة تحدیدها، أهدافها، طرق تحدیدها ومشكالت تحدیدها، 

 الخاصة به.مراجع الخالصة باإلضافة إلى 

وقد ضم عنصرین العنصر األول بعنوان " المعلم"  معلم المرحلة اإلبتدائیة"بعنوان " : الفصل الرابع

اشتمل على تمهید، مفهوم المعلم، صفاته، أهمیته، جوانب تكوینه، مهامه المهارات الواجب توفرها فیه وقد 

یة فقد إشتمل على تعریف المرحلة اإلبتدائ "المرحلة اإلبتدائیة الثاني بعنوان" وكفایاته، أما عنصر

خصائصها، أهمیتها، أهدافها وظائفها والكفایات المتحكم فیها تلمیذ المرحلة اإلبتدائیة، خالصة باإلضافة 

 .الخاصة بهمراجع الإلى 
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اشتمل على تمهید، مفهوم المقاربة بالكفاءات  المقاربة بالكفاءات"بعنوان"  :الفصل الخامس

في ظلها، التقویم في ظلها، خالصة باإلضافة  خصائصها، مبادئها، مستویاتها أهدافها، طرق التدریس

 .المراجع الخاصة بهإلى 

 فقد اشتمل على فصلین هما: الجانب التطبیقيأما 

حیث احتوى على عینة البحث، منهجه،  " إجراءات الدراسة المیدانیة"بعنوان :السادس الفصل

 .المعتمدة فیه ومراجع المتعلقة به أداته األسالیب اإلحصائیة

اشتمل على عرض نتائج البحث مناقشتها " عرض ومناقشة نتائج الدراسة"بعنوان  : بعالسا الفصل

 في ضوء الفرضیات (العامة والجزئیة) توصیات ومقترحات، خاتمة، قائمة المراجع والمالحق.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل األول: إشكالية البحث ولواحقها  

 المنهجية

 إشكالیة البحث  -1

 فرضیات البحث -2

 أهمیة البحث -3

 أهداف البحث -4

 المصطلحات اإلجرائیة للبحث -5

 مراجع الفصل  
 



 ....................إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة..........الفصل األول.............
 

5 
 

 إشكالیة البحث -1

راحل التعلیمیة، وهذا راجع إلى شهدت المنظومة التربویة منذ اإلستقالل إصالحات مست جمیع الم

تغیرات سریعة وتوجهات جدیدة فرضت نفسها بقوة في شتى مجاالت الحیاة البشریة، فكان ذلك لزاما على 

هذا المجال الذي یعتبر المؤشر الذي القائمین على العملیة التربویة من مسایرة التطورات خاصة في 

بیئة مالئمة إلستثمار الموارد البشریة وهو في نفس الوقت  یتحدد من خالله مدى تقدم المجتمعات ورقیها،

 من أجل ضمان مواكبة األوضاع الراهنة، مما أدت الضرورة إلى تبنى مقاربة علمیة جدیدة.

مقاربة علمیة قائمة على األداء واإلنجاز من قبل  لذلك فهي ت المقاربة بالكفاءات الحل األنجعفكان

المتعلم، والتي تعرف على أنها مجموعة إجراءات معتمدة من طرف المربي تكون على صورة نظام من 

، كما أنها )109، ص2012(عسعوس محمد،  المعارف التصوریة واإلجرائیة منظمة على شكل تصامیم عملیات

المتعلم هو محور العملیة التعلیمیة التعلمیة، ففي هذا السیاق  یم بإعتبارترتكز على منطق التعلم دون التعل

جاءت هذه المقاربة لتعمل على رفع مستوى التعلم في أوساط المتعلمین من أجل إنتاج مخرجات من 

ین شأنها توفیر وخلق كفایات قادرة على القیام بأدوار فعالة والعنایة بالمتعلم بإعتباره كمورد وبالتالي تحس

فرص تعلیمیة متكافئة إنطالقا من مبدأ  تقدیمالمنظومة التربویة الجزائریة من خالل حرصها على 

دیموقراطیة التعلیم، فهي بذلك مرحلة إنتقالیة من منطلق التلقین وحفظ المعلومات إلى منطلق الممارسة 

المهارات األساسیة لجعل المتعلم فاعال في المجتمع، كما أن المقاربة المعتمدة حالیا في  وٕاكتساب

عن العملیة التربویة والعمل على تأهیلهم  المنظومة الجزائریة قضت بالضرورة إلى العنایة بالمسؤولین

یما ما یتعلق طریقة تسمح لهم من اإلنخراط في األنشطة ومسابقات التوظیف المختلفة ال سبوٕاعدادهم 

بإعداد المعلم بیداغوجیا، وبما أن المقاربة بالكفاءات كانت إنطالقتها في مجال التكوین قبل التعلیم فقد 

إنصب إهتمامها كذلك على تكوین المعلم في جمیع الجوانب المهنیة من أجل مساعدته على تبلیغ رسالته 

اجیة في مجاالت التخطیط، التصمیم، التنظیم العلمیة، ودفعه إلى تجدید معارفه وتحسین كفایاته اإلنت

 ..إلخ.والتقویم.

المعلومة والمتعلم والمجتمع، ویعرف على أنه موجه التالمیذ للعمل بین فالمعلم یعتبر همزة وصل 

وبالتالي  )،37، ص2008(أحمد مسعودان، یل المعلوماتصوالنشاط ویهیئ لهم الجو الصالح لكسب المعرفة وتح

درجة األولى عن تبسیط المعرفة لهم ومساعدتهم على استعابها، حیث تغیر دوره في ظل فهو المسؤول بال
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المقاربة بالكفاءات فقد أصبح موجه للعملیة التعلیمیة التعلمیة ومسیرا لها على غرار المقاربة باألهداف 

ات التعلیمیة التي كانت تعتمد على التلقین وحشو أذهان المتعلمین، فهو الیوم من یقوم بتنظیم الوضعی

الالئقة للمتعلمین والتي تتماشى مع مستویاتهم الدراسیة وقدراتهم العقلیة، وهذا كله یرجع إلى أهمیة التكوین 

التي تساعده في عملیة تشخیص عملیة التعلیم والتعلم بصفة عامة ومعرفة خصائص المتعلمین 

ي قبل ذلك أنها المرجعیة في تقدم ومستویاتهم  بصفة خاصة، فمهمة التعلیم أصبحت أكثر أهمیة من ذ

البشریة خاصة في المرحلة اإلبتدائیة لما لها من دور بالغ في بناء وتكوین شخصیة المتعلم من كافة 

قافیة وتنمیة میوله وٕاهتماماته من خالل إختیار األنشطة التربویة المناسبة ثالنواحي النفسیة، االجتماعیة وال

كیر وتستثیر دافعیته نحو ضرورة إیجاد حلول لها وتعمل على إنتقال له ووضعه في مواقف تستدعي التف

أثر التعلم ، لكي یصبح قادرا على تحدید رغباته ومواجهة الصعوبات التي تعترضه في المواقف التعلیمیة 

 والحیاتیة على حد سواء.

ي في ظل وبالرغم من كل هذه اإلهتمامات بتكوین المعلم والمتعلم على الصعید الفكري والمهن

المقاربة بالكفاءات، إال أنه هناك مجموعة من اإلحتیاجات والنقائص التي یحتاج إلیها المعلم في مرحلة 

تكوینه لتفادي العراقیل أثناء القیام بأي برنامج تدریبي وتحقیق األهداف من التكوین والتي تعرف 

ألفراد ومستوى أدائهم الحالي وتعكس هذه باإلحتیاجات التكوینیة وهي " الفجوة بین مستوى األداء المتوقع ل

، كما أنها تتعلق بصورة مباشرة أو غیر )396، ص2009(أبو شیخة أحمد،  اإلحتیاجات عن وجود مشكلة ما"

مباشرة بحیاة المعلم داخل الصف الدراسي، بحیث تعتبر عملیة تحدید اإلحتیاجات التكوینیة مرحلة تخطیط 

لمین وعلیها یتوقف نجاح أو فشل الهیئة التربویة الخاصة بتكوین المعلمین، للبرامج التكوینیة بالنسبة للمع

فتهدف إلى تمكینهم من إدارة البرامج التربویة والتحكم في عرضها وفق ما یتالءم مع المتعلمین بشكل 

 مرحلي تتبعي موجه في إطار التدریس وفق المقاربة بالكفاءات.

 التالي: وعلى هذا األساس نطرح التساؤل الرئیسي

 ماهي االحتیاجات التكوینیة لمعلمي المرحلة االبتدائیة في إطار المقاربة بالكفاءات؟

 ویندرج تحت هذا التساؤل الرئیسي التساؤالت الفرعیة التالیة:

ما هي االحتیاجات التكوینیة لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة في مجال التخطیط للدرس في إطار  -1

 المقاربة بالكفاءات؟
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ما هي االحتیاجات التكوینیة لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة في مجال تنفیذ الدرس في إطار المقاربة  -2

 بالكفاءات؟

ما هي االحتیاجات التكوینیة لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة في مجال التقویم في إطار المقاربة  -3

 بالكفاءات؟

 فرضیات البحث: -2

 الفرضیة العامة:

 لمعلمي المرحلة االبتدائیة إحتیاجات تكوینیة في إطار المقاربة بالكفاءات. -

 الفرضیات الفرعیة:

 لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة احتیاجات تكوینیة في مجال التخطیط للدرس في إطار المقاربة بالكفاءات. -1

 ار المقاربة بالكفاءات.لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة احتیاجات تكوینیة في مجال تنفیذ الدرس في إط -2

 لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة احتیاجات تكوینیة في مجال التقویم في إطار المقاربة بالكفاءات. -3

 أهمیة البحث: -3

تنطلق أهمیة البحث من أهمیة الموضوع الذي هو محل الدراسة كون اإلحتیاجات التكوینیة تمثل حجر 

تعمل على تحدید التغیرات المطلوب إحداثها في الشخص  ةمیالزاویة لنجاح أي عملیة تكوینیة تعلی

سلوكه واتجاهاته لجعله مناسب لعالم الشغل ومسایر للتطورات المتعلقة بخبراته ومعارفه وأدائه و المتكون و 

الحاصلة في كل المجاالت بكفاءة عالیة من األداء، وكذلك كون عملیة تحدید اإلحتیاجات التكوینیة 

ع المواقف، فهي بذلك عملیة نفعیة هادفة لبلوغ أهداف البرنامج التكویني في مجال مستمرة وتتنوع بتنو 

 التعلم خاصة.

المقاربة بالكفاءات تعمل على ربط التعلمات المكتسبة في المدرسة إلستخدامها في وضعیات تعلیمیة  -

أثناء عملیة البحث  الحقة ذات داللة، مما یعطیها طابع الحیویة والدیمومة مع مراعاة توجیهات المعلم
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وحاجته إلى إبتكار وضعیات تعلیمیة تالؤم المواقف التي  للمتعلمینوالتقصي عن المعلومات بالنسبة 

 یتعرضون لها، باإلضافة إلى وضع المتعلم في موقف یحفزه على التفكیر واإلنجاز.

م من الجوانب النفسیة المرحلة اإلبتدائیة كونها القاعدة األساسیة التي تتشكل فیها شخصیة المتعل -

والجسمیة والمعرفیة والسلوكیة واالجتماعیة لجعله یتكیف ویضبط سلوكاته وتنمیة قدراته وٕاعداده لمراحل 

 التعلم الالحقة (المرحلة المتوسطة والثانویة).

 أهداف البحث:-4

 هي:التطبیقیة و و  جموعة من األهداف بنوعیها النظریةنهدف من خالل هذا البحث إلى تحقیق م

 معرفة اإلحتیاجات التكوینیة التي یحتاج إلیها معلمي المرحلة اإلبتدائیة في إطار المقاربة بالكفاءات. -

إبراز اإلحتیاجات التكوینیة في مجال التخطیط لدى معلمي المرحلة اإلبتدائیة في إطار المقاربة  -

 بالكفاءات.

لدى معلمي المرحلة اإلبتدائیة في إطار  الكشف عن اإلحتیاجات التكوینیة في مجال تنفیذ الدرس -

 المقاربة بالكفاءات.

الكشف عن اإلحتیاجات التكوینیة في مجال التقویم لدى معلمي المرحلة اإلبتدائیة في إطار المقاربة  -

 بالكفاءات.

 إثراء المعرفة النظریة حول نظام المقاربة بالكفاءات. -

 اجات التكوینیة.إثراء المعرفة النظریة حول ماهیة اإلحتی -

 تحدید مصطلحات البحث إجرائیا: -5

: هي مجموع النقائص التي یفتقر إلیها معلم المرحلة اإلبتدائیة ببعض إبتدائیات اإلحتیاجات التكوینیة -1

جیجل في جوانب التخطیط، التنفیذ والتقویم، وهي الدرجة التي یحصل علیها المعلم في سلم اإلحتیاجات 

 التكوینیة.
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: وهو الشخص المسؤول عن نقل المعرفة وتزوید التالمیذ بها مع تفسیرها وتبسیطها لهم في المعلم -2

 مختلف المقررات الدراسیة للمرحلة اإلبتدائیة ببعض إبتدائیات مدینة جیجل.

وهي المرحلة األولى من المراحل التعلیمیة في نظام المقاربة بالكفاءات، وتعتبر  المرحلة اإلبتدائیة: -3

القاعدة األساسیة في تكوین شخصیة المتعلم في مختلف الجوانب، یلتحق بها عادة المتعلم في سن 

) وذلك مدة خمس سنوات، ویتحصل في نهایة 10) ویزاول دراسته فیها حتى سن العاشرة (05الخامسة(

 المرحلة على شهادة التعلیم اإلبتدائي ببعض إبتدائیات مدینة جیجل.

: وهي طرق وٕاجراءات معتمدة في إعداد الدروس یتم اختیار وضعیات تعلمیة من اتالمقاربة بالكفاء -4

الواقع المعاش تقدم للتلمیذ على شكل مهام من خالل استخدام القدرات والمهارات في عملیة التخطیط 

 والتنفیذ والتقویم من قبل معلمي المرحلة اإلبتدائیة في بعض ابتدائیات مدینة جیجل.
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 تمهید:

سوف یتم في هذا الفصل التعرف على أهم الدراسات التي قام بها الباحثون على مدار السنوات  

ثم الدراسات السابقة  ،لسابقة حول اإلحتیاجات التكوینیةحیث یتم عرض الدراسات ا في هذا الموضوع،

اإلحتیاجات التكوینیة لمعلمي حول المقاربة بالكفاءات،ثم الدراسات السابقة المطابقة لموضوع البحث حول 

المرحلة اإلبتدائیة في إطار المقاربة للكفاءات أو أحد المؤشرات موضوع البحث،مع التعقیب على هذه 

مكانة الدراسة مع ذكر مدى اإلستفادة منها و  النتائج،الهدف واألداة و  العینة، ات من حیث المنهج،الدراس

 صة و مراجع الفصلالالحالیة بین هذه الدراسات باإلضافة إلى خ
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 الدراسات المتصلة باإلحتیاجات التكوینیة-1

اإلحتیاجات التدریبیة ألعضاء ": مطر بدراسة علمیة تحلیلیة بعنوانقام  :)1990سة مطر (درا -1-1

 "هیئة التدریس بالجامعة

لكي یحققوا وظائف التدریبیة ألعضاء هیئة التدریس إلى معرفة أهم اإلحتیاجات  وهدفت الدراسة

جات التدریبیة في مجال خدمة المجتمع) باإلضافة إلى أهم اإلحتیا البحث العلمي، الجامعة(التدریس،

 التي صنفت في الدراسة تحت ما یسمى بالمسارات الجامعیة األخرى.اإلدارة و 

تدریبیة  توصلت الدراسة إلى أن أعضاء هیئة التدریس بالجامعة لدیهم إحتیاجات نتائج الدراسة:

على بعض المهارات اإلداریة و ذلك تحسبا لتبني مناصب إداریة في مراحل النمو المهني كرئاسة األقسام 

 العلمیة وعمادة الكلیات 

عة فیما یخص التخطیط و التنظیم إنتقال األثر اإلیجابي إلى بعض الممارسات الخاصة بمهام الجام

 )25،ص2008(وفاء النتشة،اذ القرار.ٕاتخو المتابعة التوجیه واإلشراف و التنسیق و و 

حیث هو المتغیر المستقل في دراستنا الدراسة اإلحتیاجات التدریبیة و  : من بین متغیرات هذهالتعقیب

استخدمت أداة اإلستبیان وهي األداة نفسها التي اعتمدت في التعرف على هذه اإلحتیاجات و  إستخدمتها

 .علیها في دراستنا

 )43،ص 2008(عایدة نعمان، ):1991الزعبي(دراسة  -1-2

مدیریات رؤساء األقسام في اجات التدریبیة لمدیري الدوائر و اإلحتی "جاءت هذه الدراسة بعنوان :

 ."الجامعات األردنیة من وجهة نظرهم

رؤساء األقسام من خالل عملهم في ن اإلحتیاجات التدریبیة لمدیري و وهدفت إلى الكشف ع

 62یبلغ عددهم المدیرین في الجامعات األردنیة و حیث شملت عینة هذه الدراسة على فئتین فئة  الجامعة،

 أوصت هذه الدراسة :و  فردا من الجامعات األردنیة،171فئة رؤساء األقسام و یبلغ عددهم فردا و 
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ورة إجراء ضر ارات المتعلقة بمجاالت الدراسة و رؤساء األقسام في المهعقد برامج تدریبیة للمدیرین و  -

العمل على یة لكافة اإلداریین في الجامعة و دراسات مشابهة من أجل الكشف عن اإلحتیاجات التدریب

 تلبیتها من خالل البرامج التدریبیة المناسبة.

التركیز على البرامج التدریبیة التي إعادة النظر في أسس التعیین والترقیة لوظیفة المدیر ورئیس القسم و  -

 امعات.تعقد داخل الج

أو كونها  ،الذي نحن بصدد دراسته أو إجرائه متغیرات البحثمع معطیات و التعقیب: تسعى هذه الدراسة 

 أداة جمع البیانات.مع بحثنا من حیث المتغیر األول والمنهج و تتشابه 

 )45،ص2008(عائدة عبد العزیز نعمان، ):1996دراسة مفتاح( -1-3

 "اإلحتیاجات التدریبیة لمدیري اإلدارات و رؤساء األقسام في الجامعات اللیبیة. "بعنوان :

رؤساء األقسام في جات التدریبیة لمدیري اإلدارات و هدفت الدراسة إلى معرفة درجة اإلحتیا

حیث  التخصص الجامعي،سنوات الخبرة و  یة للمؤهل العلمي،ت اللیبیة باختالف المرتبة الوظیفالجامعا

 فئة رؤساء األقسام اإلداریینى فئتین هما:فئة مدیري اإلدارة و إداري موزعین عل 330العینة على  اشتملت

تنفید البرامج التدریبیة لمختلف اإلطارات التعلیمیة في كل المراحل التعلیمیة وقد أوصت الدراسة بتعمیم و 

 ألجل تلبیة حاجاتهم التدریبیة.

لمعرفة مختلف اإلحتیاجات التكوینیة : تتفق هذه الدراسة مع دراستنا الحالیة في محاولتها التعقیب

هو المنهج المستخدم في دراستنا الحالیة،في حین اختلفت من حیث حیث إعتمدت على المنهج الوصفي و 

 العینة ومن حیث خصائصها.

 )59-58،ص ص 2010(عبد الوهاب أحمد الجماعب ):2000دراسة (ردمان -1-4

 ."اإلحتیاجات التدریسیة لمعلمي اللغة العربیة في مرحلة التعلیم األساسي"تناولت الدراسة موضوع :

وهل هناك إختالف بین اإلحتیاجات التدریسیة تبعا  وهدفت إلى معرفة ألهم اإلحتیاجات التدریسیة،

 .لمؤهالت المعلمین،و أخیرا معرفة التصورات المقترحة لتلبیة هذه اإلحتیاجات
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معتمدا على المعلومات ة المنهج الوصفي لجمع البیانات و إستخدم الباحث في دراس منهج الدراسة:

لمادة  معلمة،) معلما و 150و( )موجها،20منهم ( )فردا،170بلغت عینة الدراسة (اإلستبانة والمالحظة و 

 .وقد تم إختیار العینة بالطریقة العشوائیة ،غة العربیة في التعلیم األساسيالل

 نتائجها: أسفرت نتائج الدراسة عن :

 التقویم، : (التنفید،جمیعها ضروریة،مع مراعاة الترتیبكل اإلحتیاجات التدریسیة في المجاالت  -

 النمو المهني و التخصصي) التخطیط،

بین معلمي اللغة العربیة ،تبعا  في اإلحتیاجات 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -

 لنوع ومستوى المؤهل لصالح أعلى مستوى من المؤهالت.

 ضرورة عقد دورات تدریبیة لجمیع المعلمین،خاصة لذوي المؤهالت الدنیا. -

بینما  ،لغة العربیة في المرحلة األساسیةتعقیب:تناولت الدراسة اإلحتیاجات التدریسیة لمعلمي ال

حتیاجات التكوینیة لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة حیث كانت عینة الدراسة أساتذة الیة اإلتناولت الدراسة الح

هذه الدراسة في وقد إستفدنا من  التعلیم الثانوي وقد تم أستخدام نفس المنهج المستخدم في دراستنا الحالیة،

 في المسائل المنهجیة.بناء اإلستبانة و 

 )2005دراسة الخطیب ( -1-5

اإلحتیاجات التكوینیة المهنیة أثناء الخدمة الالزمة لمعلمي اللغة العربیة في الحلقة الثانیة " بعنوان:

 من التعلیم األساسي في محافظة الزرقاء باألردن"

 تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤالت التالیة:

لة التعلیم األساسي من اإلحتیاجات التدریسیة المهنیة لمعلمي اللغة العربیة في الحلقة الثانیة من مرح -

 على ضوء آراء المشرفین و المعلمین و المعلمات   

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الحاجات التكوینیة لمعلمي الحلقة المذكورة تعزى إلى متغیر  -

 الجنس بالنسبة لمحاور اإلستبانة الستة 
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ت الحلقة المذكورة تعزى إلى الخبرة وق ذات داللة إحصائیة في الحاجات التكوینیة لمعلماهل توجد فر  -

 اإلستبانة ككلالنسبة لمحاور اإلستبانة الستة و ب

 استخدمو  مشرف تم إختیارهم عشوائیا، )26) معلم ومعلمة و(128نت عینة الدراسة من (كما تكو 

 اجاتأما نتائج الدراسة فكانت:توجد إحتی ،ى ستة محاودا موزعا علبن )59الباحث إستبانة تكونت من (

تقریبا من  54% حاجة تكوینیة وهي تمثل  32لغت نظر المشرفین بتكوینیة مهنیة ملحة من وجهة 

المهارة األكثر أهمیة من وجهة نظر المشرفین "مهارة التعامل مع التكوینیة موضوع الدراسة و  اإلحتیاجات

 رفین.من إستجابة المش  96%التالمیذ المتفوقین و المتأخرین دراسیا" التي تحصلت على 

وهي  حاجات تكوینیة،3غت إحتیاجات تكوینیة مهنیة ملحة من وجهة نظر المعلمین بل توجد -

المهارة األكثر أهمیة من وجهة نظر و  یاجات التكوینیة موضوع الدراسة،تقریبا من اإلحت (%5.08تمثل

 المعلمین هي "مهارة التخطیط الذهني للمحتوى قبل التخطیط الكتابي"

ان یتتیاجات تكوینیة مهنیة ملحة من وجهة نظر المعلمات بلغت حاجتان تكوینوجد إح(3.38%تقریبا  -

المهارة األكثر أهمیة من وجهة نظر المعلمات و  جات التكوینیة موضوع الدراسة،امن اإلحتیوهما تمثالن 

تمام األكبر لدى المتأخرین دراسیا" وهذه المهارة التي إحتلت اإلهالمتفوقین و  التعامل مع التالمیذ هي "مهارة

 عینة المشرفین.

حظى المحور األول (تحلیل المحتوى الدراسي) باهتمام بالغ من قبل المشرفین إذا كانت جمیع 

لم تقع في دائرة إهتمام المعلمین أو  ،ن كحاجات ضروریة لتكوین المعلمینمهاراته محل إهتمام المشرفی

 ت تكوینیة ضروریة .معلمات أیة مهارة من مهارات المحور المذكور كحاجا

یفوق اهتمام  اهتمام المشرفین باإلحتیاجات التكوینیة الالزمة لمعلمي اللغة العربیة و معلماتها

 المعلمات في جمیع األطوار.المعلمین و 

التوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات المعلمین و المعلمات على المحاور الستة یعزى إلى  -

 متغیر الجنس.

فروق دالة إحصائیا بین المعلمین تعزى إلى متغیر الخبرة لصالح األقل خبرة في المحاور التالیة:  توجد -

 )10،ص2017.(بریوة نجاة،تحلیل المحتوى الدراسي، تخطیط الدروس و بنیة المادة الدراسیة
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مة أثناء الخدمة تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة من حیث دراستها لإلحتیاجات التكوینیة الالز  :تعقیب

عینتها  للغة العربیة بالتعلیم األساسي و معها من حیث العینة المتمثلة في معلمي ا اختلفتفي حین 

یة األداة المعتمدین في الدراسة الحالمن حیث المنهج و  اتفقتكذلك  ئیة،المتمثلة في معلمي المرحلة اإلبتدا

 اإلستبیان.المتمثلین في المنهج الوصفي و 

 ):2012نصراوي ( دراسة -1-6

)  في مختلف LMD بعنوان "تحدید اإلحتیاجات التدریبیة ألساتذة التعلیم الجامعي في ظل نظام (

    البحث العلمي" اإلشراف، مهامه التدریس التقویم المرافقة البیداغوجیة،

 .المنهج الوصفي اعتمدت: المنهج

 .واالستبیانالباحثة المقابلة  استخدمت :داةاأل

 ) أستاذ من جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي موزعین على مختلف كلیاتها.175عینة قوامها ( العینة:

 ) أساتذة في مختلف الكلیات 10تم مقابلة ( فیما یخص المقابلة،

 توصلت الدراسة إلى ترتیب اإلحتیاجات التدریبیة بدایة باألكثر أهمیة كما یلي: :النتائج

 )12،ص2016بریوة نجاة،( .التقویم ثم اإلشراف التدریس، العلمي،البحث  المرافقة البیداغوجیة،

في حین  ،الجامعي التكوینیة في ظل نظام بینت هذه الدراسة إحتیاجات أساتذة التعلیم تعقیب:

اءات إعتمدت دراستنا تهدف لمعرفة اإلحتیاجات التكوینیة لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة في ظل المقاربة بالكف

توصلت إلى وجود حاجات ا تم اإلعتماد علیه في دراستنا و اإلستبیان كأداة وهذا موصفي و على المنهج ال

 في مجال التقویم وهذا ما سوف نكشفه من خالل نتائج الفرضیة الثالثة التابعة لدراستنا.

 دراسة الطراونة: -1-7

التدریبیة لمعلم تربیة لواء األغوار في األردن  موضوع الدراسة:لقد تناولت هذه الدراسة اإلحتیاجات

مدیري والمشرفین التربویین و  هة نظرهم،وقد هدفت إلى تحدید اإلحتیاجات التدریبیة للمعلمین من وج
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تغزى لمتغیر الوظیفة والمؤهل  التيو  في الحاجات التدریبیة للمعلمین،المدارس الحكومیة لمعرفة الفروق 

 الخبرة.و 

) فقرة غطت 34من أجل تنفید الدراسة قام الباحثون بإعداد إستبانة مكونة من ( منهج الدراسة:

 مدیرة ) مدیرا و 20و( ) معلما ومعلمة،70،وتكونت العینة من ( أربعة مجاالت

 لقد أسفرت الدراسة عن النتائج  التالیة : نتائجها:

ع التالمیذ واألسالیب ل موجود حاجات تدریبیة في جمیع مجاالت الدراسة (إدارة الصف و التعام -

 التقویم.والتخطیط للتعلیم و  ،واألنظمة

.(عبد الوهاب المؤهلى إلى تفاعل الخبرة مع الوظیفة و تبین عدم وجود فروق ذات دالة إحصائیا تعز -2

 )69،ص2010الجماعي،

من  تناولت الدراسة اإلحتیاجات التدریبیة وهذا ما تناولته الدراسة الحالیة ،حیث إختلفت تعقیب:

بالتالي الدراستان تهدفان نحو تحسین مستوى ة العربیة في المرحلة الثانویة و حیث العینة فكانت معلمي اللغ

 المنهجي في بناء فقرات اإلستبانة.إستفدنا منها في الجانب النظري و المعلمین وقد 

 الدراسات التي تناولت المتغیر الثاني: المقاربة بالكفاءات -2

 ):2005( دراسة قویدري -2-1

إعتمد الباحث في  بعنوان إتجاه معلمي المدرسة اإلبتدائیة نحو تطبیق بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات،

 دراسته على اإلستبیان كأداة لجمع المعلومات.

 ) معلم تم إختیارهم بطریقة عشوائیة 52تمثلت في ( :عینة الدراسة

 المتوصل إلیها: النتائج:

أنهم یفضلون التدریس تطبیق هذه البیداغوجیا میدانیا و صعوبة  درسین تشكو منالنسبة الغالبة من المتم -

 وفق ما تعودوا علیه

 النسبة الغالبة من المدرسین لم یتلقوا تكوینا كافیا للتدریس وفق المقاربة بالكفاءات. -
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حیث إعتمد  ،وضوع البحث الذي نحن بصدد إعدادهإتفقت هذه الدراسة مع دراستنا م تعقیب:

 األداة التي سوف نعتمدها نحن في دراستنا هذه.باحث على نفس العینة والمنهج و ال

 ): 2008دراسة بن عقیلة ( -2-2

سه على تدریس حول تطویر منهاج التربیة البدنیة و الریاضیة في ظل المقاربة بالكفاءات و إنعكا

 الجزائر.الریاضیة على مستوى مرحلة التعلیم المتوسط في النشاطات البدنیة و 

وكان الهدف الرئیسي من هذه الدراسة هو محاولة الوصول إلى أهم األسباب التي أدت بأستاذ 

محاولة التعرف على و  كفاءات للقیام بعملیة التدریس،المادة إلى عدم قدرته على التكیف مع المقاربة بال

وسط خرجي المعاهد التكنولوجیة أثر التكوین على الجانب المعرفي ألساتذة المادة على مستوى التعلیم المت

التدریس بالكفاءات وهذا ى الربط بین التدریس باألهداف  و وقدرتهم عل ،بیة والحاملین للشهادة الجامعیةللتر 

قد بینت نتائج هذه الدراسة م على إجراء األهداف التعلیمیة وٕاستخراج مؤشرات الكفاءة ،و من خالل قدرته

م عناصر مناهج التربیة البدنیة بین فئتي األساتذة في معرفة وفهعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

فئتي كما لوحظ أنه لیست هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین  الریاضیة في ظل المقاربة بالكفاءات،و 

الغیر وكذا الهدف القابل للمالحظة و  ض،الغاماألساتذة فیما یخص التعرف والتمییز على الهدف الواضح و 

ٕاستخراج والهدف المتوفر على شرط اإلنجاز ومعیار اإلتقان وكذا في تصنیفهم لألهداف و  ظة،للمالحقابل 

 )10،ص2009.(بوجمیة مصطفى،مؤشرات الكفاءة 

بینت هذه الدراسة مدى تطور منهاج التربیة البدنیة في ظل المقاربة بالكفاءات في حین  تعقیب:

معتمدا فیها على  ،وینیة للمعلم في ظل هذه المقاربةتهدف دراستنا الحالیة إلى معرفة اإلحتیاجات التك

 وتم اإلختالف من حیث العینة. هو نفس  المنهج المعتمد من قبلنا،المنهج الوصفي و 

 ): 2009دراسة مصطفى ( -2-3

الریاضیة بالتعلیم الثانوي نحو التدریس بالمقاربة بالكفاءات تجاهات أساتذة التربیة البدنیة و بعنوان إ

 -میدانیة على مستوى ثانویات والیة الجزائردراسة –
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هدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على نوع إتجاهات أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة بالتعلیم 

كذلك محاولة التعرف على مدى عالقة هذه اإلتجاهات  الثانوي نحو التدریس بالمقاربة بالكفاءات،

 قدمیة المهنیة).األ اإلختصاص، الشهادة، بمتغیرات(الجنس،

إعتمد الباحث على المنهج الوصفي المسحي بناء على إستبیان یوظف نوع إتجاهات هؤالء 

 األساتذة نحو التدریس بالمقاربة الجدیدة .

أظهرت النتائج أن إتجاهات أساتذة التربیة البدنیة بالتعلیم الثانوي نحو التدریس بالكفاءات هي 

 لفرضیة البدیلة األولى التي نصت على سلبیات إتجاهات األساتذةهذا ما عارض او  إتجاهات إیجابیة

بالتالي لم یتم تحقق الفرضیة البدیلة القائمة تجاهات األساتذة ومتغیر الجنس و ال وجود اإلختالف بین إ -

ربة بالكفاءات حسب متغیر الجنس على أن هناك إختالف بین إتجاهات األساتذة في التدریس بالمقا

 قبول الفرضیة الصفریة.بالتالي تم و 

األقدمیة في التعلیم تجاهات فیما یخص متغیر الشهادة واإلختصاص و وجود عالقة واضحة لهذه اإل -

 الرابعة .ذا ما یتفق مع الفرضیة الثالثة و وه

تتفق هذه الدراسة مع دراستنا الحالیة من خالل تناولها لمتغیر المقاربة بالكفاءات الذي یمثل  تعقیب:

حیث إعتمد على المنهج الوصفي المسحي في حین تعتمد الدراسة  ،الثاني في دراستنا الحالیة المتغیر

 تم اإلختالف من حیث العینة. الحالیة على المنهج الوصفي التحلیلي،

 ):2010دراسة حرقاس ( -2-4

بعنوان تقییم مدى تحقیق المقاربة بالكفاءات ألهداف المناهج الجدیدة في إطار اإلصالحات 

هدفت الدراسة  ،المقاطعات التربویة لوالیة قالمةدراسة میدانیة بحسب معلمي المرحلة اإلبتدائیة  تربویةال

لمعرفة مدى إكتساب التالمیذ الكفاءات المستهدفة التي حددت في المناهج في ظل المقاربة بالكفاءات 

 تمارة كأدوات لجمع البیاناتاإلس المالحظة، ٕاعتمدت على المقابلة،عتمدت  المنهج الوصفي التحلیلي و إ

لى أن أغلبیة الكفاءات المحددة في المناهج الجدیدة إكتسبت جزئیا بمعنى إالنتائج: توصلت الدراسة 

 من التالمیذ إكتسبوا هذه الكفاءات. %50أن أقل من 
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 إتاحة الفرصة لبحوث قادمة لمعرفة أسباب قصور هذه اإلصالحات في تحقیق األهداف المسطرة  -

تناولت هذه الدراسة المقاربة بالكفاءات من منظور آخر حیث إتفقت مع الدراسة الحالیة من  تعقیب:

ى اإلستبیان فقط المالحظة على غرار دراستنا التي إستوفت عللمنهج واألداة مضیفة المقابلة و حیث ا

 ٕاتفقت مع دراستنا من حیث العینة المدروسة .و 

 ):2011دراسة العرابي ( -2-5

دراسة میدانیة ببعض المدارس اإلبتدائیة  رسة المعلمین للمقاربة بالكفاءاتن دراسة كشفیة لممابعنوا

 في مستغانم

هدفت الدراسة للكشف عن مدى ممارسة معلمي المدرسة اإلبتدائیة للمقاربة بالكفاءات حیث إنطلقت 

مع إستیراتیجیة التدریس من التساؤل التالي:هل السلوك التدریسي لمعلم المرحلة اإلبتدائیة یتوافق 

 ؟ بالكفاءات

معلم و 115اتبع البحث المنهج الوصفي و شبكة المالحظة كأداة للقیاس ، تمثلت عینة الدراسة في 

 معلمة یختلفون من حیث السن و الجنس و الخبرة المهنیة و المستوى العلمي

 توصلت الدراسة إلى أن : النتائج:

ستیراتیجیة التدریس بالكفاءات  إلبتدائیة داخل القسم ال یتوافق مع إالسلوك التدریسي لمعلم المرحلة ا -

الثانیة المتعلقتین بالسلوك التدریسي للمعلم أثناء تنفید قق الفرضیتین الجزئیتین األولى و بالتالي عدم تحو 

 الدرس و تقویمه .

تیجیة التدریس توافقها مع إستیراهي مرتبطة بتخطیط المعلم للدرس و تحقق فرضیة جزئیة واحدة  -

 بالكفاءات.

المنهج ،في حین إختلفت راستنا الحالیة من حیث األبعاد والعینة و تعقیب: إتفقت هذه الدراسة مع د

 داة.راستنا من حیث المتغیر المستقل واألمع د
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 باإلحتیاجات التكوینیة والمقاربة بالكفاءات الدراسات المتصلة  -3

 ):2005دراسة الطراونة( 3-1

الدراسة إلى الوقوف على واقع تخطیط المعلمین للعملیة التعلیمیة في ظل التدریس  هدفت هذه

 إختیار طرق التدریس ،التقویم التربوي). بالكفاءات من حیث(تحدید األهداف،

حیث تم تطبیقها على مجموعة من  ،كة المالحظة كأداة لجمع البیاناتإعتمد الباحث على شب

، إشتملت عینة البحث -الكراك–الثانوي بالمملكة العربیة السعودیة محافظة المشرفین التربویین بالتعلیم 

 خلص البحث إلى  النتائج التالیة:استاذ للتعلیم الثانوي و  377على 

سنة یتعاملون بسهولة مع 18تأثر عملیة التخطیط بعامل الخبرة حیث أن ذوي الخبرة العالیة أكثر من  -

 التقویم). طرق التدریس، صر الثالث(األهداف،الموقف التعلیمي موازاة مع العنا

تأثیر عامل الجنس على قدرات المعلمین في التخطیط  للعملیة التعلیمیة في ظل التدریس بالكفاءات إذ  -

 لیس هناك فروق في التعامل الجنسین مع هذه األخیرة.

خطیط عن طرق یة التإختالف طرق تعامل األساتذة المكونین على أساس التدریس بالكفاءات مع عمل -

 )161،ص2010(عبد الوهاب الجماعي ،. تعامل غیر المكونین

هو التخطیط في یة بإتخادها أحد أبعاد دراستنا و تعقیب: جاءت هذه الدراسة موافقة لدراستنا الحال

ظل المقاربة بالكفاءات، حیث إعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي وهو نفس المنهج المعتمد في 

تتفق الدراستین من حیث العینة ذه الدراسة المالحظة كأداة لها و في حین أضافت ه راسة الحالیة،الد

 المتمثلة في المعلمین

 :)2008دراسة لبنى( 3-2

-دراسة میدانیة بوالیة میلة–بعنوان التقویم في التعلیم اإلبتدائي في ظل المقاربة بالكفاءات  

معلمة موزعین على معلم و  170عینة الدراسة على   لتمستخدمة المنهج الوصفي التحلیلي وشم

إستخدمت ، محاور5عبارة موزعة على 29كون من إعتمدت الباحثة على إستبیان م مدرسة إبتدائیة،42

  .النسب المئویةالتكرارات و في تحلیل النتائج 
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 النتائج:

ولى على اإلختبارات بالدرجة األد التقویم في المدارس اإلبتدائیة الیزال تابع للتقویم التقلیدي الذي یعتم -

 الفروض و 

ي تنحصر في منح درجات التالمیذ التمعمول بها حسب ما أكد المعلمون و الممارسات التقویمیة ال -

تصنیفهم ال تتوافق مع ما تنص علیه المناشیر الوزاریة التي تأكد على أن التقویم في ظل المقاربة و 

 یمیة في جمیع مراحلها بالكفاءات أصبح مواكبا للعملیة التعل

 وجود نقائص في العملیة التعلیمیة حیث أنها ال تتماشى مع منهجیة التدریس بالكفاءات  -

تطابقها لموضوع دراستنا من حیث ؤشر من مؤشرات دراستنا الحالیة و تناولت هذه الدراسة م تعقیب:

 المنهج و األداة و العینة.

 :دراسة بن عامر و ساعد -3-3

اإلحتیاجات التكوینیة لمعلمي المرحلة االبتدائیة في مجال التدریس وفق المقاربة بالكفاءات  تحت عنوان: 

 الجزائر. -جامعة محمد خیضر بسكرة–

مفاده :ماهي اإلحتیاجات التكوینیة لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة في مجال  لإنطلقت هذه الدراسة من تساؤ 

 التدریس وفق المقاربة بالكفاءات 

معلم بالمدارس  46طبقت على عینة مكونة من دراسة على المنهج الوصفي التحلیلي و إعتمدت ال

 :التالیةنتائج توصلت إلى اإلبتدائیة 

س بالكفاءات اإلبتدائیة في مجال تخطیط الدرس وفق التدری إحتیاجات تكوینیة لمعلم  المرحلةتوجد  -

علیمي حیث قدرت اإلستجابة على هذا البند ب ر طریقة التدریس المناسبة للموقف التأعالها كان في إختیا

28.26% . 

ق التدریس بالكفاءات أعالها توجد إحتیاجات تكوینیة لمعلم المرحلة اإلبتدائیة في مجال تنفید الدرس وف -

ن حیث قدرت اإلستجابة على هذا البند ب مع الفروق الفردیة بین المتعلمی في كیفیة التعامل كان

84.78%. 
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تعقیب: تطابقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة من حیث الموضوع  و العینة و المنهج و األداة .وهي 

 نفس األسالیب المستخدمة في الدراسة الحالیة.

 :دراسة بوعیشة وبن عمارة -3-4

للتقویم في ظل المقاربة بالكفاءات من وجهة نظر  بعنوان ممارسة معلمي المرحلة اإلبتدائییة 

 مفتشي التربیة 

هدفت إلى الكشف عن واقع ممارسة المعلمین للتقویم التربوي ومدى مواكبته لها للممارسات القائمة 

 على مقاربة التدریس بالكفاءات .

 اعتمدت المنهج الوصفي  المنهج:

) مفتش للغة العربیة 70لمجتمع األصلي و البالغ عددهم (تمثلت عینة الدراسة في كل عدد أفراد ا العینة:

مستخدمین في ذلك اإلستبیان یقیس ممارسة التقویم القائم على التدریس  ،في المرحلة اإلبتدائیة كلهم ذكور

 بالكفاءات.

 توصلت الدراسة للنتائج التالیة :

مارسة التعلیم بالكفاءات في وجود فروق دالة إحصائیا من وجهة نظر المفتشین بین المعلمین في م -

 .2ستهم للتقویم وهذا ما لم تحققه الفرضیة رقم ممار 

وهذا یشیر إلى ان هذه الممارسات  %25معلم المدرسة اإلبتدائیة یمارس التقویم بالكفاءات بنسبة  -

 التتطابق مع الممارسات القائمة على المقاربة بالكفاءات .

ا معتمدة الحالیة من حیث الموضوع حیث تناولت أحد أبعاده تعقیب: تتفق هذه الدراسة مع دراستنا

نفس األداة ،في حین إختلفت من حیث العینة في ذلك المنهج الوصفي وهو المعتمد في الدراسة الحالیة و 

 المدروسة .
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 مدى اإلستفادة من الدراسات السابقة : – 5

 إعطاء فكرة حول إعداد اإلطار النظري الحالیة . -

 یفیة صیاغة فروض الدراسة و تحدید أهدافها.معرفة ك -

 معرفة كیفیة إختیار الفئة المستهدفة من الدراسة. -

 بناء فكرة حول المناهج المستخدمة. -

 معرفة إختیار األسالیب اإلحصائیة المناسبة للدراسة و طرق إستخدامها. -

 مكانة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة: -6

الحالیة مكانة بارزة بالنسبة لبعض الدراسات السابقة باعتبارها دراسة تكمیلیة في تحتل الدراسة 

أهم فئة المعلمین المتعلق بالتكوین و مجال البحث العلمي وذلك من خالل تناولها لموضوع مهم بالنسبة ل

المرحلة  طار المقاربة بالكفاءات ،فقد ركزت هذه الدراسة علىاجات التكوینیة التي تنقصهم في إاإلحتی

نموه ،كما أنها سلطت الضوء على المقاربة تعلم و اإلبتدائیة كونها القاعدة االساسیة لبناء شخصیة الم

اإلصالحات التربویة منذ سنة الجدیدة التي تم تبنیها من قبل المنظومة التربویة الجزائریة في إیطار 

یة التعلمیة باإلعتماد على الواقع في والتي بدورها تحث على جعل المتعلم محور العملیة التعلیم ،2003

ا في اإلحتیاجات التي ینبغي توافره بأهمبالتالي فإن هذه الدراسة توجه نظرة جدیدة تتعلق و  تطبیقها،

 ٕاعدادهم للخدمة بهدف مساعدتهم على تحقیق أهداف هذه المقاربة الجدیدة.المعلمین في مجال التكوین و 

 

 

 

 

 

 



 ................................الدراسات السابقة المتصلة بالبحث....... .الفصل الثاني 
 

26 
 

 خالصة الفصل: 

خالل هذا الفصل إلى مجموعة من الدراسات التي بحثت في موضوع دراستنا تم التطرق من 

تحدید ستفادة منها في بناء اإلستبیان و حیث تم اإل ،لها أحد المتغیرات أو كلیهما معاالحالیة بتناو 

اإلجراءات المنهجیة للدراسة باإلضافة إلى إثراء الجانب النظري من خالل تقدیمها خلفیة نظریة لموضوع 

 حث المدروس.الب
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 مراجع الفصل:

 ربة بالكفاءات،):اإلحتیاجات التكوینیة لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة في إیطار المقا2017بریوة نجاة ( -1

جامعة عبد الحمید  التكوین،وم التربیة ،تخصص علوم التربیة و قسم عل علوم التربیة،كلیة علم النفس و 

 قسنطینة.  مهري،

كفاءات ،كلیة ):واقع التقویم في التعلیم اإلبتدائي في ظل المقاربة بال2008بن سي مسعود لبنى ( -2

جامعة  تخصص تقییم أنماط التكوین، علوم التربیة،قسم علم النفس و  العلوم االنسانیة واإلجتماعیة،

 منتوري :قسنطینة.

ریاضییة بالتعلیم الثانوي نحو التدریس )إتجاهاات أساتذة التربیة البدنیة و ال2008بن عقیلة كمال ( -3

 بالمقاربة بالكفاءات،الجزائر.

دراسة میدانیةعلى مستوى -):إتجاهات األساتذة للتدریس بالمقاربة بالكفاءات2009بوجمیة مصطفى ( -4

 ،جامعة الجزائر.-ثانویات والیة الجزائر

بتدائیة التقویم في ظل المقاربة بوعیشة نورة وبن عمارة سمیة (د.س.ن):ممارسة معلمي المرحلة اإل -5

 جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة. ملتقى التربیة، الكفاءات من وجهة نظر مفتشي التربیة،

طار ات لألهداف المناهج الجدیدة في إ):تقییم مدى تحقیق المقاربة بالكفاء2010حرقاس وسیلة ( -6

قسم علم النفس  اإلجتماعیة،ة و م اإلنسانیكلیة العلو  اإلصالحات التربویة حسب معلم المرحلة اإلبتدائیة،

 قالمة. التربوي،

،كلیة  -دراسة حالة–):عالقة التدریب بأداء األفراد العاملین في اإلدارة الوسطى 2008عائدة نعمان ( -7

 الیمن. العلوم اإلداریة و المالیة ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا،

 تكوین المعلمین في المرحلة الثانویة دار یافا العلمیة ،األردن. ):كفایات2010عبد الوهاب الجماعي ( -8

 ):إتجاه معلمي المدرسة اإلبتدائیة نحو تطبیق بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات،2005قویدري لخضر( -9

 ورقلة. ملتقى التكوین بالكفاءات ،جامعة قاصدي مرباح،
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علوم ن للمقاربة بالكفاءات ،كلیة الدراسة كشفیة لممارسة المعلمی ):2011لعرابي محمود( -10

 وهران. تقویم المناهج،تخصص بناء و  قسم علم النفس وعلوم التربیة، اإلجتماعیة،

رؤساء األقسام في الجامعات اللیبیة اجات التدریبیة لمدیري اإلدارة و اإلحتی ):1996مفتاح أحمد( -11

 جامعة االردن.

التكوینیة لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة في مجال  یاجاتاالحتوسیلة بن عامر وصباح ساعد(د.س.ن): -12

جامعة  علوم التربیة،قسم علم النفس و  اإلجتماعیة،كلیة العلوم اإلنسانیة و  ءات،التدریس وفق المقاربة بالكفا

 محمد خیضر ،بسكرة.

الدراسات رؤساء األقسام في الجامعات الفلسطینیة ،كلیة ): واقع تدریب العمداء و 2008وفاء النتشة( -13

 فلسطین. العلیا ،جامعة الخلیل،
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 خصائص اإلحتیاجات التكوینیة -2

 أهمیة تحدید اإلحتیاجات التكوینیة -3

 مستویات اإلحتیاجات التكوینیة  -4

 مجاالت اإلحتیاجات التكوینیة -5

 مسؤولیة تحدید اإلحتیاجات التكوینیة -6
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 تمهید:

والتعلیم واإلدارة والتي تقوم على مناهج متسارعة  في مجاالت التربیة الحاصلة نظرا للتطورات

(التكوین) الذي أصبح یمثل المدخل األساسي  وٕاحداث التغییر، ومع ظهور التدریبالتغیرات  لمواكبة

للنظام التربوي من خالل مختلف البرامج التكوینیة التي ال یمكن أن تكون ما لم تكن هناك حاجة فعلیة 

للتكوین، فإن عملیة وجود الحاجة إلى التكوین أو عدمها یعتبر األساس في العملیة التكوینیة ككل، وذلك 

 علي فاألفراد یحتاجون إلى التدریبف ومهارات الفرد وما یتطلبه األداء الفمن أجل سد الفجوة بین معار 

للقیام باألعمال بكفاءة وفعالیة وقد تطرقنا في هذا الفصل إلى مفهوم  (التكوین) بغرض تأهیلهم

اإلحتیاجات التكوینیة، خصائصها، أهمیتها، مستویاتها، مجاالتها، مسؤولیة تحدیدها، أهدافها، طرق 

 باإلضافة إلى التطرق إلى مشكالت تحدیدها ختاما بخالصة للفصل وقائمة المراجع.تحدیها 
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 مفهوم اإلحتیاجات التكوینیة: -1

ما الحاجة فتعني القصور عن بلوغ الهدف المطلوب، إلحتیاج  یعني اإلفتقار والنقص، أ: الغة -1-1

 .)25، ص1965(محي الدین الزبیدي،  أو القصور فیه و ما یتطلبه الشيء إلستكمال النقصواإلحتیاج ه

للتأكد من الحاجة العلمیة : تعرف الحاجة التكوینیة على أنها عملیة تحلیلیة تهدف إصطالحا -1-2

ق التي یتمحور بها النشاط یة بكل أبعادها واألفاملیة التدریبومعرفة طبیعة ومحتوى هذه الع للتدریب

 .)131، ص2007شة، الخر (خضیر كاظم ویاسین  يالتدریب

إلى توفیرها، وتشمل هذه  حتیاجات التي تسعى عملیة التدریب"هي تلك اإل: على أنها وتعرف

 اإلحتیاجات جانبین هما:

أو تنمیتها لدیه من خالل  جانب القوة ویتمثل في خصائص وقدرات معینة یراد إكسابها للمتكون" -أ

 المنظم. التدریب

متواجدة لدى الفرد ویراد عالجها أو  جانب الضعف ویتمثل في خصائص وصفات غیر مرغوبة  -ب

 .)410(زكي هاشم، د س، ص"أخرى مرغوبة عن طریق جهود التدریبإستبدالها بصفات 

ة بمعارفه، مهاراته الواجب إحداثها في الفرد والمتعلقوتعرف أیضا على أنها: "مجموعة التغیرات 

وٕاتجاهاته لكي یتمكن من أداء وظیفته الحالیة بكفاءة أكبر وجعله الئقا لشغل وظیفة أدائه، سلوكه 

 .)138، ص2008(مدحت أبو النصر، أعلى"

تلك الخطوات المنطقیة التي یتبعها المدرب في تنمیة القوى  على أنها: " )1996(بطاح عرفها 

نقص أو التناقض أو الفجوة بین البشریة في المؤسسات أو أي شخص یقوم بهذه المهمة للكشف عن ال

 .)163، ص2010(حسن الطعاني، وضع قائم وبین وضع مرغوب فیه"

على أنها: "ظاهرة تعكس وجود قصور في أداء الفرد الحالي أو المتوقع  )2002الخطیب (عرفها 

 .)35، ص2010(رجب السراج، نتیجة نقص في المعارف والمهارات واإلتجاهات"
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السابقة یتضح أن اإلحتیاجات التكوینیة هي مجموع  التغیرات المرغوب ومن خالل التعاریف 

إحداثها في أداء معین من أجل التعرف على الفجوة أو النقائص الموجودة على مستوى األفراد 

 والمؤسسات، من أجل العمل على تحقیق أهداف العملیة التكوینیة.

 خصائص اإلحتیاجات التكوینیة: -2

 :یة خصائص هيلإلحتیاجات التكوین

إختالف اإلحتیاجات التكوینیة من مؤسسة ألخرى، وكذلك إختالف عملیة تحدیدها، فقد تكون مخططة  -

 تبنى على تحلیل ومراجعة دقیقة إلحتیاجات تلك المؤسسة وقد تكون غیر مخططة بالنسبة لمؤسسة أخرى.

الشمول، وقد تقتصر على بعض یة خاصیة ئیة، فقد تأخذ اإلحتیاجات التدریبالشمولیة والسمة الجز  -

 وحدات المؤسسة أو بعض التخصصات وبعض المحتویات.

ذاتها، فهي  ریة في المؤسسةیإختالف اإلحتیاجات التكوینیة في مؤسسة ما عن اإلحتیاجات التطو  -

تصف الظروف الفعلیة المتعلقة بدور األفراد داخل المؤسسة في حین اإلحتیاجات التطوریة تختلف عنها 

 نها تتعلق بنمو وفعالیة الفرد في المؤسسة.في أ

صیاغة اإلحتیاجات التكوینیة على شكل أهداف تكوینیة تسعى المؤسسة للوصول إلیها وقد تكون  -

  .)399-398، ص ص2009(نادر أبو شیخة،  أهداف عادیة، أهداف حل المشكالت، أهداف إبتكاریة

نت تعلیمیة أو غیرها لدیها إحتیاجات من خالل هذه الخصائص یتبین أن كل مؤسسة  سواء كا

خاصة بها وباألفراد العاملین فیها، بحیث تختلف كل مؤسسة عن األخرى نظرا لسمات المسؤولین فیها 

كذلك كل إحتیاج تكویني یجب صیاغته على شكل هدف تكویني عملي إجرائي بغرض سد الفجوة 

 الموجودة في األداء.
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 التكوینیة:أهمیة تحدید اإلحتیاجات  -3

 تكمن أهمیة اإلحتیاجات التكوینیة فیما یلي:

أنها تعتبر عملیة حاسمة ومهمة من أجل تحقیق الفعالیة، حیث أنها األساس الذي تبنى علیه العملیة  -

 التكوینیة.

 تعتبر المؤشر العلمي الدقیق الذي یوجه العملیة التكوینیة توجیها صحیحا في مختلف عملیاته. -

 .)41، ص2012(هاشم رضا،  تساعد في التركیز على األداء الحسن، والهدف األساسي من التكوین -

 تساعد في زیادة التركیز على عملیة تحلیل الوظائف في المؤسسة. -

 تساعد في تحلیل التنظیم ودراسة األوضاع التنظیمیة واإلداریة لتحدید المواقع التي تحتاج إلى تدریب. -

 یة.علیه كافة خطوات العملیة التدریب وة الرئیسیة وأساس تبنىتعتبر الخط -

من خالل الكشف عن جوانب الضعف  ة حاجة كل فرد في المؤسسة للتدریبتعتبر وسیلة لدراس -

 ومعالجتها.

، 2013(عطا اهللا الشرعة، .ة العلمیة السلیمة لتنفیذ التدریب وٕاختیار أسلوب التدریب المناسبتعتبر الطریق -

 ).99-98ص 

یة، كما أنها تخطیط البرامج التدریب إن عملیة تحدید اإلحتیاجات التكوینیة مستمرة تؤثر في كفاءة

دینامیكیة ألن المشكالت والمواقف تتغیر لذلك فأهمیة تحدیدها تكمن في تالؤم خصائص المؤسسة 

تالي نتائج التدریب، وبال والمواقف واألفراد مع عملیة التدریب، بحیث تؤدي إلى األداء المناسب والدقة في

 یة وأهداف المؤسسة.تحقیق أهداف العملیة التدریب

 

 

 



 ..................اإلحتیاجات التكوینیة............................الثالث........ الفصل
 

34 
 

 مستویات اإلحتیاجات التكوینیة: -4

 یة فیما یلي:مستویات تحدید اإلحتیاجات التدریبتتمثل 

 )111، ص2015(بن یمینة سعید، :یة على مستوى المؤسسةالحاجة التدریب -4-1

وأهداف المؤسسة والمشكالت الموجودة فیها، بحیث تقوم  ویقصد به تحلیل الهیكل التنظیمي

المؤسسة بإستشارات للهیئات الفاعلة فیها (نقابة، ممثلي عمال) بغرض إعطاء توجیهات حول التكوین 

 والنظر إلى أسبب القصور في المؤسسة مع تحلیل التنظیم فیها.

 )100-99، ص ص 2014 (محمد عبد الوهاب،ویتم تحلیل التنظیم في جانبین أساسیین حسب 

 : ویتم فیه:تحلیل الهیكل التنظیمي -4-1-1

 إلغاء وظائف قائمة واستحداث وظائف جدیدة. -

 تعدیل واجبات الموظفین. -

 استحداث تقسیمات تنظیمیة جدیدة وٕالغاء تقسیمات قائمة. -

 تغییر الموقع التنظیمي لبعض الوظائف. -

 داریة المتبادلة بین األقسام اإلداریة.عدم فعالیة اللجان وقصور المعلومات اإل -

 : ویتم فیه:تحلیل المناخ التنظیمي -4-1-2

 ارتفاع شكاوي العاملین وارتفاع معدل العاملین. -

 ارتفاع معدالت الغیاب والتأخر عن مواعید العمل. -

 ارتفاع معدل الحوادث وٕاصابات العمل. -

 ارتفاع معدل شكاوي العمالء. -
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 )33، ص2013رشدي،  (عثمان: یة على مستوى الوظیفةدریبالحاجة الت -4-2

هذا المستوى موجه إلى تحدید المعارف، المهارات واإلتجاهات المطلوبة لألداء المناسب في وظیفة 

 معینة، مع تحدید طبیعة المهام.

تحدید المهمة دراسة الوظائف في المؤسسة من حیث المسؤولیات واألعباء لتحدید  وتعتبر عملیة  

 .)190، ص2006(سهیلة عباس، المطلوب لكل وظیفة مع تحدید المعارف إلنجاز الوظیفة بفعالیة دریبالت

  یة على مستوى األشخاص:الحاجة التدریب -4-3

فهي تتضمن تحدید الموظف الذي یحتاج إلى تدریب، بحیث یساعد ذلك في التحلیل المعمق على تجنب  

خطأ إخضاع جمیع الموظفین للتدریب، حیث أن البعض ال یحتاج إلیه، وكذلك یساعد على تحدیدها 

یها من عف یمكن أن یفعله المتدربون لكي یتم تصمیم البرامج بشكل یحتوي على المجاالت التي یعانون ف

 .)98، ص2012(روال المعایطة وصالح الصموري، أو قصور

یة بناء على المستویات السابقة الذكر، وذلك بعد تحدید جوانب الضعف تتحدد اإلحتیاجات التدریب

في المؤسسة والوظیفة والعاملین من أجل مساعدتهم من خالل عملیة التدریب على تحسین األداء مع 

الموظفین واألخذ بعین اإلعتبار معاییر المؤسسة، من أجل الوصول إلى تقسیم مراعاة خصائص ومهارات 

 أداء سلیم یتماشى مع متطلبات التدریب.

 هم مستویات االحتیاجات التكوینیة):  یوضح أ01الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 المصدر: (إعداد الطالبتین)

 اإلحتیاجات التكوینیة مستویات

 مستوى الوظیفیةالحاجة التكوینیة على  الحاجة التكوینیة على مستوى المؤسسة

 الحاجة التكوینیة على مستوى األشخاص العاملین بالمؤسسة
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 مجاالت اإلحتیاجات التكوینیة: -5

، ص 2009(عساف محمد، یمكن تصنیف عملیة تحدید اإلحتیاجات التكوینیة إلى ثالث مجاالت حسب 

 وهي كاآلتي: )75-74ص

 مجال المعارف والمهارات اإلداریة الفكریة والتجریدیة: -5-1

وهي تساعد على إثراء الثقافة العامة لألشخاص المعنیین، وبناء القدرة على تحدید وتحلیل  

ن أیة عوائق، ثم بناء التصورات الشاملة حولها وذلك كأساس إلتخاذ القرارات مدها یالمعلومات وتجر 

د لكل متكون مهما كان مستواه التعلیمي الوظیفي أو الثقافي أن یكون له دور ووضع الخطط العامة، فال ب

میتها للتمكن من لتالي التمكن من ترویض قدراته وتنفي إتخاذ القرارات بالعودة إلى معارفه ومهاراته وبا

 األداء الجید.

 :مجال المعارف والمهارات السلوكیة -5-2

ألفعال والقدرة على تحویل الخطط والقرارات إلى سیاسات بحیث یركز على مستویات األداء وردود ا

تنفیذیة وتوجیهات قادرة على تحریك العاملین نحو تنفیذ ما یصل إلیه بفعالیة، كذلك تكون لدیه القدرة على 

تجمیع مقترحات وتصورات وٕانشغاالت العمال ورفعها إلى اإلدارة، كذلك القدرة على التحكم في العمل 

المؤسسة، فأساس نجاح أي عالقة هو تمتع الشخص المعنى بقدر كاف من المعارف  والعالقات داخل

 والمهارات السلوكیة التي تساعده في التعامل داخل المؤسسة ومع األفراد العاملین بها.

 مجال المعارف والمهارات الفنیة والتنفیذیة:  -5-3

هذا المجال حول قدرة المتكون في التنفیذ الذي یغلب علیه الطابع الفني، بحیث تقل أهمیة  یتركز

المعارف فیه إال أنها تبقى ضروریة على جمیع المستویات والمجاالت حیث یكون اإلختالف في الدرجة 

 فقط.
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 ): یوضح مجاالت اإلحتیاجات التكوینیة02الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 المصدر: (إعداد الطالبتین)

والمهارات التي إن هذه المجاالت تبین أن اإلحتیاجات التكوینیة عملیة دائمة شاملة لجمیع المعارف 

یمتلكها المتكون سواء المعرفیة أو سلوكیة أو اإلبداعیة الوجدانیة، بحیث تتفاعل فیها لتجسید أداء جید في 

العمل كذلك حسن العالقة مع العاملین المتواجدین على مستوى المؤسسة، مع التأكید على أهمیة إكتساب 

 امج التدریبي.المعارف والمهارات لمساعدته على تحقیق أهداف البرن

 مسؤولیة تحدید اإلحتیاجات التكوینیة: -6

إن مسؤولیة تحدید اإلحتیاجات التكوینیة هي عملیة مشتركة نتیجة تعاون جهود مبذولة، وحسب 

 القائمین على تحدیدها هم: )27، ص2008(عائدة نعمان، 

یة، وهذا راجع إلى اإلحتیاجات التدریبتحدید  لون مصدرا أساسیا فيث: وهم الذین یماألفراد العاملین -6-1

 أنهم األقدر على تحدیدها لمعرفتهم بتفاصیل العمل من ناحیة وٕاحتیاجاتهم الخاصة من ناحیة أخرى.

: فهو المشرف على العمل، بحیث یكون مطلع على أداء العاملین وما یحتاجونه الرئیس المباشر -6-2

 من أجل تقدیم عمل أفضل.

بعملیة تحدید اإلحتیاجات  : وهم األشخاص الذین یكلفون بالقیامإدارة التدریبالقائمین على  -6-3

 یة، بحیث یكونون على إتصال دائم باألفراد العاملین، مهمتهم التقصي عن المعلومات.التدریب

 التكوینیة مجاالت اإلحتیاجات

 مجال المعارف والمهارات اإلداریة الفكریة والتجریدیة

 مجال المعارف والمهارات السلوكیة

 مجال المعارف والمهارات الفنیة والتنفیذیة
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مستقلة عن المؤسسة  سیة إستشاریة: وهم الذین ینتمون إلى هیئة تدربنیالمستشارین الخارجی -6-4

 القائمة بالتدریب.

 : دورها تأیید التدریب وتحدید اإلحتیاجات وبالتالي تسهیل مهام األفراد العاملین.اإلدارة العلیا -6-5

یة تكون لدیهم خبرة في ى عملیة تحدید اإلحتیاجات التدریبومن خالل ما تقدم فإن المسؤولون عل

أجل أداء العمل ویكون هناك نوع من التفاعل فیما بینهم نتیجة  لزمهم مهارات منیمجال التدریب، بحیث 

 لتظافر جهودهم في مجال التدریب.

 أهداف اإلحتیاجات التكوینیة: -7

 ) وهي:130، ص2012(أسامة سید وعباس الجمل، یمكن تصنیفها إلى ثالثة مجموعات حسب 

اإلستمرار بمعدالت الكفاءة المعتادة : وهي التي تساعد على التنظیم في أهداف روتینیة عادیة -7-1

وتعمل على دعم القدرات والمهارات المتاحة دون تحقیق اإلنطالق بهدف الكفاءات إلى آفاق أعلى أو 

 مجاالت غیر عادیة، فالهدف منها هو تمكین المؤسسة من اإلستمرار في نشاطاتها باألسالیب المعتادة.

شكالت محددة تعاني منها المؤسسة ثم تحلیل : تسعى للكشف عن مأهداف حل المشكالت -7-2

یة بهدف توفیر ظروف مناسبة یط وتصمیم وتنفیذ العملیة التدریبأسبابها ودوافعها، مما یؤدي إلى تخط

 للتغلب على تلك المشكالت ومحاولة إیجاد الحلول لها.

األداء نحو  وتهدف إلى تحقیق نتائج غیر عادیة ومبتكرة ترفع من مستوىأهداف إبتكاریة:  -7-3

مجاالت وآفاق لم یسبق التوصل إلیها، وبذلك سوف تحقق تمیزا واضحا في مختلف المواقف مقارنة مع 

 المؤسسات المماثلة لها.

وفي ضوء األهداف المقدمة نستطیع القول بأن القائمین على عملیة تحدید اإلحتیاجات التكوینیة 

لها على تحقیق هذه األهداف بإستمراریة وفعالیة یسعون إلى تحقیق التوازن في المؤسسة من خالل عم

 وبالتالي فهذه األهداف تحدد المسار لهم بإعتبارها مؤشر في عملیة التكوین.
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 ): یوضح أهداف اإلحتیاجات التكوینیة03الشكل رقم (

 

 

 

 

 المصدر: (إعداد الطالبتین)

 طرق تحدید اإلحتیاجات التكوینیة: -8

 ما یلي: )99، ص2010(مطهر حسین،  یتم تحدید اإلحتیاجات التكوینیة بطرق ووسائل عدة  ذكر منها

: یتم من خاللها الكشف عن جوانب القصور التي یمكن معالجتها عن طریق التدریب المقابلة -8-1

فهي مواجهة مباشرة بین المكون والمتكون بهدف التعرف على إحتیاجات المتكون الفعلیة، وتتضمن 

 أسئلة تسمح للمتكون بإبداء آراءه وقد تتطلب وقتا لإلجابة عنها.مجموعة 

ضمن مجموعة من اإلحتیاجات المتعلقة بالعمل وربما تقسم إلى أبعاد وهي قوائم تت اإلستبانة: -8-2

 یتضمن كل بعد مجموعة من اإلحتیاجات.

 مجموعة من الطرق أهمها: )401-400، ص ص2009(نادر أبو شیخة، كما أضاف إلیها 

 : وقد تكون شفویة وتحریریة یلجأ إلیها المكونون بهدف التوصل إلى اإلحتیاجاتاإلختبارات -8-1

 التدریبیة للعاملین، وتستخدم كوسیلة لتحدید وتشخیص أوجه القصور في األداء.

: تستهدف هذه الطریقة معرفة السبب الحقیقي للمشكلة، من مزایاها أنها تزید من تحلیل المشكالت -8-2

 مستوى التفاهم بین المكون والمتكون وتعطي نفس النتائج التي تعطیها المقابلة.

عن المهمات التي لم تنجز وأسباب عدم إنجازها، كما تبین  یعطي مؤشرا واضحا :ءتقویم األدا -8-3

نتیجة التقویم مدى حاجة العاملین إلى التكوین وهي طریقة تقدم معلومات دقیقة عن المسؤولیات التي 

 یحتاج إلیها المتكون.

 أهداف اإلحتیاجات التكوینیة

إبتكاریةأهداف  أهداف حل المشكالت أهداف روتینیة عادیة  
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بأنها تكشف عن  تبین نقاط الضعف التي یمكن عالجها، وتتمیز دراسة التقاریر والسجالت: -8-4

أسباب المشكالت الموجودة في المؤسسة، ال تتسم بالموضوعیة مما یصعب اإلعتماد علیها وحدها في 

 تحدید اإلحتیاجات الفعلیة.

تساعد الطرق العلمیة المذكورة في الكشف عن أوجه الضعف والقصور في األداء وتكشف عن 

المطلوب وذلك تبعا لقدرات ومهارات المتكون فهي  اإلحتیاجات الفعلیة الالزمة للمتكون لتحقیق األداء

 بذلك تبین إتجاهاته وتقیس مهاراته المتعلقة بأداء معین.

 مشكالت تحدید اإلحتیاجات التدریبیة: -9

(حسن هناك عدة أخطاء یقع فیها مخطط العملیة التكوینیة عند تحدیده لإلحتیاجات التكوینیة وتتمثل حسب 

 في:) 168، ص2007الطعاني، 

عدم تحدید اإلحتیاجات التدریبیة بالشكل العلمي وهذا راجع إلى عدم وعي اإلدارة بأهمیة تحدید  -

 اإلحتیاجات التدریبیة واإلهتمام بالكم ولیس بالكیف.

 تكرار نفس البرامج التدریبیة أكثر من الخطط التدریبیة، فتكرارها بنفس الخطط یناقض أساس التنوع. -

 یب لإلحتیاجات التدریبیة الفعلیة.عدم مقابلة التدر  -

 قصور في البیانات التي یستند إلیها التدریب في بعض المؤسسات. -

 مخالفة اإلحتیاج التدریبي لما هو موجود في الواقع. -

 ضعف إنتقال األثر بحیث یكون إضافة معلومات ولیس تنمیة قدرات األفراد. -

 ة من المشكالت منها:مجموع )405، ص2010أبو شیخة، (نادر حدد  كما 

عدم الفحص الدقیق لآلراء التي تبدیها الفئة المسؤولة عن التكوین عند تعبیر المكونین عن إحتیاجاتهم   -

 مما قد یؤدي إلى بذل الجهد وتحمل نفقات لیست ضروریة.

مما ما بمعزل عن إحتیاجات الوحدات التنظیمیة األخرى تحدید إحتیاجات تكوینیة في وحدة تنظیمیة  -

 یؤدي إلى تكرار الجهود.

 اإلعتماد على الحدس والتخمین في تحدید اإلحتیاجات التكوینیة بدال من إجراء دراسة علمیة. -
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 خالصة

من خالل ما تقدم في هذا الفصل نستطیع القول أن اإلحتیاجات التكوینیة هي مجموع التغیرات 

العاملین في جوانب المهارات، القدرات والمعارف المراد إحداثها على مستوى المؤسسة، الوظیفة واألفراد 

یة، كما أن عملیة تحدید اإلحتیاجات التدریبیة هي ألداء المناسب في العملیة التدریبمن أجل التوصل إلى ا

أساس التدریب فهي تعبر عن النقص أو الفجوة الموجودة في أي نظام مؤسساتي لكي تتظافر جهود 

 لحلول المناسبة للمشكالت التي تعترض عملیة التدریب.العاملین في المؤسسة وٕایجاد ا
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 تمهید

یحتل المعلم مكانة كبیرة في المجتمعات نظرا لمهمته التي هي بالدرجة األولى مهمة إنسانیة فهو 

ة المناسبة التي المربي الذي یعمل على تنشئة األبناء وتعلیمهم أهم المبادئ والقیم الالزمة محددا الوسیل

المعلومات واألفكار من أجل ترسیخها في أذهان المتعلمین، خاصة في المرحلة  تساعده على توصیل

اإلبتدائیة التي تعتبر القاعدة األساسیة التي تتشكل فیها شخصیة الطفل ویستطیع تجاوزها بنجاح مكتسبا 

مع  في ذلك مجموعة من المعارف والمهارات السلوكیة  والمعرفیة والوجدانیة التي تساعده على التعامل

جتماعیة بصفة عامة وقد تطرقنا في هذا الفصل إلى المواقف التعلیمیة بصفة خاصة والمواقف الحیاتیة اإل

وقد تضمن المفهوم، الصفات، أهمیة تكوینه، جوانب  "المعلم"تحت عنوان  العنصر األولعنصرین 

نصر الثاني فقد جاء تحت تكوینه، مهامه باإلضافة إلى المهارات والكفایات الواجب توفرها فیه، أما الع

وتضمن تعریفها، خصائصها، أهمیتها، أهدافها، وظائفها، والكفایات المتحكم  "المرحلة اإلبتدائیة"عنوان 

 فیها وختاما الخالصة وقائمة المراجع.
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I- ماهیة المعلم 

 مفهوم المعلم: -1

المعّلم َعِلمه، ِعْلمًا، َعَرَفُه، وَعِلَم هو في نفسه،  أنهو: " قاموس المحیطحسب ما ورد في لغة: 

 .)489، ص2009(محمد إبراهیم، ".ورجل عاِلٌم وعِلیم، جمعه علماءٌ 

یقوم بتنفیذ البرامج التربویة عبر الرسالة المناسبة  المرسل الذي: "یعرف المعلم على أنه اصطالحا 

النفسیة والعقلیة  لة للفهم مراعیا في ذلك خصوصیاتهالتي تصل إلى المتعلم وتقریبها إلى ذهنه، وجعلها قاب

 ).17، ص2014(ولید العید،  والوجدانیة"

ي یصل بین ویعرف أیضا على أنه: "الشخص الذي یقوم بمهنة التدریس، كما أنه الجسر الذ

المدرسة والمجتمع وهو صاحب الرسالة یمتلك الخبرات واإلمكانیات التعلیمیة التي تساعده على تحدید 

 ).939، ص2009(مجدي إبراهیم، األهداف وتنظیم المحتوى واستخدام طرق التدریس وممارسة أسالیب التقویم"

(ناصر الدین  "المعلم هو الفرد المكلف بتربیة التالمیذ في المدارس" ):1974دیالند شیر (تعریف 

 ).44، صد.س.ن زبدي، 

"المعلم هو الشخص الذي لدیه القدرة على تزوید المعرفة للطالب وتحسینها وتقدیم  كالرك:تعریف 

 محتوى جید من المادة الدراسیة وتوفیر التعلم الجید لمختلف الطالب ذوي القدرات والمهارات المختلفة"

 . )310، ص2008(جمال أبو الوفا وسالمة حسین، 

هو الشخص المسؤول عن العملیة التربویة في غرفة  ومن خالل التعاریف السابقة نستنتج أن المعلم

الصف، بحیث یكون بدیال لألسرة في تربیة النشء وٕاكسابه القیم والمهارات الالزمة لمواجهة المواقف 

 طرقالحیاتیة، ویعمل على توفیر المعلومات والمعارف لهم من أجل إعدادهم للحیاة، مستخدما في ذلك 

 واستراتیجیات مناسبة لقدرات المتعلمین.
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 صفات المعلم: -2

 یتمتع المعلم بمجموعة من الصفات نذكر منها ما یلي:

: من المعروف أن مهنة التعلیم من المهن الشاقة التي تتطلب مجهودا بدنیا الصفات الجسمیة -2-1

 :الجسمیة التالیةكبیرا، ولكي یقوم المعلم بدوره كما ینبغي یجب أن یتحلى بالصفات 

 .الجسم السلیم والخلو من العاهات والعیوب واألمراض المعدیة 

 .الخلو من عیوب النطق ومخارج الحروف واأللفاظ 

 .الخلو من ضعف السمع والبصر 

 .ضرورة التمتع بصوت عال وواضح ذو تأثیر في المتعلم 

 .التمتع بصوت معبر وهادف إلى توصیل الرسالة العلمیة بوضوح 

 88، ص2010(عبد الوهاب الجماعي،  الحیویة والنشاط بصفة مستمرة(. 

 : الصفات األخالقیة -2-2

 .القدرة على اإلتصال الجماعي مع المعلمین والمتعلمین 

 .القیادة الجیدة والدیموقراطیة والتعاون مع المتعلمین ألجل تنمیة مواهبهم 

 معهم وٕاتاحة الفرصة لهم للمناقشة وٕاقامة العالقات. فهم التالمیذ والتفاعل 

 .اللین مع التالمیذ والصبر علیهم 

 .التواضع والرحمة والتسامح فهي تعتبر جزءا من العملیة التربویة 

 .قوة الشخصیة والتحكم في السلوك 

 .اإلخالص والجد في العمل التعلیمي 

 27-26، ص ص 2012ة ومیسون الدویري، بسام القضا(أن یكون قدوة لتالمیذه وزمالئه المعلمین(. 

 :: یوجد عدد من الخصائص المعرفیة الواجب توافرها في المعلم وهيالصفات المعرفیة -2-3

  اإلعداد المعرفي والمهني حیث یكون هذا اإلعداد على نحو إیجابي لفائدة التعلیم وتزید من

 فعالیته.

 .التفوق في میدان تخصصه 
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 علمیا وعلى نحو جید بحیث تكون لدیه فعالیة أكبر من المعلم األقل تفوقا وٕاعدادا. مؤهل 

  المعلم وتنوعها. اهتماماتإتساع المعرفة واإلهتمامات فالتعلیم الناجح یرتبط بمدى 

  توافر المعلومات لدیه حول تالمیذه، فالمعلم یجب علیه أن یعرف الكثیر عن تالمیذه كمعرفة

ومستویات نموهم خلفیاتهم اإلجتماعیة واإلقتصادیة، فهذا یجعله أكثر تواصال  أسمائهم وقدراتهم

 ).165، ص2006(عریبات بشیر،  معهم ویفهمهم بطریقة صحیحة

 تتضمن ما یلي: الصفات العقلیة: -2-4

 .القدرة على إكتساب المهارات المختلفة وتوظیفها في المواقف الحیاتیة والعملیة 

 .القدرة على تكییف التفكیر وفق ما یواجهه من مواقف 

 .القدرة على إنتاج أفكار جیدة وجدیدة 

 .التمتع بتفكیر علمي یتصف بالدقة والضبط والمرونة 

 .على المعلم أن یكون باحثا إبداعیا من خالل إنجازاته في إیجاد حلول للمشكالت المهنیة 

 ص 2010(صفاء الغزالي وتوفیق مرعي، والعمل الجاد یعمل على تشجیع المتعلمین على سرعة البداهة ،

 .)136-135ص

ومن خالل هذه الصفات نستنتج أن على المعلم أن یبدي ردود أفعال بطریقة إیجابیة تزرع في 

نفوس المتعلمین الحب والثقة فیه، بحیث یحقق بذلك تفاعال وتعاونا كبیرین داخل غرفة الصف 

 وتحقیق األهداف التعلیمیة.

 ): یوضح أهم الصفات التي یجب توافرها في المعلم04المخطط رقم (

 

 ٍ◌ 

 

 

  
 المصدر: (من إعداد الطالبتین)

 

 صفات المعلم

 الصفات الجسمیة

 الصفات المعرفیة

 الصفات األخالقیة

 الصفات العقلیة
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 :تكوین المعلم أهمیة  -3

 أهمیة تكوین المعلمین في:  نعن أي تكوین آخر وتكم إن عملیة تكوین المعلم عملیة  تختلف

: هو التكوین الذي  یتلقاه المعلم داخل التكوین ویقوم من ترشیح الدخول إلى التكوین األولي -3-1

 التوظیف األول.

على التكوین األكادیمي واإلعداد العلمي التخصصي لمادة الدراسة، بحیث یجب أن یضمن هذا  یركز -

 اإلعداد للمعلم مستوى علمي قوي ودقیق.

اإلعداد العلمي یتضمن اإلعداد التربوي عن طریق المواد التعلیمیة النفسیة واالجتماعیة إلى جانب  -

 مشكالت التالمیذ. الطرائق الخاصة للمادة المتخصص فیها بهدف فهم

: وهو التكوین الذي یتلقاه المعلم من تاریخ ترسیمه إلى التقاعد وذلك من التكوین أثناء الخدمة -3-2

 :ـأجل التحسین واإلتقان ویهتم ب

 استكمال تأهیل المعلم من حیث ینبغي وجود إحتیاجات متعلقة به. -

 ظري والتنظیمي.تكوین المعلم من الجانب الثقافي والمهني بجانبیه الن -

 .)82-81، ص ص 2011(سوفي نعیمة، وتزویده بكل ما هو جدید في میدان تخصصه تجدید خبرات المعلم  -

 جوانب تكوین المعلم: -4

 :هناك أربعة جوانب أساسیة إلعداد المعلم وهي

: یهتم بإعداد المعلم في المادة أو المواد التخصصیة التي الجانب األكادیمي التخصصي -4-1

سیقوم بتدریسها، فإعداده في مادة تخصصه شرط ضروري لنجاحه في مهمة التدریس، فاإلعداد 

األكادیمي یجب أن یركز على المهارات والمفاهیم التي تبنى علیه مادة تخصصه، بحیث یدرك المعلم 

 القوانین والنظریات األساسیة في العلوم.
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حیة التربویة والنفسیة ویتعلق بالتدریس كمهنة من یهتم بإعداد المعلم من النا الجانب التربوي: -4-2

حیث أصوله النظریة والعلمیة وتزوید المعلم بالنظریات واألفكار واإلتجاهات الخاصة بتعلیم المواد 

 الدراسیة وتطبیقاتها.

: یهتم بتزوید المعلم بثقافة عامة تتیح له التعرف على علوم أخرى غیر الجانب الثقافي -4-3

تخصصه، فكلما زادت معلوماته بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بمادة تخصصه كلما كان قادرا على 

كسب إحترام التالمیذ وكسب ثقتهم به من جهة ومواجهة المواقف التعلیمیة المختلفة من جهة أخرى 

العامة یساعده في نضج شخصیته وقیامه بدوره اإلجتماعي في التعرف على فاكتسابه للثقافة 

 المشكالت في البیئة التي یمارس فیها مهنته.

: یهتم بتنمیة المعلم من الناحیة النفسیة واالجتماعیة بما الجانب الشخصي واالجتماعي -4-4

كل جید ما لم تكن له یتماشى مع متطلبات مهنة التدریس، فالمعلم لن یستطیع ممارسة عمله بش

 صحة نفسیة، بحیث تتاح له فرصة إنماء عالقاته مع اآلخرین على أساس اجتماعي تفاعلي سلیم
 .)97-96، ص2014(عفاف  مصطفى، 

 مهام المعلم: -5

 فیما یلي: تتمثل أدوار المعلم

توفیر مناخ إیجابي في الصف، فللمناخ النفسي واالجتماعي داخل غرفة الصف تأثیر كبیر في   -

تماسك تالمیذ الصف واستجاباتهم للمعلم، فالمناخ الذي یسوده الشعور بالدفء والصداقة في العالقات 

ویكون ذلك من خالل وى الدافعیة للتعلم لدى التالمیذ، یساعد في تحقیق األهداف التعلیمیة ویزید من مست

على مهارات االتصال، إمتالكه  مهارات العمل مع  قیامه بعدة إجراءات منها التزود باستراتیجیات مساعدة

(إیهاب المصري وطارق صلة بإهتمامات التالمیذاستخدام األنشطة التعلیمیة ذات الجماعة وبناء العالقات و 

 .)112-211، ص ص2014محمد، 

ى المناقشة فیما بینهم مع المحافظة على سیر المناقشة الجماعیة نحو األهداف مساعدة المتعلمین عل -

 ).182ص ،2014شبر وآخرون،  (خلیل المسطرة

 اإلشراف على التالمیذ وتجهیز غرفة الصف. -
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 المشاركة في تحدید المناهج التربویة وأنواع النشاط التعلیمي للتالمیذ. -

(محمد  توضیح وشرح األهداف للتالمیذ فعلى أساسها تتعرفون على قدراتهم وبالتالي یدركها المعلم یفهمها -

  ).369-368، ص ص2009لعبیدي، 

وسیط تربوي ومستهل لظروف البیئة الصفیة من أجل مساعدة المتعلم على التكامل والفاعلیة وتحقیق   -

 الذات.

(باسم الصرایرة ة غیر مباشرة یركز في توجیه المتعلم حسب حاجاته موجه للتالمیذ ویكون ذلك بطریق -

 )20، ص2009 وآخرون،

تشجیع التالمیذ على تولید المعرفة من خالل حثه على استخدام الوسائل التقنیة والقیام بكتابة األبحاث  -

 العلمیة.

والتركیز على  لذات في التعلمإتاحة الفرصة للمتعلم بالمشاركة في العملیة التعلیمیة واإلعتماد على ا -

 . )27، ص2007حسین أبو ریاش وزهیة عبد الحق، ( والتواصل وٕاتخاذ القرار ياكتسابه مهارات البحث الذات

نستنتج من كل ما سبق من األدوار أن المعلم هو المحرك لعملیة التعلم، ویدفع المتعلم نحو التعلم 

الفردي واكتساب المعارف من خالل اإلعتماد على ذاته ویعمل كموجه ومرشد للعملیة التعلیمیة بحیث یقدم 

كما أنه وسیط بین المعرفة مجموعة لإلرشادات التي تجعل المتعلم ال یخرج عن نطاق العملیة التعلیمیة، 

 والمتعلم والمجتمع ویساعده على إنتقاء كیفیة تنظیم وٕاختبار المعلومات.

 مهارات الواجب توافرها في المعلمال -6

 یجب على المعلم أن یمتلك مجموعة من المهارات التي تساعده على أداءه من بینها ما یلي:

فهو عملیة  ذلك فهو مهارة تمثل منهجا أو أسلوبا  منظما للعمل، عالوة على :التخطیط للدرس -6-1

فعالیة وكفاءة فالتخطیط یمثل الرؤیة الواعیة عقلیة منظمة هادفة تؤدي إلى بلوغ األهداف المنشودة ب

الشاملة لجمیع عناصر الوحدة التعلیمیة ویكون قبل بدء عملیة التدریس، فیساعده في اإلعداد لمواجهة 

( عزت المواقف التربویة، ویرتبط بقدرة المعلم على التصور المسبق لعناصر ومتغیرات الموقف التعلیمي

 .)82، ص2008جردات وآخرون، 
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 في:: تتمثل مراحل تخطیط الدرس -6-1-1

 المحتوى والزمن المتاح.و معرفة الفئة المستهدفة وبیئة التدریس والوسائل المتوفرة مع تحدید األهداف  -

دید طریقة التدریس المناسبة لتحقیق األهداف وكیفیة استخدام الوسائل واألنشطة وكیفیة تهیئة البیئة تح -

 التدریسیة.

 .)111، ص2006(فخري خضرة، نتائج الفئة المستهدفة وبیان الخلل إذا لم یتم تحقیق األهداف -

التخطیط للدرس بالنسبة : ترجع أهمیة دراسة أهمیة دراسة التخطیط بالنسبة للمعلمین -6-1-2

 إلى:دادهم وأثناء ممارستهم للمهنة للمعلمین في مرحلة إع

یساعد التخطیط المعلمین في مرحلتي اإلعداد والممارسة على الوعي باألهداف التربویة المراد تحقیقها  -

 وعلى إكتساب المهارة في إشتقاق أهداف أخرى.

 یمي والعوامل المؤثرة فیه.یساعدهم على اإللمام بمكونات الموقف التعل -

 یساعدهم على إكتساب المهارة في وضع النظم والسیاسات المناسبة لتتبع تنفیذ الموقف التعلیمي. -

 یمكنهم من إختیار الخبرات المناسبة وٕاعدادها واستحضار اإلمكانیات المادیة الالزمة. -

ألدوات الالزمة لها، والتدرب على تطبیقها سیاسة التقویم والمتابعة وٕاعداد المواقف وا یساعدهم في رسم -

 .)26، ص2001(محمود شوق، واستخراج النتائج منها

 هي: لدرس: هناك مجموعة من المبادئ لعملیة التخطیط لمبادئ التخطیط -6-1-3

 الواقعیة أي أخذ الوضع القائم بعین اإلعتبار من حیث طبیعة البناء واإلمكانیات.  -

ة على مواجهة التغیرات المختلفة والعوامل التي تحدث للمتعلم فهي تمكن المعلم المرونة من أجل القدر  -

 من التعدیل أو الزیادة في محتوى البرامج التعلیمیة حسب ما یتناسب مع قدرات المتعلمین.

فقط من جوانب العملیة التعلیمیة التعلمیة بل  على جانب واحد الشمول فال یجب أن یقتصر التخطیط -

 میع عناصرها.شاملة لج
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المشاركة أي إشراك المتعلم في تصمیم وحدات الدرس من أجل تفادي أي نقص في البیانات الالزمة  -

 لعملیة التدریس.

(محمد الناجح یوفر الوقت للمعلم وخاصة عند تنفیذ الدرس لجید ومراعاة استغالله، فالتخطیطالتوقیت ا -

 )366-365، ص ص 2008لعجیمي، 

 :تنفیذ الدرس مهارة -6-2

المعلم في نشاطه التعلیمي  هاوهي سلوكیات تدریسیة یظهر  :تعریف مهارة تنفیذ الدرس -6-2-1

لتحقیق أهداف الدرس، بحیث تظهر هذه السلوكیات من خالل ممارسات المعلم في صورة بإستجابات 

 (إیمان: الموقف التدریسي إنفعالیة أو حركیة أو لفظیة تتمیز بالدقة والسرعة في األداء والتكیف مع ظروف

 ).288، ص 2010عمر، 

 متطلبات تنفیذ الدرس:  -6-2-2

إثارة الدافعیة لدى المتعلمین فیحتاج تنفیذ الدرس إلى توفر قدر كبیر من الدافعیة لدى المتعلم، بحیث  -

رفع  یستطیع المعلم إثارة إنتباهه وذلك من خالل طرحه لبعض األسئلة وغیر ذلك من وسائل تعمل على

دافعیة المتعلم شرط أن یكون ذلك بدایة الدرس، فهذا یساعد على التركیز واإلستعداد الجید له وبالتالي 

 یصبح أكثر قابلیة للمراجعة.

المرونة فإختیار المعلم لمادة تعلیمیة معینة تكون ذات صلة بموضوع الدرس لذلك یظهر المعلم لتعدیل  -

 مع المتعلمین.خطة الدرس بصورة جزئیة حتى تتالءم 

إعداد األسئلة وتوجیهها فالسؤال هو مجموعة من الكلمات التي توجه المتعلم نحو التفكیر في خلق  -

اإلستجابة، لذا تعتبر مهارة إعداد األسئلة وطرحها جزء من العملیة التعلیمیة، فهي تعطي الفرصة للمعلم 

 أنها تستخدم كتقویم مستمر داخل الفصل.لمعرفة نواحي الضعف والقوة لدى المتعلمین، باإلضافة إلى 

الوسیلة التعلیمیة فالمعلم یحد الوسیلة المناسبة لتقدیم الدرس وأهدافه في مرحلة التخطیط واإلعداد  -

 للدرس، وذلك لبلوغ أهداف الدرس بحیث تكون الوسیلة  مرتبطة بهذه األهداف.

الكتاب المدرسي فهو أحد المعینات األساسیة للتعلم، فیستخدمه المعلم في إعداد الدروس  إستخدام -

 ).289، ص 2010(إیمان عمر، ویوجه المتعلمین إلستخدامه في فهم الدروس وتنمیة مهاراتهم



 ..معلم المرحلة اإلبتدائیة.............................الفصل الرابع......................
 

54 
 

 : مهارة تقویم الدرس -6-3

افه، ویمارسه وشامل على مدى نجاح الدرس ومدى تحقق أهد ویقصد به إصدار المعلم حكم عام

المعلم بأنواعه (القبلي، التكویني، الختامي) والهدف الرئیسي منه هو تحدید مدى نجاحه في ضوء معاییر 

 التخطیط مما یكون له تأثیر على:

: من حیث كونه حافز على التعلم واستغالل قدرات المتعلمین لإلرتفاع للمستوى المتعلم -6-3-1

معرفة نواحي القوة والضعف أي أنه یساعد على إكتشاف قدراته تحصیلهم وأدائهم، وقد یساعد على 

 لتحسین أدائه.

: فالتقویم وسیلة لتشخیص نشاطات التعلم التي یستخدمها كوسیلة لمعرفة مستویات المعلم -6-3-2

التالمیذ مما یساعده على توجیههم ومعرفة المشكالت اإلجتماعیة والنفسیة ومشكالت التكیف مع المجتمع 

 سي والخارجي.المدر 

: حیث یعمل التقویم على الكشف عن مواطن القوة والضعف في الهیكل التدریسي المدرسة -6-3-3

للمدرسة أو أعضاء هیئة التدریس، تقوم كذلك من حیث الوسائل واإلمكانیات المتاحة لحدوث عملیة 

 .)204-203، ص ص 2008(عادل سالمة، التعلیم والتعلم

 المهارات الواجب توفرها في المعلم ): یوضح05الشكل رقم (

 

 

 المصدر: (إعداد الطالبتین)

 

 

 

 

 

 التقویم التنفیذ  التخطیط المعلم
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 كفایات المعلم الفعال -7

  تتضمن كفایات المعلم الفعال ما یلي.

: وهي تلك الكفایات التي تركز على عملیة التدریس وطریقة إلقاء الدروس الكفایات التدریسیة -7-1

ولكن یوجد نقص في تحقیق األهداف لقلة تركیزها على المتعلم ولتفادي هذا النقص یجب على المعلم 

 إعتماد طرق ذات تأثیر إیجابي كالحوار وبناء الشخصیة والخبرة وذلك من خالل المالحظة.

: فال یقتصر دور المعلم على التدریس فقط، وٕانما یقوم بأعمال إداریة ال تقل ریةالكفایات اإلدا -7-2

عن عمله في التدریس، حیث ترتكز الكفایات اإلداریة في التخطیط والتبسیط لمادته الدراسیة، باإلضافة 

إلى التوجیه واإلشراف، وضع قواعد وأنظمة تضبط الفصل، ویتحقق ذلك من خالل إكتسابه لمهارات 

 لتخطیط، التنظیم، التوجیه.ا

: تعد عملیة اإلتصال عملیة مستمرة مع الطالب داخل الفصل وخارجه واإلتصال كفایات اإلتصال -7-3

بمصادر المعلومات المحلیة والعالمیة، ولذا فإن المعلم یجب أن یكتسب مهارات اإلتصال مع األفراد 

ق أعماله مع إعطاء الفرصة للتالمیذ باإلتصال والجماعات ومع التقنیات الحدیثة التي تساعده في تحقی

 فیما بینهم.

: فالمعلم الفعال هو القادر على إستثمار الوقت ویحافظ علیه ویستفید منه كفایات إدارة الوقت -7-4

وذلك من خالل التخلص من مضیعات الوقت داخل الفصل ألنها تأخذ جزءا كبیرا من وقت المعلم الذي 

 لمادة الدراسیة وتبسیطها لهم، والحوار مع الطالب ورعایة سلوكهم.یجب أن یبدله في شرح ا

القدرة على التحكم في الصف وتمكنه من معرفة طرق التعامل مع  تمنح هذه الكفایات للمعلم

التالمیذ، وتمكنه كذلك من فهم سلوكاتهم واتجاهاتهم، وبالتالي مساعدته على توجیههم نحو األنشطة ذات 

، ص ص 2008(عادل سالمة،  ماماتهم حتى یتوصل إلى تحقیق األهداف التربویة المسطرةصلة بقدراتهم وٕاهت

203-204(. 
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 ): یوضح أهم كفایات المعلم الفعال06الشكل رقم ( 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: (إعداد الطالبتین)

II- المرحلة اإلبتدائیة 

 ةتعریف المرحلة اإلبتدائی -1

على أنها: "تلك المدرسة التي تعالج التلمیذ بالتربیة، وأن  )1980(شوش وعبد الجواد بام عرفها

على مقدار التعلیم اإلبتدائي في كل أمة یتطلع بمسؤولیة تربیة الغالبیة من المواطنین وٕاعدادهم  للحیاة، و 

 .اإلبتدائیة في أداء وظیفتها هذه یتوقف مستقبل البالد إلى حد كبیر"نجاح المدرسة 

نوع التربیة والتعلیم التي تقدم فیه، وبذلك یعتبر التعلیم تعلیم اإلبتدائي وبحیث یكون اإلهتمام بال

یقدم الخطوة  اإلبتدائي هو األساس الذي تقوم علیه مراحل التعلیم األخرى، وبذلك فإن التعلیم اإلبتدائي

، 2010، العجالن (عبد العزیز األولى لتربیة الطفل وتنشئته تنشئة مقصودة لیعود إلى تقدم المجتمع وٕازدهاره.

 )12ص

" المستوى األول من مرحلة التعلیم األساسي تعمل على جعل التلمیذ بأنها: )2000الشیلي (عرفها 

 .)47، ص2010(نجم الموسوي ورجاء زبون، .عضوا فاعال في مجتمعه"

وفي ضوء هذه التعاریف یتضح لنا أن المرحلة اإلبتدائیة هي أول مرحلة تعلیمیة منظمة إلزامیة 

ومجانیة، وتهدف إلى إعداد التلمیذ لمواجهة كافة الصعوبات التي تواجهه في المواقف الحیاتیة، كما أنها 

 خالقیة.تعمل على تنمیة شخصیته من مختلف الجوانب المعرفیة والسلوكیة واأل

 كفایات المعلم

كفایات 

 تدریسیة

كفایات 

 إداریة
كفایات 

 إتصالیة

كفایات 

 إدارة الوقت
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 خصائص المرحلة اإلبتدائیة -2

 )77-76، ص ص2014(هریكش هدى، یتمیز التعلیم في المرحلة اإلبتدائیة بمجموعة من الخصائص هي: 

التعلم في هذه المرحلة موحدا فهو یعمل على ضمان تربیة قاعدیة متكاملة تساعد على النمو  یكون -

 .الشامل لشخصیة التلمیذ من جمیع جوانبها (معرفیة، نفسیة، سلوكیة، اجتماعیة، ثقافیة)

 التعلم إلزامي أي حق لجمیع المواطنین وفي نفس الوقت واجب علیهم. -

بسطة فهي تبسط المادة التعلیمیة للتالمیذ وتنظمها وفق أسس تربویة من أجل المرحلة اإلبتدائیة بیئة م -

 تسهیل استیعابها علیهم.

 المرحلة اإلبتدائیة بیئة موسعة فهي توسع آفاق التالمیذ ومداركهم نحو ذواتهم وأدوارهم. -

یذ من خالل المرحلة اإلبتدائیة هي مرحلة إستكشافیة حیث تعمل على اكتشاف میول ورغبات التالم -

 األنشطة التفاعلیة التي تقدمها لهم.

هذه الخصائص نستنتج أن المرحلة اإلبتدائیة بیئة تسمح للمتعلم بأن یكون عنصر مهما  من خالل

في عملیة التعلم لكي تجعله یعبر عن حاجاته بطریقة صحیحة وتسمح له باكتشاف اتجاهاته ومیوله من 

ا خالل األنشطة التي یقوم بها في بیئة الصف حیث تعمل على تبسیط المعلومات له من أجل استیعابه

 وتكوین معارف ذات داللة بالنسبة له.

 أهمیة المرحلة اإلبتدائیة -3

 )96-95، ص ص2004 (محمد العبیدي، یة فیما یلي:تتمثل أهمیة المرحلة اإلبتدائ

 هي وعاء التكییف المؤثرة والتكوین الفعال لشخصیات التالمیذ. -

 تعدیل معالم ثقافة التالمیذ ومعارفهم التي تالزمهم والتي یصعب علیهم إنتزاعها.  -

 تعدیل نفسیة التالمیذ من خالل مناهجها المتبعة في تعلیمهم القیم والمعارف. -
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م) فأكدت أهمیة هذه المرحلة لدى جمیع 1948جاءت الوثیقة العالمیة الخاصة بحقوق اإلنسان سنة ( -

دت جمیع الدول بأن تلتزم بالتعلیم اإلبتدائي وتعمل على التوسع فیه والنهوض به حیث الدول، حیث نا

 اعتبرته المدخل الطبیعي لحقوق اإلنسان.

 لقد اهتمت معظم الدول بهذه المرحلة من التعلیم فخصصت لها الكثیر من األموال. -

 .وضع الخطط لنشر المدارس اإلبتدائیة -

 في القضاء على األمیة. دور التعلیم اإلبتدائي -

 اعتبارها في كل الدول سواء المتقدمة أو المتخلفة مرحلة إلزامیة ومجانیة. -

 التعلیم اإلبتدائي القاعدة األساسیة في عملیة التعلم والتعلیم. -

 التعلیم اإلبتدائي یعتبر نقطة تقاطع اإلشتراك حیث تتقارب فیها اإلتجاهات والمستویات. -

لة اإلبتدائیة أهمیة بالغة في تحقیق التكیف والنمو للتلمیذ من النواحي النفسیة یتبین أن للمرح

والمعرفیة وتهتم بتعلیمه مبادئ وقیم مجتمعه، فهي البیئة التعلیمیة األولى التي یتلقى فیها المبادئ 

نها المؤسسة والمهارات األولیة التي یحتاجها في المراحل الالحقة، وهي حق لكل فرد كما أن لها أهمیة كو 

 االجتماعیة الثانیة بعد األسرة التي تتولى تنشئة األطفال وتحقیق تربیة سلیمة لهم.

 أهداف المرحلة اإلبتدائیة -4

 )49،ص2004(عبد الفتاح الفواجا،:تكمن أهداف المرحلة اإلبتدائیة في

وذلك  صالح المجتمع،داتهم و توجیهها لصالح التلمیذ و الكشف عن میول التالمیذ و قدراتهم و إستعدا -

 اإلرشاد المهني السلیم.من خالل عملیة التوجیه و 

 العمل على تكاملها.و  تنمیة شخصیة التالمیذ -

 التجدید.ب تربیة سلیمة وتشجیع اإلبتكار و الشباتربیة األطفال و  -
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نظري ربط الجانب الها عملیا داخل المدرسة وخارجها و ممارستیم التالمیذ معنى الدیموقراطیة و تعل -

 بالجانب العملي.

 تربیة النشء تربیة سلیمة لیكونوا مواطنین صالحین. -

ربط المدرسة ة ومواجهة التغیرات اإلجتماعیة و المستقبلیوالحاضرة و إعداد التالمیذ لفهم حیاتهم الماضیة  -

 تنمیة القیم.اث الثقافي والحضاري والروحي و بالحیاة الیومیة الواقعیة ونقل التر 

احي شخصیتهم العقلیة والجسمیة والنفسیة والخلقیة واإلجتماعیة بتربیة التالمیذ من جمیع نو  اإلهتمام -

 مسؤولیاتهم تجاه وطنهم وأمتهم .اطنین صالحین یقومون بواجباتهم و القومیة ،لیكونوا مو و 

 المعاقین من التالمیذ ذوي الحاجات الخاصة.العنایة بالمتفوقین والمتخلفین و  -

 المهني وغیره لكل مواطن.األساسي و توفیر العلم  -

 المسائل الرئیسیة للحیاة الواقعیة.تنظیم خططها ومناهجها حول العملیات األساسیة و 

تنمیتها اإلنسانیة والعمل على تطویرها و ممارسة األسالیب الدیموقراطیة فكرا وعمال في كل المعامالت  -

 بین جمیع أفرادها

المتعلم من جمیع جوانب  أن المرحلة اإلبتدائیة تسعى أن تنميیتبین من خالل هذه األهداف 

شخصیته وغرس روح التواصل وتعلم المبادي األساسیة لمواجهة المواقف التربویة والحیاتیة، مع إكسابه 

 ضرورة التحلي بالقیم والعادات السلیمة السائدة في مجتمعه.

 وظائف المرحلة اإلبتدائیة -5

 )34-33، ص ص2004(علي الشهاب وعلي وطفة، بتدائیة فیما یلي: تتمثل وظائف المرحلة اإل

وٕانما تكمن وظیفتها في دمج هذه  ،إن وظیفة المدرسة اإلبتدائیة ال تقف عند حدود مثل المعارف فقط -

 المعارف في أوساط المتعلمین.

لها في صور أولیة حیاة االجتماعیة وتمثیالمدرسة اإلبتدائیة هي مؤسسة إجتماعیة تعمل على تبسیط ال -

 تحسین الحیاة له وجعله أكثر تفاهما لما یدور حوله. بسیطة للمتعلم، وبالتالي
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 تعمل على تحویل القیم والعادات وغرسها في نفوس التالمیذ. -

االجتماعیة فهي المؤسسة الثانیة بعد األسرة التي تقوم بإعداد األجیال نفسیا وسلوكیا ومعرفیا  التنشئة -

 وأخالقیا ومهنیا من أجل أن تحقق لهم المساهمة في نشاطات الحیاة المختلفة.

 تحقیق التربیة الفنیة للتلمیذ كالرسم والموسیقى من أجل تنمیة الجوانب اإلبداعیة لدیه. -

غایات االجتماعیة التي یحددها المجتمع باعتبارها همزة وصل بین األسرة والدولة، فهذه األخیرة تحقیق ال -

 تقوم بتحدید أهداف التربیة وغایاتها واستراتیجیات العمل المدرسي ومناهجها.

مي تلبیة إحتیاجات التكنولوجیا الحدیثة من خالل تكوینها لألفراد وكذلك تلعب دور في زیادة الدخل القو  -

وتحقیق النمو االقتصادي من خالل تأسیس مدارس فنیة ومهنیة تتصل بعملیة اإلنتاج الصناعي المتطور 

 ومواكبته.

 م فیها في نهایة المرحلة اإلبتدائیةالكفاءات المتحك -6

محمد،  القمح(بو اآلتي: كهناك مجموعة من الكفاءات یتحكم فیها تلمیذ المرحلة اإلبتدائیة في نهایتها وهي 

 )64-63، ص ص 2015

 كفاءات ذات طابع فكري: -6-1

 أن یكون قادرا على معرفة محیطه وقواعد الحفاظ علیه. -

 أن یكون قادرا على الفهم واإلنتقاء الموضوعي لمختلف المعلومات -

 أن یكون قادرا على البحث عن المعلومات ومعالجتها. -

 مختلفة في وضعیات مختلفة.أن یكون قادرا على القیام بعملیات عقلیة  -

 كفاءات ذات طابع إجتماعي: -6-2

 لتحقیق مشروع جماعي.العمل ضمن فریق  -

 التحكم في المعارف القاعدیة. -
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 احترام اآلخرین. -

 معرفة رموز السیادة الوطنیة. -

 استغالل المصادر التاریخیة ووضع عالقات مع األحداث. -

 كفاءات ذات طابع اتصالي: -6-3

 اكتساب اللغة العربیة لفهم مختلف مجاالت التعلم. -

 القدرة على التعبیر وٕابداء األفكار. -

 القراءة بطالقة لمختلف النصوص والوضعیات. -

 القدرة على تحریر مختلف أنماط النصوص. -

 التحكم في استعمال اللغة األجنبیة األولى. -
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 خالصة

ستند إلیها المدرسة، فهو یعمل عملیة التعلیمیة، والركیزة التي تللمعلم المرحلة اإلبتدائیة هو أساس 

على بناء شخصیة التلمیذ لذا ینبغي تأهیله وتكوینه في مجاله التربوي مما یمكنه من أداء مهماته بمهارة 

وكفاءة عالیة تسمح له بإثراء المتعلم وتنمیة الشعور لدیه بضرورة وأهمیة التعلم في الحیاة كونه عملیة 

طة وتعلیمها للتلمیذ إلى المعقدة حتى یصبح لدیه قدرة مواجهة هادفة ومستمرة تبدأ باألجزاء البسی

الحیاة مهارات حل المشكالت، كما أن المرحلة اإلبتدائیة هي القاعدة التي یتعلم فیها التلمیذ  والصعوبات 

تزرع فیه ضرورة التواصل مع اآلخرین خاصة  حیثوتكوین العالقات اإلنسانیة والخروج من حیز األسرة 

ط المدرسي من أجل تحقیق التكیف وبالتالي تحقیق نوع من التوازن من الناحیة االجتماعیة في المحی

 والثقافیة والنفسیة.
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 تمهید:

وخطط  تعتبر المقاربة بالكفاءات عن مجموعة من المعارف اإلجرائیة التي تكون على شكل تصامیم

البحث واإلنجاز، وتتوقف على قدرة المتعلم تربویة تسعى إلى تحقیق مبدأ التعلم الفردي من خالل 

واتجاهاته ومهاراته في ربط العالقات بین المتغیرات البحث والتقصي وتشكیل المعرفة، فهي بمثابة تیار 

التجدید في مجال التربیة والتعلیم  على غرار المقاربة باألهداف ویمكن وصفها على أنها مرحلة إنتقالیة 

وقد تضمن هذا الفصل على مفهوم المقاربة بالكفاءات   تجربة واألداءمن الحشو والتلقین إلى ال

خصائصها، مبادئها، مستویاتها، أهدافها باإلضافة إلى طرق التدریس والتقویم في ظل هذه المقاربة وختاما 

 خالصة للفصل وقائمة المراجع.
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 مفهوم المقاربة بالكفاءات -1

 المقاربة: -1-1

 : لغة -1

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة بمعنى "قارب األمر ترك العلو، وقصد السداد والصدق  حسب

 )228، ص2013(ناجي تمار وآخرون، كما تعنى الدنو من شيء أو شخص ما". فیه،

 : " هي أسلوب معالجة موضوع أو مشكل"La Rousseوحسب القاموس الفرنسي 

 )229صم، 2013(ناجي تمار وآخرون، : إصطالحا -2

المقاربة هي تصور ذهني ودراسة موضوع أو تناول مشروع أو مجموعة من المبادئ یستند إلیها 

تصور وبناء منهاج تعلیمي، وهي منطلق لتحدید اإلستراتیجیات والطرق والتقنیات الضروریة، والمقاربة في 

اد برنامج دراسي، وكذا إختیار التعلیم تعني القاعدة النظریة والتي تتكون من المبادئ التي یقوم علیها إعد

 استراتیجیات التعلم والتقویم.

 الكفاءة -1-2

  لغة :-1

ورد في لسان العرب البن منظور: "كافاه على الشي، مكافأة وكفاًء جازاه، نقول مالي به قتٌل وكفاء 

 )111، ص1999منظور، ال(ابن أي ال مالي به طاقة على أن أكافئه، والكف النظیر".

ا أي رجعوا د وجها فصرفتهم إلى غیره فأن كفوؤ " كفأت القوم كفا إذا أراح: اكما ورد في الصح

 )67، ص1990(أحمد عطا، .والكفئ النظیر، المصدر كفاءة ونقول ال كفاءة له أي ال نظیر له"

  إصطالحا: -2

حركیة التي تسمح للفرد بممارسة  الكفاءة هي مجموعة من السلوكات الوجدانیة، المعرفیة والنفسو" 

(فاطمة الزهراء بوكرمة، نشاطه المعقد بفعالیة، وتشمل الكفاءة المعرفة العلمیة والوجدانیة والمعلومات اإلجرائیة".

 )141، ص2009
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 :المقاربة بالكفاءات -1-3

ت ذات ما یقدر الفرد عن إنجازه، وتعني إمتالك المعرفة وٕایجاد ممارسا " تمثل المقاربة بالكفاءات

نوعیة معترف ها في مجال محدد، وتسعى المقاربة بالكفاءات إلى تحقیق األهداف الثالث الرئیسیة 

 التالیة:

 .ما ینبغي على التلمیذ أن یتحكم فیه مع نهایة كل طور دراسي 

 .إعطاء معنى للتعلیمات لدى التلمیذ من خالل تنمیة الدافعیة لدیه 

  ص 2005(حاجي فرید،  على التصرف مع الوضعیات المركبة.التركیز على اكساب المتعلم القدرة ،

69( 

ومن خالل التعاریف السابقة نجد أن مفهوم المقاربة بالكفاءات یشیر إلى مجموعة اإلتجاهات 

والتصورات التي تطبق في المدارس، والتي تمكن التلمیذ من تجسید المعارف التي یكتسبها إلیجاد حلول 

یمیة، فهي بذلك بیداغوجیا تستهدف جعل المتعلم ینظم معارفه من أجل للمشكالت والمواقف التعل

استخدامها في معالجة وضعیات تربویة معقدة تستثیر التفكیر لدیه وتحفزه لمعرفة وٕایجاد الحلول المناسبة 

 لها.

 خصائص التدریس بالمقاربة بالكفاءات -2

هناك مجموعة من الخصائص التي لخصت من قبل مركز الدراسات البیداغوجیة وهي كما یلي 

 :)73، ص2013( لعزیلي فاتح، و) 71، ص2009(بوجمیعة مصطفى، 

 الكفاءة محطة نهائیة لمرحلة دراسیة أو تكوین.  -1

 تتمیز بالشمولیة كونها تنجد المعارف والمهارات ذات مستویات مختلفة. -2

 اإلدماج أي أنها تقتضي اكتساب تعلمات في المجاالت المعرفیة والوجدانیة والحس حركیة. -3

 قابلة للتقویم وذلك من خالل سلوكیات قابلة للمالحظة في وضعیة ما.  -4

الوظیفیة أي أن إمتالك التلمیذ معارف ومهارات یبقى دون معنى إذا لم تستثمر في نشاط محفز،  -5

 ن ربط التعلمات وٕانتقال أثر التعلم.وبالتالي تمكنه م
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الترابطیة أي اإلرتباط بفئة من الوضعیات ذات المجال الواحد، حیث أن ممارسة الكفاءة ال یمكن أن  -6

 یتم إال في إطار حل فئة من الوضعیات المتكافئة.

ات یمكن القول أن لكل كفاءة سیاق تكتسب فیه ذلك ألنه سیاق متنوع یعالج مجموعة من الوضعی

كذلك مقاربة تتمركز حول المتعلم وتهتم به من كافة جوانب نموه وتعمل على اكسابه المهارات والمعارف 

 الالزمة ووضعه في مواقف تستدعي إیجاد حلول جدیدة بهدف تقویم أدائه في ظل المقاربة بالكفاءات.

 مبادئ المقاربة بالكفاءات -3

 )59، ص2016(وسیلة بن معتوق، تتمثل مبادئ المقاربة بالكفاءات فیما یلي: 

: بمعنى تحلیل عناصر الكفاءة انطالقا من وضعیة شاملة (وضعیة معقدة، نظرة عامة، اإلجمالیة -3-1

مقاربة شاملة) لیسمح هذا المبدأ بتحقیق قدرة المتعلم على تجمیع مكونات الكفاءة التي تتمثل في السیاق 

 المعرفي السلوكي والداللي والفعلي.

: أي تفعیل المكتسبات القبلیة وبناء مكتسبات جدیدة وتنظیم المعارف ویعود أصل هذا البناء -3-2

 المبدأ إلى البنائیة، ویتعلق األمر بالنسبة للمتعلم بالعودة إلى معلوماته السابقة وربطها بمكتسباته الجدیدة.

ة على التعرف عنصر یتضمن حصیلة معارف وسلوكات تؤهله للقدر  : حیث تعتبرهالتعلیم -3-3

 والتصرف والتكیف.

التطبیق: یعني ممارسة الكفاءة بغرض التحكم فیها، بما أن الكفاءة تعرف عند البعض على أنها  -3-4

 القدرة على التصرف في وضعیة ما بحیث یكون المتعلم نشطا في تعلمه.

مییز بین مكونات اإلدماج: ربط العناصر المدروسة إلى بعضها البعض، كما یتیح للمتعلم الت -3-5

 الكفاءة بهدف إدراك المتعلم لما یتعلمه.

 : الربط بین أنشطة التعلیم والتعلم والتقویم، والتي ترمي كلها إلى تنمیة الكفاءة.الترابط -3-6

من خالل هذه المبادئ نستطیع القول أنها متكاملة فیما بینها بحیث تعمل على تنمیة المتعلم من 

ت ومواقف مختلفة، وتعلمه طریقة الربط بین المعارف وتنظیمها، واستدعائها كافة الجوانب وفي وضعیا
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وقت الحاجة لها، كما تشیر إلى تعلیمه كیفیة إدماج المعلومات لتكوین معرفة شاملة حول موضوع ما 

 ومساعدته على التكیف.

 مستویات المقاربة بالكفاءات -4

، 2010(العطوي آسیا، و) 77-76، ص ص2011(لعرابي محمود، تتمثل مستویات المقاربة بالكفاءات فیما یلي: 

 )47ص

 الكفاءة القاعدیة:  -4-1

وتمثل المستوى األول وهي مجموع نواتج التعلم األساسیة المرتبطة بالوحدات التعلیمیة وتوضح بدقة 

توى أن ما سیفعله المتعلم أو ما سیكون قادر على أدائه في ظروف محددة، لذا یجب علیه في هذا المس

یتحكمن فیها لتتسنى له الدخول دون مشكالت في تعلمات جدیدة والحقة فهي األبعاد الذي یبنى علیه 

 التعلم.

 الكفاءة المرحلیة: -4-2

داف الختامیة للدرس لجعلها أكثر قابلیة للتجسید تتعلق بمحتوى یسمح هذا المستوي بتوضیح األه 

 ءات القاعدیة.أو فصل أو مجال معین، وهي مجموعة من الكفا

 الكفاءة الختامیة:  -4-3

تصف عمال كلیا، تتمیز بطابع الشمول والعمومیة تعبر عن مفهوم إدماجي لمجموعة من الكفاءات 

 المرحلیة یتم بناءها من خالل سنة دراسیة.

 الكفاءة المستعرضة: -4-4

كونة من مجموعة تسمح بالتأثیر بفعالیة في وضعیات مختلفة في كفاءات مواد مختلفة، فهي مت 

من التعلیمات والمعارف المدمجة في مجاالت متنوعة مرتبطة مادة دراسیة واحدة أو اكثر حیث توظف 

 في وضعیات متشابهة أو مختلفة.
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یتضح أن مستویات الكفاءة مترابطة ومتتابعة، حیث تكمل بعضها في األهداف والبناء وتساعد 

ه حسب ما یتماشى مع الموقف التعلیمي وتحقق له وحدة المتعلم على تنظیم معلوماته وتعدیل سلوكات

 اإلدماج والشمول في اإلكتساب وتكوین المعارف.

 أهداف المقاربة بالكفاءات -5

(هني خیر لقد جاءت بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات على غرار الكثیر من األنظمة التربویة بغرض 

 )24ص ،2005الدین، 

تجاوز الواقع المعتمد في المدارس الجزائریة القائم على الحفظ واإلسترجاع وعلى منهج المواد الدراسیة  -

 المنفصلة.

تفادي التجزئة الحالیة التي تعتمد على الفعل التربوي باعتماده كما ال متناهیا من السیرورات المترابطة  -

 والمتداخلة فیما بینها.

على كل ما هو جدید في المعرفة وكل ما له عالقة بتطور شخصیة  إعطاء مرونة أكبر لإلنفتاح -

 المتعلم.

اإلهتمام بالخبرة التربویة إلكتساب عادات تعلیمیة سلیمة ومن أجل تنمیة الهارات المختلفة والمیول مع  -

 ربط البیئة بحاجات التلمیذ.

التي یحققها في العملیة التعلیمیة  اإلنطالق من منطلق التعلم واإلهتمام أكثر بنشاط المتعلم والنتائج -

 التعلمیة.

 إدماج المعارف والسلوكات واألهداف التعلیمیة بشكل بنائي متواصل. -

 تحویل المعرفة النظریة إلى معرفة عملیة. -

إن المقاربة بالكفاءات تسعى إلى تحقیق قفزة نوعیة في عملیة التعلم فهي تعمل على ربط النظري 

على الواقع في التعلیم من أجل تحقیق الخبرة التربویة للمتعلم یجعله المحور األساسي  بالعملي واإلعتماد

 واإلهتمام بنشاطه التعلیمي بشكل أكبر بهدف تطویر شخصیته وتكوینه في مجاالت الحیاة المختلفة.
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 لتدریس في ظل المقاربة بالكفاءاتطرق ا -6

 وفق المقاربة بالكفاءات نذكر منها ما یلي:هناك عدة طرق للتدریس 

 طریقة اإلستقصاء: -6-1

تعد من أكثر الطرق فعالیة في تنمیة مهارات التفكیر لدى المتعلمین ذلك أنها تتیح للمتعلمین  

بممارسة عملیة التعلم التي تتضمنها الطریقة العلمیة في البحث والتفكیر للبحث عن المعرفة والتوصل إلى 

 )156ص ،2009ادل سالمة وآخرون، (عنتائج.

 )59-58، ص ص2005(نواف سمارة، التعلم باإلستقصاء:  مراحل -6-1-1

 بایر وهي: Beyerتوجد خمس مراحل للتعلم باإلستقصاء حسب نموذج 

 تحدید المشكلة وجعلها ذات معنى وقد یحدد المتعلم أو یطرحها المعلم أو یشرك كالهما في طرحها. -

 تطویر حل تجریبي أو طرح فرضیات وأفكار. -

 فحص الحل التجریبي وٕاختبار الفرضیات عن طریق جمع األدلة والبراهین. -

تقریر الوصول إلى قرار فیقوم المتعلمون في هذه المرحلة بتقویم العالقات بین متغیرات المشكلة ومن ثم  -

 صیاغة القرار بخصوصها.

ة ویتم ذلك بعد إختبار القرار بدلیل جدید للتأكد من صحة الحل وتعلمیه تطبیق القرار على خبرات جدید -

 على حاالت جدیدة.

 طریقة المشروع:  -6-2

على أن: " المشروع هو الفعالیة القصدیة التي تجري في محیط إجتماعي" فهو  تریك""كلباعرفها 

لخارجیة للمتعلم، أي ربط المحیط یرى أنها طریقة علمیة منظمة ترمي إلى ربط التعلیم المدرسي بالحیاة ا

 )75، ص2002(توفیق مرعي ومحمد الحیلة، المدرسي بالمحیط االجتماعي.
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 )84، ص2007(رشراش عبد الخالف وأمل أبو ذیاب، : مبادئ طریقة المشروع -6-2-1

لدى  مبدأ المتعلم محور العملیة التعلیمیة، حیث یرى دیوي أن وظیفة التربیة هي تسهیل نمو القدرات -

 المتعلم.

 النشاط الذاتي للمتعلم أي أن یقوم بجهد نتیجة رغبة ذاتیة في التعلم. -

الحریة أي أن یتعلم المتعلم في جو من الحریة یستطیع أن یختار فیه، یناقش یقبل أو یرفض أفكار أو  -

 یتدخل للتعدیل.

ه في إیجاد حل للمواقف التي التعلم عن طریق العمل أي القیام باألعمال بنفسه واإلعتماد على نفس -

 تتعرض له بطریقة تمكنه من إكتساب المهارات والمعارف.

 )49، ص2013(سالم أبو زید، : شروط تطبیق طریقة المشروع -6-2-3

 أن تتوفر مشكلة أو مشكالت یشعر بها المتعلمون وتثیر إهتمامهم. -

 أن یتوفر هدف محدد وواضح لهم. -

 التالمیذ بنشاط متعدد الجوانب ضمن خطة منظمة.النشاط الطالبي حیث یقوم  -

وال یتدخل المعلم وٕانما یترك المتعلمین  الحصةالجو االجتماعي یجب أن یكون دیموقراطي سلیم في  -

 یعملون بحریة.

 المعلومات والحقائق العلمیة فیحصل علیها المتعلم ویستخدمها بالصورة الصحیحة. -

والتعلم وفق هذه الطریقة یكون في المدرسة والجمعیات المدرسیة والرحالت والدوریات وال یقتصر  التعلیم -

 على الفصل فقط.

 تركز على التلمیذ ومیوله. -
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 طریق حل المشكالت: -6-3

یقصد بها مجموعة العملیات التي یقوم بها الفرد مستخدما المعلومات والمعارف التي سبق له 

على موقف بشكل جدید وغیر مألوف، فهي أسلوب یضع المتعلم في موقف حقیقي  تعلمها في التغلب

، 2008(یحي نبهان، یستثیر ذهنه بهدف الوصول إلى حالة إتزان معرفي واكتشاف حلول لمشكلة واحدة.

 )198ص

 )211، ص2007(أمال عیاش، : شروط توظیف استراتیجیة حل المشكالت -6-3-1

 یكون المعلم قادر على توظیف طریقة حل المشكالت ملما بمبادئها وأسسها. أن -

 أن یكون المعلم قادر على تحدید األهداف التعلیمیة لكل خطوة من خطواتها. -

 التلقین أسلوب لها. ستثنيي أنه نوع یلة من النوع الذي یستثیر الطلبة أأن تكون المشك -

 یم تعلم المتعلم إستراتیجة حل المشكالت.استخدام المعلم طریقة مناسبة لتقو  -

 ضرورة التأكد من وضوح المتطلبات األساسیة لحل المشكالت قبل الشروع في تعلمها. -

 تنظیم الوقت التعلیمي لتوفیر فرص التدریب المناسب. -

 )252-251، ص ص2005(عدنان العتوم وآخرون،  خصائص استراتیجیة حل المشكالت: -6-3-2

 معرفیة تفكیریة.عملیة  -

 حل المشكلة یتضمن اإلنتقال من مرحلة بدایة المشكلة إلى مرحلة الهدف. -

 أسلوب یتأثر بقدرات المتعلم وخبراته ومعارفه السابقة. -

 أسلوب یحتاج إلى خطوات منظمة. -

 حل المشكلة یتطلب استراتیجیات محددة تبعا لنوع المشكلة وطبیعتها. -

 افعیة والرغبة من المتعلم للتوجه نحو الهدف وتحقیق حل المشكلة.حل المشكلة یتطلب الد -

 حل المشكلة أسلوب عادة ما یكون فردیا وقد یكون جماعیا. -
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كل هذه الطرق التربویة تكون تحت إشراف المعلم ولها هدف مشترك كونها تسعى إلى تعلیم المتعلم 

اد حلول مناسبة للمشكالت التي یضعه المعلم كیفیة اكتساب المعرفة بنفسه وتدفعه إلى التفكیر في إیج

 فیه، فهذه الطرق تنمي لدیه الدافعیة للتعلم أكثر وتكسبه عدة مهارات تساعده في حیاته التربویة.

 التقویم في ظل المقاربة بالكفاءات: -7

تعلمیة في إن التقویم بالكفاءات مالزم للعملیة التعلیمیة، بحیث أنها نشاط یسایر العملیة التعلیمیة ال

مختلف مراحلها، مجاالتها ومستویاتها من منطلق تفرید التعلم الذي یركز على أن كل متعلم بإمكانه 

الوصول إلى األهداف المناسبة عندما یتوفر له التعلم المناسب الذي یشمل المهارات والمعارف، فبذلك 

 ) أشكال تبعا للمرحلة التي یطبق فیها:03فإنه یأخذ ثالث (

 : یعرف "سانیل وترایس" التقویم على أنه:تعریف التقویم -7-1

"عملیة إصدار الحكم على درجة كفایة اداء الفرد أو على نوعیة طرق التدریس أو على مواد 

 )255، ص2005(فؤاد قالدة، تعلیمیة".

( : یأخذ التقویم في المقاربة بالكفاءات ثالثة أشكال وهي:أشكال التقویم في المقاربة بالكفاءات -7-2

 )33، ص2003محمود منسي، 

  التقویم التشخیصي (األولي): -7-2-1

امج تعلیمي، ویهتم بتحدید مستوى أداء هذا النوع من التقویم یكون عادة قبل بدایة التعلیم من أي برن

واإلتجاهات واإلستعدادات فهو یساعد المعلم  والمیول ومعرفة القدرات العقلیة المتعلم في التحصیل الدراسي

على تحدید المحتوى الذي یتماشى مع المتعلمین وتمكنه من تخطیط المناهج تبعا إلستعداداتهم وقدراتهم 

 فهو یقیس جوانب عدة في موضوعات معینة، وبالتالي تحدید المستوى التعلیمي للمتعلمین.

 ):التقویم البنائي (التكویني -7-2-2

وهو التقویم الذي یكون أثناء الدرس والغرض الرئیسي منه هو مساعدة المعلم على تحدید نوعیة 

(صالح التعدیالت في مدخالت العملیة التعلیمیة وخطواتها التي تساعد في تحقیق نتاجات تعلیمیة منشودة.

 ).408، ص1998أبو جادو، 
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 التقویم الختامي: -7-2-3

في نهایة عملیة التعلم لوحدة دراسیة أو فصل دراسي أو سنة دراسیة بهدف معرفة مدى  یجرى 

تحقیق لوظائف األساسیة لعملیة التقویم ومدى تحقق األهداف التربویة المسطرة من قبل المعلم 

 )433، 2001(سامي ملحم، مسبقا.

المتعلمین وعلى أساسه إذن التقویم یساعد المعلم على التعرف على مواطن القوة والضعف لدى 

یختار محتوى البرنامج التعلیمي وفق ما یتناسب وقدراتهم التعلیمیة، ویعطي للمعلم نظرة عن مستویات 

 المتعلم ویبین ما مدى تحقق األهداف التربویة في عملیة التعلم.
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 خالصة

للمقاربة باألهداف، تنطلق من مبدأ التعلم واإلكتساب عن طریق  المقاربة بالكفاءات هي إمتداد

اإلنجاز واألداء تهدف لتنمیة إستعدادات ومهارات المتعلم في الممارسات التعلیمیة التعلمیة، وهي لم تأتي 

من أجل  نهجیة التكوین في المجال التربويلتغییر األدوار األساسیة للمدرسة، بل جاءت لتركز على م

 إحداث التغییر الفعال على مستوى المتعلم من كافة جوانب حیاته العلمیة والعملیة.
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 تمهید:

بعدما تم التطرق إلى الجانب النظري المتعلق بهذا البحث، سوف یتم في هذا المجال عرض 

مختلف اإلجراءات المنهجیة التي اعتمدناها والتي تعتبر أساس بحث علمي، فإنه سوف یتم التطرق إلى 

مانیة المكانیة والز المنهج المستخدم في البحث، مجتمع وعینة البحث الدراسة االستطالعیة، الحدود 

حصائیة المستخدمة في ومتریة باإلضافة إلى األسالیب اإلداة المعتمد فیه وخصائصها السیكللبحث، األ

 التحلیل، نهایة بخالصة ومراجع الفصل.
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 منهج البحث -1

التكوینیة  یتحدد المنهج وفقا لطبیعة الموضوع الذي تتناوله الدراسة والذي یتمحور حول اإلحتیاجات

لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة في ضوء المقاربة بالكفاءات من وجهة نظرهم، وبالنسبة لهذه الدراسة التي 

تهدف إلى معرفة هذه اإلحتیاجات فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یعرف على أنه:" 

بر عنه تعبیرات كمیا وكیفیا من خالل دراسة الظاهرة في الواقع ویهتم بوصفها وصفا تحلیلیا دقیقا حیث یع

الوصف مع بیان خصائصها وتقدیم وصفا رقمیا بین مقدرا أو حجم الظاهرة مقارنة بالظواهر 

 )75، ص2009(ابراهیم األعیلج، األخرى".

 الدراسة االستطالعیة -2

تمثل جانب مهم في البحث حیث تسمح لنا باإلطالع على موضوع البحث وذلك من خالل تقدیم 

 استبانات أو إجراء مقابالت مع العینة المستهدفة في البحث.

 :حدود الدراسة اإلستطالعیة -2-1

: ملت هذه الدراسة على ثالث ابتدائیات تابعة لوالیة جیجل تتمثل الحدود المكانیة للدراسة اإلستطالعیة

 في:

 غربي صالح 

 بن عیاش صالح 

 فاضلي أحمد 

 2020سبتمبر  06: تم إجراء هذه الدراسة في الفترة الممتدة من الحدود الزمانیة للدراسة اإلستطالعیة

 ) معلم ومعلمة.30واقتصرت على عینة مكونة من ( 2020سبتمبر  10إلى 

 مجتمع وعینة الدراسة اإلستطالعیة: -2-2

 52یتمثل مجتمع الدراسة في مجموع معلمي المرحلة اإلبتدائیة باالبتدائیات الثالث والذي یبلغ هدده 

 م ومعلمة.معل
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من  15معلم ومعلمة حیث شملت  30أما عینة الدراسة اإلستطالعیة فقد تم توزیع اإلستبیان على 

ابتدائیات والیة جیجل غربي صالح، بن عیاش صالح  3من جنس أنثر موزعة على  15جنس ذكر و

 وفاضلي أحمد.

 نس): یمثل توزیع أفراد عینة الدراسة اإلستطالعیة حسب الج01الجدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار الجنس
 %50 15 ذكر
 %50 15 أنثى

 %100 30 المجموع
 المصدر: إعداد الطالبتین

) أن نسبة المستجوبین من الذكور معادلة لنسبة المستجوبات 01: نالحظ من خالل الجدول قم (تعلیق

 .معلمة 15معلم و 15لكل فئة أي ما یعادل   %50من اإلناث حیث قدرت بنسبة 

 ): یمثل توزیع أفراد عینة الدراسة اإلستطالعیة حسب العمر02الجدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار العمر
 %40 12 سنة 30أقل من 

 %40 12 سنة 40سنة إلى اقل من  30من 
 %20 06 سنة 40أكثر من 
 %100 30 المجموع

 المصدر: إعداد الطالبتین

 40سنة إلى أقل من  30سنة ومن  30) أن فئة أقل من 02(: نالحظ من خالل الجدول رقم التعلیق

معلم ومعلم في كال الفئتین  12أي ما یعادل  %40سنة تمثل اغلبیة المستجوبین وذلك بنسبة قدرت ب 

معلم ومعلمة في اإلبتدائیات  6وهي أدنى نسبة أي ما یعادل %20في حین تلیها فئة أكثر من سنة بنسبة 

 الثالث.
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 ): یمثل توزیع أفراد عینة الدراسة اإلستطالعیة حسب األقدمیة في العمل03الجدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار األقدمیة في العمل
 %43.34 13 سنوات 5أقل من 

 %23.34 07 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 
 %16.66 05 سنة 20سنوات إلى أقل من  10من 

 %16.66 05 سنة 20أكثر من 
 %100 30 المجموع

 المصدر: إعداد الطالبتین

سنوات من  5) أن الفئة الغالبة هي ذوي الخبرة أقل من 03تعلیق: نالحظ من خالل الجدول رقم (

معلم ومعلمة، ثم تلیها فیئة ذوي الخبرة  13أ ما یعادل  %43.34المستجوبین حیث قدرت كأعلى نسبة ب

معلم ومعلمة، في  07أي ما یعادل  %23.34سنوات بنسبة قدرت ب  10سنوات إلى اقل من  5من 

سنة متعادلة حیث قدرت ب  20سنة وأكثر من  20سنوات إلى اقل من  10حین جاءت فئة من 

 معلم ومعلمة في ابتدائیات والیة جیجل.16.66%

 .): یمثل توزیع أفراد عینة الدراسة اإلستطالعیة حسب المؤهل العلمي04الجدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار المؤهل العلمي
 %60 18 لیسانس
 %40 12 ماستر
 %100 30 المجموع

 المصدر: إعداد الطالبتین

لدیهم مؤهل علمي لیسانس وذلك قدر  ) أن أغلبیة المبحوثین04التعلیق: یظهر من خالل الجدول رقم (

معلم ومعلمة متحصلین على شهادة اللیسانس وهي أعلى نسبة، ثم تلیها  18أي ما یعادل  %60بنسبة 

 معلم ومعلمة وهي أدنى نسبة. 12أي ما یعادل  %40مؤهل الماستر بنسبة 
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 ): یمثل توزیع أفراد مجتمع الدراسة اإلستطالعیة04الجدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار المدرسة اإلبتدائیة
 %14 19 غربي صالح

 %07 18 بن عیاش صالح
 %09 15 فاضلي أحمد

 %100 30 المجموع
 المصدر: إعداد الطالبتین

 ستطالعیةأدوات الدراسة اإل -2-3

لقد اعتمدنا في الدراسة االستطالعیة على اإلستبیان كأداة لجمع المعلومات المتعلقة بأهم 

) أسئلة في مجال 6اإلحتیاجات التكوینیة لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة في ضوء المقاربة بالكفاءات، تضمن (

(غربي صالح، بن عیاش  التخطیط والتنفیذ والتقویم موجهة لمعلمي المرحلة االبتدائیة في كل من إبتدائیة

 صالح، وفاضل أحمد)

 الدراسة األساسیة -3

 حدود الدراسة األساسیة: -3-1

 ابتدائیات تابعة لولیة جیجل وتتمثل في: 08: شملت هذه الدراسة على ثمان الحدود المكانیة

  مسكن 200عبدي العربي حي أیوف 

  سكسو المكي بلدیة القناربو 

 عمر بلدیة جیجل وسط المدینة لهزیا 

 مجیدر محمد الصالح بلدیة االمیر عبد القادر 

 بشلم أحسن بلدیة تاكسنة 

 حاجي صالح بلدیة الطاهیر 

 خشة أحسن حي موسى 

 .بوعجیمي یوسف حي حراثن 
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 24إلى  2020سبتمبر   09: استغرقت الدراسة األساسیة الفترة الزمنیة الممتدة من الحدود لزمانیة

 ، وهي الفترة التي تم توزیع اإلستبیانات وجمعها.2020سبتمبر 

: تو توزیع اإلستبیان على معلمات ومعلمي المرحلة اإلبتدائیة بمختلف بلدیات والیة الحدود البشریة

 معلم ومعلمة. 70جیجل، حیث تم توزیعه على 

:" العینة التي تختار تم اإلعتماد في هذه الدراسة على العینة العشوائیة البسیطة والتي تعرف عل أنها 

بحیث تعطي جمیع مفردات المجتمع المراد بحثه نفس الفرصة في اإلختیار وهذا یعني عدم اإلهتمام 

(إیهاب ببعض المفردات اكثر من البعض اآلخر وٕاتاحة الفرصة المتكافئة أمام مفردة للظهور في العینة". 

 )84، ص2014البدوي ومحمد الریقع، 

 األساسیة:عینة الدراسة  -3-2

معلم ومعلمة للمرحلة اإلبتدائیة من مختلف بلدیات والیة جیجل فكانت  70وزع اإلستبیان على  وقد

 عینة الدراسة موضحة في الجدول اآلتي:

 ): یمثل عینة الدراسة6الجدل رقم (

 نسبة المستجوبین العدد اإلجمالي للمعلمین في المؤسسة المؤسسة
 23  28 عبد العربي

 4 15 مكي بوسكسو
 10 17 لهزیل عمر

 5 21 مجیدر محمد الصالح
 6 12 بشلم أحسن
 8 17 حاجي صالح
 6 27 خشة أحسن

 8 25 بوعجیمي یوسف
 70 162 المجموع 

 المصدر: إعداد الطالبتین
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معلم ومعلم، وقد إستردت جمیع اإلستبیانات التي  70وعلیه فإن العینة األساسیة للدراسة هي 

 إستبانة صالحة للمعالجة اإلحصائیة.) 70عددها (

 فراد عینة البحث حسب الجنس): یمثل توزیع أ7جدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار الجنس
 %30 21 ذكر
 %70 49 أنثى

 %100 70 المجموع
 المصدر: إعداد الطالبتین

ما  %70وذلك بنسبة ) أن نسبة المعلمات أكثر من المعلمین 07تعلیق: نالحظ من خالل الجدول رقم (

 %30معلمة وتمثل النسبة الغالبة من حیث أفراد العینة في حین تلتها نسبة المعلمون بنسبة  49یعادل 

 معلم من مختلف إبتدائیات والیة جیجل. 21أي ما یعادل 

 ): یمثل توزیع أفراد عینة البحث حسب العمر8الجدول (

 النسبة المئویة التكرار العمر
 %27.14 19 سنة 30أقل من 

 %31.43 22 سنة 40سنة إلى اقل من  30من 
 %41.43 29 سنة 40أكثر من 
 %100 70 المجموع

 المصدر: إعداد الطالبتین

 40) أن نعظم المعلمین والمعلمات ن الفئة العمریة  (أكثر من 08تعلیق: نالحظ من خال الجدول رقم (

معلم ومعلمة، ثم تلیها الفئة  29ما یعادل ) وهي أعلى نسبة أي %41.43سنة) وقدر ذلك بنسبة (

معلم ومعلمة، في  22) أي ما یعادل %31.43سنة) وذلك بنسبة ( 40إلى أقل من  30العمریة (من 

 19) وهي أقل نسبة أي ما یعادل %27.14سمة عبر عنها بنسبة ( 30حین أن الفئة العمریة أقل من 

 معلم ومعلمة في مختلف إبتدائیات والیة جیجل.
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 ): یمثل توزیع أفراد عینة البحث حسب األقدمیة في العمل9الجدول (

 النسبة المئویة التكرار األقدمیة في العمل
 %27.15 19 سنوات 5أقل من 

 %28.56 20 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 
 %20 14 سنة 20سنوات إلى أقل من  10من 

 %24.29 17 سنة 20أكثر من 
 %100 70 المجموع

 المصدر: إعداد الطالبتین

سنوات) لدیهم  10إلى أقل من  5) أن المعلمون من فئة (من 09تعلیق: نالحظ من خالل الجدول رقم (

معلم  20) وخي أعلى نسبة في الجدول أي ما یعادل %28.56خبرة في التدریس وقدر ذلك بنسبة (

معلم ومعلمة ثم فئة (األكثر  19) أي ما یعادل %27.15سنوات) بنسبة ( 5ومعلمة، ثم فئة (أقل من 

إلى  10معلم ومعلمة في حین فئة من ( 17) أي ما یعادل %24.29سنة) حیث قدر نسبتها بــ( 20من 

 معلم ومعلمة. 14وهي أدنى نسبة أي ما یعادل  %20سنة) قدرت نسبتها  20أقل من 

 ): یمثل توزیع أفراد عینة البحث حسب المؤهل العلمي10الجدول (

 النسبة المئویة التكرار العلمي المؤهل
 %74.29 52 لیسانس
 %25.71 18 ماستر
 %100 70 المجموع

 المصدر: إعداد الطالبتین

) أن أغلب المبحوثین لدیهم مؤهل لیسانس حیث قدر ذلك 10: نالحظ من خالل الجدول رقم (تعلیق

معلم ومعلمة في حین نسبة المبحوثین المتحصلین  52نسبة أي ما یعادل  ) وهي التي%74.29بنسبة (

 معلم ومعلمة. 18) وهي أدنى نسبة أي ما یعادل 25.71على شهادة الماستر بنسبة (
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 أدوات الدراسة االساسیة وخصائصها السیكومتریة: -3-4

تختلف طرق ووسائل جمع البیانات باختالف الموضوع والهدف الذي تسعى الدراسة إلیه، وقد 

استخدمنا في هذه الدراسة اإلستبیان كأداة لها والذي یعرف على أنه: "نموذج یضم مجموعة أسئلة توجه 

ید (رشإلى مجموعة من األفراد من أجل الحصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة ما أو موقف" 

 )182، ص2008زرواتي، 

 : تم اإلعتماد على طریقتین في معرفة صدق اإلستبیان هما:صدق اإلستبیان

: تم عرض اإلستبیان على مجموعة من األساتذة المحكمین حیث طلب منهم إبداء ىرائهم صدق المحكمین

لتحقیق الهدف منه ومدى مالئمة العبارات للمحاور الرئیسیة وصحتها اللغویة  حول صحة اإلستبیان

 وانطالقا من مالحظات األساتذة المحكمین جاءت التعدیالت اآلتیة:

  تم اإلبقاء على المحاور الثالثة كما هي مع زیادة جملة (تفسر حاجتك من خالل) إلى كافة

لتكون ذات معنى وتقیس المحاور وبعض هذه محاور اإلستبیان، إعادة صیاغة بعض المفردات 

 ).8، 7، 6، 4المفردات (

 حذف عبارات مكررة واستبدالها بعبارات أخرى 

 ) واستبدالها بعبارات تقیس أكثر المحور الثالث.29، 28، 27حذف البنود ( 

 حیث أصبح اإلستبیان صادق ویقیس ما وضع ألجله:

ساب معامل الصدق الذاتي ویقصد به صدق نتائج : للتأكد من صدق اإلستبیان تم حالصدق الذاتي

 اإلستبیان ویقاس بحساب الجدر التربیعي لمعامل الثبات بتطبیق المعادلة التالیة:

معامل الثبات� =  الصدق الذاتي

 

√0.85 = 0.92 
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معلما ومعلمة وقد تم حساب  30ثبات اإلستبیان: تم التأكد من ثبات االداة بتطبیقه على عینة مكونة من 

وكانت النتیجة  spssالثبات ألفا كرونباخ باإلعتماد على برنامج تحلیل الحزم اإلحصائیة معامل 

 وهي تعبر عن قیمة عالیة. 0.85المتحصل علیها تقدر بــ

كما إعتمدنا على الطریقة الثانیة المتمثلة في التجزئة النصفیة وكانت بتطبیق معادلة جوثمان تقدر 

 وهي تعبر عن قیم عالیة. 0.67بــ

 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث:  -4

 تم اإلعتماد في هذا البحث على األسالیب اإلحصائیة التالیة:

 واستخدمت بغرض معرفة خصائص العینة من خالل البیانات التكرارات والنسب المئویة :

متغیراتها الشخصیة للبحث، والنسب المئویة من أجل إعطاء تقدیر كمي لعدد أفراد الدراسة حسب 

 البحثیة.

 بغرض حساب ثبات أداة البحث :معامل الفا كرونباخ 

 بغرض تصنیف مفردات البحث الزوجیة والفردیة . :معامل التجزئة النصفیة  لجوثمان 

 استخدم بغرض توضیح مدى تقارب الدرجات من بعضها البعض. :المتوسط الحسابي 

 عینة البحث ومعرفة توزیع أفراد عینة الدراسة  من اجل معرفة مدى إنسجام :اإلنحراف المعیاري

 النهائیة.

   2وقد تم تضیف قیام المتوسطات عن طریق العملیة الحسابیة :
3

 =     3−1
3

 =0.66 

درجة  2.33-1.67، ()درجة صغیرة 1.66-1(وبناءا على هذه العملیة فإنها تصنف كاآلتي: من 

 درجة عالیة) 3-2.34متوسطة)، (من 
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 خالصة:

تم التطرق في هذا الفصل إلى أهم اإلجراءات المنهجیة التي قمنا بها في هذا البحث من أجل 

الحصول على المعلومات وتنظیمها وٕاعطائها وصفا كمیا یمكن من خاللها، إعطاء الظهرة المدروسة 

األداة مقدارا رقمیا، وقد تم عرض فیه المنهج الذي إستخدمناه الدراسة اإلستطالعیة وحدود إجرائها 

 المستخدمة في الحصول على المعلومات وأسالیب المعالجة اإلحصائیة باإلضافة إلى مراجع الفصل.
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 : مراجع الفصل

 ): مناهج وطرق البحث العلمي، دار صفاء، األردن.2008إبراهیم الدعیلج ( -1

): اسالیب البحث العلمي والضبط اإلحصائي، دار المنشأ 2014( إیهاب البدوي ومحمد البریقع -2

 المعارف، مصر.

، دیوان 3): تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلجتماعیة، ط2088رشید زرواتي ( -3

 المطبوعات، الجزائر.
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 تمهید:

صل إلى فبعد ما تم التعرف في الفصل السابق على اإلجراءات المنهجیة فسوف نتطرق في هذا ال

إلختبار  spssبعدما استخدمنا برنامج التحلیل اإلحصائي النتائج التي تم التوصل إلیها عرض ومناقشة 

ابقة والفرضیات إلى الجانب النظري والدراسات الس فرضیات الدراسة، ثم سیتم تفسیر هذه النتائج إستنادا

 الجزئیة والعامة.
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 عرض نتائج البحث -1

لمتوسط لقد إعتمدنا في تفسیر نتائج هذه الدراسة على النتائج المتحصل علیها إذ تم حساب ا

 لكل من المحاور الثالث. الحسابي واإلنحراف المعیاري

عرض نتائج المحور األول في ضوء الفرضیة األولى:" لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة إحتیاجات -1-1

 تكوینیة في مجال التخطیط للدرس في إطار بالكفاءات"

ریة ودرجة إستجابة المعلمین حول ): یمثل المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیا11الجدول رقم (

 الدرس.حتیاجاتهم التكوینیة في مجال تخطیط إ

رقم 

 البند

المتوسط  العبارة الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 الدرجة

 عالیة 0.28 2.91 إختیار طرق التدریس المناسبة للموقف التعلیمي 1 3

 عالیة 0.37 2.91 تحدید االهداف التعلیمیة للدرس المراد تقدیمه 2 7

 عالیة 0.46 2.86 تحدید المفاهیم المستهدفة للدرس 3 2

 عالیة 0.47 2.84 تحدید الوسائل التعلیمیة المناسبة للدرس 4 9

 عالیة 0.57 2.76 تحدید المكتسبات القلیة للتلمیذ 5 1

 عالیة 0.61 2.71 صیاغة نص الكفاءة المستهدفة 6 6

 عالیة 0.60 2.69 معرفة كیفیة التخطیط للموقف التلمیذ من كل جوانبه 7 4

 عالیة 0.67 2.69 معرفة خصائص التالمیذ 8 8

 عالیة 0.63 2.64 تحدید مؤشرات الكفاءة المستهدفة 9 5

 عالیة  0.63 2.63 معرفة كیفیة تقسیم زمن الحصة المخصصة للدرس 10 10

 عالیة 0.32 2.76 الدرجة الكلیة
 المصدر: من إعداد الطالبتین 

) جاءت 10، 5، 4، 6، 1، 9، 2، 7، 3داء كل محور یتضح من البنود (أحسب كل بند على 

، 2.71، 2.76، 2.84، 2.86، 2.91،2.91متوسطاتها الحسابیة عالیة ومتقاربة حسب الترتیب (

2.69 ،2.69 ،2.64 ،2.63( 
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، 0.61، 0.57، 0.47، 0.46، 0.37، 0.28وجاءت إنحرافاتها المعیاریة حسب الترتیب (

) وهي عبارات تسیر إلى ان إحتیاجات تكوینیة لمعلمین المرحلة اإلبتدائیة 0.63، 0.63، 0.67، 0.60

 في مجال التخطیط للدرس.

عرض نتائج المحور الثاني في ضوء الفرضیة الثانیة: " لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة احتیاجات  -1-2

 .تكوینیة في مجال التنفیذ الدرس في إطار المقاربة بالكفاءات"

ریة ودرجة إستجابة المعلمین حول ): یمثل المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیا12رقم ( الجدول

 .تنفیذ الدرس حتیاجاتهم التكوینیة في مجالإ

رقم 

 البند

المتوسط  العبارة الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 الدرجة

 عالیة 0.35 2.93 التالمیذ على المناقشة من خالل الدرستشجیع  1 18

 عالیة 0.40 2.89 عرض الدرس بشكل متسلسل 2 13

 عالیة 0.41 2.87 إختیار التمهید المناسب لموضوع الدرس 3 12

 عالیة 0.44 2.87 الحفاظ على جذب إنتباه التالمیذ لموضوع الدرس 4 19

 عالیة 0.43 2.84 ربط محتوى الدرس بالكفاءة المستهدفة 5 16

 عالیة 0.52 2.76 تتالؤم مع المحتوى المعرفي للدرس.إختیار الوضعیة التي  6 15

 عالیة 0.55 2.76 الفردیة بین التالمیذ مراعاة الفروق 7 17

 عالیة 0.56 2.73 معرفة كیفیة إستخدام المعینات التربویة 8 14

 عالیة 0.67 2.57 القیام بتوجیه اسئلة للتالمیذ في نهایة الدرس 9 20

 عالیة 0.73 2.54 إستخراج مكونات الدرسمعرفة منهجیة  10 11

 عالیة 0.26 2.77 الدرجة الكلیة
 

) المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة ودرجة إستجابات المعلمین 12یوضح الجدول رقم (

التكوینیة في مجال تنفیذ الدرس حسب كل بند یندرج ضمن المحور ویتضح من الجدول  على إحتیاجاتهم

جاءت متوسطاتها الحسابیة عالیة  )11، 20، 14، 17، 15، 16، 19، 12، 13، 18أن العبارات (
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، 2.57، 2.73، 2.76، 2.76، 2.84، 2.87، 2.87، 2.89، 2.93ومتقاربة حسب الترتیب (

، 0.55، 0.52، 0.43، 0.44، 0.41، 0.40، 0.35یاریة حسب الترتیب () واإلنحرافات المع2.54

0.56 ،0.67 ،0.73( 

شیر إلى أن هناك احتیاجات لمعلمین المرحلة اإلبتدائیة في مجال تنفیذ الدرس من توهي عبارات 

 وجهة نظرهم.

یة احتیاجات عرض نتائج المحور الثاني في ضوء الفرضیة الثانیة: " لمعلمي المرحلة اإلبتدائ -1-3

 .تكوینیة في مجال التنفیذ الدرس في إطار المقاربة بالكفاءات"

ریة ودرجة إستجابة المعلمین حول ): یمثل المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیا13الجدول رقم (

 .تقویم الدرس حتیاجاتهم التكوینیة في مجالإ

رقم 

 البند

المتوسط  العبارة الرتبة

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري

 الدرجة

 عالیة 0.46 2.86 استخدام اسالیب التقویم المختلفة لتتناسب مع مستوى التالمیذ 1 26

 عالیة 0.51 2.81 متابعة الواجبات التي تكلف بها التالمیذ 2 27

 عالیة  0.54 2.80 إنتقاء بمحتوى حصص المعالجة 3 28

 عالیة 0.58 2.77 معرفة مدى تحقق األهداف التعلیمة للدرس 4 29

الحرص على معرفة مستوى النمو المعرفي الذي وصل إلیه  5 25

 التلمیذ

 عالیة 0.85 2.74

 عالیة 0.85 2.73 إدراج اسئلة تتوافق مع قدرات التالمیذ 6 23

 عالیة 0.65 2.73 معرفة تشخیص نقاط القوة والضعف للتالمیذ 7 21

 عالیة 0.70 2.63 التقویمتشخیص مشكالت التالمیذ من خالل نتائج  8 22

 عالیة 0.69 2.63 تحدید مدى إمتالك التلمیذ لمعاییر الكفاءة المستهدفة 9 30

 عالیة 0.68 2.60 إستغالل نتائج التقویم لتعدیل اسالیب التدریس 10 29

 عالیة 0.37 2.73 الدرجة الكلیة
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المعیاریة ودرجة إستجابات المعلمین  ) المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات13یوضح الجدول رقم (

على ان هناك إحتیاجات تكوینیة في مجال تقویم الدرس في إطار المقاربة بالكفاءات وذلك حسب كل بند 

، 30، 22، 21، 23ن 25، 29، 28، 27، 26یندرج ضمن المحور ویتضح من الجدول أن العبارات (

، 2.73، 2.74، 2.77، 2.80، 2.81، 2.86) جاءت متوسطاتها الحسابیة عالیة حسب الترتیب (24

2.73 ،2.63 ،2.63 ،2.60.( 

، 0.65، 0.58، 0.58، 0.54، 0.43، 0.51، 0.43وانحرافات معیاریة حسب الترتیب (

) وهي عبارات تشیر إلى أن هناك احتیاجات تكوینیة في مجال تقویم التدریس من 0.68، 0.61، 0.70

 .وجهة نظر معلمین المرحلة اإلبتدائیة

عرض نتائج الفرضیة العامة:" لمعلمین المرحلة اإلبتدائیة إحتیاجات تكوینیة في إطار المقاربة  -1-4

 بالكفاءات"

): یمثل المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة ودرجة استجابات المعلمین حسب 14الجدول رقم (

 كل محور في اإلستبیان

متوسط  المحاور الرتبة البند
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعیاري

 الدرجة

لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة احتیاجات تكوینیة في مجال  1 2
 تنفیذ الدرس في إطار المقاربة بالكفاءات

 عالیة  0.26 2.77

لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة احتیاجات تكوینیة في مجال  2 1
 تخطیط الدرس في إطار المقاربة بالكفاءات

 عالیة 0.32 2.76

لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة احتیاجات تكوینیة في مجال  3 3
 تقویم الدرس في إطار المقاربة بالكفاءات

 عالیة 0.37 2.73

 عالیة 0.28 2.75 الدرجة الكلیة
 المصدر: من إعداد الطالبتین

المتمثل في اإلحتیاجات التكوینیة لمعلمي المرحلة و  المحور الثاني) أن 14دول رقم (یتضح من الج

حیث كانت درجته عالیة  1في مجال تنفید الدرس في إطار المقاربة بالكفاءات كان في الرتبة  االبتدائیة

 ).0.26معیاري( وانحراف) 2.77بمتوسط حسابي (
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المتمثل في اإلحتیاجات التكوینیة لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة في مجال تخطیط الدرس  أما المحور األول

ٕانحراف ) و 2.76رجته عالیة بمتوسط حسابي(حیث كانت د 2ات كان في الرتبة في إطار المقاربة بالكفاء

 ).0.32معیاري (

المتمثل في اإلحتیاجات التكوینیة لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة في مجال تقویم الدرس في  والمحور الثالث

) و إنحراف 2.73حیث كانت درجته عالیة بمتوسط حسابي ( 3إطار المقاربة بالكفاءات كان في الرتبة 

 ).0.37معیاري (

 تفسیر نتائج البحث:-2

من خالل نتائج الفرضیة األولى و التي جاءت كما  :تفسیر النتائج في ضوء الفرضیة األولى -2-1

 یلي:

لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة إحتیاجات تكوینیة في مجال تخطیط الدرس في إطار المقاربة  "

بحیث إتفق المعلمون  ،)0.32معیاري () وٕانحراف 2.76حسابي ( بمتوسط بالكفاءات من وجهة نظرهم".

ذلك من خالل حاجتهم إلى معرفة إختیار تعبر عن نقصهم في مجال التخطیط و على أنه توجد إحتیاجات 

ف التعلیمیة للدرس المراد حاجتهم إلى معرفة كیفیة تحدید األهدابة للموقف التعلیمي و طرق التدریس المناس

عدهم في بناء اتفقوا على ضرورة معرفة كیفیة تحدید مؤشرات الكفاءة المستهدفة التي تساكذلك  ،تقدیمه

كذلك  اإلجتماعیة والمعرفیة، تمهید مناسب للدرس مع مراعاة خصائص التالمیذ النفسیةالكفاءة القاعدیة و 

لموقف التعلیمي من كیفیة التخطیط لدید المكتسبات القبلیة للتلمیذ و أبدوا حاجتهم للتكوین حول كیفیة تح

كل جوانبه مع إشراكهم في عملیة تحدید المناهج التربویة ومختلف أنواع النشاطات التعلیمیة للتالمیذ مع 

التلمیذ على حد سواء فعلى داف المنهاج للمعلم و قیام المختصون في العملیة التربویة على توضیح أه

فهمها مما یسمح له بإستغالل الظروف لم إدراكها و لتالي یسهل على المعوبا أساسها یتعرفون على قدراتهم،

فالتركیز  الوصول به إلى تحقیق الذات،یل مساعدة المتعلم على التكامل والفاعلیة و البیئیة الصفیة في سب

من التوازن المعرفي منهجیة الدرس یسمح بتحقیق نوع ط بناء على خصائص المتعلم و على عملیة التخطی

لتالي فالمعلم یكون بذلك مستعد لمواجهة المشكالت التي تظهر في غرفة وبا قدراته،حسب حاجاته و 

الصف وتمكنه من بناء تصور مسبق لعناصر الموقف التعلیمي الذي یقوده إلى بلوغ األهداف المنشودة 

لفئة المستهدفة وبیئة خصائص اسبان خالل عملیة التخطیط حاجات و مع األخذ بالح ،وكفاءة عالیةبفعالیة 
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وبالتالي یساعدهم التكوین في هذا  ،بذلك الزمن المتاح والعمل وفقه الوسائل المتوفرة مراعیاو  التدریس

العوامل المؤثرة موقف التعلیمي و الممارسة من اإللمام بمكونات المجال على مستوى مرحلتي اإلعداد و ال

 فیه.

تكوینیة في مجال التخطیط للدرس  ومن خالل النتائج المتوصل إلیها نستنتج أن للمعلمین إحتیاجات

 بالتالي فالفرضیة محققة بدرجة ما.یة في إطار المقاربة بالكفاءات و بدرجة عال

 تفسیر النتائج في ضوء الفرضیة الثانیة: -2-2

من خالل نتائج الفرضیة الثانیة والتي جاءت كما یلي :"لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة إحتیاجات تكوینیة 

 " لدرس في إطار المقاربة بالكفاءاتفي مجال تنفید ا

) ،حیث یتفق المعلمون على أن هناك إحتیاجات 0.26ٕانحراف معیاري() و 2.77بمتوسط حسابي(

ذلك راجع إلى أن تنفید الدرس یتطلب مهارة وجهد كبیرین عرقل من مهمتهم في تقدیم الدرس و تكوینیة ت

داءه نشاطه التعلیمي داخل غرفة الصف كون المعلم یعبر عنها عن طریق سلوكیات یظهرها خالل أ

وقد التعبیر عن  ،ات موجهة للمتعلم تتمیز بالدقة والسرعة في األداءبحیث  یعبر عنها في صورة إستجاب

هذه اإلحتیاجات بالرجوع إلى استجابات المبحوثین من خالل حاجتهم إلى معرفة كیفیة إثارة الدافعیة لدى 

كیفیة إنتقاء الوسائل التي تعمل على رفع  م في كیفیة طرح األسئلة،المتعلم نحو موضوع الدرس، تكوینه

كما إتفقوا على  ،س من أجل اإلستحواذ على تركیزه وتحقیق إستعداد جید لهدافعیة المتعلم في بدایة الدر 

ضرورة معرفة كیفیة إستخدام المعینات التربویة داخل غرفة الصف وحاجاتهم للتكوین حسب ما یتماشى 

بات الجیل الثاني من أجل قدرتهم على التعدیل أو الحذف أو الزیادة بصورة جزئیة في مكونات مع متطل

الدرس حتى تتالؤم مع المتعلمین وذلك دون حدوث إختالل في محتوى الكفاءة المستهدفة من الدرس ،كما 

بالمتعلم نحو ٕاعداد األسئلة باعتبارها مجموعة من الكلمات تدفع تفقوا على حاجتهم إلى فك شفرات و إ

إلى التكوین في طریقة إختیار الوسیلة التعلیمیة التي تتناسب كما أبدوا حاجتهم  التفكیر في خلق إستجابة،

افه المسطرة في مرحلتي مع موضوع الدرس فهذا األخیر یبحث عنها بغیة مساعدته على تحقیق أهد

ستخدام الكتاب المدرسي بإعتباره اإلعداد لكي تكون مرتبطة بها و خادمة لها مع ضرورة إالتخطیط و 

المعین األساسي في عملیة التعلم داخل غرفة الصف ،حیث یساعدهم ذلك على توجیه المتعلم نحو فهم 
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الحقة ه اإلبداعیة والفنیة واللغویة وٕاستخدامها في تعلمات جدیدة و تنمیة مهاراتالمحتوى التعلیمي للدرس و 

 راسة.تكسبه خبرات یوظفها في حیاة ما بعد الد

ومن خالل النتائج المتوصل إلیها نستنتج ان للمعلمین إحتیاجات تكوینیة في مجال تنفید الدرس بدرجة 

 لي فالفرضیة محققة بدرجة ما.ابالتیة في إطار المقاربة بالكفاءات و عال

 :تفسیر النتائج في ضوء الفرضیة الثالثة-2-3

"لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة إحتیاجات تكوینیة  یلي:من خالل نتائج الفرضیة الثالثة و التي جاءت كما 

 في مجال التقویم في إطار المقاربة بالكفاءات "

)،حیث إتفق المعلمون على أن هناك إحتیاجات 0.37ٕانحراف معیاري(و  )2.73بمتوسط حسابي(

القوة  هم إلى معرفة تشخیص نقاطتنقصهم من حیث التكوین في مجال القویم عبروا عنها من خالل حاجت

هذا راجع ید بناء اإلختبار وفقا إلمكاناته المعرفیة ومستوى ذكاءهم و الضعف للتالمیذ فهذا یسمح لهم بتحدو 

إلى وجود تفاوت حسب درجة ذكاء كل تلمیذ ،كما یتفقون على وجود نقائص تحدهم من إصدار حكم 

یسي منه في ید الهدف الرئعلى مدى نجاح الدرس وتحقق أهدافه فالتقویم عبارة عن ممارسة تتطلب تحد

فالتقویم یكون له تأثیر على المتعلم باعتباره محفزا له یدفعه إلى اإلرتفاع  ذضوء معاییر التخطیط والتنفی

كما اتفقوا على وجود حاجة على المستوى الشخصي  ٕاكتشاف قدراته لتحسین آدائه،ل و بمستوى التحصی

التعلیم التي یستخدمها كوسیلة لتشخیص نشاطات التعلم و  له وسیلةللمعلم في عملیة التقویم فهو بالنسبة 

ة لمعرفة مستویات التالمیذ كذلك أبدوا حاجاتهم في التكوین حول التعرف على مشكالت التكیف بالنسب

كذلك إتفقوا على حاجاتهم في التكوین حول كیفیة إستخدام  الخارجي،للتالمیذ مع المجتمع المدرسي و 

تتوافق مع مستوى التالمیذ و تحقیق مبدأ تكافىء الفرص فیما بینهم ،فهذا یسمح مختلف أسالیب التقویم ل

للمعلم من معرفة النقائص التي تواجه التالمیذ داخل غرفة الصف و ضبط محتوى حصص المعالجة 

 حسب هذه األخیرة.

ل في بط والتعدیكذلك أبدوا حاجتهم  إلى التكوین في عملیة إستغالل نتائج التقویم من أجل الض

ف على طرق التعامل مع التالمیذ التعر حهم القدرة على التحكم في الصف و بالتالي تمنمحتویات الدرس و 

اهتماتهم حتى ات الصلة بقدراتهم و ذفهم سلوكاتهم ، فالتقویم یساعدهم على توجیه التالمیذ نحو األنشطة و 

النتائج المتعلقة بالهیكل ي و مسطرة وتحسین مردودهم الدراسیتوصل إلى تحقیق األهداف التربویة ال
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واطن الضعف والقوة في المدرسة وأعضاء هیئة التدریس المدرسي حیث یعمل التقویم على كشف م

 كذلك الوسائل المتاحة .و  التالمیذو 

تكوینیة في مجال  ومن خالل النتائج المتوصل إلیها نستنج أن لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة إحتیاجات

 تقویم الدرس بدرجة عالیة في إطار المقاربة بالكفاءات و بالتالي تحقق الفرضیة بدرجة ما.

 تفسیر النتائج في ضوء الفرضیة العامة:  -4- 2

مي المرحلة ل"لمع من خالل تفسیر الفرضیات الفرعیة نصل إلى أن الفرضیة العامة التي نصت على:

 نیة في إطار المقاربة بالكفاءات".اإلبتدائیة إحتیاجات تكوی

) وهذا یعني أن هناك 0.28ٕانحراف معیاري () و 2.75درجة عالیة ومتوسط حسابي(حیث جاءت ب

قد یكون هذا قاربة بالكفاءات من وجهة نظرهم و إحتیاجات تكوینیة لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة في إطار الم

أنه قد تم تبني هذه المقاربة في السنوات  راجع إلى نقص أهل اإلختصاص في مجال التكوین خاصة

القواعد و  المبادئتي تختلف عنها من حیث الارها إمتداد للمقاربة باألهداف و األخیرة الماضیة باعتب

تنمیة الكفاءات لدى المتعلم في التعلم بهدف فهي تعتمد على منطق التعلیم و  یم،المعتمدة في عملیة التعل

یث تضعه في موقف یستلزم علیه حعیة ذات داللة بالنسبة للمتعلم بعن وضطار ممارسات تعلیمیة تعبر إ

توظیف قدراته في حله، وكذلك قد تعبر حاجتهم للتكوین نتیجة لنقص الخبرة لدى المعلمین خاصة الجدد 

كثرة الحجم الساعي ،تدریس أكثر من صعوبة في التعامل مع التالمیذ و  منهم في میدان التعلیم فیجدون

وعدم إدراكهم لضروریتها  یوم واحد مما یشغلهم عن أهمیة عملیة التكوین في مجال التدریسفوج في 

ٕاضطرابات یصعب على المعلمین كشفها مما ألخیرة تواجه المتعلمین مشكالت و أنه في اآلونة اخصوصا و 

التدریس اإلمكانیات الالزمة ألداء مهمة عدم توفر الوسائل و  رهم التعلیمي،یزید من حدتها خالل مسا

الهدف كما أنه یوجد نقص ال المعلم ال یفرق بین الكفاءة و فنتیجة لغیاب التكوین في المجال التربوي الز 

 معرفة المهارات التي یوظفها المتعلم خالل الدرس،تقویم الكفاءة و  كبیر لدى المعلمین في تحدید أسالیب

تقویم معلم المرحلة اإلبتدائیة ال یتوافق مع لنتائج المتحصل علیها أن تخطیط وتنفید و فقد تبین من خالل ا

إستیراتیجیة التدریس المقاربة بالكفاءات ،فهناك العدید من الدراسات التي أكدت صحة نتائج الفرضیة 

) التي جاءت للوقوف على واقع تخطیط المعلمین للعملیة التعلیمیة 2005األولى من بینها دراسة (الطراونة

طرق تعامل األساتذة یة التخطیط تتأثر بعامل الخبرة و فتوصلت إلى أن عملفي ظل التدریس بالكفاءات 
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) 2008على أساس التدریس بالكفاءات و هذا ما توصلت إلیه الدراسة الحالیة، كما توصلت دراسة (لبنى 

التي هدفت إلى معرفة واقع التقویم في التعلیم اإلبتدائي في ظل المقاربة بالكفاءات حیث توصلت إلى أن 

ألولى على اإلختبارات لتقویم في المدارس اإلبتدائیة الیزال تابع للتقویم التقلیدي الذي یعتمد بالدرجة اا

هذا ما أكدته نتائج الفرضیة الثالثة المتعلقة بالتقویم ،كما أضافت دراسة (بن عامر وساعد) والفروض و 

رس في إطار المقاربة ستوى تنفید الدعلى أنه توجد إحتیاجات تكوینیة  لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة على م

حیث تم التعبیر عنها من خالل حاجتهم إلى  هذا یتفق مع نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة،بالكفاءات و 

تحویل المكتسبات المتحصل علیها إلى وضعیات الفروق الفردیة بین المتعلمین و معرفة كیفیة التعامل مع 

 نظري بالتطبیقي.تطبق على أرض الواقع وبالتالي ربط ال

 ومناقشتها في ظل الجانب النظري والدراسات السابقةومن خالل النتائج المتوصل علیها 

الجزئیة نستنتج أن لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة إحتیاجات تكوینیة في إطار المقاربة والفرضیات العامة و 

 بالكفاءات بدرجة عالیة أي أن الفرضیة محققة بدرجة ما.
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 توصیات و مقترحات:

خلصت الدراسة الحالیة إلى مجموعة من التوصیات و المقترحات كمحاولة لجذب إهتمام المختصین في 

 التكوین في إطار العملیة التربویة و المراحل التعلیمیة وهي كما یلي:

 تفعیل دورات و برامج تكوینیة موجهة للمعلمین  في إطار المقاربة الجدیدة. -

 بضرورة إجراء إختبارات تكوینیة تساعدهم على مهمتهم في التدریس . توعیة المعلمین -

مشكالتهم  وضع برامج تكوینیة خاصة لمساعدة المعلمین في التعرف على شخصیة التالمیذ، -

 وكیفیة تنمیة قدراتهم .

حتیاجات في المراكز إجراء دراسات تكمیلیة لهذه الدراسة تهدف إلى ما إذا تم توفیر مثل هذه اإل -

 األوساط التربویة.تكوینیة و ال

 صب اإلهتمام بالمتعلم كونه محور العملیة التربویة . -

 السعي إلى تطویر الممارسات التربویة و اإلداریة في ضوء المقاربة بالكفاءات من قبل المختصین  -

وظیفته  مساعدته على آداءل على تجسید تكوین فعال للمعلم و اإلمكانات التي تعمتوفیر الوسائل و  -

 التربویة.
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 :خالصة

 حسب نتائج بعرض قمنا حیث إلیها، الوصول تم التي الدراسة نتائج ومناقشة عرض خالل من

 واإلنحراف الحسابي المتوسط اإلحصائیة، األسالیب من مجموعة ذلك في مستخدمین الدراسة، فرضیات

 األولى الجزئیة الفرضیة العامة، الفرضیة( الفرضیات صدق من بالتحقق لنا سمح ما وهو المعیاري،

 ).الثالثة الجزئیة الفرضیة الثانیة، الجزئیة الفرضیة
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تناولنا من خالل دراستنا موضوع اإلحتیاجات التكوینیة لمعلمین المرحلة اإلبتدائیة في إطار 

سنوات األخیرة في مجال فتكوین المعلمین في ال التدریس بالمنهاج الحدیث الذي یمثل المقاربة بالكفاءات،

التالمیذ في األوساط  التعلیم أصبح ضرورة حتمیة نظرا للمشكالت التربویة التي یعاني منهاالتربیة و 

ركیزة المتعلم محور العملیة التربویة و التي یصعب التعامل معها بالنظام الكالسیكي،حیث یعتبر التربویة و 

أساسیة في ظل التدریس وفقا للمقاربة بالكفاءات فهي تسعى لجعله عنصرا فعاال في عملیة التعلم  فتكوین 

یمكنهم من إظهار بمعرفة خصائص التالمیذ حوافزهم و لهم  المعلمین في ضوء هذه المقاربة الجدیدة یسمح

 قدراتهم في عملیة التعلم.

 وبعد القیام بتحلیل نتائج الدراسة إحصائیا توصلنا إلى أنه :

والتقویم في  ذالتنفی وجود إحتیاجات تكوینیة للمعلمین في المرحلة اإلبتدائیة في مجال التخطیط، -

 إطار المقاربة بالكفاءات.

 حتیاجات تكوینیة تم التعبیر عنها من قبل أسالیب التدریس المناسبة مع قدرات التالمیذاوجود  -

معرفة إختیار طرق التدریس المالئمة  معرفة إختیار أسالیب التدریب المناسبة مع قدرات التالمیذ،

ة كیفیة تشخیص كما عبروا عن حاجاتهم في التكوین على مستوى معرف لكل موقف تعلیمي،

التعرف علیها من خالل تكوینهم في مجال إختیار أسالیب تقویم تتالءم مع لتالمیذ و مشكالت ا

 التالمیذ.

 



 

 قـائمة المراجع
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)01الملحق رقم (  

 اإلسم القسم التخصص

 بشتة حنان علم النفس واألرطوفونیا وعلوم التربیة تكنولوجیا التربیة والتعلیم

 دعاس حیاة علم النفس واألرطوفونیا وعلوم التربیة العیاديعلم النفس 

 براجل إحسان علم النفس واألرطوفونیا وعلوم التربیة علم النفس المدرسي وعلوم التربیة

 هاین یاسین علم النفس واألرطوفونیا وعلوم التربیة وطرق التدریس مناهج

 بوعموشة نعیم التعلیم االساس للعلوم االجتماعیة علم اجتماع التربیة



 -جیجل-جامعة محمد الصدیق بن یحي 
 كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة

 قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا
 

 

 

 عنوان الدراسة

 

 

 

 

 مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في علوم التربیة 

 تخصص علم النفس التربوي

وان نفي إطار إعدادنا لمذكرة تخرج مكملة لنیل شهادة الماستر تخصص علم النفس التربوي بع 

رجو "االحتیاجات التكوینیة لمعلمي المرحلة االبتدائیة في ضوء المقاربة بالكفاءات من وجهة نظرهم"، ن

منكم اإلجابة على وجهة نظركم، علما بأن المعلومات المقدمة إلینا لن تستخدم إال ألغراض البحث 

 .العلمي

 تقبلوا منا جزیل الشكر وفائق االحترام. 

 إعداد الطالبتان: 

 شالوش سامیة −

 لمزري وداد −

 

االحتیاجات التكوینیة لمعلمي المرحلة االبتدائیة في ضوء المقاربة 

 بالكفاءات من وجهة نظرهم 

 -جیجلدراسة میدانیة ببعض ابتدائیات والیة -

 األستاذ المشرف:

 بوراوي بوجمعة -

 2019/2020السنة الجامعیة: 
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Statistiques descriptives

N Moyenne Variance
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Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

Q18

Q19

Q20

Q21

Q22

Q23

Q24

Q25

Q26

Q27

Q28

Q29

Q30

N valide (liste)
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70 2,57 ,509
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70 2,81 ,269

70 2,80 ,220

70 2,74 ,310

70 2,81 ,240

70 2,73 ,346

70 2,90 ,120

70 2,87 ,172
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70 2,63 ,469

70 2,59 ,536

70 2,77 ,324

69 2,70 ,391

70 2,70 ,329

70 2,83 ,231

70 2,87 ,201

70 2,70 ,300

70 2,76 ,273

70 2,74 ,310
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 ملخص الدراسة باللغة العربیة:

یة في إطار هدفت الدراسة الحالیة إلى الكشف عن أهم اإلحتیاجات التكوینیة لمعلمي المرحلة اإلبتدائ

 التخطیط ،التقویم) من وجهة نظرهم. التعرف على إحتیاجاتهم في مجال(التنفید،المقاربة بالكفاءات و 

) 70عشوائیة بسیطة حجمها (ذلك باستخدام المنهج الوصفي التحلیلي وقد اعتمدت الدراسة على عینة و 

 معلمة في الطور اإلبتدائي ببعض بلدیات والیة جیجل.معلم و 

ها تم وقد تم استخدام االستبیان كأداة للدراسة من إعداد الطالبتین ،ولمعرفة صحة الفرضیات من عدم

االنحراف المعیاري كأسالیب إحصائیة للكشف عن أهم هذه اإلحتیاجات ابي و استخدام المتوسط الحس

لمعلمین المرحلة اإلبتدائیة في إطار المقاربة بالكفاءات و بعد تحلیل النتائج إحصائیا توصلت الدراسة الى 

 النتائج التالیة:

جة عالیة في توجد إحتیاجات تكوینیة لمعلمین المرحلة اإلبتدائیة في مجال تخطیط الدرس بدر  -

 إطار المقاربة بالكفاءات.

توجد إحتیاجات تكوینیة لمعلمین المرحلة اإلبتدائیة في مجال تنفید الدرس بدرجة عالیة في إطار  -

 المقاربة بالكفاءات.

توجد إحتیاجات تكوینیة لمعلمین المرحلة اإلبتدائیة في مجال تقویم الدرس بدرجة عالیة في إطار  -

 المقاربة بالكفاءات.

بیة بعد مناقشة النتائج تم إقتراح مجموعة من التوصیات و المقترحات تستدعي وضع برامج تدریو 

لنسبة للمعلمین أو األساتذة على حد سواء لتدعیمهم على خلق جو مدرسي لمختلف المراحل التعلیمیة با

 یمتاز بالفاعلیة تناقشیة والترابطیة في المحتوى.

 

 

 

 

 

 



The current study aimed to uncover the most important formative needs of 
primary school teachers within the framework of the competency approach and 
to identify their needs in the field of (implementation, planning, evaluation) 
from their point of view. 

By using the descriptive and analytical approach, it relied on a simple 
random sample of 70 male and female teachers in the primary phase in some of 
the primary schools of the state of Jijel 

The questionnaire was used as a tool for the study, prepared by the two 
students 
To find out whether the hypotheses are correct or not, the arithmetic mean and 
the standard deviation were used as statistical methods to reveal the most 
important formative needs of primary school teachers within the framework of 
the competency approach, and after analyzing the results statistically, the study 
concluded:There are training needs for teachers in the field of lesson planning 
with a high degree with an arithmetic mean 2.76 and a standard deviation 0.32 
as part of the competency approach. 
There are training needs for teachers in the field of lesson implementation at a 
high degree with an arithmetic mean2.77 and a standard deviation0.26 as part of 
the competency approach 
There are training needs for teachers in the field of lesson evaluation to a high 
degree with an arithmetic mean2.73 and a standard deviation0.37 as part of the 
competency approach. 
After discussing the results, a set of recommendations and proposals were 
proposed that calls for setting up training programs for different educational 
stages for teachers or professors alike to support them in creating a school 
atmosphere that is characterized by an interactive and associative effectiveness 
in content. 
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