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:املقدمـــــة 

ملعارف اجلديدة املتراكمة و ترتبط كفاءة املوارد البشرية ارتباطا وثيقا باملؤهالت العلمية و ا
و ملا كان املورد البشري اخلالق للثروة خيضع لفترة حمددة ،املكتسبة عن طريق التعليم و التكوين 

فان جناح هذه املرحلة مرهون باستمرارية تأهيله و تكوينه ملواكبة مستجدات احلياة ،من التعليم 
. االقتصادية و االجتماعية و تطوراا مدى احلياة

إن االهتمام مبوضوع تكوين املوارد البشرية كان نتيجة لتطور خمتلف األحباث و الدراسات املعمقة 
ابتداء من أعمال تايلور ،اليت قام ا املنظمون و اإلقتصاديون و علماء اإلجتماع  و أرباب العمل 

TAYLOR و طروحات كروزيي يف التنظيم العلمي للعملCROSIERيم  إىل فيما خيص التنظ
.األحباث املتعلقة بأثر التربية على النمو اإلقتصادي و من أمهها أعمال شولتز و دينيسون و بيكر 

حيث بني شولتز أن مهارات و كفاءات الفرد تعترب شكال من أشكال رأس املال الذي ميكن 
ا لتنمية املوارد اإلستثمار فيه ، كما ركز اهتماماته على عملية التعليم باعتبارها استثمارا ضروري

]66:ص،2005،راوية حسن [.البشرية و إنتاج رأس املال البشري 

و اعترب التكوين ،كما ساهم بيكر من خالل حبوثه املكملة يف تطوير نظرية رأس املال البشري 
بأنه من أكثر جوانب اإلستثمار البشري فعالية من حيث توضيح تأثرياته على كل من اإليرادات و 

كما حاول تفسري اجلانب اإلقتصادي للتكوين  و بني أمهيته و . لى املتغريات اإلقتصادية األخرى ع
]72:ص،2005،راوية حسن [.قسمه اىل كل من التكوين العام و التكوين املتخصص

و لقد أثبتت البحوث و الدراسات اليت قام ا اإلقتصاديون الذين جاؤوا من بعدهم بأن خمزون 
فرد من املعارف و التجارب و املعلومات و اخلربات املكتسبة  عن طريق التعليم  ميكن أن تتقادم ال
و تظهر عليها بعض النقائص اليت ال ميكن تداركها اال بواسطة اخضاع الفرد لعملية التكوين ،

.  ىاملستمر الذي يساهم يف تنمية القدرات املكتسبة من جهة و تعديلها و تطويرها من جهة أخر



كما أن عملية اإلستثمار يف التكوين هي عملية مرحبة و نافعة و حتقق عوائد أكرب من اإلستثمار يف 
.القطاعات األخرى بالرغم من التكاليف و النفقات اليت تنجر عنها 

كما أكدت أحباث املهتمني بأثر التكوين على أداء املوارد البشرية على الكثري من املزايا و 
و اإلرتقاء ،ليت تتمتع ا عملية التكوين يف كوا عملية تساهم يف زيادة إنتاجية األفراداإلجيابيات ا

و تقليل حاجتهم لإلشراف عن بعد  و ،مبهارام و حتسني حالتهم املادية و املعنوية و النفسية
املزايا جمتمعة كل تلك ،و حتقيق املرونة يف أداء و ظائفهم مبهارة و فعالية ،تعزيز استقرارهم املهين

.أدت إىل إدراج التكوين يف السياسات احمللية و اجلهوية و العاملية

و اعتربما عنصران ضروريان و حيويان من ،و لقد التقت اتمعات يف أمهية التعليم و التكوين
ليب أجل الوصول اىل التنمية و التطور اإلقتصاديني، و ان اختلفت يف احملتويات و املناهج و األسا

لكنها تسعى دوما لتحقيق الفعالية يف التحصيل العلمي من أجل الوصول ،و األهداف املنشودة 
و اليت إن استعملت ،اىل مستوى أداء عايل بغرض حتقيق النوعية يف خمرجات النظام التربوي 

.سيكون هلا األثر اإلجيايب على النمو اإلقتصادي 

تدريب يؤدي بنا اىل أن أول معلم هو اهللا مث ما لعبته الديانات ان البحث يف التعليم و التكوين و ال
اىل أن ظهرت املنظومات التربوية و املؤسسات التعليمية املختلفة ،يف نشر القراءة و الكتابة 

مث اىل منتدى دكارALESCO  و األلسكوUNESCOوصوال اىل املنظمات الدولية كاليونسكو 
DAKAR2015ي حلمت فيه البشرية بتحقيق التعليم لكل أطفال العامل يف الذ،2000يف سنة.

كما أن التوسع الكبري من ناحية عرض التعليم و التزايد املضاعف للطلب اإلجتماعي عليه جعل 
, l’éducation pour le développement ].من التعليم من أهم القطاعات يف العامل 

Abdelkrim Benarab , 2008 ]

و خصصت له ميزانيات ،ائر من بني الدول اليت اهتمت بقطاع التربية و التعليم و التكوين  و اجلز
من الناتج%5.7و ،من امليزانية العامة للدولة كجهد نسيب%25كبرية حيث أا بلغت نسبة 

][ Abdelkrim Benarab , 2008. كجهد مطلقPIBاحمللي اخلام  



حدود املنظومة التربوية لتشمل املنشآت اإلقتصادية حيث سنت قوانني و لقد تعدت أمهية التكوين
من ميزانياا السنوية لصاحل التكوين %3اىل %1تفرض على تلك املنشآت ختصيص من 

.ووضعت خمططات تكوينية سنوية 

فال ،ل املنشأة داخةو اذا اعتربنا العملية التعليمية داخل املنظومة التربوية شبيهة بالعملية اإلنتاجي
ميكن هلا حتقيق فعاليتها و أهدافها اال بوجود جمموعة من العوامل املادية و البشرية و الفضاءات 

و كذا توفر احملتويات و املناهج املالئمة و التالميذ يتوسطها ،العلمية و ظروف العمل املناسبة
.املعلمون ذوي الكفاءات كعامل حموري لنجاح هذه العملية 

الدراسات اليت انصبت على حماولة استبدال املعلم بأفضل الكتب و املقررات الدراسية و و كل
،و أجود األنشطة و املباين املدرسية،أحسن الوسائل التعليمية و التكنولوجية احلديثة و املتطورة

ميكن فال،فشلت يف تقدمي اقتراحات ناجعة لتحقيق جناح و فعالية العملية التعليمية دون املعلم
حتقيق أهداف النظام التربوي ما مل يكن هناك معلم ذو كفاءات علمية واسعة و مهارات فنية 

حىت يستطيع بواسطتها إكساب تالميذه اخلربات املتنوعة و ،متجددة و مسات شخصية مميزة 
ص،2002،حممد حسن العمايرة [.املعارف و املعلومات املتجددة  لالرتقاء بالعملية التعليمية 

:78[

كما أثبتت الدراسات العلمية على األمهية القصوى للمعلم داخل العملية التعليمية و جعلت منه 
و هذا ما يؤكد على أنه ال ميكن للمنظومة التربوية اجلزائرية من حتقيق أهدافها ،العمود الفقري هلا 

هذا األخري خارج جمموعة كاملة و بشكل نوعي اال بواسطة املعلم النوعي و البد من البحث عن 
][ Abdelkrim Benarab , 2008 .املعلمني املتواجدين باملنظومة التربوية احلالية

و نتيجة لوضع اجلزائر املستقلة حديثا و طبيعة املنظومة التربوية اليت كانت سائدة آنذاك يف العهد 
كذلك للعدد الضئيل للمعلمني و نتيجة،و الطلب اإلجتماعي املتزايد على التعليم ،االستعماري

كل تلك العوامل مل تسنح للجزائر فرصة تكوين مكونني ذوي ،اجلزائريني  بعد اإلستقالل مباشرة 
فسعت اىل توفري أكرب قدر ممكن من املعلمني و األساتذة ، فقامت بتوظيف هيئة من ،نوعية عالية 



حيث أا قامت بتوظيف ،ساليب و اتبعت يف سبيل ذلك عدة أ،املعلمني من خمتلف الفئات 
و كذلك جلأت لالستعانة باملعاهد ،كمكونني التخصصاتاملتخرجني من اجلامعات يف خمتلف 

املتخصصة لتكوين املعلمني مثل املعهد التكنولوجي للتربية و توظيفهم كمكونني يف الطورين 
كما جلأت اىل ،طور الثانويو املدارس العليا لألساتذة بالنسبة ملكوين ال،اإلبتدائي و املتوسط

و لقد . استرداد التالميذ الذين غادروا أماكن الدراسة يف املستوى الثالثة ثانوي لتوظيفهم كمعلمني
أي شهادة علمية معلم ال حيملون 63188أن1983سجلت اإلحصائيات اجلزائرية يف سنة 

, Abdelkrim Benarab ].من جمموع هيئة التدريس%35.30تذكر و هو ما ميثل نسبة 
1997 , P : 105 ]

و مبا أن ،ولكن مع مرور الزمن و تعقد العملية التعليمية و متطلبات التطور التكنولوجي اهلائل  
نوعية املعلم كانت يف قلب اهتمامات علماء التربية لكوا تؤثر على معارف و مكتسبات التالميذ 

و كذلك املنافع املتأتاة من التربية  فان كل تلك العوامل ،و الطرق اليت يكتسبون ا هذه املعارف 
][Rapport Mondial Du Suivi , Unesco , 2005معلم آخرجمتمعة دفعت اىل البحث عن 

ألن هذه العملية أصبحت ،و لقد حاولت اجلزائر يف حماوالت متعاقبة اإلهتمام بنوعية مكونيها  
عدة أساليب مثل اللقاءات مع املفتشني و التعليم عن و لذلك فقد انتهجت،ملحة و ضرورية 

و تطورت لتصبح سياسة واضحة املعامل  ،القصرية املدى تبعد و التوثيق و اجراء خمتلف التربصا
وحتقيق أهداف املنظومة ،و فق استراتيجيات حمددة دف االرتقاء مبؤهالت املعلمني و األساتذة 

657تقريبا مليار دينار لتكوين مكونيها وهوما يعادل46ب و خصصت ميزانية تقدر التربوية

.)دج 70=$ 1(مليون دوالر

:و انطالقا من هذه املعطيات ميكن لنا طرح اإلشكالية اآلتية 
إن نتائج البحث العلمي أكدت أن التكوين هو استثمار، لذلك فهو يتطلب نفقات متزايدة بسبب 

هل تكتفي بية، مما اجنز عنه تكاليف أحادية متفاوتة، و بالتايل تزايد الطلب االجتماعي على التر
على مستوى من طرف املوارد البشريةاألولية املكتسبةاملنظومة التربوية اجلزائرية باملعارف 



ملكلفة املوظفة و ا،مؤسسات التكوين العام و املتخصص من جامعات و مدارس عليا لألساتذة  
؟أثناء اخلدمة عن طريق التكوين تأهيلها ضرورة إلعادة مبهمة التكوين، أم أن هناك

:و هذا يؤدي اىل عدة تساؤالت فرعية ضمن اإلشكالية العامة و هي 
؟هل اللجوء اىل تكوين املكونني هو ناتج عن تطور اتمع و متطلباته 

أو أنه دليل عن عجز اهليئات املكونة ؟
و املناهج و الوسائل هو السبب يف إعادة التأهيل ؟ أو أن التغري و اإلصالحات يف احملتويات 

أم أن التكوين مدى احلياة هو مسة العصر؟

،ارتأينا تقسيم هذا البحث إىل أربعة فصول نظرية و فصل تطبيقي ،و الستيفاء هذا املوضوع 
سنتطرق يف الفصل األول إىل االستثمار يف رأس املال البشري عن طريق عملية التعليمحيث 

مث ننتقل إىل الفصل الثاين  أين سنتناول فيه خصائص  مهنة التعليم ومقوماا ،والتكوين و أمهيته 
وأثر التكنولوجيات احلديثة على أدوار ،وكذا مسات القائمني على هذه املهنة السامية ،و متطلباا 

ني و األساتذة ومراحل املعلمني، أما يف الفصل الثالث فسنتناول  أسباب اللجوء اىل تكوين املعلم
تكوينهم قبل و بعد مزاولة املهنة  و أهداف كل مرحلة ، وأخريا يف الفصل الرابع سنتطرق إىل 
السياسات التكوينية و التوظيفية  للمعلمني و األساتذة، و اليت انتهجتها اجلزائر منذ االستقالل إىل 

ني على مستوى عينة من املؤسسات يومنا هذا، أما القسم التطبيقي فهو دراسة ميدانية للمكون
.التربوية يف األطوار التعليمية الثالثة

:و أمهيته أسباب اختيار املوضوع

إن تكوين املعلمني و األساتذة يف املنظومة التربوية اجلزائرية يكتسي أمهية كبرية، حيث يتم -
.رىتناوله حتت غطاء املوارد البشرية من جهة واقتصاد التربية من جهة أخ

إن االهتمام ذا املوضوع ال يقتصر على دولة بذاا بل أنه ذو طابع دويل عاملي، لقي اهتمام -
.كل الدول اليت تصبو إىل حتقيق فعالية وجناعة أكرب ملنظوماا التربوية



إن اكتساب املوارد البشرية للمؤهالت العلمية واملعارف اجلديدة املتراكمة والكفاءات بأعلى -
.ويات ال ميكن أن يتأتى إال بواسطة التكوين املتواصلاملست

.أمهية العالقة املوجودة بني تكوين املكونني وجناح املنظومة التربوية-

:الفرضيات

إن معظم الدراسات العاملية املعاصرة أثبتت أمهية االستثمار يف تكوين املوارد البشرية املكونة -
.لتطورات والتحوالت االقتصادية والتكنولوجيةداخل املنظومة التربوية اة ا

.ان التكوين مدى احلياة هو مسة العصر -
ان التكوين يعمل على زيادة األداء و املهارات الفنية و البيداغوجية و العلمية و يعمل على -

.حتسني عالقة املكونني بالتالميذ

:املنهج

هج التوثيقي و املنهج اإلستنتاجي  ملا ي و كذا املنيف دراستنا هذه املنهج الوصفي التحليلسنستعمل
.تتطلبه  احتياجات حبثنا هذا 

و سنستخدم عدة أدوات للبحث و منها املقابالت مع خمتلف املوارد البشرية املكونة داخل بعض 
.املؤسسات التربوية و كذلك االستبيانات و خمتلف التحاليل اإلحصائية  

:املنهجية

.ف الكتب و االت و الدوريات و الوثائق ذات العالقة مع املوضوع استخدام خمتل-
.استخدام شبكة اإلنترنت عن طريق خمتلف الوثائق احململة الكترونيا-
.مبختلف املكونني يف املنظومة التربوية على مستوى خمتلف املؤسسات التربويةاالتصال -



:أهداف البحث

.ى املسار املهين للموارد البشرية املكونة داخل املنظومة التربويةمعرفة مدى أمهية التكوين عل-
وجود االرتباط ما بني تكوين املوارد البشرية داخل املنظومة التربوية اجلزائرية وحتسني جودة -

.وأداء التحصيل العلمي للمكونني
.ِوِنين واملُكَوِننيتوضيح أن التكوين يعمل على تنمية العالقة املتبادلة والفعالة بني املُكَ-
التكوين يعترب مبثابة الوسيلة األساسية القادرة على حتقيق أهداف املؤسسات التربوية واملنظومة -

.التربوية
التكوين هو عملية مستمرة وليس عملية حمددة املدة-
م و االتصال احلديثة اإلسهام يف االرتقاء تكنولوجيات اإلعاليوضح البحث كيف تستطيع -
.وعية التكوين وكذا استفادة املوارد البشرية املستغلة هلذه التقنيات االستفادة القصوىبن
يهدف البحث إىل تبيان املزايا اليت يتمتع ا التكوين، إذا كان مبنيا على أسس علمية وقواعد -

زيادة متينة،حيث أنه يساهم يف زيادة املهارات العلمية و الفنية و البيداغوجية  ، و يعمل على 
.األداء و حتسينه

يبني البحث أهم التحديات وآفاق التكوين يف ظل العوملة االقتصادية والتطور التكنولوجي فيما -
.خيص املنظومة التربوية اجلزائرية





:دــمتهي

ظرا جلميع املكاسب العلمية واملعرفية اليت يكتسي التعليم أمهية كبرية يف حياة األفراد واتمعات، ن
يعمل على تنميتها وترقيتها، كما لقي موضوع التربية و التعليم أمهية قصوى لدى معظم الدول 
واحلكومات ملا هلا من أثر يف تعزيز املهارات والوعي االقتصادي، مما يساهم يف دفع عجلة النمو 

ملدى الطويل، كان لزاما إخضاع مجيع األفراد االقتصادي، ولكي حيقق التعليم أهدافه على ا
العلمية واملعرفية احلديثة، كما لقي موضوع تغرياتاملتعلمني إىل تكوين مستمر يتوافق مع ال

التكوين كذلك اهتمام الكثري من الباحثني االقتصاديني، ملا له من أثر يف تعزيز املؤهالت العلمية 
ذات طابع استهالكي إىل كونه يةمن كونه خدمة اجتماعهذا املفهوم تطورواملعارف اجلديدة، و

يساهم بدرجة كبرية يف هو رأس مال بشري منتج مثله مثل باقي املوارد األخرى املالية واملادية، و
تها بالتكوين قيف هذا اإلطار عملية التعليم وعالنتناول سو.صناعة التطور والتقدم االقتصاديني

عن دى الطويلاملمها يف التنمية االقتصادية على وربينهما، ودوكذا أوجه التشابه واالختالف
رأس املال يف لالستثمار يف ، وسنتطرق إىل أهم النظريات االقتصادية طريق االستثمار فيهما

.البشري

و التكوينالتعليم:املبحث األول

ملا هلما من عالقة مباشرة يف حتقيق قتصاديني ية كبرية لدى اإلالتعليم و التكوين أمهضوعلقي مو
التنمية و التقدم  اإلقتصاديني ،عن طريق عملية اإلستثمار فيهما  و حتقيق عوائد كبرية تفوق 

.العوائد احملققة يف القطاعات األخرى

I-/اقتصاد التربية هو علم قائم بذاته ،يعترب ختصصا من :قتصاد التربية و التعليما

اليت ظهرت مباشرة بعد احلرب العاملية الثانية ،واليت تم بدراسة النشاط احلديثةالتخصصات
كما أا أثرت تأثريا كبريا على الفكر االقتصادي والتربوي ،التعليمي من اجلانب االقتصادي

.على املستوى العاملي
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I -1 / تعريف اقتصاد التربية:

يبحث عن أمثل الطرق الستخدام املوارد التعليمية يذلك العلم الذويعرف علم اقتصاد التربية بأنه 
املالية منها والبشرية والتكنولوجية من أجل تكوين املوارد البشرية بالتعليم والتدريب عقال وعلما 

و من ومهارة وخلقا ووجدانا وصحة وعالقة يف اتمعات اليت يعيشون فيها حاضرا ومستقبال 
.]30: ، ص1977حممد منري مرسي،[توزيع ممكن هلذا التكوينأجل أحسن 

أنه دراسة كيفية اختيار اتمع وأفراده مع استخدام كافة املوارد اإلنتاجية من Chonكما يعرفه 
وتنمية الشخصية من خالل املعرفة واملهارات وغريها، اعتمادا على ،أجل إنتاج أنواع التدريب

.األفراد واموعات يف احلاضر واملستقبلوطريقة توزيعها بني،التعليم خالل فترة زمنية

[ Chon Elchanan,1979,P :30  ]
علم اقتصاد التربية هو ختصص يهتم بدراسة مجيع النشاطات والعمليات اليت يتم  ا إنتاج إن  

عن هذه روكذا دراسة مجيع النفقات والتكاليف اليت تنج،التعليم وعملية توزيعه بني األفراد
وائد عوكذا ال،مليات والبحت يف مصادر متويلها،وعن طرق و أساليب اختيار أنواع التعليم الع

.املالية احملصل عليها مستقبال والكفاية الكمية والنوعية

I -2  /مما يليذكر كال نو من رواد اقتصاديات التعليم والتربية :رواد اقتصاد التربية:

I-2-1 /دم مسيثآ:Adam Smith

حيث بني من خالله أمهية التربية ،"ثروة األمم"بالعنصر البشري يف كتابه الشهري دم مسيثآاهتم 
املفيدة، و الذي عرفه بالقابليات املكتسبة و بني عناصر التربيةو التعليم و جعل رأس املال الثابت

مسيث مبجموعة آدمام ق. املفيدة لبعض أفراد اتمع، و اليت تساهم التربية بشكل كبري يف بنائها 
، واشتمل التعريف الذي قدمه لرأس املال م1776من الدراسات و البحوث االقتصادية يف عام 

الثابت على رأس املال البشري، حبيث أنه يتكون من القدرات املكتسبة و املتعلمة لكل أفراد 
.اتمع، كما أن عملية اكتساب هذه القدرات حيتاج إىل تكاليف كثرية
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دم مسيث أيضا أن مواهب و مهارات الفرد ال تعود عليه فقط، و إمنا تعود على آو لقد أوضح
مثينة إلثراء االقتصاد، و أنه إذا كلفنا ةداأته هي اكافة أفراد اتمع الذي ينتمي إليه، كما أن مهار

بعد يغطي مهارة معينة، فإن استغالل هذه املهارة فيما الكتسابهمعينا من املالاإعداد العامل قدر
- 17:ص، ص 2007لية، ففاروق عبد [.تكلفة اإلعداد و يزيد عنها بقيمة املهارة يف حد ذاا

23[

I-2-2/׃ألفريد مارشالAlfred Marshall

صور رأس ىلفريد مارشال على أمهية التربية، فوصفها باالستثمار القومي، و هي متثل أجزآركز 
.للمجتمعاملال عطاء و مردودية بالنسبة

و قد ذهب ألفريد مارشال إىل مدى أبعد من غريه يف االقتراب من فكرة االستثمار البشري مبعناها 
املعاصر، حيث أخذ يناقش النتائج االقتصادية املترتبة على املهارات و املواهب الضائعة للموارد 

.ستثمار يف البشراء احلديثة حول فكرة االرالبشرية، و كانت كتاباته أقرب ما تكون إىل اآل
].25، 18:، ص2007لية، فهفاروق عبد[

I-2-3 /ينيسونإدوارد د:Edward Denison

وعوامل النمو االقتصادي يف الواليات املتحدة األمريكية"يف حبثه ينيسوندد لقد تناول إدوار
ىعلى  مستو، و قياس أثر كل العوامل املختلفة و من بينها املستوى التعليمي"العوامل البديلة

من جمموع الزيادة %23الدخل القومي ،حيث توصل إىل أن عامل التربية لوحده يساهم بنسبة 
احلاصلة يف الدخل القومي ،وكانت تلك الدراسات مبثابة التمهيد لظهور فكرة االستثمارالبشري ، 

.و إن كان يشوا بعض النقص يف الدقة و الوضوح

ثري من االنتقادات بسبب صعوبة قياس هذا اجلزء من  الزيادة يف لقد تعرضت دراساته إىل الك
الدخل القومي ،والذي يرجع إىل عامل التربية سواء لعوامل تتعلق بدقة البيانات أولتغرياألسعار، 
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حىت جاء بعده شولتز و بيكر و فيتزي حيث استطاعوا التغلب على بعض الصعوبات خاصة فيما 
]19:،ص2007فاروق عبده فلية ،[.ائد االقتصادية يتعلق  بتطور طرق حساب العو

I-2-4/ثيودور شولتز :schultz.w.Theodore

من األحباث الرائدة يف ميدان حساب العائد االقتصادي املتأتى من التعليم، وقد شولتزثاحبتعد أ
ة ثورة تعرض إىل إمكانية اإلستثمار يف املوارد البشرية مباشرة وبوضوح، وكانت دراساته مبثاب

."القيمة االقتصادية للتربية"االستثمار البشري، وعرض ذلك مفصال يف كتابه 

حني الحظ قصور ،]1957-1956[الفترة أن اإلهتمام ذا املوضوع بدأ خالل شولتزذكر
الوسائل املستخدمة يف تغيري زيادة االنتاج مع مرور الوقت، فركز يف أحباثه على قياس الزيادة يف 

ت الواليات املتحدة األمريكية خالل تلك الفترة، واليت أرجعهادنتاج وظاهرة التحسن اليت سااإل
إىل زيادة استثمار األمريكيني يف مواردهم البشرية، واعترب أن هذا االستثمار هو الذي شولتز

ة والتعليميفسر لنا ظاهرة النمو االقتصادي يف تلك البالد، وأن مفتاح االستثمار البشري هو التربي
.]19:، ص2007فاروق عبده فلية، [ 

I-2-5/بــــيكر Becker

نشر بيكر دراسة جتريبية علمية لفكرة االستثمار يف التربية والتعليم، وكان هلا ردود 1960يف سنة 
فعل كبرية، تساءل بيكو يف أحباثه عما إذا كان هناك عدم وجود استثمار يف التعليم العايل 

، ولقد تعرضت أحباثهما كذلك إىل جمموعة من جاكوب مينسروقد ساعده يف ذلك اجلامعي، 
.االعتراضات واالنقادات

قام بيكر ببعض الدراسات اليت كلّفه ا املكتب القومي للبحوث يف الواليات املتحدة األمريكية، 
كانت متثل 1950وبني فيه أن أرباح الذكور السكان يف الواليات املتحدة األمريكية عام 

من %11ومن النفقات اليت يتحملها املعنيون على دراسام الثانوية والعليا أ%14,8حـوايل 
تعوض خالل أن رؤوس األموال اليت توظف يف التعليم و كان يعين بذلكجمموع نفقات التعليم،
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تسع سنـوات وهـو يعتربه توظيفـا شبه مثالـي يف الظروف العـادية من السوق 
]:29، ص 2007فاروق عبده فلية، [ تصاديـة االق

I-2-6/يتزجون في:John Vatzey

زي من أهم الدراسات اليت ظهرت يف انكلترا، حيث قام بالبحث عن تتعترب دراسات جون في
من حتليل دوحاول يف دراسته أن يستفي.، كما كتب عن اقتصاديات التربيةهناكتكاليف التربية 

م االستفادة منها يف الوصول ميكنهأن ييسر جهودهم يف هذا امليدان، حىت االقتصاديني للتربية، و
هإىل حتقيق األهداف التربوية، ولذلك قام باستعراض ما يراه كبار االقتصاديني يف التربية حىت ميكن

التفكري يف حجم النفقات اليت ترصد لقطاع التربية والتعليم، أو ما جيب أن ينفق على هذا القطاع 
فاروق عبده [ا عوائد التربية ددومستقبال، ويهدف يف دراسته هذه إىل اقتراح مقاييس حيحاليا
.]34-33:، ص 2007فلية، 

I-2-7/مـاركـس:Marx

احتل العنصر البشري مكانة مهمة يف الفكر املاركسي، حيث اهتم كثريا بالتربية وذلك بالنظر 
تنمية قدرات بشكل عام، وقدراته الذهنية والفكرية لدورها الفعال يف إعداد وتكوين االنسان، و

]18: ، ص2007فاروق عبده فلية، [بشكل خاص 

I -3/ أخذ االهتمام بالتربية :لتربية والتعليـممبجال أسبـاب اهتمام االقتصاديني
دية منحى جديدا، متثل يف املزيد من دراسة الوظيفة االقتصا20والتعليم يف الربع األخري من القرن 

للتربية والتعليم، وأصبحت متثل أهم املوضوعات يف جمال علوم االقتصاد وكذلك لدى املتخصصني 
.يف علوم التربية 

وترجع عناية االقتصاديني الكبرية مبجال التربية والتعليم وبدراسة آثارها على النمو االقتصادي إىل 
:عوامل متعددة أمهها 
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عجلة النمو والتقدم االقتصادي، حيث أثبتت جل الدراسات الدور املتزايد للتربية يف دفع-
أن اإلنفاق على قطاع التربية والتعليم يعد استثمارا للموارد البشرية، جبانب كونه خدمة 

.استهالكية
تزايد نفقات وتكاليف التعليم يف السنوات األخرية يف معظم البلدان تزايدا ملحوظا يف امليزانيات -

ل، األمر الذي استدعى الكثري من االقتصاديني إىل البحث يف مدى القائدة العامة لتلك الدو
االقتصادية املنتظرة من إنفاق هذه األموال على قطاع التربية والتعليم، وأثرها على التنمية 

االقتصادية واالجتماعية، وذلك بغرض املقارنة بني العوائد االقتصادية للتربية وبني عوائد األموال 
.ة على باقي املشاريع األخرىاملستثمر

بلدان العامل على حتمل النفقات معظمالتزايد الكبري يف أعداد الطالب، والذي يقابله عجز -
ومن مث ظهرت احلاجة يف الدراسات االقتصادية العلمية اليت تساعد على حتقيق ،التعليمية كاملة

هو الوصول إىل ترشيد النفقات أكرب عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة، واهلدف من وراء ذلك 
.باالستناد إىل الوسائل الفنية املختلفة

احلاجة إىل البحث عن خمتلف املصادر التمويلية املختلفة اليت ميكن أن تغطي نفقات التعليم -
]:17، ص 2007فاروق عبده فلية، [.ومتطلباته

I -4/التربية والتعليم دور تلعب كل من:دور التربية و التعليم يف التطور اإلقتصادي

هاما يف التنمية والتقدم االقتصادي، حيث تزود خمتلف القطاعات االقتصادية باليد العاملة اليت 
تتوفر فيها خصائص اخلربة واملعرفة والكفاءة، واليت حتمل على عاتقها مهمة دفع عجلة النمو 

].36: ، ص1993حممد أمحد الغنام ، [.االقتصادي

أخرى تدعم دور التربية يف حتقيق التنمية االقتصادية، وذلك مثل دراسات  أدم وهناك دراسات
مسيت، والذي بني من خالهلا دور املعرفة والبحوث العلمية يف زيادة االنتاج بنسبة ثالثة أرباع 

].1954- 1948[وهذا يف الفترة ع،مقارنة بدور رأس املال بزيادة تقدر بالرب
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ظهرت بعض األحباث والدراسات التربوية االقتصادية واليت قام ا كل من وخالل فترة الستينات، 
واليت أدت إىل ]19751-964[وبيكر]1967-1962[ينيسونود1963-1961] [شولتز

إثبات أمهية التدريب ووضحت مدى مسامهتها يف التنمية االقتصادية وذلك من خالل تأثريات 
البنك العاملي وحكومات دوهلم وبعض املنظمات الدولية هؤالء على بعض األجهزة الرمسية، مثل

.حيث سامهوا يف زيادة الطلب على التربية والتعليم لدى كثري من دول العامل

II- /تتحمل احلكومات عدة نفقات يف قطاع التربية و التعليم من أجل :لتربية و التعليما

.ااتعود عليها بفائدة كبرية على اقتصادحتقيق عوائد أكرب

II -1 /ا تلك العملية اليت :تعريف التربية والتعليمف التربية على أستطيع بواسطتها نتعر
تغيري سلوك الفرد أو تعديله، أو اإلحجام عنه، أو احلث عليه، أو احلفاظ عليه كما هو، وهي 

.ة إلختاذ موقف معني إجتاه حادث معني واجتاه احلياة العامةفعملية هاد

منهجه، حبيث وأفكاره،و الشخصية وقدراته، : ية بتشكيل االنسان يف أبعاده كما تعتين الترب
]17: ، ص 2003عبد الرحيم اخلليفي، . [يصبح فردا فعاال يف اتمع

يعرف التعليم على أنه تلك العملية اليت دف إىل إمداد الفرد مبعلومات تفسريية أو تعليمية و 
املختلفة، وعلى حل املشاكل العامة احملتمل حدوثها يف كل عامة، تساعده على مواجهة املواقف

كما تتسم برامج التعليم بالشمول والعمومية خاصة يف مراحلها األوىل، حيث يكتفي .زمان ومكان
.الفرد بتحصيل املعلومات واملعارف والسلوكيات العامة

توجد بعض الفروق وإن كان كل من مصطلحي التربية والتعليم مصطلحات متالزمان، إال انه
شمل كل من تتتجاوز حدود املدرسة واجلامعة لحيثبينهما يف كون التربية أمشل من التعليم 

]161: ، ص2006، يفافحممد مجال الك[. األسرة والبيئة االجتماعية
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أما من وجهة النظر االقتصادية، يعترب كل من التربية والتعليم  استثمارا واستهالكا يف نفس 
حيث تساعد التربية والتعليم على خلق عوائد كبرية مستقبال عن طريق تكوين خمزون من الوقت،

والذي يتمثل يف كل من الكفاءات واملهارات واخلربات القادرة على خلق ،رأس املال البشري
ثروة هائلة يف املستقبل، وذلك بعد أن كان ينظر إىل التربية والتعليم على كوما جمرد خدمة 

.كية ال غرياستهال

II -2/إن التزايد املستمر يف الفئات التربوية، أدى بالضرورة إىل :نفقات التربية والتعليم
الزيادة يف نفقات قطاع التربية والتعليم، مما أجنر عنه زيادة يف متطلبات املؤسسات التربوية من 

:أجهزة ومعدات حديثة باهظة الثمن وتنقسم هذه النفقات إىل

II-2-1/دف تسيري وإدارة :ريــةالنفقات اجلا وهي تلك النفقات الدورية املنتظمة
:وتنقسم بدورها إىل ةالعملية التعليمي

.مرتبات املعلمني ومكافآم -
.تكلفة اجلهاز اإلداري-
.تكلفة الصيانة واستخدام املباين واألجهزة واملعدات واألثاث ووسائل النقل-
.ثل التغذية والزي املدرسي والرعاية الصحية واالجتماعية للتالميذتكلفة األنشطة األخرى م-
.تكلفة النقل واالنتقاالت وإجيار املباين املدرسية واإلدارية-
.تكلفة األدوات الكتابية واملطبوعات-

II-2-2 /وهي تلك النفقات اليت تدفع مرة واحدة لتكوين رأس :النفقات الـرأمساليـة
:ة عليـه وتنميته وتنقسـم بدورها إىل املـال، أو للمحافظـ

.تكلفة املنشآت املدرسية -
.تكلفة التجهيزات-
.تكلفة املعدات -
.تكلفة اإلحالل بالتجديد -
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فاروق عبده فلية، [وتتحدد التكلفة اإلمجالية مبجموع النفقات اجلارية والنفقات الرأمسالية 
.]209-208: ، ص ص 2007

II -3/لعل حمور النظرة االقتصادية للتعليم هو حساب العائد :ربية والتعليـمعوائـد الت

من االستثمار فيه، مبعىن أنه ميكن النظر إىل التعليم كمشروع إنتاجي مثله مثل باقي املشاريع 
:على عدة مستويات، نذكر من بينها و التعليماألخرى، وميكن حتديد عوائد التربية

II-3-1/تمع األمريكي شولتز وتعترب حبوث :ستوى الفردي عائـد التربية على امليف ا
الذي يقوم على االقتصاد الفردي، إحدى هذه الدراسات الرائدة، حيث نظرت هذه الدراسات إىل 
العائد االقتصادي للتعليم من ناحية العائد املباشر للفرد، فقامت بإجراء املقارنة بني مداخيل األفراد 

عليمية، وأبرزت أنه كلما ارتفع املستوى التعليمي للفرد، كلما ازداد من خمتلف املستويات الت
.دخله

حساب العائد من التعليم يف هذه الدراسات على أساس أنه الفرق بني االستثمار  الذي وضع متو
.يف تعليم الفرد خالل املراحل املختلفة، وبني ما يعود عليه من دخل يف احلاضر واملستقبل

II-3-2/لقد ظهرت دراسات عديدة ملعرفة أثر :ة على املستوى االنتاجي عائـد التربي
بعض حالتعليم يف عملية االنتاج ومدى ما يساهم به باعتباره عامال من عوامل اإلنتاج، ولقد وض

الباحثني االقتصاديني أن الزيادة يف متوسط دخل الفرد نتيجة التحسن يف رأس املال البشري أكرب 
: ، ص ص 2007فاروق عبده فلية، [ .عائد رأس املال املادي املستثمرمن الزيادة املتوقعة من

290-291[.

III- /بعد توضيح مفهوم التربية والتعليم وأثرمها على التنمية :التكوين و عالقته بالتعليم

بينهما  توالفرو قاإىل التكوين وعالقته بالتعليم وكذا اجلوانب املشتركة آلناالقتصادية، سنتطرق ا
خلوض يف هذا العنصر، وجب علينا رفع اللبس احلاصل بني مفهومي التدريب والتكوين وقبل ا

.بإيضاح املفهومني وكذا الفروقات املوجودة ببينهما
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III -1/يف كتابه مبادئ االقتصاد ألفريد مارشالالعامل االقتصادييعرفه :تعريف التكوين :

الوعي والطموح والقدرة على العمل واإلنتاج، أن فئة متعلمة ومتكونة من الناس بالتعلم واملعرفة و"
يستطيعون أن يستثمروا كل قوى الطبيعة ومصادرها لصاحلهم هلدف االرتقاء مبستوى املعيشة 

].101:، ص2004إدارة املوارد البشرية، حممد فاحل صاحل، [وتوفري احلياة الكرمية للفرد واتمع 

لية االستثمار يف التكوين و التعليم تؤدي إىل خلق عماعترب من هذه املقولة أن مارشال نستنتج
.الثروة و تعمل على االرتقاء مبستوى املعيشة و توفري احلياة الكرمية للفرد و اتمع

بأنه ذلك العمل املخطط الذي يتكون من جمموعة برامج التكوين عمر وصفي عقيليويعرف 
ارف وسلوكيات ومهارات جديدة متوقع أن مصممة من أجل تعليم املوارد البشرية وإكساا مع

حتتاجها يف أداء مهام أو وظائف جديدة يف املستقبل، والتأقلم والتعايش مع آية مستجدات أو 
.]437: ، ص2005عمر وصفي عقيلي، [. تغريات حتدث يف البيئة وتؤثر يف نشاط املنظمة

وهي مبثابة إستراتيجية ،ارستهم ملهامهمالتكوين عملية مستمرة خيضع هلا األفراد أثناء ممفو عموما 
منظمة دف مواجهة احتياجات املنظمة احلاضرة وخاصة املستقبلية عن طريق عمليات التنبؤ، 

س مجيع الفئات املهنية دون استثناء، وهي مبثابة وسيلة تكوين رأس املال البشري يف شكل متوهي 
أساليب حديثة تستخدم فيها تعتمدو، كفاءات ومهارات ومعارف وسلوكيات وزيادة يف األداء

.التقنيات عالية املستوى

هو العملية اليت يتم من :يف كتابه إدارة املوارد البشريةFLIPPOيعرفه :تعريف التدريب*

"خالهلا تزويد العاملني باملعرفة واملهارات واألداء يف تنفيذ األعمال املختلفة

لعمل املخطط الذي يتكون من جمموعة برامج مصممة من بأنه ذلك اعمر وصفي عقيليويعرفه 
أجل تعليم املوارد البشرية كيف تؤدي أعماهلا احلالية ملستوى عال من الكفاءة من خالل تطوير 

.]437: ، ص2005عمر وصفي عقيلي، [".حسن أداءهم 
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.ولذلك جند أن كال من التكوين والتدريب يتجهان إىل نفس املعىن
مشل من التدريب، إذا كان التكوين عملية مستمرة مدى احلياة، جند أن أوسع ون التكوين هو أا

التدريب تلجأ إليه املنظمة عند احلاجة فقط لتلبية حاجات يف احلاضر على عكس التكوين الذي 
يعتمد على التنبؤ باملهارات واملعارف واملعلومات اليت ستحتاجها املنظمة يف املستقبل، وإذا كان 

التكوين فان عالية من الكفاءة ياتدف إىل معاجلة نقاط الضعف والوصول إىل مستوالتدريب يه
يهدف إىل تعزيز نقاط القوة املوجودة وحتسني املهارات و الكفاءات لتكوين رأس مال بشري منتج 

مثله مثل باقي املوارد األخرى داخل املنظمة

III -2/ أن يكون ،تدرييبج من الضروري قبل وضع أي برنام:التكوينأهداف عملية

وذلك ألن عملية تقييم برنامج التدريب مرهون مبدى ،هناك حتديد للنتائج املطلوب التوصل إليها
حتديد األهداف مسبقا، فوضوح األهداف بدقة من شأنه املساعدة على ضمان إخضاع األفراد 

و متوقع أن يكون الفرد ويتم حتديد األهداف عادة حسب ما ه،املناسبني للربامج التدريبية املناسبة
: ص ص،2006،باري كشواي [. املدرب قادرا على القيام به بعد انتهائه من الدورة التدريبية 

125 -126.[

:       ميكن تلخيص أهم أهداف الربامج التدريبية فيما يأيت 
.ديثة يف وظائف املنظمة مواكبة التطورات التكنولوجية احل-
.مواكبة العمل لسرعة التغريات احمللية و العاملية -
.حتسني عملية األشراف -
.خفض معدالت الغياب و معدالت دوران العمل -
.تقوية العالقات اإلنسانية بني املوارد البشرية -
.تقليل الصراعات التنظيمية اليت تنشأ بني األفراد -
على الترقية املهنية و و التكوين من ختطيط مساره املهين، حيث يساعده التدريب متكني الفرد -

.التدرج يف السلم الوظيفي 
.االستخدام األمثل للعنصر البشري -
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سد الفجوات اليت يتركها نظام التعليم، حيث أن الكثري من املوارد البشرية تفتقر للمهارات اليت -
. و التقينتتماشى و التطور التكنولوجي 

III -3/ هناك عدة جوانب مشتركة و فروقات ما بني :مقارنة بني التعليم و التكوين
:التعليم و التكوين كاآليت

III-3-1/ والتعليم يف عدة التكوينيشترك كل من :بني التعليم و التكويناجلوانب املشتركة
: جوانب، نذكر من بينها 

، وأن استثمار ياستثمار قومالتكوينعليم والتكل من ركيز النظريات االقتصادية على أنت-
املوارد البشرية يعد من أفضل االستثمارات ملساعدة أفراد اتمع لزيادة قدرام وكفاءام ومن مث 

.حتقيق التنمية االقتصادية
مرتان، وذلك بواسطة حتديث وتنمية املعارف تمها عمليتان مسالتكوينأن عملية التعليم و-

.غيري يف السلوكات واإلجتاهات نتيجة التغيري يف األولويات واالسترياتيجياتواملهارات والت
.مبا يتماشى مع تطور متغريات التعليم وظروف العمل املتغريةالتكوينيةضرورة تطوير األساليب -
فكل منهما يعترب عملية أساسية متس مجيع أفراد اتمع دون التكوينعمومية كل من التعليم و-

.استثناء

III-3-2/والتعليم من خالل التكوينكن التفرقة بني كل من مي:لفروق بني التكوين والتعليم ا
:اجلوانب التالية 

يندمج بالتعليم وال ميكن له أن يتحقق بدونه، حيث جيب على الفرد أن يتعلم حىت التكوينأن-
الذي التكوين ة بعد ذلك، ومن مث جند أن التعليم  هو عملية متهيدية وتسبق عمليتكوينهميكن 

.تستند إليه
يتضمن كل جهد هادف، يؤدي إىل تزويد األفراد باملعارف واملعلومات واملهارات التكوين -

املتخصصة واخلربات املهنية، أما التعليم فهو يهتم بتطوير الفكر والسلوك اإلنساين ملواجهة كافة 
.مشاكل احلياة، ويتسم بالعموم والشمولية
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، والذي التكوينالتعليم يعد األساس الذي يبىن عليه فالتعليم، لتكوين وبني اتوجد عالقة وثيقة
كان التعليم يهدف إىل تكوين وإعداد الفرد فكريا وعقليا اة ذايعترب امتدادا طبيعيا له، وإ

يهدف إىل زيادة وتنمية املعارف السابقة، التكوينظروف احلياة عامة وظروف العمل خاصة، فإن 
، ص 2006، يفحممد مجال الكفا[ملهارات واخلربات والكفاءات ألداء مهام وظيفية حمددة وصقل ا

 :162-163[

III -4/ املسـار التكويين التعليمي:

:عن طريق الشكل اآل يت التعليمي التكويينوميكن توضيح حلقات املسار 

ي للفرداملسار التكويين التعليم:01الشكل رقم 

314: ، ص2005حممد حافظ حجازي ،:املصدر

:على النحو  اآليت 01رقم وميكن تفسري الشكل

وهي مدى قابلية الفرد ،يولد اإلنسان وهو مزود مبجموعة من االستعدادات:اإلستعدادات -
.للقيام بنشاط عقلي معني بناء على تكوينه الطبيعي املوروث

التدریب التعلیم

دراتاإلستعدادات ارات الق المھ
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إذا كانت الظروف مالئمة لإلستعدادات لدى الفرد، حتولت إىل ما يسمى : اتالقـدر-
.أداء فعالبالقدرات وهي ما يستطيع أن يقوم به الفرد من

عندما تتوفر لدى الفرد القدرات األدائية املكتسبة بواسطة التعليم، حياول الوصول :املهارات -
ققة لألهداف املنشودة واليت ال ميكن احمللجهد والوقت ودائه إىل مستوى اإلتقان األدائي، املوفرة لأب

حتقيقها إال بواسطة عملية التدريب وميكن تعريف املهارة على أا مدى إجادة وكفاءة استخدام 
.]314-313:، ص 2005حممد حافظ حجازي، . [القدرات املتاحة لدى الفرد

ثرمها على تنمية اإلقتصاد و تطوره سنتناول بعد تبيان العالقة الوثيقة بني التعليم و التكوين و أ
.عملية اإلستثمار فيهما و أهم النظريات اإلقتصادية اليت ظهرت يف هذا اال

االستثمار يف رأس املال البشرينظريات:ثاينالبحث امل

ان العلماء الصحة ، و إذا كالتدريبإن دراسة رأس املال البشري تتضمن االستثمار يف التعليم و
قد أمهلوا املوارد البشرية إىل عهد قريب جدا ، فإم قد بدؤوا يوجهون جهودهم وناإلقتصادي

].60: ، ص2007فاروق عبده فليه، [اهلائلة لدراسة أمهية رأس املال البشري يف الفكر االقتصادي 

.و سنتناول يف هذا املبحث أهم نظريات االستثمار يف رأس املال البشري

I-/اليت سنتناول يف هذا العنصر تعريفه و مكوناته و أهم اخلصائص:رأس املال البشري

.ا يتميز

I -1 /تعريف رأس املال البشري:
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املؤهالت و التجارب املتراكمة يف املوارد ورأس املال البشري هو جمموعة القدرات و املهارات*
.م و للغريالبشرية، و اليت حتدد قدرم على العمل و اإلنتاج هل

و ذلك من أجل ،بيكرأول من أدرج مصطلح رأس املال البشري، و أكده بعد ذلك شولتز كان 
الفرد أو املنظمة و هو فتفسري النتائج االقتصادية الناجتة عن تراكم املعارف و القدرات من طر

:يضم كل من 
.املعرفة املعارف و املعلومات و التجارب و املهارات و اليت تسمى برأس مال -
]Wikipedia Foundation,2008, P:01.[ الصحة اجلسمية و النفسية و العقلية -

:يعرف بيكر رأس املال البشري على أنه*

و هي طويلة املدى حبيث يستطيع الفرد التعلم و التكوين يف كل زمان و مكان :سلعة إلستهالكية

اخلاصة به و اليت تتحدد حسب قدرته العقلية و و ذلك ألن كل فرد ميتلك كفاءاته: سلعة خاصة
.اجلسمية و اليت ال ميكن إستغالهلا بدون رضى  مالكها 

و با لتايل  ميكن ،حيث أن هذه الكفاءات و املهارات حتدد انتاجية الفرد: سلعة إنتاجية
الية و املادية و اعتبارها عنصرا انتاجيا مثلها مثل باقي العناصر األنتاجية األخرى كاملوارد امل

]Veronique  Simonnet,2003, P:02[. األرض،

يعرف رأس املال البشرى كذلك بأنه جمموعة الكفاءات واملؤهالت وخمتلف القدرات املمتلكة و *
وهي تكون موجودة يف ،من طرف الفرد واملمكن استخدامها من أجل حتقيق انتاج وانتاجية أكرب 

ب وواثناء التجاري ،د والدته أو تكون مكتسبة عن طريق املسار التعليمي واجلامعالفرد من
ويل يأخذ عدة ألان رأس املال البشري ا.ات املهنية عن طريق تناقل املعارف واملؤهالت ربواخل

ألسرة اأشكال فمنها الذكاء والقوة العضلية وكذا خمتلف املعارف واملعلومات املتناقلة عن طريق 
. ه اىل العوامل اإلقتصاديةالعوامل الوراثية أكثر منإىلخيضع ووه،مع وات

[Veronique Simonnet, 2003, P: 03  ]
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بكل جمموعة الكفاءات واملعارف والقدرات اخلاصة على أنه رأس املال البشرىو يعرف *
يكتسب بواسطة خر واجلزء اآل،يف الفرد مند والدته امنه يكون موجوداجزءأنحيث .فرد

لكنه .وقتا الستغاللهووموارد الالذي يعترب كل منهما مكلفا ألنه يتطلب وسائ،التعليم والتكوين
.[P:23,1988.الفرد بإيرادات كبرية ومعتربة يف املستقبل ىيعود حتما عل

G.P.Sacharopoulos[.

I -2 /صر أساسية و تكون رأس املال البشري من ثالث عناي:ونات رأس املال البشريمك

: هي كاآليت

من املستنبطةهي جمموعة املعارف ، و االجتاهات و التصرفات و السلوكيات :الكفاءات-
.التجربة الضرورية ملمارسة مهنة معينة 

وهي خمتلف التجارب و اخلربات العلمية و العملية املكتسبة عن طريق  : اتربالتجارب و اخل-
.ممارسة املهنة

.و هي خمتلف املعلومات املتراكمة عن طريق التكوين و التعليم:ملؤهالتاملعارف و ا-

I -3 /مبجموعة من املميزات ومن يتميز رأس املال البشري :صائص رأس املال البشري خ

:أمهها

I-3-1 /مالكه و هو أبدا عن إن رأس املال البشري ال ينفصل :خصوصية رأس املال البشري
و ،، و ال ميكن تكوينه إال باملشاركة الفعلية و الشخصية لألفرادمالزم له يف كل مكان و زمان

لفرد فيما خيص قرار اإلستثمار يف سيتخذه ابالقرار الذي مرهون كونه ة هو يتميز باخلصوصي
املالية اليت كان العوائدعنه ، و تنازله عن مجيع ستنجروين ، و حتمله ملختلف التكاليف اليت كالت

.اضر ،مقابل إيرادات مالية أكرب يف املستقبلسيحصل عليها يف احل
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I-3-2 /ارتباطا إن إمكانيات تراكم رأس املال البشري ترتبط :رأس املال البشريحمدودية
بالقدرات اجلسمية و العقلية للفرد ، و مبا أن تكلفة اإلستثمار تتزايد مع مرور الوقت ، جتد وثيقا

دى مبحيث أن قابلية الفرد للتكوين مرهونة ،اة الفردحيةأن حتصيل عوائد اإلستثمار حمدودة بدور
.تحصل عليها يف احلاضر مقابل عوائد مالية أكرب يف املستقبليتنازله عن العوائد املالية اليت ميكن أن 

I-3-3 /نعين  عدم مرئية رأس املال البشري من أول وهلة ، :رأس املال البشري عدم مرئية
زها أو معرفتها من أول وهلة حيث يكة من قبل األفراد ، ال ميكن متيأن املعارف و القدرات املمتلبه 

أنه يف بداية عالقة العمل ، ال تستطيع املنظمة أن تتعرف على القدرات و الكفاءات احلقيقية 
ما يتمثل يف تكلفة هاألفرادها إال بعد التعرف على الشهادات العلمية للفرد و اليت حتمل مؤشرا

ات و رب، و اليت حتملها الفرد طوال فترة دراسته و تكوينه ، إىل جانب اخلليميف التعاالستثمار
.الل مستويات األداء و اإلنتاجيةخالكفاءات و التجربة املهنية اليت يتمتع ا األفراد واليت تظهرمن 

[Veronique  Simonnet,2003,PP:03-04 ]

شري بصفة شخصية، فرغم قدرة الفرد على عدم ارتباط مالك  رأس املال البشري باإلستثمار الب
تأجري استثماره لصاحب العمل إال أنه ليس بإستطاعته بيعه، كما تستطيع املنظمـة بيع أصل من 

.أصوهلا
) أن تفقده(عدم إمكانية استهالك رأس املال البشري بالطريقة التقليدية لإلستهالك حيث ميكن 

.دعي إىل زيادة معدل اخلطر يف اإلستثمار البشريفقداته مله مبجرد موت صاحبه، وهذا ما ي
يتطلب اإلستثمار يف تكوين رأس املال البشري وقتا طويال مقارنة بالوقت املستغرق يف اإلستثمار 

.يف رأس املال املادي
.اختالف منحىن إنتاجية املورد البشري خالل عمود اإلفتتاحي عن منحىن إنتاجية األصول املادية

.]84-82: ، ص ص 2005روايـة حسن،[

II-/لقد لقي هذا املوضوع اهتماما : نظريات اإلستثمار يف رأس املال البشري

.واسعا لدى معظم االقتصاديني ملا له من أثر على التقدم و التطور االقتصاديني
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II -1 /رغم أن نظرية االستثمار البشري مل تتبلو :نظرية اإلستثمار يف رأس املال البشري

بأحباث ودراسات شولتز وأن فكرة تقييم األفراد كأصول بشرية مل تتلق اإلنتشار كنظرية إال 
وغريهم إال أن اجلذور احلقيقية هلذه املفاهيم شولتز و بيكر والقبول الواسع إال بظهور نظريات 

:حيث ظهرت عدة حماوالت يف هذه الفترة هدفت إىل كل من ،18ترجع إىل القرن 
ة املورد البشريجلب اإلنتباه إىل أمهي-
حتديد ماهية رأس املال البشري، وإدخال مهارات الفرد كأحد مكوناته الرئيسية، والتركيز على -

.أن االستثمار البشري هو الوحيد القادر على حتسني مهارات الفرد وكفاءاته
املتراكم تقدير قيمة رأس املال البشري لتقدير حجم األمهية االقتصادية ملخزون املوارد البشرية-

.ومنه إىل حتديد القيمة االقتصادية لألفراد بالنسبة للمجتمع
.إدخال مفهوم اخلسارة يف رأس املال البشري  الناجتة عن وفاة األفراد-
حتديد الربح االقتصادي لرأس املال البشري الناتج عن االستثمار يف كل من جماالت الصحة -

.والتدريب والتعليم

أساسية مفادها وجود اختالفات جوهرية بني األفراد، ضيةاملال البشري على فرتقوم نظرية رأس 
ام و قدرام ، و ينجر عن هذا التمايز ربوكفاءام و خمكمية االستثمار يف مهارابفيما يتعلق 

ا يعود مبضرورة وضع املنظمة موعة من اإلستراجتيات و السياسيات للتعامل الفروق الفردية 
.بنتائج إقتصادية جمدية عليها 

هدف يو يعتبرب الفرد طبقا هلذه النظرية ، أصال من أصول املنظمة الذي ميكن حتديد قيمته ، و 
املفهوم إىل زيادة القيمة الرأمسالية للعاملني داخل املنظمة، و لتطبيق هذا املفهوم يتوجب على 

رية و اليت تتضمن مايلي ، املنظمة إحداث تغريات يف سياساا املتعلقة باملوارد البش
. لتلك املفاهيم االقتصادية املتعلقة بنظرية رأس املال البشري حالفهم الواض-
. يف جمال إدارة املوارد البشرية يالتعرف على كيفية تطبيق نظرية رأس املال البشر-
يم نظرية رأي املال معرفة كل القيود و املعوقات اليت من املمكن أن حتد من فعالية تطبيق مفاه-

وجد هذا املفهوم جذوره من خالل املفاهيم االقتصادية اليت قدمها .البشري على املوارد البشرية 
يف بعض ياالنقالب احلقيقمبثابة اليت كانتأحباثه،والستينيات من خالل نظريته ويف شولتز
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ضع نظرية رأس املال البشري من وبفقامآنذاك ، ةاملفاهيم اإلقتصادية التقليدية اليت كانت سائد
من خالل نظريته شولتزو أوضح  .خالل دراساته اليت ارتبطت إرتباطا وثيقا بالتعليم و التدريب

املادي يف حتقيق معدال ت أسرع و أكرب أمهية رأس املال قأمهية رأس املال البشري ، و اليت قد تفو
. للنمو

اهتمام عدد كبري من الباحثني األ قتصاديني ملعرفة  نظرية األستثمار البشري لشولتز أثارتإن
.امكانية تطبيق هذه النظرية يف بعض جماالت االستثمار يف املوارد البشرية ،و من أمهها التدريب

مكلمة ملا قبلها يف جمال اإلستثمار يف التدريب ، و كانت من أهم اإلسهامات بيكرجاءت أحباث
حليل اجلانب االقتصادي للتدريب ، و قام بتقسيمه بتبيكرحيث قام  يف اال االستثمار البشري ،

تخصص مث درس بعد ذلك العالقة املوجودة بني اإلستثمار يف التدريب و مإىل تدريب عام و 
ألفراد املتدربني و تكلفة لالعوائد اليت يتحصل عليها الفرد ، و كذا العالقة بني دوران العمل 

باالستثمار يف املوارد البشرية ، جمموعة من املتخصصني هتمام كما دفع االاالستثمار يف التدريب ، 
الذي قام بقياس التكلفة و املنفعة اإلقتصادية الناجتة عن مينسر و الباحثني اإلقتصادييني و منهم 

]64-63:، ص ص 2005،راوية حسن[اإلستثمار يف التعليم و التدريب   

هذا القرار اذاديني بتوضيح مفهوم قرار اإلستثمار ، حيث يسهل إختقام الكثري من الباحثني االقتص
ساب الفروق بني تدفعات حبساب عوائد اإلستثمار يف رأس املال البشري و ميكن احلصول عليها حب

املداخيل احملصل عليها بعد عملية اإلستثمار و تدفقات املداخيل للفرد اليت كان من املمكن أن 
بعملية اإلستثمار ،  فإذا ما كانت هذه الفروق إجيابية و أكرب من تكاليف مل يقم لوحيصل عليها

[Veronique Simonnet,2003,P: 03]ب على الفرد اختاذ القرار باالستثمارجاإلستثمار ،و 

II -2 /حاول شولتز البحث عن تفسريات علمية لتفسري الزيادة يف :نظرية تيودور شولتز

الهتمام برأس املال املادي إىل اإلهتمام برأس املال البشري، وذلك الدخل، وحول انتباهه من جمرد ا
ألنه الحظ إمهال الثروة البشرية من طرق االقتصاديني يف تلك الفترة، وركز كل اهتماماته إىل 

هدف الوصول إىل صياغة نظرية االستثمار يف رأس املال البشري واليت دف إىل التنمية والتطور 
.االقتصادي



21

فهوم شولتز لإلستثمار يف رأس املال البشري اسهاما كبريا يف جمال االقتصاد، حيث أنه ويعد م
أشار إىل وجوب اعتبار مهارات وكفاءات ومعارف الفرد شكال من أشكال رأس املال لذي ميكن 

.اإلستثمار فيه
غربية، فمن وجهة نظره، أن هذا النوع من االستثمار حيقق معدالت أسرع للنمو يف اتمعات ال

أكثر مما حيققه االستثمار يف رأس املال املادي، وبالتايل فهو يرى أن منو رأس املال البشري، ميكن 
.أن يكون من أهم مميزات النظام االقتصادي

:وقد بني شولتز  مفهومه لرأس املال البشري على ثالثة فرضيات أساسية وهي 
لزيادة يف املدخالت املادية يرجع أساسا إىل أن النمور االقتصادي الذي ال ميكن تفسريه با-

.الزيادة يف املخزون املتراكم لرأس املال البشري
ميكن تفسري الفروقات يف اإليرادات طبقا للفروقات يف مقدار رأس املال البشري املستثمر يف -

.األفراد
.إىل رأس املال التقليديميكن حتقيق العدالة يف الدخل عن طريق زيادة نسبة رأس املال البشري-

وقد ركز شولتز اهتمامه على عملية التعليم باعتبارها استثمارا ضروريا لتنمية املوارد البشرية، 
ومن مث أطلق على التعليم اسم رأس املال البشري، ألنه يصبح ،وبأا شكل من أشكال رأس املال

أصبح جزءا من الفرد يف حد ذاته، فإنه ال جزءا ال يتجزأ من الفرد الذي يتلقاه، ومبا أن هذا اجلزء
ميكن بيعه أو شراؤه، أو معاملته كحق مملوك للمنظمة ، وبالرغم من ذلك فإن هذا اجلزء أي 

.التعليم يعترب شكال من أشكال رأس املال طاملا أنه حيقق خدمة منتجة ذات قيمة اقتصادية

مفادها وجود زيادة يف الدخل القومي نتيجة وقد بىن شولتز مفاهيمه هذه بناء على فرضية أساسية 
االستثمار يف املوارد البشرية، وهو يشري إىل أنه بالرغم من صعوبة وضع مثل هذه الفرضية موضع 

االختبار، إال أنه هناك الكثري من املؤشرات اليت تبني وجود جزء كبري من الزيادة يف الدخل القومي 
ة بني الزيادة يف الناتج القومي كمخرجات، بتلك الزيادة يف ال ميكن تفسريها، إذا ما متت املقارن



22

املوارد املستغلة يف حتقيق هذا الناتج كمدخالت، ومثل هذا اجلزء ميكن تفسريه من خالل املفاهيم 
.اخلاصة باإلستثمار يف املوارد البشرية

ال أن الكثري من لقد ركزت دراسات شولتز  يف جمال االستثمار البشري على التعليم والتربية، إ
تلك املفاهيم املطبقة يف جمال التعليم ميكن تطبيقها على ااالت األخرى من االستثمار البشري 

.ومنها التدريب
:من املوارد اليت تدخل يف التعليم وهي وجد شولتز نوعني

.يماإليرادات الضائعة للفرد واليت كان من املمكن احلصول عليها لو أنه مل يلتحق بالتعل-
.املوارد املالية الالزمة إلمتام عملية التعليم يف حد ذاا-

وقد بني شولتز أن االستثمار يف التدريب والتعليم والصحة هو الذي حيدد هيكل األجور واملرتبات 
ويتطلب التعليم كعملية استثمارية توفر حجم كبري من املوارد، وتشتمل تلك .يف املدى البعيد

إيرادات الطالب الضائعة أثناء فترة التعليم، واملوارد الالزمة لتوفري املدارس، املوارد على كل من
.ومن جهة نظره، فإنه من الضروري دراسة كل من التكلفة واإليرادات املرتبطة بعملية التعليم

:ومتثل اإليرادات أمهية خاصة حيث يرجعها إىل 

مهأمهية اإليرادات الضائعة للطالب أثناء فترة تعلي-
.جتاهل الباحثني هلذه اإليرادات الضائعة-

ما بالنسبة لتكلفة اخلدمات التعليمية اليت تقدمها املدرسة، فهي عبارة عن تقدير لقيمة ممتلكات أ
املدرسة املستغلة يف التعليم، إىل جانب النفقات اجلارية كاملرتبات واألجور واملواد املستخدمة يف 

.عملية التعليم
ولتز للتكلفة واإليرادات املتعلقة بعملية التعليم، ركز على أمهية اإليرادات الضائعة ويف حتليل ش
:منظورينللطالب من 

إمكانية اعتبار دراسة الطالب على أا عمل، وأن هذا العمل ميكن أن يساعده على تنمية -
.موارده البشرية
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كن أن يعمل يف أي قطاع منتج، افتراض أن الطالب لو مل يكن ملتحقا بالعملية التعليمية، مي-
بواسطتها على أجر ومنه هناك تكلفة فرصة بديلة حيصلذات قيمة اقتصادية، واليت ةدمخويقدم 

.لاللتحاق باملدرسة
كما أنه توصل إىل نتيجة أنه ال بد من االستثمار يف املوارد البشرية خاصة يف الدول النامية، وذلك 

.ألولويات املختلفة هلذه املوارد الالزمة لإلصالح االقتصاديلقلة املوارد لديها، مع تعارض ا
:وقد أثار شولتز نقطتني هامتني يف جمال االستثمار يف التعليم ومها 

جتاهل إمهال دراسة رأس املال البشري-
.املة التعليم كإستثمار يف املورد البشريعالعامل النفسي املتعلق مب-

ب يف التحليل االقتصادي لرأس املال هو إلغاء رأس املال البشري ورأى شولتز  أن أكرب خطأ ارتك
من هذا التحليل، ويرجع ذلك إلعتقاد البعض بأن اعتبار التعليم وسيلة خللق املال هي من األمور 

.اليت تسيء إىل نفسية الفرد

ليس وقد بىن بعض االقتصاديني اعتقادهم على أساس أن الغرض األصلي من التعليم هو ثقايف و
اقتصادي، فهم يرون بأن التعليم يقوم بتنمية األفراد ليصبحوا مواطنني صاحلني مسؤولني من خالل 

.إعطائهم فرصة للحصول على فهم املبادىء والقيم اليت يؤمنون ا
اء الغرض الثقايف له، فإىل فويرى شولتز بأن االعتراف بالغرض االقتصادي للتعليم ال  يعين انت

هداف الثقافية، يوجد هناك بعض أنواع التعليم اليت تساهم يف حتسني طاقات جانب حتقيق األ
.وقدرات األفراد الالزمة ألداء أعماهلم، ومثل هذا التحسن ينتج عنه زيادة يف الدخل القومي

وميكن من خالل مفاهيم تلك النظرية، تفسري العديد من الظواهر مثال اإلختالف يف مستوى أجور 
. لعمالة، الزيادة يف مداخيل األفراد، وكذلك تفسري النمو البطيء للدول الناميةاألفراد، هجرة ا

]69-65:،ص ص 2005راوية حسن،[

II -3 /من أهم الباحثني االقتصاديني الذين سامهوا يف تطوير ربيكيعد:نظرية بيكــر

لدخل املادي وغري نظرية رأس املال البشري، إذ أنه حول تركيزه إىل دراسة األنشطة املؤثرة يف ا
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األشكال املختلفة ة املادي من خالل زيادة املوارد يف رأس املال البشري، حيث أنه بدأ دراس
.لإلستثمار البشري من تعليم وصحة وركز أحباثه ودراساته على التدريب

ويعد التدريب من أكثر جوانب اإلستثمار البشري فعالية من حيث توضيح تأثريات رأس املال 
على كل من اإليرادات، وعلى املتغريات  االقتصادية األخرى، كما يعد معدل عائد البشري

االستثمار هو العامل الرئيسي واألهم يف حتديد حجم املال املستثمر يف رأس املال البشري، حيث 
القيمة احلالية لصايف اإليرادات لوظائف خمتلفة فإن تكاليف االستثمار ومعدل العائد تساوتأنه إذا 

.على االستثمار ميكن تقديرها من خالل املعلومات عن صايف اإليرادات

وقد افترض بيكر وجود بعض املتغريات احملددة واملشجعة لالستثمار يف رأس املال البشري، ومن 
أمثلة هذه املتغريات هو العمر املتوقع للفرد، واالختالفات يف األجور، ودرجة اخلطر والسيولة 

.واملعرفة

العالقة بني : حتليل االستثمار البشري تفسريا موحدا لعدد كبري من الظواهر التطبيقية مثل ويقدم 
عمر الفرد واإليرادات احملصل عليها، وتوزيع اإليرادات، ولكن يف عمر متقدم نسبيا، الن العائد 

، ألن املتحقق من االستثمار يعد جزءا من اإليرادات، وتنخفض هذه االستثمارات يف العمر الصغري
وقد الحظ بيكر أن بعض االستثمارات يف رأس املال .التكلفة ختصم من اإليرادات يف ذلك الوقت

البشري ليس هلا أي تأثري على اإليرادات، ويرجع سبب ذلك إىل حتمل املنظمة أو احلكومة 
تكاليف ذلك اإلستثمار، وبالتايل تكون هي اجلهة اليت تتحصل على اإليرادات وليس الفرد 

.ستثمر فيهامل

وعندما حاول بيكر تفسري اجلانب االقتصادي للتدريب، قام بتقسيمه إىل نوعني، كما تناول 
دراسة العالقة املوجودة بني معدل دوران العمل وتكلفة كل من نوعي التدريب العام واملتخصص، 

ور االنتاجية ودرس كذلك احلاالت اليت خيتلف فيها تأثري االستثمار يف التدريب على كل من األج
.ديةحلا
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دية عرف بيكر التدريب العام بأنه ذلك النوع من التدريب الذي يعمل على زيادة اإلنتاجية احل
للفرد يف املنظمة اليت تقدم له التدريب، وكذلك يف أي منظمة أخرى قد يعمل ا، ويعين ذلك أن 

قدار الذي قد يقدمه إىل املنظمات الفرد ميكن أن يقدم خدمة ذات قيمة اقتصادية ملنظمته بنفس امل
األخرى املتوقع أن يعمل ا، وتقدم املنظمة هذا النوع من التدريب يف حالة عدم اضطرارها حتمل 

أجرا منخفضا عن األجر العادي هتكلفته، فيتحمل الفرد املتدرب تكلفة التدريب من حالل منح
جراء تقدمي هذا النوع من التدريب، إذا أثناء فترة التدريب، وميكن للمنظمة أن حتقق عوائد من 

دية للفرد عن األجر املمنوح له من طرف املنظمة، ولكي حتافظ املنظمة على زادت اإلنتاجية احل
األفراد املتدربني وجلذب املهارات والكفاءات للعمل ا، فال بد أن يكون هيكل أجورها املعتمد 

العمل، ويالحظ أن تكلفة معدل دوران يتماشى مع هيكل األجور السائد على مستوى سوق 
العمل ال ترتبط ارتباطا وثيقا بتكلفة التدريب العام، وذلك ألن املنظمة تدرك سهولة ترك الفرد 

املتدرب تدريبا عاما لإللتحاق مبنظمة أخرى والعمل ا، حيث أا حتمل الفرد تكلفة هذا النوع 
العمل بعد حصوله على التدريب مباشرة، وذلك من التدريب، حىت ال تتحمل خسارة مالية بتركه 

من مهارات وكفاءات الفرد املكتسبة وال من إنتاجيته العالية ال تستفيد ألن املنظمة يف هذه احلالة 
.بعد التدريب، وبالتايل تقل نسبة االيرادات اليت ميكن للمنظمة أن حتصل عليها

الذي يزيد من االنتاجية احلدية للفرد وعرف بيكر كذلك التدريب املتخصص، بأنه ذلك التدريب
.يف املنظمة، اليت تقدم له التدريب بدرجة أكرب من إنتاجيته احلدية إذا ما عمل بأي منظمة أخرى

إن املوارد املنفقة يف املنظمة لتعريف العامل اجلديد بنوعية عمله، متثل نوعا من االنفاق على 
االمكانيات والقدرات احملتملة للفرد اجلديد يف التدريب املتخصص، وكذلك تكلفة التعرف على 

العمل باملنظمة من خالل اختباره، وكذا احتماالت جناحه أو فشله، باإلضافة إىل التكلفة الالزمة 
لتدريب الفرد على نوع متخصص من التكنولوجيا واملستخدم يف املنظمة دون غريها، مما ينجر عنه 

.االستخدام األمثل للموارد البشرية

وتزداد قيمة الفرد املتدرب تدريبا متخصصا بالنسبة للمنظمة، حيث أا تقدم له أجرا عاليا نسبيا، 
ويكون هذا األجر مستقال على األجر احملتمل أن تقدمه له أي منظمة أخرى، ويرجع هذا إىل 

خرى، أما النوعية املتخصصة من التدريب قد ال تتوافق مع طبيعة ومتطلبات العمل يف املنظمات األ
بالنسبة للعائد احملتمل أن حتققه املنظمة جراء تقدميها هلذا النوع من التدريب، يكون عاليا نسبيا 
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بالنظر لإلنتاجية املرتفعة واملهارات و الكفاءات املتخصصة املكتسبة من طرف املتدرب، وترتبط 
ة التدريب املتخصص، تكلفة معدل دوران العمل على عكس التدريب العام، ارتباطا وثيقا بتكلف

ونظرا إلرتفاع تكلفة التدريب املتخصص، فإن ترك العامل املتدرب للعمل، يعد خسارة مالية 
للمنظمة أكثر من اخلسارة احملتملة يف التدريب العام، وبالتايل تدفع املنظمة أجرا أعلى للفرد حىت 

تدريبا متخصصا يرغب يف حافظ على بقائه للعمل ا، ومن ناحية أخرى جتد أن العدد املتدرب
سهولة تستغل مهاراته املتخصصة بالبقاء للعمل مبنظمته، ألنه ال يستطيع أن جيد منظمة أخرى 

، ولو أنه وجد منظمـة أخرى للعمل ا، فهو ال يترك عمله مبنظمته إال إذا كانت املكتسبة
لسابقة وتوفر له ظروف أعلى من األجر املمنوح من املنظمـة اااملنظمـة األخرى ستدفع له أجر

.عمل أفضل

ن كال من التدريب العام واملتخصص ومعدل دورات العمل يؤثرات تأثريا كبريا يف حتديد حجم ا
الفرد أو (لتقدمي التدريب، وكذا يف حتديد اجلهة اليت سوف تتحمل هذه التكلفـة احملتملةالتكلفة 

ـة عن ارتفاع معدل دوران العمل بإحدى ، وميكن للمنظمـة أن تواجه اخلسارة الناجت)املنظمـة
.الطريقتني

أن حتصل املنظمـة على عائـد وإنتاج أكرب من األفراد املوجودين ا حاليا، لتعويض اخلسارة -
.الناجتـة من ترك بعض األفراد املتدربني للعمل ويسمى بالعائد على النجاح

يؤثر تأثريا واضحا يف احتمال ترك أن تدرك املنظمـة بأن هيكل األجور املعتمد من طرفها-
بعض االفراد املتربني للعمل ا، وبالتايل ميكن للمنظمـة أن تقوم بتخفيض احتماالت الفشل، 

.بعد حصوهلم على التدريبلأل فرادوهذا من خالل اعتماد هيكل أجور حمفز 

دات احملققة، فأشار إىل ومن ناحيـة أخرى فقد حاول بيكر   إجياد العالقة بني عمر الفرد واإليرا
فرد املتدرب، وإن لأن الفرد غري املتدرب حيصل على نفس اإليرادات بعض النظر عن عمره، أما ا

كان حيصل على إيرادات أقل أثناء التدريب، نتيجـة حتمل جزء من تكلفة التدريب، إال أنه 
بلية تتكون من األجر ستقسوف حيقق إيرادات أكرب يف عمر الحق، ويرجع هذا لكون إيراداته امل

.مضافا إليه العائد على التدريب بعد حتسني مهاراته وكفاءاته وزيادة إنتاجيته
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أظهر بيكر  أمهية التدريب وتأثريه على اإليرادات احملصل عليها من طرف الفرد، وكذا أمهية 
أثر بدرجة أكرب يف تياإلستثمار يف املوارد البشريـة يف السن املبكرة، ألن معدل زيادة اإليرادات 

.فترة شباب الفرد
ويتضح من خالل حتليالت بيكر  قيمة إسهاماته يف تطوير مفهوم االستثمار البشري، فبينما قام 

بتقدمي نظريـة االستثمار يف رأس املال البشري، جاءت أحباث بيكر مكملة له، حيث أنه شولتز
لتحليل يف االستثمار يف املوارد لداة أية كأوضع بطريقة عملية كيفية استخدام هذه املفاهيم النظر

البشرية، حيث أنه أدخل يف حتليله بعض العوامل املؤثرة على التدريب وتكلفته واإليرادات املتحققة 
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ين مرهون إن التعليم والتكوين مها عنصران متالزمان ومتكامالن، حبيث أن جناح عملية التكو
بوجود تربية وتعليم فعال، وجناح التعليم يف املدى الطويل يعتمد بشكل رئيسي على عمليات 

التكوين املتواصلة واملستمرة على مدى احلياة املهنية جلميع املوارد البشرية يف كل املنظمات 
إال ميكن حتقيقهال باختالف أنواعها وجماالت نشاطها، وذلك دف تكوين رأس مال بشري 

بواسطة االستثمار يف التربية والتكوين، وملا كان االستثمار البشري هو وحده القادر على تنمية 
واالرتقاء مبهارات الفرد وكفاءاته، ومؤهالته العلمية والفكرية وحتسني سلوكاته وتصرفاته 

تعزيز الفوائد واجتاهاته، شد انتباه واهتمام الكثري من االقتصاديني ملا له من أدوار متزايدة يف 
وحماولة الوصول إىل ،االقتصادية احملققة من إنفاق األموال الضخمة على قطاعي التعليم والتكوين

ترشيد هذه النفقات لتحقيق أكرب عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة، مما يساهم يف حتقيق التنمية 
ة رأس املال البشري هو ولعل من أهم األنظمة اليت تعمل على صناع،االقتصادية على املدى الطويل

النظام التربوي بواسطة املعلمني القائمني على مهنة التعليم والذين حيملون على عاتقهم مهمة 
.تكوين الكفاءات، هذا ما سنتناوله يف الفصل الثاين 
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:دــمتهي

اة يف اتمع احلديث، وهو عامل أساسي يف النهوض إن التعليم هو ضرورة من ضروريات احلي
، كما أنه مبثابة احملور الرئيسي يف صناعة الكفاءات واملهارات البشرية اليت رقيهاباألفراد والدول و

" املعلم"تساهم يف بناء اقتصاديات الدول واتمعات، ولعل من يتوىل مسؤولية بناء وتربية األجيال 
ة والرسالة السامية اليت دف إىل تغيري احلياة االجتماعية واالقتصادية هو صاحب املهنة الرفيع

.والثقافية والفكرية حنو األفضل وفقا ملعايري وأسس ومبادئ عليا

تعترب مهنة التعليم املهنة األم بالنسبة جلميع املهن األخرى، ألا مبثابة املصدر الرئيسي والوحيد 
، ...ا باملوارد البشرية املؤهلة علميا واجتماعيا وأخالقيا، وفنياالذي ميهد للمهن األخرى وميد هل
.بواسطتها مجيع الكفاءات واملهاراتتنبينوهي متثل القاعدة الرئيسية اليت 

سنتطرق إىل مهنة التعليم ومقوماا وأمهيتها وكذا املراحل اليت مرت ا ظل هذه املعطيات،ويف 
ى هذه املهنة السامية، والشروط الواجب توافرها فيهم وسنتناول كذلك خصائص القائمني عل

ملزاولة مهنة التعليم، كما سنتطرق إىل أثر التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال احلديثة 
للوصول ما و التعلم التعليم تاوالوسائل التعليمية املتطورة ودورها يف تسهيل وتسيري وحتسني عملي

.ءإىل مستوى الفعالية واألدا

مــمهنة التعلي: املبحث األول

بالرغم من وجود بعض األفراد الذين مارسوا بعض األعمال املهنية منذ أقدم العصور، كالطب 
متيزوا عن واهلندسة والقضاء والتعليم، إال أن هؤالء مل يكن ينظر إليهم كمهنيني ولكن كمثقفني 

غريهم بالعلم واخلربة والكفاءة واملهارة يف جمال من جماالت املعرفة، وقاموا مبزاولتها، وقد حصل 
هؤالء األفراد على مكانة عالية بسبب معارفهم املتخصصة واملقتصرة عليهم، أما االحتراف املهين 

لعصور الوسطى و إمنا كان كما هو معروف اليوم، مل يكن له وجود، ال يف العصور القدمية وال يف ا
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هذا و البد من توافر بعض السمات  للقائمني على هذه املهنة السامية . نتاج احلضارة احلديثة 
.وهذا ما سنتطرق اليه يف هذا املبحث؛المكانية ممارستها

I- /ابالرغم من زيادة معدل ظهور املهن، إال أن مفهوم املهنة يف :مفهوم املهنة و مقوما

ه واجه عدة صعوبات يف حماوالت حتديده من طرف املختصني والباحثني، ويتضح ذلك من حد ذات
. خالل خمتلف التعاريف واليت ال تتفق مع بعضها البعض

من أوىل الدراسات اليت وضحت صعوبة وضع حد Karsenderzوتعترب دراسة كارسندرز 
نه يقول بأن املهنة هي عبارة عن عمل فاصل بني ما هو مهين وما هو غري مهين من األعمال، حيث أ

يعتمد على الذكاء والدراسات والتدريبات اخلاصة على تقنيات معينة دف تقدمي خدمة ذات 
.مهارة وكفاءة مقابل أجر معني

م مع الدراسة 1951اليت ظهرت سنة Abraham Flexnerوتتفق دراسة أبراها م فليكسنر 
هنة هي مركبة من جمموعة من اخلصائص، وأن أهم ما مييز احلرفة السابقة، من حيث تعريفها بأن امل

عن املهنة يكمن يف كل من مستوى التعليم والقدرات العقلية والتدريبات اخلاصة الالزمة لكل 
.منهما

املهن بأا أعمال Paterson et Blackengtonبينهما يعرف كل من بارسون وبال غنكتون 
لى أهداف مشتركة، بغرض حتقيقها،عن طريق تطبيق مناذج سلوكية جتمع جمموعة من األشخاص ع

معينة، بعين ذلك أن املهنة  هي وظيفة أو جمموعة من الوظائف، تنتج عنها جمموعة من السلوكيات 
والتصرفات واالجتاهات عن طريق شاغلي هذه الوظائف، بغرض الوصول إىل حتقيق هدف أو 

.أهداف حمددة
حدد املهنة بكوا عمال منظما يقوم على قناعة فرد أو جمموعة من األفراد، فيTawniأما ثاوين 

يتم من خالله حتقيق مطالب حمددة، ويعين بذلك أن املهنة هي استعداد شخص معني إىل ممارسة 
.عمل ما عن قناعة
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املهنة بأا وظيفة  أو عمل تتطلب إعداد طويال على مستوى عال ويف ظل Joddويعرف جود 
.عد حمددةقوا

يعرف املهنة بأا عمل أو خدمة تطيق فيها جمموعة من املعارف واملعلومات بغرض حل أما روشبري
.مشكلة أو جمموعة من املشكالت اليت تواجه اتمع

مما سبق يتضح أن هناك العديد من التعريفات للمهنة، إال أن هذه التعريفات قد ال تفصل بني املهن 
:ل، لذا حدد فليكسنر ست معايري متيز املهنة عن غريها من األعمال وهي وغريها من األعما

أن املهنة تقوم بصفة أساسية على األعمال العقلية، مبعىن أن أصحاب املهنة يعتمدون على -
.املهارات العقلية والفكرية يف مزاولة أعماهلم أكرب من اعتمادهم على املهارات اليدوية أو اجلسمية

تقوم على أساس من الثقافة املهنية واليت نعين ا جمموعة املعلومات واملعارف واملهارات إن املهنة-
الفنية والسلوكيات املهنية والقيم واملبادئ واالجتاهات ذات العالقة مع املهنة، والبد أن تستندكل 

ألسس العامة هلا، مهنة إىل واحد أو أكثر من املبادئ املعرفية والعلوم املختلفة، اليت تستنبط منها ا
.وتبين عليها التطبيقات واملهارات الالزمة هلا

أن يستغرق اإلعداد للمهنة أطول فترة ممكنة من التعليم و التدريب املتخصصني على أعلى -
املستويات، فممارسة أي مهنة من املهن ذات املكانة العالية تتطلب فترة طويلة نسبيا من اإلعداد 

.حيتل التخصص أطول فترة ممكنةالسابق حبيث والتأهيل
تم املهنة بالدرجة األوىل باخلدمة اليت جيب أن تقدمها للمجتمع أكثر من اهتمامها مبا يعود -

على أعضائها من نفع مادي، كفاءة لتنظيم املهنة وممارستها، حيث يتوجب على املمارسني هلا، 
.تأدية واجبام بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى

أن يكون للمهنة رابطة أو روابط مهنية، حيث يكون لكل مهنة مستويات وطرق االختيار جيب -
واإلعداد هلا، االشتراك فيها ، وهذه الرابطة تكون مسؤولة عن تنظيم دخول األفراد للمهنة وحتديد 

سة مستويام، حبيث ال يقبل ا إال الفرد الذي تتوافر فيه السمات واخلصائص اليت تسمح له مبمار
.هذه املهنة

، يرجع إليه عند الضرورة، ولعل أهم األسباب اليت Déontologieللمهنة دستور أخالقي -
استعدت إنشاء املنظمات أو الروابط املهنية، حماولة خلق جهاز يتكفل مبراقبة مستويات 
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وهو " الدستور األخالقي" املهنية، وهذه املستويات متضمنة فيما يطلق عليه اسم تالسلوكيا
يوضع من قبل جمموعة من أفراد املهنة، حيملون على عاتقهم مسؤولية مراقبة مدى تنفيذه وااللتزام 

معيارين Liebermanبه من طرف أعضاء املهنة باإلضافة إىل املعايري السابقة، أضاف ليربمان 
: آخرين هلما الكثري من ألمهية ومها

لتصرف يف ممارسة عملهم على ضوء أهداف املهنة أن يتمتع أعضاء املهنة بقدر من حرية ا-
.وأخالقياا

وذلك ألن أعضاء املهن عادة ما تواجهم بعض املشاكل اليت تتطلب منهم قدرا من املبادرة يف             
. اختاذ القرارات   ، وذلك ال ميكن أن يتحقق إال بتوفر مقدار من احلرية

رية التعلم الذايت والتدريب أثناء اخلدمة، حىت يتمكن تؤكد كذلك املهنة على ضرورة استمرا-
ألفرادها من املواءمة ما بني التراكم املعريف السريع واملشاكل احملتملة احلدوث من ناحية وقدرام 

]15-13:ص ص ،2003،حممد أمحد كرمي و آخرون [.وثقافتهم من ناحية أخرى

II- / التعليم بثالثة مراحل أساسية ،متيزت ولقد مرت مهنة:مراحل تطور مهنة التعليم

:كل مرحلة  فيها مبجموعة من اخلصائص وهي

II -1 /التعليم يف املرحلة قبل املهنية:

قد دامت هذه املرحلة فترات طويلة، حيث ظهرت التربية كنشاط تلقائي مع ظهور خمتلف 
عن وسائل لتأمني اجلماعات البشرية، حيث ظهرت احلاجة إىل العيش والبقاء وضرورة البحث

احلياة، ومع التراكم اهلائل للخربات والتجارب، كان من الضروري على كل فرد عاقل أن ينقل 
إىل  أفراد اجليل الذي عليه، خمتلف اخلربات واملعارف والتجارب اليت مر ا، واكتسبها وتوارثها 

آلباء واألجداد بتربية األبناء وكان يتم هذا النوع من التربية يف إطار عائلي، حيث يقوم ا.مع الزمن
عن طريق تعليمهم خمتلف األنشطة البسيطة ملواجهة مشاكل احلياة، كما قامت األمهات بتعليم 
صغارهن اللغة والعادات السائدة آنذاك، ولقد اعتمدت التربية يف إطارها السابق، على التلقني 

مة وغري مرتبطة بأية معايري، و مع تطور املباشر والتقليد، وهي تعترب تربية أولية، بسيطة وغري منظ
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ظهر مبدأ تقسيم العمل، وظهرت بعض احلرف املتخصصة، ومل يعد التقليد ااحلياة وتعقد نشاطا ،
األداة الوحيدة يف التعليم و يف نقل التراث الثقايف، حيث نشأت الكتابة كوسيلة فعالة، وقد اهتم 

.ااملوظفون البارزون من رجال الدولة بتعليمه

ومع تقدم احلضارات، ختلت األسرة عن الكثري من وظائفها السابقة، وظهرت املدرسة كأداة 
حمددة، كما أا مل تنشط وفق قواعد ةللتعليم، ومل تأخذ املدارس آنذاك أشكاال منطية تنظيمي

.وأسس معينة، ومل تندمج يف صورة أشكال أو مستويات متدرجة
وظهرت املدارس األولية اليت اهتمت بتعليم الصغار مبادئ ومع مرور الزمن تنوعت املدارس،

القراءة والكتابة واحلساب وتعليم الدين،  وكان معلمو هذه املدارس تتوفر لديهم هذه املبادئ أو 
بعضها، وكان ينحصر دورهم يف عملية التلقني ملا يعرفونه فقط، وكانت مكانة معلم املدرسة 

املدرسة املتوسطة، أما معلم التعليم العايل فقد يتمتع مبكانة مرموقة األولية متدنية مقارنة مبعلمي 
.ووضع اجتماعي ال بأس به

مل تتكفل الدولة بالتعليم، بل أا تركته للجماعات الدينية ولطوائف من املثقفني، مثل ما حدث يف 
، كانوا من العصور الوسطى، حيث كان املعلمون يف أوروبا من رجال الدين، ويف الشرق العريب

حفظة القرآن،وكان عظم املعلمني ينحدرون من بيئات متواضعة اجتماعيا واقتصاديا، حيث كان 
.إىل االعتماد على اإلعانات احلكومية اة مطالب احلياةيضطرمعظمهم

وذكر املؤرخون أ، التعليم يف صدر اإلسالم، مل يكن حرفة لكسب العيش وإمنا كان خدمة دينية 
احلصول على الثواب من اهللا، مث بعد ذلك تطور ليصبح حرفة لتحصيل العيش، فقد كان بغرض 

معلمو الكتاتيب يتلقون أجروهم من آباء التالميذ، لكنه مل يظهر أي نظام لتدريب املعلمني خالل 
.العصور اإلسالمية

لية، و وضع اجتماعي أما عن معلمو املساجد واملدارس يف التعليم العايل، كانوا يتمتعون مبكانة عا
.مرموق
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ويف أوروبا ويف اية العصور الوسطى، ظهرت اجلامعات كأوىل املؤسسات التعليمية اليت تعد 
وتؤهل الطلبة للتدريس، أما إمكانية مزاولة املهنة فكان يؤخذ  على شكل موافقة من رئيس 

.املؤسسات الدينية اليت تتبعها اجلامعات وليست اجلامعات يف حد ذاا
حممد [.وميكن القول بأنه يف النهاية املرحلة قبل املهنية، كان التعليم بعيدا عن مستوى املهنة الفعلي

]22-20: ، ص ص 2003أمحد كرمي و آخرون ،

II -2 /التعليم يف املرحلة شبه املهنية:

يم ، وفيها استمر التعل19وقد دامت هذه املرحلة ما يقارب القرن، حيث بدأت مع أوائل القرن 
العايل يف تطوره كمهنة هلا قواعدها ومعايريها يف الدول األوروبية، إال أن التطور احلقيقي كان 

بالنسبة للتعليم الشعيب األويل حيث بدأ ينتقل من مستوى احلرفة البسيطة إىل املستوى شبه املهين، 
املهنة، حيث وقامت معظم الدول بفرض نوع من الرقابة، للتأكد من صالحية األفراد ملزاولة 

اشترطت عليهم توفرهم على حد أدىن من الكفاءة املهنية، وقد طلبت الدولة من الراغبني يف 
دخول املهنة إملامهم بقدر مناسب من املعلومات واملعارف األساسية، وقامت بإرساء امتحانات 

تالكه ملعارف الختبار الصالحية للتدريس، ومن مث أصبح التعليم شبه مهنة يشترط فيمن ميارسه، ام
]24-23:،ص ص 2003حممد أمحد كرمي و آخرون ،[.ومهارات حمددة وتفرغه للعمل كلية

II -3 /التعليم يف املرحلة املهنية :

من وذلك مع قناعة العديد1945وقد تبلورت هذه املرحلة بعد احلرب العاملية الثانية أي بعد سنة 
ية على بناء ما حطمته احلروب، وإمكانية وضع أفراد اتمع واحلكومات واملفكرين، بقدرة الترب

م إىل حياة أفضلممستقبل حيقق للناس انتظار اوتطلعا .
: ولعل من أهم العوامل اليت ساعدت على ظهور التعليم كمهنة هي

.تدخل الدولة يف التعليم وظهور نظم قومية-
.وتأهيل املعلمنيإقامة خمتلف املؤسسات واجلامعات واملعاهد اخلاصة بإعداد -
.ظهور املعارف املتخصصة يف ميدان التربية والعملية التربوية-
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.ظهور تنظيمات ونقابات خاصة باملعلمني-
وهلذا تعد ، 1850أي يف سنوات 19ومل تتواجد العوامل السابقة إال منذ النصف الثاين من القرن 

منذ أقدم العصور وميكن تفسري العوامل مهنة التعليم من أحدث املهن، بينما وجدت وظيفة املعلم 
: السابقة كاآليت

II-3-1 /تدخل الدولة يف التعليم وظهور نظم قومية:

إن التعليم يف اتمعات والعصور القدمية، مل يكن من مسؤولية الدولة، بل اختص به جمموعة من 
، كما كان التعليم األفراد وخمتلف املنظمات الدينية اليت نظمت شؤونه، وحددت مناهجه وأساليبه

يقتصر على فئة حمدودة من اتمع، ألن عامة الشعوب كانت تتلقى إعدادها للحياة عن طريق 
األسرة واحلياة يف حد ذاا، وملا جاءت العصور الوسطى املسيحية واإلسالمية كذلك، كان التعليم 

ليم مقتصرا على فئة حمدودة من مسؤولية السلطات الدينية، وعلى الرغم من الطابع الديين، بقي التع
من اتمع، ومل يتصف التعليم يف ذلك الوقت بالعمومية والضرورة، حىت حيصل مجيع أفراد اتمع 
على املهارات العلمية اليت تعدهم اة مشاكل احلياة، كما أن الدولة مل تستشعر يف ذلك الوقت 

وظفني كانت حمدودة ومل جتد أي صعوبة ضرورة التدخل يف شؤون التعليم،ألن احتياجاا من امل
.يف إمكانية احلصول عليهم

ولكن منذ بداية العصور احلديثة يف اتمعات األوروبية، ظهرت هناك قوى معينة، ورأت أن التعليم 
هو ضرورة حتمية يف حياة اتمع، ومن مث ظهر الكثري من املفكرين واملصلحني االجتماعيني الذين 

.ام ضرورة توفريها للتعليم ااين اإلجباري جلميع شرائح اتمعطلبوا من حكوم

ومن أهم العوامل اليت جعلت التعليم ضرورة اجتماعية يف تلك اتمعات هو ظهور الروح القومية، 
واتضاح العالقة الوثيقة بني التعليم ونوعية احلياة ، وانتشار القيم واملبادئ الدميقراطية، وانتشار 

رة الصناعية ، وظهور احلاجة إىل قوى عاملة مدربة تساهم يف اإلنتاج والتنمية االقتصادية، الثو
ونتيجة تزايد النفقات التعليمية للسكان، أخذت احلكومات األوروبية تتدخل يف شؤون التعليم، 
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مع أوائل والقوانني الالزمة إلدارته ةوتتوىل مهمة إدارته وتسريه، حيث تصدر مجيع اللوائح التنظيمي
.19القرن

ومن األنظمة التعليمية اليت اتضح فيها تدخل الدولة، نظام التعليم األملاين والذي أشرفت عليه الدولة 
مباشرة، ووضعت شروطا حمددة للراغبني يف االلتحاق مبهنة التدريس، كما فرضت الدولة ضرائب 

.خمتلفة من أجل التعليم
إدارة تعليمية لإلشراف على التعليم 27يقسم البالد إىل ، الذي1808أما يف فرنسا صدر قانون 

صدر قانون فريي وهو قانون تأسيسي ]1886-1881[وختضع لإلدارة املركزية، ويف الفترة
.لنظام تعليمي حكومي فرنسي إجباري و علماين

II-3-2 /واجلامعات واملعاهد اخلاصة إلعداد وتأهيل املعلمنيتإقامة خمتلف املؤسسا:

بعد تدخل الدولة يف اإلشراف على النظام التعليمي ومتويله بالكامل، شرعت احلكومات يف 
تأسيس املعاهد إلعداد و تأهيل املعلمني وتضع خمتلف الشروط لتعيينهم وتوظفيهم، وقد سبقت 
أملانيا الدول األوروبية األخرى، حيث تعد من أوىل الدول اليت فتحت عددا من املدارس العليا 

.لمني واألساتذة اليت كلفت مبهمة إعداد املعلمني وتأهيلهمللمع
1810أما يف فرنسا فقد أنشأت املدارس العليا لألساتذة لتأهيل املعلمني واملكلفني بالتدريس عام 

، بدأ النظام السائد يف املدارس العليا للمعلمني واألساتذة ينتشريف املدارس 1833وحبلول عام 
. العامة

مثل تلك املدارس العليا لألساتذة إىل بقية الدول األوروبية وكذلك الواليات املتحدة وقد انتشرت 
، إال أن حركة إعداد وتأهيل املعلمني يف تلك الفترة كانت بسيطة 19األمريكية خالل القرن

وحمدودة التأثري، حيث أن دور املعلمني كان يف مستوى ال خيتلف كثريا عن مستوى املدرسة األولية 
.ليت ارتبطت ا عضويا، حيث تأخذ منها طلبتها، وإليها تعيدهم مدرسني عاملنيوا
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، بدأت الدول األوروبية وكذلك الواليات 20ولكن مع مرور الوقت، خاصة يف منتصف القرن
املتحدة األمريكية تصدر خمتلف القوانني للرفع من مستوى إعداد معلم التعليم االبتدائي إىل مستوى 

Bettlerقانون بتلر  1944ذلك جليا يف اجنلترا، حيث أصدرت سنة اجلامعي، وقد اتضح اإلعداد 

والذي رفع من مستوى إعداد املعلم االبتدائي إىل املستوى اجلامعي، حبيث ال يكون   هناك فرق يف 
املتحدة الدرجة بني معلمي التعليم العام سواء كانوا يف الطور االبتدائي أو الثانوي أما يف الواليات 

إىل كليات Les écoles normales supérieuresاألمريكية، حتولت املدارس العليا لألساتذة
.للمعلمني وكليات لعلوم التربية

ويف بعض الدول النامية، مت إجراء حماوالت تستهدف إىل التمهني التربوي ، حيث مت يف بعض 
لون معلمي التعليم االبتدائي، وأصبح اإلعداد الدول مثل مصر إلغاء دور املعلمني الذين كانوا يؤه

يتم يف إطار اجلامعة أو ما يسمى بكليات التربية ، كما حتولت الكليات املتوسطة إلعداد معلمي 
املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية إىل كليات إعداد املعلمني ذات املستوى اجلامعي، 

تعليم االبتدائي هو احلصول على شهادة الثانوية العامة أي وأصبح شرط القبول إلعداد معلمي ال
.شهادة البكالوريا، وذلك لالرتقاء مبستوى مهنة التعليم

II-3-3 /ظهور معرفة خاصة بالتربية والعملية التربوية:

إن املعرفة اخلاصة بالتربية والعملية التربوية والالزمة للعاملني مبهنة التعليم والتربية، ظهرت بقوة 
اهتمامه إىل طبيعة منو وتطور الفرد املتعلم، Roussault[1778 - 1712]ذ أن وجه روسو من

ألنه فيما سبق، كان االهتمام منصبا أكثر على املعلمني واملناهج التربوية وتوالت تلك احملاوالت 
، والذي حاول أي يؤسس العملية ]Bestaluzzi]1746–1827على يد بيستالوزي 

وتوج العملية ،]Herbert]1776-1841ية على أساس نفسي، وجاء بعده هربارت التعليم
التربوية عن طريق إرساء قواعد و أسس لعمليات التدريس، ليستدل ا املعلم وذلك بغرض جعل 

.التعليم علما مثله بقية العلوم

االهتمام موجها إىل وبظهور حركة التربية التقدمية، حتول االهتمام إىل الطفل، بعدما كان 
املعرفة،وهنا نشأت نظرية تقول بأن إعداد املعلم جيب أن جيمع بني نوعني من الدراسات وهي 
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الدراسات التخصصية والدراسات التربوية، اليت تركز على الطفل وعلى خصائصه يف مراحل منوه و 
يمية املستخدمة، وبذلك نضجه املختلفة، باإلضافة إىل أساليب وطرق التدريس، وكذا الوسائل التعل

بدأ إعداد املعلم وتدريبه يتخذ منحى مهنيا يف معظم املعاهد التربوية،  وساعدت البحوث التربوية 
يف كافة ااالت التربوية والنفسية وتكنولوجيا التعليم وأساليب التدريس على تعديل النظرة إىل 

. املهن األخرىمهنة التعليم وحماولة السمو ا ، حىت أصبحت يف مستوى 

II- /ظهور تنظيمات مهنية خاصة باملعلمني:

أن تدخلت الدولة يف التعليم و حددت اخلاصة باملعلمني، إىلظهور التنظيمات املهنيةتأخر
املستوى املطلوب ملن يقوم بالتعليم يف مدارسها، و أشرفت على املعاهد اخلاصة بإعداد و تأهيل 

.د عدد املدارس و عدد العاملني ا، تكونت تلك التنظيمات املهنيةاملعلمني للمهنة،و نتيجة تزاي

م، وكان الغرض منها هو 1846لقد ظهرت منظمة مديري املدارس الثانوية يف اجنلترا يف سنة 
إرساء قواعد معينة لقبول و إعداد معلمي املرحلة الثانوية، أما  فيما خيص معلمي املرحلة االبتدائية 

،و كان سبب تأسيسها عدم رضا معلمي هذه م1888ظهرت نقابة قومية عام يف اجنلترا، فقد
املرحلة من طريقة املعاملة اخلاصة م، وتطورت هذه النقابة حىت أصبحت تضم كل معلمي 

.املستويات املختلفة يف املرحلة األوىل من التعليم

ظيمات خاصة مبعلمي كل نوع من وحدت تندأما يف فرنسا وأملانيا ذات النظم التعليمية الطبقية، فق
، كانت تلك التنظيمات قد 20مع منتصف القرن ناملدارس، ومبعلمي كل مادة على حدى، ولك

.كونت نقابة تعليمية موحدة على املستوى القومي، جتمع كل العاملني يف اال التربوي

أسست من اجل الضغط و يف أمريكا، كانت بداية التنظيمات املهنية للمعلمني يف اجلمعيات قد
لتأسيس و تشجيع Pennsylvanieإلنشاء مدارس عامة،و من بني تلك اجلمعيات مجعية بنسلفانيا

املدارس العامة، ومجعية أصدقاء التعليم وغريها، و من أوىل التنظيمات املهنية اخلاصة باملعلمني 
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حبلول وNew yorkيورك م يف مدينة نيو1794كانت املنظمة املتحدة للمعلمني اليت أسست عام 
.،انتشرت تلك املنظمات املهنية يف مجيع أحناء الواليات املتحدة األمريكية1856عام

أما يف الدول النامية والدول العربية، انتشرت أيضا نقابات املعلمني وأصبح عضوية كل معلم فيها 
.يف دول أخرىةإجبارية يف بعض الدول، واختياري

ات والنقابات املهنية للمعلمني أدوارا ووظائف أساسية اجتاه املعلمني من ناحية وتلعب تلك املنظم
: واملهنة من ناحية أخرى ونذكر من بينها

.حماولة رفع املستوى االقتصادي للمعلم وحتسني ظروف العمل-
حتسني مستوى اخلدمات اليت تؤديها مهنة التعليم للجميع عن طريق حتديد خمتلف املستويات -
.لعلمية األخالقية للقائمني باملهنة وحماولة الرفع من مستوى آدائهما

حماولة الرفع من مستوى األجور واملرتبات والعالوات واملنح و حتسني ظروف العمل عن طرق -
.اللجوء إىل التفاوض مع السلطات

القيام مبختلف تساهم تلك املنظمات يف تعزيز النمو املهين عن طريق عقد املؤمترات العلمية و -
.األحباث ونشرها وإصدار االت واملطبوعات والتقارير اليت تتناول خمتلف نواحي النشاط التربوي

إال أن منظمات ونقابات املعلمني مل تلعب الدور الرئيسي يف حتديد مستوى األداء العلمي -
لضيقة للتعليم كونه خدمة واملهين للقائمني مبهنة التعليم حىت وقت قريب، ويرجع ذلك إىل النظرة ا

انفردت ا الدولة، وهي تعد الوحيدة القادرة واملسؤولة على حتديد مستوى األداء العلمي للقائمني 
]30-25:ص ص ،2003،حممد أمحد كرمي وآخرون [.مبهنة التعليم

III-/ مكانة مهنة التعليم:

ها من املهن، فقالوا إن املعلمني يتركون ذهب بعض الباحثني بعيدا يف مقارنة مهنة التعليم بغريلقد
آثار واضحة على اتمع كله، وليس على أفراد منه فحسب كما هو احلال مع األطباء مثال، 

فاملعلم عندما يدرس يف املدرسة فهو ال يدرس لتلميذ واحد بذاته، وإمنا للعشرات منهم، وهو ذا 
،ولكن الطبيب عندما يعاجل مريضا فهو إمنا يعاجل مير على أعداد هائلة من التالميذ يف اليوم واحد

اجلزء املعتل يف جسمه وليس اجلسم كله، فهو ال يؤثر على املريض ذلك التأثري الذي يتركه املعلم 
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على عقول تالميذه وعلى شخصيام وكيفية منوها  وتفتحها على حقائق احلياة، وأحيانا على 
.مسارام الوظيفية كذلك

خيدمون البشرية مجعاء، ويتركون بصمام واضحة على حياة اتمعات اليت يعملون إن املعلمني 
باملدرسة ،فيها، كما أن تأثريهم على حياة األفراد و مستقبلهم يستمر مع هؤالء مدى احلياة 

ويشكلون شخصيات رجال اتمع من سياسيني وعسكريني ومفكرين وعاملني يف جماالت احلياة 
.ونساء على السواءاملختلفة، رجاال

إىل مهنة التعليم على أا املهنة األم، وذلك ألا Chandlerهذا و يشري عامل التربية   شاندلري
تسبق مجيع املهن األخرى، كما أا ضرورية هلا، وهي بذلك تعترب املصدر األساسي الذي ميهد 

.اعيا وفنيا وأخالقياللمهن األخرى وميدها باملوارد البشرية املؤهلة علميا واجتم

بعدا آخر ملهنة التعليم، حيث يقول إا املهنة اليت من Frederick Mayerويضيف عامل التربية  
خالهلا حياول املعلمون أن جيدوا ويبتكروا وينريوا عقول التالميذ، وهم حياولون الربط بني املاضي 

ات بتشكيل شخصيات الشباب واحلاضر، وهم بذلك يسهمون يف تشكيل مستقبل تلك اتمع
الذين حيملون عبء املسؤولية يف تقرير مصري ومستقبل أوطام وشعوم، و ال ميكن للمعلمني ترك 

آثار طيبة يف نفوس تالميذهم إال عن طريق إعدادهم إعداد  متكامال سواء من حيث مادة 
مد عبد العليم مرسي، حم[ ختصصهم،أو من حيث متكنهم من اخلوص يف خمتلف ااالت التربوية 

].16–14: ، ص ص1985

IV- / اجتهت املؤسسات التربوية و اجلمعيات األكادميية املعنية :أخالقيات مهنة التعليم

بالتعليم إىل  إرساء مبادئ أساسية تعترب أخالقيات مهنة التعليم يف آفاقها العاملية  إذ أن غالبية 
يف الدول املتقدمة منها أو النامية تتفق على مبادئ األنظمة التربوية يف خمتلف اتمعات سوءا

:أساسية ملهنة التعليم وميكن إجيازها فيما يلي
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إن املسؤولية األساسية ملهنة التعليم تتمثل يف توجيه وإرشاد أطفال وشباب وكبار :املبدأ األول
هلادفة اليت متكنهم من لطلب املعرفة واكتساب املهارات والكفاءات وإعدادهم للحياة الكرمية و ا

:التمتع حبيام بكرامة وحتقيق ذام يف احلياة وهذا يتطلب التزام املعلم بكل مما يلي 
أن يعامل التالميذ باملساواة و العدالة دون حتيز بسبب اجتاه حزيب أو عقيدة دينية أو مكانة -

.اجتماعية أو اقتصادية 
.من أجل تلبية احتياجام الفرديةأن مييز الفروق الفردية بني التالميذ-
أن يشجع التالميذ للسعي من أجل حتقيق أهداف سامية يف احلياة تتناسب مع منوهم املتكامل -
أن حيترم حق كل تلميذ يف احلصول على املعلومات الصحيحة وحسن االستفادة يف حياته -

.املستقبلية  

،يف مساعدة التالميذ على حتديد أهدافهم اخلاصةإن مسؤولية املعلمني تكمن :املبدأ الثاين
:وتوجيهها حنو أهداف مقبولة اجتماعيا وهذا يتطلب من املعلم القيام مبا يلي 

أن حيترم مسؤولية اآلباء جتاه أبنائهم -
أن يبين عالقات ودية مع اآلباء من أجل مسامهة يف تكامل منو تالميذ -
علومات األمنية عن أبنائهم أن حيرص على تزويد اآلباء بامل-
.أن يعمل على تنمية روح الثقة يف التالميذ بالبيت واتمع واملدرسة-

حتتل مهنة التعليم مكانة ذات مسؤولية هامة و حساسة اجتاه اتمع واألفراد من :املبدأ الثالث
: حيث السلوك االجتماعي والفردي وهذا يتطلب من املعلم القيام مبا يلي 

أن يكون ملتزما بالسلوكيات واألخالقيات املقبولة يف اتمع -
أن يقوم بواجبات املواطنة الصاحلة، حىت يصبح قدوة اتمع احمللي وأفراده يف القيام بتلك -

.الواجبات 
أن يعاجل خمتلف القضايا االجتماعية واألساسية اليت م جمتمعه مبوضوعية متوافقا يف ذلك مع قيم-

.اتمع ومثله
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أن يدرك أن املدرسة باعتبارها مؤسسة تربوية، إمنا هي ملك للمجتمع ودوره األساسي هو -
.   العمل على احملافظة على املكانة الرفيعة هلذه املؤسسة ومستوى خدماا املقدمة للمجتمع

وصية العالقات اإلنسانية تتميز مهنة التعليم عن غريها من املهن األخرى بنوعية وخص:املبدأ الرابع
وهذا يتطلب من املعلم القيام بكل،السائدة يف جوها العملي ومسو هذه العالقات

:مما يلي  
.أن يعامل زمالء ه يف املهنة بنفس الروح االجيابية اليت جيب أن يعامل ا-
.أن يكون صادقا واجيابيا يف التعامل مع كافة الفاعلني يف املؤسسة التربوية-
أن حيافظ على عالقات مهنية مع زمالئه ومع املنظمات واجلمعيات التربوية حىت يسهم يف -

.النهوض مبهنة التعليم وحتقيق مكانة أرفع هلا
أن يهتم بنموه املهين املستمر وذلك من أجل املسامهة يف تطوير النظام العلمي التربوي الذي -

]52-50: ، ص ص2006حممد عوض الترتوري وآخرون، [يعمل يف اطاره

V- /تمعيكتسي التعليم أمهية كبرية يف حياة :أمهية التعليم بالنسبة للفرد و ا

األفراد واتمعات، وذلك نظرا للمكاسب العلمية واملهارات والكفاءات والقدرات اليت يعمل على 
تمع تنميتها وترقيتها وسنبني  فيما يلي أمهية التعليم بالنسبة لكل من الفرد وا.

V -1 / ية التعليم بالنسبة للفردمهأ:

ميكن تلخيص هذه األمهية يف كوا تساهم يف إعداد الفرد للحياة بنجاح يف اتمع الذي يعيش 
: فيه من خالل توفري

القدر األساسي من املعارف واملعلومات واملهارات واالجتاهات وطرق التفكري والعادات اليت -
.تنميتهتساهم يف تطوير الفرد و

ملبادئ واالجتاهات الصحية اليت جتعل الفرد سليم اجلسم والنفس وقدرا على توفري السالمة -
.لآلخرين

.ملبادئ والعادات والتقاليد اليت جتعل الفرد عنصرا صاحلا يف أسرته-
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اخل ملبادئ واملهارات والعادات واالجتاهات اليت تلزم الفرد ليصبح عامال منتجا يف مهنة ما دا-
.اتمع

.لقيم والعادات اليت جتعل الفرد ذو خلق قومي يعمل على الرفع من املستوى األخالقي يف اتمعا-
وممارستها . املعلومات واالجتاهات والقيم واملهارات اليت تساعد الفرد على فهم حقوقه وواجباته

.املي أكربوالتعامل مع اآلخرين، باعتباره مواطنا صاحلا يف دولة ويف جمتمع ع

V -2 /أمهية التعليم بالنسبة للمجتمع:

مبا أن التعليم يساهم يف إعداد األفراد للحياة الناجحة يف اتمع ، ويعمل على الرفع من مستواهم 
واالقتصادي، فإن ذلك يؤدي حتما إىل ترقية اتمع يالصحي واألخالقي والفكري واالجتماع

.وتقدمه
: للمجتمع تشتمل على ثالثة جوانب أساسية ونذكر منهاإن أمهية التعليم بالنسبة

V-2-1/األمهية االجتماعية:

تتمثل يف أن التعليم يوسع دائرة املصاحل املشتركة بني األفراد، ويؤدي هذا إىل زيادة دائرة 
التماسك االجتماعي بينهم، وهذا ما يفسر لنا اقتران احلركات القومية والنهضات االجتماعية 

التعليم، إذ أن جناح كل احلركات االجتماعية مرهون بوعي اجتماعي ال يتحقق إال عن بإصالح 
.طريق التعليم

V-2-2 /األمهية االقتصادية:

تظهر من خالل أن التعليم هو أساسي لبناء ضة الشعوب والدفع بعجلتها االقتصادية، ذلك أن 
لدى األفراد ، فيزودها باملهارات والوعي التعليم يف الدولة ، إمنا يتناول الثورة البشرية اهلائلة

االقتصادي القائم على الفهم احلقيقي والواقعي ملواردها ومشاكلها واحللول املمكن حتقيقها ، 



44

حيث أننا جند أن األفراد الذين يتعلمون تعليما صحيحا يصبحون أكثر قدرة على استغالل بيئتهم 
مواملسامهة يف زيادة الثروات الطبيعية لبلدا.

وتزداد أمهية التعليم يف العصر احلديث نتيجة تقدم وازدهار العلوم والتطبيقات العملية هلا، وابتكار 
مها يتطلب أعلى املستويات من االصناعات اآللية الكبرية ، إذ أن استحداث هذه اآلليات واستخد

.اإلعداد والتعليم والتفكري يف الفرد
فزا حلسن االستهالك واالدخار ، مما يعمل على تطوير التنمية كما تظهر أمهية التعليم يف كوا حم

.االقتصادية للدول

V-2-3 /األمهية السياسية:

يساعد التعليم على خلق مواطنني صاحلني ، حيرصون على تتمتع بكافة حقوقهم وعلى أداء كامل 
.واجبام ، وعلى املسامهة يف حمل مشاكل بلدام

ليم هو ضرورة من ضرورات احلياة يف اتمع احلديث، وهو عامل أساسي ومن هنا يتبني لنا أن التع
يف وض األفراد والدول ورقيها ، وأصبح التعليم على رأس املشاريع والربامج اليت تم ا الدول 

، 2003حممد أمحد كرمي وآخرون ، [املتطورة واليت تتفاوت فيما بينها حسب ظروفها وامكانياا 
.]349-346: ص ص

ان التعليم باعتباره من أهم املهن يف صناعة الكفاءات البشرية كان لزاما اعتماده على جمموعة من 
مبجموعة من السمات ذات العالقة مع العملية التعليمية و التربوية األفراد الذين يتميزون عن غريهم 

.، و سنورد فيما يأيت أمهها

ونــاملعلم:املبحث الثاين

التعليم يتوقف على كثري من العوامل املختلفة ، إال أن وجود معلم كفء يعد حجر إن جناح عملية 
الكتب واملقررات الدراسية والوسائل التعليمية واألنشطة واملباين فأفضلالزاوية هلذا النجاح، 

املدرسية رغم أمهيتها فهي ال تستطيع حتقيق األهداف التربوية املنشودة ما مل يكون هناك معلم 
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ذو كفاءات تعليمية ومهارات فنية ومسات شخصية متميزة، يستطيع بواسطتها إكساب كفء 
هم ومداركهم وينمي متالميذه اخلربات املتنوعة ويعمل على تقومي شخصيام وتوسيع مفاهي

].78: ،ص 2002حممد حسن العمايرة ، . [ أساليب تفكريهم وقدراته العقلية
ئص والكفاءات واملهارات الواجب توافرها لدى القائمني وسنبني فيما يلي أهم الصفات واخلصا

.على مهنة التعليم، وكذا أهم األدوار اليت يقوم ا يف النظام التربوي التعليمي

I- /من الواجب هناك جمموعة من السمات اليت :السمات الواجب توافرها يف املعلم

:توفرها يف املعلم  و لعل من أمهها

I -1 /ونذكر من بينها :لشخصيةالسمات الذاتية وا :

I-1-1 /املظهر والشكل العام:

جيب أن يكون الشكل العام للمعلم مقبوال، ال شذوذ فيه وال خروج عن املقاييس العامة، ونقصد 
شكل اجلسماين للمعلم ، فال بد أن يكون معافابدنيا ، خاليا من األمراض الهنا بالشكل العام هو 

عدية ومن عيوب النطق كالفأفأة والثأثأة وعيوب خمارج األلفاظ ، والعاهات املزمنة واألمراض امل
تلك الظواهر كلها ،وضعف السمع والبصر، والقصر أو الطول الشديد، والسمنة أوالنحافة املفرطة

يكون هلا تأثري سليب على أدائه أثاء التدريس ، وعلى تفاعله مع تالميذه وزمالئه وإدارة املدرسة 
.  التربويةومن مث على العملية

و باإلضافة إىل الشكل اجلسماين العام، فال بد أن يكون املعلم حسن املظهر والسلوك ، ملتزما 
بالزي املناسب البسيط، ومعتدال يف ملبسه وأناقته، ومتبعا للقواعد والعادات الصحية السليمة داخل 

].94: ، ص 2005مصطفى عبد السميع وآخرون ، .[املدرسة وخارجها
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I-1-2 /الذكاء العام(:  القدرات العقلية(

جيب على املعلم أن تتوفر لديه قدرات عالية يف التفكري العلمي والتفكري اإلبداعي والتفكري الناقد 
وحل املشاكل والتحليل والتطبيق والقدرة على التكيف مع الظروف احلالية واملرونة يف معاجلة 

املختلفة،والتقومي املوضوعي ألداء التالميذ ، والقدرة وحسن التصرف يف املواقف تواختاذ القرارا
مصطفى عبد [ املعلومات وتبسيطها وتوصيلها للتالميذ بسهولة ويسر بعلى الفهم واستيعا

]95: ، ص 2005السميع حممد، 

به الذكاء اخلارق ولكن يقصد به دوال بد أن يتصف املعلم بقدر معقول من الذكاء، وال يقص
و يساعده يف ،كاء الذي ميكنه من القدرة على التصرف يف خمتلف املواقف اليت تواجههالقدر من الذ

اختاذ القرارات السليمة والنهائية اليت ال رجعة فيها، حىت ال تز شخصيته أمام تالميذه واملعلم 
:الذكي هو املعلم الذي يتوافر على صفتان أساسيتان 

للمعلم حىت  يستطيع توضيح أفكاره، وتكون لديه القدرة وهي صفة ضرورية:القدرة على التخيل
.على إعطاء األمثلة التوضيحية املتنوعة

وجند أن هناك عالقة وطيدة بني روح املرح والذكاء، فهو مبثابة عنصر هام وضروري :روح املرح
نصر، جيد صعوبة لتقبل التالميذ للمعلم واالستماع له جبدية، بعكس املعلم الذي ال يتوفر فيه هذا الع

حممد أمحد كرمي وآخرون، [كبرية يف مترير درسه، حيث أن يعجز عن شد انتباه تالميذه وتشويقهم 
].441-440:، ص ص 2003

I-1-3 / من بني القدرات اخلاصة الواجب توافرها لدى املعلم هي: لقدرات اخلاصةا :
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على قدرة املعلم اللغوية واللفظية، حيث أن التدريس يعتمد بشكل أساسي :القدرة اللغوية اللفظية
فقدرة املعلم على التعبري عن أفكاره بسالسة ويسر تسهل من أداء مهامه، وتساعده أكثر على 

.توصيل أفكاره لتالميذه
إن القدرة اللغوية واللفظية هنا هي الوسيلة الوحيدة لتوصيل املعلومات، وال ميكن أن تأيت بآثارها 

.والقويإال بتوفر الصوت الواضح

والفنية واليت إذا ما توفرت لدى ةوهي خمتلف القدرات الرياضية وامليكانيكي:القدرات املتنوعة
املعلم، يستطيع بواسطتها إشباع احلاجيات املختلفة لتالميذه الذين يبحثون دوما عن املعلم ذو 

.املعرفة املوسوعية والذي يعرف كل شيء عن كل شيء

روري وحيوي ومطلوب لدى املعلم، ألن لديه الكثري من املهام يف نفس هو عنصر ض:قدرة الذاكرة
الوقت ، فلديه الكثري من التالميذ والعديد من املسؤوليات، والكثري من الدروس اليت يقوم 

بتدريسها وحتضريها، وبالتايل فنقص قدرة الذاكرة لدى املعلم ال متكنه من حتقيق أهداف العملية 
].442: ، ص2003حممد أمحد كرمي وآخرون، .[جه التعليمية على أكمل و

I-1-4 /الصحة النفسية واالتزان االنفعايل:

الشخصية من أهم اخلصائص الواجب توافرها لدى املعلم، حيث يستطيع بواسطتها تعتربقوة
التحكم يف سلوكه عند الغضب، كما ال جيب أن يستخدم قوته اجلسمانية عند التعامل مع 

ريث قبل إصدار احلكم يف عقام ، وأن يتميز بالتوازن النفسي والقدرة على التالميذ، وأن يت
معاجلة األمور ، وأن يتميز بالشجاعة، واألمانة األدبية والعلمية، والصرب والصدق وروح 

].95: ، ص 2005مصطفى عبد السميع حممد، .[املسؤولية

حة النفسية، وذلك بالقدر املالئم ولعل قوة الشخصية املتوازنة تربز جليا من خالل عنصر الص
والكايف، حيث جند أن املعلم الذي يفتقر للشعور باألمان ال يستطيع أن يعمل على محاية تالميذه 
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هالذين هم حباجة حلماية، وهذا الشعور من املمكن أن جيعله شخصا سلبيا أو عدوانيا يف سلوكيات
]. 444: ، ص2003مد أمحد كرمي وآخرون، حم[وتصرفاته مما ينعكس سلبا على أداء عمله التربوي

إن االتزان االنفعايل يشتمل على كل مظاهر اهلدوء، والقدرة على ضبط النفس والثقة والتواضع 
: ، ص 2005مصطفى عبد السميع حممد، .[واجلرأة يف احلديث وعدم التسرع يف إصدار األحكام 

144 [

املعلم بصفة عامة البد أن تتوافر فيه جمموعة من كما يرى بعض املتخصصني يف علوم التربية بأن 
:  السمات املرتبطة بشخصيته ومن بينها ما يلي

يكون ذو شخصية قوية يتميز بالذكاء واملوضوعية والعدل واحلزم واحليوية والتعاون وامليل -
.االجتماعي، ويكون شخصا مسحا يف تقدير ظروف اآلخرين ودوافعهم

ة العامة، والبد أن يكون لدى املعلم اهتمام بالقراءة وسعة االطالع  و يكون املام والوعي بالثقاف-
].14:، ص 1994حسن شحاته، [لديه اهتمام كذلك مبختلف العلوم والفنون

الصفات الشخصية يف املعلم من حضور الذهن والدقة يف األداء وحسن التصرف، ليكون أهم-
حته ونشاطه، ألن هذا العمل املتواصل يتطلب اجلهد قادرا على االعتماد على كامل حواسه وص

.واحلرص واهلمة العالية واملثابرة
حب والرغبة األكيدة للعمل يف هذه املهنة، ألن اإلكراه على العمل يف مهنة التعليم ينتج التبلد -

. يف الشعور والرغبة املستمرة يف ترك هذه املهنة بكل الطرق
املتهم معاملة حسنة، بالصدق واألمانة واملرونة معهم يف املواقف اليت حمبة الدائمة للتالميذ ومع-

-52: ، ص ص2006حممد عوض الترتوري ، [تتطلب ذلك للوصول إىل حتقيق األهداف املنشودة

53.[

I -2 /الصفات املهنية واألكادميية:

قا يف جمال جيب أن يكون املعلم إىل جانب توفره على بعض الصفات الذاتية والشخصية ، متعم
ختصصه ، وأن يكون على دراية بكل جديد يف هذا التخصص عن طرق االطالع الدائم يف 
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مصطفى عبد السميع .[الكتب واالت العلمية وحضور املؤمترات والندوات العلمية والتربوية
]95: ، ص 2005حممد، 

ا ، ولديه القدرة على حسن كما جيب أن بكون املعلم متمكنا من املادة الدراسية اليت يقوم بتدريسه
].15:، ص 1994حسن شحاته، .  [عرضها 

: األكادميية نذكر ما يلي ةومن أهم هذه الصفات املهني

I-2-1 /التخصص(: السيادة يف املادة العلمية(

املعلم ملادته العلمية فهما معمقا يعد أمرا ضروريا وأساسيا ويدور اجلدل حول مدى إن فهم
ي جيب أن يكون عليه املعلم، فهناك من يؤمن بضرورة اإلملام الكامل والتام التخصص الدقيق الذ

للمادة العلمية ، وذلك دف الشعور باألمان يف مواجهة التالميذ ، وهناك من يؤمن بأن 
التخصص الدقيق مهم ولكن بالتوسع الكامل بالنسبة للمعلم، ويستدلون يف ذلك بكون املعلم بعد 

سى ما لديه من معلومات وتتبقى لديه كمية حمدودة من معارف ال تزيد عن فترة من تكوينه، سين
املعلومات املوجودة يف الكتب املدرسة اليت يقوم بتدريسها، وما هو منطقي، هو أن املعلم ال بد أال 

.يتوقف عند مادة ختصصه ويكون ذو معرفة موسوعية

غري كاف، حيث جيب أن يكون املعلم حمبا للمادة إن الدراية باملادة العلمية واإلملام ا إملاما كامال
اليت يقوم بتدريسها ، ألنه يف حالة عدم إملامه إملاما تاما مبادته العلمية وكرهه هلا ، سينعكس ذلك 

.يف طريقة تدريسه

املستمرة واملتجددة بالنسبة هإن حب املعلم واقتناعه مبادته العلمية يظهر من خالل قراءاته واطالعات
تلك املادة، كما يظهر ذلك من خالل دفاعه املتواصل عن املادة وإميانه العميق مبدى أمهيتها ، ل

ويترجم كل ذلك يف شكل محاسة املعلم عند قيامه بتدريس املادة العلمية، وهي مبثابة صورة 
.سلوكية تنعكس على سلوكات التالميذ، فينتقل بذلك حب املادة من املعلم إىل تالميذه
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I-2-2/املعرفة والثقافة العامة:

جيب أن تكون لدى املعلم املعلومات واملعارف العامة بالعلوم الطبيعية والفيزياء والرياضيات 
والعلوم اإلنسانية وكذا العلوم االجتماعية ، و أن يكون ملما بالثقافة العامة وعارفا للبيئة 

صائصها، إىل جانب مادة التخصص اليت االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت حتيط به وكافة خ
.جيب أن يتخصص فيها املعلم

I-2-3 /معرفة األساليب النفسية والتربوية:

إن إملام املعلم مبادة ختصصه ومعرفته وثقافته العامة املاما كامال ليست كافية لقيامه بدوره ومهامه 
خرباته ، حبيث يكون ملما على أكمل وجه، بل البد أن تكون لديه القدرة على توصيل معلوماته و

بأسلوب عرض املادة الدراسية وطريقة توصيلها لتالميذه ، ولكي يتحقق ذلك عليه أن يتزود جبميع 
طرق وأساليب التدريس، وأن يتزود أيضا جبميع اخلربات النفسية والتربوية اليت تساعده ومتكنه من 

.فهم التالميذ الذين يقوم بتدريسهم 
روق الفردية القائمة بينهم،  وحماولة مراعاا مبا ميكن املعلم من حتقيق تعلم وكذا معرفة كافة الف

.فعال وجيد
روقبل أن نتناول الصفات االجتماعية الواجب توافرها يف املعلم ، ال بد من األخذ بعني االعتبا

:بعض العوامل املؤثرة على الصحة النفسية واملهنية للمعلم ونذكر من بينها
علم ومزاياه اجلسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية أي جممل الصفات الذاتية شخصية امل-

.والشخصية اليت أشرنا إليها فيما سبق
.قيم املعلم واجتاهاته ومدى التزامه بأخالقيات مهنة التعليم -
م يف كفاءاته التعليمية وغري التعليمية ومدى إتقانه لعمله، وسيطرته على مهاراته، ومدى التحك-

.تنفيذمهامه وأدائه لواجباته املنوطة به يف إطار مهنته
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فهم املعلم لذاته ومدى قدرته على حتقيقها يف نطاق املهنة إميانه بأنه املسؤول عن مصريه املهين -
.يف حالة النجاح ويف حالة الفشل، دون حماولة إلقاء املسؤولية والتبعات على العوامل اخلارجية 

]. 448-445:، ص ص2003وآخرون، حممد أمحد كرمي[

I -3 /لصفات االجتماعيةا:

تناول كل من الصفات الذاتية الشخصية والصفات املهنية األكادميية، وملا كان الفرد اجتماعيا بعد
:بطبعه ، فال بد أن تتوافر بعض الصفات االجتماعية للقائمني على مهنة التعليم ونذكر من بينها

I-3-1 /نة وصفاء القول والفعلحسن اهلندام والرزا:

إن مجال املظهر وحسن اخللق وصفاء القول والفعل ميكن اعتبارها من العوامل املؤثرة يف العملية 
التعليمية ، شأا شأن الثقافة الواسعة والعلم وحسن التحدث، إن مالبس املعلم البد أن تكون 

.االرتياح يف نفس التالميذمناسبة لشخصيته و سنه ومركزه االجتماعي مبا يبعث التناسق و
وتعترب الرزانة وحسن التصرف يف العملية التعليمية من الصفات األساسية املكتسبة من البيئة 

االجتماعية ،وعلى املعلم أن يتوخى اهلدوء ويتجنب الكالم غري الالئق، وال بد أن يكون أنيسا ، 
.واضح النطق ، موجها كالمه للتالميذ بطريقة مباشرة 

I-3-2 /لطف واللياقة والتعاطفال:

إن اللطف والتعاطف مع اآلخرين من السمات املرغوب فيها يف سلوك املعلمني، كما أن الكلمة 
الطيبة وااللتفاتة  املليئة بالعطف واحلنان والتفهم، تنعكس باإلجياب على سلوك التالميذ، حبيث 

.ج اليت تتركها على التحصيل والتعليمتكون مبثابة التعبري عن إنسانية املعلم بغض النظر عن النتائ

أما اللياقة فال ينبغي أن تتخذ صفة التخاذل واختاذ املواقف الضعيفة يف املواقف اليت حتتاج إىل 
املواقف وتفهمها وحماولة إجياد احللول لتلك بتعاطف وتفهم ، بل نعين ا التروي يف استيعا
، مما يسهل عملية اختاذ القرارات العادلة واحلكيمة يف املشاكل يف ضوء فهم دوافع األفراد ورغبام
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الرتاعات اليت حتدث بني التالميذ، وال بد أن تستند تلك القرارات على اخلربة وحسن التقدير 
.والدراية مبشكالت األطفال

I-3-3 /القيادة الدميقراطية:

بالتعليمات الصادرة من البديهي ، أن تكون للمعلم سلطته الكاملة عند التدريس، دون اإلخالل
من املدرسة والسلطات التربوية األخرى، ومع ذلك ال بد أن يتصف بالقيادة الدميقراطية ويفرض 

ينمي االنضباط الذايت ن، يكلفهم بالقيام ببعض املهام واملسؤوليات، وأنبعض السلطة لتالميذه، وأ
هزة التعليمية واألدوات ، وتنفيذ لكل فرد منهم، ويتيح هلم فرص اقتراح األفكار والتعامل مع األج

مقترحام  وتنظيم النشاطات والتعاون فيما بينهم ، ويف هذه املرحلة يكتفي املعلم بدور املشرف 
على أعماهلم، كما جيب أن يترك للتالميذ نصيبا يف اختاذ بعض القرارات املتعلقة بأهداف الدروس 

.وطرق التعلم وبعض النشاطات التربوية

I-3-4 /تمع عن طريق األبناءالتأثرييف ا:

أن يلتزم املعلم بأخالقيات املهنة، وأن حيرص على غرس من األخالق الفاضلة والصفات جيب
النبيلة والعادات الصحيحة والثقافة األصيلة والوالء للعقيدة واألمة يف نفوس تالميذه، وكي حيقق 

ن األبناء هم خري مؤثر يف اتمع ، ذلك ال بد أن يستخدم كل الوسائل واألساليب املتاحة، أل
. باعتبارهم  جيل املستقبل

I-3-5 /التعاون البناء مع الزمالء :

جيب أن يكون التعاون املخلص طابعا مميزا لعالقات املعلم بزمالئه و رؤسائه، وأن يأخذ هذا 
ء كان هذا التعاون التعاون سبيال للرفع من مكانة املهنة وحتسني األداء يف العملية التربوية ، وسوا

يف حمتوى املادة ذاا، وحماولة تبادل املعلومات املستجدة أو يف تبادل خمتلف اخلربات ووجهات 
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حممد أمحد كرمي [.النظر أو يف مشاريع النشاط اجلماعية وخدمة املدرسة والبيئة االجتماعية
].463-460: ، ص ص2003وآخرون، 

I-3-6 /الصداقة واملودة واحلزم:

بينه وبينهم معايري الثقة واإلخالص ديكون املعلم حمبا لتالميذه، عطوفا عليهم وأن تسوجيب أن
إن قدرة املعلم على كسب صداقة وثقة . واملودة،حىت يكون كل من املعلم وتالميذه أسرة واحدة

ون تالميذه ، وبناء روح احملبة بينهم يتمثل يف مدى قدرته يف التأثري عليهم، ولكنه جبانب ذلك يك
حازما يف تصرفاته بغري قسوة مع تالميذه، حىت يسمو بعالقة الصداقة فيصل إىل الدرجة اليت 

حممد أمحد كرمي وآخرون، [يشركه فيها تالميذه مشاكلهم الشخصية مع طلب التوجيه واإلرشاد 
]. 444-443: ، ص ص2003

II - /؟املعلم الناجح الفعال من هو

ومنه إىل حتقيق األهداف املسطرة التعليميةأساسيا لنجاح العملية اعد حموريإن جناح وفاعلية املعلم 
إن املقررات الدراسية " يف قوله John. A .Laskaلنظام التربية والتعليم، ويؤكد هذا املعىن املفكر 

دارس عديدة داخل بلد واحد تكون واحدة، وكذلك ماليت يدرسها طلبة اموعة الواحدة يف 
ولكن الناتج من هذه املدارس ،األثاثو لوسائل التعليمية واألنشطة وحىت املباين الكتب املدرسية وا

معارف واكتسبوا من مهارات من متمثال يف اخلرجيني خمتلف، وهذا االختالف يتضح فيها حصلوا
عنصر الفعال واملميز يف المن مسات، وهذا يرجع إىل مشخصياإىلأضيفوقيم واجتاهات، وفيما

."التعليمية،أال وهو املعلم واألدوار اليت يقوم ا واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقهاالعملية و
و هو مبثابة قياس للوزن الذي ميثله أثر Effet Maîtreوهذا ما يسميه علماء التربية بأثر األستاذ 

ات  و بالنسبة للعوامل األخرى املؤثرة يف التحصيل العلمي ، و قد أجريت عدة دراسهذا املعلم
حبوث حملاولة حصر هذا األثر  ؛ و قد توصلت تلك البحوث اىل أن املعلم يستحوذ على املكانة 

.      %30و % 16املركزية يف العملية التعليمية  و تتراوح قيمة هذا األثر ما بني 
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.%18هو إىل أن أثر األستاذ  على التحصيالت العلميةMingatو يف فرنسا  توصل العامل
[  Jean marc Bernard, 1999 ,p:18]

ال يتم إال مبساعدة املعلم، فاملعلم وما التعليميةبأن جناح العملية التربوية1999قد ذكره دروزه 
رغبة حقيقية وميول للتعليم هو الذي يساعد التلميذ على به من يتصف به من كفاءات، وما يتمتع 

.املناسبةيميةالتعلات ربالتعلم، ويهيئه الكتساب اخل

و أن كل شي ء جيب أن يكيف وفق استعداداته و مستواه ،إن الطالب هو حمور العملية التعليمية
إال أن املعلم ال يزال العنصر الذي جيعل من عملية التعلم و التعليم عملية ،األكادميي و التربوي 

ومنه إىل،سة التربوية و ما يزال الشخص الذي يساعد التلميذ على حتقيق أهداف املؤس،ناجحة 
ال يتمكن التلميذ من التعلم ،فبدون مساعدة املعلم و إشرافه ،هداف نظام التربية و التعليمأحتقيق 

.بالشكل الصحيح مهما كانت املرحلة التعليمية اليت يوجد فيها

ختبارات إن املعلم الفاعل هو املعلم الذي يعمل على تطوير املنهج وكذلك الواجبات املدرسية واال
وال بد عليه أن ،، وإن كان بعضهم يويل أمهية كبرية لنتيجة االختبارات وليس للوسائل املؤدية هلا

يقوم بأداء عمله بكل ثقة واطمئنان ليكون قادرا على جماة خمتلف املواقف الطارئة ومتمكنا من 
.أخذ القرار املناسب يف الوقت املناسب، مؤمنا بالتطور والنمو املستمر

وتعرف فاعلية املعلم مبدى ما أحرزه التالميذ من تقدم حنو حتقيق األهداف التربوية احملددة، ويرى 
Medely أن علينا لتحديد فاعلية املعلم أن نقيس سلوك طلبته وليس سلوكه هو " أنه 1982سنة

".شخصيا فليس كل سلوك نقوم به يؤدي إىل نتيجة

عة املعارف والقدرات واملبادئ اليت حيملها ويؤمن ا، واليت جممو"وتعرف قدرة املعلم على أا 
–يوظفها يف تدريسه ، والقادر بواسطتها على إجناز نتائج مرغوب فيها وإن كانت هذه الصفات 

"الجتعل منه معلما فاعال يف تدريسه–حىت وإن توفرت يف املعلم 
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: لي خصائص املعلم الناجح فيما ي1996وتلخص الغريب يف سنة 

وهي كافة اخلصائص اليت تتعلق باملشاركة الوجدانية، والعطف على مساعدة :اخلصائص اإلنسانية
.التالميذ واملشاركة يف حل مشاكلهم، واملرح والبشاشة

وهي خصائص تتعلق مببادئ املعلم و قيمه و مثله و اجتاهاته مثل العدالة و عدم :اخلصائص اخللقية
.ميدةالتحيز و األخالق احل

.ويشمل األناقة والترتيب وحسن اختيار املالبس والصوت املتزن ومساحة اخللق:املظهر العام

وتشتمل متكن املعلم من مادته، والعناية بإعداد الدروس ، واستخدام طرق تربوية :التمكن من املادة
.تساعد على الفهم

ية مثل احترام آراء التالميذ و األشتراك معهم وهي اخلصائص املميزة للقيادة الدميوقراط:نوع القيادة
.يف بعض أنواع النشاط

ويشتمل احترام القوانني والتعليمات ، واحملافظة على املواعيد وقلة التغيب :احترام القوانني
.واإلخالص يف العمل

وتشتمل صحة البدن وسالمة احلواس واللياقة البدنية واإلحساس باحلركة: اخلصائص اجلسمية
.والتوازن واحليوية والنشاط

.وتنحصر يف الذكاء ودقة املالحظة:اخلصائص العقلية

وتشتمل العمل على تقوية الروح الدينية يف نفوس التالميذ والشفقة والرمحة :اخلصائص اخللقية
.والصدق واألمان واحترام الغري واالخالص يف العمل ،وأن يكون املعلم القدوة احلسنة لتالميذه
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على أمهية اإلعداد األكادميي للمعلم، ودراسته للعلوم Wood Ledar et Mirtويؤكد لنا كل من 
السلوكية لفهم نفسية التالميذ، والقدرة على استخدام الوسائل التعليمية، والقيادة احلكيمة، وإقامة 

تابة التقارير عالقات قوية مع التالميذ ووضع االستراتيجيات الكاملة للدروس مع القدرة على ك
أن من صفات املعلم الفاعل هي قدرة املعلم على تنمية العمل اجلماعي والتعاون Maccrollوذكر 

، وتنمية دافع املنافسة بني التالميذ ، وأن يكون لديه القدرة على تشخيص سلوك التالميذ والعالج 
.الفعال

: حنو التايل ، فقد أمجل خصائص املعلم الفاعل على2000أما سعد يف سنة 
.خيطط لكل عمل يقوم به

.التعاطف مع التالميذ والتجاوب معهم، والصرب عليهم-
.قدرة املعلم على توضيح املواد الدراسية بأسلوب فعال ومشوق-
املوضوعية والعدل ، واالنصاف وعدم التحيز يف معاملة التالميذ-
.الرغبة واحلب ملهنة التعليم-
:افية ملا يليمعرفة املعلم الك-
.أساليب تدريس العلوم املختلفة ومبادئها*
.املادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها*
الطرق والوسائل واألنشطة التعليمية *
أساليب التقومي*
اخلصائص العمرية للتالميذ*
لذاته، قدراته، إمكاناته وما يناسبه من طرق وأساليب*

موثوق، مرح ، حسن األلفاظ ، منظم ، دقيق متحمس ، لطيف ، بشوش باستمرار ،ذكي،-
املواعيد، متعاون

.صوته واضح  جلي مسموح ، متغري حسب متطلبات املوقف وصحة نطقه للكلمات-
يلتزم بقوانني مهنة التعليم و متطلباا-
.متطور ،مطلع،نام يف وظيفته ،يقرأ كل جديد خاصة يف ميدان التربية و التعليم-
ية والبذنية الصحة العقل-
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.العالقات االجتماعية املتميزة-
.عدم السخرية من أخطاء التالميذ واحترامهم -
.دائم احلفز لتالميذه وتعزيزهم-
.القدرة على التكيف واملرونة-
.ميتاز باألناقة والنظافة واملظهر اجلذاب-
.يكون لنفسه فلسفة تربوية وأسلوبا خاصا به-
.حمللي يف نشاطاته  باستمرار يشترك مع اتمع ا-
يتعامل  مع أولياء األمور بكل احترام وتقدير و رحابة صدر -
حممد حسن العمارية، [يتيح للتالميذ الفرص لعرض أفكارهم ومشاركتهم وتغذيام الرجعية -

]82-78: ،ص ص2002

الواجب فاءات املهنيةمعايري الك2006بفرنسا يف سنةHCEو كما وضع الس األعلى للتربية 
:توافرها لدى املعلمني كاآليت

.الكفاءة التربوية والثقافية -
الكفاءة يف استعمال اللغة الفرنسية -
الكفاءة  يف األخذ بعني االعتبار الفروق الفردية بني التالميذ -
الكفاءة يف تسيري القسم -
الكفاءة يف تقييم التالميذ-
التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال الكفاءة يف استعمال -
الكفاءة يف العمل  يف إطار فريق والتعاون مع كل الفاعلني التربويني -
الكفاءة يف الناحية التطبيقية للتدريس والقدرة على التكون الذايت واإلبداع-
.للتربيةيف إطار اخلدمة العموميةةالكفاءة يف احترام أخالقيات املهنة وحتمل املسؤولي-

Haut conseil de l’éducation,2006, pp:19-21].[

يف دراساته التربوية اليت قام ا James Michnerولقد بني الباحث التربوي جيمس ميتشنر 
: اخلصائص اليت جيب أن تتوافر يف املعلم حىت يضمن النجاح والفعالية يف مهنته وهي
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لتربوية السائدة يف اتمع الذي يعمل فيه فهم االجيايب والعميق للفلسفة اال-
التمكن الكايف من املادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها-
ثر من أسلوب من أساليب التدريسكاإلملام بأ-
فهم طبيعة منو أطفال املرحلة اليت يقوم بالتدريس فيها-
أن ميتلك يف شخصيته االستعداد الذايت للقيام مبهنة التدريس-
:مما سبق ميكن استنتاج أهم الصفات اليت جتعل من املعلم معلما ناجحا وفعاال وهي و-
.املعلم ذو درجة خاصة ومميزة عند اهللا، ألن يعتقد أنه حقالبحث عن احلقيقة والدفاع عما-
التفاؤل الذكي املبين على الواقع املدروس، ذلك أن املعلم املتشائم ينقل تشاؤمه لتالميذه فينتج-

.بذلك أجياال ال أمل هلا وال طموح
التفاؤل االجتماعي مع البيئة احمليطة، وهذه الصفة جتعل من املعلم على تواصل  دائم بالبيئة اليت -
يأتونه من هذه البيئة ، وإن مل يكن متفهما لظروف وخصائص ذيعمل فيها، ألن التالمي-

.تلك البيئة، يكون عاجزا عن التفاعل مع تالميذه يف الكثري من املواقف
أن تفاعل املعلم مع البيئة احمليطة به جيعل الناس يؤمنون أكثر باملدرسة و بالعاملني فيها،ومبا                                         

.مبا تساهم به يف حل مشاكلهمتقدمه ألبنائهم و 
التميز بالعطف اإلنساين والتفهم لظروف التالميذ االجتماعية والنفسية حيث أن املعلم الذي -

، فيفقد يصبح كاآللة الصماءميضع حواجز منيعة لتالميذه، وال حياول مشاركتهم يف حل مشاكله
.بذلك إنسانياته

يعمل على تنمية روح املواطنة لدى تالميذه حىت أن يكون مثال طيبا للمواطن الصاحل و أن -
.يكون منوذجا يقتدى به

أن يتميز بالنظرة املوضوعية لألشياء و أن ال يكون متعصبا لرأيه اخلاص فال يندفع لرأي أو ضده -
.أال بعد البحث و الدراسة املعمقة

الصفة ترتبط بالصفة أن ميتلك عقلية ناضجة لديها القدرة على التفسري السليم لألحداث،وهذه 
السابقة، فاإلنسان الناضج عقليا ونفسيا وانفعاليا يستطيع رؤية مجيع األبعاد ملوقف معني رؤية 

.سليمة وصحيحة
.أن يكون لديه االستعداد املتواصل ملسايرة التغيري والتقدم-
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أن يكون املعلم أن ميتلك القدرة على التخيل رؤية الواقع يف الصورة املرغوبة ، واملطلوب هو -
.من املصلحني غري الراضني حبال جمتمعهم، ويف حالة ما إذا وجد جمتمعه متخلفا

.أن يكون على استعداد تام لقبول حتدي عقول التالميذ اآلتني من بيئات خمتلفة-
أن يشعر املعلم بأنه ميارس مهنة حمببة إىل نفسه ويصبح هاويا لوظيفته-
.ويتقرب من عقوهلم كما يقترب من مشاعرهم ومشاكلهمأن يكون صديقا لتالميذه،-
.أن ميتلك القدرة على استخدام أكثر من أسلوب يف التدريس تفاديا للملل والرتابة-
.أن يكون مبثابة الدليل لتالميذه خالل رحلتهم العلمية الطويلة-
.ن يكون شخصا حمتمال للمسؤولية أ-
.لته املعرفية والثقافيةأن يضيف لعلمه الذي يدرسه من حصي-
.املعلم الناجح جيب أن يظل يف موقع متوسط بالنسبة جلميع تالميذه-
.جيب أن تكون لديه القدرة على التصرف السليم واحلاسم طبقا ملا يقتضه كل موقف-
.أن تكون لديه القدرة على أن جيعل طالبه متوافقني مع أنفسهم ومع اتمع-
الدور التقليدي الذي تعود عليه املعلمون، وهو دور املتحدث واملوجه أن يتخلى عن جزء من-

.واملنظم الذي يعترب تالميذه جمرد أجهزة استقبال
أن يضع املعلم نفسه خالل التدريس يف موضع املعلم واملتعلم من خالل املناقشات اليت تدور بينه -

.وبني تالميذه
أنواع اإلصالح اليت يتخيلها ، وأن يؤكد هلم بأن مفاتيح على املعلم أن يبدأ يف إفهام التالميذ -

.املستقبل األفضل بيد األجيال اليت يقوم بتدريسها

هذه هي بعض صفات املعلم الناجح والفعال، وبطبيعة احلال فال ميكن وجودها جمتمعة يف معلم 
ا يف عمله واحد، ولكن وجود عدد منها يف شخصية معلم من املعلمني كفيل بأن جيعله ناجح

فجزء من هذه الصفات يكتسبه اإلنسان من األسرة واتمع واحمليط، وجزء آخر يكتسبه من 
عليم مرسي، الحممد عبد[.تكوينه قبل العمل يف التعليم، والباقي قد يأيت إليه مع اخلربة والعمل

.]44-36: ،ص ص 1984
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III- /تمعمكانة ودور املعلممفتاحها وميدان التربية، وههو عماد ماملعلإن:يف ا

وأساسها وعليه يقع جناحها أو فشلها، والعملية التربوية عملية صعبة ومعقدة حتتاج إىل دقة متناهية 
وإىل أسس علمية متشابكة غاية يف التخصص على املستوى النظري،وغاية يف املهارة على املستوى 

اء اتمعات واألمم، وبناء مجيع املؤسسات التطبيقي، وبواسطتها يتوىل  املعلم بناء اإلنسان، بن
وأهدافها، وتوجيهها يف إطار من   التغري االجتماعي والثقايف الشامل، دفعها حنو مستقبل متجدد 

] 13: ، ص2005طارق عبد  احلميد البدري، [األهداف واملثل والقيم 

مية، جتعل من القائمني عليها تعليم وتربية األجيال، جعله صاحب مهنة ساةإن حتمل املعلم ملسؤولي
ومعرفتهم أصبحوا مبثابة العاملني املتميزين يكادون، فهم بفضل علمهم مصاف الرسل واألنبياء أويف

عند اهللا وعند الناس، وهم يواصلون عملهم وختصصهم يف إطار هذه الرسالة السامية اليت تستهدف 
.ملعايري وقيم ومثل عليا ومبادئاملثاليات وتغري احلياة االجتماعية حنو األفضل وفقا

إن املعلم يزاول مهنة ليست ككل املهن األخرى، بل هي أكرب من ذلك بكثري، وهي تستمد 
مكانتها يف كوا املهنة الوحيدة اليت تتعامل مع خمتلف مكونات اإلنسان يف نفس الوقت، فهي 

اضيه ومستقبله يف اإلطار تتعامل مع إدراكه وعقله وانفعاالته يف آن واحد، وتتعامل مع م
االجتماعي والعاملي املتطور الذي يعيش فيه، ولعل املكانة الرفيعة اليت حيتلها املعلم أتت نتيجة 

للمشقة والصعوبة اليت يتحملها أثناء ممارسته ملختلف األنشطة التعليمية، وهذه املشقة حتتاج إىل من 
يكون من نوع خاص، وأن يكون على قدر من املثابرة أن " مهنة التربية و التعليم " يقوم ذه املهنة

.والتحمل مبا ميكنه من التعايش معها والقدرة على حتمل مسؤولياا و أعبائها
فاملعلم هو شريك  الوالدين يف التربية، وهو شريك اتمع يف إعداد أفراد صاحلني وهو موضوع تقدير 

ء، مبا يتصف به من خلق قومي ومبادئ وقيم واحترام وثقة كل من فوض إليهم مهمة صناعة النش
وأهداف سامية، وحيمل على عاتقه أخطر وأهم املسؤوليات وهي مسؤولية بناء اتمعات 

طارق عبد [واحلضارات والدفع ا حنو النمو والتقدم االقتصادي واالجتماعي والثقايف والفكري 
.]44-42: ، ص ص2005احلميد البدري، 
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IV- /لقد شهد العامل املعاصر التغريات والتطورات املعرفية :ية للمعلماألدوار األساس

والعلمية و التكنولوجية، وأضافت هذه التغريات مسؤوليات وواجبات جديدة على أدوار املعلم 
اليت تتجدد وتتغري بشكل كبري، فدوره مل يعد مقتصرا على تلقني التالميذ وحشو أدمغتهم مبختلف 

دوره منصبا على توفري الظروف املساعدة على إحداث التغيريات املرغوبة املعلومات ، وإمنا أصبح
يف سلوك املتعلمني على النهج الذي يكفل منوهم املتكامل واملتوازن من مجيع النواحي اجلسمية 

].87: ص، 2006حممد عوض الترتوري وآخرون، [والعقلية واالجتماعية والتربوية، 
.اسية للمعلم وكذا النظرة املعاصرة واحلديثة ألدوار املعلم اجلديدةوسنبني فيما يأيت الوظائف األس

IV -1 /خبري يف عملية التعليم و التعلماملعلم :

املعارف واملعلومات للتالميذ يعد الدور األساسي والرئيسي يف وظيفة املعلم، وينال هذا ميإن تقد
: الدولة ويتم هذا الدور من خالل الدور اهتماما كبريا لدى التلميذ وويل األمر واتمع و

مساعدة التلميذ على اختيار املعرفة املناسبة للموضوع الذي يقوم بدراسته أو املشكلة اليت         -
]19، ص، 1994حسن شحاته وآخرون، .[تواجهه سواء يف املنهج الدراسي أو يف حياته الشخصية

ستفادة منها يف حل املشكلة أو املشكالت اليت تدريب التلميذ على كيفية استخدام املعرفة واال-
.يقوم ببحثها أو بالتعرض هلا

.تزويد التلميذ باملهارات والقدرات الالزمة لنقد املعرفة اليت تقدم له والتأكد من سالمتها-
تنظيم العملية التعليمية  يف ضوء ما لدى التالميذ من خربات ومعلومات سابقة عن موضوع     -

.ربطها مع اخلربات اليت سيقدمها هلم يف الدرس اجلديدالدرس، و
اختيار املواد والوسائل املساعدة على التدريس واليت من شأا تسهيل عملية التعلم وجذب ميول -

.التلميذ
التأكيد على حتضري الدروس مسبقا قبل الشروع يف العملية التعليمية-

.وب فيه لدى التلميذتنمية عادات الدراسة والتحصيل العلمي املرغ
.تشخيص صعوبات التعلم لدى بعض التالميذ وحماولة إجياد احللول املناسبة هلا-

. تنمية املعلومات واملهارات عند التالميذ عن طريق احلوار واملناقشة أثناء العملية التعليمية-
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لسميع وآخرون، مصطفى عبد ا[تعليم التالميذ طرق التفكري العلمي والتفكري الناقد اإلبداعي-
].97-96: ، ص ص 2005

أن دون،  Encyclopédie Ambulanteكما جيب أن يكون املعلم دائرة معارف متحركة
نفسه املصدر الوحيد للمعرفة، بل البد أن يعترب نفسه مصدرا واحدا من بني املصادر الكثرية يعترب 

مثل الكتب واالت والدوريات وهناك اليت ميكن أن يرجع هلا التلميذ  للحصول على املعلومات
وسائل اإلعالم املختلفة، ويف هذه احلالة تكون مهمة املعلم الرئيسية هي أن يعمل كمستشار يوجه 
التالميذ إىل مصادر املعرفة املختلفة واليت تتناسب مع املوضوعات اليت يقوم بدراستها، عليه كذلك 

حسن . [ت العامة للمعرفة ، ومعاجلتها معاجلة شاملةمن األساسياعلى التمكن أن يساعد التلميذ 
] 20: ، ص 1994شحاته وآخرون، 

يلعب املعلم دور الوسيط التعليمي فهو يقوم بعملية التقريب بني املفاهيم الصادرة عن املراجع وبني 
رح و عقول ومفاهيم التالميذ الذين يتوىل مسؤولية تعليمهم وتربيتهم، فهو عندما يقوم بعملية الش

التوضيح للمادة العلمية، فهو يقوم بعملية مزدوجة، إذ أنه يستوعب أوال املادة العلمية مث حياول 
وضعها يف أسلوب يتماشى مع عقول التالميذ، وهنا جند أن معلم املرحلة االبتدائية يبذل جهدا 

املتقدمة تويل كبريا مقارنة بزمالئه يف مراحل التعليم األخرى، ولذلك جتد أن معظم اتمعات 
]29-28: ، ص ص1985حممد عبد العليم مرسي ، [ اهتماما كبريا مبعلمي املرحلة االبتدائية 

ويلعب املعلم كذلك دور املوجه للعملية التعليمية حبكم مهنته اليت ختصص فيها، وحبكم خربته اليت 
ف وقوي ، فيأخذ بيد التلميذ اكتسبها ، وبذلك البد له من مراعاة الفروق الفردية للتالميذ بني ضعي

الضعيف ليضعه على طريق الفهم الصحيح ويعمل على تقوية ثقته بنفسه  حىت ال يفقد ثقته بالتعليم 
كله وينسحب منه متا ما، فيخسره اتمع كعضو كان من املمكن أن يكون نافعا ، ويف نفس 

والبحوث، وحنو مزيد من االطالع، الوقت ، جيب أن يوجه القوي   املتمكن إىل املزيد من القراءات 
حىت ال يقتل فيه روح الطموح واإلبداع ، فيضيع وسط التيار العادي من التالميذ، فتخسر بذلك 

االمة فردا كان من املمكن أن يصبح عاملا أو عبقريا ، لذلك فمعاملة الطفل املختلفة عن زمالئه يعد 
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حممد عبد العليم مرسي، [مني أخذها بعني االعتبار أمرا من األمور احلساسة اليت جيب على مجيع املعل
].  32-31: ، ص ص1985

IV -2 /املعلم اخلبري يف طرق وأساليب التدريس:

إن التدريس ال يعتمد على جمرد معلومات أو بعض املهارات الشخصية، ولكنه علم بذاته له فنونه 
ال بد أن يتمكن من طرق التدريس وقواعده وأساليبه اخلاصة به، والشخص الذي يعمل بالتعليم، 

واملهارات الفنية املصاحبة هلا، واليت يستطيع من خالهلا التفاعل الناجح وتفسري املعلومات وغرس 
]21: ، ص 1994حسن شحاته وآخرون، . [املبادئ والقيم وتعديل سلوك التالميذ 

اليت يتخصص فيها ، ولكن عليه   إن املعلم هو مادة وطريقة ، فال يكفيه التمكن من املادة العلمية 
أيضا أن يكون متمكنا من طرق التفاعل مع التدريس املستعملة بني احملاضرة واملناقشة، وإجراء  
التجارب وطرق العرض الكتابية والشفهية وعليه أيضا أن يقوم مبتابعة ما درسه التالميذ بانتظام، 

.]97: ، ص 2005ون، مصطفى عبد السميع وآخر. [وكذا توجيه العمل اجلماعي
يقوم املعلم باختيار أساليب التدريس اليت تعمل على تنمية التفكري الناقد واإلبداعي لدى التالميذ، 

وتبين األساليب اليت متكن الفرد من امتالك مهارات التحاور واالتصال الفعال مع اآلخرين ، وحيقق 
].93:، ص2006ن، حممد عوص الترتوي وآخرو.  [نوع من الفردية لدى املتعلم

إن من أشهر التطورات احلاصلة يف جمال طرق التدريس هو شيوع استخدام التكنولوجيا احلديثة  يف 
عملية التعليم مثل الكمبيوتر وأجهزة التعلم الذايت ، وإن كانت ال حتل حمل املعلم باعتباره أساسا 

الواحد والعشرين وذلك نتيجة ما حتققه يف القرنحننللعملية  التربوية ، إال أنه ال ميكن  جتاهلها و
،1994حسن شحاته وآخرون، . [تلك الوسائل احلديثة من كفاءة عالية يف حتسني العملية التعليمية

.]21: ص 
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IV -3 /املعلم كمقوم ألداء التلميذ :

دوما حتتل عملية تقومي أداء التالميذ مكانة خاصة يف العملية التعليمية، حيث أن املعلمني هم حباجة
إىل معرفة مدى حتقق األهداف التعليمية ،و معرفة مدى مناسبة الوسائل و اإلجراءات والقواعد 

املختلفة اليت تستخدمها ، كالكتب ووسائل االيضاح، وطرق التدريس وتوزيع التالميذ يف 
].97: ، ص 2005مصطفى عبد السميع وآخرون، . [جمموعات ، واألنشطة، والنظام املدرسي 

يستطيع املعلم ممارسة عملية التقومي بفعالية ، البد أن تتوافر لديه بعض كفاءات التقومي ولكي
والتطوير ويتمثل بعضها يف تشجيع التالميذ على التقومي الذايت ، والتنوع يف استخدام وسائل التقومي 

تحصيلي ، وكذلك إمكانية حتديد املستوى التاملوضوعية، والقدرة على صياغة أسئلة االمتحانا
للتالميذ وفق األهداف املسطرة ، واملسامهة  يف برامج تقومي وتطوير الربامج التعليمية على ضوء 

حسن [خمتلف التغريات يف اال التربوي، والقدرة على وضع برامج تقوية وفق حاجات املتعلمني  
]25: ، ص 1994شحاته وآخرون، 

، كتابة التقارير وقوائم االختبار واالستبيانات  وهناك العديد من أشكال وأساليب التقومي منها
وقوائم الترتيب واالختبارات املقننة أو غري املقننة، كاختبارات املقال واالختبارات املوضوعية، 

واختبارات الذكاء والشخصية وإعداد االختبارات أو املشاركة يف إعدادها مث تطبيقها وتصحيحها 
.ف املعلموتفسري نتائجها وهي من أهم وظائ

ومن اخلطأ اعتبار عملية التقومي على أا جمرد وضع درجات للتلميذ، ولكنها عملية تشخيصية 
عالجية هدفها هو الرفع من منو التلميذ ومساعدته على حتقيق قدر من النمو بأقصى ما تسمح به 

ى مستويات قدراته، ويف ضوء ذلك، ال يهدف املعلم من عملية  التقومي جمرد إصدار أحكام عل
التالميذ ووضعهم يف فئة معينة ولكن جيب أن يكون هدفه الرئيسي هو تشجيع التالميذ و 

مساعدم، عن طريق توجيههم بطريقة إجيابية تبني هلم جوانب القوة و تشجعهم على استمرارها، 
و يتوجب على املعلم . كما تكشف هلم جوانب الضعف و تساعدهم على التخلص منها و جتاوزها

أيضا أن يتخلى عن األفكار املسبقة املرتبطة بفئة معينة من التالميذ، و يتخلى عن التعصب مع أو 
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ضد جمموعة من التالميذ ، حىت تكون تفسرياته لنتائج التقومي نزيهة و حكمه على التالميذ معربا عن 
. د األقصى للتعلممستواهم احلقيقي، فاملعلم الناجح هو املعلم الذي يساعد تالميذه على حتصيل احل

]24-23: ، ص ص 1994حسن شحاته وآخرون، [

:و مير التقومي عادة مبرحلتني أساسيتني مها
يف هذه املرحلة يتم التعرف على أوجه القوة و الضعف يف أداء التلميذ و و: مرحلة التشخيص

حتديدها
ليت تعوق أداء التلميذ و و هي مرحلة تقدمي احللول املناسبة للمشاكل و العقبات ا:مرحلة العالج

مها مرحلتان متكاملتان

:مي فمن أمهها وأما بالنسبة ألنواع التق
و هو التقومي الذي يتم يف اية العام الدراسي و يعتمد على امتحانات اية السنة:التقومي التجميعي
. يب و أدوات متعددةهو التقومي الذي يتم طوال السنة الدراسية و يعتمد على أسال:التقومي التكويين

].98: ، ص 2005مصطفى عبد السميع وآخرون، [

IV -4 /دور املعلم يف إدارة القسم:

إدارة القسم تتضمن التعاطف و التفاعل مع التالميذ، و القدرة على التوجيه و اإلرشاد الفردي إن
و قدرات و حرية و اجلماعي، و االهتمام بالقيم الروحية و األخالقية للتالميذ، و احترام مشاعر 

التالميذ، و مراعاة حاجات التالميذ االجتماعية و العلمية و الفردية، و القدرة على احملافظة والنظام 
داخل القسم، و القدرة على مواجهة املواقف املعقدة يف القسم، و تنمية االنضباط الذايت للتالميذ، 

. و احترام أنظمة القسم

م الدراسي يف كونه جمموعة التنظيمات و اإلجراءات اليت يقوم ا و ميكن وضع تعريف إلدارة القس
املعلم لتوفري بيئة دراسية موصلة للتعلم الفعال، و تشري أيضا إىل إدارة نشاط التالميذ يف عملية 
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التعليم و التعلم داخل القسم، و االهتمام باستخدام الوسائل التعليمية، و العناية باملظاهر املادية 
.العالقات االجتماعية بني املعلم و التالميذ، و بني التالميذ بعضهم البعضللقسم، و

املرحلة العمرية للتلميذ، و مسات شخصية املعلم و : و تتأثر إدارة املعلم للقسم بعدة عوامل من بينها
: ، ص 2005مصطفى عبد السميع وآخرون، [كذا السياسية التعليمية املنتهجة من طرف الدولة 

98.[

IV -5 /دور املعلم يف تنمية العالقات اإلنسانية:

و تتضمن تنمية العالقات اإلنسانية يف القدرة على التعاون مع زمالء العمل باملدرسة و األقسام 
العلمية يف التخطيط و التدريس، و حماولة حتقيق املشاركة الفعالة يف اجتماعات املعلمني و اإلدارة 

عال و النقد البناء مع أفراد املدرسة، و مع أولياء التالميذ، و القدرة املدرسية، و حماولة التفاهم الف
على تقبل مشاعر اآلخرين و احترام أرائهم، و املشاركة اإلجيابية يف األنشطة املدرسية و القدرة 

.على مساعدة التالميذ بصدر رحب

IV -6 /تمعدور املعلم يف حماولة الربط بني املدرسة و ا:

من التطبيق النظري و العلمي يف التدريس عن طريق توظيف البيئة احمللية، و و يتضمن ذلك كل
املشاركة يف ختطيط األنشطة و اخلربات املدرسية، و القدرة على إظهار امليل احلقيقي ملهنة التدريس 

ثقافية، و استغالل مصادر البيئة احمللية يف عملية التعلم و املشاركة الفعالة يف األنشطة االجتماعية و ال
و تنمية الشعور باإلنتماء احلقيقي للمجتمع و حماولة الوصول إىل إبراز املدرسة كمؤسسة تربوية 

حسن شحاته وآخرون، .[رائدة يف اتمع و املسامهة يف الرفع من املكانة االجتماعية للمعلمني  
]26: ، ص  1994

IV -7 /دور املعلم يف تنمية عالقات األسرية والبيئية :
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ذو أمهية خاصة حيث أن تفاعل بني املدرسة واألسرة وبني املدرسة والبيئة احمللية هذا الدورويعد
: من األمور ذات األمهية يف الوقت حاضر ويتحقق ذلك من خالل 

املشاركة يف جمالس األولياء  و املعلمني وغريها من األنشطة املشاة -
واالجيايب اجتاه البيئة على إعطاء صورة جيدة ترسخحرص املعلم من خالل سلوكه الشخصي -

.    يف أذهان التالميذ وأولياء أمورهم
إظهار اجتاهات وسلوكات متعاطفة وموجبة اجتاه خمتلف املشاكل املدرسية ودور التلميذ أو  -

.]99-98: ، ص ص2005: مصطفى عبد السميع حممد واآلخرون. [ويل أمره ا 

IV -8 / املعلم كقدوة حسنة لتالميذه دور:

إن من أهم األدوار اليت يقوم ا املعلم يف املدرسة دوره يف بناء شخصيات تالميذه، وهم الذين 
ينظرون إليه على أنه مثلهم األعلى ، وبالتايل البد أن يكون املعلم منوذجا للتصرف السليم يف مجيع 

: ، ص 1985حممد عبد العليم مرسي، [و خارجها املواقف اليت تعترض طريقه سواء داخل املدرسة أ

20[

كما أن املعلم هو من  أكثر أصحاب املهن تأثريا يف شخصيات املتعاملني معه، وذلك ألسباب 
كثرية منها، أنه يتعامل مع أفراد يف مرحلة التكوين ولديهم االستعداد الكامل للتأثر باآلخرين، وإنه 

ل حيام، وأنه يتعامل معهم وهم يف كامل قواهم العقلية يتفاعل معهم أطول فترة زمنية خال
والفكرية، وحاالم الطبيعية، وهو يظهر أمامهم كمصدر للمعرفة، وكمعاجل للكثري من مشاكلهم، 
وغالبا ما يظهر اجلانب االجيايب أمام تالميذه،وهم يف مرحلة حيتاجون فيها إىل القدوة احلسنة نتيجة 

مصطفى عبد السميع حممد [.مع أولياء األمورمون منها يف تفاعلهكثرة املشاكل اليت يعان
.]99:، ص2005: خرونآو

IV -9 /دور املعلم يف تطوير املنهج وتنفيذه  :
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:من الضروري أن يقوم املعلم بدور فعال يف جمال تطوير املنهج وتنفيذه، وميكن إمتام ذلك كالتايل 

.سية  أو املناهج املوجودة والعمل على تطويرها وتبويبهااملشاركة يف دراسة  مستوى املادة الدرا-
مصطفى [.الربط بني املنهج واملادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها مع املناهج الدراسية األخرى -

.]99:، ص2005: عبد السميع حممد واآلخرون

IV-10 /دور املعلم يف بناء شخصية تالميذه :

اليت يقوم ا املعلم، حبكم قيامه بتنظيم وترشيد وتقومي منو تعترب هذه الوظيفة من أهم الوظائف 
التالميذ من مجيع النواحي، العقلية واالجتماعية، والنفسية ، فهو مسؤول عن تكوين شخصية 

التلميذ، ولقد ظهرت هذه الوظيفة نتيجة أن التربية مل يعد جمرد عملية معرفية، بل  اتسع مفهومها 
يف جوانبها املتعددة، وتعلم أن عملية تكوين شخصية التلميذ هي عملية لتشمل االهتمام بالشخصية 

مشتركة ما بني مؤسسات متعددة، كاألسرة واملدرسة ووسائل اإلعالم ويؤثر فيها كل من اآلباء 
واملعلمون واملفكرون والزعماء واإلعالميون والسياسيون، إال أن دور املعلم هو دور رئيسي وحاسم 

ألساسي وهو مدرب ومؤهل للقيام به، ويقوم املعلم أثناء  تنميته لشخصية ، فهذا هو عمله ا
:تالميذه مبجموعة من املهام  ومن أمهها 

فهم الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية للتلميذ يساعد املعلم يف تقدمي تعليم يستجيب -
.لظروف كل طفل

ياجام دف تنظيم وتصميم اخلربات التعليمية حياول املعلم معرفة قدرات التالميذ وتقديرا حت-
.املناسبة حلاالم

حياول املعلم التعاون مع كل من األسرة واملدرسة واملساعدين االجتماعني واالختصاصني -
النفسانيني واألطباء املعاجلني ، فيكون بذلك فردا يف جمموعة عمل دف حتديد القدرة احلقيقية 

.]20:، ص1994حسن شحاته وآخرون، [نميتها وتطويرها  للمتعلم والعمل على ت
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IV -11 /دور املعلم يف التكوين املهين املستمر :

تتعدى أدوار املعلم ومسؤوليات حدود حجرة القسم الدراسي، نتيجة التساع دائرة تفاعالته 
امه بعدة وأنشطته ، فهو عضو يف مهنة التعليم، وجيب أن يكون عضوا مشاركا وفعاال من خالل قي

: مهام ومن بينها
.مالحقة التطورات احلادثة يف جمال ختصصه-
االشتراك يف عضوية املنظمات املهنية املتوافقة مع املادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها يف جمال -

.ختصصه
االطالع على التطورات اجلديدة يف مادته الدراسية عن طريق الكتب واالت والدوريات -

.من املصادر املختلفةوغريها 
االشتراك يف املؤمترات والندوات التربوية وحلقات البحث والقيام بالرحالت امليدانية اليت من شأا 

.]100-99:، ص2005: مصطفى عبد السميع حممد وآخرون[.   توسيع معارفه

املسامهة يف الصحافة التربوية-
.مناقشة قضايا التعليم وقضايا اتمع-
.ة أوضاع النقابة والعمل على تطويرهادراس-

وبصفة عامة يطلب من املعلم مواصلة منوه املهين باستمرار، من خالل االهتمام بالنشاط والعمل 
والفكر ، وذلك لكونه ميثل قيادة فكرية يف اتمع بطبيعة عمله وإعداده، فهو يتقن مهارات خمتلفة 

ملا خيول له حتمل املسؤوليات الثقافية عاملناقشة واالقتنامرتبطة بعمليات التوجيه والتنظيم والعرض و
يف جمتمعه، كما ينتظر منه كذلك االهتمام بدراسة مشكالت جمتمعه والعمل على حلها، واملشاركة 
يف خمتلف املنظمات الشعبية ومشاريع اخلدمات العامة ،والتعاون مع املتخصصني اآلخرين يف اتمع 

.]24: ، ص1994حسن شحاته وآخرون، .  [رسة وخارجهالنشر الثقافة داخل املد
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IV-12 /دور املعلم يف التكيف مع الفروق الفردية ومستويات النمو لتالميذه :
جيب على املعلم مراعاة الفروق الفردية بني خمتلف تالميذه وكذلك األخذ بعني االعتبار مستويات 

: منوهم، ويتم ذلك من خالل اخلطوات اآلتية
.املتأنية لعلم نفس الطفل وعلم النفس التربوي وتطبيقها دف خلق الدافعية لدى املتعلمالدراسة -
.عاجلة املشاكل السلوكية بطريقة منتظمة ومنهجيةمم                و
إعداد تقارير مسبقة عن اخللفية املسبقة لعائلة املتعلم دف املساعدة يف خلق ظروف التعلم -

].100: ، ص2005: مصطفى عبد السميع حممد وآخرون[.ل القسماملناسبة للتدريس داخ

IV -13 /دور املعلم يف ترغيب تالميذه يف التعليم :

إن من أهم األدوار اليت يقوم ا املعلم هو ترغيب تالميذه يف العلم ويف السعي الكتسابه ، وأن 
جيب أن يكون ذو صلة جيعل عادة حتصيل العلم عادة مالزمة هلم طوال حيام، واملعلم الكفء ،

دائمة ومستمرة ومتجددة من اجلديد يف خمتلف  جماالت املعرفة، ويظل طالبا للعلم ما استطاع،و 
كمراقب واع لتالميذه فيما يقرؤون ، وكمستمع هلم عندما حيملون إليه ه البد أن حيتفظ بدور
 م ، وبالتايلمخالصات اطالعافال بد أن يكون جاهزا لكل أوقراءامسئلتهم واستفسارا

حممد عبد العليم مرسي، [. ويوضح هلم الغموض فيها، ويأخذ بيدهم إىل النور العلم واملعرفة
.]20-19: ، ص ص1985

IV -14 / دور املعلم كحافظ للنظام :

إن الكثريين ينظرون إىل دور املعلم على أنه هو الشخص الذي ينبغي "Schlechtyيقول الكاتب 
ام ، وهو ميثل السلطة االجتماعية بالنسبة لتالميذه، حيث يقوم املعلم بغرس عادةأن حيفظ النظ

".حب النظام يف نفوس التالميذ، ويتصرفون على أساسها بوحي من تربيتهم وضمائرهم
لى أن إن تربية الضمري احلي لدى أفراد اتمع هي من أهم األدوار اليت يقوم ا املعلم، فهو القادر ع

يغرس يف نفوس تالميذه االحساس باملسؤولية اجتاه اتمع وقيمه ومبادئه، ويعترب هذا الدور من 
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حممد عبد العليم [.أخطر املهام اليت يناط ا املعلم ، فال بد أن خيصص هلا الكثري من وقته وجهده 
] .26-25: ، ص ص1985مرسي ، 

IV -15 /دور املعلم يف فهم الدور الذي يقوم به :

إن املعلم ليس جمرد عامل، يعرف جانبا من العلم وحياول توصيله لتالميذه، بل هو أكثر من ذلك 
بكثري، إذ أنه جبانب متكنه من املادة العلمية، البد له أن ميتلك املهارات التدريسية والتدريبية، مبا 

والبعض اآلخر فبعض تلك املهارات يولد ا املعلم.ميكنه من توصيل ذلك العلم إىل تالميذه
.يكتسبها من خالل التكوين املهين والتربوي

يقول بعض علماء التربية يف هذا اال ، بأن أنواع النشاط الذي يقوم ا املعلم داخل القسم هي 
سع من ذلك بكثري، إذ أا تعين فهم الفلسفة وراء ما ,أنشطة تعليمية، أما التربية فمعناها أعمق وأ

وملاذا يقوم به ، وبالتايل فال بد أ، يكون املعلم عارفا وملما بفلسفة العملية التربوية يقوم به املعلم، 
:اليت يقوم ا، واألهداف اليت يعمل جاهدا على حتقيقها، وذلك يتطلب متكنه من ثالثة أمور وهي

.أن يكون لدى املعلم جمموعة من األهداف التربوية التامة الوضوح يف ذهنه-
قدرا من العلوم التربوية حول كيفية اكتساب اآلخرين للمعرفة، أي كيف ى املعلم أن يكون لد-

يتعلمون؟ 
.هذا العلم إىل تالميذه بسهولةلإيصاعن طريقه أن يضع برناجما حمددا حىت يستطيع -
ا، متكن املعلم من األمور الثالثة السابقة، يستطيع حينئذ أن يغري من صورة املدرسة اليت يعمل اإذ

الة قول العامل فيسهم بذلك يف تغري اتمع وتطويره حنو األفضل، وبالتايل ينطبق عليه يف هذه احل
حممد عبد العليم مرسي، ["جيدة مبعلمها....إن املدرسة اجليدة : " ني قال حChandlerالشهري  
]28-27: ، ص ص1985

V- /االستخدام اهلائل للعلم لقد انعكس:أدوار املعلم يف املدارس الفكرية احلديثة

والتكنولوجيا على التعلم والتعليم، وذلك نتيجة ملا طرأ من تغريات جذرية أثرت على مجيع 
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من األدوار احلديثة ، ةدت إىل ظهور جمموعأجوانب احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية، و
ت القرن الواحد والعشرين ومن علم حىت يستطيع مواكبة متطلباواليت من الواجب أن يلتزم ا امل

: أهم هذه األدوار نذكر منها 

V -1 /دور املعلم كمسري ومساعد يف عميلتني التعليم والتعلم:

إن احلصول على املعارف بسرعة ازداد انتشارا وأصبح ميسورا يف ظل التغريات العاملية احلالية، 
كنولوجية ومنجزاا يف العملية التعليمية باالنتقال إىل عصر املعلوماتية وعصر العوملة والتطورات الت

]100:، ص2005: مصطفى عبد السميع حممد واآلخرون[.

و مل يعد املعلم املصدر الوحيد للمعلومات وال امللقن، بل امليسر واملسهل للعملية التعليمية التعلمية، 
لعملية، من خالل تعلم واملساعد للتالميذ يف الوصول إىل املعلومات و املعرفة بالتجربة واخلربة ا

مهارات التفكري ومهارات العمل اجلماعي، والعيش مع اآلخرين يف جمتمع القرية العاملية، اليت يصبح 
]92:،ص2006حممدعوض الترتوري وآخرون، [.كل فرد فيها معلما وتلميذا يف نفس الوقت 

حبكم إعداده املهين والتربوي، يفهم جيدا منو التالميذ يف خمتلف مراحلهم العمرية وما مإن املعل
يصاحبها من مشاكل، فهو يستطيع أن يساعدهم على التكيف والتوافق مع ما حيصل هلم من 

ره كمساعد على عملية التعلم والتعليم، وإمنا تغريات يف كافة املستويات ، وبذلك فال يقتصر دو
تتعداه إىل ميسر ومساعد لعملية منو تالميذه، وبالتايل ينبغي أن يتضح يف هذه احلالة، اجلانب                                                                                                                              

]30-29:،ص ص1985حممد عبد العليم مرسي وآخرون،[اإلنساين يف املعلم أكثر من اجلانب املهين 

: ويقوم املعلم بدور املسري واملساعد عن طريق تأدية بعض املهام ومن أمهها
تعليمية، متابعة مدى ، وصف ما يناسبهم من مواد تصميم بيئة التعليم، تشخيص مستويات التالميذ

تقدمهم وإرشادهم وتوجيههم سواء يف التعلم الفردي أو اجلماعي وذلك لتحقيق األهداف 
].101:،ص2005مصطفى عبد السميع حممد و آخرون،[.املنشودة
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V-2 /دور املعلم كمرشد يف التعلم التعاوين:
افسي على معظم األنظمة التعليمية، إال أن أسلوب التعلم على الرغم من طغيان أسلوب التعلم التن

التعاوين  له جمموعة من االجيابيات و ذلك تبعا لبعض التجارب اليت قامت ا  بعض الدول املتقدمة 
، فأظهرت تلك الدراسات أن التعلم التعاوين يساعد يف تطوير وتنمية االجتاهات االجيابية حنو 

لمني والتالميذ واإلداريني، ويسهم يف حل بعض املشاكل املعرفية واالجتماعية  التعليم والتعلم بني املع
مثل مشكلة التأخر الدراسي بني التالميذ، كما يساعد على نشر قيم  احلب والتعاون واملسؤولية 

.بينهم

أساليبه، وبناء على ذلك ، البد أن يكون املعلم على دراية بأمهية التعلم التعاوين ، ومناذجه وجتاربه و
وأن خيتار األسلوب املناسب منها إلمكانيات التلميذ واملدرسة وامكانياته وقدراته الشخصية، وأن 

مصطفى [.خيتار أسلوب التقومي الذي يتفق مع مبادئ التعلم التعاوين وأهدافه اليت يصبوا إىل حتقيقها
]107:، ص2005: عبد السميع حممد وآخرون

V -3 /لشاملة للتعليمدور املعلم يف اجلودة ا:

يف تعد إدارة اجلودة الشاملة من األساليب اليت دخلت حديثا يف جمال التربية، بعد أن أثبتت جناحها 
ميادين أخرى، فهي دف إىل إعداد تالميذ مبواصفات معينة ، نتيجة حتول العامل إىل قرية واحدة 

مواصفات اجلديدة، تتطلب إنسانا ذا اتصاالت عاملية واحدة، مبتغرياا املتسارعة و]من خالل شبكة
معينة إلستيعاا والتعامل معها بفعالية، وتقع هذه املسؤولية على عاتق املعلمني، وإدارة اجلودة 

.الشاملة هي أحد اجلوانب األساسية الفعالة للقيام ذه املهمة

اجلودة هي هدف معيار أو هدف أو جمموعة متطلبات ، و:" وميكن تعريف اجلودة الشاملة بأا
ميكن قياسه وليست درجة حمددة لالمتياز، فاجلودة هي معيار للكمال نقرر من خالله ما إذا كنا قد 

أدينا ما عزمنا عليه يف الوقت احملدد وبالكيفية املالئمة لالحتياجات املطلوبة أم ال؟ 
:ويتضح من خالل هذا التعريف معيارين ومها
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اخلدمة التعليمية -العمليات اليت تؤدي إىل دقة وبناء تصميم املنتج اجلودة الشاملة تشتمل على كل
والذي تتطلب التحديد املستمر يف الوظائف والعمليات اليت جيب -املقدمة داخل املؤسسات التربوية

.أن تسعى إىل حتسني اجلودة
.الذي يقوم بهيكون كل فرد يف هذا النظام مسؤوال ، وقادرا على االلتزام من أجل جودة العمل و

ومبا أن املعلم هو أحد أهم ركائز العملية التربوية التعليمية ، فهو يشارك يف إدارة اجلودة الشاملة من 
: خالل قيامه باملهام التالية

.تيين اجتاهات جديدة وتطوير طرق تدريسية والعمل على تصنيفها-
.تعريف تالميذه مبصادر املعرفة املختلفة-
لكل تلميذFeed Backدمي التغذية الرجعية تق-
التعاون مع الزمالء واملعلمني وتبادل اخلربات واملعلومات والتغذية الرجعية -
.توظيف أسلوب حل املشاكل ليصبح التالميذ أكثر فعالية يف مواجهة املشاكل اليت تعترضهم-
.كون والقدوة لكل تلميذجيب أن يكون املعلم هو القائد وامل-
.   االلتزام بالتحسني املستمر -

مصطفى عبد السميع     [. يعمل  املعلم على مجع وحتليل املعلومات من أجل حتسني التعليم -
].108-107:، ص2005: حممد وآخرون

V -4 /دور املعلم كباحث تربوي :

عة من املعوقات اليت تعرقل العملية التعليمية بوجه تعاين املؤسسات التربوية يف الوقت الراهن جممو
عام، وتعيق آداء املعلم بوجه خاص، ومبا أن املعلم هو أكثر العناصر إحساسا ذه املعوقات داخل 

ولديه خربة أكثر يف التعامل معها ، وحماولة إجياد احللول املناسبة هلا، فمن املمكن استغالل املدرسة، 
حة لدى املعلم  يف مشاركته إلجراء هذه البحوث  التربوية إما مبفرده أو هذه االمكانيات املتا

باالشتراك مع بعض أعضاء هيئات التدريس بكليات التربية، أو مراكز البحوث التربوية، وبناء على 
ذلك، لكي يكون املعلم باحثا خبريا، فمن الضروري أن تكون عناصر البحث التربوي ضمن برامج 
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مصطفى عبد [.ه إىل مهنة التعليم، وضمن برامج تكوينه أثناء مزاولته ملهنة التعليم تكوينه قبل دخول
.]109:، ص2005: السميع حممد وآخرون

V -5 / دور املعلم كمدير يف العملية التدريسية :

وضح أحد الباحثني التربويني دور املعلم كمدير للعملية التعليمية، إذ أنه افترض وجود عدد من 
ددة، ميارسها املعلم أثناء تنفيذ العملية التدريسية ومن أهم عناصر هذا النموذج نذكر الوظائف احمل

: ما يلي

V -6 / املعلم كمنظم للخربات وللبيئة التدريسية املناسبة:

تنظيم اخلربات التعليمية ، وتنظيم الظروف أمههاتتضمن عمليات التنظيم عددا من ااالت ومن 
ا مقصودا، وتنظيم أدوار التالميذ وتفاعالم مع اخلربات اليت تعوض هلم أثناء البيئية للتعليم تنظيم

التدريس، وتنظيم استخدام التقنيات ووسائط االتصال وأوقات استخدامها ، وتسعى هذه العمليات 
.جمتمعة إىل حتقيق األهداف التعليمية

V -7 /املعلم كضابط لإلجراءات التدريسية  :

علم بالقدرة على الضبط واملراقبة اجليدة أثناء التدريس، حىت يتسىن له حتقيق ال بد أن يتمتع امل
األهداف التعليمية، وعملية الضبط هي عملية خمططة وحمددة مبعايري توجه حكم املعلم ورضاه عن 

اخلطوات اليت يتخذها يف عمله،  و حتقق املستويات اليت مت حتديدها ، لقبول أداء التلميذ كناتج 
، وعمليات الضبط هي عمليات واعية تضمن كفاءة املعلم يف استطاعته على متابعة تقدم تعليمي

سريه حنو األهداف التعليمية، وحتدد هذه األهداف عن طريق املقارنة بني نقاط البدء ونقاط 
.التحصيل اليت حققها التالميذ يف اية الدرس
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ري وتعديل  املسار التعليمي ، وهي مبثابة وتتطلب هذه العملية إجراء خطة تصحيحية ، تقوم بتغي
خطة تقوميية وتتضمن عادة هذه اخلطة ، إدخال  إستراتيجية تعليمية جديدة، أو خربات جديدة أو 
استعمال تقنيات تدريسية أكثر فعالية ، فغياب عملية الضبط جتعل من العملية التعليمية عملية خالية 

: مصطفى عبد السميع حممد وآخرون[.اف التعليمية املنشودةمن االنتظام، مما يؤثر يف حتقيق األهد
]111-109: ، ص ص2005

V -8 /دور املعلم كمكتشف للمواهب والقدرات اإلبداعية للتالميذ:

من األدوار اليت جيب أن يقوم ا املعلم العصري، مبساعدة مجيع العاملني يف املدرسة واتمع احمللي 
ساعدة على اكتشاف املواهب وتنميتها ورعايتها وتوجيهها خلدمة التلميذ هو يئة الظروف البيئية امل

واتمع احمللي الذي يعيش فيه، وبذلك جيب عليه أن يكون على دراية وفهم عميق لطرق وأدوات 
اكتشاف املواهب لدى تالميذه ورعايتهم، والعمل على تنمية تلك املواهب وحماولة تقوميها تقوميا 

.عمليا وموضوعيا
وخاصة أن مرحليت الطفولة واملراهقة هي من أكثر املراحل العمرية تفجرا باملواهب والطاقات 
.  اإلبداعية لدى األفراد، وإن اتمع هو يف حاجة حتمية إىل مواهب وإبداعات كل واحد منهم

]109: ، ص 2005مصطفى عبد السميع حممد، [

V -9 /دور املعلم كمبدع يف العملية التدريسية:

يتمثل إبداع املعلم يف التدريس يف قدرته على إنتاج األفكار اجلديدة وتطبيقها عمليا يف جمال 
ختصصه، ويف قدرته على التجديد يف طريقة عرض دروسه وتنفيذها وتقوميها، ويف تصميم الوسائل 

ومن أهم األدوار . التعليمية املبتكرة وكذا يف املبادرة إلجياد حلول ومقترحات للقضايا اليت تواجهه
: اليت يقوم ا املعلم واليت من شأا تشجيع روح اإلبداع لدى املتعلمني وهي

.مهما كانت األسئلة املطروحةاحترام استجابات املتعلمني وأسئلتهم-
.احترام أفكار التالميذ اخليالية والعادية-
.إشعار التالميذ بأن أفكارهم ذات قيمة مهما كانت بسيطة-
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.إعطاء املتعلمني فرصة املمارسة والتجريب دون اخلوف من التقومي-
تشجيع التالميذ على إدراك األسباب والنتائج -
.توفري جو عملي واجتماعي متفاعل ومفتوح-
.توفري بيئة تربوية واقعية  ومرنة تتميز باالستقصاء وبالبحث والتجريب وتبادل األراء و األفكار-

التدريس عندما يستخدم املعلم املداخل اليت تساعد يف تنمية القدرات اإلبداعية ويتحقق اإلبداع يف
لدى املتعلمني ،ومن ناحية أخرى يكون املعلم معوقا لإلبداع يف التدريس، عندما يكون غري مقتنع 
بعملية اإلبداع وبأمهيته كهدف من األهداف التعليمية التربوية ، وعندما يكون غري مستعد لتلبية 

مصطفى عبد السميع حممد، [،.اجيات املتعلمني ، مما يعيقه يف تقدمي تلك القدرات اإلبداعيةح
]112-111: ، ص ص2005

V -10 /دور املعلم كمتعلم:

يبحث املعلم اجليد بشكل دائم عن مجيع الطرق اليت يتعلم ا أكثر وحيسن من مهارات تدريسه، 
هارات واملفاهيم اجلديدة والقدرات الفنية، فينبغي على ألن التعلم هو نشاط مستمر يتضمن إتقان امل

كل معلم أن يكون واسع االطالع واملمارسة لكل جديد يف جمال التربية وطرق التدريس بشكل 
عام و جمال ختصصه األكادميي بشكل خاص، وذلك ليقف أمام التحديات اليت تواجهه سواء من 

ة والتكنولوجية الواسعة على املستوى احمللي حيث املتعلمني أو من حيث االكتشافات العلمي
.]111: ، ص 2005مصطفى عبد السميع حممد، [.والعاملي

V -11 / دور املعلم كمقوم لعملية التعليم :

التحصيل اجليد يف ااالت التربوية املتنوعة سواء من ناحية املعرفة أو املهارات ، يعترب إن مستوى
ء ملتابعته وحتقيقه ، مستخدما يف ذلك كل األساليب التقنية هدفا مرموقا يسعى املعلم الكف

وتكنولوجيا التعليم  يف رعاية مستوى التالميذ التحصيلي على مدار العام الدراسي وذلك يف جمال 
.ما يدرسه من مناهج دراسية
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املعرفية بشكل ويظهر دور املعلم يف هذا اال يف توظيف اللوائح املتعلقة بتقومي التالميذ يف ااالت 
فعال عن طريق فتح السجالت التراكمية ملتابعة سلوك التالميذ وتقوميهم، ويتطلب منه  وضع 

. اخلطط الالزمة ملعاجلة حاالت الضعف وتشجيع حاالت التفوق
وجيب أن يقوم املعلم باألحباث والدراسات حلاالت التأخر يف جماالت التحصيل املعريف أو ااالت 

خرى بالتعاون مع زمالئه وإدارة املدرسة ومع األسرة كذلك، وجتدر اإلشارة يف هذا السلوكية األ
اال إىل ضرورة تتبع املعلم لألساليب املتطورة واحلديثة يف جماالت القياس والتقومي، كما جيب أن 

.يكون املعلم حاكما نزيها وقاضيا عادال يف تقوميه لطالبه

V -12 /دور املعلم كمرشد نفسي :

الرغم من صعوبة قيام املعلم بالدور اإلرشادي والتوجيهي للتالميذ، إال أنه جيب عليه أن يكون عل 
مالحظا دقيقا للسلوكيات اإلنسانية، كما جيب عليه أن يستجيب بشكل إجيايب، عندما تعرقل 
ئي انفعاالت التلميذ مسرية تعلمه، فيجب عليه أيضا معرفة الوقت املناسب لتحويل التلميذ لألخصا

.]113: ، ص 2005مصطفى عبد السميع حممد، [ .النفسي لطلب املساعدة 
ان كل تلك األدوار اليت يقوم ا املعلم جتعل من مهنته  مهنة معقدة و متعبة ،ومع التقدم 

التكنولوجي و املعريف  الذي يشهده عصرنا؛كان لزاما اإلستفادة منها الستخدامها يف عملية التعليم 
.ري مجيع املهام اليت يتكفل ا املعلمو حماولة تيس

احلديثة و أثرها علىالوسائل و الكنولوجيا:  املبحث الثالث
أدوار املعلم

التعليمية التعلمية كجزء من موضوع الدرس، وكأداة مدعمة لعملية التعليم، سائلالويستخدم املعلم 
اول فيما يأيت أهم تلك الوسائل وذلك دف نقل نوع من املعارف واخلربات والنشاطات، وستن

التعليمية وكذا أهم تكنولوجيات التعليم والتربية احلديثة ، اليت أسهمت بشكل كبري يف رفع مستوى 
.عملية التعلم والتعليم، واليت أثرت جذريا على أدوار املعلم املهنية
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I- /سائل التعليمية العديد من التعاريف واملفاهيم للوهناك:الوسائل التعليمية و التعلمية

: التعلمية ، منها  ما هو تقليدي ومنها ما هو حديث كاآليت

I -1 /وهلا مفهوم تقليدي و مفهوم حديث كاآليت:مفهوم الوسائل التعليمية التعلمية:

I-1-1 / الوسيلة التعليمية التعلمية هي مبثابة املواد واألدوات واألجهزة : املفهوم التقليدي
.أو تنتقل بواسطتها املعرفة للمتعلمنيوقنوات االتصال اليت تنقل

I-1-2 /تشتمل الوسائل التعليمية جبانب نقل املعرفة ختطيطا وتطبيقا وتقوميا : املفهوم احلديث
ملمارسات تعليمية صاحلة وقادرة على حتقيق األهداف التعليمية،وذلك باستخدام أفضل األساليب 

العناصر املتداخلة واملتشابكة واملترابطة واملتكاملة لتعديل بيئة املتعلم مع األخذ بعني االعتبار مجيع
.]105: ،ص 1993بشري عبد الرمحن الكلوب ، [.للمنظومة التعليمية 

I -2 /ونذكر من أمهها:بعض تعاريف الوسائل التعليمية التعلمية :

ستخدمها تلك األدوات والطرق املختلفة اليت يبأاالوسائل التعليمية التعلمية " Kinderيعرف
املعلم يف املواقف التعليمية، واليت تعتمد كلية على فهم الكلمات والرموز واألرقام مع مراعاة مايلي 

.إا أدوات للتعليم، مبعىن أا وسائل وليست غايات أو خربات للتعلم-
إا   تتضمن كل األدوات والطرق اليت تستخدمها احلواس كلها أو بعضها مبا يف ذلك حواس -

.الشم والذوق واللمس

الوسائل :" ولعل من أهم التعاريف الشاملة للوسائل التعليمية التعلمية وهو تعريف قسطندي نيكوال 
التعليمية التعلمية هي أجهزة وأدوات ومواد، يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم والتعلم، 

لتالميذ على املهارات وعلى العادات وتوضيح املعاين الغامضة ،وشرح األفكار املبهمة  ،وتدريب ا
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احلسنة، وتنمية االجتاهات، وعرض القيم ، دون أن يعتمد املدرس على األلفاظ والرموز واألرقام ، 
. وذلك للوصول بتالميذه إىل احلقائق العلمية الصحيحة والتربية  القومية بسرعة و قوة و تكلفة أقل

: وميكن استنتاج تعريف شامل كاآليت
سائل التعليمية التعلمية هي جمموع األجهزة واألدوات واملواد املستخدمة من طرف املعلم أو الو

املتعلم يف خمتلف املمارسات واألنشطة التعليمية ، بدون االعتماد على األلفاظ والرموز واألرقام، 
لوصول إىل وذلك دف حتقيق مجيع األهداف التعلمية ، وحتسني عملية التعليم والتعلم، وحماولة ا

جودة العملية التعليمية وذلك بأقل جهد ممكن ، وبسرعة ويف أقصر فترة زمنية ممكنة وبأقل 
.التكاليف املنفقة

I -3 /إن من أهم معايري اختيار : معايري اختيار الوسيلة التعليمية التعلمية يف التدريس

:  ما يلي التعليمية الوسائل التعلمية 

.ية والتعلمية باألهداف العامة والتعليمية والسلوكيةارتباط  الوسائل التعليم-
.جيب أن تشكل جزءا أساسيا من املادة املرجعية للتدريس-
أن تعزز هذه الوسائل أسلوب التدريس وتدعم املمارسة التعلمية بالفعالية والنشاط-
قومات الوسيلة يف حالة توفر الوسيلة التعليمية املطلوبة، جيب أن حتتوي هذه الوسيلة على م-

. التعليمية اجليدة والفعالة
.اعتماد مناذج جتريب الوسيلة وتأثريها على التالميذ أثناء االستخدام أي التغذية الرجعية-
.بالبساطة وعدم اإلسراف املادي عند اختيار الوسيلة التعليميةمجيب على املعلم االلتزا-

I -4 /صادر متعددة للحصول على الوسائل هناك م:مصادر الوسائل التعليمية التعلمية

: التعليمية ، الستخدامها يف عمليات التعليم أمهها
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. وجود هذه الوسيلة جاهزة يف املدرسة سواء كانت من إعداد معلمي املدرسة أو مصنوعا جتاريا-
ملدارس أو وحدات مصادر التعلم أو من اةأن يقوم املعلم باستعارا من مراكز التقنيات التعليمي-

.ااورة
ن يقوم املعلم بصناعة هذه الوسيلة التعليمية إذا كان هذا ممكنا يف  ظل توفر اخلربة العملية وتوفر أ-
.مات الالزمة ، والوقت الكايف لدى املعلم إلعداد هذه الوسيلةداخل

I -5 /إن الوسائل : إسهام الوسائل التعليمية يف رفع مستوى عملية التعلم والتعليم

:يمية التعليمة تساهم بشكل كبري وفعال يف الرفع من مستوى عملية التعلم والتعليم عن طريق التعل

:تقدمي احللول املناسبة حلل بعض املشاكل العاملية اليت تقف حاجزا أمام تطور التعليم و هي*
"عرفيةالثورة امل"ةالزيادة اهلائلة يف املعارف اإلنساني-
االنفجار السكاين-
تشار الواسع لألمية يف كثري من دول العاملاالن-
.عدم القدرة على مواكبة التطورات العاملية ودخول التكنولوجيا يف كثري من دول العامل النامية-
من الفئات املتميزة منها يف تعليم ةعالج مشكلة قلة املعلمني املؤهلني علميا وتربويا، واالستفاد*

.بعض األجهزة التقنية الشائعة االستعمال يف التعليميف وقت أسرع عن طريقةأعداد كبري
املتزايد من املتمدرسني، ومعاجلة مشاكل الفروق الفردية بينهم، ويتميز هذا التعليم دتعليم األعدا*

بالسرعة وقلة اجلهد املبذول، وهو يستهدف عددا كبريا وبكلفة أقل من أجل الرغبة والدافعية لدى 
.املتعلم

من اخلربات واملهارات احلقيقية للمتعلم ، أو حماولة تقدمي البديل املناسب هلا سعيا توفري الكثري*
.لتحقيق تعلم فعلي وواقعي

تسخري األجهزة التقنية املتطورة يف التغلب على ظروف املعوقني اليت تعرقل تعليمهم *
.مر والتعليم على بعداملسامهة الفعالة يف برامج تعليم األميني والكبار عن طريق التعليم املست*
إثراء بيئة املتعلم باحملسوسات اليت تساعد يف تكوين املدركات واخلربات الواقعية املرتبطة بالبيئة *

.واحلياة  
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II- / العديد من ظهرت:دور الوسائل التكنولوجية احلديثة يف التعليم احلديث

ارس معظم الدول املتقدمة والنامية ، التكنولوجيات احلديثة يف جمال التعليم والتربية، وزودت ا مد
وقبل اخلوض يف أهم تلك التكنولوجيات احلديثة ، .وذلك ملسايرة ركب التقدم احلضاري والعلمي

: جيب اإلشارة إىل بعض املفاهيم األساسية والشائعة االستعمال ومنها

II -1 /تعريف التكنولوجيا:

تم بتحسني األداء واملمارسة والصياغة أثناء يعرفها عبد الغين الفرجاين على أا العلم الذي يه
.التطبيق العملي

بأا التطبيق النظامي للمعرفة العملية ، أو أية معرفة أخرى Guilbertويعرفها كذلك غالربت 
.ألجل حتقيق مهام عملية

ا هو بأا دراسة لكيفية وضع املعرفة العلمية يف االستخدام العملي لتوفري مHultويعرفها هولت 
.ضروري ملعيشة اإلنسان ورفاهيته

لقد توغلت التكنولوجيا لتشمل ميادين متعددة، يرتبط كل ميدان بنوع معني من النشاطات و 
واملمارسات البشرية، ومبا أن اإلنسان هو مصدر تلك النشاطات، فكلما كان على معرفة علمية 

والنتائج أكثر قربا من األهداف واسعة ووعي ملا يقوم به من ممارسات، كان املردود أفضل ،
.احملددة

II -2 / تعريف تكنولوجيا التعليم :

التكنولوجيا وحدها تعين األساليب واألدوات وتكنولوجيا ":بـHuckridjيعرفها هو كريدج 
التعليم تشتمل كل ما يف التعليم من تطور املناهج إىل أساليب التعليم ووضع جداول الفصول 

" رباستخدام الكمبيوت
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تنظيم متكامل يضم اإلنسان واآللة واألفكار واألداء وأساليب " أما شالرز هوبان فيعرفها على أا 
.العمل واإلدارة ، حبيث تعمل مجيعا داخل إطار واحد

تكنولوجيا التعليم هي العلم الذي يستخدم التقنية الفعالة يف " يضا أKarltonويعرفها كارلتون 
ات السمعية والبصرية، واملعلومات التخصصية األخرى اليت تستخدم على تقدمي املعلومات واخلرب

.حنو واسع يف التعليم
تطبيق املعرفة عن طريق التكنولوجيا بغرض رفع " على أا Chadwickويعرفها كذلك شادويك 

رمحن بشري عبد ال[..مستوى التعليم ، أو هي استخدام الوسائل التكنولوجية يف العملية التعليمية
]118-107: ، ص ص1933الكلوب، 

II -3 /أمههاونذكر من :احلديثة تأنواع التكنولوجيا:

II-3-1 /تكنولوجيا التعليم :

وما " الثورة املعرفية" تواجه األنظمة التعليمية املعاصرة مشكالت متعددة، ومن أبرز هذه املشكالت 
نفجار السكاين وما اجنز عنه من صاحبها من ضغوط متزايدة على مصممي املناهج والربامج واال

زيادة هائلة يف عدد الراغبني يف االلتحاق بالتعليم الرمسي وغري الرمسي، و هذا باإلضافة إىل بعض 
املشكالت اليت تؤدي إىل الرسوب و التسرب املدرسي ، و اخنفاض كفاءة املعلمني التعليمية     

للتنوع املناسب لتلبية احتياجات املتعلمني، كما وافتقار املناهج والربامج اليت تقدمها لتالميذها 
تعاين تلك األنظمة التعليمية بشكل مستمر من مشكالت النقص الكمي و خاصة النوعي يف 

املعلمني املكونني ملمارسة الوظائف و األدوار التربوية داخل املدرسة  اليت تساعد على الرفع من 
.التعليمية بصفة عامة كفاءة املعلم، مما يؤدي إىل كفاءة العملية

ولقد أصبح لتكنولوجيا التعليم التأثري الواضح واملميز يف العملية التعليمية، حيث أا أصبحت متثل 
األداة الفعالة يف تطوير املمارسات التدريسية، ولقد جاء ذلك نتيجة لعدة عوامل ، من أمهها تطور 

.ل مع حمتويات التعلمالفكر التربوي وظهور األساليب اجلديدة يف التعام
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وتؤكد الدراسات والبحوث التربوية األمهية القصوى لتكنولوجيا التعليم ودورها الفعال يف العمل 
على احلد من اآلثار السلبية املترتبة على وجود املشكالت اليت تواجهها األنظمة التعليمية، ويرجع 

واليت جتعلها مناسبة لتفعيل دور ذلك إىل خمتلف اخلصائص اليت تتميز ا هذه التكنولوجيا 
املؤسسات التعليمية يف تعليم األعداد الكبرية، ومراعاة خمتلف الفروق الفردية بني املتعلمني وتدريب 

مبستوى كفاءام املهنية، وذلك باإلضافة إىل تطوير املناهج والربامج بصورة عاملعلمني، واالرتفا
اجات اتمع، وهذا يعين أن تكنولوجيا التعليم ال تلعب مستمرة تتناسب وتطور املعرفة وتغري احتي

الدور الفعال يف حتسني العملية التعليمية فحسب بل أا أيضا تساهم يف تغيري معامل العامل حنو 
.األفضل

: تشتمل تكنولوجيا التعليم على ثالثة عمليات متداخلة وهي
.تصميم عملييت التعلم والتعليم-
.لية التعليميةتنفيذ العم-
.تقومي عمليت التعليم والتعلم-

إن العمليات السابقة الذكر هي عمليات تدريسية يقوم ا املعلم، وهي ختتلف يف حالة سيادة 
مفهوم تكنولوجيا التعليم يف امليدان التربوي عنها يف حالة سيادة مفهوم التربية التقليدية،حيث أن 

اد وتكوين املعلم بالشكل الذي يساعد على ممارسة وظائفه األمر هنا يتطلب تصميم برامج إعد
وأداء األدوار اجلديدة كمرشد وموجه لتالميذ يتفاعلون مع عملييت التعلم والتعليم، وكمنظم 

خلربات وممارسات تعليمية متنوعة وكمستخدم لألساليب املختلفة يف التدريس ويف حل املشكالت 
.التعليمية للتالميذ
أمهية بل ضرورة احتواء برامج إعداد وتكوين املعلم على بعض املقررات اليت ولعل ذلك يؤكد

تعكس االهتمام بتكنولوجيا التعليم، حيث أنه ال ميكن االرتقاء مبستوى إعداد و تكوين  املعلم حىت 
يستطيع مسايرة أدواره اجلديدة املنوطة  به ، دون اهتمام هذه الربامج بوجود مقررات تتناسب كما 

مصطفى عد السميع حممد و [.فا مع مكانة ودور تكنولوجيا التعليم يف املدرسة املعاصرةوكي
.]37-36: ص ص،2005آخرون، 
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II-3-2 /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :

تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جمموعة متنوعة من املصادر الوسائل التكنولوجية اليت 
شر وختزين وإدارة املعلومات ،و قد ازدادت يف السنوات األخرية تستخدم يف نقل وابتكار ون

الفرص للتعليم عرب تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت الرقمية و تطبيقاا و وسائل اْإلعالم على 
.املستوى العاملي

فإن التعليم يواجه "التعليم  على مستوى العامل"حول Unesoوكما بني تقرير منظمة اليونسكو 
على أساس املعرفة يف مديات كبرية و من أبرزها،إعداد و تكوين املعلمني تمع املستقبل القائحت

الوقت الذي مل يتدرب فيه معظم املعلمني بعد على استخدام تكنولوجيات املعلومات و االتصاالت 
ستقبال هذا النوع هذا باإلضافة إىل أن غالبية املنشآت الدراسية حىت يف البلدان املتقدمة غري جمهزة ال

.اجلديدةتمن تكنولوجيا املعلومات و االتصاال

سلسلة ممتدة من التقنيات سريعة التطور NTIC""اجلديدة تتضم تكنولوجيا املعلومات و االتصاال
و اليت تشمل كال من األجهزة و براجمها و استخداماا، و ختتلف هذه التكنولوجيا عن 

دة أبعاد مهمة ،فهي تستطيع دمج وسائل إعالمية متعددة يف تطبيقات التكنولوجيات القدمية من ع
تعليمية واحدة ،كما أا متداخلة التفاعل و متلك القدرة على املراقبة و اإلسهام يف بيئة املعلومات 

.باإلضافة إىل متيزها باملرونة و حتررها من حدود الزمان و املكان

سائل اإلعالمية املتعددة و التفاعل املتداخل و مرونة االستخدام و هذه األبعاد األربعة مبعىن دمج الو
و روابط اتصاالا، هي اليت متيز تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت اجلديدة عن التكنولوجيا 

السابقة، و نظرا هلذه الفوارق يقوم خرباء التعليم بإجياد أساليب جديدة قوية لربامج هذه التقنيات 
.للمعلومات و االتصاالت يف املناهج التعليميةالرقمية اجلديدة

إن تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت اجلديدة هي أكثر كفاءة و تنظيم من الوسائط التعليمية 
التقليدية اليت أوشكت أن تفقد أمهيتها بسبب عجزها عن مواكبة متطلبات التحديث يف الربامج 
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احملرك األمثل لقدرات الطالب املعلمني، و اليت تساهم يف زيادة التعليمية، فالتكنولوجيا الرقمية مبثابة
إمكانام على املقارنة و االستنباط و التحليل، كما أا وسيلة فعالة للتخلص من أثار التلقي السليب 
اليت رسختها أساليب التعليم بالتلقني، و هي أداة فعالة لتنمية املهارات و احلث على التفكري املنهجي 

.نظم و التعليم من خالل التجربة و القدرة على حل املشاكل و إدارة املشاريع البحثيةامل
و هنا جتدر اإلشارة إىل أن استخدام تلك التكنولوجيا ليس يف حد ذاته هدفا، و إمنا هو وسيلة و 
أداة من أدوات تسهيل التعليم، و لذلك البد من معرفة كيفية استخدامها على الوجه األمثل، و 

.اولة إصالح البنية التحتية الالزمة الستخدامها، على اختالف أنواعها و مستويااحم

:و من أهم الفوائد العامة الستخدام تكنولوجيا املعلومات الرقمية يف التعليم هي
توصيل املواد الدراسية و املعلومات بسرعة فائقة دون اعتبار للمكان أو الزمان، كما أا تستطيع -

.ملواد العلمية إىل أن تصبح اجلهة املستقبلية جاهزة لقراءا ختزين ا
ميثل معظمها خطوط اتصال ثنائية االجتاه، و ذه اخلاصية املهمة توفر عالقة تفاعلية ما بني املعلم -

الطالب و املشرف األكادميي، و ختلق نوعا من التفاعل و احلوار الفكري بينهما، و هذا يتضح من 
و املشرفني األكادمييني تبادل املعلومات و الربيد اإللكتروين الذي يتيح للدراسينيخالل استخدام

.االستفسارات يف بينهم
تساعد املشتركني يف املقرر الواحد املتواجدين يف أماكن جغرافية متباعدة على مناقشة و -

نا فهي تشجع التعلم استكشاف املعلومات و األفكار و املسائل املتضمنة يف املقرر الدراسي، من ه
.، متباعدة جدا عن بعضها البعضالدارسنيالتعاوين و العمل اجلماعي بني جمموعات من 

تعمل على حتسني التعاون بني املعلمني، مما يتيح فرصة التعاون التربوي و جيعله أكثر فعالية، كما -
.املشاريع ذات التقنية العاليةأا تسهل التعاون بني اخلرباء احملليني و اخلرباء األجانب خاصة يف 

يف مكان معني ال يغطي مجيع التخصصات املطروحة إذا كان عدد املشرفني األكادمييني-
على مستوى شبكة اإلنترنت من مناطق أخرى أو للتدريس، فإنه ميكن االستعانة مبشرفني أكادمييني

.حىت من اخلارج إذا ما توافرت اإلمكانيات الفنية لذلك
بتزويد الدارسني مبصادر و خربات و جتارب ال ميكن احلصول عليها بوسائل أخرى، كما تقوم-

تساعدهم يف احلصول على اخلدمات املكتبية دون شراء جمالت أو ملخصات مرجعية، إضافة إىل 
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وجود املوارد التعليمية املرجعية و املمتازة على شبكة اإلنترنت ،ميكن االستفادة منها كمراجع 
.مالية بسيطةبتكلفة 

لكل من املشرف األكادميي و الدارسني يف نفس الوقت، و (Feed Back)توفر التغذية الرجعية -
بذلك تعزز عملية التعلم و التعليم، كما أا متنح الوقت الكايف للدراسيني و ذلك دف التفكري و 

.التمعن قبل اإلجابة عن مسألة معينة أو إبداء رأي إزاء مشكلة ما
ميكن إدخال أسئلة التقومي الذايت أو أسئلة موضوعية على شبكة االتصاالت من خالل اإلنترنت-

.دف احلصول على تغذية رجعية فورية
إن تدريس بعض املوضوعات و إجراء بعض التجارب و العروض التوضيحية يف العلوم و -

سها بطريقة فعالة، بدون التكنولوجيا يتطلب توفر وسائط غري مطبوعة، حبيث ال ميكن تدري
استخدام الوسائط املسموعة و املرئية احلديثة

إن تكنولوجيا املعلومات الرقمية البد أن تشكل اجلزء األكرب و الرئيسي و األكثر أمهية يف تصميم 
الربامج التعليمية، و ما يتبع ذلك من إحداث تغيريات كبرية يف أساليب تصميم و إعداد و إنتاج و 

واد التعليمية، و كذلك تدريب و تأهيل املعلمني ملثل هذا النوع من التكنولوجيا املتقدمة، تداول امل
كما جيب األخذ بعني االعتبار عدة أمور عند استخدامها، و من بينها البنية التحتية، و تعديل 

.املناهج و الربامج، و تدريب و تأهيل املعلمني و الدعم الفين و غري ذلك

البد من التأكيد على وجوب تضمن برامج إعداد و تكوين املعلمني سواء قبل أو و من هنا كان 
أثناء مزاولة مهنتهم، على األقل التعريف ذه التكنولوجيات و األفضل من كل ذلك هو أن تكون 

هناك جماالت للتطبيق العملي الستخدام هذه التكنولوجيا يف العملية التعليمية بالرغم من أن 
مصطفى عد السميع حممد و آخرون، [.التعليم يعد عملية صعبة و مكلفة و معقدةاستغالهلا يف

.]39-38: ص ص،2005
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II-3-3 / خمابر(معامل الوسائط املتعددة:(

أدت التطورات املتالحقة و املتتالية يف جمال الكمبيوتر إىل ظهور مفهوم جديد يرتبط باستخدام 
نها جمال التعليم، و هذا املفهوم هو مفهوم الوسائط املتعددة  الكمبيوتر و ينتشر يف جماالت عديدة م

MULTI MEDIA
و يعرب مصطلح الوسائط املتعددة عن احتاد الربامج و األجهزة اليت متكن املستخدم من االستفادة 

.من النص، الصوت، الرسوم، و الصور الثابتة و املتحركة و كذا مقاطع الفيديو

على عرض املعلومات يف شكل نصوص مع إدخال كل أو بعض من تعمل الوسائط املتعددة 
الصوت و الصور الرقمية، الرسوم املتحركة و لقطات الفيديو، و يكون ذلك : العناصر التالية

بواسطة إدخال هذه املكونات إىل جهاز الكمبيوتر، حبيث يقوم بدجمها و إنتاج برامج متكاملة 
.لتعليم كافة املواد الدراسية

يقات الوسائط املتعددة تعمل على تغيري ديناميكيات التعليم التقليدية، فإن التفاعلية هي أحد إن تطب
أهم صفات تطبيقات الوسائط املتعددة حني تقوم و تتكامل بشكل مناسب يف التعليم من وجهة 

.نظر تدريسية، فهي وسائل تعليمية شديدة الفعالية
مما يسمعون %30مما يرون و%20ن تقريبا ما يعادل و تشري الدراسات إىل أن التالميذ يسترجعو

مما يرون و يسمعون معا، و حني تتاح للتلميذ فرصة االستماع و املشاهدة و التفاعل مع %50و 
من املعلومات، و بذلك توفر الوسائط املتعددة هذه %80فإنه يسترجع ما يعادل ةالبيئة التعليمي
.يت جتعل منها أدوات فعالة يف التعلم و التعليمالتفاعلية، و الةالبيئة التعليمي

II-3-3-1 /تتميز الوسائط املتعددة املستخدمة يف جمال :خصائص الوسائط املتعددة يف التعليم
:التعليم بعدة مميزات من بينها

يئ فرص جديدة لتسهيل احلصول على املعلومات عن طريق جذب أكرب عدد من املتعلمني-
تعليمية عملية ممتعة و مشوقةجتعل من العملية ال-
توفر للمتعلم الوقت الضروري و الكايف ليعمل حسب سرعته اخلاصة -
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تزود املتعلم بالتغذية الرجعية الفورية-
.تساعد املتعلم على تقومي ذاته و بالتايل متكنه من معرفة مستواه احلقيقي-

II-3-3-2 /عديد من املعلمني إىل أن و قد أشار ال: أساليب عمل املعلمني داخل هذه املعامل
معامل األوساط املتعددة تعترب أداة فعالة بالنسبة هلم، يستخدموا يف عرض النقاط األساسية 

.للدروس، كما أا وسيلة تعمل على زيادة دافعية التالميذ و حفزهم
:و يعتمد العمل داخل هذه املعامل على أسلوبني رئيسيني و مها

إلسقاط كل العناصر رل جهاز الكمبيوتر جبهاز الفيديو بروجكتويتم توصي:األسلوب األول
املعروضة داخل شاشة الكمبيوتر على شاشة عرض حائطية حبيث يستطيع أن يشاهد كل تلميذ 
داخل هذه الغرفة ما يتم عرضه على شاشة احلاسوب اآليل بوضوح، و يشترك مجيع التالميذ يف 

الكمبيوتر هنا وسيلة تعليمية يستعني ا املعلم يف إدارة النقاش بقيادة املعلم و يعتربشاحلوار و النقا
مع التالميذ

تقوم جمموعة صغرية من التالميذ بالذهاب أمام أجهزة الكمبيوتر و حيدث التفاعل :األسلوب الثاين
و تؤكد العديد من األدلة على أن مفهوم الوسائط . مباشرة، و بذلك يتحقق مبدأ التعلم الذايت

تعددة هو من أكثر املفاهيم ارتباطا بالعمل املهين للمعلم، و هو يعترب حتد جديد أمام مؤسسات امل
إعداد و تأهيل املعلمني يف تكوين املعلم القادر على التعامل مع هذه التكنولوجيا من حيث 

: ص ص،2005مصطفى عد السميع حممد و آخرون، [.استخدامها و توظيفها و إنتاج براجمها
40-42[.

II-3-4 /معامل العلوم املتطورة:

دف هذه املعامل إىل تنمية عدة مهارات لدى التالميذ مثل القدرة العلمية، و التفكري املبين على 
.التجربة و املشاهدة و االستنتاج، و خاصة يف املرحلة االبتدائية
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ضروري للطفل يف هذه و تنبين فلسفة املعامل املتطورة ملرحلة رياض األطفال على أساس أنه من ال
السن املبكرة مزج التعليم باالستمتاع، و تكوين اخلربات من خالل األنشطة املختلفة 

أما فلسفة املعامل املتطورة للمرحلة االبتدائية فتهدف أساسا إىل تنمية اإلحساس بالعلم، و غرس 
حب التجربة و القدرة على االستنتاج
وجيا يتطلب إعداد املعلم بشكل ميكنه من استيعاب هذه إن إدخال مثل هذا النوع من التكنول

.املعطيات اجلديدة ليس دف التأقلم معها فحسب بل دف اإلبداع فيها أيضا

II-3-5 /معامل اللغات:

تقوم معامل اللغات بدور فعال يف تعليم خمتلف اللغات بصفة عامة، و هي تعترب من وسائط التفاعل 
ذ و تدفعهم ملمارسة شيء ما حىت يستمر التعلم، لذلك فإم ميارسون اليت تعرض املعلومات للتالمي

اللغة يف مواقف حقيقية و يستمعون إىل أصحاب اللغة األصليني، مما يساعدهم على سالمة النطق، 
و على ذيب االستماع، و هي بذلك حتفز كل من حاسيت السمع و البصر،لذلك فهي مزودة 

.ملسجلبأجهزة التلفاز و الفيديو و ا

و تتكون املعامل من أجهزة يستخدمها املعلم، و هي لوحة مفاتيح رئيسية حتتوي على مفاتيح 
التحكم بالتشغيل، و الربامج اليت يستعملها التالميذ، و هي تساعد املعلم على التفاعل و االندماج 

ن وجود مع تالميذه بشكل فردي أو مجاعي، و لضمان فعالية استخدام معامل اللغات البد م
مشرف خمتص يعمل على تنظيم العمليات داخل املعمل، و األهم من ذلك هو إعداد و تكوين 

.املعلم بشكل جيد حىت يتمكن من املشاركة يف جناح التعلم

و هناك كذلك معامل حديثة للغات تستخدم الكمبيوتر، و ميكن استخدام هذه املعامل عند تكوين 
علم من إدارة احلوار مع الكمبيوتر و يسجل صوته، و يراجع املعلمني حيث يتمكن الطالب امل

الكمبيوتر اإلجابة و يصححها، كما يعدل النطق، و يقوم الكمبيوتر بتدريب كل متدرب حسب 
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مستواه بربامج تعتمد أساسا على التفاعل، و قياس قدرات و مستوى حتصيل الطالب، و يسمى هذا 
.]44-43: ص ص،2005سميع حممد و آخرون، مصطفى عد ال[.النظام بالتعلم الذكي

II-3-6 /الكمبيوتر التعليمي:

يعد الكمبيوتر من أكثر التقنيات تأثريا يف العصر احلايل، و هو يعترب من األدوات الفعالة يف مساعدة 
املعلمني و دعم العملية التعليمية ككل، فهو فعال ليس فقط يف تعليم تالميذ الربامج الدراسية 

.بل أيضا يف تقييم تعلمهم هلذه الربامجاملختلفة 
وهو جهاز الكتروين، قادر على استقبال البيانات و ختزينها مث معاجلتها و استرجاعها طبقا موعة 

.للحصول على املعلومات الالزمة الختاذ القرارات املناسبة–خمتلف الربامج –من التعليمات 

II-3-6-1 /  يستخدم الكمبيوتر كأحد أساليب :أسباب استخدام الكمبيوتر يف التدريس
:تكنولوجيا التعليم و يرجع ذلك لعدة أسباب و من بينها

خيدم الكمبيوتر أهداف التعلم الذايت، مما يساعد املعلم على مراعاة الفروق الفردية، و بالتايل -
.يؤدي إىل حتسني التعلم

تة و املتحركة و التسجيالت الصوتية يقوم الكمبيوتر بدور الوسائل التعليمية يف تقدمي الصور الثاب-
و غريها

للكمبيوتر القدرة على جذب انتباه التالميذ بدرجة كبرية-
.جيعل التلميذ نشيط يف تعلمه، بعد أن كان دوره حمصورا يف احلفظ و التلقني التقليدي-
مما يساعده خيفف على املعلم ما يبذله من جهد و وقت يف خمتلف األعمال التعليمية الروتينية،-

على استثمار و استغالل وقته و جهده يف ختطيط خربات جديدة للتعلم، و اليت بدورها تساهم يف 
تنمية شخصية التالميذ من كل النواحي الفكرية و االجتماعية

تقدمي الربامج التعليمية بأمناط خمتلفة تتناسب مع حاجيات التالميذ -
وضع األنشطة العالجية املتوافقة مع حاجيام تشخيص نقاط الضعف لدى التالميذ و -
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.زيادة التحصيل العلمي لدى املتعلمني و تقليل زمن التعلم-

II-3-6-2 / كيفية استخدام الكمبيوتر يف التعليم:

و يقصد بذلك أن يستخدم الكمبيوتر يف تدريس املناهج الدراسية و يطلق على هذه العملية 
، ويقصد به استخدام برجميات تعليمية معدة للعرض بواسطة مبساعدة الكمبيوتر" التعليم"مصطلح 

الكمبيوتر يف تفسري املادة التعليمية للتالميذ بشكل مباشر، و تتطلب هذه الربجميات التفاعل املباشر 
التدريس اخلاص، التدريس : بني الكمبيوتر و التلميذ، و يتم ذلك من خالل عدة استراتيجيات منها

" و هناك جانب آخر للتعلم من الكمبيوتر و يطلق عليه مصطلح . غريهااملمارس و احملاكاة و
، و هو يركز على إدارة أداء التلميذ بشكل مباشر أثناء تعلمه من "التعليم بإدارة الكمبيوتر

برامج : الكمبيوتر أو بشكل غري مباشر أثناء تعلمه من املعلم، و يشتمل هذا اجلانب على كل من
اليت يتم فيها وصف مستوى الطالب و االختبارات الوصفية و برامج حتليل االختبارات الشخصية 

اإلجابات و درجات اختيارات التالميذ و حفظ سجالم، و ختزين بيانام و نتائج اختبارام و 
. بسجل عن التطور التعليمي لكل تلميذظمتابعة تقدمهم و االحتفا

، و قدرام ةئص تالميذه، و متابعة مستويام األكادمييمتنح هذه الربامج الفرصة للمعلم ملعرفة خصا
.و أساليبهم املتبعة يف التعلم، مما ميكن املعلم من توفري األنشطة و املمارسات املناسبة هلم

II-3-6-3 /إن إدخال الكمبيوتر إىل :شروط إدخال الكمبيوتر فيما خيص تكوين املعلمني
:قيق األهداف اآلتيةاملدرسة يتطلب إعداد و تكوين املعلمني دف حت

التعرف على علم تكنولوجيا املعلومات و جماالته التطبيقية يف العلمية التعليمية-
اإلملام بأمناط و أساليب استخدام الكمبيوتر يف العملية التعليمية -
االستفادة من الكمبيوتر كمصدر للمعلومات من خالل االرتباط و االتصال بالشبكات املختلفة-
قدرة على اختيار و تقومي و تطوير الربجميات التعليميةال-
مصطفى عد السميع حممد و [.يف تدريس مادة التخصصرالقدرة على استغالل الكمبيوت-

.]46-45: ص ص،2005آخرون، 
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II-3-7 / اإلنترنت"شبكة املعلومات الدولية ":INTERNET

بكة عسكرية تستخدم يف األغراض بدأت شبكة االنترنت يف الواليات املتحدة األمريكية كش
يف –الدفاعية، و لكن بانضمام اجلامعات و املعاهدات األمريكية مث املؤسسات األهلية و التجارية 

جعلها شبكة عاملية تستخدم يف جماالت متعددة، فكانت تلك  الشبكة املساهم -أمريكا و خارجها
ة ، و تتميز شبكة االنترنت بسهولة الوصول الرئيسي فيما يشهده العامل اليوم من ثورة معرفية هائل

إىل املعلومات املخزنة على مواقعها اإللكترونية، و لقد استفاد منها املتخصصون كل يف جماله و 
خاصة منهم التربويون و الذين استخدموها يف جمال التربية و التعليم و يؤكد الكثري من الباحثني و 

ور الكبري يف تغيري الطريقة التعليمية املتعارف عليها يف وقتنا اخلرباء أن وسيلة االنترنت ستلعب الد
.احلاضر

و مما جيعل االنترنت أحد التقنيات املمكن استخدامها بفعالية يف جمال التعليم هي إمكانياا اهلائلة، 
سواء يف القدرة على احلصول على املعلومات من خمتلف أحناء العامل، أو االتصال بالعامل يف أسرع

].47: ص ص،2005مصطفى عد السميع حممد و آخرون، [.وقت و بأقل تكلفة ممكنة

II.3-8 /شبكة االجتماع بالفيديو عن بعد:

هذا النظام بني املعلمني و التالميذ املتواجدين يف مواقع متفرقة و بعيدة من خالل شبكة يربط
املعلم مع مادته العلمية، كما تلفزيونية عالية القدرة، و كل موقع باستطاعته أن يسمع و يرى 

يستطيع املتعلمون التفاعل معه و توجيه بعض األسئلة إليه و هو يشبه التعليم التقليدي أي التعليم 
.داخل األقسام الدراسية باستثناء كون التالميذ يتواجدون يف أماكن متفرقة و بعيدة

عملية التعليم، و يف تسهيل) الصورةاملنقولة بالصوت و(و ميكن استخدام هذه املؤمترات املرئية 
حتسني حلقات التواصل و االتصال بني معاهد التعليم املختلفة، و تلعب هذه املؤمترات دورين 

توسيع الوصول إىل مراكز التعليم، مما يساعد املتعلمني على : متوازيني ضمن حقل التعليم أوهلما
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املساعدة على حتسني التعاون و : ثانيهماالوصول إىل برامج و خدمات تلك املعاهد بسهولة، و 
.تيسريه فيما بني املتعلمني أنفسهم، مما ينتج عنه التعاون الفعال يف خمتلف ميادين العلم و املعرفة

يف توفري فرص عملية للتعليم و التعلم دون أي اعتبار للحدود او قد بدأت هذه التكنولوجي
بطريقة " إلكتروين عاملي"تلف األهداف التربوية لتعليم السياسية و اجلغرافية، و بذلك فقد حققت خم

ناجحة و فعالة، و قد قامت معظم اجلامعات يف الدول النامية باالرتباط مبختلف املراكز التعليمية 
.البعيدة بواسطة هذه التكنولوجيا، اليت سامهت يف تعزيز التعليم و توسيع شبكاته

املرئية، أصبحت املعاهد العليا قادرة على تبادل احملاضرات و كما أنه من خالل تكنولوجيا املؤمترات 
.الندوات العلمية و املناقشات و املباحثات و التعليم اجلماعي و الفردي

قفزة نوعية يف وسائل التسليم و التوزيع ،كما أا تشترط إبداعا من طرف اتتطلب هذه التكنولوجي
بالطريقة اليت جتذب انتباه املتعلمني و تستحوذ على احملاضر يف تنويع سرعة إلقائه حملاضراته 

إن اإلعداد للتعليم بواسطة تلك املؤمترات املرئية حيتاج وقتا أكثر مما حيتاجه التعليم .اهتمامهم
التقليدي يف األقسام الدراسية، حيث يلزم إعداد املادة العلمية و املالحظات و الوسائط الالزمة 

.امل قبل بدء الدرسبصفة مسبقة مبقدار أسبوع ك

للمادة مها من أهم عوامل جناح لاحملاضرات و التحضري الكامءإن توفر احليوية و اإلبداع يف إلقا
قبل املشاركة يف التدريس يعترب تهذه الطريقة، و عليه فإن اإلعداد و التدريب بوساطة هذه املؤمترا

مصطفى عد السميع [.أكمل وجهأمرا ضروريا و حيويا لضمان تطبيق هذه التكنولوجيا على 
.]48: ص ص،2005حممد و آخرون، 

II-3-9 /ألقمار الصناعيةااتكنولوجي :

تستخدم برامج األقمار الصناعي مقترنة بنظام كمبيوتر متصل خبط مباشر مع شبكة اتصاالت و 
ية التعلم مدمج به قنوات مسعية و بصرية، و جتعل هذه الربامج عملية التدريس أكثر تفاعال و عمل
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أكثر فعالية و حيوية، حيث تساعد التالميذ على االقتراب أكثر فأكثر من معلميهم و مبا أن مصدر 
املعلومات واحد، فقد أدى ذلك إىل توحيد التدريس ذه الطريقة يف مجيع مناطق العامل بشرط أن 

.تزود مجيع مراكز التعليم بأجهزة استقبال و بث خاصة 

II-3-9-1 /تساهم هذه :ألقمار الصناعية يف جمال التعليم و التعلمإسهامات برامج ا
:التكنولوجيا يف حتقيق عدة مميزات يف جمال التعلم و التعليم من أمهها

زيادة كفاءة أنظمة التعليم و زيادة نوعيتها-
إيصال املعلومات إىل مجيع التالميذ يف كافة املناطق-
التالميذ و املعلمني من جهة و بني أنفسهم من جهة تعزيز فعالية التعليم بواسطة التفاعل بني-

أخرى
زيادة اخلدمات األكادميية ألفراد اتمع-
بث الربامج التربوية و برامج اخلدمة االجتماعية -
توزيع املعلومات على مراكز التعليم التابعة للمؤسسات التعليمية-
ات التعليميةعرض خمتلف النشاطات و الفعاليات املتعلقة باملؤسس-
إعطاء مرونة كافية للدارسني و املشرفني األكادمييني-

II-3-9-2 / عوامل جناح تكنولوجيا األقمار الصناعية:

إن هذه التكنولوجيا تقدم تعليما تفاعليا و تساعد التالميذ بأسلوب أكثر فعالية، حيث تقرم 
حاته ليصل إىل مناطق أبعد، هذا أكثر إىل املعلم، و تساعدهم على نشر التعليم و توسيع مسا

باإلضافة إىل أنه من خالله تصبح املؤسسات التعليمية قادرة على تبادل الندوات، و عقد 
لاحملاضرات و االجتماعات و املناقشات املباحثات و التعليم اجلماعي و الفردي بوساطة االتصا

.]50-49: ص ص،2005مصطفى عد السميع حممد و آخرون،. [التباديل املرئي واملسموع 
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III- /إن ظهور التعليم املربمج يف :أثر التكنولوجيا احلديثة على أدوار املعلم

و هو األمر الذي أدى إىل ةمخسينيات القرن العشرين، غري كثريا من املفاهيم التربوية السائد
عضهم إىل القول ختويف املعلمني من التعليم املربمج و من الوسائل التعليمية احلديثة، حيث ذهب ب

أن التعليم املربمج سوف يساهم يف نشر البطالة بني من أعدوا و كونوا ملهمة التعليم و هم 
أن التعليم املربمج سيقضي على مهنة التدريس " كثريون، كما ذهب البعض اآلخر إىل القول ب

".ككل

ا جمرد استخدام لآلالت يف فاملعلمون املتخوفون من استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة، اعتربوه
هل يؤدي اعتماد استخدام :ل التايلقودنا إىل طرح السؤاالتدريس لتحل حمل املعلم، و هذا ما ي

التكنولوجيا يف التعلم و التعليم إىل إلغاء أدوار املعلم؟

دور ميكننا اإلجابة بسهولة عن التساؤل املطروح سابقا بالنفي ألن التكنولوجيا التعليمية مل تلغ 
املعلم، بل غريت دوره و منحته أدوار جديدة لالرتقاء مبهنة التعليم و من أهم هذه األدوار اجلديدة 

:املتأثرة بالتكنولوجيا احلديثة هي
املعلم كوسيط تعليمي و منظم للتواصل، فاملعلم يف ظل نظم الوسائط مل يعد ناقال للمعرفة -

.فعال بينه و بني تالميذهفحسب، بل أنه أصبح وسيلة تنظيم للتواصل ال
.دوره يف تصميم الربامج التعليمية ليستطيع التالميذ ممارسة عملية التعلم بشكل جيد-
، و ذلك بإتباع طريقة منظمة و منهجية ةدوره يف ختطيط و يف توجيه العملية التعليمية التعلمي-

.متكنه من ضبط املادة التعليمية و التغذية الرجعية بشكل صحيح
دوره يف توفري كافة التسهيالت الالزمة للتعلم و مساعدة التالميذ على اختيار البدائل التعليمية -

.املناسبة من أجل تسهيل حتقيق أهداف التعلم
.دوره يف القدرة على استخدام خمتلف الوسائل التعليمية و صيانتها-
حممد عوض [غراض املوضوعية دوره يف تقومي النتائج التعليمية و مدى جناحها يف حتقيق األ-

]95-93: ، ص2006الترتوري،
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حىت يقوم املعلم بدور امليسر يف عملية التعليم و التعلم فهو حباجة إىل معرفة العديد من مصادر 
تكنولوجيا التعليم و كيفية استخدامها، كما حيتاج إىل التمكن من أحدث األساليب يف جمال 

وصل إىل هذه احلاجات يف ضوء أدوار املعلم املستقبلية و من هذه تكنولوجيا التعليم، و ميكن الت
، املكتبات )االنترنت(احلاجات، الكمبيوتر، الربامج الوسائط املتعددة، شبكات املعلومات 

.اإللكترونية اخل 
:رتبط بأربعة جماالت رئيسية هيتر ادوأو للمعلم يف عصر االنترنت و التعلم عن بعد 

III -1 /ال األولتصميم التعليم: ا:

مع انتشار الكمبيوتر التعليمي، أصبح لزاما على املعلم أن يتزود مبهارات املصمم التعليمي لكي 
يستطيع تصميم املادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها، و تنظيمها و إعدادها سواء كانت هذه املادة 

تعليم غري النظامي كنظام التعليم عن بعد، معدة للتالميذ يف التعليم النظامي ، أو معدة للتالميذ يف ال
و هذا يتطلب العمل على إعداد و تدريب املعلمني للتزويد مبهارات التصميم التعليمي ملواكبة العصر 

.التقين املتطور الذي نعيش فيه و الذي يعتمد يف أساسه على التخطيط و التنظيم 

III -2 /ال الثاينتوظيف التكنولوجيا:  ا:

لوجيا التعليم عن بعد خالل السنوات املاضية بشكل متسارع، حيث حدثت قفزةتطورت تكنو
نوعية يف عرض املعلومات، من حيث ترميزها و نقلها و بشكل عام من حيث اتصاالت املعلومات 

.عامة
كما أصبح الدور الرئيسي ملعلمي التعليم عن بعد يتطلب استخدام تكنولوجيا املعدات و األجهزة 

:د التعليم و هناك عدة تقنيات للتعليم عن بعد يستطيع املعلم استخدامها و من بينهابفعالية  عن

مثل الربامج التعليمية، دليل الدروس، املقررات الدراسية: املواد املطبوعة

.كاألشرطة و البث اإلذاعي و اهلواتف):تكنولوجيا السمعيات(التكنولوجيا املعتمدة على الصوت 
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.مثل اللوحة االلكترونية و الفاكس:نيةالرسوم اإللكترو

.التربوي، التلفزيون العادي، أشرطة الفيديو و أقراص الفيديونالتلفزيو:تكنولوجيا الفيديو

مثل الكمبيوتر التعليمي، و مناقشات الربيد االلكتروين، شبكة االنترنت، :الكمبيوتر و شبكاته
.مناقشات الفيديو الرقمي

III -3 /ال الثالثتشجيع تفاعل التالميذ:ا:

التعليم عن بعد أن يقوم بتشجيع التالميذ على التفاعل و اكتسام املعرفة يف العملية معلمجيب على
:التعليمية و هناك أربع أنواع من التفاعل يف التعليم عن بعد و هي

تكسب التلميذ املعرفة، و و هو تفاعل املتعلم مع املعارف املقدمة و اليت:فاعل املتعلم مع احملتوىت-
هو يعتمد على اخلربات التعليمية السابقة للمتعلمني و على مدى قدرة املتعلم على التفاعل و 

.االنسجام مع احملتوى املقدم له

و هو تفاعل عمودي يعتمد على مدى استعداد املتعلم على التواصل مع :تفاعل املتعلم مع املعلم-
التالميذ مع معلميهم حلدوث عملية التعلم، كما جيب أن تكون هناك املعلم، فال بد أن يندمج

تغذية رجعية فورية و مركزة و يف هذه احلالة ال بد للمعلم من مساندة و تشجيع كل متعلم من 
خالل االنترنت أو الفيديو أو اهلاتف

ميذ فيما بينهم مما هو تفاعل أفقي بني املتعلمني حيث يندمج التالو:تفاعل املتعلم مع املتعلم-
يعزز دافعتيهم و رغبتهم يف التعلم و يسهل الربيد االلكتروين و الشبكة العاملية يف عملية التفاعل 

.فيما بينهم
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إن عدم ارتياح كل من املعلم و التلميذ الستخدام التكنولوجيا جيعل :تفاعل املتعلم مع نفسه-
و بالتايل ال بد أن يكون كل منهما قادرا على استخدامها منها أحد املعيقات احلقيقية لعملية التعلم،

بسهولة و ال ميكن أن يتحقق ذلك إال بتدريب املعلم و إعداده فخربته املهنية هي احلل األساسي 
.للتخلص من مشكلة عدم التحكم يف  التكنولوجيا و اخلوف منها

III -4 /ال الرابعتطوير التعليم الذايت:   ا:

ايت هو مدى قدرة التالميذ على املشاركة بنشاط معني يف تعليمهم و تتضمن هذه إن التعليم الذ
على استراتيجيات املعرفة و الكفاءة الذاتية و امللكية و التعلم إلتقاين و التعبري عن الذات و القدرة

:يتبع املعلمون عدة خطوات لتطوير التعلم الذايت للتالميذ و هي

.تدرس املعرفة أو استراتيجيات اإلدارة الذاتية :تضمنةاستراتيجيات التدريب امل-

.و ذلك باإلحساس بالكفاءة الذاتية:تشجيع املتعلمني على التحكم بكيفية التعلم-

و ذلك بالسيطرة على األهداف و طرق التعلم من خالل التدريب :حتسني إحساس التالميذ-
.عليها

لتزود بالتغذية الرجعية و إبراز املقدرة و استعمال عن طريق ا:حتسني التعلم اإلتقاين-
.االستراتيجيات

بتحفيز التالميذ الستخدام االستراتيجيات اليت تعمل على تطوير التعلم :تعزيز التعبري عن الذات-
.الذايت 
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أن يطلب من تالميذه تلخيص الفقرات أثناء القراءة و أخذ املالحظات و وضع و يستطيع املعلم
،ص 2005،مصطفى عبد السميع حممد و آخرون[.طوط حتت األفكار املهمة و إنتاج العناويناخل

].107-101:ص 

:ةـاخلالص

تعترب مهنة التعليم املهنة السامية اليت يعتمد عليها تطور اتمعات يف كل ااالت االقتصادية 
دة مراحل لتنتقل من كوا ذلك واالجتماعية الثقافية واألخالقية، ولقد مرت مهنة التعليم بع

النشاط التلقائي الذي ميارس يف إطار عائلي حمدود ومغلق ملواجهة مشاكل احلياة البسيطة، ومن 
ة البسيطة إىل كوا تلك املهنة القائمة بذاا مثلها مثل باقي املهن واخلاضعة لدستور فتلك احلر

لتدخل يف قطاع التربية والتعليم وحماولة مهين أخالقي، مما أدى مبعظم الدول واحلكومات إىل ا
إنشاء خمتلف املؤسسات واملعاهد املتخصصة إلعداد وتأهيل املعلمني باعتبارهم األساس يف جناح أو 

فشل العملية التعليمية التربوية، وذلك ألن مجيع األمم أدركت مدى أمهية التعليم يف صناعة 
.احلضارة والتطور االقتصادي

كان لزاما توافر بعض الشروط ،م القاعدة األساسية اليت ترتكز عليها األنظمة التربوية وملا كان املعل
والتراكمات العلمية عريفالزمة والضرورية ملزاولة هذه املهنة مبا يتوافق مع االنفجار املالواخلصائص 

يم والتعلم وذلك اهلائلة، وظهور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة، باالستعانة ا يف جمال التعل
حملاولة متكني املعلمني من هذه الوسائل التعليمية احلديثة  اليت تساهم يف حتقيق أقصى فعالية يف 

.وتسهيل األدوار املعقدة واملتعددة اليت يقوم ا املعلمتيسريالتحصيل التعليمي، وكذا 

بد من اخضاعه لعملية و حىت يستطيع املعلم القيام جبميع مهامه و أدواره على أكمل وجه فال
التكوين و التأهيل املستمرين، و يف ظل هذه املعطيات سنتطرق اىل أهم املراحل اليت مير ا 

.املعلمون يف سريورة تكوينهم، و أهم احملتويات اليت يتضمنها هذا التكوين





102

:د ـمتهي

لنظام التربوي من أهم القضايا املطروحة على الساحة التربوية، يعترب موضوع تكوين املكونني يف ا
وذلك ملا هلا من آثار متزايدة واجيابية على التحصيل العلمي ملختلف املتعلمني يف كافة املستويات 

التعليمية، وذلك ما أثبتته معظم الدراسات التربوية والعلمية فيما خيص أثر األستاذ على العملية 
.يميةالتربوية التعل

غري العلمي واالجتماعي تلقد بات تكوين املكونني ضرورة حتمية ال مناص منها يف ظل مطالب ال
والتقين، ولكي يتمكن املعلم من أداء مهامه وأدواره املنوطة به، وجب توفر بعض املعايري 

ضافة إىل املوضوعية واألساسية اليت حتول دون قيامه بواجباته، فالبد أن يكون ذو ثقافة عامة باإل
طرق إىل نتضرورة إخضاعه لتكوين أكادميي ختصصي، وتربوي، ويف ظل هذه املعطيات س

األسباب العلمية اليت جتعل من تكوين املكونني ضرورة من ضروريات ممارسة املهنة بكفاءة مبا 
وكذا يتوافق مع فعالية التعليم والتحصيل املعريف والعلمي، وسنتناول كذلك حمتويات هذا التكوين، 

املعلم خالل تكوينه حىت يتمكن من أداء مهنته جبدارة ومهارة –خمتلف املراحل اليت مير ا الطالب 
ا جيعله أكثر قدرة على مواكبة التطور واملستجدات العلمية والتكنولوجية مما يساهم يف االرتقاء مب

.به ضمن مهنته

دادهمجوانب تكوين املعلمني و متطلبات اع:املبحث األول 

إن تكوين و إعداد املعلم أضحى ضرورة حتمية فرضتها جمموعة من العوامل و املتطلبات العلمية و 
حتسني نوعية التعليم الذي يتناقل عن و دف، العاملية إلمكانية ممارسة املهنة بفعالية و جدارة

االهتمام بنوعيةو لذلك كان لزاما على مجيع احلكومات،طريق املمارسات البيداغوجية الفعالة
.للمعلمنياملتواصلو العلميالتكوين املهين 
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I- /نذكر مايليومن أهم هذه العوامل املوضوعية:أسباب تكوين املكونني:

I -1 /تكوين املعلم و مطالب التغري العلمي و التقين العصريني:

غاية،و السرعة اليت يتم ا إن حجم العلم و املعرفة، و حجم التقنيات العلمية يف هذا العصر منهل لل
االكتشاف و االختراع و يتم ا التطبيق سرعة فائقة هي األخرى، حيث أن حجم املعرفة العلمية 

و هذه املعرفة العلمية و . يتضاعف يف عاملنا املعاصر يف مدة تتراوح بني سبع و عشر سنوات
ات أعظم، تعترب أكرب حتد يواجهه التقنيات العلمية املتسارعة و اليت تنبئ يف املستقبل عن تطور

اإلنسان يف هذا العصر، و هو حتدي املعايشة املستمرة، و االستجابة الدائمة و التكيف املرن، كما 
أا ختلق أمام ميدان التربية بشكل عام و إعداد و تكوين املعلم العصري بشكل خاص مطالبا عليه 

. مواجهتهاأن يدركها و يستعد هلا باستمرار دف حتقيقها و

إن التربية تصبح يف إطار هذه املطالب يف ديناميكية مستمرة، ملواجهة هذه املطالب املتغرية و هذه 
املكتشفات العلمية و التطبيقات التقنية املتواصلة، و بالتايل يتوجب عليها جتديد أهدافها و مناهجها 

.و أساليبها و كذا يف تعليمها كذلك استجابة هلذه املتغريات
و إذا كان ذلك ما تفرضه ضرورة املواجهة و التكيف من جانب التربية هلذه التغريات املستمرة، 

فإن ذلك أكثر أمهية بالنسبة لتكوين معلم هذا العصر الذي يتصف بالنشاط و اليقظة لكل التغريات 
.و التحديات و التجديدات العلمية

و تكوين من نوع خاص الستيعاب و فهم فمعلمو هذا العصر املتطور هم يف حاجة إىل إعداد
مسات و حتديات و خصائص هذا العصر املتغري، فهم يف حاجة إىل تكوين علمي على مهارات 

البحث العلمي، و التعليم الذايت املستمر، و هم كذلك حباجة إىل قدر من احلرية الختيار مناهج 
ط املدرسي و األهداف التربوية، التعليم، و حتديد استراتيجيات و أولويات التدريس و النشا

فيه لملالحقة الركب احلضاري و التقدمي، كما أم يف حاجة إىل منهج إعداد و تكوين تتكام
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اجلوانب النظرية لعلوم العصر، حبيث تكون اخلربات النظرية منسجمة مع اخلربات العلمية و العملية 
.يف مناهج التكوين

لسرعة يف هذا العصر،يشكل مطلبا هاما أمام املعلم العصري، و إن تراكم التقنيات العلمية ذه ا
.هو أن يكون قادرا على فهم و استيعاب أكرب حجم ممكن من املعرفة و تقنياا يف جمال ختصصه

إن االجتاه العلمي الذي جيب أن يتمسك به املعلم العصري، هو االقتناع التام بضرورة النمو 
ال ملواجهة التغريات احلادثة يف جمال العلوم و التقنيات املختلفة سواء األكادميي و التقين املستمرين

يف جمال احلياة بشكل عام، أو يف اال التربوي بشكل خاص فحسب، و لكن لقيادة هذه 
التغريات و توجيهها مبا حيقق التقدم املستمر يف جمال احلياة و التربية معا، و ذلك ألن اتمعات 

عقد األنشطة املختلفة و تعاظم ديناميكيتها، و استجابتها للتجديد و التغيري بسرعة العصرية تتميز بت
كبرية، كما أا تعترب جماال خلصوبة البحث العلمي و نتائجه، و إنتاج احلقائق العلمية و اإلبداعات 

يدا و هو الفكرية، و التقنيات االبتكارية، و ليس أمام التربية من سبيل لتحقيق ذلك إال اختيارا وح
إعداد و تكوين املعلم الذي باستطاعته تبين هذه االجتاهات التربوية امللحة و إال فإا تصبح يف كل 

، 2005طارق عبد احلميد البدري، [.أبعادها عاجزة عن القيام بدورها الرئيسي يف احلياة املعاصرة
].16-15: ص ص

I -2 /ادي العصرينيو االقتصيتكوين املعلم و مطالب التغري االجتماع :

إن الراصد للتغريات االجتماعية و احلقائق العلمية يف جماهلا، يرى أن تغريات سريعة و كبرية يف هذا 
اال، مثل اليت حتدث يف جمال العلوم الطبيعية و تقنياا العلمية، فهناك حقائق و مكتشفات 

هر و النظم االجتماعية و حتليلها جديدة يف جمال فهم طبيعة اإلنسان و يف جمال فهم خمتلف الظوا
على أساس علمي، و يف جمال العلوم االجتماعية و اإلنسانية املختلفة و يف جمال التنظيم و التخطيط 

إن جممل تلك التغريات ساعدت على ظهور مفاهيم جديدة يف جماالت . االجتماعي و االقتصادي
ليوم كما ساعدت على صياغة عالقات تمعات اةعديدة يف احلياة االجتماعية و االقتصادي
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بني فئاته املختلفة، و بني التالميذ و األساتذة يف املدارس و اجلامعات و املعاهد عجديدة يف اتم
.العلمية املختلفة

و قد صنعت تلك املتغريات اجلديدة معىن جديدا للتعليم و لعالقات التلميذ بأساتذته، و عالقته 
اخل، و لقد ساعدت على إجياد فهم جديد لعملية ...تويه من خرباتباملنهج الدراسي و ما حي

التربية، و إن صح هذا بالنسبة مليدان التربية عموما، فقد عكست تلك العالقات اجلديدة نفسها 
.على مناهج إعداد و تكوين املعلم العصري و على أهداف تكوينه و كذا أساليب هذا التكوين

ديدة يف جمال التخطيط الشامل باستخدام املناهج العلمية، و إثر ذلك كما أثرت تلك املفاهيم اجل
ظهر مفهوم اإلسقاط و التنبؤ يف جمال التربية، و كذلك مفهوم التخطيط للموارد البشرية يف املدى 

تكوينها، و ضرورة استجابة التربية ملطالب التخطيط االقتصادي و يف البعيد، و دور التربية 
.ة انسجامهما مع التخطيط التربوي من حيث األهداف و املناهجاالجتماعي، و ضرور

إن هذه املؤثرات العلمية و التطبيقية املختلفة اليت تأثرت ا التربية يف هذا العصر ألقت مبسؤوليات 
ضخمة على رجال التربية، فيما خيص تكوين و إعداد املعلمني و كذا مجيع املشرفني على العملية 

ل عن تلك املؤثرات اليت جندها يف جمال اقتصاديات التربية و التعليم، فلقد أثرت و كمثا.التربوية
و أساليبه دالدراسات العلمية املتطورة يف جمال االقتصاد على جمال التعليم، فطبقت مفاهيم االقتصا

و مناهجه يف الدراسة على النظام التعليمي، و على العملية التربوية يف كافة مراحل التعليم و
مستوياته، فنتجت دراسات عن كلفة التعليم، و طرق متويله، و عائداته، و عن التعليم كونه عامال 

.من عوامل اإلنتاج، و كوظيفة استثمارية يف املوارد البشرية

و لقد أدت تلك املؤثرات إىل اهتمام و حرص مصممي مناهج و برامج تكوين املكونني، و 
ة، و تأكيدهم على إعداد املتخصصني و اخلرباء يف جمال اقتصاديات تضمينها يف دراسام األكادميي

طارق [ .التعليم و التربية، وذلك ألا أصبحت من املتطلبات األساسية إلعداد و تكوين املعلمني
].20-19: ، ص ص2005عبد احلميد البدري، 
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I -3 /تكوين املعلم بني الكم و الكيف التخصصي:

ة يف املعرفة التخصصية اليت حيصل عليها التالميذ يف املدارس، فهو يف يعترب املعلم حجر الزاوي
نظرهم على األقل مبثابة املصدر الرئيسي للمعرفة، و ما مل يكن هذا املصدر مقنعا إىل حد كبري، 

و من هنا جند . فإم سيصابون خبيبة أمل بشأن املعرفة بشكل عام، و بشأن ختصصه بشكل خاص
الكيف التخصصي للمعلم يعترب أمرا غاية يف األمهية، حيث أن املعلم هو يف أن الكم املعريف و 

حاجة ماسة إليهما، حىت يستطيع إشباع تالميذه باملعرفة، و إقناعهم بأنه املصدر الرئيسي هلا، فإذا 
ما توفر له كل من الكم املعريف و الكيف التخصصي، أحس تالميذه يبته و بعظمته و بضرورة 

ا يسهل عملية التواصل و االتصال بني املعلم و متعلموه، و هذه هي أوىل دعائم النجاح احترامه، مم
.يف مهنة التعليم

و مبا أن املعرفة يف هذا العصر تتراكم كما و كيفا بشكل كبري، و هذا األمر هو مبثابة حتد حقيقي 
علمي األجيال، ذلك أن للناس مجيعا يف هذا العصر، و خاصة بالنسبة لقادة الفكر و الثقافة و م

متابعة اجلديد و مالحقة األفكار املتطورة يعد أمرا من صميم مهنة املعلم، و ما مل يتمكن املعلم من 
و من هنا يتوجب على الذين يتولون . مهنته، هبط مستواه، و عجز عن أن يتبوأ املكانة الالئقة به

كباحث دائم يف املعرفة املتجددة و كذا مسؤولية تكوين املعلم، االهتمام أوال و أخريا بإعداده 
.احلرص على ثبات اجتاهاته و ميوله حنوها

و املعروف بأن فاقد الشيء ال يعطيه، لذلك فربامج إعداد املعلمني ما مل تكن مبنية على أساس 
وعي تام بالتطور املعريف و مداه، و أبعاده، فإا سوف تتخلف عن مواكبة التطورات املعاصرة، 

ضافة إىل أا سوف تكون سببا مباشرا يف ختلف التعلم  ذاته، إذ أن الشائع هو أن برامج باإل
تكوين املعلمني تشكل اجتاهات املعلم حنو تالميذه، و حنو مهنة التدريس، كما تشكل أساس 
الطريقة و األساليب اليت سينتهجها، و بالتايل يتبني لنا أمهية برامج إعداد و تكوين املعلم، و 

:، ص 2005طارق عبد احلميد البدري، [ .ؤوليتها الكاملة عن تقدم التعليم و تطوره أو ختلفهمس

25[.
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I -4 / طالب التوازن بني املواد التخصصية و املواد التربويةمتكوين املعلم و:

و إن التوازن بني املواد التخصصية و املواد التربوية يف تكوين املعلم يعترب مطلبا من املطالب اهلامة،
هي ذات أمهية بالغة يف أداء املعلم يف العملية التربوية، و هناك اجتاهني أساسيني يف هذا اال، 

حيث جند أن التقليديني يف التربية يركزون على املواد التخصصية خبالف التقدميني الذين يؤكدون 
.على املواد التربوية

اسية يف تكوين و إعداد املعلم، ألنه هو حبيث يرى الفريق األول ضرورة االهتمام باملادة الدر
املسؤول عن تعليمها لألجيال اجلديدة يف املدارس، و يرى الفريق الثاين وجوب تكوين املعلم 

بالشكل الذي ميكنه من استيعاب خصائص منو األطفال و كيفية تعليمهم و األساليب املختلفة 
م احمللية و القومية و العاملية، ألن املعلم يف نظر لتربيتهم و كيفية تفاعلهم مع مواقف احلياة يف بيئا

هؤالء التقدميني ال يقتصر دوره يف جمرد تدريس املادة الدراسية، و إمنا مسؤولية األداء التربوي 
للمعلم متتد لتشمل كل ما خيص منو الطفل منوا طبيعيا يف مجيع اجلوانب املكونة لشخصيته العقلية و 

.جتماعية و األخالقية دف حتقيق التوازن و التكامل يف هذه الشخصيةاجلسمية و النفسية و اال

إن النظرة التكاملية يف التربية العصرية ترفض تلك النظرة املقتصرة على إعداد و تكوين املعلم 
تكوينا ختصصيا فقط على حنو ما انتهجه الفكر التقليدي، كما أا ترفض يف نفس الوقت النظرة 

.االهتمام باملواد التربوية و النفسية على حساب التكوين التخصصياليت ترى ضرورة 
و إمنا ترى هذه النظرة التكاملية للتربية العصرية ضرورة إعداد و تكوين املعلمني يف إطار من 

التوازن الدقيق بني املواد التربوية و املواد التخصصية ،بدون أن يطغى طرف على الطرف األخر، و 
عامل مع كيان األمة و مستقبلها، فهو يتعامل مع موارد بشرية غاية يف األمهية، مبا مبا أن املعلم يت

حتمله من مفاهيم و أفكار و اجتاهات و ما حييط ا من مؤثرات بيئية و عاملية ال ميكن السيطرة 
عليها، ما مل تتوافر يف مكونيهم كل عوامل و مهارات التخصص و اإلملام باملواد التربوية و 

.سيةالنف
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إن هذه النظرة التكاملية جبانب فرضها للتكامل بني املواد التخصصية و املواد التربوية، فهي تفوض 
كذلك التكامل الداخلي بني فروع التخصص و التكامل الداخلي بني فروع التربية و ختصصاا، و 

ين و خاصة تلك يف شىت امليادفذلك يرجع إىل أن عصرنا هو عصر التكامل يف األدوار و الوظائ
.الوظائف و املهام اليت يؤديها املعلم

و لتحقيق هذا التكامل، فالبد من توفر عنصر التعاون بني كافة التخصصات العلمية و كافة 
التخصصات التربوية اليت تساهم يف إعداد و تكوين املعلم، و هذا التعاون يتضمن تعاونا كذلك يف 

حتديد احلجم الالزم من الكم املعريف و التقين ملثل هذا حتديد أهداف املعلم و صياغتها، و يف
املعلم، و حتديد القدر الضروري ملستويات األداء و املهارات اليت ينبغي توافرها فيه، و يهدف هذا 

التعاون إىل حتديد أوزان املواد التخصصية و أوزان املواد التربوية يف برامج و مناهج إعداد و 
يتحقق بتضافر جهود مجيع املتخصصني يف املادة و مجيع املتخصصني تكوين املعلمني و هو 

التربويني كفريقني، و ذلك من شأنه حتقيق التكامل يف الربامج و املناهج و وحداا يف إعداد و 
-26: ، ص ص2005طارق عبد احلميد البدري، [ .تكوين املعلم يف إطار من الشمولية و الفعالية

27.[

I -5 /عصري إىل احلرية و شروطهاحاجة املعلم ال:

إن اإلنسان الواعي و املدرك لكرامته و ألمهية الضوابط الذاتية و االجتماعية و األخالقية يف حتقيق 
حياة منسجمة و متوازنة يسعى جاهدا إىل إرساء مفهوم احلرية و ممارساا على قواعد سليمة من 

.ة، اليت أقرها خالق الكون و اإلنسانالطبيعة البشرية و االجتماعية و من األخالق السامي
و ملا يتعاظم الكم املعريف و الكم التقين، و حيث تتزايد سرعة التغريات و املتغريات يف عاملنا 

املعاصر، فإن هذا اإلنسان يواجه صعوبة اإلختيار من هذه املعارف، و كذا مشقة حتديد مسار 
أن اإلنسان هو يف أمس احلاجة إىل معايري احلرية و أبعادها و أشكال ممارساا، و لذلك جند

. اجتماعية و فكرية و دينية واضحة، حتدد له نطاق احلرية احملددة يف معاملها و أسسها و حدودها
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إن معلم اليوم يعيش يف حميط ضخم من املعرفة، و من التقنيات العلمية، و من التغريات االجتماعية 
يه االختيار، و لكي يتم ذلك فال بد أن يتاح له قدر من و االقتصادية، و هو من مث يتوجب عل

احلرية داخل اإلطار املنهجي احملدد له من السلطات التربوية العليا، و ذلك مبا يسمح من مواكبة 
.املدرسة للتغريات احلادثة يف اتمع و يف العامل املعاصر

خلربات املناسبة لتالميذه، عليه أن يكون و لكي يستثمر املعلم القدر املتاح له من احلرية يف اختيار ا
حامسا يف اختياره من هذا احمليط العلمي و التقين الضخم، و أن تتاح له يف نفس الوقت حجما من 

.األسس و املبادئ الثابتة اليت تسهل عليه عملية اإلنتقاء

ضمن خطوط إن املعلم هو يف حاجة ملحة و ماسة إىل احلرية األكادميية إىل أقصى حد ممكن، 
عريضة تضعها السلطة العلمية العليا، و اليت تصدر قراراا على أساس الدراسات العلمية يف جمال 

و جبانب هذا اإلطار العام، فال بد أن . حتديد األهداف و تصميم املناهج و تطوير أساليب التدريس
ميية بشكل فعال و ناجح و تتوافر يف املعلم جمموعة من الشروط اليت متكنه من ممارسة حريته األكاد

:من أهم تلك الشروط
أن يكون قد اكتسب مهارات البحث العلمي، كما عرف أساليبه و أدواته بطريقة جيدة، و  أن -

.جيتاز ذلك بنجاح يف امتحاناته و يف ممارساته ملهنة التدريس
.أن يكون متمكنا من مهارة قيادة التالميذ و التفاعل معهم-
ا بزمام الفهم التخصصي لطبيعة التعلم، و طبيعة املتعلم و خصائص منو  الطفل و أن يكون ممسك-

طوق تنميتها، و أن يترجم ذلك كله يف األساليب التربوية اخلاصة بتربية الطفل يف كافة املراحل 
.العمرية

به، أن يكون متمتعا باألخالق الفاضلة، اليت تنعكس من خالل إخالصه يف العمل، و تأديته لواج-
.بكافة صوره االجتماعية و التربوية و كذلك يف إميانه الراسخ بأمهية رسالته و مسوها

أن يكون قد كون مفهوما واضحا للحرية و ممارساا، و عرف حدودا واضحة هلا و لشروطها -
.و ألمهيتها احليوية لإلنسان

أساس األمانة يف رصد أن يكون قد متكن من الصدق مع نفسه و مع األخرين، ألنه مبثابة -
.اخلربات و التجارب و نتائجها
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أن يكون قد كون تكوينا كافيا فيما خيص صنع القرار يف كافة مستويات العملية التربوية، بداية -
بتحديد األهداف، مث اختيار اخلربات املناسبة لتالميذه و ألهداف منوهم، و على أساس الفهم و 

طمئنان على القدر الذي يتاح للمعلم يف ممارسة احلرية األكادميية لصنع القرار، ميكن االةاملمارس
أن يكون قد أعد إعداد كافيا على تطبيق النظريات التربوية و النظريات العلمية فيما يسمى -

التعليم، و أن يكون قد أتقن األساليب الفنية الستخدام الوسائل التكنولوجية احملققة يف ابتكنولوجي
.وي و التعليميامليدان الترب

كل ذلك من شأنه حتقيق كفاية عالية ألداء املعلم و اليت حتفزه إىل بذل مزيد من اجلهد و الفعالية، 
.مبا حيقق كفاءة العملية التربوية و ارتفاع مردودها

فاحلرية األكادميية للمعلم هي أمر ضروري و حتمي و هام يف العملية التربوية بشرط أن تتوافر فيه 
ص و الشروط السابقة ، و هي تبدأ منذ مرحلة تكوينه على مواجهة املواقف و املشكالت اخلصائ

التدريسية املتجددة مبنطق و بأسلوب و مهارات البحث العلمي، و ذلك يسهل على املعلم مواجهة 
،2005طارق عبد احلميد البدري، .[ مطالب منو تالميذه يف إطار التغريات املعاصرة و املتالحقة

].24-21:ص ص

II- /إن املعلم يف حاجة ماسة إىل إعداد و تكوين و تأهيل :حمتويات تكوين املكونني

تربوي و مهين و فين، حىت يتمكن من أداء عمله على أكمل وجه، و يأيت هذا التكوين على ضوء 
صفات املعلم اجليد و الناجح و الوظائف و األدوار املنوط ا، و ذلك يستلزم أن تكون عملية

:تكوينه متعددة اجلوانب و من أمهها ما يلي

II -1 /التكوين الثقايف العام :

و يقصد به تزويد املعلم بالثقافة العامة اليت متكنه من التعرف على العلوم األخرى غري التخصصية و 
.التعرف على ثقافة جمتمعه احمللي و العاملي املاضية و املستقبلية

من امتالك القدر املناسب من املعرفة و الوعي باألمور العلمية و بناءا على ذلك، ال بد للمعلم
العامة اليت تتعلق بشىت ااالت، و اليت كثريا ما تفرض نفسها على عقول املتعلمني، فيستشعرون 
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احلاجة إىل إجابات وافية و مقنعة، و لذلك كان الزما على املعلم توفره على أرضية ثقافية عامة 
ستنريا و واعيا،و كذلك ينبغي عليه دراسة تاريخ العلم و ماهيته و دوره وقوته جتعل منه مواطنا م

يف بناء احلضارات و كذا استخدامه للتكنولوجيا العلمية يف العامل املعاصر، و يكون هذا اإلملام 
. باجلوانب املتعددة للثقافة قائما على التكامل و التداخل و االعتماد املتبادل ما بني فروعها

].23: ، ص2005مصطفى عبد السميع حممد و آخرون، [

II-1-1 /ميكن تقسيم جوانب الثقافة العامة يف و:جوانب الثقافة العامة يف تكوين و اعداد املعلم
:و هياآلتيةإعداد و تكوين املعلم إىل اجلوانب اخلمس 

II-1-1-1 /اجلانب االجتماعي:

تمع احمللي، و من أجل ذلك البد أن يتناول هذا اجلانب دراسة مقومات و مشاكل و قضايا او
تتسع برامج معاهد و جامعات تكوين املعلمني للقيام مبهام تربوية جديدة، على ضوء خمتلف تلك 

.القضايا املطروحة
تكوين اجلانب االجتماعي للمعلم يعمل على تعزيز دوره اإلجيايب و الفعال داخل اتمع الذي إن

.يعيش فيه

II-1-1-2 /اجلانب العلمي:

هو اجلانب الذي خيتص مبختلف املعلومات و املعارف و احلقائق يف جمال العلوم، مثل و
االختراعات و االكتشافات احلديثة، مما سياعد ا املعلم على معاجلة بعض قضايا و مشكالت 

.جمتمعه بأسلوب علمي يف التفكري و التأثري على أفراد اتمع إجيابيا و بطريقة فعالة

II-1-1-3 /لغوياجلانب ال:
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تعترب اللغة من الدعائم األساسية للثقافة العامة، ألا مبثابة أداة االتصال بني األفراد و اتمعات، و 
مبا هلا من تأثري ضخم على عالقات األفراد ببعضهم، كما أا مبثابة وسيلة التحصيل و التغيري و 

ة، و ال يستطيع توصيل مادته العلمية و بدوا ال يتمكن املعلم من تنمية حصيلته الثقافية و العلمي
.الدراسية لتالميذه بسهولة و سالسة

من تزويد املعلم بلغة أجنبية واحدة على األقل، كوسيلة من وسائل و عالوة على ذلك، البد
االتصال باجلديد من االجتاهات األساسية و التقدم العلمي

II-1-1-4 /اجلانب الفلسفي:

كر فلسفي يعد ركنا أساسيا من أركان الثقافة العامة له، فاملواطنة املعلم بف-إن تثقيف الطالب
كمثال عن ذلك تعين االلتزام بفلسفة اتمع و قيمه و مفاهيمه من منطلق القناعة و الفعالية ليلعب 

و يتصل ذا اجلانب املمارسة العلمية للنقد املوضوعي فيما يتعلق باملناهج و . الدور اإلجيايب و البناء
وضاع التعليمية للتمكن من بناء معلم له دور يف النظام و ليس جمرد منفذ و متقبل سليب لكل ما األ

يصدر من قرارات عن السلطة التربوية العليا، و ينتج عن ذلك معلم صاحب رأي و فكر وفقا 
.ملعايري و أسس نابعة من قناعة تربوية و فلسفة واضحة املعامل

II-1-1-5 /اجلانب الفين:

ك من خالل تكوين و إعداد طالب املعاهد و اجلامعات باملعارف و اخلربات اليت تفسر و يتم ذل
حممد أمحد كرمي و أخرون، [. أساليب التعبري عن االنفعاالت و البالغة و أساليب التصوير احلسي

.]429-426: ، ص ص2003

II-1-2 /إعداد املعلم إن جوانب الثقافة العامة يف تكوين و: أمهية التكوين الثقايف للمعلم
تشكل ركنا أساسيا من أركان التكوين املهين، و تساهم بدور رئيسي يف حتقيق أهداف التربية من 

: خالل
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القدرة على حسن االختيار بني العناصر الثقافية الستخدامها بصورة مؤثرة على الفرد حيث أن -
لنظريات تنتقي من الثقافة، و هذا كله احلقائق و القوانني و األفكار االجتماعية و املعاين و القيم و ا

يستلزم الوعي و التميز من طرف املعلم حىت ال ينقل إىل تالميذه مفاهيما خاطئة
القدرة على حل املشاكل اليت تعتري العملية التربوية لدى التالميذ، مما يسهل عملية التربية و -

.التوجيه
.ا و كذا العامل احمليط بهتزود املعلم مبعلومات عن البيئة اليت يعيش فيه-
.متكينه من اإلملام باملوضوعات املتنوعة حىت يستطيع اإلجابة عنها-

فإذا كون املعلم التكوين الثقايف بالشكل املطلوب، فإنه بذلك يكون ذو تفكري و أفق واسع  
روق ومدرك و أقدر على استخدام األدوات املهنية بكفاءة عالية و كذلك أقدر على اكتشاف الف

الفردية بني تالميذه، ليكون مصدر ثقة و احترام بالنسبة هلم لينجذبوا حنوه و يؤثر ذلك يف زيادة 
].56: ، ص2006حممد عوض الترتوري، [.حتصيلهم العملي و املعريف و القدرة على تفعيلهم

II -2 /اإلعداد األكادميي التخصصي:

احلال إىل إعداد أكادميي يرتبط أصال باملادة املعلم أثناء تكوينه و إعداده بطبيعة-حيتاج الطالب
-و يقوم هذا التكوين على أساس تزويد الطالب. اليت سيتخصص فيها و يدرسها يف املستقبل

املعلم باملفاهيم و األساسيات يف املقرر التخصصي الذي يقوم بتدريسه كي يصبح على مستوى 
تعليمي بالشكل املطلوب ما مل يتمكن من العلم عال من فروع املعرفة، إذ ال ميكن له تأدية دوره ال

.]54: ، ص2006حممد عوض الترتوري، .[الذي سينقله إىل تالميذه يف املستقبل

كما يهدف هذا التكوين األكادميي إىل تطوير أسلوب التفكري و اإلبداع عن طريق استخدام 
و العلمي لدى املعلم، و عليهما تستند  املعرفة كأداة هلذا التفكري و اإلبداع، لتحقيق النمو املعريف

و يف خضم هذا اإلعداد و التكوين األكادميي املتخصص، . كذلك مهارات و قدرات املعلم العلمية
:البد من األخذ بعني االعتبار جمموعة من العناصر و من أمهها
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لتوجيه يف البد من معرفة األساسيات يف كل فرع من فروع املعرفة، اليت تتسم بالشمول و ا-
.كافة أحناء العامل

املعلم كباحث يف مادة ختصصه، و لكن دون إمهال املواد التعليمية -البد من أن يعمل الطالب-
األخرى، إذ جيب عليه أن يكون على دراية و معرفة من مادة أو مادتني على األقل يستطيع تناوهلا 

.مبقدرة يف العرض و التحليل مع التالميذ
املعلمني أثناء تكوينهم األكادميي، بأن ما يدرسونه سوف يصبح خمتلفا -تناع الطالبالبد من اق-

حممد [. بعد مدة معينة و هذه املدة تتحدد حسب سرعة التطور و املزيد من البحث و االستقصاء
]430: ، ص2003أمحد كرمي و آخرون، 

داخل املعاهد و اجلامعات و املعلم-و تعترب جمموعة املقررات الدراسية اليت يدرسها الطالب
كليات التربية و كذلك طرق و أساليب التدريس، هي نفسها عملية تكوينه تكوينا أكادمييا 

لتدريس مثل تلك املقررات لتالميذه يف املستقبل ، و عليه فإن اهلدف العام من اإلعداد و التكوين 
و حقائق املواد الدراسية اليت املعلم تفهما كامال ألساسيات -األكادميي،هو أن يتفهم الطالب

يتخصص فيها، أي أنه إذا كان ذلك التكوين األكادميي تكوينا جيدا فسيجعله متمكنا من مادة 
.ختصصه

املعلم كما هائال من -و لكن املطالبة باالهتمام باجلانب األكادميي، ال يعين فقط تلقني الطالب
فاملعلم يف . الوصول إىل املعرفة يف جمال ختصصهاملعلومات، و إمنا يعين ذلك تكوينه على البحث و

هذا العصر مطالب مبواجهة تالميذه باجلديد يف العلم باستمرار، و من هنا متكن األمهية بتزويد 
املعلم باملهارات و االجتاهات اليت متكنه من متابعة كافة املستجدات بعد خترجه و عمله -الطالب 

صادر اجلديدة للمعرفة، و ممارسة مجيع وسائل التفكري و كمعلم، و جعله قادرا على معرفة امل
]25-24: ، ص ص2005مصطفى عبد السميع حممد و آخرون، [. البحث و اإلبداع

II -3 /اإلعداد املهين التربوي  :
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املعلم هي اليت تدعو إىل متهني هذا التكوين و جعله -إن النظرة احلديثة يف إعداد و تكوين الطالب
مبعىن الكلمة، و وفقا هلذه النظرية فإن التكوينات و الدراسات املختلفة اليت يتلقاها تكوينا مهنيا 

املعلم جيب أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجات املهنة و متطلباا-الطالب
و ملا كان حتقيق االجتاهات احلديثة املعاصرة للتربية و التعليم يتطلب منا تكوين و إعداد املعلم 

متكامال و شامال، دف إحداث النهضة التربوية و التعليمية اليت تواكب  متطلبات مرحلة إعدادا 
التنمية، فالبد من التركيز على اإلعداد النوعي يف هذه املرحلة دون تباطؤ، لتحقيق ما ننشده من 

.جعل هذه املهنة مهنة ممارسة و جتديد

ج إعداد و تكوين املعلمني، و يتم من خالله و يعد البعد املهين أحد اجلوانب األساسية يف برام
املعلم ليكون عضوا يف مهنة التعليم له من الكفاءة الفنية و االلتزام بالقيم املهنية -تكوين الطالب

السامية ما يؤهله هلذه العضوية، و هو يعترب ركيزة من أهم ركائز تكوين املعلمني، حبيث يهدف 
ن من أداء مهمته التربوية و التعليمية و أهدافها على أكمل إىل تكوين و صقل شخصية املعلم ليتمك

]107: ، ص1997ابراهيم عبد الرزاق أل ابراهيم، [.وجه

و يف ضوء معايري و مقومات العمل املهين اليت سبق و أن تطرقنا إليها بإسهاب يف الفصل الثاين، 
املهن و أعرقها، و من أهم جوانب يتم تكوين و إعداد املعلم ملهنة التعليم، اليت تعترب من أقدس 

املعلم أن يأخذ بعني االعتبار متهني مقررات املادة أو املواد -تطبيق هذه النظرية يف تكوين الطالب
املعلمون يف معاهد و كليات التكوين، بواسطة ربط هذه املواد -الدراسية، اليت يدرسها الطالب

ررات هذه املواد ختتلف من حيث احملتوى و أساليب مبهنة التعليم على ضوء احتياجاا، مما جيعل مق
.التدريس إذا ما درست يف معاهد أخرى

األول هو التربية العملية اليت تنقل : و إملام الطالب املعلم ذه اخلربات الفنية يقوم على أساسني
هو الطالب من معاهد التكوين إىل امليدان الفعلي للتدريس و هو باملدارس، و األساس الثاين

الدراسة النظرية املعقمة عن جماالت منو الطفل و تطوره، و األساليب العامة للتربية عموما، و 
.الطرق اخلاصة لتدريس مادة بعينها
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املعلم، و جيب أن تكون متمكنا من الفلسفة التربوية، و أهداف -و أثناء التكوين املهين للطالب
حممد أمحد [ . يقوم به، و كيفية تقومي ذلك كلهكل مرحلة تعليمية و أهداف كل برنامج دراسي

]433-430: ، ص ص2003كرمي و آخرون، 

II-3-1 /إعداد و تكوين املعلمني مهنيا ان:برامج التكوين و اإلعداد املهين للمعلمني
: يتطلب توافر جمموعة من اآلليات و الربامج و من أمهها

ومات و املفاهيم األساسية يف خمتلف فروع علوم املعلمني حبصيلة فكرية من املعل-تزويد الطالب-
التربية و علم النفس التربوي و طرق التدريس و الصحة املدرسية و املمارسة العملية كتربية جتريبية 

معرفة أساليب الربط بني اخلربات الدراسية و الوسائل اليت من شأا حتقيق ذلك، حىت يستطيع -
.من الكفاءة و األداء املعلم تأدية مهنته بأعلى مستوى

إملام املعلمني بالقدر الكاف من املعلومات و اخلربات اليت تتعلق بالبيئة املدرسية، مبراحلها -
املختلفة من حيث األهداف و الوظائف

معرفة أمهية الوسائل التعليمية الستخدامها يف األوقات املناسبة -
دراسة أساليب التقييم املختلفة-
خمتلف أساليب التوجيه و اجلوانب اليت يتضمنها هذا التوجيه التعرف على-
التكوين املتواصل و املستمر على األسلوب العلمي يف التفكري و اإلبداع و القدرة على معاجلة -

]110: ، ص1997ابراهيم عبد الرزاق أل ابراهيم، [. معظم املشكالت

مرا ضروريا و حيويا بالنسبة ملهنة التعليم و ما إن إعداد و تكوين املعلمني مهنيا و تربويا يعد أ
.حتققه من مكاسب تعليمية و أهداف تربوية ضخمة

II-3-2 /هناك عدة أهداف للتكوين املهين و :التكوين التربوي و املهين للمعلمنيهدافأ
: التربوي للمعلمني نذكر من بينها ما يلي

و األهداف اليت تسعى لتحقيقها، حىت ليمية،االستيعاب الكامل حلقيقة العملية التربوية و التع-
.يتمكن املعلم من التأثري اإلجيايب و الفعال على التالميذ، وفقا لألهداف احملددة سلفا
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املعلم يف املستقبل، دف االستيعاب -معرفة طبيعة املتعلمني الذين سيتفاعل معهم الطالب-
م و قدرام و دوافعهم و معرفة الفروق الكامل خلصائص منوهم، و ميوهلم و حاجام و اهتماما

.الفردية بينهم
.اإلملام باألساليب التربوية احلديثة-

املعلم بأحدث ما توصل -و من خالل التكوين و التأهيل املهين و التربوي للمعلم، يتزود الطالب
ه و متابعة التطورات إليه العلم من حقائق، و يتزود كذلك مبا ميكنه من مواصلة النمو يف هذا االجتا

و التغريات اليت تطرأ على ميادين العلوم و املعرفة اإلنسانية، بوضع نفسه يف تطور دائم مع التقدم 
العلمي و مع القضايا املعاصرة، و بتعزيز قدرته على إيصال تلك املعلومات و املفاهيم إىل التالميذ 

وسائل التعليمية و التكنولوجيات احلديثة يف بسهولة و فعالية، و زيادة متكنه من استخدام خمتلف ال
.]24: ، ص2005مصطفى عبد السميع حممد، [.التعليم

II -4 /التكوين و اإلعداد الشخصي للمعلمني:

يعترب التكوين الشخصي من األمور املهمة يف جمال إعداد و تكوين املعلمني، ألن املعلم هو مبثابة 
شخصيته، و بسماته الشخصية اليت تنطبع بدورها على مسام القدوة أمام تالميذه، الذين يتأثرون ب

لذلك جيب على املعلم أن يتصف بالصفات الشخصية اإلجيابية، و من أهم . الشخصية لتالميذه
:هذه السمات نذكر ما يلي

املظهر اخلارجي اجليد و اللياقة البدنية-
امل مع اآلخرينالتحلي باآلداب العامة و التحكم يف االنفعاالت عند التع-
احترام شخصية و أراء اآلخرين من تالميذه و زمالءه-
العدالة و املوضوعية عند إصدار األحكام-
التحلي بصفات القائد اجليد و حب العمل-
الثقافة العامة يف كل ااالت و القدرة على اإلبداع-
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ذا اجلانب من التكوين، و و لذلك يتوجب على مؤسسات إعداد و تكوين املعلمني، االهتمام 
ذلك االهتمام يبدأ من مرحلة االنتقاء، فعلى تلك املؤسسات اختيار أفضل العناصر للعمل مبهنة 

التعليم، حبيث جيب مراعاة يف من يتم اختيارهم مجلة من الصفات الشخصية كاملظهر املقبول، و 
الشخصية السوية املتوازنة، و اللياقة الشكل احلسن، و الثقافة العامة، و امليل حنو مهنة التدريس و

.البدنية و غري ذلك من السمات اليت تضمن تكوين معلم كفء

املعلم، -و بعد مرحلة االختيار، تليها مرحلة أخرى ختتص بأساليب التكوين الشخصي هلذا الطالب
الشخصية املعلم بالسمات -و يتم ذلك من خالل دراسة بعض الربامج الدراسية اليت تعرف الطالب

الواجب توافرها لدى املعلم الناجح، و كذلك من خالل ممارسة األنشطة الطالبية و الثقافية و 
. الفنية، و كذا من خالل أساليب التعزيز و التحفيز املختلفة كاجلوائز و شهادات التقدير و غريها

].26-25: ، ص ص2005مصطفى عبد السميع حممد و آخرون، [

حىت يستطيع  اإلملام تويات التكوينية اليت خيضع هلا املعلم  يف مراحل منظمة ، تنتظم مجيع تلك احمل
.جبميع مناحي اعداده و نكوينه، لكي يستطيع ممارسة مهنته على أكمل وجه

:مراحل تكوين و إعداد املعلمني:   املبحث الثاين

رعة فائقة مما أدى إىل ازدياد إن هذا العصر هو عصر تتفجر فيه املعلومات، و تتغري فيه التقنيات بس
احلاجة اىل دقة األداء، و إىل إكساب املوارد البشرية مهارات جديدة، و ذلك ليس دف التوافق 

مع هذا التغيري فحسب، و إمنا لتوجيه هذه التغريات و التطورات حنو املسارات اليت حتقق هذه 
هن، و خاصة مهنة التعليم حباجة و لذلك جند أن مجيع امل.األهداف بأكرب سرعة و بأقل تكلفة

ماسة إىل النظر لذاا، ليس بقصد توجيه حركة التطور و التغري يف جماالا فحسب، بل للعمل و 
املسامهة يف إنتاج التغري اإلجيايب الذي يضمن هلا حتقيق كامل أهدافها يف خدمة جمتمعاا و لتحقيق 

ء هذه املهنة، و إعدادهم و تكوينهم هلا، بل امتدت هذا اهلدف مل تكتف مهنة التعليم بانتقاء أعضا
استراتيجياا و خطتها يف تكوين هؤالء األعضاء لتشمل مرحلة احلياة املهنية بكاملها ولعل من أهم 

:هذه املراحل نذكر مايلي
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I- /جتمع توصيات كافة املؤمترات و :مرحلة االختيار و االنتقاء:    املرحلة األوىل

ة و الندوات العلمية و استراتيجيات تطوير التربية، على أمهية اختيار و انتقاء احللقات الدراسي
و تأيت جممل تلك التوصيات بالتأكيد على توافر شروط و . طالب معاهد و كليات التربية

مواصفات شخصية و جسمية يف الطالب الذين سوف يلتحقون مبؤسسات إعداد و تكوين 
ارات قياس الصفات الشخصية، و اختيارات القدرات و باملعلمني، من خالل استخدام اخت

.الكفاءات و كذا املقابالت الشخصية

كما تؤكد تلك التوصيات الصادرة عن الندوات و املؤمترات املنعقدة يف احملافل اإلقليمية و الدولية، 
للتربية و العلوم فمنظمة األمم املتحدة. إىل أمهية عملية اختيار أفضل العناصر الطالبية ملهنة التعليم

توصي بوجوب اختيار طالب معاهد و كليات املعلمني ممن ميتلكون UNESCOو الثقافة 
"الصفات األخالقية و العقلية و اجلسدية الفردية اليت متكنهم من أداء مهامهم و أدوارهم املستقبلية

لسبق يف الواليات املتحدة أما التقرير الصادر عن اللجنة املكلفة بدراسة وسائل حتقيق التفوق و ا
على األشخاص البارزين و املميزين الذين يودون إعداد و :"فيوصي ب1983األمريكية سنة 

تكوين أنفسهم ملهنة التعليم، أن يتأكدوا من أن شروط املستوى الرفيع املطلوبة متوافرة لديهم من 
".حيث استعدادام و قابليتهم للمهنة

فهو يشري أيضا إىل الواليات املتحدة األمريكيةهوملز يف HOLMESو كذلك بالنسبة لتقرير 
جيب أن ال نقبل أن يكون يف :" وجوب اختيار أفضل العناصر الطالبية لاللتحاق مبهنة التعليم لقوله

أمريكا مدرسون يرسبون يف املستوى الدراسي الثاين عشر، و ال ميكننا أيضا أن جنيز التحاق بعض 
".عليم، رد اجتيازهم بضعة اختبارات سهلة أو مبسطةالطالب مبهنة الت

و إذا كانت توصيات املؤمترات احمللية تلتقي و توصيات املؤمترات اإلقليمية و العاملية يف ضرورة 
العمل على اختيار أفضل العناصر لاللتحاق مبعاهد تكوين املعلمني، إال أا مازالت يف عديد من 

ة ال تتجاوز حدود التوصيات النظرية و مل تتحقق يف امليدان لتصبح واقعا األنظمة التربوية العربي
.ملموسا
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و الواقع كما يؤكده العديد من املصادر العلمية، أنه غالبا ما تقبل كليات تكوين املعلمني الطالب 
املتقدمني هلا، و على الرغم من أن الدراسات اإلحصائية و املسحية تشري إىل أن املقابالت 

صية مع الطالب الراغبني يف االلتحاق بربامج تكوين املعلمني بالواليات املتحدة األمريكية، الشخ
من معاهد إعداد تكوين املعلمني، إال أن اختبارات 30% قد متت فعال لتصل إىل ما يقارب 
معهدا، أما االختبارات القانونية و قياسات الشخصية فنادرا25الكفاءة اللغوية ال يطبقها سوى 

.ما يعتد هلا

و بشكل عام، ميكن القول بأن عملية قبول الطالب يف كليات و معاهد تكوين و إعداد املعلمني، 
يبدو أنه يتم بصورة شكلية و آلية و بذلك يتبني أن عملية االنتقاء و االختيار تعد عملية يف غاية 

االختيار مبينا على أسس و األمهية، و لكن جبانب ذلك تظهر لنا صعوبة كبرية يف كيفية أن يكون
قواعد سليمة، ميكن بواسطتها التنبؤ بالنجاح املهين هلؤالء الطالب، و أن تتوافر للمهنة قوة جذب 

.تتيح فرصة املفاضلة بني املتقدمني و فق األساس الذي ميكننا من التنبؤ بالنجاح املهين هلم

ديدة لاللتحاق بكليات تكوين و و لقد ظهرت عدة إشكاليات حول كيفية اختيار العناصر اجل
. إعداد املعلمني، يفرض فيهم أم سيصبحون يف املستقبل معلمني ناجحني

و إثر ذلك، ظهرت عدة دراسات من أمهها الدراسات املقارنة ملدة عشرين سنة يف السويد يف 
ن كتابة حبيث أن االختبارات اليت تنتهجها السويد تتضم1968و 1948الفترة املمتدة ما بني 

مقال و اختبار للتعبري، و اختبارات األنشطة احلرة مع األطفال و اختبارات مجاعية بشأن املوقف 
يف التنبؤ بنجاح من اعن مهنة التدريس، و كانت فعالية تلك االختبارات ضعيفة فلم تثبت جنا عته

و مفهومة و خلصت تلك الدراسات إىل عدم وجود قدرات بسيطة.جيتازوا يف مهنة التعليم
للمعلم، مستقلة عن املمارسات التعليمية، لذا جيب أن يهدف االختيار يف جمال تكوين املعلمني إىل 

.جتنب حاالت الفشل احملتملة

و احلقيقة أن التوصل إىل االعتماد على معايري دقيقة يف حتديد اخلصائص و السمات املعرفية و 
العناصر اليت خنتارها لاللتحاق مبعاهد تكوين و إعداد العقلية و العاطفية اليت جيب توافرها يف 

املعلمني و كليات التربية، و من خالهلا ميكن أن نتنبأ بنجاح هذه العناصر يف القيام بالوظائف و 
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األدوار املتعددة اليت تتطلبها مهنة التعليم، يعد أمرا يف غاية التعقيد و الصعوبة، و يرجع ذلك إىل 
موحد للمعلم املمتاز، لكن توجد هناك أمناط متعددة ختتلف من ثقافة إىل عدم توافر منط عام و

أخرى، و ختتلف كذلك يف إطار املمارسات التعليمية تبعا لألهداف اليت يسعى املعلمون إىل 
حتقيقها، هذا فضال عن تعدد جوانب كل صفة من الصفات املراد التعرف عليها، و هو األمر الذي 

وصل إىل معايري دقيقة تنبئ بنجاح من خنتارهم ملهنة التعليم مشكلة غاية يف جيعل من إمكانية الت
]415-413:، ص ص2003حممد أمحد كرمي و آخرون، [. الصعوبة و التعقيد

و بالتايل يتوجب على معاهد و كليات تكوين املعلمني، انتهاج سياسة انتقائية للعناصر اليت يفترض 
ائص اليت متكنهم من أداء وظيفتهم على أكمل وجه و بإتباع توافرها على بعض الشروط و اخلص

:مجلة من اخلطوات و من أمهها
اختيار الطالب الذي سوف يلتحق بكليات التربية االختيار الصحيح وفقا لشروط و معايري -

.فيها، مع اشتراط توافقها مع متغريات العصر متطلباتهءموضوعية، ال استثنا
فضل للمعلم من قبل اتمع الذي يعيش فيه، تتوافق و تنسجم مع طبيعة أن تكون هناك نظرة أ-

.الرسالة السامية امللقاة على عاتقه
القيام جبملة توجيهية و إرشادية لتالميذ املرحلة الثانوية ممن لديهم ميول حقيقية و رغبة أكيدة -

.أن تتوافر يف املعلمللعمل يف ميدان التربية و التعليم، باملواصفات املوضوعية اليت جيب
إتباع خمتلف األساليب و الطرق العلمية و املوضوعية يف االختيار ما بني املرشحني ملهنة التعليم -

و ذلك من اختبارات قانونية و اختبارات شخصية و اختبارات الكفاءة اللغوية، و انتهاج أساليب 
: ، ص2005السميع حممد و آخرون، مصطفى عبد [. التقومي األكثر موضوعية يف سياسة االنتقاء

22[.

االنتباه إىل كون االختبارات اخلاطفة اليت يتم من خالهلا اختيار طالب املعاهد و كليات و جيب
يعد أمرا . التربية، سواء نتيجة اختبارات وجيزة و مبسطة، أو على ضوء املقابالت الشخصية

لى التعبري عن أنفسهم بطريقة جيدة و قدرم مضلال، إال إذا كان متعلقا بقياس قدرة املترشحني ع
.على حتصيل املعرفة
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و جيب يف كل احلاالت عدم السماح لألشخاص العاجزين عن إيصال املعرفة بطريقة فعالة و 
أولئك الذين ميلكون اجتاهات و اعتقادات سلبية إزاء عملية التعليم و العمل مع األطفال، أن 

مبعاهد تكوين و إعداد املعلمني، حىت تتوصل البحوث و الدراسات يكونوا من بني الذين يلتحقون
إىل معايري أكثر دقة يف التنبؤ عن اخلصائص الفنية و املعرفية و العقلية و العاطفية اليت جيب توفرها 

.]416:، ص2003حممد أمحد كرمي و آخرون، [ .يف العناصر اليت يتم اختيارها ملهنة التعليم

II- /مرحلة التكوين و اإلعداد األويل و املتخصص :   يةاملرحلة الثان
إن النموذج السائد اآلن يف اإلعداد و التكوين للمهن أن يتم داخل كليات جامعية :للمعلمني

متخصصة، و يف جمال التعليم أصبح االجتاه الذي يسود األنظمة التعليمية يف البلدان املتقدمة، و 
وم كليات التربية بإعداد و تكوين املعلمني، و يتم هذا اإلعداد حىت يف بلدان العامل الثالث، أن تق

:احلديث كاآليتالنمط التقليدي و النمط التقدمي: وفقا لنمطني أساسيني و مها

II-1 /نظامان رئيسيان إلعداد و هناك:النمط التقليدي يف تكوين و إعداد املعلمني

النظام التتابعي و النظام التكاملي: قليدي و مهاتكوين املعلم إعدادا  أوليا تبعا هلذا النمط الت

II-1-1 /النظام التتابعي:

فيه يلتحق الطالب بكلية التربية بعد خترجه مباشرة من اجلامعة، مث يدرس ملدة سنة أو سنتني و
دف احلصول على الشهادة اليت جتيز له مزاولة مهنة التدريس و يرتكز برنامج الدراسة على 

ين املهين للمعلم، و ذلك ألن التكوين املختص يفترض أنه قد أمته مبجرد حصوله اإلعداد و التكو
.على الشهادة اجلامعية األوىل يف ختصص أكادميي معني قبل التحاقه بكلية التربية

و من مزايا هذا النظام أنه يعمل على زيادة فترة التكوين التخصصي و القضاء على الصراع القائم 
و من . ية بني أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف التربية و يف جماالت أخرىداخل كليات الترب
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سلبياته أن هذا النظام ال يليب الطلب املتزايد على املعلمني املؤهلني من قبل املدارس، و أنه كذلك 
يركز على التخصص الدقيق يف تقدمي املقررات و الربامج دون االهتمام باألساسيات، كما أن مدة 

سة يف هذا النظام غري كافية النسجام الطالب و تآلفهم مع مهنة التدريس، لذا فهم يتسربون الدرا
.إىل املهن األخرى مىت سنحت هلم الفرصة 

II-1-2 /النظام التكاملي:

املعلم وفق هذا النظام املقررات التخصصية و التربوية و الثقافية يف نفس الوقت، -الطالبيدرس
د إعداد و تكوين املعلمني على مدى فترة زمنية حمددة بأربعة سنوات أو يف كليات التربية و معاه

.مخسة سنوات يف أنظمة تعليمية أخرى

املعلم يف هذا النظام على شهادة الدراسات اجلامعيات يف علوم التربية و التعليم -و حيصل الطالب
مني مما يعمل على سد مباشرة، و من مزايا هذا النظام أنه يسهم يف ختريج عدد هائل من املعل

فجوات الطلب املتزايدة على املعلمني املؤهلني، كما أنه يستقطب الراغبني يف التدريس و بالتايل 
فإن هذا النظام يتالىف إىل حد بعيد تسرب الطالب، كما أن له القدرة على تكوين اجتاهات إجيابية 

يساعد على متهني مادة التخصص أثناء إزاء مهنة التدريس أكثر من قدرة النظام التتابعي، كما أنه 
و من . تدريسها للطالب، مما يساهم يف إعدادهم و تكوينهم هلذه املهنة إعداد شامال و فعاال

مساوئ هذا النظام هو أن مدة التكوين و اإلعداد التخصصي فيه غري كافية من  وجهة نظر 
ول األوزان النسبية ملقررام، املتخصصني، كما يوجد صراع دائم بني املهنيني و املتخصصني ،ح

كما أنه قد حيدث بعض التساهل يف مستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس الذين يتولون مهمة 
.تدريس مواد التخصص يف كليات التربية

و لقد اجتهت بعض البلدان املتقدمة إىل حتسني النمط التقليدي إلعداد و تكوين املعلمني، و ذلك 
ت املقررة، و بالتايل السنوات املطلوبة للتخرج يف برنامج تربية و تكوين بواسطة زيادة الساعا

.املعلمني، حبيث متتد ألكثر من أربعة سنوات
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كما أن بعض البلدان املتقدمة مل تعد تكتف يف تكوين و إعداد املعلم، حبصوله على الشهادات 
ماسة إىل درجة أكرب من اجلامعية كشهادة الليسانس، على أساس أن املعلمني أصبحوا حباجة 

.املعرفة يف عملهم، مما يستلزم متديد فترة إعدادهم و تكوينهم

و مل تتفق األنظمة التربوية حول مقدار الزيادة يف الساعات املقررة ضمن برنامج تربية املعلمني و 
يا تكوينهم، حيث جند أن مجاعة هوملز األمريكية، توصي يف تقريرها، بضرورة حصول الفئة العل

أي املدرسني احملترفني على مؤهل الدكتوراة، و أنه بشكل عام ال ينبغي أن ال من املهنيني التربويني
يسمح خلرجيي اجلامعات احلاصلني على شهادة ليسانس وحدها باحلصول على ترخيص التدريس 

األخرى قبل أن ينالوا درجة املاجستري يف التربية، و يف نفس السياق تطالب األنظمة التربوية 
حممد أمحد كرمي و [.بإضافة سنة واحدة لتمتد فترة تكوين و إعداد املعلم و تصبح مخسة سنوات

]418-417:، ص ص2003آخرون، 

إن سياسة إعداد و تكوين الطالب املعلمني لاللتحاق مبهنة التعليم، يعد مهمة غاية يف األمهية و 
و إن كانت تتخذ أشكاال عديدة، فالبد أن لذلك جيب أخذها بعني االعتبار يف مجيع مراحلها، 

تكون مبنية على معايري و أسس علمية، دف على حتقيق أقصى فعالية من التكوين األويل 
املتخصص و كذا التكوين التربوي و النفسي يف معاهد و كليات التربية و تكوين املعلمني الذي 

:ب إتباعها حبذر ما يليخيضع له هؤالء الطالب املعلمون و من أهم اخلطوات الواج

النظر يف إمكانية جعل فترة الدراسة بكليات التربية مخس سنوات يف النظام التكاملي على أن -
منها للتكوين التربوي و البيداغوجي و 20%منها للتكوين املتخصص، و 75%خيصص مقدار 

للتكوين الثقايف العام5%النفسي و 
عي يف كليات التربية، حيث يقبل من خرجيي اجلامعات و املعاهد املختلفة التوسع يف النظام التتاب-

و توجيههم لدراسة املواد التربوية ملدة سنة أو سنتني على األقل للحصول على الشهادات اليت 
متكنهم من مزاولة مهنة التدريس
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عدادا شامال و املعلم يف كليات و معاهد التربية و تكوين املعلمني إ-إعداد و تكوين الطالب-
متوازنا من مجيع جوانبه، خالل سنوات الدراسة و االهتمام بإدخال التكنولوجيات احلديثة ذه 

لكليات
املعلمني خالل فترات الدراسة من بعض اللغات األجنبية و السعي -العمل على متكني الطالب-

]22: ، ص2005ن، مصطفى عبد السميع حممد و آخرو[.إىل التحكم ا بأقصى فعالية ممكنة

على أال إحداث التوازنات ما بني تدريس املواد التخصصية و املواد التربوية،حماولة الوصول إىل -
يطغى كل منهما على اآلخر

املعلمني بأن اجلانب النفسي التربوي البيداغوجي للتعليم، -العمل و السعي على إقناع الطالب-
مية، و انتهاج مجيع األساليب اليت تساعد على تكوينهم و يعد من صميم العملية التربوية التعلي

إعدادهم على األسس النفسية و التربوية و ذلك دف تسهيل أدائهم ملهامهم عند مواجهة 
.املتعلمني يف كافة املراحل العمرية و خصائصها

II -2 /النمط التقدمي يشتمل:النمط التقدمي احلديث يف تكوين و اعداد للمعلمني
:إعداد و تكوين املعلمني تكوينا أوليا على عدة اجتاهات و لعل من أبرزها ما يلياحلديث يف

II-2-1 /تكوين املعلمني القائم على أساس الكفاءات :)E.T.B.C(
 Based Teacher Education-Competency

جة لربوز يعترب هذا االجتاه من أهم االجتاهات احلديثة يف تكوين و إعداد املعلمني، و لقد ظهرت نتي
مهارات جديدة للتدريس مرتبطة باستخدام التكنولوجيات احلديثة يف اال التربوي من استخدام 

الكمبيوتر و االنترنت، مما دفع املختصني التربويني إىل إعادة النظر يف برامج إعداد و تكوين 
يف العمل املهين، املعلمني قصد متكينهم من إتقان تلك املهارات و الكفاءات اجلديدة قبل ولوجهم

و سنتطرق إل  هذا العنصر بإسهاب و ذلك نتيجة لتبين سياسة ااتكوين يف اجلزائر هلذا االجتاه منذ 
وقبل اخلوض . و هو تيار تكوين املعلمني القائم على الكفاءات2006-2005الدخول املدرسي 

رئيسية ذات العالقة مع يف معامل هذا االجتاه احلديث، جيب أوال التطرق إىل بعض املصطلحات ال
. هذا العنصر
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Compétence:تعريف الكفاءة*

إنه ملن الصعوبة مبكان تقدمي تعريف اصطالحي دقيق لكلمة الكفاءة و مع ذلك فقد عرفها الكثري 
Goodفقد عرفها . من الباحثني و التربويني تعريفات حديثة تعكس فلسفتهم وجهات نظرهم

"إجناز النتائج املرغوبة مع اقتصاد يف اجلهد و الوقت و النفقاتبأا القدرة على الكفاءة

تلك املقدرة املتكاملة اليت تشتمل جممل مفردات املعرفة و " و يعرفها كذلك درة على أا 
"املهارات و االجتاهات الالزمة ألداء مهمة ما أو مجلة مترابطة من املهام احملددة بنجاح و فعالية

القدرة على عمل شيء بفعالية و إتقان، و مبستوى األداء و "الكفاءة على أا أما مرعي فقد عرف
".بأقل جهد و وقت و تكلفة

): املهارة، األداء، الفعالية(العالقة بني مفهوم الكفاءة و مفاهيم *

هي نوع من األداء تعلم الفرد أن يقوم به بسهولة و كفاءة و دقة مع اقتصاد يف :مفهوم املهارة*
لوقت و اجلهد سواء كان هذا األداء عقليا أو اجتماعيا أو حركيا، أما بالنسبة لعناصر العالقة اليت ا

: تربط بني مفهوم الكفاءة و املهارة و هي

إن نطاق الكفاءة هو أعم و أمشل من املهارة، فاملهارة تعد أحد عناصر الكفاءة-
فهي تعين بذلك حتقق الكفاءة لهأو أداء شيء معني،زإذا حتققت املهارة عند إجنا-
إذا حتققت الكفاءة بشيء ما، فهذا ال يعين بالضرورة حتقق املهارة به-
أن املهارة تبني أعلى مستوى من الكفاءة يف اإلجناز-
ترتبط الكفاءة باألعمال التنظيمية و الفنية و اإلدارية و التعليمية بينما ترتكز املهارة يف أداء -

حية عمليات حركية



تتطلب املهارة شروط السرعة و الدقة و التكيف و مدة التوقيت و مستوى التمكن وفق معايري -
حمددة للوصول إىل اهلدف ،بينما تتطلب الكفاءة تكاليف أقل من حيث اجلهد و الوقت و النفقات 

.و لكن ليس مبستوى أداء املهارة

جمموعة االستجابات اليت يقوم ا الفرد يف األداء هو مبثابة Performance:مفهوم األداء*
موقف معني بشكل قابل للقياس وفق معايري موضوعية 

: أما عن عناصر العالقة بني الكفاءة و األداء هي
أن الكفاءة ترتبط باملقدرة على العمل مبستوى معني يف األداء-
.ترتبط الكفاءة بسلوك أدائي مرض للقيام جبميع املهام املطلوبة -

Efficacité:مفهوم الفعالية*

الفعالية يقصد ا الوصول إىل حتقيق األهداف عن طريق بلوغ النتائج املوجودة، و تقوميها مبعايري و 
:أما عن عناصر العالقة بني الكفاءة و األداء فهي. أسس البلوغ

.إذا حتققت الفعالية لشيء ما معناه حتقق الكفاءة له أيضا-
.مطلب ضروري للفعاليةالكفاءة هي -
.أن الكفاءة هي أحد عناصر الفعالية-
.إذا حتققت الكفاءة لشيء ما، فال يعين هذا بالضرورة حتقق الفعالية به -

إن نطاق الفعالية يتضمن بالضرورة الكفاءة، و لكن نطاق الكفاءة قد ال يتضمن بالضرورة 
]24-23: ، ص ص2004سهيلة حمسن كاظم الفتالوي، [. الفعالية

بعد توضيح بعض املفاهيم األساسية للكفاءة نتطرق إىل عناصر تكوين املعلمني على أساس 
.الكفاءات 
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II-2-1-1 / مفهوم إعداد و تكوين املعلم القائم على الكفاءات:(C.B.T.E)

ا إن برنامج تكوين املعلمني القائم على إتقان الكفاءات حيدد أوال الكفاءات اليت جيب ألن يكتسبه
.املعلم، كما حيدد املعايري و األساليب اليت سيتم على ضوئها تقومي أداء املعلم

إن هذا االجتاه يعتمد على تكوين املعلم على األداء و املمارسة على عكس ما هو معروف يف 
برامج اإلعداد و التكوين التقليدية املبنية على املعلومات و املعارف النظرية، كما دف تلك 

ج إىل حتديد الغايات الدقيقة لتكوين املعلمني، و حتديد جممل الكفاءات و املهارات املطلوبة الربام
بشكل واضح تلزم املعلمني باملسؤولية يف بلوغ هذه املستويات كما يكون القائمون على إعداد 

عمل إن هذا االجتاه احلديث ي. املعلم و تكوينهم مسؤولني عن التأكد من حتقيق األهداف احملددة
على تزويد معلمي املستقبل خبربات تعليمية يف شكل كفاءات تعليمية حمددة تساعدهم على أداء 

]26: ، ص2005مصطفى عبد السميع حممد و آخرون، [ .أدوارهم اجلديدة

II-2-1-2 /لقد نشأت تلك :على الكفاءاتمالفرضيات اليت تبىن عليها حركة التربية القائ
: احلركة على عدة فرضيات و هي

إن املقررات الدراسية سواء املواد التخصصية أو املواد التربوية ال تضمن :الفرضية األوىل-
.لوحدها اكتساب املعلم الكفاءات التدريسية، و إتقان مهاراته

إن عمليتا التعلم و التعليم يصبحان ذات فعالية أكرب ملا يفهم الطالب ما هو :الفرضية الثانية-
.مطلوب منه

إن أهداف هذا الربنامج و الكفاءات التدريسية ميكن حتليلها و تصنيفها، و :ة الثالثةالفرضي-
.حتديد اخلربات و النشاطات اليت ميكن بواسطتها حتقيق األهداف و تعلم و إتقان هذه الكفاءات 
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لفوارق تصبح عمليتا التعلم و التعليم أكثر فعالية عندما تؤخذ بعني االعتبار ا:الفرضية الرابعة-
.بني الطلبة يف االهتمامات و القابليات و القدرات 

.إن اشتراك الطالب بنشاط يف اخلربات التعليمية جتعل التعلم أكثر فعالية :الفرضية اخلامسة-

إن التدعيم املباشر الستجابة الطالب بعد أن يقوم بالفعل أو األداء جتعل :الفرضية السادسة-
.]25-24: ، ص ص2004سهيلة حمسن كاظم الفتالوي، [.التعلم أكثر فعالية

II-2-1-3 /ارتبطت احلركة منذ البداية لقد: ارتباطات حركة التربية القائمة على الكفاءات
:بسلسلة من العوامل نذكر منها

و هي عنصر تطرقنا إليه بإسهاب يف الفصل الثاين، فهذه التكنولوجيا هلا دور :تكنولوجيا التعليم-
ل و تنفيذ منهج احلركة يف عملية التعليم و التعلم، فجميع تلك التطورات العلمية و املهنية يف تسهي

.أدت إىل تصميم مثل نلك الربامج اليت يقوم على إعداد املعلمني و تكوينهم على مبدأ الكفاءات

من لقد جاءت اقتصاديات التعليم منذ البداية كاستجابة إلسقاط الكثري:اقتصاديات التعليم-
املفاهيم االقتصادية و أساليبها على النظام التعليمي و على مراحل التعليم و مستوياته، إذ بدأ 

.هالتركيز على حجم النفقات اليت يتحملها اتمع على التعليم و نواجت

اليت اهتمت بكفاءة التعليم تو قد أدى ذلك بدوره إىل قيام الكثري من البحوث و الدراسا
حيث املناهج و األساليب و الوسائل التعليمية و نسبة النجاح و الرسوب و التسرب الداخلية من

املدرسي، كما عنيت هذه الدراسات بالكفاءات اخلارجية و اليت نعين ا مدى تلبية التعليم 
حلاجات اتمع االقتصادية و االجتماعية من خمرجات النظام التعليمي، و من هنا بدأت برامج 

املعلم-وين املعلمني املطلوب حصوهلا يف معرفة سلوك و اداء الطالبإعداد و تك
لقد تركز االهتمام على إعداد و تكوين املعلمني على معيار الكفاءات اليت عليه اكتساا حىت 

.يتمكن من اداء مهامه بسهولة
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الدقيق خلطوات تتجه خمتلف السلطات التربوية يف عاملنا املعاصر إىل التقييم : حركة املسؤولية-
و هنا يتزود . العملية التربوية و قياس عائده حىت ال يكون هناك ضياع يف اجلهد و الوقت و املال

املسؤولون عن برامج تكوين املعلمني بقوائم األداء اليت ميكن من خالهلا مالحظة و قياس أداء 
تربوية من الطالب، و املعلم، فضال عن حتمل مسؤولية أي فشل يف أي جمال للعملية ال-الطالب

.الكتاب و الوسيلة، و األسلوب و غريها
املعلم مسؤولية ما هو متوقع منه أن يعرف و أن يعمل -و يف ظل هذا املفهوم، يتحمل الطالب

املعلم ضمن الربنامج يعتمد على تقدمه و سرعته اليت تتواءم مع -ليمنح الشهادة، فتقدم الطالب
.قدرته

ترتكز هذه احلركة على العديد من االجتاهات التربوية و النفسية املعاصرة يف :التعلم االتقاين-
التعليم من أجل اإلتقان، اليت حتدد مسبقا معيارا : جماالت التربية و علم النفس و اليت من أمهها

.يكون سقفا للعملية التعليمية يستهدف الوصول إليه من خالل االهتمام باألداء

تعتين حركة التربية القائمة على أساس الكفاءات على مفهوم التكوين و املمارسة :العمل امليداين-
املعلم على امتالك القدرة على األداء العملي -و املشاهدة بدال من التعليم اللفظي ملساعدة الطالب

املنتج، و ليس على امتالك املعلومات و إسهامها يف تطوير األداء املرتبط ا، و بذلك يتحقق 
، ص2004سهيلة حمسن كاظم الفتالوي، .[ لتكامل بني اجلانب النظري و اجلانب التطبيقيا

.] 26-25:ص

II-2-1-4 /هناك: السمات املميزة حلركة إعداد و تكوين املعلمني القائم على الكفايات
جمموعة من السمات اليت يتميز ا أسلوب إعداد و تكوين و تأهيل املعلم القائم على الكفاءت عن 

:من األساليب و تتلخص يف ما يليغريه

اليت يتطلبها عملهم، فإم بذلك يتمكنون من الكفاءاتاملعلمني عندما يعرفون-إن الطلبة-
حتديد األهداف اليت يعملون من أجل حتقيقها و يستطيعون بسهولة معرفة ما جيب هلم أن يتعلموه 

وصوال لتحقيق األهداف املنشودة
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اسطة حتليل خاص لوظائف العلم و أدواره و املهام اليت من الواجب القيام تتحدد الكفاءات بو-
.ا
توضع الكفاءات اليت يتوقع من املعلم القيام ا داخل القسم الدراسي و خارجه، يف صور -

أهداف سلوكية ميكن مالحظتها و قياسها و يعد األداء يف التدريس للطالب معيار للحكم على 
ة التدريسمدى جناحه يف عملي

االهتمام بالفروقات يف القابليات و احلاجات الذاتية للمعلمني و العمل على تقديرها-
تتميز جمموعة الكفاءات التدريسية يف الربنامج بالتدرج و االنتظام يف جمموعات يسهل ترمجتها -

.املعلم على حتصيلها الواحدة تلو األخرى-إىل خربات تعليمية، و يعمل الطالب
املعلم ضمن الربنامج يعتمد بشكل أساسي على مدى سرعته اليت توافق -تقدم الطالبإن-

املعلم مسبقا بضرورة إجنازه عمليا للمهارات اليت حيددها -قدرته و إمكانياته، و يعرف الطالب
برنامج التكوين وفق معايري موضوعة و متفق عليها من طرف اجلميع، و ذلك كشرط أساسي 

لتخرجه
ألسلوب مينح فرصا أكرب للتأكد من املستوى احلقيقي للخرجينيهذا ا-
يتميز الرنامج يف االعتماد الواسع على التقنيات التربوية يف عمليات إعداد الطلبة و تكوينهم-
االهتمام بتضييق الفجوة بني التنظري و التطبيق، و ذلك بتعزيز الترابط و التكامل بني االني -

ي يف برنامج إعداد و تكوين املعلمني يف تعليمهم و تعلمهم حملتوى هذا الربنامج، النظري و االتطبيق
و بذلك تتحول النظريات و األسس العلمية إىل كفاءات تدريسية يظهر أثرها يف أداء ملعلم و عمله 

اط و من خالل أداء املعلم و ممارسته املهنية يف خمتلف املواقف التدريسية تظهر و تالحظ أمن. املهين
.السلوك اليت جيب إعادة تكوينها و تعديلها

من خمتلف املصادر ليحصل الطالب على معلومات Feed Backاالستفادة من التغذية الرجعية -
.منظمة و مستمدة من خالل تقدمه يف الربنامج

كون املعلم واضحة و معلومة لديه، و ي-تكون املعايري املراد استخدامها لتقومي كفاءات الطالب-
مسؤوال إزاءها، و هذه املعايري تكون حمددة مبستويات متوقعة لإلتقان يف ظل ظروف معينة و معلنة 

مسبقا
املعلم من مالحظة واقع سلوكه و تصرفاته املهنية، و من خالل -يستدل على كفاءة الطالب-

أسلوب اجتهاده و مثابرته يف أعماله و ممارساته اليومية املتجددة
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ألسلوب على االستفادة من استخدام معظم املستحدثات التربوية لتحقيق أهدافه و يؤكد هذا -
التعليم املصغر، استخدام الكمبيوتر و االنترنت يف التعليم و التعلم و : من بني هذه املستحدثات

.غريها
لم الذايتإن هذه الربامج تعتمد على العديد من االجتاهات التربوية و النفسية املعاصرة و منها التع-
حتديد احملتوى الذي يوفر الكفاءات من مفاهيم و مبادئ و مهارات و أمثلة توضيحية هلا، فضال -

عن حتديد خمتلف االستراتيجيات و اإلجراءات و األساليب و الوسائل و األنشطة املسامهة يف 
التدريس و التكوين لتحقيق أهداف الربنامج

املعلم على معلومات منظمة و مستمرة -لكي حيصل الطالبتستخدم أنواعا خمتلفة من التقومي،-
من خالل تقدمه يف الربنامج 

يتم التقومي من خالل األداء النظري و األداء العملي عن طريق املتابعة من القائمني عليه -
االهتمام بالعمل امليداين من أجل تسهيل عملية اكتساب الكفاءات اليت ستستخدم من طرف -

.يف التدريساملعلمني

يعتقد املدافعون عن حركة تكوين املعلم القائمة على الكفاءات، يف أا صاحلة لكل املراحل و لكل 
املواد، و أا طريقة بسيطة و واضحة و موضوعية و منطقية و عملية و علمية و وظيفية و هي 

االجتاه يعد األداة املنطقية و بالتايل تصل بالتعليم إىل  الفعالية و اإلبداع ،كما أم يرون أن هذا 
الضرورية اليت متكن خمتلف معاهد و مؤسسات تكوين املعلمني من حتقيق النوعية املطلوبة و اجليدة 

سهيلة حمسن [.من التكوين املبين على أساس تكافؤ الفرص و مراعاة اجلوانب االقتصادية للتكوين
]33-30: ، ص ص2004كاظم الفتالوي، 

II-2-2 /ن املعلم على أساس املهاراتإعداد و تكوي :

ظهر هذا االجتاه ملواجهة التغريات احلادثة يف اتمع و ما تبعها من ظهور مصادر و أدوات و 
و تتلخص الفكرة . أساليب جديدة للتدريس مما أدى إىل وجود تصور يف إعداد و تكوين املعلمني

األساس، حيث أن عملية التدريس الفعال الرئيسية هلذا االجتاه إىل أن كفاءة املعلم و أداؤه  هو
املعلم من تلك املهارات، زاد -ميكن حتليلها إىل جمموعة املهارات التدريسية، و اذا متكن الطالب
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ذلك من احتمال أن يصبح معلما ناجحا، و يؤدي هذا االجتاه إىل الرفع من مستوى مهارات املعلم 
و تكوين املعلمني، البد من توافر بعض الشروط و لكي ينجح هذا االجتاه يف إعداد. التدريسية
:نذكر منها

حتديد املهارات التدريسية الواجب تصمينها يف برامج التكوين يف ضوء أهداف املدارس و -
اهليئات املهنية املختلفة

الربط بني برامج اإلعداد و التكوين و مؤسسات إعداد و تكوين املعلمني، و برامج التكوين -
دمةأثناء اخل

الربط بني اجلانب  النظري للربامج و التدريب امليداين داخل املدارس-
مصطفى عبد السميع حممد و آخرون، .[ حتديد معايري لتقومي ما حيوزه الطالب املعلم من تقدم-

.]26:، ص2005

II-2-3 /إعداد و تكوين املعلمني وفق أسلوب التدريس املصغر:

املعلم للتدريب على األنشطة -دف إىل إتاحة الفرصة للطالبيعترب التدريس املصغر أداة متقدمة
املعلم جتربة -التعليمية و إكسابه املهارات التدريسية املنشودة، و كذلك خوض هذا الطالب

.التدريس الفعلي يف املدارس

هو أسلوب حديث و فعال يف إعداد و تكوين املعلم، و Micro-Teachingو التدريس املصغر 
بوالية كاليفورنيا Stanfordتصميم أول دورة للتدريس املصغر يف جامعة ستانفورد لقد مت

حيث ظهرت يف هذا الوقت برامج إعداد و تكوين للمعلم ،بالواليات املتحدة األمريكية عام 
حديثة قائمة على التدريس كمهارات، و لقد جاءت كرد فعل للعديد من البحوث التربوية اليت 

ل إعداد و تكوين املعلم و اليت أثبتت بأن الربامج التقليدية يف إعداد و تكوين املعلم أجريت يف جما
املعتمدة على املقررات الدراسية من جهة و على التربية العملية مبنظورها التقليدي من جهة أخرى، 

مل تعد فعالة لتلبية حاجيات اتمع و متطلباته من حيث ختريج معلم كفء قادر على القيام
.بأدواره املتغرية إزاء التطورات احلضارية املعاصرة
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بدراسة توصلت إىل أن معامل االرتباط بني Nagel et Richmanو قام ناجل و ريتشمان 
التخصصية منها و التربوية و النجاح يف التربية العملية ضعيف -النجاح يف إعداد املواد الدراسية

.جدا

أكملوا معلمني-بدراسة ملقارنة تدريس طالبBausell et Moodyكما قام بوسل و مودي 
دراسة املواد التربوية ، و بني طالب مل يبدؤوا يف دراسة هذه املواد بعد، فتوصل الباحثان إىل أنه ال 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني حتصيل تالميذ كل من الفريقني، و كانت النتيجة اليت توصل 

إعداد و تكوين املعلم التقليدية ال تؤدي إىل زيادة يف حتصيل التالميذ إليها الباحثان هي أن برامج
.الدارسني

II-2-3-1 /هو ممارسة حقيقية للتدريس على مقياس مصغر من عدد :تعريف التدريس املصغر
التالميذ، و يف مدة التدريس و هو مصمم خاصة لتنمية املهارات اجلديدة و تنقيح و تطوير 

.مهارات سابقة 

املعلم من خالل هذا األسلوب بتدريس درس مصغر حمدد األهداف موعة صغرية -لبيقوم الطا
املعلم الذي يتراوح عددهم من مخس إىل عشر أشخاص ملدة -من زمالء الطالب-من املتعلمني

قصرية من الزمن تتراوح من مخس إىل عشر دقائق عادة ما يتم تسجيل هذه الدروس بكامريا 
املعلم -هدة لالستفادة من النقد البناء لألستاذ املشرف و الزمالء و الطالبالفيديو و اعادة املشا

Feed Backو يعيد الطالب املعلم تدريسه مرة أخرى لالستفادة من التغذية الرجعية . نفسه

الناجتة عن عمليات النقد البناء يف حماولة لتحسني مهاراته املستهدفة و حتسني أدائه التدريسي
التخطيط للتدريس مث التدريس و : مراحل التدريس املصغر للطالب املعلم كما يليو ميكن حتديد 

املالحظة من قبل املشرف و الزمالء و بعد ذلك التسجيل بالفيديو و نقد املشرف و الزمالء و 
.النقد الذايت
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II-2-3-2 /إن من أهم األسس اليت يعتمد عليها :األسس اليت يرتكز عليها التدريس املصغر
:ملصغر ما يليالتدريس ا

أنه تدريس حقيقي جيري فيه تعليم جدي بالرغم من أن الوضع التعليمي يف الدرس هو وضع -
مصطنع

يقلل التدريس املصغر من صعوبات التدريس العادي، و ذلك بسبب ختفيض حجم الدرس و -
مدته و كذا عدد التالميذ الذين يتلقون الدرس

لى مهارة حمددة ينصب الدرس على أدائها، مثل طرح يف التدريس املصغر، يكون التركيز ع-
األسئلة أو املناقشة أو غريها

يسمح التدريس املصغر من التغذية الرجعية يف التدريس، إذ بعد تدريس درس مصغر، يشرع -
مصطفى عبد [.املعلم يف عملية نقد شاملة، مما ميكنه من تنمية مهاراته و حتسني أدائه-الطالب

]131-129: ، ص ص2005آخرون، السميع حممد و

II-2-3-3 /مربرات استخدام أسلوب التدريس املصغر يف برامج إعداد و تكوين املعلمني:
:مايليو من أمهها

مسايرة اإلنفجار املعريف و االستفادة من التقدم التكنولوجي يف عملية تكوين املعلم مبا يتفق مع -
.التطورات العلمية و التكنولوجية

.قاللية املعلم يف التكوين و املمارسة مما يولد الدافعية الداخلية يف حتقيق ذاتهتنمية است-
.تعويد املعلم على التقومي الذايت ألدائه و حماولة اكتشاف نقاط ضعفه و معاجلتها-
.معاجلة مشكلة تدين مستوى األ داء للمعلمني عن طريق القيام مبمارسات تعليمية مصغرة-
اإلجيابية حنو مهنة التدريس، و ذلك ال يتحقق إال بتمكن املعلم من املهارات تكوين االجتاهات -

.]28-27: ، ص ص2005مصطفى عبد السميع حممد و أخرون، [.التدريسية و التحكم فيها
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II-2-4 /إعداد و تكوين املعلم وفق أسلوب النظم:

صول إىل أفضل احللول املنطقية يعد أسلوب النظم مدخال يف معاجلة املشكالت التعليمية املعقدة للو
الفعالة بأقل تكلفة ممكنة و يقوم هذا األسلوب على مفهوم النظام، و يعرف بأنه جمموعة من 

و قد استخدم هذا األسلوب .األجزاء اليت تترابط فيما بينها لتحقيق هدف معني وفقا خلطة حمددة
يف اال التربوي حلل املشكالت التعليمية

: و يتكون الربنامج املتكامل إلعداد و تكوين املعلمني من أربعة أجزاء كاآليت:ممكونات النظا- 

تشمل مجيع العناصر اليت تدخل النظام من أجل حتقيق هدف أو عدة وnputI::املدخالت-
األهداف و احملتوى، و : أهداف حمددة، ففي عملية إعداد و تكوين املعلم تكون املدخالت هي

شطة و الطالب و أعضاء هيئة التدريس و املكتبة و التجهيزات، و القاعات، و األساليب و األن
.البيئة التعليمية بشكل عام و غريها

و هي جمموعة التفاعالت اليت حتدث بني عناصر مدخالت النظام و Process:  العمليات-
ة إعداد و تكوين دف إىل احلصول على املخرجات املطلوبة، و من العمليات اليت حتدث يف عملي

عمليات التدريس اليت يقوم ا األساتذة و ما حيدث فيها من تفاعل، و عالقة األساتذة : املعلم هي
بالطالب املعلمني، و كافة األنشطة التربوية الطالبية، و االختبارات و أساليب التقومي املختلفة و 

.غريها

ققها النظام نتيجة للعمليات و التفاعالت اليت هي النتائج النهائية اليت حيو Output:املخرجات-
متت بني املدخالت، و من خمرجات نظام إعداد و تكوين املعلمني هي التوصل إىل معلم كفء، 

.ماهر و متمكن، يتصف باملواصفات املرغوبة اليت مت حتديدها يف األهداف مسبقا 
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قومي للمخرجات اليت مت التوصل إليها و هي عبارة عن عملية ت:Feed Backلتغذية الرجعيةا-
يف ضوء األهداف املوضوعة للنظام، للتعرف على مدى حتقيق هذه األهداف و نواحي القوة و 

و يتم التعرف على التغذية الرجعية يف برامج إعداد و تكوين . الضعف يف أجزاء النظام كلها
مصطفى عبد السميع حممد و [.املعلمني من خالل بناء أدوات و مقاييس لتقومي هذه الربامج

.]29: ، ص2005أخرون، 

:وميكن توضيح ما سبق ذكره من خالل الشكل التوضيحي التايل

مكونات النظام:02الشكل رقم 

30:،ص2005مصطفى عبد السميع حممد و آخرون،:املصدر

III- / املتخصص للمعلمنيأهداف التكوين األويل:

يسعى التكوين األويل للمعلمني لتحقيق جمموعة من األهداف اليت تعد مبثابة القاعدة األساسية 
:ملزاولة مهنة التعليم و نذكر  من أمهها ما يلي

املعلمني املعلومات و املهارات و املعارف يف حقل -يهدف التكوين األويل إىل إكساب الطالب-
.و العمل على حتيينها و جتديدها باستمراراملادة الدراسية 

المخرجات العملیات المدخالت

التغذیة الرجعیة
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البد للتكوين األويل أن يكون مصدرا لكل املعلومات و املعارف الضرورية أو معظمها ملمارسة -
مهنة التعليم، و الذي يتم داخل معاهد و كليات التربية و تكوين املعلمني، و ذلك ألن معظم 

اخل هذه املعاهد قد أتوا من العديد من املعلمون الذين خيضعون لفترة التكوين د-الطالب
.اجلامعات ذات التخصصات و الفروع املختلفة

إن التكوين األويل يساهم بشكل كبري يف تعزيز بعض املهارات املهنية للمعلمني، و بالتايل البد -
ع املعلمني عليها و على مجي-من التركيز على املمارسات التعليمية املهنية، و كذا تعريف الطالب

الوسائل اليت تساعدهم يف القيام مبهمتهم و البد أن تتكيف تلك املمارسات املهنية التعليمية مع 
.خمتلف املواقف التربوية

يهدف هذا التكوين األويل إىل متكني املعلم من معظم املعلومات اليت ختص البيئة املدرسية و -
لتحكم يف العلوم اإلنسانية املرتبطة باحلقل املؤسسات التربوية و النظام التربوي التعليمي، و كذا ا

.التربوي التعليمي
املعلمني أثناء فترة التكوين األويل إىل فترة تكوين -يف بعض البلدان املتقدمة، خيضع الطالب-

املعلمون من اخلوض يف اإلطار القانوين -إداري ،دف من ورائه إىل متكني هؤالء الطالب 
م التربوي قصد تعويضهم مبختلف اهليئات املتواجدة داخل تلك للمؤسسات التربوية و النظا

املؤسسات التربوية ،و كذا مجيع املؤسسات األخرى املتواجدة يف احمليط املباشر و غري املباشر و 
ذلك مثل اللجنة التربوية للصحة و املواطنة، و خمتلف االس التربوية، و كذا مراكز التوجيه و 

.]Roger. François. Gauthier et autres, 2003, p p: 36-38. [خلا...اإلعالم التربوي 

،و هي مرحلة التكوين أثناء اخلدمة حلة األخرية من تكوين املعلمني و األساتذة أما املر
و نظرا لألمهية الكبرية و احليوية اليت يكتسيها هذا النوع من التكوين يف احلياةاملهنية للمعلمني، فقد 

كامال يهتم بدراسة التكوين املستمر أو مبا يصطلح عليه التكوين أثناء اخلدمة خصصنا مبحثا 
.للمعلمني
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La formation continueالتكوين املستمر للمعلمني:املبحث الثالث

La formation en cours de serviceالتكوين أثناء اخلدمة

إن تكوين املعلم يف اتمع املتطور و السريع التغري، ال ينتهي مبجرد خترجه من كليات التربية أو 
بل جيب أن يكون هذا التكوين عملية مستمرة و متجددة ،من معاهد إعداد و تكوين املعلمني

ورات دف حتقيق النمو املهين أثناء مزاولة العمل، هذا النمو الذي أضحى ضرورة حتمية من ضر
اجتاه العصر احلديث، الذي يتطلب منا القدرة على التفكري و املراجعة و التحصيل يف أقل وقت و 

بأقل جهد و تكلفة من أجل مالحقة كل جديد، ليكون مبثابة القوة و االرتقاء مبهنة التعليم إىل 
]225: ، ص2003حممد أمحد كرمي و أخرون، [ .مستوى العصر و متطلباته

I- /املربرات العلمية و املهنية اليت توجب تكوين املعلم أثناء العوامل و
توجد جمموعة من العوامل اليت جتعل من عملية التكوين املستمر للمعلم ضرورة حتمية :اخلدمة

:و من بينها

I -1 /التغري يف االجتاهات التربوية:

لة يف امليدان التربوي، مما كثريا ما تظهر اجتاهات تربوية حديثة نتيجة للبحوث و الدراسات املتواص
يؤدي إىل تأثري واضح على الفكر املوجه ملسار العملية التربوية، و هذا التأثري يترجم إىل خمتلف 

القرارات و اإلجراءات اليت تعين الكثري بالنسبة للمعلم، فهو يف مراحل تكوينه األولية مل يعد ألمور 
لالزمني، و خاصة إذا كان األمر يعين أدوار جديدة عدة، و بالتايل فالبد من الدراسة و التدريب ا

جيب أن يقوم ا املعلم باإلضافة إىل ما يقوم به فعال، و الذي سبق و أن كون من أجله على 
ممارسته، و هنا يكون التدريب مهما ليس للمعلم وحده فحسب و لكن ملستوى املهنة يف حد 

.ذاا، و لنوع اخلدمة التعليمية املتاحة أيضا 
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I -2 /التطور العلمي املتزايد:

إن العلم يف تطور مستمر و ليس من املعقول أن يقف العلم عند مستوى ما تعلمه املعلم قبل 
التحاقه باملهنة، و لذلك فإن تزايد املعارف يف جمال التخصص و عزلة املعلم عنه جيعله خمتلفا عن 

تاح على مصادر املعرفة للتالميذ أو بعضهم مسرية العلم، يف الوقت الذي قد تتاح فيه فرص االنف
على األقل، مما جيعل املعلم يف النهاية يف موقف ال يليق به أو مبهنته، لذلك فمن الضرورة مبكان أن 
تتاح الفرص املتواصلة للمعلم، ليعرف ما مت التوصل إليه من آخر البحوث و النتائج سواء يف جمال 

و يف حاجة أيضا إىل مصادر املعرفة من جمالت و دوريات و التخصص أو يف اال التربوي، و ه
. غريها، مما يساعد على املزيد من التكوين املستمر

I -3 /القصور يف مستويات األداء املهين للمعلم:

إن املعلم أثناء مزاولته ملهنة التدريس فهو خيضع موعة من التقوميات اليت يقوم ا املسؤول عن 
العملي للمعلم، فهو يرى مستويات األداء املهين لدى جمموعة من املعلمني، و بالتايل النمو املهين و

يستطيع اخلبري حتديد مواطن القصور يف تلك املستويات، مما يستلزم خضوع املعلم لفترة تكوينية 
أثناء اخلدمة

I -4 /احلاجات املهنية للمعلمني:

ك يف معارفه أو مهاراته أو مفاهيمه أو غري ذلك كثريا ما يشعر املعلم بنقص لديه، و قد يكون ذل
من جوانب تكوينه كصاحب مهنة، إذ أن املعلم هو أقدر من يستطيع أن حيدد احلاجات املهنية، 

ألنه هو القائم على تنفيذ املنهج و على العمل الفعلي، و هو الذي يستطيع حتديد مواطن الضعف 
ل من عملية تكوين املعلم أثناء اخلدمة أمرا ضروريا و القوة بشكل مباشر، و كل تلك العوامل جتع

.و مربرا علميا 
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I -5 /املناهج اجلديدة:

أصبح من املألوف أن تتغري املناهج، و أن تتطور أيضا نتيجة العتبارات علمية و اجتماعية عديدة، 
يجد صعوبة كبرية و النتيجة الطبيعية هو أن املعلم الذي اعتاد على مناهج معينة لفترة زمنية معينة س

يف تنفيذ مناهج جديدة، و سيظل لعدد من السنوات ينفذ تلك املناهج من خالل احملاولة و اخلطأ، 
حىت يصل إىل ما جيب أن يكون، و عندئذ ميكن أن يتغري املنهج أو يتم تطويره، و املناهج اجلديدة 

لمعلم من خالل مراجعة مصادر ال تعين فقط الكتب املدرسية اجلديدة، و لكنها أيضا تعين تكوينا ل
تعلمه و الوسائل التعليمية اليت يستخدمها، و إثر ذلك يبقى املعلم يف حاجة مستمرة للدراسة و 

التكوين بصفة متواصلة

I -6 /التطور يف أساليب التدريس:

يف هذه كثريا ما يقدم خرباء املناهج و البحوث التربوية يف هذا اال طرقا جديدة لتنفيذ املنهج، و 
احلالة يكون من املتوقع عدم تنفيذ املعلم للطريقة التدريسية مبا حيقق األهداف، و عندئذ جند أن 

النقد يوجه إىل الطريقة ذاا، بينما اخلطأ يكون يف مستوى املعلم و عدم متكنه من استخدام 
ممارسات تعليمية الطريقة و تنفيذ املنهج من خالهلا، و هنا تظهر احلاجة املاسة إىل تكوينات و

.إضافية للمعلم

I -7 /استخدام تكنولوجيا جديدة:

عندما تظهر تكنولوجيا جديدة و يشيع استخدامها يف جمال التربية سرعان ما تنتقل إىل املستوى 
املدرسي، و هنا يواجه املعلم حتد جديد، فاملعلم هو يف حاجة إىل تعلم و تكوين و استمرار 

ديدة يف جمال التربية، و من غري املقبول أن يطلب منه استخدام أي الستخدام كل تكنولوجيا ج
تكنولوجيا جديدة دون أن يعد أو يكون لذلك ألن األمر متعلق مبهنة ميارسها معلم صاحب مهنة 

.ذات أصول و قواعد حتكمها
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I -8 /التطور يف جمال الوسائل التعليمية:

ع مباشرة على املدارس، و يقتصر دور املعلم على كان من الشائع أن تعد الوسائل التعليمية و توز
استخدامها أثناء التدريس، وفق قواعد و أصول سبق له دراستها يف مرحلة تكوينه األويل، و لكن 

مع تطور الفكر التربوي و البيداغوجي أصبحت الوسائل التعليمية إما سابقة اإلعداد أو وسائل 
.تخطيط هلا و إعدادها و استخدامها و صيانتهاتعليمية يقوم املعلم و التالميذ معا بال

و من هنا أصبح لزاما على املعلم التزود مبهارات جديدة من أجل القيام بأعباء هذه املسؤولية 
.اجلديدة، مما حيتم عليه اخلضوع لدراسة و إعداد و تكوين مستمر

I -9 /التطور يف جمال أساليب التقومي:

ول عن عملية تقومي التالميذ يف اية العام الدراسي، و كان يقوم ظل املعلم لفترة طويلة هو املسؤ
مستويات التحصيل املعريف، و لكن مع التطور العلمي أصبحت هناك جوانب أخرى جيب 

خضوعها للتقومي، و أصبحت هناك وسائل عديدة ميكن استخدامها يف هذا اال، كما أصبحت 
واء بالنسبة للتالميذ أو املعلم نفسه، أو الكتاب، أو عملية التقومي عملية أساسية يف كل شيء، س

املنهج، أو االمتحانات يف حد ذاا، و أصبح املعلم مطالبا بتقومي ذاته، و عليه أيضا تعليم تالميذه 
كيفية تقومي الذات، و بالتايل كل هذه املمارسات جتعل من عملية مواصلة تكوين املعلم ضرورة 

.حتمية

I -10 / وظائف أخرىالترقية إىل:

عند ترقية املعلم إىل وظيفة أخرى سيكون عليه أن يتقن معارف و مهارات جديدة، حىت يتمكن 
من أداء العمل اجلديد بكفاءة، و لذلك فإن انتقاله أو تعيينه يف الوظيفة اجلديدة دون إعداد أو 

سه نتيجة شعوره تكوين يزيد من احتماالت الفشل لديه، خاصة أنه سيكون مفتقدا لثقته يف نف
بالضعف و العجز عن أداء املهام و األعمال املطلوبة منه، لذلك فإن ترقية املعلم لوظيفة أخرى 
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-130: ، ص ص1999فارعة حسن حممد، [. تستلزم خضوعه لدورات تكوينية بشكل متواصل

134[

:العوامل و من أمههاو هناك من يرجع احلاجة امللحة لتكوين املعلمني أثناء اخلدمة إىل جمموعة من 
أضحت غري إن فترة التكوين األويل اليت خيضع هلا املعلمون يف كليات و معاهد تكوين املعلمني،-

كافية اة متطلبات مهنة التعليم العديدة، و ذلك ألن حقل املعارف و املعلومات يتجدد و 
" وينات مستمرة و هييتطور باستمرار و بسرعة فائقة، و لذلك فالبد من إخضاعهم إىل تك

و متكنهم من حتيني معارفهم باستمرار مبا يتماشى مع املعلومات و املهارات " تكوينات أثناء اخلدمة
.اليت يتطلع هلا التالميذ و الواجب نقلها هلم

إن بعض املعارف و املعلومات و املهارات ال ميكن اكتساا من طرف املكونني ما مل خيضعوا -
ية مستمرة، و ذلك يرجع بالدرجة األوىل إىل طبيعة مهنة التعليم و خصوصياا إىل تكوينات مهن

كمهنة قائمة حبد ذاا مثلها مثل باقي املهن
مبا أن األهداف اليت حتددها سياسات التكوين املهين للمعلمني تتكامل و تنسجم مع أهداف -

ع املكونني لفترات تكوينية التكوين أثناء اخلدمة و ال تتعارض معها، لذا فكان الزما خضو
[Roger- Francois Gauthier, 2003,p:34 ] .مستدمية من أجل حتقيق النمو و التقدم املهنيني

II - /من إعداد املعلم إعدادا و تكوينا كافيني قبل مزاولة بالرغم:التكوين أثناء اخلدمة

ربات الفعلية اليت يكتسبها املهنة مازال أمرا أساسيا فإن نوع التدريس يتأثر إىل حد كبري باخل
لذلك يعترب برنامج التكوين أثناء اخلدمة وسيلة ممتازة لتزويد و تنمية تلك . املعلمون من عملهم

حممد أمحد [. اخلربات من اجل الدفع باملدرس حنو النمو يف مجيع نواحي املهنة اخلاصة و العامة
.]231: ، ص2003كرمي و أخرون، 

II -1 /هناك العديد من التعاريف اليت أوردها اخلرباء يف جمال :ء اخلدمةتعريف التكوين أثنا

:التكوين أثناء اخلدمة و لعل من أمهها ما يلي
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هو تلك العملية اليت يء وسائل التعليم و تعاون املعلمني على اكتساب الفعالية يف أعماهلم -
ربات و مهارات و اجتاهات تزيد من احلاضرة و املستقبلية و هو مبثابة نشاط مستمر لتزويد املعلم خب

.مستوى أدائه ملهنته

هو ذلك النشاط اإلنساين املخطط له و اهلادف إىل إحداث تغيريات يف املتكونني من ناحية -
.املعلومات و املهارات و اخلربات و االجتاهات و معدالت األداء و طرق العمل و السلوك 

كوين أثناء اخلدمة هو جمموعة من الربامج و الدورات الطويلة الت" و لعل التعريف األكثر مشوال هو 
أو القصرية و الورشات الدراسية و غريها من التنظيمات اليت تنتهي مبنح خمتلف الشهادات أو 

املؤهالت الدراسية، و دف إىل تقدمي جمموعة من اخلربات املعرفية و املهارية و الوجدانية الالزمة 
لعلمي، و االرتقاء بأدائه التربوي و األكادميي من الناحيتني النظرية النظرية و للمعلم لرفع مستواه ا

]172:، ص2005مصطفى عبد السميع حممد و أخرون، " [العملية

:و يستند مفهوم التكوين أثناء اخلدمة إىل أن املعلم
.شأنه يف ذلك شأن غريه من أصحاب املهن األخرى-
ل و يؤديه بالصورة املطلوبة طوال فترة خدمته، على أساس ذلك ال يستطيع املعلم أن يقوم بعم-

حممد [. التكوين الذي خضع له قبل التحاقه باملهنة أي التكوين األويل مهما بلغت درجة جودته
]228: ، ص2003أمحد كرمي و أخرون، 

II -2 /ميكن تقسيم التكوين أثناء اخلدمة إىل أربعة أنواع :أنواع التكوين أثناء اخلدمة
:اسية و هيأس

II-2-1 /و هو الذي يستهدف تنمية املعلم مهنيا نتيجة التغري املستمر :التكوين للنمو املهين
الذي يطرأ على املناهج، و أساليب التعليم و الوسائل التعليمية
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II-2-2 /من اجل رفع كفاءة احلد األدىن الالزم ملمارسة املهنة، و :التكوين بقصد التأهيل
اد املعلمني الذين ال حيملون مؤهالت علمية أو تربوية، لرفع كفاءام هذا النوع يستهدف يف اعد

إىل احلد الذي ميكنهم من ممارسة املهنة بنجاح

II-2-3 /مع أن اهلدف من التكوين جبميع :التكوين لتغيري السلوك و االجتاهات و القيم
مهنية، إال أن هناك أنواعه هو تغري السلوك يف نواحيه املختلفة سواء أكانت مهارية أو قيمية أو 

نوع من التكوينات يستخدم فيها األسلوب املباشر لتغيري السلوك من ناحية معينة، مثل حتسني 
العالقات اإلنسانية املختلفة عن طريق تفهم أعمق للنفس و لآلخرين، و تنمية القدرة على االبتكار 

و اإلبداع

II-2-4 /عمليات الترقية نقل املعلم حيث تقتضي :التكوين إلعداد املعلمني ألعمال جديدة
من موقع إىل موقع آخر و هذا جيب أال يتم إال مبوجب إعداده و تكوينه على املهارات اليت يتطلبها 

.]236-235: ، ص ص2003حممد أمحد كرمي و أخرون، [. العمل اجلديد

II-3 /إن عملية التخطيط :مراحل التخطيط الفعال لربامج التكوين أثناء اخلدمة

املعلمني أثناء اخلدمة يعد أمرا يف غاية الصعوبة و التعقيد، و حيتاج من القائمني عليه إعداد لتكوين 
برامج عالية اجلودة، و لضمان جناح و فعالية هذه الربامج التكوينية فالبد من توافر جمموعة من 

:العوامل الضرورية و من أمهها
لتكوين عن طريق البحث عن معلومات وفرية البد من حتديد جمموعة املعلمني املستهدفني هلذا ا-

عنهم، الختيار املواد التعليمية و اإلجراءات اليت تتوافق مع مستويام
البد من اختيار و حتديد الوقت املخصص هلذه الربامج، إذ جيب أن يشتمل املدة الزمنية -

للربنامج، و الوقت املالئم من العام الدراسي لتنفيذه 
.مبمارسة النشاطات الالزمةحضاء املناسب للتكوين بعناية فائقة، لتسمجيب اختيار الف-
جيب أن يتم اختيار أنواع املواد التعليمية و النشاطات التكوينية على أساس األهداف و -

.اإلمكانيات املتاحة
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التقومي املنتظم لربامج تكوين املعلمني، للحصول على خمتلف املعلومات حول مدى حتقيق -
.داف، و تزويد مصممي الربامج مبعلومات لتحسني تلك الربامج يف املستقبلاأله

:أما بالنسبة إىل مراحل هذا التخطيط فهو يشتمل أربع مراحل أساسية و هي

II-3-1/مرحلة حتديد االحتياجات التكوينية:

وين و من أكثر و نعين ا حتديد املهارات املطلوب إكساا أو تنميتها لدى األفراد املعنيني بالتك
:االحتياجات التكوينية لدى املعلمني

.األساليب احلديثة يف طرق التدريس-
.التفاعل مع التالميذ-
.اختيار األنشطة التعليمية و تنظيمها-
.تنظيم املادة الدراسية-
.تصميم و استخدام الوسائل التعليمية-

II-3-2 /مرحلة تصميم الربنامج التكويين:

رمجة األهداف إىل موضوعات تكوينية، و حتديد األساليب اليت سيتم استخدامها و نعين ا ت
بواسطة املكونني يف توصيل موضوعات التكوين إىل املعلمني، كما يتم حتديد الوسائل التعليمية 

الواجب استخدامها، و كذلك حتديد املكونني يف هذه الربامج و ميزانية التكوين اليت ترصدها عادة 
التربوية العلياالسلطات 

II-3-3 /و تتضمن عدة أنشطة مهمة مثل حتديد اجلدول :مرحلة تنفيذ الربنامج التكويين
الزمين للربنامج، و حتديد مكان التكوين، و كذا املتابعة اليومية إلجراءات تنفيذ الربنامج خطوة 

.خبطوة
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II-3-4 /مرحلة تقييم الربنامج التكويين:

موعة من اإلجراءات اليت تقاس ا كفاءة الربنامج و مدى جناحه و هي املرحلة اليت تعتمد على جم
يف حتقيق األهداف املرسومة ،و يكون هذا التقييم إما أثناء تنفيذ الربنامج أو من خالل املتابعة 

:الدقيقة لنتائج هذا التكوين بعد انتهاء الربنامج، و من أهداف هذا التقييم نذكر ما يلي
ليت حدثت خالل تنفيذ الربنامج من حيث إعداده أو تقييمه و تنفيذه و الوقوف على الثغرات ا-

معرفة أسباا، للعمل على جتنبها مستقبال
مدى جناح املكونني يف نقل املادة التكوينية للمعلمني-
إعطاء صورة واضحة حول مدى استفادة املعلمني املكونني بعد فترة من التكوين و مدى الفائدة -

لتكوين و هناك عدة أساليب للتحقق من ذلكاليت حققها ا
دراسة التطورات و التحسينات اليت طرأت على العمل يف املؤسسات التربوية اليت يعمل فيها -

هؤالء املعلمني 
اإلختبارات حيث ميكن بواسطتها الكشف عن مدى استيعاب املعلمني للربنامج التكويين-
الذين حصلوا على الترقيات نتيجة كفاءام و سلوكهم الترقية عن طريق معرفة عدد املعلمني -

اجليد يف العمل
اموعة الضابطة و ذلك عن طريق إجراء مقارنة بني جمموعة املعلمني اليت خضعت للتكوين و -

-184: ، ص ص2005مصطفى عبد السميع حممد و آخرون، [ .اموعة اليت مل ختضع للتكوين

187[

II-4 /توجد هناك جمموعة ال حصر هلا من أساليب :اخلدمةأساليب التكوين أثناء

:التكوين أثناء اخلدمة و من أمهها

II-4-1 /هو أسلوب تكويين يستخدم الرموز اللفظية يف توصيل جمموعة من :احملاضرة
األفكار و املعلومات و احلقائق العلمية و النظريات و املفاهيم، من قبل املكون إىل املعلمني، و 

سيطرا حيث يقوم بإرسال املعلومات و شرحها، و تقتصر مشاركة املعلمني يف يكون املكون م
. االستماع و يف طرح األسئلة
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II-4-2 /يستخدم هذا األسلوب لإلجابة عن سؤال أو جمموعة من األسئلة : املناقشة املوجهة
و احملددة و اليت ال توجد إجاباا لدى املكون، و حتدث إثرها عمليات االستماع و االستفسار

املشاركة بالتعليقات، مع إبراز كل رأي مطروح يف ضوء معايري حمددة، و تكمن مهمة املكون يف 
تسيري و إدارة النقاش حنو كل جوانب املوضوع

II-4-3 /هنا يقوم املعلمون جبوالت ميدانية، جتسد األفكار و املفاهيم و و: الزيارات امليدانية
ت لتحقيق بعض أهداف التكوين، ألا تتيح هلم الفرصة املمارسات املعطاة هلم، و تتم هذه الزيارا

يف مشاهدة خمتلف املمارسات و العمليات و املواقف اليت ال ميكن جتسيدها يف أماكن العمل 
التقليدية، و قد تستغرق الزيارة ساعة أو عدة أيام 

II-4-4 /ناقشة الورشة التكوينية على كل من احملاضرة و املتعتمد: أسلوب الورشة التكوينية
و بعض العروض العملية أي الدروس النموذجية، و دف هذه الورشة بصفة عامة إىل إكساب 
املعارف و املهارات و االجتاهات يف جانب مهم من جوانب عمل املعلم، و تتراوح مدة الورشة 

من ثالثة أيام إىل عدة أسابيع 

II-4-5 /كز املتكون يف العملية أسلوب دراسة احلالة على متريتمحور : أسلوب دراسة احلالة
التكوينية، و احلالة عبارة عن مشكلة واقعية أو افتراضية و تقدم للمتكون مكتوبة و مرفقة ا بعض 
التفاصيل عن خلفيات تلك املشكلة و أسباا و إحصائياا ،و توضع يف شكل تقرير و يطلب من 

و يهدف هذا األسلوب إىل إكساب املتكون قراءا  دف الوصول إىل اقتراحات ملعاجلة املشكلة
.املتكونني بعض املهارات األساسية يف حل املشكالت باستخدام املنهج العلمي و املوضوعي

II-4-6 /تتركز الندوة حول موضوع معني و تشترك فيه فئتان، فالفئة :أسلوب الندوات
الفئة الثانية األوىل تضم املختصني الذين يقومون بعرض وجهات نظرهم حول موضوع الندوة، أما 

فتضم املتكونني الذين تتاح هلم الفرصة بعد طرح أراء و أفكار املختصني، إىل طرح مجيع 
استفسارام و أسئلتهم على املتخصصني، و يهدف هذا األسلوب إىل زيادة وعي املتكونني 

]181-176: ، ص2005مصطفى عبد السميع حممد و اخرون، [.مبوضوع الندوة بشكل مركز
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II-4-7 /تعلم الذايتالSelf Learning :االنفجار املعريف و التطور التكنولوجي و إن
االقتصادي أدى إىل حدوث تغيريات جذرية يف العملية التعليمية، فأسلوب التعليم الذي يعتمد على 
تزويد الطالب مبعلومات حمددة مل يعد كافيا اة التغريات الراهنة، و بالتايل أصبح هناك ضرورة 

ة إلعداد و تكوين املعلم القادر على التكيف مع ما يستجد من متغريات يف املعارف، و هذا ملح
.لن يتأيت إال بواسطة التعلم الذايت

إن التعلم الذايت هو أحد األساليب اليت يقوم فيها املعلم بالدور األكرب يف احلصول على املعرفة و 
و هو يكتسب املعارف و املهارات مع ما يصبح هو حمورها و املسيطر على كامل متغرياا،

املعلومات و تفسريها و ينسجم مع قدراته اخلاصة و سرعته يف التعلم،  فهو يتعلم كيفية مجع
عدة مربرات علمية جتعل من التعلم الذايت ضرورة ملحة وهناكاالستفادة منها يف املواقف اجلديدة

:لتكوين و إعداد املعلمني و تأهيلهم و من بينها

تراكم املعرفة بشكل متزايد و عدم استطاعة املؤسسات التعليمية تقدمي كل هذه املعرفة للمعلم -
.يف فترة زمنية حمددة، مما أدى إىل ضرورة اكتساب الفرد ملهارة تعليم نفسه بنفسه

أصبح اكتساب مهارة التعلم الذايت أمرا ملحا إىل مهارة حتصيل املعارف أكثر من حتصيل -
رف يف حد ذاا، و ذلك بسبب التغريات املستمرة اليت تتعرض هلا أهداف التعليم املعا
ظهور عدة أساليب جديدة يف التعليم قائمة على التعلم الفردي مثل التعليم عن طريق الكمبيوتر-
احلاجة إىل التعليم املستمر الذي يؤدي إىل القضاء على مشاكل تقادم املعارف و املهارات -

ة من طرف املعلمني يف مراحل إعدادهم األوليةاملكتسب
مما سبق، يتضح لنا أن التعلم الذايت هو إعادة تكوين و تأهيل املعلم أثناء اخلدمة و التطوير يف 

أسلوب تكوينه األويل حبيث يكتسب مهارات التعلم الذايت، كما جيب على مؤسسات إعداد و 
مصطفى عبد [ .على أساس األدوار اجلديدة للمعلمتكوين املعلمني إعادة بناء و تصميم براجمها 

]30: ، ص2005السميع حممد و اخرون، 

II-4-8 /التعلم عن بعدDistance Learning: هو مفهوم أصبح يتداول بكثرة يف اآلونة
األخرية باألوساط التربوية و التعليمية على مستوى العامل كله، و ذلك على الرغم من قدم هذا 
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يدمج ظهوره إىل أوائل القرن العشرين، لكنه أخذ شكال نظاميا ايتداءا من عام املفهوم و الذي 
.و ذلك يف بريطانيا عندما نشأت أول جامعة مفتوحة تطبق نظام التعليم عن بعد يف العامل1971

و مفهوم التعليم عن بعد يقوم على عدم اشتراط الوجود املتزامن للمتعلم مع املعلم يف املوقع نفسه 
مث تنشأ الضرورة لقيام وسيط بني املعلم و املتعلم و للوساطة هذه جوانب تقنية و بشرية و و من

تنظيمية عديدة،كما ميكن التعليم عن بعد املتعلم من اختيار الوقت املناسب مع ظروفه، دون التقيد 
م بدال من جبداول زمنية حمددة سلفا للقاء املعلمني، و هو األمر الذي يعين تنقل اجلامعة للمتعل

.ذهابه هلا يف التعليم التقليدي

II-4-8-1 /عدة مربرات علمية هناك:املربرات العلمية و املهنية لألخذ بنظام التعليم عن بعد
:و مهنية تدفعنا لألخذ ذا النوع من التكوين

أنه يرتبط بفلسفة التعليم املستمر، ليس من أجل التعليم وحده و لكن من أجل التنمية و -
تطلبات و املهارات املستحدثة يف اال التربوي مواجهة امل

أنه يتناسب مع التقدم العلمي السريع و التراكم املعريف الكبري-
لقد أثبت البحث العلمي من أن احلاجز املكاين ليس له أي تأثري على خمرجات التعليم أو -

التحصيل األكادميي
الفرص التعليمية، مبا أما من دعائم القوى و األخذ بدميقراطية التعليم و حتقيق مبدأ تكافؤ-

اإلمكانيات اليت تساهم يف محاية الوطن من مجيع األخطار احملتملة و ال ميكن حتقيقها إال بواسطة 
.نظام التعليم عن بعد

II-4-8-2 /لتطبيق هذا النظام فوائد عديدة يتحصل إن: إجيابيات و فوائد التعليم عن بعد
:اعليها املعلمون و من بينه

التغلب على العائق الزمين الذي حيرم الكثري من الدارسني الذين ال تتوافق ظروفهم العلمية و -
العملية مع اجلداول الدراسية للتعليم النظامي

التغلب على العوائق اجلغرافية اليت حترم الكثري من الدارسني من االلتحاق بالتعلييم العايل النظامي -
.ضيق السعة املكانية املتاحة للمؤسسة األكادمييةاما لبعد املسافات أو ل
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االستفادة القصوى من الطاقات التعليمية املؤهلة عامليا، بدال من احلد من إمكانياا يف تعليم -
عدد ضئيل من الدارسني يف اجلامعات النظامية، بل تستفيد منها عدد غري حمدود من الدارسني عرب 

،2005مصطفى عبد السميع حممد و اخرون، [.ت و املعلوماتالتكنولوجيات احلديثة لالتصاال

]33-32: ص ص

III- /من أبرز األهداف اليت تسعى برامج التكوين و:أهداف التكوين أثناء اخلدمة

:أثناء اخلدمة إىل حتقيقها هو
عنوية حتسني أداء املعلم و تطوير قدراته مما جيعله راضيا عن عمله، مما سيساعده يف دفع الروح امل-

و النفسية لديه
تزويد املكونني باملعلومات و املهارات و املستحدثات العلمية و التكنولوجية و النظريات -

التربوية اليت جتعلهم أكثر قدرة على مواكبة هذه التغريات
التحكم يف كيفية تطبيق األفكار و اآلراء و احللول النابعة من نتائج الدراسات، مبا يؤدي إىل -

الفجوة ما بني اجلانب النظري التطبيق امليداينتضييق
زيادة قدرة املكونني على التفكري املبدع عن طريق التكيف مع أعماهلم و التغلب على -

املشكالت املستقبلية اليت ميكن أن تعترضهم
تفادي األخطاء يف أداء األعمال التعليمية و اإلقالع عنها ما أمكن، و احلفاظ على الوقت و -
هد و املال يف مجيع مراحل العملاجل
إكساب املعلمني أساليب التكوين و التعليم املستمرين من خالل متكينهم من مهارات التعلم -

الذايت املستمر
رفع كفاءة القائمني على تكوين املعلمني، عن طريق برامج تكوينية متخصصة -
ددةتأهيل املعلمني و تكوينهم على أساس معايري و قواعد حم-
تنمية القناعات حنو تقدير العمل التربوي و أمهيته بكل نواحيه -
إعداد املعلمني و مدراء املؤسسات التربوية للمسامهة يف الربامج التكوينية و خلق جو من -

:، ص2005مصطفى عبد السميع حممد و آخرون، [. التعاون يف املؤسسات اليت يعملون ا
173[
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ني بالطرق و األساليب احلديثة يف التعليم و تعزيز خربام يف جماالت زيادة إملام املدرس-
التخصص العلمية 

تبصري املعلمني مبشكالت النظام التعليمي القائم، و وسائل معاجلتها، و تعريفهم بدورهم و -
مسؤوليتهم يف ذلك

الجتماعية و تعميق وعي املعلمني السياسي و القومي الستيعاب التغريات االقتصادية، و ا-
حممد [ .السياسية اليت يتعرض هلا اتمع مث حماولة ترمجتها عند تالميذهم إىل أمناط سلوكية عملية

]234:، ص 2003أمحد كرمي و آخرون، 

يكسب املعلم الثقة بنفسه و قدرة على العمل دون االعتماد على اآلخرين و يدعم احترامه -
لنفسه و احترام اآلخرين له

على االرتقاء باملعلم لتحمل مسؤوليات أكرب، قد تكون مسؤوليات قياديةيعمل -

IV- /التكوين أثناء اخلدمة يف التيارات الفكرية احلديثة:

إن إعداد و تدريب املعلم قدمي يف الثقافة العربية اإلسالمية، و تركز اآلن املؤسسات احلديثة يف 
دار : ما خيص تدريب املعلمني على مسميات خمتلفة منهاالعامل الغريب و اليت تبناها العامل العريب في

املعلمني، و معهد التربية للمعلمني، و املدرسة العليا لألساتذة و كليات التربية و غريها من 
و املالحظ أنه يف الوقت الذي تطورت فيه النظرية التربوية بدرجة كبرية يف العامل . املسميات

إعداد و تكوين املعلمني، فإن معظم املؤسسات التربوية الغريب و خاصة فيما يتعلق مبوضوع
املتواجدة يف العامل العريب، ظلت تنشط بصورة تقليدية من خالل مفهومي املنهج و التخصص، و 

أصبح إعداد و تكوين املعلمني يعين جمرد إكمال برنامج حمدد يف دراسة املادة التخصصية، و 
فس، و بعد ذلك احلصول على الشهادة أو الدرجة أساليب التدريس و بعض نظريات علم الن

اجلامعية، ليصبح بعدها املعلم معلما مرخصا له مبمارسة مهنة التعليم و معترفا بقدراته األساسية يف 
.هذا اال
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و تقوم نظرية إعداد و تكوين املعلم يف العامل العريب على نظرية االتصال اليت صدرت من طرف 
املرسل و هو املعلم، الرسالة و : و اختصرها يف ثالثة عناصر و هيJacobsonرومان جاكبسون 

.هي املادة العلمية أما املرسل إليه و هو التليمذ الذي يتلقى رسالة املعلم
و تعمل هذه النظرية يف إطار ميكانيكي ال يأخذ بعني االعتبار حقيقة أن املعلمني غري متساوون يف 

استعدادام النفسية و البيداغوجية، كما يتجاهل حقيقة املادة التعليمية قدرام العقلية و العلمية و
ذاا و اإلطار الذي تتم فيه و الفروقات الواضحة بني التالميذ ،كما أنه يهمل درجة تقبلهم لتلقي 

.املادة العلمية و أيضا املؤسسة اليت تتم فيها هذه العملية 

يارات احلديثة اليت برزت يف العامل الغريب، و اليت ترى أن و خيتلف هذا االجتاه يف جممله عن الت
عملية إعداد املعلم ال تنتهي عند املؤسسة اليت تقوم بتدريبه، أو الدرجة العلمية اليت يكتسبها من 

أجل ممارسة املهنة و االعتراف به كمعلم، بل و ال تنتهي أيضا عند ممارسة دوره بكفاءة كما هو 
.تقليديةاحلال يف املدرسة ال

إن مفهوم التدريب يف املدرسة  الفكرية احلديثة يأخذ أسبقية على مفهوم التعليم، ألنه ال جدوى 
من أن يكون املعلم ملما مبادته التخصصية و باألطر النظرية يف التربية دون أن يكون متأقلما مع 

د تدريب املعلمني و كليات البيئة املدرسية اليت يعمل فيها ،و يضع التدريب حتديا كبريا أمام معاه
التربية، و هو التحدي الذي جعل بعض العلماء يذهبون إىل القول بأن وجود املعلم يف مدرسة مع 
مدير متفهم لطبيعة و خصائص عمله و يعرف كيف يقوم بادارة جمموعة املعلمني يف مدرسته هو 

يات إعداد املعلمني و ال يعين أنفع و أجدى بكثري من السنوات اليت يقضيها املعلم يف معاهد و كل
هذا الرأي إىل عدم جدوى تلك املؤسسات ،و إمنا هو فقط ينبه إىل ضرورة تطور املعاهد 

والكليات التربوية بإدخال املفاهيم اجلديدة للتعليم و التدريب اليت تراعي التطورات اليت بدأت تربز 
.حديثا

دراسات املعلم اجلديد يف "من فعاليات ضRoth Hilburnكما تؤكد الدراسة اليت نشرا 
أن التغريات احلديثة يف أسلوب تدريب املعلمني تستوجب إعادة 1997سنة " املدارس الشاملة

النظر يف حمتوى و إدارة برنامج تدريب املعلم، على أن يكون التدريب يف املدارس هو األساس، مع 
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ا اال، و ال يعين ذلك إلغاء هذه املؤسسات التقليل من االعتماد على املعاهد و اجلامعات يف هذ
أو االستغناء عن خدماا و إمنا جيدد التركيز على ما يتم يف املدارس، و ليس جمرد املعرفة النظرية 

يف كليات و معاهد املعلمني، و ال يعين ذلك أيضا أن يكون التركيز على برامج التربية و التدريب 
تقليدي، و إمنا جيب أن يكون التفرغ للعمل يف املدارس جزءا ال العملي يف املدارس باملفهوم ال

و حيتم ذلك أال تكون املوارد املادية و املالية البشرية املتاحة للمدارس .يتجزأ من برامج التدريب
تقتصر على الرواتب و املسائل الضرورية و إمنا جيب أن تكون هناك اعتمادات كافية ألغراض 

.املعلمني

االجتاهات احلديثة يف بريطانيا إىل عدم جعل تدريب املعلمني مقتصرا على و تذهب بعض
مؤسسات التعليم العايل فقط، و إمنا إىل ضرورة أن تكون هناك شراكات بني املؤسسات التعليمية 

.أي املدارس و وزارة التعليم العايل
من املعرفة النظرية اليت و اهلدف يف اية األمر هو إحداث جيل من املعلمني ليسوا فقط متمكنني

توفرها كليات التربية و معاهد تكوين املعلمني، و إمنا مزودين مبختلف اخلربات اليت يتحصلون 
عليها من خالل خمتلف التدريبات يف املؤسسات التعليمية من أجل إجناح املمارسات التعليمية 

.]61-57: ، ص ص2006حممد عوض الترتوري، [.ككل

:اخلالصـة

اكتساب املعلمني للمهارات والكفاءات والقدرات العقلية والبيداغوجية ال ميكن له أن يتأتى إال إن
عن طريق إتباع سياسة تكوينية فرضتها التطورات املتتالية العلمية والفكرية والتربوية اليت حتدث يف 

تأهيله جب ومتواصلة، وكان لزاما على املعلم إخضاعه لفترات تكوينية متعاقبة و ملاوقتنا املعاصر، 
وتكوينه وفق حمتويات متنوعة تشتمل على كل من الثقافة العامة، واملعارف األكادميية العلمية 

دف التحكم يف مجيع املتخصصة بغرض التعمق يف املادة الدراسية، والتمكن منها، وكذا تكوينه 
ء بالتحصيل العلمي طرق وأساليب التدريس وبيداغوجيات التربية والتعليم دف االرتقا

.للمتعلمني
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ن أو املكان، اون حمدودا يف الزمكإن التكوين الذي خيضع له املكونون يف املنظومة التربوية، ال ي
ولكنه يشتمل جماالت أوسع وفضاءات زمنية ومكانية منفتحة، ليستطيع موائمة احلياة املهنية 

ة والنظريات التربوية، من أجل تعميق وعي املعقدة، ومواكبة مجيع املستجدات العلمية والتكنولوجي
هلا اتمع يتعرض هلا اتمعاملعلمني ألسباب التغريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت 

.وحماولة ترمجتها

لعملية تكوين املكونني يف املنظومة التربويةاجلزائرية للوقوف على أهم الرابعو سنتطرق يف الفصل 
و املنتهجة يف بالدنا فيما خيص ملف تكوين املكونني و اإلستراتيجياتالتكوينيةخصائص السياسة

.كذا آفاقها على املدى املتوسط و الطويل
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: دـمتهي

مجيع لقد كانت الوضعية اليت ورثتها اجلزائر غداة استرجاع السيادة و الكرامة سيئة للغاية يف
%90يقارب مباالتربية والتعليم والتكوين، حيث كانت األمية متفشية ميدان، وخاصة يفااالت 

وحىت هذه النسبة فقد كانت %9إىل % 8من جمموع السكان، أما املتعلمون فكانوا ال ميثلون سوى 
.ختص فئة حمدودة العدد، وكان تعليمها باللغة األجنبية الفرنسية

، ولقد مت تبين النصوص األساسية حلزب جبهة 1962جويلية5ائر حريتها يف رجعت اجلزاست
1962سإىل مؤمتر طرابل1956ووثيقة مؤمتر الصومام 1954نوفمرب1التحرير الوطين من بيان 

إىل ميثاق اجلزائر وأدبيات احلركة الوطنية و املقاومات الشعبية واألبعاد احلضارية لألمة اجلزائرية، 
ت هذه النصوص املالمح األوىل لبناء منظومة تربوية وطنية وكانت دف إىل كل مما ولقد محل

:يلي
.تأصيل الروح الوطنية واهلوية الثقافية للشعب اجلزائري ونشر القيم الروحية-
.القضاء على اجلهل واألمية وتعميم التعليم لتثقيف األمة-
اطنني باختالف أعمارهم ومستويام التعليمية جمال التعليم والتكوين إىل مجيع فئات املوفتح-

.واالجتماعية
للجزائريني من إمكانيات ماديةهوبدأ العمل على إرساء قواعد هذه املنظومة الوطنية بكل ما توفر

وبشرية ، و بدأت تظهر بوادر اإلهتمام أكثر باجلانب النوعي فيما خيص تكوين املعلمني و 
، و مبا يساهم يف صناعة املهارات و الكفاءات ام التربوي اجلزائري األساتذة مبا حيقق أهداف النظ

.اليت تتوىل األخذ بزمام التنمية و التقدم اإلقتصاديني

و سنتطرق يف ظل هذه املعطيات إىل خصائص توظيف وتكوين املعلمني واألساتذة يف األطوار 
تربوية اجلزائرية منذ االستقالل، التعليمية الثالث يف خمتلف املراحل اليت مرت ا املنظومة ال

.وسنتناول منوذج و آليات السياسة التكوينية للمكونني واألهداف املنشودة منها
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معامل عن تطور املنظومة التربوية اجلزائرية:املبحث األول

فيما لقد مرت املنظومة التربوية اجلزائرية بعدة مراحل شهدت من خالهلا عدة تغريات جوهرية 
ص حتقيق األهداف اإلستعجالية  اليت كانت الدولة اجلزائرية تصبو اىل حتقيقها ، و لعل من أهم خي

احملطات اليت تستوجب الوقوف عندها و هي الوصول اىل حتقيق نسب التمدرس العالية عرب كامل 
التراب الوطين ، و العمل على حتقيق بعض املبادئ األساسية فيما خيص دميوقراطية التعليم و

:و لقد تطور النظام التربوي وفق عدة فترات و هي. اجباريته و جمانيته 

I- /لقد مرت املنظومة التربوية اجلزائرية :مراحل تطور املنظومة التربوية اجلزائرية
:بعدة مراحل  و هي 

I-1 /1970-1962:املرحلة األوىل:

متدرس شامل على مستوى التعليم ولقد متيزت هذه املرحلة بإرادة سياسية و شعبية قويتني لتحقيق 
االبتدائي، مع تعريب حمتوياته ومضامينه، ولقد مت تنصيب جلنة عليا لإلصالح بتاريخ 

، مث بعد م1964واللجنة الوطنية للمواقيت و الربامج اليت نشرت تقريرها يف سنة م15/12/1962
.م1969ذلك مت تنصيب اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة التربوية سنة 

ولقد اتسمت هذه الفترة بنوع من عدم االستقرار وقلة املوارد، واليت مل تكن تستجيب للوضعية 
االقتصادية و االجتماعية املزرية يف دولة حديثة النشأة بعد املخلفات واملشاكل اليت تركها 

رحلة االستعمار الفرنسي، ومع هذا فلقد سجل ارتفاع حمسوس يف عدد التالميذ املتمدرسني يف امل
يف 1851416إىل 1963-1962تلميذ خالل السنة الدراسية 777636االبتدائية وذلك من 

.1971-1970السنة الدراسية 
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ير ذومع كل ذلك فقد ظل معدل االنتساب إىل التعليم االبتدائي منخفضا، ومل يكن هناك تغيري ج
نصوصا عليه يف اهليكلة يف هذه بالذكر يف اهليكلة واملضامني، كما أن التعليم التحضريي مل يكن م

.املرحلة

I-2 /1979-1971:املرحلة الثانية:

-1969[خطط الرباعي األول املهذه املرحلة بوضع املخططات الكربى للتنمية الشاملة كمتيزت 

].1977-1974[و املخطط الرباعي الثاين ]1973

ابتداء من الدخول ولقد شرع يف تطبيقه1971هر مشروع إصالح التعليم العايل سنة و ظ
، ومت من خالله جزأرة مجيع مناهج العلوم اإلنسانية، وكذلك توسيع 1972-1971املدرسي 

املرافق وبناء مرافق جديدة، وذلك دف إدماج اجلامعة يف سريورة حركة التنمية يف إطار 
.املخططات التنموية، وكذلك دميقراطية التعليم والتوجيه

واليت صدرت بعد ، 1974، إعداد مشروع وثيقة إصالح التعليم سنة ومت يف هذه املرحلة كذلك
الذي يهدف إىل استبدال املدرسة االبتدائية التقليدية باملدرسة 35-76تعديلها يف شكل أمر 

األساسية، ودلك من خالل إدماج املرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف مرحلة واحدة تسمى التعليم 
يكمل 35-76األمر ذاهإن . ثة أطوار، وكل طور بثالثة سنواتاألساسي وهي مكونة من ثال

، وقد مت حتديد التدابري الواجب اختاذها هلدا الشأن األساسيةاخلطوط التوجيهية لتنظيم املدرسة
1976-04-16الصادر يف71-76باملرسوم 

و اليد العاملة ان كل تلك القوانني الصادرة بشان التعليم جاءت نتيجة احلاجة امللحة لإلطارات 
املؤهلة اليت حتمل على عاتقها مهمة التنمية الوطنية

I-3 /1987-1980:املرحلة الثالثة:

لك وفقا ذو1981-1980متيزت هذه املرحلة بتعميم التعليم األساسي ابتداءا من السنة الدراسية 
أ جمانية التعليم ي ينص على مبدأ حق اجلميع يف التعليم ومبدذوال،35-76ملا ينص عليه األمر 
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35-76سنة، كما أن األمر16و06بالنسبة لكل األطفال اليت تتراوح أعمارهم ما بني هوإجبار يت

تضمن مرحلة التعليم التحضريي كأساس للتعليم األساسي، كأساس للتعليم األساسي، ولقد 
:أسفرت كل تلك اجلهود املبذولة على نتائج معتربة ولعل من أمهها

.عليم يف التعليم األساسي بأطواره الثالثةتعميم الت-
.تطور معترب يف أعداد التالميذ يف مجيع مراحل التعليم-
.طور وزيادة معتربة يف عدد طلبة التعليم العايلت-
.أساسي إىل اية املرحلة الثانويةالتعريب العام للتعليم وتوحيده من السنة األوىل-
).باستثناء بعض التخصصات(ساتذة رة الكاملة للمعلمني واألأاجلز-
.تطور هام يف هياكل االستقبال يف كل الواليات-
UFC.إنشاء جامعة التكوين املتواصل-

وبالرغم من النتائج االجيابية احملققة ظهرت هناك بعض االختالالت بني خمتلف مراحل التعليم، مما 
ممركز لكل نظام ذايتدى ذلك إىل سريخمتلف النظم الفرعية، وأيفأدى إىل حدوث تفكك داخلي

.على حدى، وإىل تطور يكاد يكون مستقال لكل طور 

وقد مت الكشف عن كل تلك االختالالت خالل عملية التقييم الشاملة اليت شرع فيها ومبشاركة 
، على إثر ذلك أعد امللف التشخيصي والتقييمي 1987القاعدة التربوية العريضة ابتداءا من سنة 

، حيث متت 1988جوان22-21ض على اللجنة املركزية يف ذروا العشرين بتاريخ وعر
املصادقة عليه، وأصدرت بشأنه توصيات تتعلق باملبادئ األساسية لإلصالح، ومن أهم التوصيات 

:اليت خلصت إليها هي
.ضمان حق التعليم اإللزامي لكل األطفال يف مرحلة التعليم األساسي-
اهج بإعادة بنائها حسب املتطلبات البيداغوجية والعمل على توزيعها مبا يتوافق مع مراجعة املن-

.مستوى الدارسني لتحقيق مردود مدرسي جيد
مراجعة نظام االنتقال يف خمتلف املستويات بإتباع مقاييس تراعي مستوى التحصيل والتأهيل -

.العلميني
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ستمرار، وإعادة النظر يف تكوين هذا السلك، جتديد معارف املعلمني واألساتذة وحتسينها با-
.وتنظيم العمل مبا يضمن النوعية واالرتقاء باملستوى

.مواصلة اجلهود املبذولة يف حتقيق اجلزأرة الشاملة للمعلمني واألساتذة-
وضع خطة وطنية متناسقة لتنظيم تعليم اللغات األجنبية مبا يضمن التحكم فيها واالستفادة منها -

.تلف جماالت البحث والعلوميف خم
عداد الكافية من ألوتعزيز دورها لتوفري ا) ENS(توسيع قدرات املدارس العليا لألساتذة -

.األساتذة وخاصة أساتذة املواد العلمية والتقنية
تأسيس نظام شامل للبحث التربوي، توفر له كامل اإلمكانيات املادية والبشرية وحتدد -

تجديد والتطوير، وتشجيع التنافس يف جمال اإلبداع والتأليف املدرسي وإنتاج مسؤولياته يف جمال ال
.الوسائل واملواد البيداغوجية

I-4 /1999-1988:املرحلة الرابعة:

متيزت هذه املرحلة بأخذ احلكومة على عاتقها ملف اإلصالح وتطبيق التوصيات، حيث سجل 
فتم تنصيب جلنة وطنية إلصالح منظومة م،1989امللف كمحور أساسي يف برنامج عملها لسنة 

.1989جانفي15التربية والتكوين والتعليم العايل يف 

يف عملية اإلصالح، انطالقا من التوصيات العامة للشروعوكلفت هذه اللجنة بتوفري الشروط
للشعب والربامج كانت مؤلفة من ممثلي عدة تقنيةالسابقة الذكر، ومت تنصيب جلنة استشارية

أعماهلا ومن أهم ما جاء فيها اقتراح املبادئ  اطعات هلا عالقة مباشرة بامللف، وقدمت نتائجمق
.واملواقيت واألساليب ونظم وآليات التسيرياليت جيب اعتمادها ملراجعة الربامج

شرعت وزارة التربية الوطنية يف تطبيق جمموعة من 1991-1990وخالل السنة الدراسية 
إىل إدخال التصحيحات الضرورية دف حتسني نوعية التعليم ورفع مستوى اإلجراءات الرامية

.األداء التربوي مبا يتوافق مع التطورات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية
وكان التركيز واضحا على مرحلة ما بعد األساسي وخاصة يف جتسيد التمييز بني منطي التعليم 

:املتمثلني يف
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ي العام والتكنولوجي جلعله مواكبا للحركة الواسعة للمعرفة وتكنولوجيات اإلعالم التعليم الثانو-
.واالتصال

.واندماجا اجتماعيا الئقاالتعليم التأهيلي الذي يضمن تأهيال-
اعتماد ترتيبات جديدة متس كل من اهليكلة والتنظيم واملضامني-

جمموعة 1993-1992يف الدخول املدرسيإعادة اهليكلة اليت مت الشروع يف تطبيقهاتبنتوقد 
:من العناصر من أمهها

.تطوير العالقة بني املعلم واملتعلم-
.اعتماد مقاربة األهداف يف التدريس ويف بناء املناهج-
اعتماد منطق التكوين بدال من التعليم، ومنطق التعلم بدال من منطق التعليم الذي ظل سائدا -

]25-07:،ص ص2005م ،عيسى بوسا[.لفترة طويلة

I-5/ 2000مرحلة مابعد سنة:

، ولقد أخذت على عاتقها 2000ماي13لقد مت تنصيب جلنة وطنية إلصالح املنظومة التربوية يف 
وذلك بغرض -مهمة تقييم النظام التربوي–باالعتماد على خمتلف املعايري العلمية والبيداغوجية 

ة للنظام التربوي والتكوين املهين والتعليم العايل، تشخيص وحتديد أهداف كل العناصر املكون
وباالعتماد على هذا التقييم، تتم دراسة اإلصالح الشامل والعام للنظام التربوي، ولقد عملت هذه 

العناصر املكونة للسياسة التربوية اجلديدة وذلك من خالل اقتراح حيدداللجنة على وضع مشروع 
، واألهداف واالستراتيجيات وكذا الفترات الزمنية احملددة للتنفيذ منوذج يشمل على املبادئ العامة

البشرية التدرجيي هلذه السياسة من ناحية، ومن ناحية أخرى تنظيم األنظمة الفرعية وتقومي املوارد 
مارس15املالية واملادية الواجب توفريها لنجاح ذلك املشروع، ولقد نشرت اللجنة تقريرها يف و 

2002.

شروع اإلصالح التربوي هو مبثابة االجتاه العام إلصالح املنظومة التربوية الذي وضعته إن م
ولعل من أمهها االنتقادات ، احلكومة من بني أولوياا وذلك نتيجة عوامل داخلية وخارجية 
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الالذعة فيما خيص عدم كفاءة وجناعة تلك املنظومة التربوية من خالل نتائج خمتلف الشهادات 
وخاصة شهادة البكالوريا ولقد تعززت وتأكدت لتحقيق أهداف حتسني نوعية التعليم ة السنوي

والتكوين وكذا تكوين خمتلف الكفاءات واملهارات اليت ستتوىل مهمة التنمية االقتصادية 
2004-2003ولقد شرعت وزارة التربية الوطنية يف املوسم الدراسي .واالجتماعية الوطنية

.2002ل صالح املنظومة التربوية اليت صادق عليها جملس الوزراء يف أفرياباالنطالق يف تنفيذ
]www.méducation.édu.dz[.

II- /لقد :حماور السياسة التكوينية والبيداغوجية للمنظومة التربوية اجلزائرية

:عدة حماور رئيسية وهي2000بعد سنة   تضمن إصالح املنظومة التربوية 

II-1 /ويتم :متجدد لتكوين وتقييم تأطري املعلمني واألساتذةوضع نظام مستقر و

:ذلك من خالل

II-1-1 /التكوين األويل للمعلمني:Formation initiale des enseignants

يتم توظيف مكوين املعلمني واألساتذة من بني املترشحني احلاصلني على شهادة املاجستري، وذلك 
فئة املؤطرين الذين حيملون على عاتقهم مهمة بعد خضوعهم للمسابقات الوطنية، وهم ميثلون

يف الطورين املتوسط والثانوي العام، ويتم ذلك على و الطلبة األساتذةالتكوين األويل للعلمني 
.مستوى املدارس العليا لألساتذة

فبالنسبة .كما يتم تكوين األساتذة القادرين على تطبيق شروط ومتطلبات اإلصالح البيداغوجي
املدارس االبتدائية يشترط حصوهلم على شهادة البكالوريا، إضافة إىل ثالث سنوات من ملعلمي 

.ويل العامالتكوين األ
أما بالنسبة ألساتذة التعليم املتوسط فيشترط توافرهم على مؤهل شهادة البكالوريا باإلضافة إىل 

.أربع سنوات من التكوين العام اجلامعي
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م فيشترط توافرهم على مؤهل شهادة البكالوريا باإلضافة إىل مخس وأساتذة التعليم الثانوي العا
.سنوات من التكوين اجلامعي العام

على شهادة البكالوريا باإلضافة إىل فيشترط توافرهمأما بالنسبة ألساتذة التعليم الثانوي التقين 
.لتقينمخس سنوات من التكوين العام، وذلك يتم يف املدارس العليا ألساتذة التعليم ا

II-1-2 /التكوين أثناء اخلدمة :La formation en cours de service

فتحت عدة خيارات أمام املعلمني واألساتذة دف اإلرتقاء مبستوى تأهيلهم ومتكينهم من مواءمة 
:خمتلف التغريات العلمية والبيداغوجية ومن بينها

التكوين عن بعد زائرية، أو بواسطة إمكانية مواصلة الدراسة على مستوى خمتلف اجلامعات اجل-
التكنولوجيات احلديثة، وعن طريق التربصات أو التكوين املتواصل عن طريق استخدام خمتلف 

كما متنح أولوية التكوين بالنسبة ملعلمي الطور االبتدائي والطور املتوسط الذين .املغلقة واملفتوحة
.واملعارفتشوم بعض النقائص فيما خيص املهارات والكفاءات 

باالشتراك مع خمتلف الشركاء االجتماعيني من خالل وضع اخلدمةتتم عملية التكوين أثناء-
التربوي لدى املعلمني األداءميكانيزمات وآليات للتحفيز والترقية وذلك من أجل تطوير مهارات

.واألساتذة

II-1-3 /اإلرتقاء مبكانة ودور املعلم:

القوانني اليت حتاول االرتقاء بعضالتعليم والتكوين يستلزم وضع إن األولوية اليت خيص ا كل من
مبكانة ودور املعلم، وذلك مبسامهة خمتلف الشركاء االجتماعيني، ويتم ذلك من خالل االهتمام 

.بتكوين املعلمني واألساتذة وكذا باالعتماد على نظام التقاعد املكمل
ذا وضع قوانني ختتص باألمراض املهنية ذات كما مت وضع ميثاق ألخالقيات مهنة التعليم وك

اخلدمةالعالقة مع مهنة التعليم، وكذلك وضع خمتلف اآلليات احملفزة للتكوينات أثناء 
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II-2 /ومن أهم العناصر اليت تضمنها اإلصالح البيداغوجي نذكر ما :اإلصالح البيداغوجي

:يلي

II-2-1 /هات اليت نصت عليها هذا حبسب التوج:اإلصالح الشامل جلميع برامج التعليم
اللجنة الوطنية لإلصالح

II-2-2 /لقد مت وضع بعض التدابري فيما خيص اللغة العربية ومن بينها:اللغة العربية:
مراجعة الربامج و الكتب املدرسية باللغة العربية سواء من حيث الشكل أو املضمون وكذا -

.حتديد خمتلف املمارسات البيداغوجية
.ب والثقافة العربية التقليدية واملعاصرة واحلديثة يف حمتويات الربامج الدراسيةإدماج مفاهيم األد-
TICاستخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

ترمجة من وإىل اللغة العربية خمتلف الكتب العلمية والتكنولوجية العاملية، ذات األمهية القصوى -
.وذلك ملساعدة األكادميية للغة العربية

II-2-3 /ر لغة أجنبية ثالثة يويتم ذلك من خالل إدخال وتطو: م خمتلف اللغات األجنبيةتعلي
.بعض شعب التعليم الثانوييف 

II-2-4 /من خالل إدخال املفاهيم العلمية ذات البعد العاملي ويتم:تعليم العلوم الدقيقة
الرياضيات وترمجة املصطلحات بلغة أجنبية أخرى إىل اللغة العربية يف مجيع الكتب املدرسية يف

.والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية

II-2-5 /جيب االهتمام بالتاريخ الوطين ووضعه يف خانات األولويات:تعليم التاريخ.

II-2-6  /إدخال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديث :NTIC: ويتم ذلك من خالل
:إتباع بعض اآلليات ومن بينها
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يف املنظومة التربوية ةتكنولوجيات اإلعالم و االتصال احلديثوضع برنامج وطين لتنمية استخدام -
.الوطنية وكذا خلق جلنة وطنية إلدارا

وضع برنامج لتكوين املعلمني واألساتذة على استخدام خمتلف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -
.وحماولة التحكم فيهاةاحلديث

أدوات وجتهيزات اإلعالم اآليل وربطها جتهيز مجيع املؤسسات التربوية تدرجييا مبختلف -
من مؤسسات تكوين لكل وذلك مع إعطاء األولوية ،InternetوIntranetمبختلف شبكات 

.والثانويالعايلاملكونني وكذا مؤسسات التعليم 
فائقة خاصة بالنسبة ملؤسسات التعليم والتكوين، ويتكفل طاقةتنمية نظام اتصال سريع ذو -

.ملهمة وزارة الربيد و املواصالتبأداء هذه ا
وضع هياكل التكوين البيداغوجي على مستوى معاهد تكوين وحتسني مستوى املعلمني وكذا -

.خمتلف اجلامعات
ستناد على خمتلف املساعدات املادية والتقنية االتطوير وتنمية التكوين عن بعد، وذلك ب-

املنظمة العربية وUNESCOوالعلوم والثقافة اخلارجية خاصة من طرف املنظمة العاملية للتربية
L’UNIONوكذا االحتاد األورويب ALESCOللتربية والعلوم والثقافة  EUROPEENNE

إعادة يئة مدرسة العمل لكل من يريد حتسني وتطوير مستواه التعليمي أو مؤهالته أو الوضع -
.االجتماعي واملهين

صالح التربوي، فقد مت  إنشاء جهاز خاص باملتابعة و التقييم أما يف ما خيص اإلطار التنفيذي لإل
:مؤسستني وطنيتني ومهاالدائم لتنفيذ اإلصالح ونتائجه 

لني يف املنظومة التربوية ومن عوهو يتكون من ممثلني وفا:الس الوطين للتربية والتكوين-
سسة تشاورية معتمدة تزود خمتلف ، وهو مؤومن متخصصني يف علوم التربيةمعيات التمثيلية، اجل

.اآلراء املعترف ا يف كل املسائل املتعلقة باملنظومة التربوية اجلزائريةمبختلفالسلطات العمومية

وهو ميثل جملس اخلربة ويعمل على تقييم ومتابعة تنفيذ :املرصد الوطين للتربية و التكوين-
.لقياس نتائج النظام التربوياإلصالح التربوي وكذا تقدمي خمتلف املؤشرات 



III- /املعلم فقد لقي:تطور املعلمني و األساتذة يف املنظومة التربوية اجلزائرية

عداد هائلة من املعلمني و األساتذة أمن طرف السلطات التربوية فيما خيص توظيف ا كبريااهتمام
يري القطاع التربوي واليت يف األطوار التعليمية الثالثة، ، ولعل ذلك يظهر من خالل ميزانيات تس

تشمل على نفقات األجور املرتبات وخمتلف العالوات واملنح وكذا تكاليف التكوينات اليت خيضع 
.ن ودرباملونونهلا هؤالء املكو

III-1 /2006-1962[تطور عدد املعلمني واألساتذة يف النظام التربوي يف الفترة[

املعلمني يف املنظومة التربوية اجلزائرية وذلك يف يت تطور األساتذة و من خالل اجلدول اآلسنبني 
].2006-1962[الفترة ما ين 

-1962[تطور عدد املدرسني يف قطاع وزارة التربية الوطنية يف الفترة :01اجلدول رقم 

2006.[

الطور
السنة

اموعثانويمتوسطابتدائي

1962-1963199082488126123612
1963-1964265822855161431051
1969-1970398196387312349329
1970-1971436566955404854659
1980-1981884812955510458128494
1989-19901449457978340939265667
1990-19911512628274144283278286
2000-200116955910213755588327284
2002-200316752910432957747329605
2003-200417003110789859177337106
2004-200517147110824960185339905
2005-200617140210957862330343310
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.، وزارة التربية الوطنيةلإلحصائياتاملديرية الفرعية :املصدر
لتربوي يف تزايد مستمر سنويا يتبني لنا من خالل اجلدول أن عدد املناصب املالية املمنوحة للقطاع ا

وبالنسبة لألطوار التعليمية الثالث، فبعد أن كان عدد املعلمني ،]2006-1962[و ذلك ما بني 
معلم أصبح عدد 19908حوايل]1963-1962[يف الطور اإلبتدائي يف الدخول املدرسي 

، و8.6قدره أي مبضاعف النمو]2006-2005[معلم يف الدخول املدرسي 171402املعلمني
حوايل ]1963-1962[بعد أن كان عدد األساتذة يف الطور املتوسط يف الدخول املدرسي 

أي ]2006-2005[ الدخول املدرسيأستاذ يف109578أستاذ، انتقل العدد إىل حوايل 2488
.44مبضاعف للنمو قدره 

لينتقل العدد ]1963-1962[أستاذ الدخول املدرسي 1216كما بلغ عدد أساتذة الطور الثانوي 
.51أي مبضاعف النمو قدره ]2006-2005[أستاذ يف الدخول املدرسي 62330إىل حوايل 

أستاذ يف 23612عدد األساتذة و املعلمني يف األطوار التعليمية الثالث من انتقلوعموما فقد 
-2005[أستاذ يف الدخول املدرسي 343310إىل حوايل ] 1963-1962[الدخول املدرسي 

7266مرة أي مبتوسط سنوي قدره 15سنة حبوايل 44أي أن العدد تضاعف يف مدة ]2006

.أستاذ سنويا

ن تضاعف عدد املؤطرين يف الطور املتوسط كان يسري وفق وترية سريعة مقارنة بعدد املعلمني يف إ
ة أسرع من الطور االبتدائي وكذلك جند أن عدد املؤطرين يف الطور الثانوي قد تطور وفق وتري

.الطورين اآلخرين

حيث قامت بفتح مناصب كبرية فيما خيص التأطري املدرسي،القد بذلت الدولة اجلزائرية جهود
واألساتذة دف مواجهة الزيادة اهلائلة يف عدد مالية كثرية سنويا لتوظيف عدد كبري من املعلمني
يذة االحتياجات التعليمية والبيداغوجية للتالمااملتمدرسني سنويا يف األطوار التعليمية الثالثة، و

.وكذا العمل على حتسني معدل التأطري
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III-2 / تطور عدد املؤطرين يف املنظومة التربوية اجلزائرية حبسب الطور واجلنس
يف األطوار التعليمية الثالث املعلمني و األساتذة من خالل اجلدول اآليت تطورسنبني:واجلنسية

:يتنس واجلنسية كاآلحبسب الطور واجل

يفتطور عدد املعلمني واألساتذة يف النظام التربوي اجلزائري :02اجلدول رقم  
حسب الطور واجلنس واجلنسية] 2003-2002إىل 1963-1962[الفترة

السنوات
الطور

1963-
1964

1970-
1971

1980-
1981

1990-
1991

2002-
2003

265824365688481151262167529املعلمونئيابتدا

26.4935.6938.9848.62غ م%إناث

73.5164.3161.0251.38غ م%ذكور

63.1287.6299.2899.7799.98%اجلزائريون

36.8812.380.720.230.02%أجانب

285569552955582741104329األساتذةمتوسط

42.9851.24غ مغ مغ م%إناث

57.0248.76غ مغ مغ م%ذكور

47.6246.8290.699.2899.93%اجلزائريون

52.3853.189.400.720.07%أجانب

16144048104584428357747األساتذةثانوي

57.0668.1640.1031.6946.05%إناث

42.9431.8459.968.3153.95%ذكور

34.8531.8540.196.0099.85%يوناجلزائر

65.1568.1539.9104.000.15%أجانب

3105154659128494278286329605املعلموناموع

39.0149.00غ مغ مغ م%إناث

60.9951غ مغ مغ م%ذكور

60.7178.1494.199.999.94%اجلزائريون

39.2921.865.900.100.06%أجانب

غري مصرح:غ موزارة التربية الوطنية: املصدر
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ن هيكلة املعلمني و األساتذة قد خضعت لعدة تغريات، حيث أنه و بعد االستقالل وذهاب إ
من أرض الوطن، نتجت فجوة كبرية يف عدد املؤطرين يف قطاع التربية، مما املدرسني األوروبيني

ع السلطات العليا إىل االستعانة باملتعاونني األجانب املشارقة واألوربيني يف إطار التعاون التقين و دف
جدا اكان عدد املعلمني األجانب كبري]1964-1963[العلمي، حيث أنه يف الدخول املدرسي 
، وبلغ عددهم حوايل 26582معلم من جمموع 9803حيث بلغ يف الطور االبتدائي حوايل 

، وكذلك بلغ عددهم يف الطور الثانوي حوايل 2855أستاذ يف الطور املتوسط من جمموع1495
.مما كان ميثل نسب كبرية بالنسبة موع املعلمني واألساتذة1614أستاذ من جمموع 1051

التأطري التربوي، وبذلك وصل عدد هيكلولقد عملت السلطات العليا على تطبيق سياسة جزأرة
47بالنسبة للطور املتوسط إىل حوايل ]2005-2004[ألجانب يف الدخول املدرسي املدرسني ا

18إىل ]2006-2005[املدرسي مدرس أجنيب فقط، وبلغ عدد املدرسني األجانب يف الدخول 

.معلم أجنيب فقط يف اجلزائر

سنويا يف الفترة أما بالنسبة جلنس املعلمني واألساتذة، فنجد نسبة املعلمات اإلناث يف تطور مستمر 
يف األطوار التعليمية الثالث، حيث بلغت نسبة مشاركة املعلمات ]2003-1963[املمتدة ما بني 

بالنسبة للطور % 48.62حوايل ]2003-2002[و األساتذة اإلناث يف الدخول املدرسي 
أي بالنسبة للطور الثانوي%46.05بالنسبة للطور املتوسط ونسبة %51.24االبتدائي ونسبة 

من جمموع املعلمني و األساتذة، وهي تعترب نسبة معتربة تبني املشاركة القوية %49مبجموع قدره 
.للعنصر األنثوي يف مهنة التربية و التعليم

III-3 /إن معدل التأطري يبني لنا :تطور معدل التأطري يف املنظومة التربوية اجلزائرية

أطري األستاذ الواحد، وهو مؤشر مهم ألنه يبني لنا متوسط عدد التالميذ املتمدرسني واخلاضعني لت
حجم التأطري املتاح يف املنظومة التربوية وكيفية توزيعه على جممل املتمدرسني يف األطوار التعليمية 

.الثالث والذين يتطورون وفق وترية سريعة سنويا
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:التعليمية الثالث كالتايلاألطواريت تطور معدل التأطري يف القطاع التربوي يف ويوضح اجلدول اآل

معلم يف األطوار التعليمية الثالث/تطور املعدل تلميذ:03اجلدول رقم  
]2003-1964/2002-1963[يف الفترة ما بني 

الطور
السنوات

الطور الثانويالطور املتوسطالطور االبتدائي

1963-1964392604
1969-1970422509
1972-1973433013
1980-1981352720
1990-1991291817
1991-1992261717
2000-2001282017
2002-2003272119
2003-2004262019
2004-2005252119
2005-2006242019

.2003إىل 1963وزارة التربية الوطنية، من سنة :املصدر

متوسط عدد التالميذ املتمدرسني الذين خيضعون للتأطري من طرف يتضح لنا من اجلدول بأن 
].2006-2005[املدرسي األستاذ الواحد قد بلغ يف الدخول 

.تلميذ للمعلم الواحد يف الطور االبتدائي24
.تلميذ للمعلم الواحد يف الطور املتوسط20
.تلميذ للمعلم الواحد يف الطور الثانوي19

.
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لنا جهود أنه يعكسري يف املنظومة التربوية اجلزائرية معدال معتربا، حيث يعكسويعترب معدل التأط
الدولة اجلزائرية يف العمل على توفري األعداد الالزمة من املعلمني و األساتذة لتغطية االحتياجات 

ني البيداغوجية والتعليمية للتالميذ دف جماة األعداد املتزايدة منهم من جهة والعمل على حتس
.نوعية التعليم والتعلم يف اجلزائر من جهة أخرى

IV- /لقد شهدت مؤهالت و :تطور املستوى التأهيلي للمعلمني و األساتذة

:األساتذة عدة تطورات حبسب تطور متطلبات املنظومة التربوية كاآليتاملعلمني ومعارف

IV-1 /كلة املعلمني ن دراسة هيإ:تطور مؤهالت ومعارف املعلمني يف الطور االبتدائي
تمتع ا هؤالء املؤطرين يو األساتذة حسب الرتبة الوظيفية ميكننا من تقييم نوعية املؤهالت اليت 

لك املؤهالت والكفاءات و الشهادات العلمية هو يف غاية األمهية بتالتربويون، حيث أن العناية 
لتالميذ املتمدرسني وميكن وذلك لكونه يرتبط بأثر األستاذ على التحصيل العلمي و البيداغوجي ل

:يتأن نوضح ذلك يف اجلدول اآل

تطور مؤهالت املعلمني يف الطور االبتدائي:04اجلدول رقم
.2003-2002إىل 1963-1962يف  الفترة ما بني 

الرتبة الوظيفية
السنوات

اموع%معلم%معلم مساعد%ممرن

1962-1963648951.1531541.989207.012696
1970-19711128729.62274359.6413210.938162
1981-1982487105.45808164.42726630.290218
1990-19911610.12496817.112042682.8145555
2002-2003070.0034782.0816406497.92167549

]Abdelkrim Benarab,2005,P:41[:املصدر
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ل مباشرة مل تكن قضية تكوين املعلمني و األساتذة تشكل أولوية األولويات لدى بعد االستقال
حيث قامت بتوظيف موارد ،السلطات العليا اجلزائرية وذلك نتيجة الظرف أالستعجايل آنذاك

لك املؤهالت اليت متكنها من تأدية مهنة التعليم على أكمل تبشرية يف الطور االبتدائي مل تكن مت
أحسن األحوال كانت متلك إمكانيات وقدرات علمية ضئيلة ، حيث كان املترشحون وجه، أو يف

Moniteursكما كان املمرنون CEPالذين مت توظيفهم حائزين على شهادة الدراسة االبتدائية 

ترقياتيشكلون أكرب نسبة يف تأطري  املتمدرسني يف الطور االبتدائي، وخضع هؤالء املمرنون إىل 
املؤسسات التربوية ليصبحوا فيما بعد معلمني يف املدارس االبتدائية، بواسطة جمموعة داخلية داخل

]Zoubida senouci, 2003, p :01[من املسابقات املهنية الداخلية 

من بني 6489حوايل ]1963-1962[بلغ عدد املمرنني يف الطور االبتدائي يف الدخول املدرسي 
، وذلك اهليكل التأطريي ككلمن %51.1وميثل ما نسبته  مؤطر يف الطور االبتدائي 12696

]1963-1962[معلم يف الدخول املدرسي 892بعكس فئة املعلمني الذين بلغ عددهم حوايل 

.فقط من جمموع التأطري االبتدائي%7وهو ما ميثل نسبة 12696من بني 

7ائي ليصل العدد إىل حوايل يف الطور االبتدللممرننيومع مرور السنوات احندر العدد اهلائل 

ممرنني يف الدخول املدرسي 04يصل العدد إىل ]2003-2002[ممرنني يف الدخول املدرسي 
]2005-2006.[

%80ليتجاوز بذلك نسبة املموساأما بالنسبة لعدد املعلمني يف الطور االبتدائي فقد شهد تطور

معلم يف 892و ينتقل العدد من ،]1991-1990[من جمموع التأطري يف الدخول املدرسي 
] 2003-2002[معلم يف الدخول املدرسي 164264إىل ]1963-1962[الدخول املدرسي 

وقد بلغ نسبة املعلمني،من جمموع التأطري يف الطور االبتدائي%97.92أي ما ميثل نسبة ،
].2006-2005[املدرسييف الدخول من جمموع املؤطرين يف الطور االبتدائي% 98.03

أخرى تعكس السياسة املطبقة من يف الطور االبتدائي  إىل رتبة وظيفية رتبة وظيفيةمنإن االنتقال
الداخلية على حساب التوظيف الترقياتطرف املسؤولني من وزارة التربية الوطنية و اليت شجعت
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ات التربوية املنظمةولقد كانت عمليات التكوين املتسارعة وكذا الورش،اخلارجي ملعلمني جدد 
لقد لقيت رواجا كبريا من طرف و.صاحل املعلمني يف الطور االبتدائي دف أساسا إىل الترقيةل

ة أعلى دون بذل جهود ياملعلمني الذين قامت وزارة التربية الوطنية بترقيتهم مباشرة إىل رتبة وظيف
ت إشكالية املؤهالت وافق تلك الترقيات من طرفهم، ولكنها يف نفس الوقت طرحتكبرية

توفرها لدى املعلمني للقدرة على ممارسة مهنة التعليم و االستجابة لكامل موالكفاءات الالز
.[Abdelkrim Benarab, 2005, p :48] .ضرورياا جبودة وفعالية أكرب 

IV-2 / تطور املعلمني يف الطور اإلبتدائي و املتوسط حسب اجلنس والشهادة
والكفاءات اليت كان يتمتع ا هؤالء املعلمون يف الطور تكثر املؤهالولكي نوضح أ:املكتسبة 

:1983االبتدائي و املتوسط نورد اجلدول اآليت والذي ينب خمتلف الشهادات احملصل عليها يف سنة 

توزيع معلمي الطور االبتدائي واملتوسط:05جدول رقم 
.1983حسب اجلنس والشهادة املكتسبة يف سنة 

اموع
اإلناثالذكور

%العدد
2345292683272018.26بدون أي شهادة

CEPE4523150960326.36شهادة الدراسة االبتدائية 

ITE19377110913046817مكون يف 

BEM33588274766106434.08شهادة التعليم املتوسط 

و PEMأستاذ التعليم املتوسط 
.البكالوريا

2158089623054217

1290253461824810.18أكثر من شهادة البكالوريا

800.04-80غ مصرح

-11550263652179154اموع

.، التأطري يف النظام التربوي1986، فروخي:املصدر
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ONS اجلزائر العاصمة12، سلسلة إحصائيات رقم ،.

ملعلمني يف الطورين االبتدائي واملتوسط، فعدد املعلمني نالحظ من خالل اجلدول طبيعة مؤهالت ا
منهم هؤالء املكونني يف املعاهد 63188ذكر ميثلون تالذين مت توظيفهم بدون أي شهادة 

.الطورين االبتدائي واملتوسطمؤطريمن جمموع %35.3التكنولوجية للتربية وهو ما ميثل نسبة 

تدائي واملتوسط الذين ال حيوزون على مؤهل إضافة إىل ونالحظ أن عدد املعلمني يف الطور االب
معلم 130364لوريا يقارب حوايل اقل من شهادة البكأهؤالء الذين ميتلكون مؤهال ضعيفا أي 

.يف الطورين االبتدائي واملتوسطالتربوي من جمموع التأطري %80وهو ميثل حوايل نسبة 
معلم ما 48790فما فوق عددهم هو كالورياالبأما بالنسبة للمعلمني الذين لديهم شهادة 

.من جمموع التأطري التربوي وهي نسبة ضئيلة%27يقارب حوايل 
[Abdelkrim Benarab, 2005, p :45]

معلم يف الطور االبتدائي يوجد من 170.000يقارب حوايل نيكان عدد املعلم1997ويف سنة 
من جمموع التأطري %16لوريا ما ميثل نسبة امعلم فقط حائزين على شهادة البك28000بينهم 

لوريا أو افقط منهم حيوزون على شهادة البك%36الطور املتوسط فكان حوايل يأما بالنسبة ملعلم
.لوريا فما فوقاالبك

IV-3 /لنبني تطور مؤهالت األساتذة املمارسني :تطور مؤهالت أساتذة التعليم الثانوي

:يف الطور الثانوي نورد اجلدول اآليت

تطور مؤهالت األساتذة يف الطور الثانوي حبسب الرتب الوظيفية:06اجلدول رقم
2007-2006السنة الدراسية 
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اجلنس
مستوى التأهيل

اموعأنثىذكر

080210أستاذ جماز

6974261123أستاذ مهند س

246142784352457أستاذ التعليم الثانوي

14174451862األساسيأستاذ التعليم 

050207معلم التعليم األساسي

267412871855459اموع

.Ons Annuaire Statistique n°23,2007,p:125:املصدر

من أساتذة الطور الثانوي متحصلني على مؤهالت %97نالحظ من خالل اجلدول أن ما يقارب 
.عالية أي شهادة البكالوريا ومستوى جامعي

املنظومة التربوية اجلزائرية منذ اإلستقالل بعدة مراحل متيزت فيها مبجموعة من املميزات،  مرت
ولقد لقي ملف تكوين املكونني على وجه اخلصوص أمهية كبرية و لعل ذلك يظهر من خالل 

.بوادر السياسات  التكوينية  املنتهجة بعد اإل ستقالل مباشرة

2000كونني يف اجلزائرقبل املوتوظيفتكوين:الثايناملبحث

باختالف مهامهم ومسؤوليام من معلمني و اهتمت السلطات العليا بتكوين املؤطرين التربويني
مل ،وأساتذة ومفتشني تربويني وكذا املستشارين البيداغوجيني وغريهم يف األطوار التعليمية الثالث 

املعلمني و األساتذة منذ أن استرجعت مناإطاراإعداد و تأهيليف بذل جهود فيما خيص نتتوا
.، واعتربا ضمن أولوياا1962سيادا يف سنة 

I - /نبذة تارخيية عن تكوين املكونني يف اجلزائر:
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إن تكوين املكونني أثناء العهود االستعمارية كان مينح يف ثالث مؤسسات خمصصة لتكوينهم يف 
1876ودار املعلمني بقسنطينة اليت تأسست سنة م1866دار املعلمني ببوزريعة اليت تأسست سنة 

ودار املعلمني بوهران، وقد كان التكوين حكرا على أبناء اجلالية األوروبية، ومل يفتح الباب 
م، ملا فتحت أقسام خاصة بتكوين املعلمني اجلزائريني بدار 1883لتكوين اجلزائريني إال سنة 

د املعلمني اجلزائريني الذين خترجوا من هذه الدور املعلمني ببوزريعة، وبالرغم من ذلك فإن عد
الثالث يعد على األصابع وبقيت هذه الدور تعمل إىل حدود اخلمسينيات من هذا القرن، فأنشئت 
دور ثالث خاصة بتكوين املعلمات بنفس املدن الثالث وبقي الباب دائما مغلقا يف وجوه 

.اجلزائريني لعدة أسباب سياسية واستعمارية

عد االستقالل مباشرة صارت هذه اهلياكل غري كافية نظرا حلاجة املنظومة التربوية إىل أعداد وب
متزايدة سنة بعد سنة من املعلمني واألساتذة، وقد وظفت لسد هذه احلاجة جمموعة من الشباب 

شكلة الذين مل تكن هلم أي فكرة على التربية و البيداغوجية وعن التعليم ،فواجهت الوزارة هذه امل
بإقامة نوع خاص من التكوين هو التكوين أثناء اخلدمة لتنوب عن التكوين األويل، وقامت بإنشاء 

عبد الرمحان بن [مؤسسة خاصة ذا النوع من التكوين هي مراكز التكوين الثقايف واملهين  
.]313:ص،1994،سامل

II- /اجلزائرية عناية لقد أولت السلطات العليا:تكوين املكونني يف القانون اجلزائري

من املهام و الوظائف األساسية إلطارات القطاع التربوي ، ويظهر جعلتهاكبرية بعملية التكوين و
لنا ذلك جليا من خالل سنها ملختلف القوانني والتشريعات اليت تنص على أن التكوين هو حق 

تنص على ذلك من مشروع لكل موظفي املنظومة التربوية اجلزائرية وسنورد بعض القوانني اليت
:خالل ما يلي 

اهلدف من تكوين املوظفني التابعني للتربية هو إكسام املعلومات واملعارف الالزمة :49املادة 
أن يتيح احلصول على تهمهمو.والتكوين عملية مستمرة جلميع املربني على مجيع املستويات.لعملهم
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الثقافة والوعي الكامل بالرسالة اليت يقوم ا تقنيات املهنة و إكساب أعلى مستوى من الكفاءة و
.املريب وااللتزام السياسي الدائم مببادئ الثورة

موضوعة حتت إشراف الوزير املكلف بالتربية مؤسسات مالئمةينظم التكوين يف :50املادة 
ني ويشمل املعلمني واملوظف.ختتلف مدته تبعا للتخصص املطلوب أو العملية املنوى القيام ا

.اإلداريني واملفتشني من خمتلف املستويات، ويتم عند احلاجة مبسامهة الوزارات أو اهليئات املعنية

توفر هذه املؤسسات بالدوام الكامل أو بالدوام اجلزئي التكوين األساسي وتساهم يف :51املادة 
.ملنياحتسني مستوى املوظفني الع

:ى ما تقوم به من تكوين مع املؤسسات املتخصصةتساهم هذه املؤسسات عالوة عل:52املادة 
.يف الوثائق واإلعالم موع املوظفني العاملني-
.يف البحث والتجربة يف ميدان التعليم والتكوين-

:على ما يليفتنص أما يف الفصل الثاين يف التنظيم التربوي واإلداري 
ة تنص على االختصاص واملستوى متنح اثر كل عملية تكوين أو حتسني تكوين، شهاد:54املادة 

يتوىل التكوين أساتذة مكونون متخصصون تتوفر فيهم شروط الكفاءة اليت حتدد :55املادة
.بنصوص الحقة

جيب على املدرسيني واملوظفني اإلداريني واملفتشني أن يشاركوا يف فترات التدريب :56املادة 
.يفائهااستوالدراسات املنظمة هلم بقصد حتسني معارفهم و

من ثالث شهور إىل سنة حتدد مداجيوز منح املوظفني املرمسني عطلة للدراسة تتراوح :57املادة 
].537: ، صJ.O[ ،1976[اجلريدة الرمسية اجلزائرية [مبوجب مرسوم 



لقد نظمت الدولة اجلزائرية عملية تكوين املوظفني يف املنظومة التربوية اجلزائرية يف هيكلة منسقة 
حيث اعتربت عملية التكوين عملية .توفر فيها كل الشروط اليت تسهل أداءها وحتقيق أهدافهات

متواصلة ومستمرة بالنسبة جلميع مؤطري القطاع التربوي من معلمني وأساتذة وموظفني إداريني 
ويف كل املستويات دف إكسام املعلومات واملعارف والكفاءات ،ومفتشني دون استثناء

املهنة التعليمية وتكلف مؤسسات تطلبات بقصد حتقيق التوافق وم،ت الالزمة ألداء عملهم واملهارا
موضوعة حتت إشراف الوزير املكلف بالتربية مبتابعة هذه العملية، ودف هذه املؤسسات إىل 

كما أا تساهم بالتعاون مع املؤسسات املتخصصة يف ،حتسني مستوى العاملني بالقطاع التربوي 
على تكوين هؤالء املؤطرين ويشرف.يف جمال البحث والتجربة يف ميدان التربية والتكويناخلوض

التربويني باختالف رتبهم الوظيفية جمموعة من األساتذة واملكونني املتخصصني ذو املؤهالت 
ولقد اعتربت الدولة اجلزائرية عملية التكوين حقا وواجبا يف نفس الوقت لكل .والكفاءات الالزمة

حتسني مستواهم العلمي و املعريف والثقايف حملاولة دفاملعلمني واملوظفني اإلداريني واملفتشني من
صناعة الكفاءات املستقبلية، كما أا قدمت خمتلف التسهيالت املادية واملالية باإلضافة إىل السماح 

.ر إىل سنة كاملةللراغبني يف إكمال دراستهم مبنحهم عطال دراسية تتراوح مدا من ثالث أشه

III- /لقد اتبعت الدولة:توظيف املعلمني يف الطور االبتدائي و الطور املتوسط

:و سنوضح فيما يأيت أمههااجلزائرية سياسة تكوينية اعتمد ت على عدة آليا ت 

III-1 توظيف املعلمني يف الطور االبتدائي:

باشرة يعتمد على املدارس القرآنية االستقالل مبعد قد كان توظيف املعلمني يف الطور االبتدائي ل
وذلك ألن التعليم كان ،واليت كانت مبثابة املصدر الوحيد و املمكن إلجياد املعلمني باللغة العربية 

.)1962(يعتمد على اللغة الفرنسية قبل سنوات االستقالل 
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الفرنسي اجلزائري تبعا ولقد كان التعليم منتشرا باللغة الفرنسية ومعتمدا أساسا على التعاون التقين 
عريب تفيان، وبعد االستقالل مباشرة عزمت الدولة اجلزائرية على تطبيق سياسة ايالتفاقيات 

على املتعاونني املشارقة يف جمال التعليم وتنمية اللغة العربية فاعتمدت جبانب املتعاونني األوروبيني
.باللغة العربية

يم والذي كان يظهر من خالل التدفقات اهلائلة للتالميذ ومع انفجار الطلب االجتماعي على التعل
كل تلك العوامل حفزت مسئويل التربية ،و اليت كانت تتسم بالتزايد املستمر و املتسارع سنويا ،

أنذآك إىل االعتماد على توظيف معلمني جدد ذوي كفاءات ومؤهالت ضئيلة أو منعدمة على 
.التزايدهذاالعموم دف جماة

فلقد 1981-1980ما اعتمدنا على تطور التأطري يف الطور االبتدائي فنجد أنه حىت يف سنوات وإذا
من % 70يشكلون ما نسبته instructeursاملعلمون املساعدونوmoniteursكان املمرنون 
أي شهادة الدراسات CEPولقد كان املمرنون يوظفون على أساس شهادة ،جمموع التأطري

فقد كانوا املعلمني املساعدينأما فئة .و املتحصلني على مستوى السنة الثانية متوسطاالبتدائية أ
أو املتحصلني على مستوى الرابعة متوسط كما BEMيوظفون على أساس شهادة التعليم املتوسط 

.أن التوظيف يف جممله مل يكن يشترط مؤهالت وكفاءات عالية آنذاك

ؤهالت والكفاءات العلمية و البيداغوجية قامت الدولة اجلزائرية وملواجهة النقص الفادح يف تلك امل
وذلك لتكوين املمرنني للحصول على 1964بتأسيس مراكز التكوين الثقايف واملهين يف سنه 

وذلك Certificat de culture générale et professionnelleشهادة الثقافة العامة واملهنية
كما كان هناك سلك املفتشني و املستشارين البيداغوجيني ،ساعدمعلم مدف ترقيتهم إىل رتبة 

.الذين كانوا يأخذون على عاتقهم مهمة تكوين هؤالء املمرنني

مبهمة متابعة Institut pédagogique national(IPN)كما كلف املعهد البيداغوجي الوطين 
د ما يسمى بالبطاقة البيداغوجيةنه بإعدااعمل املؤطرين يف الطور البيداغوجي، حيث قام أعو

iche pédagogiqueFLa، وذلك ألن معظم املعلمني آنذاك مل تكن هلم القدرة والكفاءة على
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إمكانية منإعداد وحتضري الدروس اعتمادا على معارفهم ومهارام الشخصية من ناحية، وال
.ية الوطنية من ناحية أخرىاالعتماد على املراجع والتعليمات القانونية من وزارة الترب

]Zoubida senouci, 2003, p :01.[

لقد كانت العوامل اليت اعتمد عليها يف توظيف املعلمني يف الطور االبتدائي غري متوافقة مع 
:متطلبات وشروط مهنة التعليم ولكنها كانت مرتبطة بسياسة قائمة على عنصرين أساسيني ومها

ذاك يف جزأرة التأطري يف القطاع التربوي وذلك باستبدال املعلمني رغبة السلطات اجلزائرية آن-
األجانب مبعلمني جزائريني، ولقد اتبعت يف ذلك سياسة منظمة وتدرجيية تبلورت من خالل األمر 

.والذي ظهر يف اجلريدة الرمسية1976
.عداد التالميذ املتزايد سنوياألجماة التطور اهلائل واملستمر -

ما نظرنا إىل نوعية هؤالء املؤطرين جند أن صورة املعلم اجلزائري ليست متوافقة مع ولكن إذا
ألن املعلمني ،املعلم القادر على حتقيق أقصى حتصيل علمي أو الوصول إىل التعليم ذو النوعية

قادرين على مواصلة مشوارهم الدراسي، دون الالذين يتم توظيفهم كانوا من بني التالميذ غري
.شرط التكوين البيداغوجي ملزاولة مهنة التعليم ميتوفر فيهأن 

[ITE] قامت الدولة اجلزائرية بإنشاء املعاهد التكنولوجيةو بعد ذلك  Instituts

technologiques d’éducation واليت كلفت مبهمة تكوين املكونني يف 1964يف سنوات ،
من بني التالميذ املقصيني آنذاك ذ هذا املعهد غلب تالميأكان كما و املتوسط،الطور االبتدائي

:يتمن مواصلة الدراسة، وميكن توضيح ذلك أكثر من خالل اجلدول اآل
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يف توظيف املعلمنيمن الدراسة استرداد التالميذ  املقصيني :07اجلدول رقم 

1979-19741978-19721973-1971السنة

3203040045111484املسجلني يف الرابعة متوسط

2897353714080املعيدون يف السنة الرابعة متوسط

211912847761513املنتقلون للسنة األوىل ثانوي

7942803135891التالميذ املقصيون

ITE500247573327املسجلون يف السنة األوىل 

.طري يف النظام التربوياأل،1986روخي ،ف:املصدر
ONSاجلزائر العاصمة،12لسلة إحصائيات رقم ، س.

الذين غادروا مقاعد الدراسة النظامية هم يف تزايد عدد التالميذ نالحظ من خالل اجلدول أن 
تلميذ 35891إىل 7942حيث ارتفع العدد من ]1972-1971[مستمر من الدخول املدرسي 

سنوات، أي مبتوسط زيادة 8مرات يف فترة زمنية حوايل5وهو ما يشكل زيادة مبضاعف قدره 
1972-1971تلميذ يف الدخول املدرسي 7942ومن بني ،تلميذ سنويا3493سنوية قدرها 

التحاقهم باملعهد التكنولوجي بتلميذ منهم، 5002املغادرين ملقاعد الدراسة مث استرداد حوايل 
.وهي نسبة معتربة%63وهو ما ميثل نسبة استرداد قدرها ITEللتربية 

Abdelkrim[ولقد كان املعلمون يف هذه الفترة يوظفون على أساس شهادة الثالثة ثانوي فقط

Benarab ,2005,p:43.[

III-2/توظيف الطلبة األساتذة يف التعليم األساسي يف الطورين اإلبتدائي واملتوسط
PEF:

ائزين على شهادة لقد كان يوظف الطلبة األساتذة يف التعليم األساسي من بني املترشحني احل
البكالوريا أو شهادة معادلة معترف ا، أو من بني معلمي املدرسة األساسية الذين تتوفر فيهم 
الشروط اليت حيددها وزير التربية وبناء على اقتراح مدير التربية بالوالية بعد النجاح يف اختبارات 
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31تسع عشرة سنة يف تنظم هلذا الغرض، جيب أن يكون عمر املترشحني األحرار أكثر من

.ديسمرب من سنة التوظيف

.يدوم تكوين أساتذة التعليم األساسي ثالث سنوات تنقسم إىل
.سنتان يف التكوين األويل-
.سنة واحدة يف التكوين املتواصل-

وتضبط قائمة الطلبة الذين ينتقلون إىل السنة الثانية من التكوين األويل من طرف مدير املعهد 
ويرسم إثر التكوين املستمر الطلبة الناجحون يف .جي للتربية بعد استشارة جملس األساتذةالتكنولو

.شهادة الكفاءة التربوية

III -3/ توظيف معلمي املدرسة األساسيةMEF: يوظف الطلبة املعلمون يف املدرسة

:األساسية عن طريق املسابقة 

III-3-1 /على أساس الشهادات:
.شهادة البكالوريا أو شهادة معترف ا دوليامن بني املترشحني احلائزين على-
من بني املعلمني املساعدين املرمسني الذين هلم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي الذين -

.من األماكن املتوفرة%20يقترحهم مدير التربية يف حدود 

III-3-2 /على أساس االختبارات:
استكملوا مثان سنوات تعليما فعليا ذه الصفة يف من بني املعلمني املساعدين املرمسني الذين-

.من األماكن املتوفرة ويقترحهم مدير التربية%20حدود 
من بني املترشحني الذين هلم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي-

ديسمرب من سنة التوظيف 31وجيب على كل مترشح أن يبلغ سنه أكثر من سبع عشرة سنة يف 
.للمترشحني األحراربالنسبة 

.ويرسم إثر التكوين املستمر الطلبة الناجحون يف شهادة الكفاءة التربوية
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III-4/تتوزع شعب التخصص اليت توجد على :توظيف الطلبة املعلمني املتخصصني
:مستوى بعض املعاهد التكنولوجية للتربية إىل

.شعبة املعلمني املتخصصني يف الوسائل السمعية البصرية-
.شعبة املعلمني املتخصصني يف التعليم التحضريي-
Maîtres d’adaptationشعبة املعلمني املتخصصني يف التكيف   -

Maîtres d’application   .شعبة املعلمني املتخصصني يف التطبيق-

ن املعلمون املتخصصون يف التكوين عن طريق املسابقة على أساس   دراسة امللف م-يقبل الطلبة
بني معلمي املدرسة األساسية املرمسني الذين استكملوا مخس سنوات تعليما فعال،يدوم تكوين 

:املعلمني املتخصصني سنتني تنقسمان إىل
.سنة واحدة يف التكوين األويل

.سنة واحدة يف التكوين املستمر
عبد احلميد بوسامل .[ويرسم اثر هذا التكوين املستمر الطلبة الناجحون يف شهادة الكفاءة التربوية

].20-19:،ص ص 1994،

أما بالنسبة ألساتذة التعليم الثانوي آنذاك فقد كان يتم توظيفهم بشرط حصوهلم على شهادة 
ولقد اعتمدت ،بني الطالب الذين تكونوا على مستوى املدارس العليا مناجلامعية أوسليسانال

أطري تالميذ مؤسساا الثانوية ومل تبدأ يف جزأرة ة يف تقاألوروبيني واملشاراجلزائر على املتعاونني
.مؤطريها يف الطور الثانوي إىل بعد أن بدأت اجلامعات اجلزائرية يف تكوين أوىل إطاراا

Abdelkrim Benarab , 2005 , p :45][

من أساتذة التعليم الثانوي آنذاك متحصلني على شهادات جامعية %90.5حوايل كانولقد 
.متحصلني على شهادة الليسانس اجلامعية%85ايل ومنهم حو
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IV- /لقد اتبعت :تكوين املعلمني و األساتذة يف األطوار التعليمية الثالث

الدولة اجلزائرية عدة سياسات تكوينية منذ االستقالل وقامت بإنشاء عدة مراكز و معاهد هلذا 

:سنبني ذلك كاآليتالغرض و

IV-1 /ملهينمراكز التكوين الثقايف وا :Centre de formation culturelle et
professionnelle

، وكانت يف البداية خمصصة لتكوين وتثقيف فئة خاصة 1963نشأت هذه املراكز ابتداءا من سنة 
استجابة 03/07/1963املؤرخ يف 63/243من املعلمني نشأت هي األخرى مبقتضى املرسوم 

يف املادة اخلامسة من هذا املرسوم، أن مركزا وطنيا للتعليم للحاجة امللحة إىل املعلمني، وقد جاء
باملراسلة يساعد املمرنني على حتضريهم ملختلف االمتحانات اليت مهم ويتكفل بترقيتهم ثقافيا 

.ومهنيا إىل الصعود إىل سلك املعلمني املساعدين
ممرنني موظفني وغري و نظرا للضغوط املتزايدة حتولت إىل مراكز مفتوحة جلميع الفئات من 

موظفني من الشباب املتعطش إىل العلم واملعرفة والرغبة يف االرتقاء يف السلك االجتماعي، وكانت 
.مفتوحة ببعض املؤسسات التعليمية تستقبل اجلميع بعد ساعات العمل القانونية 

IV-1-1 /لقد كانت تلك :أهداف التكوين على مستوى مراكز التكوين الثقايف واملهين
:اكز دف عن طريق تكويناا حتقيق مايلياملر

.مساعدة املمرنني بالدرجة األوىل على االرتقاء إىل سلك املعلمني املساعدين-
.املسامهة يف رفع مستوى التعليم املمنوح من طرف هذه الفئة من املعلمني-
.رفع مستوى املعلم يف امليدان الثقايف-
.الثقافة العامة وشهادة األهليةمساعدة املمرن على حتضري شهادة -
حضن بعض الفئات من التالميذ الذين لفظهم النظام التربوي قصد مساعدم على الرفع من -

.مستواهم الثقايف وحتضريهم ملختلف الشهادات العلمية املدرسية



186

IV-1-2 /تقدم هذه :مناذج وآليات التكوين على مستوى مراكز التكوين الثقايف واملهين
ملنصبة على مستوى بعض املؤسسات تكوينا يف خمتلف املواد العلمية واللغوية واألدبية املراكز ا

:باللغتني الفرنسية والعربية إما

).تسهيال على املمرنني العاملني يف املناطق النائية(جممعة يف يوم من أيام األسبوع -
).راكز احلضريةبالنسبة للمعلمني الذين يعملون يف امل(موزعة على أيام األسبوع -

:يقوم بتقدمي الدروس أساتذة من التعليم الثانوي واملتوسط أو مدرسون
.ويطابق السنة الثانية من التعليم املتوسط: مستوى أول
.ويطابق السنة الثالثة من التعليم املتوسط:مستوى ثاين

.ويطابق السنة الرابعة من التعليم املتوسط: مستوى ثالث
إحداث مستوى رابع لتحضري املمرنني المتحان شهادة يمن الضرورصار1964ومنذ سنة 

.الثقافة العامة واملهنية، اليت تسمح هلم باالرتقاء إىل سلك املعلمني املساعدين

فتحت املراكز لغري املعلمني من التالميذ وعامة أفراد اتمع لتحضري الشهادة 1965ويف سنة 
اليت عدلت إىل شهادة التعليم )BEG(ية أو شهادة التعليم العام االبتدائية للكبار أو شهادة األهل

.املتوسط مث إىل شهادة التعليم األساسي

تركزت جهود مراكز التكوين الثقايف واملهين على تكوين املعلمني ،1979وابتداء من سنة 
وبعد أن اختارت املساعدين لترقيتهم إىل سلك املعلمني، بعد أن تناقص عدد املمرنني تناقصا كبريا 

الدولة منطا موحدا ملعلم املدرسة األساسية هو منط املدرسني أو معلم املدرسة األساسية بعد تنصيب 
.املدرسة األساسية

كما كانت تدعم عمل مراكز التكوين الثقايف واملهين بواسطة هذه الدروس باإلضافة إىل خمتلف 
لعربية والفرنسية وبالقواميس اللغوية ،كما كانت الكتب اليت كانت تزود ا املمرنني باللغتني ا

الورشات الصيفية واليت هي عبارة عن جتمعات املمرنني املسجلني مبراكز التكوين الثقايف واملهين 
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الرمحان عبد[ .باملدن الساحلية يف فصل الصيف تدعم كذلك الدروس النظامية ودروس املراسلة
.]315-314: ص ص، 1994بن سامل،

IV-2 /دور املعلمني و املعاهد التكنولوجية للتربية:

ITE Instituts  technologiquesقامت الدولة اجلزائرية بإنشاء املعاهد التكنولوجية 

d’éducation واليت كلفت مبهمة تكوين املكونني يف الطور االبتدائي و 1964يف سنوات ،
اد املتزايدة من املعلمني واألساتذة، ونظرا لقلة نظرا حلاجة ميدان التربية والتعليم إىل األعد.املتوسط

هياكل التكوين األويل اليت ورثتها الدولة عن لفترة االستعمارية، رأت من الضروري وضع خطة 
الذي 64/230للتكوين تراعي متطلبات الدولة وخصوصيات التعليم اجلزائري وصدور القانون 

مات بنسبة مدرستني لكل والية، إذ كان التراب دار لتكوين املعلمني واملعل30شرع  يف تأسيس 
والية، على أن ختصص واحدة لتكوين املعلمني والثانية لتكوين 15الوطين آنذاك مقسما إىل 

.املعلمات
الذي حيدد كيفية تسيري هذه 11/02/1966املؤرخ يف 66/176صدور املرسوم 1966ويف سنة 

، وأسس ا فرعان للتكوين، واحد املعلمني االبتدائيةمدارس : املدارس واليت مسيت يف املرسوم بـ
.لتكوين املعلمني والثاين لتكوين املعلمني املساعدين

إال سبع عشرة مدرسة 1968ولكن اإلجناز كان بطيئا للغاية لعدة أسباب ومل ينجز منها يف اية 
،فتكونت معاهد شىت فقط، ويف هذا األثناء ظهرت فكرة املعاهد التكنولوجية املخصصة للتكوين

لتكوين أمناط خمتلفة من التقنيني يف أنواع من االختصاصات وامليادين، وصدر ذه املناسبة األمر 
يتضمن إنشاء املعاهد التكنولوجية للتربية، وقد تبعه املرسوم 26/12/1969املؤرخ يف 69/106
وقد .اهد التكنولوجيةيتضمن القانون األساسي لطلبة املع23/11/1970املؤرخ يف 70/177

معهدا على كامل التراب 70إىل 1992وصل عدد هذه املعاهد التكنولوجية للتربية يف سنة 
.الوطين
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لكن تكوين أساتذة التعليم الثانوي والتقين قد كانت تعىن به معاهد خاصة، املدرسة العليا لألساتذة 
ENS يت فتحت هلا يف خمتلف جهات الوطن والفروع املتعددة الم1964بالقبة واليت تأسست سنة

.واليت أخذت على عاتقها تكوين أكرب عدد من األساتذة يف االختصاصات املتنوعة

عدة جهود فيما خيص املعلمنيدور مركز حتضري شهادة الكفاءة للتفتيش االبتدائي وإدارةكما بذل 
ل إىل مركز وطين والذي حتو1966، وكانت أول دفعة له سنة 1965تكوين املفتشني منذ 
.لتكوين إطارات التربية

IV-2-1 /يعترب الطلبة الذين يتابعون التكوين :شروط االلتحاق باملعهد التكنولوجي للتربية
ويوظف طلبة .ولكن منحة دراسيةPrés salaireموظفني متدربني ال يتقاضون مرتبا مسبقا  

.اس االختباراتاملعاهد التكنولوجية عن طريق املسابقة أو الشهادات أو على أس

ويتلقى الطلبة الناجحون إثر فترة التكوين األويل من السلطة اليت هلا صالحية التعيني تعيينا يف 
إحدى املناصب بصفتهم موظفني متمرنني ، وميكن متابعة الدراسة قصد التكوين الذي خيول احلق 

لطلبة املتدربون من أجله يف الترقية أو التخصص أو التحويل بعد الترسيم يف السلك الذي تلقى ا
.تكوينا أوليا

أثناء فترة التكوين املستمر واليت تدوم سنة كاملة تنعقد جلنة الترسيم لتقومي شامل لعمل املعلمني 
وتقترح على السلطة الوصية الترسيم يف السلك اجلديد وتسلم له شهادة Stagiairesاملتمرنني 

.]318-316، ، ص ص1994، عبد الرمحان بن سامل[.الكفاءة التربوية

IV-2-2 /جاء املرسوم :مناذج وآليات تكوين املكونني يف املعاهد التكنولوجية للتربية
إلعادة النظر يف التكوين األويل باملعاهد التكنولوجية وينظمه حسب متطلبات 83/353

.ومقتضيات جديدة

:يتم التكوين باملعاهد التكنولوجية على مرحلتني متكاملتني
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.لتكوين األويل إلعداد الطلبة املتكونني للقيام مبهامهممرحلة ا-
).Stagiaires(مرحلة التكوين املستمر إلعداد املتمرنني للترسيم -

:وتشتمل مرحلة التكوين األويل على
التعليم النظري الذي يهدف إىل تعزيز املعلومات العامة والنوعية وإىل إكتساب املعلومات -

.ربيةاألساسية يف علوم الت
.التكوين العملي ويتعلق بالتقنيات املهنية-
وذلك من أجل ITEن التكوين األويل للمعلمني كان يتم على مستوى املعاهد التكنولوجية للتربية ا

.الرفع من مستوى املعارف واملعلومات األساسية هلم
وكان التركيز ،ثانويات مثله مثل التعليم النظامي يف الاملعاهدكان التعليم أو التكوين يف تلك و

األكرب على املواد املدرسة أكثر من االهتمام ببيداغوجية التدريس، فقد كان التكوين البيداغوجي 
ضئيال ومقتصرا على بعض الدروس يف علم النفس إضافة إىل بعض التربصات يف األقسام الدراسية 

ة أو املشاهدة أو يقومون بعملية ، وكان يوضع املعلمون يف حالة املالحظالطلبة املعلمنيملساعدة
.التقليد ملعلمني آخرين مكونني ويتخذوم كنموذج

:وتشتمل مرحلة التكوين املستمر على
.التعليم االستكمايل قصد تعزيز التكوين األويل-
.التكوين التربوي العملي قصد التكيف مع الوظيفة-

أوساط املعلمني بل أنه اقتصر على البعض لتكوين املستمر مل يكن منتشرا بشكل واضح بني ان ا
وكذلك املفتشني الذين كانوا ،منهم فقط نتيجة النقص الفادح يف عدد املستشارين البيداغوجيني 

املهين واملستمر التكوينيركزون على العمل اإلداري عن طريق املراقبة أكثر من التركيز على
.للمكونني

اسية تطبيقية للمراحل الثالث تستقبل الطلبة املتمرنني تتبع كل معهد تكنولوجي مدارس أس
وحتدد اخلريطة التكوينية الوطنية كل سنة من قبل الوزارة وحتدد على ضوئها .للدروس التطبيقية
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وميكن أن يتكفل معهد .ومبقتضاها اخلرائط التكوينية جلميع املعاهد التكنولوجية يف الوطن
والية أو واليات أخرى غري الوالية اليت يوجد ا، كما تكنولوجي بتكوين معلمني أو أساتذة ل

.تعتمد املعاهد التكنولوجية النظامني الداخلي واخلارجي

يف السنوات األخرية ، و لقد تكثف اهتمام املنظومة التربوية اجلزائرية بتكوين املعلمني و األساتذة 
دية و التكنولوجية و املالية دف لعل ذلك يظهر من خالل التركيز على توفري كامل الوسائل املا

.حتقيق النوعية يف القائمني على  مهنة التعليم

2000بعد يف اجلزائرتكوين و توظيف املكونني:ملبحث الثالثا

من أهم األهداف اليت سطرا كجزأرة التأطري يف القطاع ابعدما حققت املنظومة التربوية بعض
يف عملية التعليم يف األطوار التعليمية الثالثة، والوصول إىل حتقيق اللغة العربيةالتربوي، وكذا تبين

درس معتربة على كامل التراب الوطين، وكذا توفري معظم الشروط واإلمكانيات املادية متنسبة 
بنوعيةاة التزايد اهلائل يف عدد املتمدرسني، حتولت أولوياا إىل االهتمام أكثر والبشرية 

ختص به إطاراا من املعلمني واألساتذة يف إطار سياسة فعالة حرصت على تطبيقها التكوين اليت 
تدرجييا، كما أا أخذت على عاتقها مهمة البحث يف توفري الشروط الواجب توافرها يف املعلم من 
مؤهالت وكفاءات ومهارات ملزاولة مهنته مبا يتوافق واملتطلبات العلمية واملعرفية والتقنية 

يف احملاور اآلتية أهم خصائص ومميزات تكوين وسنبنيولوجية والبيداغوجية احلديثة، والتكن
.املكونني يف املنظومة التربوية يف هذه املرحلة

I- /تولقد بدأ:توظيف املعلمني و األساتذة يف األطوار التعليمية الثالث

ية مثلها مثل باقي دول العامل اعتمدت الدولة اجلزائرملاتظهر بوادر إصالح املنظومة التربوية، 
املتقدمة، تكوينها للمكونني على سياسة متهني التعليم وحماولة جعله مهنة تتماشى مع املتطلبات 

وكذا االعتماد على ذوي الشهادات ،املتطورة للعلم والثقافة واالنفجار املعريف اهلائل من ناحية 
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ولقد 1997ية يف الفترة ما بني ديسمرب اجلامعية يف تشكيل سلك املعلمني واألساتذة ذو نوع
صدرت يف نفس الوقت من قبل وزارة التربية الوطنية والس األعلى للتربية وثائق رمسية تأخذ 
بعني االعتبار قضية تكوين املكونني ، كما أا ركزت على حمور التكوين األويل ذو النوعية من 

].[Zoubida senouci, 2003, p :01-02 .جهة وعلى متهني التعليم من جهة أخرى

املدارس االبتدائية على يف أصبح املعلم يتوظف 2000-1999ابتداء من الدخول املدرسي و 
أساس شهادة البكالوريا إضافة إىل ثالثة سنوات تكوين جامعي أويل، وأساتذة التعليم املتوسط 

أما بالنسبة ألساتذة ،أويلسنوات تكوين جامعيأربعيوظفون على أساس شهادة البكالوريا زائد 
التعليم الثانوي فهم يوظفون على أساس شهادة البكالوريا زائد مخس سنوات تكوين عايل أويل 

ويتم التكوين اجلامعي هلم مجيعا على مستوى املدارس العليا لألساتذة أو أحد اجلامعات العليا 
.األخرى

القطاع املستخدم على تنظيم اوطنية مبا أويف السنة األخرية من التكوين، تقوم وزارة التربية ال
.جمموعة من التربصات امليدانية يف املؤسسات التربوية على اختالف مستوياا

II- /لقد انتهجت :تكوين املعلمني و األساتذة  يف األطوار التعليمية الثالث

:عليمية كاآليتاملنظومة التربوية اجلزائرية عدة آليات لتكوين مكونيها يف خمتلف األطوار الت

II -1 /كل منو يتوىل تكوين املعلمني واألساتذة:طبيعة مكوين املعلمني و األساتذة:

II-1-1/وهم أساتذة مرمسون يف املدارس العليا : اجلامعيون املتخصصون يف علوم التربية
تذة والذين كانوا يتكفلون بتكوين أسا،لألساتذة التابعني لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي

، قبل أن تعمم العملية لتشمل معلمي الطور 1999فقط قبل سنوات PESالتعليم الثانوي 
وتوكل هلم مهمة تعليم التخصصات األكادميية أي PEMوأساتذة التعليم املتوسط MEFاالبتدائي

املعلمني يف -والبعض منهم يقومون مبتابعة املتربصني من الطلبة،اجلانب النظري من التكوين
Zoubida[يدان امل Senouci, 2003, P : 03[.
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II-1-2املعلمني وهم -يهتمون بالتكوين النفسي والبيداغوجي للطلبة:البسيكوبيداغوجيني
,[النظرييأخذون على عاتقهم مهمة التكوين املهين  2007, P : 68Thierry Karsenti.[

II-1-3يداين وهم ميثلون فئة وهم متخصصون باجلانب التطبيقي امل: املكونون امليدانيون
املعلمني، يف أقسامهم -الذين يستقبلون الطالبMaitres-Formateursشرفنيامل-املعلمني

الدراسية أثناء اخلدمة، ومتثل هذه املرحلة اجلانب التطبيقي العملي لتكوين املكونني، وتعتمد بدرجة 
كإلقاء الدرس على ؛دور املعلماملعلم بتمثيل-كبرية على طريقة متثيل األدوار، حيث يقوم الطالب

املشرف الذي يعمل على توجيهه وتقدمي التالميذ يف القسم الدراسي و يتم تقييمه من طرف املعلم 
باعتباره ممتلكا لعنصر اخلربة من خالل جتربته ؛النصائح واإلرشادات فيما خيص أسس مهنة التعليم

].Zoubida  senouci, 2003, P : 04[يف ميدان التربية والتعليم 

وما بعدها قد اكتسب معظم املعلمني واألساتذة 1997والبد من اإلشارة إىل أنه إذا كان يف سنة 
يف الطورين االبتدائي واملتوسط لبعض اخلربة، فإن الوضعية كانت خمتلفة قبل ذلك، حيث أنه ويف 

تقل أعمارهم عن من جمموع معلمي وأساتذة الطور االبتدائي واملتوسط% 84.5كان 1983سنة 
1983ومل تتجاوز خربم مدة اخلمس سنوات سنة ،]إناث%91.8ذكور، % 77.3[سنة 35

من جمموع معلمي التعليم األساسي أي الطورين االبتدائي %62.9وكانوا ميثلون ما نسبته 
,AbdelKrim    benarab[واملتوسط  2005, P :45[

من %85ناك ه، فقد كان 2006ية الوطنية يف سنة كما أنه وحسب آخر إحصائيات وزارة الترب
من أساتذة التعليم املتوسط ال ميثلون شهادة البكالوريا %65املعلمني يف الطور االبتدائي و 

]www. méducation, édu. dz[.

II-1-4 /ميثل سلك التفتيش جهازا هاما يف مراقبة العملية التربوية والتعليمية :املفتشيـن
داء املكونني، ويقوم مبجموعة من املهام ومن بينها التقومي والتكوين واملراقبة للرفع من مستوى أ



193

و كذا يشرف على عمليات واملتابعة والسهر على تطبيق الربامج واملواقيت والتعليمات الرمسية
:التكوين املكونني وحتسني األداء التربوي وينقسم هذا السلك إىل كل من

II-1-4-1/مفتشو التربية والتكوين:

ميارس مفتشو التربية والتكوين مهامهم يف املؤسسات التعليمية والتكوينية، وهم يتكفلون مبجموعة 
:من املهام يف إطار تكوين املكونني كالتايل

التكفل بتلقني املوظفني املبتدئني املهارات والتقنيات املهنية وتأطريهم وتوجيه أعماهلم قصد -
.التكيف مع منصب العمل

يف التكوين األويل النظري والتطبيقي للطلبة املتربصني بالتنسيق واالتصال مع مؤسسات املسامهة -
.التكوين والتطبيق الواقعة يف مقاطعتهم

تنظيم العمليات املختلفة املرتبطة بالتكوين أثناء اخلدمة وتنشيطها لفائدة املكونني التابعني -
.ملقاطعتهم

.ل النتائج املستخلصة من تطبيقهاإعداد برامج التعليم والتكوين وحتلي-
املشاركة يف عمليات التكوين أثناء اخلدمة املنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية سواء -

.كمؤطرين مشرفني أو كمستفيدين دف حتسني املستوى وجتديد املعارف

II-1-4-2/يشتمل هذا السلك على كل من:مفتشي التربية والتعليم األساسي:
.التعليم للطور االبتدائيمفتش التربية و-
.مفتش التربية والتعليم للطور املتوسط-

ميارس مفتشو التربية والتعليم األساسي مهامهم يف املدارس اإلكمالية واملدارس االبتدائية وأقسام 
:التعليم التحضريي وهم يتكفلون مبجموعة من املهام وهي

لتقنيات املهنية وتأطريهم وتوجيه أعماهلم قصد التكفل بتلقني املعلمني املبتدئني املهارات وا-
.التكيف مع منصب العمل
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املشاركة يف التكوين األويل النظري التطبيقي للطلبة املتمرنني باالتصال والتنسيق مع مؤسسات -
.التكوين واملؤسسات التطبيقية الواقعة يف مقاطعتهم

.ملقاطعتهمخلدمة يف فائدة املعلمني التابعني تنظيم العمليات املختلفة املرتبطة بالتكوين أثناء ا-
وتعترب زيارات التفتيش مهاما دورية خيضع هلا املكونون ويقوم ا املفتش دف إحصاء العناصر 

:ومجع املعلومات املساعدة على تقييم ما يتعلق بـ
.حمتويات الربامج وتناسق املواقيت وانسجام التقييم-
.يقة أدائهم ملهامهمحمتوى تكوين املكونني وطر-

II-1-4-3 /املفتش العام:

وهو يساهم يف إطار تكوين املكونني بكل مما يلي
تقدمي التوجيه واملشورة جلميع املكونني يف مؤسسات التعليم والتكوين لتمكينهم من القيام -

.بصالحيام على أكمل وجه
.مستواهميساهم يف إعداد الربامج وتقييمها ويف تكوين املدرسني وحتسني-
ص ، 1994، عبد الرمحان بوسامل[.تقييم كفاءات املدرسني يف إطار تسيري مسارهم املهين  -

].57-50، ص

II-2 /بعد أن تطرقنا إىل طبيعة مكوين املعلمني :أهم مدارس و معاهد تكوين املعلمني

بتكوين تتكلفواألساتذة وإىل األدوار اليت أسندت إليهم نتناول يف العنصر الالحق املنشآت اليت
.املكونني يف اجلزائر

II-2-1 / تطور املدارس العليا لألساتذة:Les écoles normales supérieures

املكونني من معلمني وأساتذة إىل املدارس العليا لألساتذة ابتداء من لقد أسندت مهمة تكوين
مل على عية الذي يف إطار اإلصالح الواسع للمنظومة التربو]2000-1999[الدخول املدرسي :

فيما خيص التكوين La professionnalisation de l’éducationحتقيق سياسة متهني التعليم 
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به املكونون، وجعله يتماشى مع مقتضيات ومتطلبات العصر احلديث، عصر العلوم ضى الذي حي
لمي ولكنها وهي مؤسسات تابعة لوزارة التعليم العايل والبحث الع.والتقنيات احلديثة املتطورة

.مرتبطة يف إنشائها وتطورها ومهامها باحتياجات وزارة التربية الوطنية
Thierry Karsenti ,2007,p:62][

1964سنةENSécole normale supérieureولقد تأسست أول مدرسة عليا لألساتذة

م يف املدارس العليا بالقبة وذلك لتكوين أساتذة التعليم الثانوي العام، كما كان التكوين يت
لألساتذة ملدة أربعة سنوات كاملة للحصول على شهادة ليسانس للتعليم والسنة اجلامعية األخرية 

يتمثل يف متابعة تربص على مستوى كانت حتضريية مهنية عن طريق قسم نظري وقسم تطبيقي 
.  مؤسسة ثانوية

ENSET:Ecole normale supérieure desوتأسست ثاين مدرسة عليا لألساتذة 

enseignants du technique وهي املدرسة العليا ألساتذة التعليم التقين واليت تأسست سنة ..
لالستجابة لطلبات التعليم التقين يف وقت كانت فيه اجلزائر حباجة لنموذج تنمية اقتصادية 1970

UNESCOاليونسكو ذات تكنولوجية عالية ولقد لقيت الدعم العلمي والتقين من طرف منظمة 

Thierry Karsenti ,2007,p:63][

أدى ذلك إىل ،1984صالح يف التعليم الثانوي الذي باشرته السلطات العليا يف سنة إلونتيجة ل
تزايد املتمدرسني يف التعليم التقين، وكذلك وجود التنوع الكبري يف التخصصات، باإلضافة إىل 

اتذة مع اية التعاون االجنيب، كل تلك العوامل أدت إىل تطبيق سياسة جزأرة سلك املعلمني واألس
ملدارس العليا لألساتذة اتوظيف عدد كبري من املعلمني واألساتذة مما أدى إىل توسيع شبكة 

.واملدارس العليا ألساتذة التعليم التقين كضرورة حتمية
)6(يا لألساتذة و ستة من املدارس العل)2(فتح 1984لقد برجمت اخلريطة اجلامعية يف سنة و 

مدارس عليا ألساتذة التعليم التقين كما أا فتحت عدة نقاط لتكوين املكونني يف اجلامعات 
.اجلزائرية
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اجتهت السلطات العليا إىل تقليص العدد إىل أربع مدارس عليا ،1990ولكن خالل سنوات 
ا للتعليم التقين، وذلك يرجع لألساتذة منها ثالثة كمدارس عليا لألساتذة وواحدة كمدرسة علي

اليت ]Présalaire[العقود والتعويضات جتميدإىل جلوء الدولة إىل تقليص النفقات من خالل 
املعلمني يف املدارس العليا لألساتذة مع جتميد توظيف املعلمني واألساتذة، ولقد -كانت متنح للطلبة

املعلمني ذوي الكفاءات واملهارات إضافة أدت كل تلك العوامل السابقة إىل تعزيز الفجوة يف عدد 
إىل نفور الطلبة املتفوقني واحلاصلني على شهادة البكالوريا من مهنة التعليم حنو ختصصات أخرى 

][Thierry Karsenti ,2007,p:64يف اجلامعات اجلزائرية  

II-2-1-1 / مدة التكوين داخل املدارس العليا لألساتذة:

على أن التكوين األويل 1998–1997ة منذ الدخول املدرسيلقد أكدت وزارة التربية الوطني
يشترط توافر املكونني على الذيتماشى مع التوجهات العلمية ،يللمعلمني يف اجلزائر ال بد أن 

املعارف والكفاءات  من املستوى اجلامعي ، ولقد ركزت وزارة التربية الوطنية على معلمي 
.البكالوريا بأغلبية ساحقة سط لعدم إمتالكهم لشهادةوأساتذة الطورين اإلبتدائي واملتو

اعتمدت الوزارة يف برناجمها على تعزيز شروط الدخول هلذه املدارس باعتبارها  اجلهة املكلفة و
بالتكوين األويل اجلامعي من جهة وإىل متديد فترة التكوين من أربع سنوات إىل مخس سنوات 

التعليم األساسي وأربع سنوات إىل أساتذةسنوات جامعية إىل الثثألساتذة التعليم الثانوي وإىل 
][Thierry Karsenti ,2007,p:66. أستاذة التعليم املتوسط 

II-2-1-2 / املعلم  إىل حمورين –ينقسم التكوين األويل للطالب :مناذج وآليات التكوين
: أساسني ومها 

ة و القسم التطبيقي يتم داخل املؤسسات هو يتم داخل املدارس العليا لألساتذو:القسم النظري
يرتكز على حماولة اكتساب  املعارف التربوية البيداغوجية وهو. ية من متوسطات وثانويات والترب
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كما كان التكوين .املعلم–أي أن علوم التربية تشكل القاعدة األساسية للتكوين املهين للطالب 
ولكن بعد سنة ،من السنة الثالثة أو الرابعة اجلامعية ينطلق إبتداءمن ذلك،البيداغوجي قبل سنوات 

أصبح التكوين النفسي والبيداغوجي يبدأ مع بداية الدراسة اجلامعية أي من السنة األوىل 1999
.اجلامعية 

Stage Deأما اجلانب التطبيقي فهو يأيت يف اية املرحلة اجلامعية عن طريق تربص ميداين 

Terrain،ار يف األسبوع وعلى مرحلتني يتوزع ع لى كامل السنة اجلامعية وتبلغ مدته نصف
يوم كتربص مغلق ، وبعد ذلك مباشرة يتم حتضري مذكرة التخرج كعنصر تقوميي 15إىل 10من 

. يف التكوين 

إذا كان اجلانب النظري من التكوين يرتكز على عملية التلقني ألكرب قدر ممكن من املعلومات و 
-قارن اجلانب التطبيقي يعتمد على طريقة النموذج املمثل يف املعلم ،املعلم –ارف للطالب واملع

املعلم –املشرف الذي ميتلك خربة كبرية وكفاءات مهنية وهو يلعب دور املوجه واملرشد للطالب 
لى شرف بذاته بل تعتمد عاملعلماملشترط اخلربة كأساس يف تعيني تولكنه يف اغلب األحيان ال ،

ومن شروط جناح التكوين األويل دراسي،مدى رغبة هذا املشرف يف استقبال املتربص يف القسم ال
للمكونني هو مدى انسجام وتوافق اجلانب النظري مع اجلانب التطبيقي والذي ميثل قاعدة لتمهني 

Thierry Karsenti.التعليم وليس تطبيق اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي 

,2007,p:67][

فبالنسبة للمعلمني يف،تحصل املتخرجون على شهادات جامعيةيبعد انتهاء التكوين مباشرة و 
Maître d’enseignementتحصلون على شهادات أستاذ التعليم األساسي ياملدرسة االبتدائية 

fondamental.]MEF[

م املتوسط يعلى شهادة أستاذ التعلاجلدداألساتذة-أما أساتذة الطور املتوسط فيتحصل الطالب
Professeur d’enseignement moyen]PEM    . [

لطالب األساتذة على شهادة أستاذ التعليم الثانوي ابالنسبة للطور الثانوي فيتحصلو 
Professeur d’enseignement secondaire] .PES [
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II-2-2 /معهد تكوين وحتسني مستوى املعلمني:
Institut de la formation et de Perfectionnement des Maître IFPM

إن هذا املعهد يتكلف بتقدمي ثالثة أنواع من التكوين للمعلمني واألساتذة يف اخلدمة، وهي على 
تكوين املتخصص والتكوين أثناء اخلدمة، يهدف حتسني وتطوير التكويين األويل، وال:التوايل

مستوى كفاءات املعلمني واألساتذة املمارسني وكذا مديري املؤسسات التربوية االبتدائية 
رض بغواإلكماليات والثانويات، وهو ميس اجلانب البيداغوجي واجلانب اإلداري يف نفس الوقت 

.و البيداغوجي للمتمدرسني يف خمتلف املستوياتحتقيق أكرب فعالية يف التحصيل العلمي

II-2-2-1 /التكوين األويل:La formation initiale

وهو خيص الطلبة اجلدد املتحصلني على شهادة البكالوريا والراغبني يف التوجه للقطاع التربوي، 
على األقل يف شهادة 20/11ويتم انتقاء الطلبة من بني املترشحني املتحصلني على عالمة 

يف اللغة الفرنسية للراغبني يف تدريس اللغة الفرنسية،20/10البكالوريا، مع اشتراط عالمة 
إضافة إىل اختبار شفهي يقوم به ،يف اللغة العربية للراغبني يف تدريس اللغة العربية20/10وعالمة 

ي ملدة املعلمون بإتباع تكوين نظري وتطبيق-أساتذة متخصصون، بعد ذلك مباشرة يقوم الطلبة
Diplôme universitaireنح هلم شهادة جامعية للتعليم  متنوات، وعند التخرج ث سثال

d’enseignement ، ويتم تأطريهم من طرف أساتذة يف التعليم العايل بالنسبة للدروس النظرية
Professeursوأساتذة مكونون  Formateursروس التطبيقيةدبالنسبة لل.

II-2-2-2 /التكوين ملتخصص:formation spécialiséeLa

املديرين للمؤسسات التربوية االبتدائية واالكماليات والثانويات وكذا املفتشون -بةلخيص الطووه
ملؤهلني، بعد اجتيازهم بنجاح المتحان حتت اوهم يلحقون ذه املناصب بعد تسجيلهم يف قوائم

وعطلة الشتاء وكذا بداية عطلة إشراف الوصاية، وخيضعون لتكوينات مومسية يف عطلة الربيع 
دارية للمؤسسات التربوية، كما يتم تأطريهم اإلداء املهام البيداغوجية وأالصيف، وهم يتكفلون ب



199

امني للتربية أثناء تكوينهم النظري والتطبيقي وهذا بالنسبة للطور االبتدائي عفتشني المن طرف امل
.واملتوسط

ات الثانوية فهم خيضعون لتكوين نظري وتطبيقي على املديرين للمؤسس-أما بالنسبة للطلبة
].IFPM[ مستوى معهد تكوين وحتسني املستوى

  [Enseignement et Enfance 2008, pp :01-02]

II-2-2-3 /التكوين أثناء اخلدمة :La formation en cours de service

مفتشو خمتلف املواد فلم هذا التكوين على شكل ندوات تربوية وأيام تكوينية دراسية، ويتكينظ
الدراسية بتكوين املعلمني واألساتذة حتت إشراف مديرية التربية، وتنظم فترة التكوين سنويا على 

أما ،الياتكمإلشكل ست أنصاف أيام تكوينية وإعالمية بالنسبة ملعلمي املدارس ابتدائية وأساتذة ا
.بالنسبة ألساتذة التعليم الثانوي فهم يستفيدون من أربعة أيام تكوينية سنويا

امني عراقبني الواملأما بالنسبة للطاقم اإلداري يف اخلدمة من مديرين ومديري الدراسات والناظرين 
]DE[فيستفيدون كذلك من تلك التكوينات حتت إشراف مديرية التربيةاملساعدين التربوينيو

]S.B, 2006, P : 01-02.[

يقتصر برنامج تكوين املكونني يف املنظومة التربوية على املدى القصري و امنا يتسع ليشمل و مل
املديني املتوسط و الطويل
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منوذج تكوين املكونني يف اجلزائر و آفاقها :    املبحث الرابع
املستقبلية

و جعلته ضمن أولوية األولويات ،و لعل ذلك يظهر ين املكونني كو ازداد اهتمام اجلزائر مبلف ت
من خالل سياسة التكوين املستقبلية اليت تعتزم تنفيذها تدرجييا وفق مراحل منظمة  بواسطة توفري 

.نظومة التربوية كامل الظروف و الشروط املالية و البشرية و املادية اليت من شأا حتقيق أهداف امل

I- /تكوين املعلمني و األساتذة  أثناء اخلدمة يف خمتلف األطوار التعليمية:

بأن عدد م2006-2005وزارة التربية الوطنية يف إحصائيات الدخول الدراسي صرحت
:معلم وأستاذ يتوزعون كالتايل280.000املعلمني يف الطورين االبتدائي واملتوسط قد بلغ حوايل 

.معلم يف الطور االبتدائي171000
.أستاذ يف الطور املتوسط109000وحوايل 

معلم ما ميثل نسبة 38000على شهادة الليسانس من بينهم حوايل من بينهموبلغ عدد املتحصلني
23000: وهو ميثل نسبة ضئيلة، وهم يتوزعون كالتايلاملعلمني و األساتذةمن جمموع 14%

أستاذ متحصل على 15000متحصل على شهادة الليسانس مقابل معلم يف الطور االبتدائي
.شهادة الليسانس يف الطور املتوسط

ونوضح يف اجلدول اآليت توزيع املؤهالت ملعلمي الطور االبتدائي واملتوسط يف الدخول املدرسي 
2005-2006.

توزيع مؤهالت املكونني يف الطور االبتدائي واملتوسط: 08اجلدول رقم  
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:صدرامل
ية الوطنيةمن اجناز الطالبة وفقا للبانات املستقاة من و زارة الترب

اجلدول أن نسبة املعلمني واألساتذة يف الطورين االبتدائي واملتوسط املتحصلني خاللالحظ منن
بالنسبة للطور االبتدائي %13شهادة الليسانس أو أي شهادة جامعية ميثل نسبة مؤهلعلى

.للطورين%13.5بالنسبة للطور املتوسط وهو نسبة ضئيلة ميثل متوسط %14و

يف %31يف الطور االبتدائي و%22لنسبة للحاصلني على شهادة البكالوريا فهم ميثلون نسبة أما با
اصلني على شهادة احلوفئة املعلمني و األساتذة غري %26.5توسط قدره مبالطور املتوسط أي 

يف الطور املتوسط، أي مبتوسط قدره %55يف الطور االبتدائي، و%65البكالوريا ميثلون نسبة 
60.%

نسبة املعلمني واألساتذة الذين جيب إخضاعهم لتكوينات لتحسني املستوى العلمي واملعريف هم إن 
.املؤهل يف األساسايتكونون من فئة املتحصلني على شهادة البكالوريا زائد الفئة اليت ال متتلك هذ

.من جمموع مؤطري الطور االبتدائي%86.5نسبة ثلون وهم مي

الطور
املؤهل

الطور االبتدائي 
%

الطور املتوسط 
%

ليسانس أو أي شهادة 
جامعية

1314

2231شهادة البكالوريا

6555دون شهادة البكالوريا

100100اموع
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هالت اليت ميتلكها املعلمون واألساتذة يف الطورين االبتدائي واملتوسط وعند تشخيصنا للمؤ
ومقارنتها باملؤهالت املطلوبة يف املعلم، جندها بعيدة كل البعد عن ضروريات مهنة التعليم 
واحتياجاا البيداغوجية ، ولقد أكدت وزارة التربية الوطنية مرارا على ضرورة خضوع معلمي 

توسط لتكوين أكادميي مبستوى جامعي وأساتذة التعليم الثانوي إىل تكوين الطور االبتدائي وامل
مكمل لشهادة الليسانس، ألا أدركت بأن التكوين أصبح ضرورة حتمية ال مناص منها إلمكانية 

واالرتقاء باملستوى التعليمي للمتمدرسني، وبأن عملية التكوين ال ميكن ،عصرنة املدرسة اجلزائرية 
لتكوين بصفة اوإمنا البد أن متتد فترة ،املدة األكادميية التخصصية اجلامعيةحصرها فقط يف

مكانية الوصول إىل حتقيق التوافق مع التغريات والتطورات العلمية إلمتواصلة أثناء اخلدمة 
.المتناهيةلوالبيداغوجية ا

تم هذه العلمية وت،]2015-2005[وميتد هذا املخطط التكويين على فترة عشر سنوات كاملة أي 
معلم يف الطور االبتدائي 2000تكوين ما يقارب يفعلى جمموعة مراحل تبدأ مبرحلة أوىل 

أستاذ يف الطور املتوسط، ومتنح األولوية خاصة للمعلمني غري املتحصلني على شهادة 5000و
لني على و ثالث سنوات تكوين جامعي و كذلك ألساتذة التعليم املتوسط غري املتحصالبكالوريا

وأربع سنوات تكوين جامعي، ويهدف هذا املخطط إىل الرفع يف نسبة املكونني شهادة البكالوريا
.يف الطورين االبتدائي واملتوسط%90إىل نسبة %14املتحصلني على شهادة الليسانس من نسبة

،]2008-2007[املدرسي  ول الدخنه يف فالوطنية اوحسب آخر اإلحصائيات من وزارة التربية

لفترة لتكوين مستمرمعلم وأستاذ يف الطورين االبتدائي واملتوسط 98000ما يقارب خيضع
.ثالث سنوات

يث تبلغ، حمليار دينار46وإلجناح هذا املخطط التكويين فقد رصدت له ميزانية تقدر حبوايل
طنية يف الفترة املمتدة ، كما تعتزم وزارة التربية الوماليني سنتيم04تكلفة تكوين كل معلم حوايل 

معلم يف الطور االبتدائي يف معاهد تكوين 63000تكوين ما يعادل ]2020-2010[ما بني 
أستاذ يف التعليم الثانوي 45000وكذا ما يقارب حوايل ]IFPM[وحتسني املستوى للمعلمني 

.]ENS[على مستوى املدارس العليا لألساتذة 
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سنة 45ني واألساتذة الذين تقل أعمارهم عن مملعلااصة فئة ويستهدف هذا املخطط التكويين خ
توضيح سنوات على القل وميكن10إلمكانية استفادة املنظومة التربوية اجلزائرية من خدمام ملدة 

:اهليكلة العمرية للمعلمني واألساتذة يف املنظومة التربوية اجلزائرية كالتايل

:تذة يف الطورين االبتدائي واملتوسط حسب السنهيكلة املعلمني واألسا:09جدول رقم 

النسبة املئويةالفئة العمرية
49.54]سنة40أقل    من [

30.06]سنة45-سنة41[

13.16]سنة50-سنة64[

07.21]سنة60-سنة51[

2005حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية،من اجناز الطالبة:املصدر

سنة ميثلون 45عن تضح لنا أن فئة املعلمني واألساتذة الذين تقل أعمارهميمن خالل اجلدول 
ستهدفة من خالل خمطط التكوين الذي املالفئة نفسها و هياملكونني،من جمموع %80حوايل 

سطرته وزارة التربية الوطنية
تأسيس جامعات متخصصة لتكوين املعلمني يف املدى وتعتزم احلكومة اجلزائرية يف السنوات القادمة 

.]Nabila amir,2005,pp:01-02[.القصري

II- /تكوين املفتشني:

من أهم العناصر اليت تساهم بقدر كبري يف L’inspecteur d’éducationيعترب املفتش التربوي 
هو يعمل على مراقبة و،تكوين املكونني من معلمني وأساتذة وذلك يف خمتلف املستويات التربوية

التأطري التربوي دف حتقيق التعزيز البيداغوجي واإلنساين، وتفعيل العالقات بني خمتلف الفاعلني 
.يف النظام التربوي
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يفوحسب خرباء علوم التربية، فعملية املراقبة اليت يقوم ا املفتش التربوي هي مرحلة مهمة 
مرحلة : بني املعلم، وهي تتم وفق ثالثة مراحل أساسية وهيالتحاور والتبادل املمزوج ما بينه وما 

.الرصد واملشاهدة مث مرحلة الفهم والتبادل مث مرحلة التقييم

وتم عملية املراقبة برصد الكفاءات املهنية للمعلم بصفة فردية داخل األقسام الدراسية، كما أا 
ور الذي يقوم به املعلم إزاء حتديات املادة تم بأساسيات مهنة التعليم، وذلك من خالل تفعيل الد

وكذا مدى احترام الربنامج املسطر من طرف الوزارة الوصية، و تكوين احملتويات ،الدراسية
، كما يم مستوى التعليم من طرف املتمدرسنييو تعديل وتق،التعليمية واستراتيجيات التعليم 

ونذكر ،ستوى التعليمياملالتعليم والرفع من عد تلك العوامل جمتمعة على االرتقاء بنوعية اتس
فقد رصد 25000كمثال يف والية سطيف أين يعمل ا أكرب عدد من املؤطرين التربويني حوايل 

.مليون دينار مللف تكوين املكونني25هلا مبلغ مايل قدره حوايل 
لصاحل مفتشي 2008منصب مايل يف سنة 970ولقد قامت وزرة التربية الوطنية بفتح ما يقارب 

التربية، ملا هلذه الفئة من أمهية بالغة يف تكوين املكونني يف خمتلف املستويات التربوية دف تقييم 
].Enseignement et enfance, 2008, P : 02[آرائهم وكفاءام 

III- /التكوين املتخصصص:

ام عدة اتفاقيات لقد سطرت وزارة التربية الوطنية عدة تكوينات متخصصة وذلك عن طريق إبر
مع سفارة الواليات املتحدة األمريكية، واليت MEPI/1تعاون مع دول أجنبية، مثل اتفاقية 

استطاعت من خالله تكوين عدد كبري من أساتذة التعليم املتوسط، وأساتذة التعليم الثانوي يف 
ما بني تنسيقيةة وهي مبثابة اتفاقيMEPI/2النكليزية ملدة سنة كاملة، وكذلك اتفاقية االلغة 

.ثانويات جزائرية وأخرى أمريكية فيمال خيص ختصص اللغويات واإلعالم اآليل

اون مع منظمة اليونسكو يسهر  على تنفيذ مجيع بالتعكما أن برنامج دعم اإلصالح التربوي 
ىل اإلصالحات يف جمال املقاربة بالكفاءات ،و لذلك كان لزاما اخضاع معلمي املدرسة األساسية ا
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تكوينات متواصلة قصد انسجامهم مع متطلبات املدرسة العصرية  اليت تسعى وزارة التربية الوطنية 
جاهدة لتحقيق من خالل تعزيز قدرام و كفاءام  و كذا مؤهالم العلمية و البيداغوجية 

Aboubakr Benbouzid,2005,p:182][

IV- /التكوين عن بعد:distanceLa formation à

التكوين أثناء اخلدمة، برناجما تكوينيا عن بعد باستخدام إطار يف لقد سطرت وزارة التربية الوطنية 
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة، وسيبلغ عدد املعلمني واألساتذة اخلاضعني هلذا النوع من 

.معلم وأستاذ214000حوايل 2010التكوين يف سنة 

ولتعزيز هذه العملية قامت ،سنتيم ماليري 05: العملية غالفا ماليا يقدر بـهلذه صصولقد خ
الداخليةناتا نترإلستوى الوطين بشبكة ااملاملصاحل الوصية بتزويد مديريات التربية الوطنية على

intranet لفائدة املكونني، لتسهيل عملية تناقل وتداول وإرسال الدروس بواسطة هذه الشبكة عن
وجيتمع املكونون مرتني يف األسبوع يومي االثنني واخلميس للحصول .الرسائل االلكترونيةطريق 

]Horizon, 2007, PP : 01[. على دروس الدعم على مستوى مديريات التربية الوطنية

الطور -إىل الرفع يف مستوى املعلمني واألساتذة يف التعليم األساسياويهدف هذا الربنامج أساس
وإثر ذلك متنح شهادة تعادل شهادة الليسانس للمعلمني ،غري اجلامعيني-واملتوسطاالبتدائي 

للمعلمني غري ]BTS[ومتنح شهادة تعادل شهادة التقين سامي ،املتحصلني على شهادة البكالوريا
.املتحصلني على شهادة البكالوريا

ووزارة التعليم العايل [MEN]ة يف إطار االتفاقية اليت أبرمت ما بني وزارة التربية الوطنيو 
رحية للمدرسة العليا شالهمهمة التكوين البيداغوجي هلذاسندت]MESRS[والبحث العلمي 

].UFC[لألساتذة بالتعاون مع جامعة التكوين املتواصل 
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ولقد لقيت هذه العملية رواجا كبري لدى املعلمني واألساتذة حيث أا شهدت منذ انطالقها يف 
معلم يف الطور االبتدائي يف هذا 1671تسجيل ما يقارب 2006-2005ملدرسي الدخول ا

]Horizon, 2007, PP : 02[أستاذ يف الطور املتوسط741ما يقارب والربنامج

V- / برنامج إدماج تكنولوجيا ت اإلعالم واالتصال احلديثة يف تكوين
:املكونني

إدماج اإلعالم اآليل يف املؤسسات التربويةعملت وزارة التربية الوطنية جاهدة على حماولة
.الستخدامها كأداة علمية وعملية تساهم يف حتسني وتطوير عمليات التعلم والتعليم

مبحاولة إدخال اإلعالم اآليل ]2009-2008[وقامت السلطات الوصية يف الدخول املدرسي 
دت يف ذلك على وضع سياسة وكذا خمتلف التكنولوجيات احلديثة يف األقسام الدراسية، واعتم

تكوينية لألساتذة واملعلمني يف كل األطوار التعليمية لتمكينهم من التحكم يف هذه التقنيات 
.احلديثة

إن تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة ستبلغ مستويات جديدة يف املؤسسات التربوية 
سسات التربوية الستخدامها من اجلزائرية، حيث سيتم توزيع أجهزة اإلعالم اآليل يف كل املؤ

طرف التالميذ واملعلمني واألساتذة على حد السواء يف كل التخصصات التربوية، وذلك حتت 
.L’institut national de recherches éducativesإشراف املعهد الوطين للبحوث التربوية 

متوسطة، ولكن يف 2000ثانوية و 1600يف املرحلة األوىل، وخيص هذا الربنامج ما يقارب 
.متوسطة على املستوى الوطين5000سيتم تغطية ما يقارب 2010اية سنة  

ولقد شرع يف تعميم استخدام اإلعالم اآليل تدرجييا ليمس كل املؤسسات التربوية بعد أن كان 
ة مقتصرا فقط على املصاحل اإلدارية التابعة للمنظومة التربوية اجلزائرية، دف استفادة شرحي

.من االجيابيات املتزايدة لألعالم اآليل-األساتذة و املعلمني–املكونني 
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كما مت ختصيص ميزانية ضخمة هلذا الربنامج،  وذلك عن طريق جتهيز كل الثانويات وكل 
املتوسطات مبخري أو مبخربين من أجهزة اإلعالم اآليل، ويف مرحلة الحقة سيتم توسيع العملية 

االبتدائية، واهلدف من وراء ذلك هو استعمال أجهزة الكمبيوتر كأداة تعليمة لتشمل أيضا املدارس
-2005[املدرسي تعليمية بالنسبة جلميع املواد املدرسية ، ومنذ بداية تطبيق الربنامج يف الدخول 

من جمموع الثانويات وما نسبته %80تسارعت هذه العملية لتصل إىل تغطية ما نسبته ،]2006
جهازا لكل مؤسسة تربوية من أجل جماة 16وسطات، وذلك مبعدل جتهيز بلغ من املت20%

ماليني يف الدخول املدرسي 8التطور اهلائل سواء من حيث املتمدرسني الذين بلغوا حوايل 
من جهة ، أو من حيث عدد املؤطرين التربويني الذين بلغو أكثر من نصف مليون 2008-2009

.منشأة مدرسية 25000وصل عددها إىل حوايل ،وعدد املنشآت اهلائلة اليت
Mohand Ali,2009,p p:01-02][

مبالغ مالية ضخمة يف هذا اال إلجناح الربنامج التكويين على مراحل متعددة، بانفاقكما قامت
ولذلك قامت بتنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة املعلمني واألساتذة وحىت مديري املؤسسات 

دف التحكم يف تكنولوجيات ساعة لكل فرد،30،وتبلغ مدة هذا التكوين حوايلةالتربوي
اإلعالم واالتصال احلديثة، وحماولة االرتقاء باملستوى التعليمي للمتمدرسني وكذا الوصول إىل 

.حتقيق فعالية النظام التربوي التعليمي

من %82.61االبتدائي وحوايل من معلمي الطور % 78.83ولقد استفاد من هذا التكوين حوايل 
على مستوى الطاقم %38.45من أساتذة التعليم الثانوي و%82.51أساتذة الطور املتوسط و 

].Nabila Amir, 2008 , P : 01[بالنسبة للمفتشني التربويني %58اإلداري، و 

علمني و امل–ويف نفس الوقت ال بد أن يصاحب هذا الربنامج إرادة فعلية من قبل املكونني 
.للعمل على جناح هذه العملية-األساتذة
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ساعة لكل 30كما ترافقت هذه التجهيزات البيداغوجية بتسطري برنامج تكويين يبلغ حوايل 
مديري املؤسسات التربوية واملعلمني واألساتذة حملاولة التحكم يف تكنولوجيا اإلعالم و االتصال 

ة تعليمية يف نفس الوقت، ويف نفس الوقت ال بد أن احلديثة وحماولة استخدامها كأداة تعليمي
للعمل على جناح هذه -املعلمني و األساتذة–لصاحب هذا الربنامج إرادة فعلية من قبل املكونني 

.العملية 
Mohand Ali,2009,p p:01-02][

اخلالصـة

الدول اليت إن موضوع تكوين املكونني هو موضوع ذو طابع دويل وعاملي، لقي اهتمام كل 
تسعى إىل حتقيق أقصى فعالية وجناح ألنظمتها التربوية، ولقد أدركت اجلزائر بأن جناح املنظومة 
التربوية مرهون مبدى كفاءة وجناعة عناصرها املكونة من معلمني وأساتذة ،ولذلك فقد بذلت 

نسكو،وبدعم جهودا كبرية من خالل وضع سياسة تكوينية قائمة بذاا بالتعاون مع منظمة اليو
مايل ومادي من خمتلف املنظمات األوروبية الكربى كاالحتاد األورويب، ولقد سخرت ملقتضيات 
هذه العملية ميزانيات ضخمة، و وفرت لذلك خمتلف املدارس واملعاهد املتخصصة لتكوين املعلمني 

وين مثل املدارس العليا لألساتذة وخمتلف معاهد تكوين وحتسني املستوى وجامعات التك
ولقد أدرجت .،كما أا تعتزم انشاء جامعات متخصصة لتكوين املعلمني و األساتذةاملتواصل

ضمن هذه السياسة التكوينية، أنواعا خمتلفة من التكوينات املتخصصة والتكوينات أثناء اخلدمة 
ادية والتكوينات يف اإلعالم اآليل و التكوين عن بعد ،وقامت بتعزيز هذه السياسة بالوسائل امل

والتجهيزات التكنولوجية احلديثة اليت كانت مبثابة الدعم املادي هلا، وذلك كله بغرض االرتقاء 
باملستويات التعليمية للمكونني يف خمتلف األطوار التعليمية، وكذا الرفع من مستوى كفاءام و 

غية الوصول اىل الرفع من مهارام الفنية و البيداغوجية و العلمية مبا يتوافق مع متطلبات املهنة ، ب
مستوى مجيع الفاعلني املؤثرين يف سريورة العملية التربوية التعليمية، ومنه إىل الدفع باملنظومة 

.التربوية حنو النجاح والفعالية
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و اإلستبيانعينة البحث: املبحث األول

ة للبحث نظرا ملا تتطلبه احتياجات دراستنا هذه ، ولقد لقد استخدمنا وسيلة االستبيان كأداة علمي
مت اختيار بلدية قسنطينة من والية قسنطينة كمجتمع إحصائي للمعلمني واألساتذة، ومت انتقاء عينة 
عشوائية ممثلة له، نظرا لكرب هذا اتمع من جهة، ولصعوبة اإلملام بكافة عناصره، ولشساعة نسيج 

:زعة على مستوى والية قسنطينة كاآليتاملؤسسات التربوية املو

توزيع املؤسسات التربوية على مستوى والية قسنطينة: 10اجلدول رقم

ntineMonographe de Consta,DPAT,2008:املصدر 

:من بني هذه املؤسسات التربوية كاآليتولقد مت اختيار عينة عشوائية

املؤسسة 
التربوية

fi

141مدرسة ابتدائية

65أكمالية

25ثانوية

231اموع



توزيع عينة املؤسسات التربوية حسب الطور التعليمي:11اجلدول رقم

الثانوياتاإلكمالياتاملدارس االبتدائية
مولود بلعابد

.عبد احلفيظ بوصوف
.مدرسة التربية والتعليم

.حلميد عبد ايدعبد ا
.بوشعيب حسني

الغزايل
.ابن تومرت

.زيغد إمساعيل
.حداد عقيلة

زواغي

.عبد احلفيظ بوصوف
.فاطمة الزهراء

.أولد علي
حممد الزاهي.

خدجية بنت خويلد

.رضا حوحو
.ابن باديس

.حيحي املكي
.ابن تيمية

.مسية لعجايب
.أمحد باي

.طارق بن زياد

لطالبة من اجناز ا:املصدر

:أما بالنسبة لعدد املعلمني واألساتذة يف بلدية قسنطينة والية قسنطينة فهم يتوزعون كاآليت

.2008-2007ةتوزيع املعلمني و األساتذة يف األطوار التعليمية الثالث:12اجلدول رقم

fiالطور
1919ابتدائي

1659متوسط

1114ثانوي

4692اموع

DPAT , Monographe de Constantine,2008,p:49: املصدر
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تربوية ةمؤسس22معلم وأستاذ على مستوى600على ما يعادل -قمنا بتوزيع هته االستبيانات و
5، ومدارس ابتدائية 10كاآليت  لقد كانت موزعة و ، ةيف خمتلف األطوار التعليمية الثالث

.من االستبيانات املوزعة% 100و لقد قمنا باسترداد ثانويات7متوسطات و 
.من اتمع اإلحصائي%13جند أن عينة البحث من املعلمني و األساتذة متثل ما يقارب 

I-ميكن توضيح معامل العينة املعتمدة يف الدراسة كاآليت:التعريف بعينة البحث:

:نورد الشكل البياين اآليتملعرفة عدد املعلمني و األساتذة  يف كل طور تعليمي

عينة البحث حسب كل طور تعليمي:03رقم البياينالشكل

وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيانمن اجناز الطالبة : املصدر

املتوسط حوايل رالطووأساتذة ،%38.33ميثل معلمو الطور االبتدائي يف عينة الدراسة حوايل 
%.28.33أما بالنسبة ألساتذة الطور الثانوي فهم ميثلون نسبة ، 33.33%

:وملعرفة خصائص عينة البحث حسب اجلنس نورد الشكل البياين اآليت
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عينة البحث حسب اجلنس:04رقم البياينالشكل

وفقا ملعطيات االستبيانمن اجناز الطالبة :املصدر

من العينة وميثل اإلناث أكثر من الثلثني أي %30.83ميثل املعلمون و األساتذة الذكور الثلث أي 
:وملعرفة جنس املعلمني و األساتذة يف كل طور تعليمي نورد الشكل  البياين اآليت%.69.16

عينة البحث حسب الطور التعليمي و اجلنس:50رقم البياينالشكل

وفقا ملعطيات االستبيانمن اجناز الطالبة :املصدر
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متثل نسبة املعلمني و األساتذة الذكور دوما نسبة الثلث إىل الثلثني يف مجيع األطوار التعليمية يف 
.هذه العينة

II-االستبيان :

للبحث ومجع املعلومات علميةهذه كأداة يف  دراستناتخدمنا االستبيان أو استمارة البحث لقد اس
املتكونة من املعلمني و األساتذة يف األطوار التعليمية الثالث على مستوى جمتمع الدراسةمن عينة 
مت اختيارمعلم وأستاذ على مستوى بلدية قسنطينة، ولقد 4692عدد عناصره ب يقدرإحصائي 

مؤسسة 231مؤسسة تربوية من بني 22التربوية تقدر بتعينة عشوائية من جمموع من املؤسسا
.تربوية موزعة على مستوى كامل البلدية

: وقد قسم االستبيان إىل قسمني رئيسيني حبسب ما تتطلبه احتياجات حبثنا إىل

لة املغلقة واحملددة دف و يضم هذا القسم جمموعة من األسئ:املعلومات الشخصية: القسم األول
، واحلالة يأساسا إىل معرفة سن املبحوثني واجلنس و األقدمية أي سنوات اخلدمة يف القطاع التربو

االجتماعية والدرجة العلمية اليت ميتلكوا قبل وبعد اخلدمة وكذا املستويات الدراسية اليت يتكفلون 
اذ، دف حصر خصائص العينة اليت نتعامل معها بتأطريها وأخريا الرتبة الوظيفية لكل معلم و أست

.طيلة مدة هذا البحث

وهو يعترب جوهر دراستنا حيث دف من وراءه اإلملام : تكوين املعلمني و األساتذة: القسم الثاين
جبميع القضايا ذات العالقة مع تكوين املكونني، وهو يضم يف غالبيته القصوى جمموعة من األسئلة 

قليل من األسئلة املفتوحة بغرض احلصول على أجوبة حمددة وتفاديا ألي لبس، وهو املغلقة وعدد 
:يضم ثالثة حماور أساسية



215

يضم جمموعة من األسئلة دف من خالهلا معرفة أسباب ممارسة املعلمني للمهنة :احملور األول
ء إىل التكوين األويل ومدى قناعتهم ا، ومعرفة املدارس و املعاهد التكوينية اليت خضع فيها هؤال

قبل ممارسة املهنة وكذا مدته وحمتوياته، وأثر هذا التكوين على مسارهم املهين وعلى أساليب 
.التدريس املستعملة

و يضم كذلك جمموعة من األسئلة دف من خالهلا معرفة حجم املعلمني و :احملور الثاين
كذا مدة هذه التكوينات وحمتوياا وماهيتها مث األساتذة املستفيدين من التكوينات أثناء اخلدمة، و

التدريس، وكذا مدى مسامهتها يف زيادة قحماولة معرفة آثار هذه التكوينات املستمرة على طر
األداء واملهارات الفنية والبيداغوجية والعلمية، وكذا حتسني عالقة املكونني باملتتلمذين، وحماولة 

.وراء عدم استفادة بعض العناصر من التكوينات أثناء اخلدمةالتعرف على أهم األسباب اليت تقف 

قمنا بتوجيه بعض األسئلة حملاولة استطالع الرأي حول بعض القضايا املتعلقة باال :احملور الثالث
التربوي والتعليمي فيما خيص تكوين املكونني من خالل تقييمهم للربامج التكوينية اليت خضع  هلا 

ولة تقييم االرتباط ما بني مستوى تكوين املعلمني والتحصيل العلمي للمتتلمذين، هؤالء، وكذا حما
وتقييمهم ملدى اهتمام املنظومة التربوية مبلف تكوين املكونني  وكذا موقفهم يف قضية إخضاع 
املعلمني للتكوينات املتواصلة ورؤيتهم للتكوين األويل فيما إذا كان لوحده كافيا ملزاولة مهنة 

.يس أم ال بد من إخضاع املعلمني و األساتذة لتكوينات أثناء اخلدمةالتدر

وحاولنا كذلك يف هذا احملور معرفة اللغة املتقنة من طرف املكونني، ومدى حتكمهم باإلعالم اآليل 
يف اال التربوي، ويف األخري حاولنا رصد موقفهم من مكانة املعلم داخل العملية هواستخدامات

.التربوية



216

:نتائج الدراسة امليدانية لدى املكونني:  املبحث الثاين

.عن طريق الدراسة امليدانيةإليهاحتليل و تفسري أهم النتائج املتوصل إىلنتطرق يف هذا املبحث 

I-خصائص عينة البحث:حتليل القسم األول من االستبيان

اسة من خالل خمتلف البيانات املستقاة من سنتناول يف هذا املبحث أهم خصائص عينة الدر
املعلومات الشخصية للمعلمني و األساتذة يف خمتلف األطوار التعليمية، و اليت تتعلق بكل من 

وكذا آخر شهادة اجلنس و السن و احلالة االجتماعية و املستوى التعليمي و سنوات اخلربة املهنية 
.علمية مكتسبة من طرف هؤالء املكونني

I.-1 /وملعرفة التركيبة العمرية  أل فراد العينة نورد الشكل البياين اآليت:لسنا:

السنعينة البحث حسب :06رقم البياين الشكل 

.وفقا ملعطيات االستبيانمن اجناز الطالبة :املصدر
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ليها بعد ذلك فئةت،%53ون أعلى نسبة سنة ميثل51إن املعلمون و األساتذة الذين تقل أعماره عن 
تأيت بعدها فئة املعلمني الذين ،%22سنة وهم ميثلون نسبة 41الذين تقل أعمارهم عن املعلمني

تأيت يف املرتبة األخرية فئة املعلمني الذين و،%15.5سنة وهم ميثلون نسبة 60تقل أعمارهم عن 
%.9.5سنة وهي بنسبة 31عمارهم عن أتقل 

:الشكل البياين اآليتتوزيع عينة البحث حسب الطور التعليمي و السن نورد ولنبني

عينة البحث حسب الطور التعليمي و السن:07رقمالبياين الشكل 

االستبيانللمعطيات املستقاة من من اجناز الطالبة وفقا :املصدر

أن توزيع العينة حسب الطور التعليمي و السن حيمل نفس الشكل البياينالل يظهر لنا جليا من خ
.معامل توزيع العينة حسب السن

سنة بنسب 51حيث جند أن أكرب نسبة من املعلمني يف األطوار التعليمية الثالث تقل أعمارهم عن
سنة 41ارهم عن على التوايل، تليها الفئة من املعلمني الذين تقل أعم52.35%، 52.5%، 53.9%

، بعد ذلك %21.17، %28.5، %16.95يف األطوار التعليمية الثالث و النسب هي على التوايل 
،%19.56سنة وميثلون النسب التالية على التوايل 60تأيت فئة املعلمني الذين تقل أعمارهم عن 
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سب اآلتية سنة وهي متثل الن31وأخريا فئة املعلمني الذين تقل أعمارهم عن،16.47%، 10%
%.10، %9، %9.5: على التوايل

I. -2 /األقدمية:
:و لنبني توزيع العينة حسب األقدمية نورد الشكل البياين اآليت 

عينة البحث حسب األقدمية:80رقم البياينالشكل

.من اجناز الطالبة وفقا لبيانات االستمارة: ملصدر ا

تليها ،%55.83سنة أكرب نسبة وهي 20ن و األساتذة الذين بلغت أقدميتهم أكثر من ميثل املعلمو
وأخريا فئة % 26.33سنة بنسبة 20و10بعد ذلك فئة املعلمني الذين تتراوح أقدميتهم بني 

%.17.83سنوات ميثلون أقل نسبة وهي 10املعلمني الذين تقل أقدميتهم 

:     ور التعليمي و األقدمية نورد الشكل البياين اآليتولنبني توزيع عينة الدراسة حسب الط

17,83%

26,33%55,83%

   #" #   $

] #- # \![

  !"" #!

\
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عينة البحث حسب الطور التعليمي و األقدمية:09الشكل البياين رقم 

من اجناز الطالبة  وفقا لبيانات االستبيان: املصدر

ور التعليمي و األقدمية حيمل نفس معامل بأن توزيع العينة حسب الطالشكل البياينيظهر من خالل 
20توزيع العينة حسب األقدمية ،حيث جند أن أكرب نسبة لفئة املعلمني الذين تتجاوز أقدميتهم 

، تليها بعد %50، %52، %63.47: سنة بالنسبة جلميع األطوار التعليمية الثالث وهي على التوايل
سنة وهذه النسب حسب األطوار 20و 10بني ذلك فئة املعلمني الذين تتراوح فترة أقدميتهم

،وأخريا فئة املعلمني الذين تقل أقدميتهم %30.58، %29.5، %20.43التعليمية هي على التوايل 
، %18.5، %16.08: سنوات ونسبهم على التوايل حسب األطوار التعليمية بالترتيب10عن 

19.41.%

I.-3 /حسب احلالة االجتماعية نورد الشكل البياين ولنبني تركيبة العينة :احلالة اإلجتماعية

:اآليت
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عينة البحث حسب احلالة اإلجتماعية:10الشكل البياين رقم 

االستبيانللمعطيات املستقاة منمن اجناز الطالبة  وفقا : املصدر

من العينة، تليها بعد ذلك نسبة املعلمني %67.83يل إن فئة املعلمني املتزوجني متثل أكرب نسبة حوا
مث بعد ذلك فئة املتزوجني بدون أطفال واألرامل و ،%22غري املتزوجني وهم ميثلون نسبة 

.%2.16، %2.5،%5.5: املطلقون بنسب على التوايل

:و لنبني توزيع العينة حسب الطور التعليمي و احلالة االجتماعية نورد الشكل اآليت
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العينة حسب الطور التعليمي و احلالة اإلجتماعية:11الشكل البياين رقم 

.وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيانمن اجناز الطالبة : املصدر

لعينة حسب إن عينة البحث حسب الطور التعليمي و احلالة االجتماعية متشاة املعامل مع توزيع ا
احلالة االجتماعية، حيث جند أن نسبة املعلمني و األساتذة املتزوجني يشكلون أكرب نسبة من العينة 

،%70، %72.5، %62.17على التوايل ] ثانوي-متوسط-ابتدائي[ يف األطوار التعليمية الثالث 

وبعد ذلك .%20، %20.5، %24.78: تليها نسبة غري املتزوجني وهم ميثلون على التوايل النسب
مباشرة تأيت فئة املتزوجني بدون أطفال و األرامل و املطلقني بنسب متقاربة على التوايل بالنسبة 

.جلميع األطوار التعليمية 

I.-4 /بني توزيع العينة حسب املستوى التعليمي نورد نول:املستوى التعليمي للمكونني

:الشكل البياين اآليت
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البحث حسب املستوى التعليميعينة:21الشكل البياين رقم

.وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيانمن اجناز الطالبة : املصدر

وهم أكرب %50ميثل املعلمون و األساتذة الذين هلم مستوى تعليمي جامعي ما قبل التدرج حوايل 
وبعد ذلك فئات ، %43.16ى التعليمي الثانوي بنسبة نسبة، تليهم فئة املعلمني ذوي املستو

متوسط، مث جامعي بعد التدرج مث ابتدائي بنسب : املعلمني ذوي املستويات التعليمية بالترتيب
ومتثل فئة املعلمني الذين لديهم املستوى التعليمي ، %1.33، %1.83، %3.66متقاربة على التوايل 

.أقل نسبة يف العينة " ابتدائي"

:الشكل البياين اآليتنبني توزيع أفراد العينة حبسب الطور التعليمي و املستويات التعليمية نورد ول
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عينة البحث حسب الطور و املستوى التعليميني:31الشكل البياين رقم 

االستبيانقاة من وفقا للبيانات املستمن اجناز الطالبة:املصدر

:بأنالشكل البيايننالحظ من خالل 

تعليمي ثانوي يشكلون أكرب نسبة مستوى فئة املعلمني الذين هلم:بالنسبة للطور االبتدائي
بعد ذلك تليها فئة املعلمني الذين هلم مستوى تعليمي جامعي ما قبل التدرج بنسبة ،65.21%
متوسط، : لمني الذين هلم مستويات تعليمية على التوايلتليها بعد ذلك الفئات من املع،20.43%

وبالتايل فإن ،%1.30، %3.47، %9.56ابتدائي، جامعي ما بعد التدرج، وهي نسب على التوايل 
والذين هلم %78.24فئة املعلمني يف الطور االبتدائي الذين ليس هلم مستوى جامعي ميثلون نسبة 

.فقط من اموع الكلي للطور االبتدائيسي اخلمأ% 21.73مستوى جامعي ميثلون نسبة 

شكل فئة املعلمني الذين لديهم مستوى تعليم ثانوي أكرب نسبة أي ت:بالنسبة للطور املتوسط
قل منها يف الطور االبتدائي، تليها بعد ذلك فئة املعلمني الذين هلم مستوى تعليم ألكنها ،53%
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أكرب منها يف الطور االبتدائي، تليها مباشرة فئة املعلمني وهي ،%46جامعي ما قبل التدرج بنسبة 
.1%الذين هلم مستوى تعليمي جامعي ما بعد التدرج بنسبة

والذين هلم مستوى جامعي %53نسبة املعلمني الذين ليس هلم مستوى جامعي ميثلون نسبة و 
%.47ميثلون نسبة 

جامعي ما قبل التدرج أكرب تعليمي هلم مستوى تشكل فئة املعلمني الذين:بالنسبة للطور الثانوي
وهي أكرب منها على مستوى الطورين السابقني، تليها بعد ذلك نسبة ،%94.7نسبة حبوايل 

، %3.52: املعلمني الذين هلم مستوى تعليمي جامعي ما بعد التدرج وثانوي بنسب على التوايل

1.76.%

أما نسبة املعلمني الذين ليس ،%98.22لون نسبة ن نسبة املعلمني الذين هلم مستوى جامعي ميثا
.فقط%1.76هلم مستوى جامعي فهم ميثلون 

هلم مستوى تعليمي ابتدائي أو متوسط، أساتذةبالنسبة للطورين املتوسط والثانوي، ال يوجد و
.فالنسبة هي معدومة على التوايل

ور الثانوي جند أن مستويات التعليم انتقلنا من الطور االبتدائي إىل الطور املتوسط فالطكلماو
ترتفع ويظهر ذلك من خالل نسب املعلمني و األساتذة الذين لديهم مستوى تعليمي جامعي على 

، و العكس بالعكس، فكلما اخنفضنا من الطور الثانوي فالطور %94.7، %46، %20.43: التوايل
يس هلم مستوى جامعي يف ارتفاع ويظهر املتوسط إىل الطور االبتدائي جند أن نسبة املعلمني الذين ل

بالنسبة للطور املتوسط، %53يف الطور االبتدائي، %78.24:ذلك من خالل النسب اآلتية
ويرجع ذلك إىل سياسة توظيف املعلمني و األساتذة يف األطوار . يف الطور الثانوي% 1.76

بالنسبة للطور املتوسط التعليمية الثالث، حيث مل تكن تشترط توفر مستويات تعليمية عالية
واالبتدائي مثل اآلن، على خالف الطور الثانوي ولقد تعرضنا إىل هذه النقطة بالتفصيل يف الفصل 

.الرابع
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I.-5 /ولنبني توزيع أفراد العينة حسب آخر شهادة :آخر شهادة علمية متحصل عليها

:علمية متحصل عليها نورد اجلدول اآليت

املعلمني و األساتذة حسب آخر شهادة علميةمؤهالت:13اجلدول رقم 

وفقا للبيانات املستقاة من االستبيانمن اجناز الطالبة:ملصدرا

:اآليتنوضح البيانات املتضمنة يف اجلدول عن طريق الشكل البياين و

%fiآخر شهادة علمية
BEG213.5شهادة األهلية 

CAP7913.16شهادة الكفاءة املهنية للتعليم

CAPEM6310.5شهادة الكفاءة املهنية للتعليم املتوسط 

PEM081.33أستاذ التعليم املتوسط

BAC315.16شهادة البكلوريا

TS081.33ة تقين ساميشهاد

DEUA030.5شهادة الدراسات التطبيقية اجلامعية

DES406.66شهادة الدراسات اجلامعية العليا

23038.33شهادة الليسانس

091.5شهادة مهندس دولة

PES0601شهادة أستاذ التعليم الثانوي

111.83شهادة املاجستري

9115.16ممتنع

600100اموع
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آخر شهادة علميةمؤهالت املعلمني و األساتذة حسب:41الشكل البياين رقم  

من اجناز الطالبة  وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيان: املصدر

متحصل عليها والذين هلم علميةأن نسبة املعلمني حسب آخر شهادة : يتبني لنا من خالل اجلدول
أساتذة التعليم [:فئات التاليةوهم ينتمون إىل ال،%52.5مستوى تعليمي جامعي ميثلون نسبة 

، شهادة الدراسات DEUA، شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية TS، تقين ساميPEMاملتوسط 
PESي، شهادة الليسانس، شهادة مهندس دولة، شهادة أستاذ التعليم الثانوDESاجلامعية العليا

.]، شهادة املاجستري

وهذا %32.33ذة الذين ليس هلم مستوى جامعي فهم ميثلون نسبة أما بالنسبة للمعلمني و األسات
و جيب األخذ بعني االعتبار فئة املمتنعني، والذين أثبتت الدراسة بأن معظمهم ليس هلم مستوى 
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شهادة [و هم ينتمون إىل الفئات التالية %47.5جامعي وعند ضمهم للفئة ترتفع النسبة إىل حوايل 
، شهادة الكفاءة املهنية للتعليم املتوسطCAPفاءة املهنية للتعليم ، شهادة الكBEGاألهلية 

CAPEMولقد حتصل هؤالء املعلمون و األساتذة على ]، شهادة البكالوريا، املمتنعون عن اإلجابة
.هذه الشهادات أثناء اخلدمة و املمارسة املهنية

مستوى تعليمي جامعي عند بداية وعند إجراء مقارنة بني  نسب املعلمني و األساتذة الذين هلم 
وميثل هذا الفرق نسبة الشهادات املكتسبة %  0.67اخلدمة مع نسبهم أثناء اخلدمة، جند فرقا وهو 

واليت ،و اليت كانت مبثابة القيمة املضافة،نتيجة خضوع هؤالء املعلمني و األساتذة لفترات تكوينية
التايل فذلك يقابله منطقيا اخنفاض يف نسبة سامهت يف االرتقاء باملستوى التعليمي لديهم، وب

.وهو ميثل نفس النسبة تقريبا%0.65املعلمني الذين ليس هلم مستوى جامعي بنسبة 

ولنبني توزيع أفراد العينة حسب الطور التعليمي وآخر شهادة علمية متحصل عليها نورد اجلدول 
:اآليت
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ني و األساتذة حسب آخر شهادة علمية يف كل طور تعليميمؤهالت املعلم: 14اجلدول رقم

الثانوياملتوسطاالبتدائي الطور
%fi%fi%fiآخر شهادة علمية

///BEG219.13شهادة األهلية 

CAP7231.30052.5021.17شهادة الكفاءة املهنية للتعليم

شهادة الكفاءة املهنية للتعليم املتوسط 
CAPEM

//6331.5//

//PEM//0804أستاذ التعليم املتوسط

//BAC166.95157.5شهادة البكلوريا

TS031.3031.5021.17شهادة تقين سامي

شهادة الدراسات التطبيقية 
DEUAاجلامعية

020.86010.5//

DES073.04115.52212.94شهادة الدراسات اجلامعية العليا

3515.21663312975.88شهادة الليسانس

031.30402021.17شهادة مهندس دولة

PES////063.52شهادة أستاذ التعليم الثانوي

031.30201063.52شهادة املاجستري

6829.562211010.58ممتنع

230100200100170100اموع

لبة وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيانمن اجناز الطا:املصدر 

:ولنوضح أكثر املعطيات املتضمنة يف اجلدول نورد الشكل البياين اآليت
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الطور اإلبتدائي

مكتسبةمؤهالت املعلمني و األساتذة حسب آخر شهادة علمية:51لشكل البياين رقم ا

لطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيانمن اجناز ا:املصدر
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الطور املتوسط

مؤهالت األساتذة حسب آخر شهادة علمية مكتسبة:61الشكل البياين رقم

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيان:املصدر
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الطور الثانوي

مؤهالت األساتذة حسب آخر شهادة علمية مكتسبة:71الشكل البياين رقم

وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيانمن اجناز الطالبة:املصدر

يم ميثلون يظهر لنا من خالل اجلدول أن نسبة املعلمني الذين هلم مؤهل شهادة الكفاءة املهنية للتعل
أما بالنسبة ألساتذة الطور املتوسط و الطور ،%31.30أعلى نسبة يف الطور اإلبتدائي حبوايل 

بالنسبة للطور %33الثانوي و الذين هلم مؤهل الليسانس ميثلون أعلى نسبة و هي على التوايل 
.بالنسبة للطور الثانوي%75.88املتوسط و 
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امتنعوا عن اإلجابة ينخفض كلما انتقلنا من الطور اإلبتدائي إىل إن عدد املعلمني و األساتذة الذين
و هذا ما يفسر لنا بأن معظم املمتنعني عن اإلجابة ال ميتلكون شهادات ،الطور الثانوي

أساتذة التعليم الثانوي و حىت أساتذة التعليم املتوسط هلم شهادات جامعية حسب ألن،ةجامعي
.شروط التوظيف اجلديدة

I. -1 /توى التعليمي للمكونني املكتسب حسب آخر شهادة علمية املس:

للمعلمني و األساتذة عن طريق آخر و ملعرفة املستوى التعليمي الذي مت اكتسابه أثناء اخلدمة
:شهادة علمية نورد اجلدول اآليت

لألساتذة و املعلمني املكتسبة أثناء اخلدمةالعلميةاملؤهالت :15اجلدول رقم

ممتنعليس هلم شهادة جامعيةجامعيةهلم شهادة  الشهادة
%fi%fi%fiالطور

5323.0410947.396829.56االبتدائي

9547.58341.52211املتوسط

16799.41021.17010.58الثانوي

31552.519432.339115.16اموع

ت املستقاة من اإلستبيانمن اجناز الطالبة وفقا للمعطيا:املصدر

:و لنوضح البيانات املتضمنة يف اجلدول نورد الشكل البياين اآليت
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املؤهالت العلمية املكتسبة للمعلمني و األساتذة أثناء اخلدمة:81الشكل البياين رقم

قاة من اإلستبيانوفقا للمعطيات املستمن اجناز الطالبة:املصدر

استطعنا استنتاج معامل هذا اجلدول من خالل جدول مؤهالت املعلمني و األساتذة حسب قدل
نستطيع استنتاج ،فبواسطة آخر شهادة علمية حتصل عليها هؤالء املعلمون. آخر شهادة علمية

.مستواهم التعليمي أثناء اخلدمة واملكتسب نتيجة إخضاعهم للتكوين و للترقيات

يتبني لنا من خالل اجلدول بأنه كلما انتقلنا من الطور االبتدائي إىل الطور املتوسط فالطور 
الثانوي ترتفع نسبة املعلمني و األساتذة الذين هلم شهادة أو مستوى تعليمي جامعي على التوايل 

وكذلك تنخفض نسبة املعلمني و األساتذة الذين ليس هلم ،99.41%، 47.5%،23.09%
كما أن هنالك فارق واضح بني .%1.17، %41.5، %47.39: ة جامعية على التوايلشهاد

األطوار التعليمية يف ما خيص نسبة املعلمني اللذين هلم شهادات جامعية وخاصة يف الطور الثانوي 
ولكن بالنسبة للمعلمني الذين ليس هلم شهادات جامعية ،%51.91، %24.46: وهي على التوايل
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باستثناء الطور ،% 5.89ن هنالك فارق بني الطورين االبتدائي واملتوسط حبوايل فال يكاد يكو
لكون شروط التوظيف اليت ،%40.33الثانوي وذلك بفارق بينه وبني الطور املتوسط مبا يقارب 

.كان خيضع هلا معلمو الطور االبتدائي و املتوسط تكاد تكون متقاربة

I. -7 / ستوى التدريسامل/ توزيع املعلمني حسب السنة:

املستوى اليت يتوىل املعلمون و األساتذة تدريسها حبسب /وملعرفة توزيع العينة حبسب السنة 
:األطوار التعليمية نورد األشكال  البيانية اآلتية

املستوى /توزيع معلمي الطور اإلبتدائي حسب السنة :19رقمالبياين الشكل 

وفقا للبيانات املستقاة من االستبيانن اجناز الطالبةم:املصدر

تبني بأن السنة اخلامسة ابتدائي سهر %20.56يوضح لنا الشكل بأن أكرب نسبة من اإلجابات 
%. 9.92السنة السادسة ابتدائي على تأطريها أكرب عدد من املعلمني وأقل نسبة تتعلق بتأ طري

17,02%
11,70%

15,24%

19,50%
20,56%

9,92%

6,02%

    \# ""      \"        \!         "    "

     \!$" #      \"$  $    "
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املستوى/ ع أساتذة الطور املتوسط حسب السنة توزي:20رقمالبياين الشكل

االستبيانعطياتمن اجناز الطالبة وفقا مل:املصدر

من املعلمني واألساتذة يتولون تأ طري السنة األوىل متوسط % 30.61ان أكرب نسبة من اإلجابات 
.ة يتولون تأطري تالميذ السنة الثالثة متوسطمن األساتذ%18.87وأقل نسبة هي 

املستوى التدريس/ توزيع أساتذة الطور الثانوي حسب السنة :21رقمالبياينالشكل
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.ملعطيات االستبيانمن اجناز الطالبة وفقا :املصدر
من األساتذة يتولون تأ %41.58بأن أكرب نسبة من اإلجابات اينالشكل البييتبني لنا من خالل 

ويتوىل املعلمون و .ثانوي، ويرجع ذلك إىل األمهية البالغة للسنة الثالثة ثانويةطري السنة الثالث
و جند أن .األساتذة على مستوى األطوار التعليمية الثالث تدريس أكثر من مستوى يف نفس الوقت

.اإلجابة هي ضئيلة جدا بالنسبة لكل األطوار التعليميةنسبة املمتنعني عن 

II-تكوين املكونني:حتليل القسم الثاين من االستبيان

بعد معاجلة القسم األول و املتعلق باملعلومات الشخصية للمبحوثني بغرض معرفة أهم اخلصائص 
املتعلقة بالتكوين األويل و نتطرق يف هذا اجلزء إىل حتليل مجيع العمليات،اليت تتميز ا العينة 

التكوين أثناء اخلدمة الذي خيضع له املعلمون و األساتذة  على مستوى األطوار التعليمية الثالث 
و نظرا لصعوبة قياس اآلراء اليت تتفاوت من شخص اىل شخص . واليت متثل جوهر دراستنا هذه

لقياس اآلراء اليت يديل ا موضوعيآخر، فقد اعتمدنا يف دراستنا هذه و ضع مقياس نسيب
.املعلمون و األساتذة

وحملاولة معرفة أسباب ممارسة املبحوثني ملهنة التعليم فيما إذا كانت نابعة من قناعة شخصية 
واهتمام ذه املهنة أو أا كانت جمرد وظيفة مثلها مثل أي وظيفة باعتبارها جمرد مصدر للرزق 

:نورد اجلدول اآليت
الثالثةالثالثة للمكونني يف األطوار التعليمية أسباب ممارسة مهنة التعليم :16اجلدول رقم

ممتنعمصدر للرزقعن قناعة
الطور   

fi%fi%fi%

19484.343615.650000ابتدائي

16984.53115.50000متوسط

12573.523822.35074.11ثانوي

48881.3310517.5071.16اموع
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من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيان:املصدر
:لنوضح البيانات املتضمنة يف اجلدول نورد الشكل البياين اآليت

أسباب ممارسة مهنة التعليم يف األطوار التعليمية الثالثة:22الشكل البياين رقم 

.االستبيانملعطيات من اجناز الطالبة وفقا املصدر

يتبني لنا من خالل اجلدول بأن معظم املعلمني و األساتذة املمارسني ملهنة التدريس قد توجهوا هلذه 
ء بني األطوار التعليمية الثالث بينما هؤال%81.33املهنة عن حب وقناعة شخصية مبتوسط قدره 
يف حد مهنة التعليمو يرجع ذلك لطبيعة %.17.5الذين يزاولون املهنة دون قناعة ميثلون نسبة 

.ذاا
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ترتفع نسبة املعلمني واألساتذة املزاولني ملهنة التدريس عن قناعة شخصية واهتمام باملهنة يف 
ستوى على التوايل، وكذلك على م%84.5، %84.34الطورين االبتدائي و املتوسط بنسب 

ولو أا منخفضة بالنسبة للطورين السابقني، فهي ،%73.52الطور الثانوي ولو كان هناك بنسبة 
وميكن أن نفسر ذلك بالرجوع إىل .مرتفعة مقارنة بنسبة املعلمني املزاولني ملهنة التعليم دون قناعة

ة البد من توافره على طبيعة مهنة التعليم يف حد ذاا، حيث أن الفرد الراغب يف مزاولة هذه املهن
عدة شروط ومنها القناعة الشخصية وحب املهنة واالهتمام الواسع باملتمدرسني والكثري من الصرب 

.للنجاح والتألق فيها

II.-1 /سسنتناول يف هذا العنصر طبيعة املؤسسات اليت يتكون : التكوين األويل للمكونني

تويات هذا التكوين و مدته  و األثر الذي و األساتذة قبل مزاولة املهنة وكذا حماملعلمون فيها
.يتركه على املسار املهين هلؤالء

II.-1-1/وملعرفة طبيعة مؤسسات التخرج اليت :طبيعة مؤسسات التكوين األويل للمكونني
تكون فيها هؤالء املعلمون و األساتذة، تكوينهم األويل و العام قبل مزاولة مهنة التدريس بالنسبة 

:لثالث نورد الشكل البياين اآليتلألطوار التعليمية ا

طبيعة مؤسسات التكوين األويل للمعلمني و األساتذة:23رقمالبياينالشكل
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.ملعطيات االستبيانامن اجناز الطالبة وفق:املصدر
امة قبل مزاولة مهنة التدريس حسب خيضع املعلمون و األساتذة إىل فترة من التكوينات األولية والع

كل طور من األطوار التعليمية ومتطلباته وضرورياته، على مستوى خمتلف املؤسسات تكوين 
واليت ميكن أن نقسمها إىل ثالثة أقسام رئيسية وهي ،املكونني املنتشرة عرب كامل التراب الوطين 

.األساتذة واجلامعةاملدرسة العليا لألساتذة وخمتلف معاهد تكوين املعلمني و 

حتتل أكرب نسبة يف تكوين املكونني فهي " اجلامعة"ومن خالل الشكل نالحظ أن املؤسسة اجلامعية 
بني األطوار التعليمية الثالث، تليها بعد ذلك معاهد تكوين %40.33تبلغ يف املتوسط نسبة 

%.14.33بنسبة وذلك(ENS)وأخريا املدرسة العليا لألساتذة ،%40.16املعلمني بنسبة 

:أما بالنسبة لألطوار التعليمية كل على حدى جند أنه

خضعت أكرب نسبة من املعلمني إىل تكوينات أولية قبل مزاولة املهنة على :بالنسبة للطور االبتدائي
واليت تكون فيها ما ةتليها بعد ذلك اجلامع، %60.43مستوى معاهد تكوين املعلمني بنسبة 

% 7.4وأخريا املدرسة العليا لألساتذة واليت تكون فيها ما يقارب .ملعلمني من ا%18.7يقارب 

.فقط من املعلمني و هي أقل نسبة
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خضعت أكرب نسبة من أساتذة الطور املتوسط إىل تكوين أويل على :بالنسبة للطور املتوسط
من % 38ن بعد ذلك جند ما يقارب م،%47.5مستوى معاهد تكوين املعلمني واألساتذة بنسبة 

أساتذة الطور املتوسط خضعوا لتكوين أويل على مستوى اجلا

إن الطورين االبتدائي واملتوسط خيضعان لنفس التوزيع تقريبا فيما خيص نسبة املعلمني و األساتذة 
الذين خضعوا لتكوين أويل فأكرب نسبة من املكونني تكونوا على مستوى معاهد التكوين تليها 

.املدرسة العليا لألساتذةاجلامعة مث أخريا 

فنجد أن أكرب نسبة من أساتذة التعليم الثانوي قد خضعوا لتكوين على :أما بالنسبة للطور الثانوي
وأخريا %23.52بعد ذلك تليها املدرسة العليا لألساتذة بنسبة ،%72.35مستوى اجلامعة بنسبة 

.وهي متثل اقل نسبة% 4.11معاهد التكوين األخرى بنسبة 
يف %26تبني لنا من خالل اجلدول كذلك بأن نسبة املعلمني الذين هلم مستوى جامعي هي ي

يف الطور الثانوي، ويرجع % 95.88وحوايل ،يف الطور املتوسط%52.5الطور االبتدائي وحوايل 
ذلك إىل طبيعة سياسة التكوين و التوظيف اليت انتهجتها املنظومة التربوية اجلزائرية غداة 

.لاالستقال
وملعرفة طبيعة  املعاهد األخرى اليت تكون فيها غالبية معلمو الطور االبتدائي نورد الشكل البياين 

:اآليت

طبيعة معاهد تكوين املعلمني األخرى يف الطور اإلبتدائي:24الشكل البياين رقم 
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االستبيانللبيانات املستقاة من وفقامن اجناز الطالبة:املصدر

وهو يبني ،ةيتبني لنا من خالل اجلدول توفر عدد معترب من معاهد التكوين للمعلمني واألساتذ
مدى اهتمام الدولة اجلزائرية وسعيها جاهدة لتكوين اإلطارات املكونة على مستوى خمتلف 

.األطوار التعليمية

الثالثة نورد ةهلا املعلمون و األساتذة  يف األطوار التعليميوملعرفة مدة التكوين األويل اليت  خضع
:اجلدول اآليت

II.-1-2  /مدة التكوين األويل:

مدة التكوين األويل يف األطوار التعليمية الثالثة:17اجلدول رقم

).قبل مزاولة املهنة(
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اقل من 
سنة

سنتنيسنة واحدة
3

تسنوا5سنوات4سنوات
أكثر من 

5
سنوات

ممتنع
مدة 
التكوين

%**%**%**%**%**%**%**%**الطور

146.0810646.08093.91114.783013.04114.78041.744519.56ابتدائي

00003919.56130.514076834094.5052.50402متوسط

0000021.17010.58084.7013780.58137.64074.11021.17ثانوي

142.3314724.57111.83335.523539.16335.5162.66518.5اجلموع

من اجناز الطالبة وفقا ملعطيات اإلستبيان:املصدر

:و لنوضح املعطيات املتضمنة يف اجلدول نورد الشكل البياين اآليت

ر التعليمية الثالثةمدة التكوين األويل يف األطوا:25الشكل البياين رقم 
).قبل مزاولة املهنة(
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.من اجناز الطالبة وفقا ملعطيات االستبيان:املصدر

من املعلمني و األساتذة  يف املتوسط من األطوار %39.16يتبني لنا من خالل اجلدول بأنه 
سنوات وهي أكرب نسبة، ويف املقابل أقل ربع أالتعليمية الثالث قد خضعوا لفترة تكوينية تقدر ب 

متثل فئة املعلمني الذين قد خضعوا لتكوين أويل لفترة زمنية أقل من سنة ،هذا % 2.33نسبة 
.بالنسبة لتحليل جمموع املعلمني على مستوى األطوار التعليمية الثالث

:أما بالنسبة لكل طور تعليمي على حدى جند أنه

من املعلمني قد خضعوا لتكوين أويل %46.08هناك ما يقارب حوايل : تدائيبالنسبة للطور االب
ونالحظ أن نسبة -لفترة زمنية تقدر بسنة واحدة، وهي تشكل أكرب نسبة على مستوى هذا الطور

وإذا ما أضفنا هلم نسبة ، %56.07املعلمني الذين ليس هلم مستوى جامعي يشكلون ما يقارب 
الذين هم يف غالبية األحيان ال ميتلكون شهادات جامعية نتحصل على نسبة املمتنعني عن اإلجابة؛ و

وهي تقريبا ،%24.34أما املعلمون الذين هلم مستوى جامعي فهم يشكلون نسبة ،%80تقارب 
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نفس النسبة اليت توصلنا اليها عند دراستنا لطبيعة املؤسسات التكوينية اليت خترج منها هؤالء 
.املعلمون

من املعلمني قد خضعوا لتكوين أويل يف فترة زمنية تقدر %34هناك ما يقارب : توسطالطور امل
و نالحظ أن نسبة أساتذة الطور .سنوات، وهي تشكل أكرب نسبة على مستوى هذا الطورربع بأ

وإذا ما أضفنا نسبة املمتنعني ،%50املتوسط الذين ليس هلم مستوى جامعي يشكلون ما يقارب 
،%52الذين ال ميتلكون يف حقيقة األمر على أي شهادة جامعية نتحصل على نسبة عن اإلجابة 

أما األساتذة .وهي نفس النسبة اليت توصلنا إليها عند دراستنا لطبيعة مؤسسات التكوين األويل
%.48املتحصلني على الشهادات اجلامعية فهم ميثلون نسبة 

من األساتذة قد خضعوا لتكوين أويل %80.58ارب فنجد أن هناك ما يقبالنسبة للطور الثانوي
.لفترة زمنية تقدر بأربع سنوات وهي تشكل أكرب نسبة على مستوى هذا الطور

ونالحظ كذلك أن نسبة أساتذة التعليم الثانوي الذين ليس هلم مستوى جامعي يشكلون ما يقارب 
أما األساتذة اللذين هلم ، %2.92وإذا ما أضفنا هلم نسبة املمتنعني عن اإلجابة جند ، 1.75%

وتأيت هذه التحاليل و النسب متناسقة ،%97مستوى جامعي فهم يشكلون األغلبية الساحقة بنسبة 
.مع التحاليل يف اجلدول السابق اخلاصة بطبيعة مؤسسات التكوين للمعلمني و األساتذة

II.-1-3 / ي خضع له املكونون وملعرفة حمتويات التكوين األويل الذ:حمتويات التكوين األويل
:يف فترة الدراسة األكادميية قبل مزاولة مهنة التدريس نورد اجلدول اآليت
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ساتذة يف خمتلف األطوار التعليميةحمتويات التكوين األويل للمعلمني و األ:18اجلدول رقم

الطور التعليمي
حمتوى  التكوين

%اموعثانويمتوسطابتدائي

74361112112.48اللغة العربية
241615555.67اللغة الفرنسية
011202151.54اللغة االجنليزية

01010.1//لغة األملانيةال
352312707.22رياضيات

121407333.4كيمياء+ فيزياء 
221209434.43جغرافيا+ تاريخ

221608464.74علوم التربية
343813858.77بيداغوجيا

61450511111.45علم النفس
0202040.41/علم االجتماع

3301/343.5تربية عامة وخاصة
1314/272.78التشريع املدرسي

111.13//11علوم طبيعية
2609/353.61)علوم التربية(طرق التدريس احلديثة

080304151.54اقتصاد
020101040.41تكنولوجيا

020501080.82علوم شرعية
010.1//01تربية إسالمية 
010.1//01قانون األعمال

030.3//03األهداف اإلجرائية للتدريس
020.20//02دراسة برامج املنظومة التربوية

030915272.78بيولوجيا
0202040.41/إعالم أيل

01/010.1/علوم إدارية وقانونية
0103040.41/فلسفة

0301/040.41دراسة املناهج التعليمية اجلديدة
01/010.1/لسانيات

01010.1//الفنون اجلميلة
//02020.2يئة عمرانية
070101090.92برنامج عام

030.3//03تطبيق ميداين
72447218819.4ممتنع

475307187969100اموع
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االستبيانمن اجناز الطالبة وفقا ملعطيات :املصدر

يتبني لنا من خالل اجلدول أن املعلمني و األساتذة على مستوى األطوار التعليمية الثالث قد 
خضعوا لفترة تكوين أكادميية قبل ولوجهم مهنة التدريس، وقد كانت املواد الدراسية متنوعة 

عبة ومن أهم املواد الدراسية اليت خضع هلا املكونون بنسبة كبرية هي علوم التربية بنسبة ومتش
واللغة العربية ، %8.77وكذالك بيداغوجيا التعليم بنسبة ،%11.45وعلم النفس ينسبه ،10%

وختص هذه املواد مجيع املكونني الذين درسوا على مستوى املدارس العليا ،%12.48بنسبة 
، وكذالك معاهد تكوين املعلمني ويتناول املعلمون هذه التخصصات ملا هلا من عالقة لألساتذة

.مباشرة مبهنة التعليم وبيداغوجيته

II.-1-4 /وملعرفة اثر التكوين األويل :على املسار املهين للمكوننيأثر التكوين األويل
:اول اآلتيةالعام قبل مزاولة مهنة التعليم على املسار املهين للمكونني نورد اجلد

:لطور االبتدائيا

للمعلمنيأثر التكوين األويل على املسار املهين :19اجلدول رقم

ممتنعاجيايب جدااجيايباجيايب نوعا ما سليبسليب متاما اثر 
التكوين
اجلنس

fi%fi%fi%fi%fi%fi%

0000041.73198.262310104.34093.91ذكور

010.43041.734218.266528.2623103013.04إناث

010.43083.466126.528838.263314.343916.95اموع

االستبيانمن اجناز الطالبة وفقا ملعطيات :املصدر
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:ولنوضح املعطيات املتضمنة يف اجلدول نورد الشكل البياين اآليت

أثر التكوين األويل على املسار املهين:26رقم الشكل البياين

.من اجناز الطالبة وفقا لبيانات االستبيان:املصدر

من جمموع % 28.26ميثل الذكور .معلم230متثل العينة هنا جمموع املعلمني يف الطور اإلبتدائي 
.%71.73ثل عنصر اإلناث حوايل املعلمني يف الطور اإلبتدائي  و مي

من جمموع املبحوثني يعتربون اثر التكوين على %52.6يتبني لنا من خالل اجلدول أن أكرب نسبة 
معلمات إناث، ميثل املعلمون %38.26معلمون ذكور و %14.34مسارهم املهين اجيابيا، منهم 

من العينة وهي ،%14.43هين بنسبة الذكور الذين يعتربون اثر التكوين اجيابيا على مسارهم امل
%.28.26نسبة كبرية مبقارنتها مع نسبة الذكور داخل العينة  وهي 

وكذلك متثل املعلمات اإلناث الاليت تعتربن أثر التكوين اجيابيا على مسارهن املهين نسبة 
%.71.73وهي نسبة كبرية مبقارنتها مع نسبة اإلناث داخل العينة وهي % 38.26
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من املعلمني الذكور داخل العينة يتجهون حنو اعتبار التكوين له أثار %8.26ا نسبته يوجد م
من املعلمات اإلناث داخل العينة %18.26اجيابية على مسارهم املهين، وكذلك يوجد ما نسبة 

ة يتجهن إىل اعتبار التكوين له آثار اجيابية على مسارهن املهين، أما أقل نسبة من املعلمني يف العين
يعتربون أن التكوين كان له اثر سليب على مسارهن املهين، ومل جند أي فروق بني 3.89%

.اجلنسني فقد كانت النسبة متوازنة مع نسبة الذكور لإلناث

:الطور املتوسط

لألساتذةأثر التكوين األويل على املسار املهين : 20اجلدول رقم
.

سليبمتاماسليب
اجيايب نوعا 

ما 
ممتنعاجيايب جدااجيايب

اثر 
التكوين
%fi%fi%fi%fi%fi%fiاجلنس

010.50000178.53216115.50000ذكور

010.500005125.556282713.50402إناث

020100006843884438190402اموع

طيات اإلستبيانمن اجناز الطالبة  وفقا ملع:املصدر

:ولنوضح املعطيات املتضمنة يف اجلدول نورد الشكل البياين اآليت
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لألساتذةاثر التكوين األويل على املسار املهين: 27البياين رقم الشكل 

.من اجناز الطالبة وفقا ملعطيات االستبيان: املصدر

من جمموع %30.5ميثل الذكور نسبة .أستاذ200موع اأساتذة الطور املتوسط متثل العينة هنا جم
.%69.5أساتذة التعليم املتوسط يف حني متثل اإلناث نسبة 

من جمموع املستجوبني يعتربون اثر التكوين على %63يتبني من خالل اجلدول أن أكرب نسبة 
.معلمات إناث  % 41.5معلمون ذكور و%21.5مسارهم املهين اجيابيا، منهم 

من جمموع األساتذة الذكور أن أثر التكوين كان اجيابيا على مسارهم املهين  %70.49و يعترب 
من جمموع األساتذة اإلناث،اذا ما قمنا بعملية التحليل بالنسبة حلجم كل جنس %59.71مقابل 

أثرا اجيابيا على املسار و هنا جند أن نسبة الذكور الذين يعتربون أن التكوين كان لهيف العينة،
. املهين هو أكثر من نسبة اإلناث

ان نسبة املعلمني و األساتذة الذين يعتربون أثر التكوين على مسارهم املهين اجيابيا يف الطور 
ويرجع ذلك إىل ارتفاع الوعي و املستوى ،%52.6أكرب منه يف الطور االبتدائي %63املتوسط 
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عليم املتوسط وإدراكهم لالجيابيات اليت تتأتى من عملية التكوين مقارنة التعليمي لدى أساتذة الت
.مع معلمي الطور االبتدائي

من املعلمني الذكور يتجهون إىل اعتبار التكوين له أثر  اجيايب على مسارهم %8.5يوجد ما نسبته 
.من العينة ككل%34من املعلمات اإلناث مبجموع قدره % 25.5املهين مقابل 

من أساتذة الطور املتوسط يعتربون أن التكوين األويل كان له أثرا سلبيا على %1ما أقل نسبة أ
.مسارهم املهين

:لطور الثانويا

ثر التكوين األويل على املسار املهين لألساتذةأ: 21اجلدول رقم
.

ممتنعاجيايب جدااجيايباجيايب نوعا ما سليبسليب متاما اثر 
التكوين
اجلنس

fi%fi%fi%fi%fi%fi%

0000010.582112.351911.17158.820.31.75ذكور

010.58021.174224.704727.64116.47084.70إناث

010.58031.756337.056638.812615.29116.47اموع

من اجناز الطالبة حسب معطيات اإلستبيان:املصدر

:ولنوضح املعطيات املتضمنة يف اجلدول نورد الشكل البياين اآليت
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أثر التكوين األويل على املسار املهين لألساتذة:28الشكل البياين رقم

.من اجناز الطالبة وفقا ملعطيات االستبيان: املصدر

و ميثل %34.70وميثل الذكور نسبة .أستاذ170طور الثانوي  متثل العينة هنا جممع أساتذة ال
%.65.3اإلناث نسبة 

من جمموع املستجوبني يعتربون أن التكوين كان % 54.1يتبني لنا من خالل اجلدول بأن أكرب نسبة
مبجموع .أساتذة إناث% 22أساتذة ذكور و%20له األثر االجيايب على مسارهم املهين، منهم 

%42قدره 

من جمموع األساتذة الذكور يعتربون أن %57.63بالنظر حلجم كل جنس داخل العينة جند أن و
من جمموع %52.22التكوين له أثر اجيايب على مسارهم املهين ، وهي أكرب من نسبة اإلناث 

.األساتذة اإلناث اللوايت يعتربن أن التكوين له أثر اجيايب على املسار املهين
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جمموع األساتذة الذكور الذين يتجهون إىل اعتبار التكوين له اثر اجيايب على %12.35متثل النسبة 
%2.33أما أقل نسبة %.37.05بالنسبة لألساتذة اإلناث مبجموع %24.70املسار املهين مقابل 

.من أساتذة الطور الثانوي يعتربون التكوين كان له أثر سليب على املسار املهين

ممارسة املعلمني و األساتذة ملهنة التعليم وكذا املؤسسات اليت خضع فيها بعد تعرفنا على أسباب
هؤالء املعلمون و األساتذة ملختلف التكوينات، وكذا مدة التكوين األويل و حمتوياته وأثره على 

.املسار املهين للمكونني، وعلى طريقة تدريسهم نتطرق اآلن إىل حمور التكوين أثناء اخلدمة

II-2 /ثناء اخلدمة الذي خيضع له نتعرض يف هذا العنصر اىل التكوين أ:ثناء اخلدمةالتكوين أ
، و كذا ماهية هذه التكوينات و مدا و حمتوياا و أثرها يف زيادة األداء و املهارات املكونون

.العلمية و كذلك دورها يف حتسني العالقة مع التالميذ

II-2-1 /وملعرفة نسبة املعلمني و :قتها باجلنسو عالاإلستفادة من التنكوين أثناء اخلدمة
األساتذة الذين استفادوا من تلك التكوينات املستمرة وهؤالء الذين مل تكن هلم فرصة االستفادة 

:نورد الشكل  البياين اآليت
:الطور اإلبتدائي

اإلستفادة من التكوين أثناء اخلدمة حسب اجلنس: 29رقمالبياين الشكل

.من اجناز الطالبة وفقا ملعطيات االستبيان:املصدر
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من جمموع معلمني الطور االبتدائي من التكوينات أثناء اخلدمة، % 74.34لقد استفاد ما يقارب 
%.25.65رة بوهي أكرب  من نسبة غري املستفيدين واملقد

% 51.73ونالحظ من خالل الشكل أن نسبة املعلمات اإلناث قد استفدن من التكوين مبا نسبته 

.مل يستفدن من التكوين%20من جمموع أفراد العينة مقابل  
من جمموع أفراد العينة مقابل %22.6وأن املعلمني الذكور قد استفادوا من التكوين مبا نسبته 

.من التكوينامل يستفيدو% 5.65

وعند قيامنا بالتحليل وجدنا بأن نسبة املعلمني الذكور املستفيدين من التكوين أكرب  من نسبة  
املعلمات املستفيدات ، وذلك بالنظر إىل حجم كل جنس داخل العينة وميكن توضيح ذلك 

:كاأليت
ة، وميثل الذكور نسبة من إمجايل العين%22.6نسبة املعلمني الذكور املستفيدين من التكوين هو 

من %80من العينة، وبالتايل فإن نسبة املعلمني الذكور املستفيدين من التكوين متثل 28.26%
.جمموع الذكور

من إمجايل العينة، وميثل اإلناث نسبة %51.73نسبة املعلمات اإلناث املستفيدات من التكوين هو 
%72.12اإلناث املستفيدات من التكوين ميثل من العينة، وبالتايل قارن نسبة املعلمات % 71.73

.من جمموع اإلناث

،%74.34استفادت أكرب نسبة من املعلمني يف الطور االبتدائي من التكوينات أثناء اخلدمة 

ويرجع ذلك إىل القصور و العجز الذي يشوب التكوين األويل هلؤالء املكونني ،والذي كان 
ل، فقد كان توظيف هذه الفئة يعتمد على مؤهالت علمية منعدما يف السنوات األوىل لالستقال

ضعيفة، وبالتايل فإن معظم املعلمني كان هلم مستوى تعليمي غري مؤهل ملمارسة مهنة التعليم، مما 
استدعى ضرورة إخضاعهم لدورات تكوينية أثناء اخلدمة، دف االرتقاء مبستواهم التعليمي و 

.العلمي و البيداغوجي
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:توسطالطور امل

اإلستفادة من التكوين أثناء اخلدمة حسب اجلنس:   30رقمالبياينالشكل

.من اجناز الطالبة وفقا ملعطيات االستبيان: املصدر

اخلدمة، هي من جمموع أساتذة الطور املتوسط من التكوينات أثناء%66.5لقد استفاد ما يقارب 
%.33.5أكرب  من نسبة غري املستفيدين و املقدرة ب

%43.5ونالحظ من خالل الشكل أن نسبة األساتذة اإلناث قد استفدن من التكوين مبا نسبته 

وأن األساتذة الذكور قد استفادوا من .مل يستفدن من التكوين%26من جمموع أفراد العينة مقابل 
.مل يستفيدوا من التكوين% 7.5موع أفراد العينة مقابل من جم%23التكوين مبا نسبته 

أكرب من نسبة %23تبني أن نسب األساتذة الذكور املستفيدين من التكوين وعند التحليل،
وذلك بالنظر إىل حجم كل جنس داخل العينة، وميكن توضيح ذلك %43.5اتاألساتذة املستفيد

:كاآليت
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من إمجايل العينة، وميثل الذكور نسبة %22.6ن من التكوين هو نسبة املعلمني الذكور املستفيدي
من %75.40من العينة، وبالتايل فنسبة املعلمني الذكور املستفيدين من التكوين ميثل % 30.5

من إمجايل %43.5جمموع الذكور بينما نسبة املعلمات اإلناث املستفيدات من التكوين هو 
من العينة، وبالتايل فإن نسبة األساتذة اإلناث املستفيدات من %69.5العينة،وميثل اإلناث نسبة 

.من جمموع اإلناث%62.58التكوين يقدر 

%66.5ويتبني بأن نسبة األساتذة املستفيدين عموما من التكوين أثناء اخلدمة يف الطور املتوسط 

ي األويل قبل اخلدمة كان أقل من نسبة املعلمني املستفيدين، ويرجع ذلك إىل كون املستوى التعليم
.يألساتذة الطور املتوسط هو أحسن من املستوى التعليمي لزمالئهم يف الطور االبتدائ

:الطور الثانوي

اإلستفادة من التكوين أثناء اخلدمة حسب اجلنس:31رقمالبياين الشكل

جناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيانمن ا:املصدر
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إن نسبة غري املستفيدين من التكوين أثناء اخلدمة بالنسبة ألساتذة التعليم الثانوي واملقدرة ب 
%.41.76هي أكرب نسبة من املستفيدين 58.23%

أفراد العينة موعمن جم%15.88أثناء اخلدمةأن نسبة األساتذة الذكور املستفيدين من التكوين 
مل يستفيدوا من التكوين، ونسبة األساتذة اإلناث املستفيدات من التكوين أثناء %18.82مقابل 

مل يستفدن من التكوين% 39.41من جمموع أفراد العينة مقابل %25.88اخلدمة هي 

اإلناث أكرب من نسبة األساتذة %15.88وتبقى نسبة األساتذة الذكور املستفيدين من التكوين 
وذلك باملقارنة مع حجم كل جنس داخل العينة وميكن توضيح ذلك %25.88املستفيدات 

:كالتايل
من إمجايل العينة، وميثل الذكور نسبة %15.88نسبة األساتذة الذكور املستفيدين من التكوين 

من %45.76من العينة، وبالتايل فنسبة األساتذة الذكور املستفيدين من التكوين ميثل 34.70%
من جمموع %25.88جمموع الذكور، بينما نسبة األساتذة اإلناث املستفيدات من التكوين هو 

من العينة، وبالتايل فإن نسبة األساتذة اإلناث املستفيدات من %65.3العينة، ومتثل اإلناث نسبة 
%.39.63التكوين يقدر ب

كانت %41.76ن التكوينات أثناء اخلدمة وعموما فإن نسبة أساتذة التعليم الثانوي املستفيدين م
ويرجع ذلك ، %74.34وأقل منها بكثري يف الطور االبتدائي %66.5أقل منها يف الطور املتوسط 

إىل املستوى التعليمي ألساتذة التعليم الثانوي يف بداية اخلدمة كان أعلى منه يف الطور املتوسط 
ادة يف املؤهل اجلامعي، مما  ال جيعل إخضاع وكذلك بالنسبة للطور االبتدائي والذي يتمثل ع

و تبقى نسبة املستفيدين من التكوين يف .املكونني لفترات تكوينية ضرورة حتمية يف املدى القصري
.الطور الثانوي من بني الذين لديهم رغبة يف حتسني مستواهم التعليمي أكثر بصفة اختيارية

II.-2-2 / وملعرفة العالقة بني :.عالقتها بالسناإلستفادة من التكوين أثناء اخلدمة و
:االستفادة من التكوين و سن املعلمني و األساتذة نورد األشكال البيانية اآلتية
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:الطور اإلبتدائي

اإلستفادة من التكوين   أثناء اخلدمة حسب السن:32رقمالبياين الشكل

االستبيانمن اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من :راملصد

معلم171تقتصر الدراسة هنا على املعلمني املستفيدين من التكوين أثناء اخلدمة مبجموع 
يتبني لنا من خالل اجلدول أن أكرب نسبة من املستفيدين يف التكوين أثناء اخلدمة تتواجد يف الفئة 

من جمموع املستفيدين، تليها بعد ذلك  فئة املعلمني الذين %62.57بنسبة]سنة50-41[العمرية 
]سنة40-31[ بعد ذلك تأيت الفئة  ،%19.88بنسبة ]سنة60-51[يتواجدون يف اال 

للمعلمني الذين ينتمون للفئة %5.26وأخريا اضعف نسبة ،%12.28بنسبة استفادة حوايل 
].سنة30-21[العمرية 

41ة من املعلمني الذين استفادوا من التكوينات أثناء اخلدمة تتراوح أعمارهم ما بني إن أكرب نسب

سنة،وميكن تفسري هذه النسبة نتيجة آللية توظيفهم يف املنظومة التربوية اجلزائرية، حيث 50سنة و
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ؤهال ت مل يكن يشترط يف تلك الفترة أي فترة الثمانينات ،توفر املعلمني يف الطور االبتدائي على م
عالية وبقدوم فترة اإلصالحات يف جمال تكوين املكونني أصبح خضوعهم لتكوينات ةتعليمي

مستمرة هو السبيل الوحيد للتخفيف من قصورهم يف األداء املهين،ولقد وردت يف هذه السياسة 
سنة، 45اجلديدة قوانني تقتضي إجبارية هذه التكوينات للمعلمني الذين تقل أعمارهم عن سن 

.غري احلاملني لشهادات جامعيةو

قد خضعوا فيما سبق ]سنة60-51[وكذلك احلال بالنسبة للمعلمني تتراوح أعمارهم ما بني 
لنفس سياسة التوظيف اليت دف إىل حتقيق الكمية على حساب الكيفية وفقا ملتطلبات تلك الفترة 

عل خضوع املعلمني الذين تزيد أعمارهم الزمنية، إن سياسة تكوين املكونني يف املرحلة احلالية مل جت
.سنة إىل التكوين أثناء اخلدمة أمرا ضروريا  و إمنا  اختياريا50عن 

متثل نسبة املعلمني الذين خضعوا لتكوين أثناء اخلدمة و الذين تتراوح أعمارهم ما بني   
توظيف وهي نسبة ضئيلة، وميكن تفسري ذلك بكون شروط% 12.28حوايل ]سنة31-40[

تلك الشرحية كانت أحسن من سابقيهم، حيث أصبحت تشترط تكوينا أوليا على مستوى معاهد 
تكوين املعلمني كأساس لولوج مهنة التعليم، وحسب  السياسة املنتهجة حاليا فإن تكوين املكونني 

ي جامعي يف هذه الفئة العمرية اختياري حلاملي الشهادة اجلامعية وإجباري ملن ليس هلم مؤهل علم

فقد استفاد املعلمون بتكوين أثناء اخلدمة بنسبة ] سنة30-21[وأخريا بالنسبة للفئة العمرية 
وهي أقل نسبة يف عينة املعلمني املستفيدين ،وميكن تفسري ذلك بأن هذه الفئة التمست 5.26%

ة منها السياسة اجلديدة لتكوين املكونني، وقد خضع فيها املعلمون إىل شروط توظيف جديد
شهادة البكالوريا وثالث سنوات تكوين جامعي أو على مستوى معاهد تكوين املعلمني مما ساهم 
بنسبة كبرية يف ارتقاء املستوى التعليمي ملعلمو الطور االبتدائي مقارنة مبن سبقوهم، كما أن هذه 

.التكوينات أثناء اخلدمة اختيارية بالنسبة حلاملي الشهادات اجلامعية
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:طور املتوسطال
االستفادة من التكوين أثناء اخلدمة حسب السن:  33قمالبياين رالشكل 

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيان: ملصدرا

أستاذ133تقتصر الدراسة على فئة األساتذة املستفيدين من التكوين مبجموع 
الشكل بأن أكرب نسبة من املستفيدين يف التكوين أثناء اخلدمة يتواجدون قي لا من خاليتبني لن

من جمموع املستفيدين، تليها فئة املعلمني %57.89بنسبة ]سنة 50-سنة 41[الفئة العمرية 
بعد ذلك تأيت فئة املعلمني ،%27.06سنة بنسبة 40سنة و 31الذين تتراوح أعمارهم  ما بني 

وأخريا أضعف نسبة ، %9.77تستفيد بنسبة ]سنة60-سنة51[تنحصر أعمارهم ما بني الذين
.%5.26سنة يستفيدون حبوايل 30وهم املكونون الذين تقل أعمارهم عن 

سنة قد توظفوا من خالل السياسة التكوينية اجلديدة 30ان فئة املعلمني الذين تقل أعمارهم عن 
شهادة جامعية، مما جيعل من إمكانية استفادم من التكوين أثناء اخلدمة اليت تشترط توافرهم على 

سنة فقد استفادوا 50سنة و 41أمرا اختياريا، أما بالنسبة للفئة اليت تتراوح أعمارهم ما بني 

 $- $ \"  $- $ \"  $- $ \"  #- $ \"

5,26%

27,06%

57,89%

9,77%
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بأكرب نسبة من التكوينات نتيجة ظروف توظيفهم، حيث مل يكن يشترط توفرهم على مؤهالت 
استفادم من التكوين أثناء اخلدمة أمرا إجباريا، وكذلك بالنسبة للفئة العمرية علمية عالية مما جيعل

.ولكن بنسبة  أقل من سابقتها]سنة31-40[
فهم يستفيدون من التكوين أثناء اخلدمة ]سنة60-51[أما بالنسبة للفئة العمرية من املعلمني 

ين لالستفادة من التكوين من جهة بأضعف نسبة  وذلك لقرم من سن التقاعد، فهم غري متحفز
وكذلك هم غري مستهدفني من السياسة التكوينية اجلزائرية احلالية اليت ركزت جهودها على فئة 

.سنة45املعلمني الذين تقل أعمارهم عن 

:الطور الثانوي

االستفادة من التكوين  أثناء اخلدمة حسب السن:34البياين رقم الشكل

من اجناز الطالبة وفقا ملعطيات اإلستبيان:صدرامل
أستاذ71تقتصر الدراسة على فئة األساتذة املستفيدين من التكوين مبجموع 

بأكرب نسبة من ]سنة51-40[يستفيد أساتذة التعليم الثانوي الذين  تنحصر أعمارهم ما بني 
املهارات لدى هذه الفئة ولو أا قد وذلك لتقادم املعارف و%53.52التكوين أثناء اخلدمة حبوايل 

 #- # \"  $- # \!  #- $ \!  $- # \"
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وظفت على أساس شهادات جامعية أي شهادة الليسانس يف معظمها، إال أن هذه الفئة ال بد أن 
تعمل على جتديد وحتيني مهاراا ومعلوماا مبا يتوافق مع التطور االقتصادي واملعريف و 

ادوا من التكوين أثناء اخلدمة بنسبة البيداغوجي اهلائل، وأضعف نسبة من األساتذة اللذين استف
وذلك كوم توظفوا وفق شروط ومعايري ]سنة30-21[تتراوح أعمارهم مابني % 5.63

توظيف أساتذة التعليم الثانوي اجلديدة واليت تستلزم توافرهم ليس على الشهادة اجلامعية فحسب 
علوم النفس وعلوم التربية احلديثة بل وكذلك استفادم من التكوينات البيداغوجية والتكوينات يف 

.واليت تنسجم مع متطلبات العصر احلديث

II.-2-3 /ملعرفة مدى تأثري :و اجلنساإلستفادة من التكوين و عالقتها باحلالة اإلجتماعية
:احلالة االجتماعية واجلنس على االستفادة من التكوين نورد اجلدول اآليت

:الطور االبتدائي
إلستفادة من التكوين حسب اجلنس و احلالة اإلجتماعيةا:22اجلدول رقم 

اجلنس
احلالة االجتماعية

اإلناثالذكور

النعمالنعم
االستفادة

fi%fi%fi%fi%
125.21083.47229.56156.52أعزب

3716.08031.38034.782310متزوج وله أطفال

010.430000052.17052.17متزود دون أطفال

010.43020.87052.17010.43أرمل

010.430000073.04020.87مطلق

5222.6135.6511951.734620اموع

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيان:املصدر
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ون أكرب نسبة من املستفيدينيتبني لنا من خالل اجلدول أن فئة املتزوجني الذين لديهم أطفال يشكل
ويرجع ذلك إىل كون هذه الفئة تشكل ،%50.86من إمجايل العينة %50.86من التكوين ب

ونالحظ كذلك أن نسبة املعلمات اإلناث املتزوجات ولديهن %.62.17أكرب نسبة داخل العينة 
من إمجايل للمعلمني املتزوجني ولديهم أطفال%16.08مقابل %34.78أطفال استفدن بنسبة 

وهلم أطفال قد استفادوا نيولكن بالنظر لكل جنس  على حدى فنجد أن الذكور املتزوج.العينة 
من إمجايل الذكور وهي أكرب من نسبة اإلناث املتزوجات وهلن أطفال  % 92.5من التكوين بنسبة 

.من إمجايل اإلناث% 77.66بنسبة  من التكويناستفدن 

كون إمكانيةمن التكوين ويرجع ذلك إىل ةأن اجلنس له عالقة باإلستفادوهنا ميكن أن نستنتج ب
الزواج عائقا أما فرص االستفادة من التكوين بالنسبة لإلناث نتيجة كثرة املسؤوليات يف تربية 

.األطفال وحتمل أعباء األسرة أكثر من الذكور

:الطور املتوسط
اجلنس و احلالة اإلجتماعيةاإلستفادة من التكوين حسب :  23جلدول رقما

اجلنس
احلالة االجتماعية

اإلناثالذكور

النعمالنعم
االستفادة

fi%fi%fi%fi%
010.5010.52211178.5أعزب

442214075728.53015متزوج وأطفال

073.5031.5--010.5متزوج دون أطفال

010.5010.5----أرمل

010.5------مطلق

4623157.58743.55226اموع

للمعطيات املستقاة من االستبيانمن اجناز الطالبة وفقا :املصدر
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املتزوجني الذين لديهم أطفال يشكلون أكرب نسبة من املستفيدين لنا من خالل اجلدول بأن يتبني 
، ويرجع ذلك إىل كون هذه الفئة كورذ%22وإناث%28.5منهم، %50.5من التكوين 

%.72.5متثل أكرب نسبة داخل العينة 

و حسب اجلنس فنجد األساتذة الذكور املتزوجني ولديهم أطفال استفادوا من التكوين بنسبة 
من إمجايل الذكور وهي أكرب من نسبة األساتذة اإلناث املتزوجات ولديهن أطفال 75.86%
.%65.61من التكوين بناستفدوالاليت

كما نالحظ كذلك من خالل اجلدول بأن نسبة األساتذة اإلناث اللوايت ال ميتلكن أطفاال استفدن 
وهنا ،%65.51أكثر من نسبة األساتذة اإلناث اللوايت ميتلكن أطفاال % 70من التكوين بنسبة 

قد قلصت من كذلك يف هذه احلالة تؤكد بأن الزواج وأعباء مسؤوليات األسرة التكوين، فالزواج
.فرص االستفادة من التكوين وخاصة بالنسبة للمتزوجات و لديهن أطفاال

:الطور الثانوي
.اإلستفادة من التكوين حسب احلالة االجتماعية و اجلنس:24اجلدول رقم

اجلنس
احلالة االجتماعية

اإلناثالذكور

النعمالنعم
االستفادة

fi%fi%fi%fi%

0000031.76163.41158.82أعزب

2514.702514.702816.474124.11متزوج و له طفال

074.11--010.58031.76متزوج دون أطفال

021.17--010.58010.58أرمل

021.17------مطلق

2715.883218.824425.886739.41اموع

.وفقا ملعطيات اإلستبيان.ن اجناز الطالبةم:املصـدر
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يتبني لنا من خالل اجلدول بأن فئة املتزوجني الذين لديهم أطفال يشكلون أكرب نسبة من 
إناث% 16.47ذكور و%14.7منهم %31.17ستفيدين من التكوين من إمجايل العينة امل

%.70: ويرجع ذلك إىل كون هذه الفئة متثل أكرب نسبة داخل العينة بـ

و عند التحليل حسب اجلنس جند أن نسبة األساتذة الذكور املتزوجني ولديهم أطفال قد استفادوا 
من امجايل الذكور  أكرب من نسبة األساتذة اإلناث املتزوجات ولديهن %50من التكوين بنسبة 

.امجايل اإلناثمن %40.58أطفال بـ 
.

II.-2-4 /التكوينات أثناء اخلدمة اليت خيضع هلا ماهية وملعرفة:ماهية التكوينات اثناء اخلدمة
:املعلمون واألساتذة  يف خمتلف األطوار التعليمية نورد اجلدول اآليت

.ةماهية التكوين أثناء اخلدمة يف األطوار التعليمية الثالث:25اجلدول رقم  
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الطور التعليمي
ماهية التكوين

%اموعثانويمتوسطابتدائي

5634089823.11أيام دراسية

أثناء (تكوين حتسني املستوى 
)اخلدمة

3623046314.85

409.43-3703تكوين املعلمني

020.47--02تكوين إداري

031612317.31تكوين يف اإلعالم اآليل

01071.65-06ورشات تكوينية

02040.94-02تكوين بيداغوجي

1440187216.98ت تربوية تكوينيةندوا

031708286.6ملتقيات تكوينية 

0403071.65-تربص باخلارج 

0204061.41-تكوين مع مفتشي املادة

01010.23--تكوين تطبيقي

01071.65-06تربص داخل الثانوية

2812185813.67ممتنع

19315180424100اموع

وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيانمن اجناز الطالبة:املصدر

من %23.11خيضع املعلمون واألساتذة إىل التكوين من خالل األيام الدراسية بأكرب نسبة 
اإلجابات من بني أنواع التكوينات األخرى، تليها مباشرة الندوات التربوية التكوينية بنسبة 

وكذلك تكوين املعلمني %14.85ات حتسني املستوى بنسبة ، مث بعد ذلك تكوين% 16.98
%.9.43بنسبة 
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من اإلجابات  ملعلمي الطور االبتدائي خيضعون ألكثر من تكوين %12.86ونالحظ بأن هناك 
من األجوبة ألساتذة الطور املتوسط خيضعون ألكثر من %13.53يف نفس الوقت، وما يقارب 

.من اإلجابات%.12.67لطور الثانوي نسبةتكوين كذلك بالنسبة ألساتذة ا

II.-2-5 /وملعرفة مدة التكوينات أثناء اخلدمة اليت خيضع هلا :مدة التكوين أثناء اخلدمة
:املعلمون واألساتذة يف خمتلف األطوار التعليمية الثالث نورد اجلدول اآليت

.ثالثةاألطوار التعليمية اليف مدة التكوينات أثناء اخلدمة : 26اجلدول رقم
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األطوار التعليمية
املدة التكوينية

اموعثانويمتوسطابتدائي 
من % 

اموع

3530218622.93من أسبوع< 

3747109425.06أسبوع

080101102.66أسبوع2

01061.6-05أسبوع3

170905318.26شهر

020.53-0101شهر2

011102143.73رشه3

020201051.33اشهر6

01010.26--أشهر7

01010.26--أشهر8

010.26-01-أشهر9

1607073008عام

010.26-01-عام ونصف

030.8-0102سنتني

246.4-1905سنوات3

010.26--01سنوات4

2816216517.33ممتنع

17113371375100موعا

وفقا ملعطيات اإلستبيان.من اجناز الطالبة:املصدر
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نالحظ من خالل اجلدول بأن أطول مدة زمنية للتكوين أثناء اخلدمة هي مدة أسبوع بنسبة 
وهي تتعلق باأليام الدراسية املنجزة على مستوى كل األطوار التعليمية، تليها بعد ذلك 25.06%

وهي ختص كل من الندوات التربوية التكوينية وكذا %22.93: من أسبوع بـمدة األقل
الورشات التكوينية  و امللتقيات التكوينية على مستوى كل األطوار التعليمية الثالث، مث بعد ذلك 

وهي ختص تكوين حتسني املستوى للمعلمني وختتص ا التكوينات يف %8.26:فترة الشهر بـ
وهي ختص تكوين %8لتكوينات البيداغوجية بعدها تأيت مدة السنة بنسبة اإلعالم اآليل، وا

.املعلمني

كما أننا وجدنا بأن فترات التكوين الطويلة خيتص ا كل من معلمو األطوار االبتدائية واملتوسطة 
على عكس الطور الثانوي الذي خيتص بفترات التكوين أثناء اخلدمة القصرية، فمثال جند أنه يف 

03ين املعلمني فان معلمي الطور االبتدائي يستفيدون من هذه التكوينات اليت متتد على فترة تكو

من جمموع املستفيدين على مستوى هذا الطور، يف حني زمالئهم %11.11سنوات تقريبا بنسبة 
من جمموع املستفيدين على %3.75يف الطور  املتوسط يستفيدون من هذه التكوينات بنسبة 

ا الطور، أما على مستوى الطور الثانوي جند أن نسبة املستفيدين من هذا النوع من مستوى هذ
.منعدم متاما%00التكوين هو 

وكذلك يف التكوينات اليت متتد لفترة أيام وأقل من أسبوع، فنجد ن معلمي الطور االبتدائي 
ات التكوينية بنسبة التكوينية وامللتقيتيستفيدون من الندوات التربوية التكوينية والو رشا

من جمموع معلمي هذا الطور، وزمالئهم من الطور املتوسط يستفيدون بنسبة % 20.46
من جمموع املستفيدين، يف حني أساتذة الطور الثانوي فنسبة اإلستفادة لديهم هي 22.55%
الثانوي من جمموع املستفيدين ، و بالتايل كلما انتقلنا من الطور االبتدائي إىل املستوى23.57%

.تقل مدة التكوين والعكس صحيح
II-2-6 /وملعرفة حمتويات التكوينات أثناء اخلدمة اليت خيضع : حمتويات التكوين أثناء اخلدمة

:هلا هؤالء املعلمون واألساتذة نورد اجلدول اآليت
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حمتويات التكوين أثناء اخلدمة يف األطوار التعليمية الثالثة:       27اجلدول رقم  
تعليميالطور ال

حمتوى التعليمي
%اموعثانويمتوسطابتدائي

080708234.41بيداغوجيا التعليم

3830148215.73طرق التدريس احلديثة

101406305.75دراسة املناهج التربوية اجلديدة

0508/132.50االطالع على اإلصالحات التربوية اجلديدة

030101050.95الكتاب املدرسي

050402112.11)للتالميذ(التقومي والتنقيط

180701265اللغة العربية

2330025510.55دراسة الربامج اجلديدة

051714366.90اإلعالم اآليل

1001/112.11اللغة الفرنسية

0201/030.57اللغة االجنليزية

2005/254.80علم النفس

152.87//15عامة وخاصةتربية 

050.95//05)الكفاءة(تكوين املعلم على املناهج والربامج اجلديدة

0301/040.76األهداف التربوية اإلجرائية

020.38//02تكنولوجيا

020.38//02علوم قانونية إدارية

0802/101.91علوم التربية

010.2//01علوم شرعية

010.2//01التشريع املدرسي

010.2//01تكوين املؤطرين

320201356.71رياضيات

1001/112.11كيمياء+ فيزياء 

010101030.57جغرافيا+ تاريخ 

02/020.38/الربامج املتخصصة بلغة التدريس

01/010.2/استعمال الوسائل البيداغوجية

02/020.38/األداء التربويدراسة منهجيات

01/010.2/تربية بدنية

01/010.2/كيفية استعمال اإلعالم اآليل يف التدريس

0102030.57/املشاكل البيداغوجية حول تطور مهنة التعليم

03030.57//)دروس نظرية وتطبيقية(التكوين التربوي العلمي 

010.2//01برنامج عام

4527259718.61ممتنع

27416780521100اموع

االستبيانمن اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من :املصدر
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اليت خيضع هلا املعلمون واألساتذة على مستوى األطوار التعليمية إن معظم التكوينات أثناء اخلدمة 
على خمتلف الربامج واملناهج واإلصالحات الثالثة تتعلق أساسا مبختلف املستجدات اليت تطرأ

التربوية، وكذا دراسة بيداغوجية التعليم وطرق التدريس احلديثة، وكذا حماولة تكوين املعلمني 
على التحكم يف استخدام وسائل اإلعالم اآليل، والوسائل البيداغوجية، ودراسة عمليات التقومي 

لمون واألساتذة مجيع املشاكل املهنية والبيداغوجية اليت والتنقيط اخلاصة بالتالميذ، كما يتناول املع
يتعرضون ا أثناء ممارستهم ملهنة التعليم عن طريق خمتلف التكوينات قصرية ومتوسطة وطويلة 

.املدى، وهي تكوينات سنوية ومتكررة عدة مرات يف السنة

II-2-7/لتكوينات أثناء اخلدمة وملعرفة أثر هذه ا:أثر التكوين أثناء اخلدمة على املسار املهين
:على طريقة التدريس وعلى املسار املهين للمعلمني واألساتذة نورد اجلداول اآلتية

.ىستكون الدراسة هنا حسب كل طور تعليمي على حد

:  لطور االبتدائيا

أثر التكوين أثناء اخلدمة على املسار املهين:    28دول رقماجل

ممتنعاجيايب جدااجيايباجيايب نوعا ما سليبسليب متاما اثر 
التكوين

%fi%fi%fi%fi%fi%fiاجلنس

010.58052.922414.03169.35063.50000ذكور

042.33158.774626.904224.56052.92074.09إناث

052.922011.697040.935833.91116.43074.09اموع

وفقا ملعطيات اإلستبيان.إجناز الطالبةمن:املصدر

:ولنوضح املعطيات املتضمنة يف اجلدول نورد الشكل البياين اآليت 
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أثر التكوين أثناء اخلدمة على املسار املهين:    35رقمالبياينالشكل

ياناإلستبملعطيات من اجناز الطالبة وفق :املصدر

نالحظ من خالل اجلدول بأن نسبة املعلمني الذين يعتربون أثر التكوين أثناء اخلدمة  اجيابيا على 
من الذكور %12.85من جمموع املعلمني املستفيدين منهم %40.34مسارهم املهين هي 

.من اإلناث27.48%
وين له أثر اجيايب على نالحظ كذلك بأن نسبة املعلمات اإلناث الاليت يتجهن اىل اعتبار أن التك

وهي أكرب من نسبة املعلمني الذكور الذين يعتربون أن أثر التكوين اجيايب %26.9املسار املهين هي 
.وهذا من إمجايل العينة%14.03:بـ

]اناث%69.6و ذكور% 30.40[أما  عند التحليل بالنظر حلجم كل  جنس داخل العينة 

من إمجايل %42.26الذين يعتربون أن التكوين له أثر اجيابيا هو فنجد أن نسبة املعلمني الذكور 
الاليت يعتربن أن التكوين كان له األثر %39.48الذكور وهي أكرب من نسبة املعلمات اإلناث 

يعتربون أثر التكوين أثناء اخلدمة كان سلبيا %14.61األجيايب على مسارهن املهين وأقل نسبة 
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فان أكرب نسبة من املعلمني يف الطور االبتدائي يعتربون أن التكوين وعموما.على مسارهم املهين
أثناء اخلدمة له آثار اجيابية على مسارهم املهين وعلى طريقة تأدية دروسهم

:لطور املتوسطا

.أثر التكوين أثناء اخلدمة على املسار املهين لألساتذة:29دول رقم اجل

ممتنعاجيايب جدااجيايباجيايب نوعا ما سليبسليب متاما اثر التكوين

%fi%fi%fi%fi%fi%fiاجلنس

0000053.75075.262518.80806010.75ذكور

0000032.253929.323224.061209010.75إناث

000008064634.585742.852015.03021.5اموع

وفقا للبيانات املستقاة من اإلستبيانمن إجناز الطالبة:املصدر

:ولنوضح املعطيات املتضمنة يف اجلدول نورد الشكل البياين اآليت
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لألساتذةأثر التكوين أثناء اخلدمة على املسار املهين:36رقمالبياين الشكل 

قا للمعطيات املستقاة من اإلستبيانوفمن اجناز الطالبة :املصدر

فرد حوايل 133: متثل العينة هنا عينة املستفيدين من التكوين يف الطور املتوسط واملقدرة بـ
.إناث%65.41ذكور وحوايل 34.58%

يتبني لنا من خالل اجلدول أن أكرب نسبة من أساتذة الطور املتوسط يعتربون أثر التكوين أثناء 
.إناث% 33.06ذكور و%24.8منهم %57.88يا على مسارهم املهين نسبة اخلدمة اجياب

و حسب اجلنس جند أن األساتذة الذكور الذين يعتربون أثر التكوين اجيابيا على مسارهم املهين هو 
من إمجايل الذكور، وهي أكرب من نسبة األساتذة اإلناث الاليت يعتربون أثر التكوين 71.71%

%.50.54ن املهين اجيابيا على مساره

منهم %06أما أقل  نسبة من األساتذة يعتربون أثر التكوين سلبيا على مسارهم املهين وهي 
.إناث% 2.25ذكور و% 3.75
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نالحظ بأن نسبة أساتذة الطور املتوسط الذين يعتربون أثر التكوين أثناء اخلدمة اجيابيا على 
%].40.34>%57.88[تدائي أي مسارهم املهين أكرب من نسبة معلمي الطور االب

:بالنسبة للطور الثانوي

.لألساتذةثر التكوين أثناء اخلدمة على املسار املهين أ: 30دول رقم اجل

ممتنعاجيايب جدااجيايباجيايب نوعا ما سليبسليب متاما اثر التكوين

%fi%fi%fi%fi%fi%fiاجلنس

0000011.41115.490912.67045.36022.81ذكور

022.81043.632433.80912.67034.22028.81إناث

022.81057.033549.291815.35079.85045.36اموع

وفقا ملعطيات اإلستبيان.من إجناز الطالبة:املصدر

:يتولنوضح البيانات املتضمنة يف اجلدول نورد الشكل البياين اآل
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أثر التكوين أثناء اخلدمة على املسار املهين:37رقمالبياينالشكل

وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيانمن اجناز الطالبة :املصدر

فرد حوايل 71دهم بمتثل العينة هنا  عينة املستفيدين من التكوين يف الطور الثانوي واملقدرة عد
.إناث%61.97ذكور و38.02%

وجند أن نسبة األساتذة الذين يعتربون أثر التكوين أثناء اخلدمة اجيابيا على مسارهم املهين ميثل 
.إناث%16.89ذكور و%18.3من جمموع العينة منها 35.2%

يا  على مسارهم املهين هي أما نسبة األساتذة الذين يتجهون إىل اعتبار التكوين أثناء اخلدمة اجياب
من إمجايل العينة، وعموما جند أن االجتاه العام هلؤالء األساتذة هو اعتبار أثر التكوين 43.29%

.أثناء اخلدمة اجيابيا على املسار املهين

وهي اكرب %48.13وحسب اجلنس جند دوما أن األساتذة الذكور يستفيدون من التكوين بنسبة 
%27.25اإلناث اللوايت يستفدن من التكوين بنسبة  من نسبة األساتذة
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إن نسبة األساتذة الذين يعتربون اثر التكوين على املسار املهين اجيابيا هي أقل من نسبة األساتذة 
يف الطورين املتوسط واالبتدائي وميكن أن نوضح ذلك بكون نسبة من األساتذة التعليم الثانوي 

ام الذي خيضعون له هو لوحده كاف ملزاولة مهنة التدريس دون يعتربون أن التكوين األويل الع
أما أقل نسبة لألساتذة الذين يعتربون أثر التكوين .ضرورة اخلضوع لتكوينات أخرى أثناء اخلدمة

.من جمموع العينة%9.84سلبيا على مسارهم املهين هي 

II-2-8 /التقييم بعد التكوين:
يدون من التكوينات أثناء اخلدمة خيضعون لعمليات التقييم وملعرفة ما إذا كان املكونون الذين يستف

:نورد اجلدول اآليت

عملية التقييم بعد التكوين:31دول رقماجل

ممتنعالنعم التقييم
%fi%fi%fiالطور التعليمي

9525.336717.86092.4االبتدائي

60166818.13051.33املتوسط

318.26349.06061.6الثانوي

18649.5916945.06205.33اموع

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقة من اإلستبيان:املصدر

ختص الدراسة هنا فئة املستفيدين من التكوين أثناء اخلدمة يف األطوار التعليمية الثالث وهي تضم 
يف الطور %18.93الطور املتوسط، ويف % 35.46يف الطور االبتدائي، و%45.6فرد منها 375

.الثانوي
يتبني لنا من خالل اجلدول بأن أكرب نسبة من املستفيدين من التكوين قد خضعوا لعملية التقييم بعد 

.مل خيضعوا لعملية التقومي%45.06مقابل %49.59: إاء فترة التكوين أثناء اخلدمة بـ
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حدى جند أن نسبة املعلمني واألساتذة الذين وعند إجراء الدراسة على مستوى كل طور على 
خضعوا لعملية التقومي يف الطور االبتدائي أكرب  من زمالئهم يف الطور املتوسط وكذلك يف الطور 

.%]43.63>%45.12>%55.54[. الثانوي

ة وميكن أن نفسر ذلك بكون معلمي الطور االبتدائي حباجة لتقييم عملية التكوين بعد انتهائها ملعرف
األثر الذي تركه هذا التكوين على مستويام التعليمية واليت تتسم يف معظمها بأا مستويات 
تعليمية ضئيلة لتمكنهم من معاجلة النقائص و القصور يف أدائهم املهين والعلمي أكثر من زمالئهم 

.على مستوى األطوار التعليمية األخرى

II-2-9 / أثر التكوين أثناء اخلدمة على اآلداء:

التعليمية الثالث روملعرفة مدى مسامهة التكوين يف  زيادة األداء بالنسبة للمعلمني وأساتذة األطوا
:نورد األشكال البيانية التالية
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:لطور االبتدائيا

أثر التكوين أثناء اخلدمة يف زيادة األداء:   38رقمالبياينالشكل

للمعطيات املستقاة من اإلستبيانمن اجناز الطالبة وفقا : املصدر

نالحظ من خالل الشكل بأن أكرب نسبة من معلمي الطور االبتدائي يعتربون أن التكوين أثناء 
من إمجايل العينة و نسبة  %43.27اخلدمة قد ساهم بدرجة  متوسطة يف زيادة األداء بنسبة 

%.38لذين يعتربون أن التكوين قدساهم يف زيادة أدائهم بدرجة جيدة هي املعلمني ا

وذلك ميكن تفسريه بكون معظم معلمي الطور االبتدائي ال ميتلكون مؤهالت علمية عالية متكنهم 
.من إدراك االجيابيات اليت تتأيت من التكوين أثناء اخلدمة

.عيفة فغي زيادة األداء املهينيساهم بدرجة ض%16.95أما أقل نسبة من املعلمني 
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:لطور املتوسطا

أثر التكوين أثناء اخلدمة يف زيادة األداء:39الشكل  البياين رقم 

وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيانمن اجناز الطالبة : املصدر

يعتربون أن %53.37ساتذة الطور املتوسط  نالحظ من خالل الشكل أن أكرب نسبة من أ
من إمجايل %38.34التكوين قد ساهم بدرجة جيدة يف زيادة األداء من إمجايل العينة وحوايل 

العينة يعتربون أن التكوين قد ساهم بدرجة متوسطة يف زيادة األداء أما أقل نسبة من أساتذة الطور 
.رجة ضعيفة يف زيادة األداءيعتربون أن التكوين قد ساهم بد%06املتوسط 

ونالحظ أن نسبة األساتذة يف الطور املتوسط الذين يعتربون أن التكوين يساهم يف زيادة األداء 
هي أكرب من نسبة املعلمني الذين يعتربون أن التكوين يساهم بدرجة %53.37بدرجة جيدة 

%.38جيدة
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:لطور الثانويا

أثر التكوين أثناء اخلدمة يف زيادة األداء:40رقم  الشكل البياين

وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيانمن اجناز الطالبة :املصدر

يعتربون أن التكوين %47.88نالحظ من خالل الشكل بأن أكرب نسبة من أساتذة الطور الثانوي  
من إمجايل العينة يعتربون أن التكوين قد ساهم %33.8سطة يف زيادة األداء و ساهم بدرجة متو

.بدرجة جيدة يف زيادة األداء

%.14.07وأقل نسبة من العينة يعتربون أن التكوين قد ساهم بدرجة ضعيفة يف زيادة األداء 

ويل على املسار املهين ولقد جاءت هذه النتائج متناسقة مع النتائج السابقة حول أثر التكوين األ
ألساتذة الطور الثانوي أين سجلنا أقل نسبة من األساتذة الذين يعتربون أن التكوين كان له األثر 

فقط، وهذا راجع إىل اقتناع البعض من أساتذة التعليم %35.2االجيايب على مسارهم املهين 
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اء، وبأن التكوين األويل قبل الثانوي بأن التكوين أثناء اخلدمة ال يضفي قيمة مضافة على األد
.مزاولة املهنة هو لوحده كاف لزيادة األداء والتأثري اجيابيا على املسار املهين

II-2-10 /أثر التكوين أثناء اخلدمة على حتسني العالقة البيداغوجية:

وملعرفة مدى مسامهة التكوين أثناء اخلدمة على حتسني العالقة مع املتتلمذين نورد األشكال 
:اآلتية

:الطور االبتدائي

أثر التكوين أثناء اخلدمة على حتسني العالقة مع املتتلمذين:41رقمالبياينالشكل

االستبيانوفقا ملعطيات من اجناز الطالبة : املصدر

يعتربون أن %44.44نالحظ من خالل الشكل بأن أكرب نسبة من معلمي الطور االبتدائي  
من العينة يعتربون %43.85التكوين قد ساهم بدرجة جيدة يف حتسني العالقة مع املتتلمذين ،و 
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أن التكوين قد ساهم بدرجة متوسطة يف حتسني العالقة مع املتتلمذين، وأقل نسبة من املعلمني 
.لمذينيعتربون أن التكوين قد ساهم بدرجة ضعيفة يف حتسني العالقة مع املتت% 9.35

:الطور املتوسط

أثر التكوين أثناء اخلدمة على حتسني العالقة مع املتتلمذين: 42رقمالبياينالشكل

االستبيانمن املستقاةوفقا للبيانات من اجناز الطالبة :املصدر

يعتربون أن %51.87طور املتوسط نالحظ من خالل الشكل بأن أكرب نسبة من أساتذة ال
من العينة يعتربون %34.58التكوين قد ساهم بدرجة جيدة يف حتسني العالقة مع املتتلمذين ، و 

أن التكوين قد ساهم بدرجة متوسطة يف حتسني العالقة مع املتتلمذين يف حني أن اقل نسبة من 
. حتسني العالقة مع املتتلمذينيعتربون أن التكوين قد ساهم بدرجة ضعيفة يف%9.76العينة

ونالحظ بأن نسبة األساتذة يف الطور املتوسط الذين يعتربون أن التكوين قد ساهم بدرجة جيدة يف 
أكرب من نسبة املعلمني يف الطور اإلبتدائي الذين يعتربون %51.87حتسني العالقة مع التالميذ هي 
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ويرجع ذلك إىل %44.44القة مع املتتلمذين أن التكوين قد ساهم بدرجة جيدة يف حتسني الع
خضوع أساتذة الطور املتوسط إىل تكوينات بيداغوجية يف تكوينهم األويل بنسبة أكرب من 

زمالئهم يف الطور االبتدائي، مما ميكنهم من إدراك الفوائد اليت تتأتى من هذه التكوينات يف حتسني 
.العلميالتعامل مع التالميذ وكذا االرتقاء بتحصيلهم 

:الطور الثانوي

أثر التكوين أثناء اخلدمة على حتسني العالقة مع املتتلمذين: .43الشكل البياين رقم 

االستبيانوفقا للمعطيات املستقاة من من اجناز الطالبة : املصدر

ثانوي الذين يعتربون أن التكوين يساهم بدرجة نالحظ من خالل الشكل أن نسبة أساتذة الطور ال
من العينة  وهي أكرب من نسبة األساتذة الذين يعتربون أن التكوين يساهم بدرجة %45متوسطة 

ويرجع ذلك إىل اقتناع البعض من أساتذة %33.79جيدة يف حتسني العالقة مع املتتلمذين بنسبة 
له أكرب األثر يف حتسني العالقة مع املتتلمذين و أن الطور الثانوي أن التكوين أثناء اخلدمة ليس
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التكوين  البياغوجي الذي خضع له هؤالء  يف تكوينهم األويل لوحده كاف إلمكانية التعامل مع 
.املتتلمذين وحتسني العالقة معهم

II-2-11 /أثر التكوين أثناء اخلدمة على زيادة املهارات العلمية و الفنية و البيداغوجية:

مدى مسامهة التكوين أثناء اخلدمة يف زيادة املهارات الفنية والبيداغوجية والعلمية نورد وملعرفة
:األشكال اآلتية

:الطور اإلبتدائي

أثر التكوين أثناء اخلدمة يف زيادة املهارات الفنية و:44رقمالبياينشكلال
العلمية و البيداغوجية

وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيانمن اجناز الطالبة : املصدر
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نالحظ ن خالل الشكل بأن نسبة املعلمني الذين يعتربون أن التكوين قد ساهم بدرجة جيدة يف 
هي أكرب من نسبة املعلمني الذين يعتربون %47.36زيادة املهارات الفنية والبيداغوجية والعلمية 

%42.69ساهم بدرجة متوسطة يف زيادة املهارات الفنية والعلمية والبيداغوجية أن التكوين قد 

وأقل نسبة من العينة يعتربون أن التكوين يساهم بدرجة ضعيفة يف زيادة املهارات الفنية والعلمية و 
%.8.76البيداغوجية 

:الطور املتوسط

زيادة املهارات الفنية ويف أثناء اخلدمة أثر التكوين :    45رقمالبياينالشكل
العلمية و البيداغوجية

وفقا ملعطيات اإلستبيانمن اجناز الطالبة : املصدر

نالحظ من خالل الشكل بأن نسبة أساتذة الطور املتوسط الذين يعتربون أن التكوين يساهم 
وهي أكرب نسبة من %55.63البيداغوجية والعلمية هي بدرجة جيدة يف زيادة املهارات الفنية و
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من العينة يعتربون التكوين يساهم بدرجة متوسطة يف زيادة املهارات الفنية وأقل نسبة % 34.58
يعتربون التكوين يساهم بدرجة ضعيفة يف زيادة املهارات الفنية و العلمية و % 0.67هي 

.البيداغوجية

املتوسط الذين يعتربون التكوين يساهم بدرجة جيدة يف زيادة ونالحظ أن نسبة أساتذة الطور
الذين يعتربون أن %47.36وهي أكرب من نسبة معلمي الطور االبتدائي %55.6املهارات 

و ميكن ارجاع ذلك اىل . التكوين يساهم بدرجة جيدة يف زيادة املهارات الفنية والبيداغوجية
.كونو كل طوراملستويات التعليمية اليت يتمتع ا م

:الطور الثانوي

الفنيةاثر التكوين أثناء اخلدمة يف زيادة املهارات :46رقمالبياينالشكل
البيداغوجيةو والعلمية 

االستبيانوفقا ملعطيات من اجناز الطالبة : املصدر



ساتذة الطور الثانوي يعتربون أن التكوين يساهم يف نالحظ من خالل الشكل أن أكرب نسبة من أ
%33.79و هي أكرب من النسبة  %40.87زيادة املهارات الفنية و البيداغوجية بدرجة متوسطة 

يعتربون أن التكوين يساهم يف زيادة املهارات الفنية بدرجة جيدة وأقل نسبة وهي الذينمن العينة 
.زيادة املهارات بنسبة ضعيفةيعتربون أن التكوين يساهم يف15.48%

ميكن أن نفسر ذلك  بكون بعض أساتذة التعليم الثانوي ميتلكون مؤهالت جامعية ، وبالتايل فهم 
يعتربون أن التكوين األويل الذي خضع له هؤالء قبل مزاولة املهنة لوحده كاف الكسام 

اخلدمة ال يساهم كثريا يف زيادة املهارات الفنية والبيداغوجية والعلمية، و أن التكوين أثناء
.املهارات العلمية و الفنية و البيداغوجية

II.-2-12 / وملعرفة عدد املرات اليت خضع فيها :وترية اإلستفادة من التكوين أثناء اخلدمة
:هؤالء املكونون لتكوينات أثناء اخلدمة نورد اجلدول اآليت

معلم و أستاذ 375و هي .ستفيدين من التكوينعينة الدراسة هنا هي عينة املعلمني و األساتذة امل
:على مستوى األطوار التعليمية الثالثة

عدد مرات االستفادة من التكوين أثناء اخلدمة:32اجلدول رقم

الطور التعليمي
عدد املرات

اموعثانويمتوسطابتدائي
%

3615237419.73مرة واحدة

1612134110.93مرتان

240903369.6تمرا3

76741716744.53مرات3> 

1923155715.2ممتنع

17113371375100اموع
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من اجناز الطالبة وفقا للبيانا ت املستقاة من اإلستبيان: املضدر
:ولنوضح البيانات املتضمنة يف اجلدول نورد الشكل البياين اآليت

مرات االستفادة من التكوين أثناء اخلدمةعدد:47الشكل البياين رقم

وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيانمن اجناز الطالبة :املصدر

فرد375متثل العينة هنا جمموع املعلمني و األساتذة املستفيدين من التكوين مبجموع 

نسبة من املعلمني و األساتذة يف األطوار التعليمية الثالثة نالحظ من خالل اجلدول  أن أكرب
و هذا ما ، %44.53بنسبة . مرات سنويا3تستفيد من التكوينات أثنا ء  اخلدمة مبعدل أكثر من 

يبني و جود سياسة تكوينية منظمة لصاحل املكونني يف خمتلف املستويات التعليمية تم بإخضاعهم  
.مة عدة مرات يف السنةلتكوينات أثناء اخلد
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II.-3   /أسباب عدم استفادة بعض املكونني من التكوين :

:وملعرفة أسباب عدم استفادة بعض املكونني من التكوينات أثناء اخلدمة نورد اجلدول اآليت

أسباب عدم استفادة بعض املكونني من التكوين أثناء اخلدمة: 33اجلدول رقم

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيان:  املصدر 

:ولنوضح املعطيات املتضمنة يف اجلدول نورد الشكل البياين اآليت

الطور التعليمي
م االستفادةأسباب عد

%اموعثانويمتوسطابتدائي

060407176.93أسباب شخصية

اإلدارة غري مشجعة 
للتكوين

1319538534.7

050304124.90غياب عنصر احلافز لألستاذ

071104228.97ال جدوى من التكوين

0810173514.28اعتبارات أقوى

2327247430.20ممتنع

6274109245100اموع
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اخلدمةأسباب عدم استفادة بعض املكونني من التكوين أثناء:    48البياين رقم الشكل

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيان:املصدر

من إمجايل عينة البحث %37.5إن نسبة األساتذة املعلمني الذين مل يستفيدوا من التكوين هي 
.معلم وأساتذة600

االستفادة من التكوين، وأكرب نسبة من اإلجابات تتجه إىل اعتبار أول سبب يعرقل هذه الفئة من
هي اإلدارة، حيث يرى هؤالء املعلمون واألساتذة أن اإلدارة غري مشجعة  و حمفزة هلذه التكوينات 

من اإلجابات تتجه إىل وجود عدة اعتبارات حتول دون استفادة %14.28بعدها مباشرة جند أن 
من اإلجابات ترى  بعدم %8.97بعض املعلمني من التكوين وذلك مثل املرض، وهناك ما يقارب 

من اإلجابات ترى  بوجود أسباب شخصية  و % 6.93جدوى هذا التكوين ،  تليها مباشرة 
من اإلجابات ترى غياب عنصر احلافز % 4.90اليت تقف حاجزا أمام استفادم من التكوين ، و 

عندما ال تصاحبه إذ أن بعض املعلمني و األساتذة ميتنعون عن متابعة أي تكوينلدى األستاذ ،
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من  أفراد العينة امتنعوا عن %30.20ترقيات يف املنصب أو زيادة يف األجور  ، و ما يقارب  
.اإلجابة وهي تعترب نسبة كبرية بالنسبة للعينة

II.-4  /الصعوبات أثناء التدريس

للمهنة نورد وملعرفة ما إذا كانت هناك بعض الصعوبات تعترض املعلمني واألساتذة أثناء ممارستهم 
:اجلدول اآليت

فرد 600عينة الدراسة هنا تشتمل على كل املعلمني و األساتذة مبجموع 

الصعوبات أثناء التدريس: 34جلدول رقما

ممتنعال نعم الصعوبات
%fi%fi%fiالطور 

17829.66518.5010.16ابتدائي

14924.83498.16020.33متوسط

13222254.16132.16ثانوي

45976.512520.83162.66اموع

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيان:  املصدر 

:و لنوضح املعطيات املتضمنة يف اجلدول نورد الشكل البياين اآليت
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الصعوبات أثناء التدريس49الشكل البياين رقم

وفقا ملعطيات اإلستبيانمن اجناز الطالبة : املصدر

من املعلمني واألساتذة يف األطوار التعليمية %76.5نالحظ من خالل اجلدول أن أكرب نسبة    
.الثالثة يتعرضون موعة من الصعوبات أثناء التدريس
كلما ارتفعت نسبة املعلمني الذين يواجهون وكلما انتقلنا من الطور الثانوي إىل الطور االبتدائي

.هذه الصعوبات أثناء مزاولة املهنة والعكس صحيح

من املعلمني الذين يتعرضون للصعوبات هم معلمو الطور %29.66ونالحظ أن أكرب نسبة  
مث بعد ذلك أساتذة الطور %24.83االبتدائي، ، تليها بعد ذلك أساتذة الطور املتوسط بنسبة 

من إمجايل العينة، كل هذه البيانات تعزز من اعتبار التكوين أثناء اخلدمة هي %22نوي بنسبة الثا
ضرورة حتمية للتقليص من بعض الصعوبات اليت يواجهها املعلمون واألساتذة يف خمتلف األطوار 

ة إىل أثناء ممارسة املهنة من جهة وتؤكد على أمهية خضوع املكونني يف خمتلف املستويات التعليمي
فترة تكوين أويل متكامل إلمكانية تذليل بعض العراقيل فيما خيص التمكن من املادة العلمية 

.الدراسية و اإلملام بكل جوانبها من ناحية أخرى
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II.-1 /وملعرفة أسباب الصعوبات اليت يتعرض هلا :أسباب الصعوبات أثناء التدريس
:املكونون نورد اجلدول اآليت

.أسباب الصعوبات يف التدريس:     35اجلدول رقم

الطور التعليمي
أسباب الصعوبات

%اموعثانويمتوسطابتدائي

251831746.16نقص يف تكوينكم

52959123819.83ضعف مستوى التالميذ

118907828628.83قصور أو خلل يف املنظومة التربوية
نقص اإلمكانيات والوسائل 

البيداغوجية
126806026622.16

57715418215.16غياب عنصر احلافز

52454013711.41غياب التأطري الفعال داخل املؤسسة

020213171.41ممتنع

4324013671200100اموع

اإلستبيانن اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من م: املصدر 
أسباب الصعوبات يف التدريس: 50:رقمالشكل البياين 

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيان: املصدر 

293



تعترب قصور أو خلل املنظومة ،من اإلجابات%28.83نالحظ من خالل اجلدول بأن  ما نسبته  
ليت يواجهها املكونون ، وهي أكرب نسبة على مستوى العينة،التربوية سببا  رئيسيا يف الصعوبات ا

من اإلجابات مث بعد %22.16تليها بعد ذلك نقص اإلمكانيات والوسائل البيداغوجية بنسبة 
من%19.83ذلك يأيت سبب ضعف مستوى التالميذ كصعوبة تواجه املعلمني يف مهنتهم بنسبة 

وهو يعترب من الصعوبات اهلامة %15.16بنسبة يليها غياب الدافع لدى األستاذ،اإلجابات
واملعنوية واليت تعرقل أداء املهنة، بعد ذلك غياب التأطري الفعال داخل املؤسسة كأحد الصعوبات 

من اإلجابات، وأخريا يأيت النقص يف تكوين %11.41اليت تفترض أداء مهنة التعليم بنسبة 
من جمموع اإلجابات وهي أضعف نسبة % 6.16املعلمني كسبب من أسباب الصعوبات بنسبة 

.على اإلطالق

III.- /وملعرفة نظرة املعلمني و األساتذة إىل التكوين و إىل :نظرة املكونني للتكوين

:بعض القضايا املتعلقة به يف خمتلف األطوار التعليمية نورد اجلداول اآلتية

تكويننظرة املكونني لل:36اجلدول رقم

الطور التعليمي
النظرة

%اموعثانويمتوسطابتدائي

88225213516.44يساعد يف الترقية

يعمل على زيادة األدلء 
التدريس

109937227433.37

له مردودية فكرية وعلمية 
وبيداغوجية

90926224429.71

43596616820.46ممتنع

330266225821100اموع

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيان:املصدر

294



.معلم و أستاذ600العينة هنا هي العينة اإلمجالية املكونة من 
.من املعلمني األساتذة كانت هلم أكثر من إجابة واحدة% 33.83هناك 

29.71ريس ومن اإلجابات ترى بأن التكوين يعمل على حتسني األداء يف التد%33.37إن 

فكرية و علمية و تربوية و بيداغوجية ،و ةمن اإلجابات ترى بأن التكوين له مرد ودي%
من اإلجابات ترى بأن التكوين يساعد يف الترقية والباقي من العينة قد امتنعوا عن 16.44%

%.20.46اإلجابة بنسبة 

III. -1 / أثناء اخلدمةتقييم املكونني للربامج التكوينية:

:عرفة تقييم املكونني للربامج التكوينية اليت خيضعون هلا يف تكوينام نورد اجلدول اآليتومل

تقييم الربامج التكوينية: 73اجلدول رقم 

الدرجة
الطور التعليمي

ضعيف 
جدا

جيدمتوسطضعيف
جيد 
جدا 

ممتنع

060688340037ابتدائي

000672340318متوسط

000933090119ثانوي

0621193770474اموع

1.65.651.4620.531.0619.73من اموع% 

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيان:املصدر

.فرد375تقتصر العينة هنا على عدد املعلمني و األساتذة املستفيدين من التكوين مبجموع قدره 
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نالحظ من خالل اجلدول أن أكرب نسبة من املعلمني واألساتذة يف األطوار التعليمية الثالث ترى 
و %51.46بأن الربامج التكوينية اليت خيضعون هلا يف التكوين أثناء اخلدمة هي متوسطة بنسبة 

نسبة من العينة من العينة يرون بأن الربامج التكوينية اليت خيضعون هلا هي جيدة وأقل 21.59%
ترى بأن  مستوى هذه ا لربامج ضعيف7.2%

وملعرفة نظرة املعلمني واألساتذة إىل العالقة بني مستوى تكوينهم ومستوى التحصيل العلمي 
:للمتتلمذ حتصلنا على اجلدول اآليت

فرد600ختص العينة هنا مجيع املعلمني و األساتذة مبجموع 

III. -2 /كونني التعليمي و التحصيل العلمي تقييم العالقة بني مستوى امل
:للمتكونني

و ملعرفة تقييم املكونني للعالقة اليت تربط املستوى التأهيلي للمعلمني و مستوى التحصيل العلمي 
:للمتتلمذين نورد اجلدول اآليت

تقييم العالقة بني مستوى تكوين املكونني ومستوى التحصيل العلمي: 38رقمدولاجل
للمتتلمذين

الدرجة
الطور التعليمي 

ضعيف 
جدا

جيدمتوسطضعيف
جيد 
جدا 

ممتنع

0716136340334ابتدائي

0217127220230متوسط

032085120149ثانوي

12533486806113اموع

28.835811.330118.83من اموع% 

.من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيان:املصدر
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من معلمي و أساتذة األطوار التعليمية الثالثة %58نالحظ من خالل اجلدول بأن أكرب نسبة 
ترى بأن مستوى تكوين املعلمني واألساتذة يؤثر بدرجة متوسطة عل التحصيل العلمي للمتتلمذين 

ن العينة يرون بأن مستوى تكوين املكونني يؤثر بدرجة كبرية وجيدة على مستوى م%12.33و 
.التحصيل العلمي للمتتلمذين

يرون بأن مستوى تكوين املكونني يؤثر بدرجة ضعيفة على %10.83وأقل نسبة من العينة 
.مستوى التحصيل العلمي للمتتلمذين

III. -3 /ة بلمف تكوين املعلمني و تقييم املكونني ملدى اهتمام املنظومة التربوي
:األساتذة

وملعرفة نظرة املعلمني و األساتذة ملدى اهتمام املنظومة التربوية بتكوين املكونني نورد اجلدول 
:اآليت

تقييم املعلمني و األساتذة ملدى اهتمام املنظومة التربوية بتكوينهم: 39اجلدول رقم

الدرجة
الطور التعليمي 

ضعيف 
جدا

جيدمتوسطضعيف
جيد 
جدا 

ممتنع

3039112360409ابتدائي

176291130116متوسط

325054100024ثانوي

79151257590549اموع

13.1625.1642.839.830.838.16من اموع% 

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيان:املصدر

من املكونني يف األطوار التعليمية الثالث ترى %42.83ل اجلدول بأن أكرب نسبة  نالحظ من خال
من إمجايل العينة %10.66بأن اهتمام املنظومة التربوية مبلف تكوين املكونني كان متوسطا، و

.يرون بأن اهتمام املنظومة التربوية بتكوين املعلمني األساتذة هو جيد وهي أقل نسبة 
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من إمجايل العينة بأن اهتمام املنظومة التربوية بتكوين املكونني كان %38.32ويرى ما يقارب 
.ضعيفا

III.-4 /وملعرفة نظرة املعلمني واألساتذة إىل مدى كفاية :مدى كفاية التكوين األويل
التكوين األويل ملزولة مهنة التدريس دون احلاجة لتكوينات متواصلة أخرى  نورد األشكال 

:ب كل طور تعليميالبيانية اآلتية حس

:الطور االبتدائي

مدى كفاية التكوين األويل ملزاولة املهنة:51رقمالبياين الشكل 

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيان:املصدر

نوعا ما على اعتبار التكوين لوحده غري كاف يوافقون%38.26إن أكرب نسبة من املكونني 
يوافقون على اعتبار %30ملزاولة مهنة التدريس والبد من إخضاعهم لتكوينات متواصلة ،و 

.التكوين  األويل لوحده غري كاف
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من جمموع املعلمني غري موافقون على اعتبار التكوين األويل لوحده غري كاف %26.51أما 
و ميكن تفسري ذلك بالرجوع إىل املستوى التعليمي ملعلمي الطور االبتدائي ملزاولة مهنة التدريس،

منهم ليست هلم شهادات جامعية، بالتايل %80حيث حسب الدراسة اليت توصلنا إليها ما يقارب 
.فإدراكهم لضرورة التكوينات أثناء اخلدمة  لتحسني مستواهم التعليمي  و العلمي هو ضعيف

:الطور املتوسط

مدى كفاية التكوين األويل ملزاولة املهنة:52رقمالبياينالشكل

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيان:ملصدرا

زاولة مهنة التدريس  إن نسبة املكونني الذين يعتربون أن التكوين األويل والعام لوحده غري كاف مل
كذلك من جمموع العينة يوافقون نوعا ما على عدم كفاية التكوين األويل %36و %36هي 

.لوحده ملزاولة مهنة التدريس
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ال يوافقون متاما على عدم كفاية التكوين األويل ملمارسة مهنة %13.5أما أقل نسبة من العينة 
.التدريس 

:الطور الثانوي

مدى كفاية التكوين األويل ملزاولة املهنة:53رقمالبياينالشكل

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيان:ملصدرا

إن نسبة املكونني الذين يعتربون أن التكوين األويل هو لوحده غري كاف ملزاولة مهنة التدريس بل 
من %28.23من إمجايل العينة وهي أكرب نسبة و %45.88تكوينات متواصلة هي البد من 

إمجايل العينة يوافقون نوعا ما على كون التكوين األويل لوحده غري كاف ملزاولة مهنة التدريس، 
من أساتذة الطور الثانوي يعتربون أن التكوين األويل هو لوحده كاف %13.53أما أقل نسبة 
.تدريسملزاولة مهنة ال
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لقد توصلنا إىل أنه كلما انتقلنا من الطور االبتدائي إىل الطور الثانوي كلما ارتفعت نسبة املوافقني 
على أن التكوين األويل لوحده غري كاف ملزاولة  التدريس طوال احلياة املهنية ، بل البد من 

تفسري ذلك تكوينات متواصلة، وكلما اخنفضت نسبة غري املوافقني والعكس صحيح، وميكن
بالرجوع إىل الوعي لدى املكونني يف خمتلف املستويات التعليمية وكذلك املؤهالت العلمية اليت 
يتمتع ا هؤالء املعلمون واألساتذة يف األطوار املختلفة فكلما ارتفع نسبة املؤهل التعليمي، كلما 

.لة املهنة مدى احلياةكان اإلدراك أكرب بأن التكوين األويل ال ميكن أن يكون كافيا ملزاو

III.-5 /وملعرفة نظرة املكونني حول خضوعهم :نظرة املكونني للتكوين املتواصل

:اآليتالشكل البياينلتكوينات متواصلة نورد 

:الطور االبتدائي

نظرة املعلمني حول خضوعهم للتكوين املتواصل:   54رقمالبياينالشكل

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيان:ملصدرا
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.من املعلمني قد أجابوا بأكثر من إجابة واحدة%14.28هناك حوايل 
نالحظ أن  أكرب نسبة من املعلمني يعتربون خضوع املعلمني لتكوينات متواصلة هي ضرورة حتمية 

من %23.41من جمموع اإلجابات، مقابل %71.02واستثمارا طويل املدى و ميثلون حوايل 
جمموع اإلجابات اليت تتجه حول اعتبار خضوع املعلمني لتكوينات متواصلة هو جمرد هدر للمواد 

.املالية وضياع للوقت 

:الطور املتوسط

حول خضوعهم للتكوين املتواصلاألساتذةنظرة 55رقمالبياين الشكل 

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من اإلستبيان             :  املصدر 

من أساتذة الطور املتوسط تقدموا بأكثر من إجابة%11.27هناك حوايل 
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رورة حتمية نالحظ أن املعلمني الذين يعتربون خضوع املعلمني لتكوينات متواصلة هي ض
من جمموع اإلجابات، وهي أكرب نسبة مقابل %72.72واستثمارا طويل املدى ميثلون حوايل 

من جمموع اإلجابات اليت تتجه حول اعتبار خضوع املعلمني لتكوينات متواصلة هو 18.13%
.جمرد هدر للمواد املالية وضياع للوقت 

:الطور الثانوي

نظرة املعلمني حول خضوعهم للتكوين املتواصل:   56رقمالبياين الشكل 

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيان :ملصدرا

%.8.83إن نسبة األساتذة الذين أدلوا بأكثر من إجابة واحدة هي 

68,50%

3,86%

2,76%16,02%8,83%

    \"  !  #     $  "         \!   "  !
        $!" !!  #    "
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ة هو ضرورة حتمية نالحظ أن األساتذة الذين يعتربون خضوع املعلمني لتكوينات متواصل
من جمموع اإلجابات، وهي أكرب نسبة مقابل %84.52واستثمارا طويل املدى ميثلون حوايل 

من جمموع اإلجابات اليت تعترب خضوع املعلمني لتكوينات متواصلة هو جمرد هدر للمواد 6.62%
.املالية وضياع للوقت 

ت متواصلة فغي الطور الثانوي هي إن نسبة املكونني الذين يعتربون خضوع املعلمني لتكوينا
واليت بدورها أكرب من نسبة املعلمني يف %72.72هي أكرب منها يف الطور املتوسط 84.52%

%71.02الطور االبتدائي 

III. -6 /اللغة املتقنة من طرف املكونني:

:وملعرفة اللغة املتقنة من طرف أساتذة ومعلمي خمتلف األطوار التعليمية نورد اجلدول اآليت

اللغة املتقنة لدى املكونني: 40اجلدول رقم

اللغة املتقنة
الطور التعليمي

اللغة 
العربية

اإلجنليزيةالفرنسية
لغات 
حية 
أخرى

ممتنع

20527210003ابتدائي

158121350507متوسط

13599210408ثانوي

498317770918اموع

54.1834.58.370.971.95من اموع% 

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيان:  املصدر 
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اللغة املتقنة من طرف املعلمني و األساتذة:57الشكل البياين رقم

من اجناز الطالبة و فقا لبيانات اإلستبياناملصدر

%54.18نالحظ من خالل اجلدول بأن املعلمني واألساتذة الذين يتقنون اللغة العربية ميثلون نسبة 

من جمموع اإلجابات وهي أكرب نسبة تليها بعد ذلك فئة املعلمني واألساتذة الذين يتقنون اللغة 
من جمموع اإلجابات ،ويتقن املعلمون واألساتذة اللغة االنكليزية ولغات %34.5سبة الفرنسية بن

من جمموع اإلجابات، وهذا ما يوضح لنا بأن النسبة الكبرية من املعلمني %9.34أخرى بنسبة 
وهي نسبة ضئيلة للغاية وهو ما يفسر % 9.34واألساتذة ال يتقنون اللغات احلية األخرى إال بنسبة 

تيجية تكوين املكونني يف املنظومة التربوية اجلزائرية حول إخضاع أكرب نسبة من املكونني إىل إسترا
تكوينات يف اللغات احلية ، و ذلك ألن اللغة مبثابة وسيلة االتصال األساسية  يف العملية التربوية 

.ال احلديثةإضافة إىل أن هذه اللغات احلية هي لغة العلم و لغة تكنولوجيات اإلعالم و االتص

III.-7/املكونون و اإلعالم اآليل

:وملعرفة مدى حتكم و استخدام املكونني لوسيلة اإلعالم اآليل نورد األشكال  البيانية اآلتية
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: الطور االبتدائي

استخدام املكونني لإلعالم اآليلمستوى:   58البياين رقم الشكل

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيان :ملصدرا

من معلمي الطور االبتدائي ال حيسنون استخدام اإلعالم اآليل %52.17نالحظ أن أكرب نسبة   
من املعلمني يستخدمون اإلعالم اآليل مبستوى متوسط، وأقل نسبة من معلمي الطور %33.47و 

.فقط يستخدمون اإلعالم اآليل مبستوى جيد%10.43دائي االبت

، حيث تعكس هذه املعطيات املتحصل عليها نوعية التكوين األويل الذي خيضع له هؤالء املعلمون 
أن املقررات و الربامج اليت خيضعون هلا ال حتمل يف مضامينها تكوينات مكثفة  يف اإلعالم اآليل مما 

.ضئيل هلم يفسر مستوى االستخدام ال
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:الطور املتوسط

استخدام املكونني لإلعالم اآليلمستوى:   59البياين رقم الشكل

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيان :ملصدرا

%41سط يستخدمون اإلعالم اآليل مبستوى متوسط نالحظ أن أكرب نسبة من أساتذة الطور املتو

من األساتذة يستخدمون اإلعالم اآليل مبستوى جيد وهي أقل نسبة، %16.5من إمجايل العينة، و 
.من أساتذة الطور املتوسط ال حيسنون استخدام اإلعالم اآليل%35.5و

هو %16.5لطور املتوسط نالحظ أن نسبة األساتذة الذين حيسنون استخدام اإلعالم اآليل يف ا
.%10.43الطور اإلبتدائيمنه يف أكرب 
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:   الطور الثانوي

استخدام املكونني لإلعالم اآليلمستوى:   60البياين رقم الشكل

االستبيانمن اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من:ملصدرا

من أساتذة الطور الثانوي ال حيسنون استخدام اإلعالم اآليل ، مقابل %36.46نسبة  إن أكرب 
%15.3من األساتذة يستخدمون اإلعالم اآليل مبستوى متوسط وأقل نسبة من األساتذة 40%

.يستخدمون اإلعالم اآليل مبستوى جيد
األطوار التعليمية الثالث حيسنون استخدام اإلعالم نالحظ أن نسبة قليلة من املعلمني واألساتذة يف

وهي نسب تعترب ضئيلة جدا يف عصر ،%15.3و % 16.5و % 10.43اآليل  بنسب على التوايل 
تكنولوجيا اإلعالم واإلتصاالت احلديثة، ويف زمن يعترب فيه األمي من ال حيسن استخدام اإلعالم 

تربوية اجلزائرية بوضع خمططات للتكوين يف اإلعالم اآليل اآليل، وهذا ما يفسر اهتمام املنظومة ال
بالنسبة جلميع األساتذة واملعلمني على مستوى األطوار التعليمية الثالث، دف الرفع يف مستوى 

.ةاستخدام اإلعالم اآليل الستغالله يف األغراض التعليمية والتعلمي
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III. -8 /مكانة املعلم داخل العملية التربوية:

:نظرة املكونني ملكانة املعلم داخل العملية التربوية نورد اجلدول اآليتوملعرفة 

.مكانة املعلم داخل العملية التربوية: 41رقماجلدول

الدرجة
الطور التعليمي 

غري 
موافق 
متاما

غري 
موافق

موافق 
نوعا ما

موافق
موافق 
جدا

ممتنع

183153764012ابتدائي

181863384221متوسط

162848402216ثانوي

527716415410449اموع

8.6612.8327.3325.6617.338.16من اموع% 

من اجناز الطالبة وفقا للمعطيات املستقاة من االستبيان:ملصدرا

لثالث يعتربون أن املعلم هو أساس جناح إن أكرب نسبة من املعلمني واألساتذة يف األطوار التعليمية ا
من العينة يتجهون إىل اعتبار املعلم أساس %27.33من العينة، مقابل %43العملية التربوية بنسبة 

نسبة املعلمني الذين ال يعتربون املعلم أساس جناح %21.49جناح العملية التربوية أو فشلها، ومتثل 
ك فيه هو أن املعلم حيتل املرتبة األساسية يف التحصيل العلمي و مما ال ش.أو فشل العملية التربوية 

.للمتتلمذين و بأنه يلعب الدور الرئيسي يف جناح أو فشل العملية التربوية
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IV. -/نتائــج االستبيان:

ترتفع نسبة االمتناع عن اإلجابة خاصة يف فئات املعلمني يف الطور االبتدائي والطور املتوسط 
لنسبة خاصة بالنسبة ألساتذة الطور الثانوي، وميكن تفسري ذلك بأن معلمي وتنخفض هذه ا

.األطوار االبتدائية واملتوسطة ال ميلكون شهادات تذكر ولذلك يكون االمتناع عن اإلجابة

و يالحظ كذلك  بأن أكرب نسبة من املعلمني واألساتذة ميارسون مهنة التدريس عن قناعة شخصية 
.وحب للمهنة

معظم املكونني على مستوى األطوار التعليمية الثالث بأن املعلم له مكانة حمورية يف العملية اعترب
و مبا أنه كذلك كان لزاما البحث يف .التربوية، و بأنه أساس جناح أو فشل هذه العملية التعليمية

انتقلنا من و لقد ثبت انطالقا من الدراسة  أنه كلما  ،مستوى التأهيل العلمي هلؤالء املكونني
الطور االبتدائي إىل الطور املتوسط فالطور الثانوي، جند أن مستويات التعليم ترتقي، فنجد أكرب 
نسبة من األساتذة هلم مستوى جامعي وأقل نسبة منهم هلم مستوى دون اجلامعي والعكس 

يل فقط صحيح، جند أن املعلمني يف الطور االبتدائي والطور املتوسط هلم مؤهالت ضئيلة والقل
.منهم هلم شهادات جامعية

أما بالنسبة لطبيعة املؤسسات التكوينية اليت مت فيها خضوع هؤالء املكونني إىل تكوينات أولية 
،فنجد أنه كلما انتقلنا من الطور االبتدائي إىل الطور املتوسط فالطور الثانوي يرتفع عدد املعلمني  

و ينخفض عدد املكونني ،عة واملدارس العليا لألساتذة و األساتذة الذين تكونوا على مستوى اجلام
وتتوزع معاهد . الذين خضعوا لتكوين أويل على مستوى املعاهد التربوية األخرى والعكس صحيح

التكوين للمعلمني وفق نسيج مكثف عرب التراب الوطين، فيوجد ما يقارب أربع مدارس عليا 
وكذلك مدارس أخرى للتكوين ،IFPMتوى لألساتذة ومدارس عديدة لتكوين وحتسني املس

املتواصل وهو ما يبني اهتمام املنظومة التربوية اجلزائرية بتكوين املكونني عن طريق توفري عدد معترب 
.من هياكل التكوين 
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وبالنسبة ملدة التكوين على مستوى هذه املؤسسات ، فنجد أنه كلما انتقلنا من الطور االبتدائي 
.فالطور الثانوي متتد وتطول فترة التكوين األويل والعكس صحيحإىل الطور املتوسط

ترتكز حمتويات التكوين األويل للمعلمني واألساتذة قبل مزاولة املهنة على دراسة علوم التربية 
وعلوم النفس وعلم النفس الطفل وعلم النفس التربوي وكذا بيداغوجية التعليم والتقومي ملا هلذه 

وكما اعتربت أكرب نسبة من معلمي وأساتذة األطوار .وثيقة مبهنة التعليمالتخصصات من عالقة 
.التعليمية الثالثة أن التكوين األويل كان له األثر اإلجيايب على مسريم املهنية

أما فيما خيص التكوين أثناء اخلدمة  فلقد استفاد معظم املستجوبني من املعلمني واألساتذة من 
و هم خيضعون هلذه .على مستوى األطوار التعليمية الثالثة بنسب معتربةالتكوين أثناء اخلدمة 

مرات سنويا وهذا يفسر اإلستراتيجية اليت انتهجتها املنظومة التربوية 3مبعدل أكثر من التكوينات
.اجلزائرية فيما خيص تكوين مكونيها

عدد املستفيدين من التكوينات وكلما انتقلنا من الطور االبتدائي إىل الطور الثانوي كلما اخنفض
ويرجع ذلك إىل ضعف مستويات التأهيل العلمي اليت ميتلكها معلمو .أثناء اخلدمة والعكس صحيح

الطور االبتدائي واملتوسط وبالتايل فالبد من إخضاعهم لتكوينات مستمرة ملعاجلة القصور والنقص 
الل مباشرة أين كان توظيف املكونني الذي يشوب تكوينهم قبل مزاولة املهنة، وخاصة بعد االستق

يف الطور االبتدائي واملتوسط يعتمد على مؤهالت ضعيفة، كما مل يتم إخضاعهم ألي تكوينات 
أولية خبالف وقتنا احلايل، أين أصبح املعلمون يف الطورين االبتدائي واملتوسط خيضعون لتكوينات 

.أولية ذات مستويات جامعية

ا بني جنس املكونني و احلالة اإلجتماعية و االستفادة من التكوين،حيث و لقد ثبت وجود عالقة م
كانت نسبة املكونني الذكور املستفيدين من التكوين أكثر منه بالنسبة للمعلمات اإلناث 
واملستفيدات من التكوين، وقد أرجعنا ذلك حسب النتائج اليت حتصلنا عليها إىل احلالة االجتماعية 

واج، وذلك لكثرة املسؤوليات واألعباء املرتلية وتربية األطفال و الذي هو مبثابة لإلناث يف حالة الز
.حاجز  حقيقي أمام استفادن من التكوين
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و ثبت أيضا من خالل الدراسة وجود عالقة بني سن املكونني و االستفادة من التكوين، حيث أنه
تفادم من التكوين أثناء اخلدمة،كلما اخنفض سن املعلمني واألساتذة كلما اخنفضت نسبة اس

ويرجع ذلك إىل أن املعلمني واألساتذة الذين توظفوا يف السنوات األخرية هلم مستويات عالية نوعا 
ما وهي مستويات جامعية يف معظمها ، مما يقلص حاجة هؤالء إىل االستفادة نوعا من التكوينات 

.بنسبة كبرية يف املدى القصري

أثناء اخلدمة اليت خيضع هلا هؤالء املكونون بني األيام الدراسية وتكوينات حتسني تتنوع التكوينات 
املستوى والورشات التكوينية والتكوينات البيداغوجية والندوات التربوية وامللتقيات والتربصات 
باخلارج، والتكوين مع مفتش التربية و مفتش املادة  و كذا خمتلف التكوينات اإلدارية و التكوين 

.يف اإلعالم اآليل

معظم املكونني على اختالف األطوار التعليمية جيدون التكوين أثناء اخلدمة يؤثر تأثريا اجيابيا على 
وترتفع النسبة كلما اجتهنا حنو الطور الثانوي وتنخفض النسبة كلما اجتهنا حنو ،مسارهم املهين 

ستويات التعليمية العليا بضرورة و الطور االبتدائي، وميكن تفسري ذلك بوعي األساتذة ذوي امل
كما. جناعة التكوينات املتواصلة أثناء مزاولة املهنة أكثر من زمالئهم يف الطور االبتدائي واملتوسط

.ختضع النسبة الكبرية منهم إىل عملية التقييم بعد التكوين

هم يف زيادة األداء يف إن أكرب نسبة من املعلمني و األساتذة يعتربون التكوين أثناء اخلدمة قد سا
ممارسة املهنة بالنسبة للطور االبتدائي و املتوسط، أما بالنسبة للطور الثانوي فكانت النسبة متوسطة 

وميكن أن نفسر ذلك بعدم اقتناع البعض من أساتذة الطور . نوعا ما مقارنة بالطورين السابقني
عهم لتكوين أويل متخصص ميكنهم من الثانوي بضرورة التكوين أثناء اخلدمة طاملا أنه مت إخضا

.ممارسة مهنتهم و مهامهم على أكمل وجه

كذلك بالنسبة ألثر التكوين أثناء اخلدمة يف حتسني عالقة املكونني بالتالميذ تتناسب مع النتائج 
السابقة لألداء، حيث كانت أكرب نسبة من املعلمني يف الطور االبتدائي يعتربون أن التكوين أثناء 

دمة كان له األثر اإلجيايب من حيث مسامهته يف حتسني العالقة مع املتتلمذين وزيادة املهارات اخل
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البيداغوجية و العلمية و الفنية ، على عكس أساتذة الطورالثانوي أين كانت النسبة متوسطة 
ضعون مقارنة مبثيالا يف الطورين السابقني،  و ميكن تفسري ذلك بكون أساتذة الطور الثانوي خي

كدراسة علم النفس وعلم النفس ،أثناء تكوينهم األويل يف املدارس العليا لألساتذة ملقاييس علمية
وبالتايل يعتربون  هذه املقاييس لوحدها كافية لقدرم على تيسري ،التربوي وعلم نفس الطفل 

.املعامالت البيداغوجية مع التالميذ دون اخلضوع بالضرورة للتكوين أثناء اخلدمة

ويرجع معظم املستجوبني الذين مل تسنح هلم الفرصة من االستفادة من التكوين أثناء اخلدمة سبب 
عدم استفادم إىل اإلدارة اليت ال تعمل على حتفيزهم أو تشجيعهم على اخلضوع هلذه 

.التكوينات،ويظهر ذلك خاصة بالنسبة ألساتذة الطور الثانوي

علمني يواجهون خمتلف الصعوبات أثناء قيامهم بعملية التدريس وتزداد هذه إن معظم األساتذة و امل
الصعوبات خاصة بالنسبة ملعلمي الطور االبتدائي وتنخفض  هذه الصعوبات كلما اجتهنا حنو 

وترجع أكرب نسبة من املعلمني و األساتذة أسباب الصعوبات اليت يتعرضون هلا .الطور الثانوي
،املنظومة التربوية، مث بعد ذلك نقص اإلمكانيات و الوسائل البيداغوجية أساسا إىل القصور يف 

يليها بعد ذلك ضعف مستوى التالميذ، أما فيما خيص عامل نقص التكوين فلقد كان أضعف 
.نسبة

اعترب معظم املستجوبني على مستوى األطوار التعليمية الثالث أن الربامج التكوينية اليت خيضعون هلا 
.ستوى متوسط يف جمملهاهي ذات م

من جمموع املستجوبني بأن مستوى االرتباط بني مستوى تكوين املكونني %58و اعترب ما يقارب 
يف حني جند أن أثر األستاذ يظهر يف التحصيل العلمي، وكلما .و مستوى التحصيل العلمي متوسط

ا على مستوى حتصيل كان مستواه العلمي التربوي والنفسي ذو نوعية كلما انعكس ذلك اجيابي
املعارف للتالميذ حبسب آخر  البحوث والدراسات يف علوم التربية املتوصل إليها،مما يؤكد قوة 

.االرتباط ما بني املستوى العلمي للمكونني و التحصيل التعليمي للتالميذ
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سة املهنة ، يتفق املعلمون واألساتذة بأغلبية كبرية على عدم كفاية التكوين األويل لوحده يف ممار
وإمنا ال بد من تعزيز هذا التكوين األويل مهما بلغت نوعيته وجودته بتكوينات متواصلة أخرى، 
وترتفع نسبة االقتناع بذلك كلما انتقلنا من الطور االبتدائي إىل الطور الثانوي، كما اعترب 

ارد املالية وإمنا معظمهم أن خضوع املكونني للتكوين املتواصل ليس ضياعا للوقت وال هدرا للمو
.هو استثمار طويل املدى وهو ضرورة حتمية ال مناص منها

أما بالنسبة للغات فلقد وجدنا بأن أكرب نسبة من املعلمني يف األطوار الثالث يتقنون اللغة العربية، 
بعد ذلك تأيت اللغة الفرنسية بنسبة أقل منها، أما فيما خيص إتقام للغة ثالثة أو للغات أخرى 
فوجدنا بأن نسبة ضئيلة جدا  تتقن اللغة اإلنكليزية وهناك نسبة شبه معدومة من املكونني يتقنون 
لغات أخرى، وهم يتواجدون على مستوى الثانويات وهم أساتذة املادة نفسها أي أساتذة اللغات 

التحديات األجنبية فقط، مما يفسر اهتمام وزارة التربية الوطنية مبجال اللغات واعتباره من أكرب
.أمام حتسني مستوى املعلمني واألساتذة فيما خيص تكوينهم اللغات احلية

يوجد فقط عشر املعلمني واألساتذة الذين مت استجوام يستخدمون اإلعالم اآليل مبستوى جيد، 
والبقية يستخدمونه مبستوى متوسط أوال جييدون حىت استعماله، مما يفسر االهتمام الكبري الذي 

وزارة التربية الوطنية  مللف تكوين املكونني عن طريق برامج إدماج تكنولوجيات اإلعالم أولته
واالتصال احلديثة بإنفاق مبالغ باهظة لتجهيز املؤسسات التربوية على اختالف مستوياا بأحدث 
التجهيزات من أجهزة الكمبوتر و أجهزة اإلسقاط الرقمي و غريها، و كذا تكوين املعلمني 

ساتذة على حماولة التحكم فيها واستخدامها يف عملييت التعلم والتعليم، عن طريق برامج واأل
.التكوين يف اإلعالم اآليل و كذا التعليم عن بعد

314



:اخلـامتة

مكنتنا الدراسة يف هذا املوضوع إىل التأكيد على أن الثروة والتقدم االقتصاديني ال ميكن حتقيقهما  
. طاء األولوية للموارد البشريةإال عن طريق إع

أن املوارد البشرية املكونة و املؤهلة هي رأس ،و لقد تبني لنا من خالل دراستنا يف الفصل األول 
و حمقق ألرباح و عوائد تضاهي العوائد احملققة من اإلستثمار يف املوارد ،مال بشري منتج 

تشكل ،شرية املتعلمة و اخلاضعة للتكوين املستمركما أن تلك املوارد الب. األخرى املادية و املالية 
بانفاق مبالغ مالية على ،مضافة تساهم يف حتقيق النمو اإلقتصادي عن طريق اإلستثمار فيها قيمة 

.التعليم و التكوين و حماولة ترشيد هذه النفقات لتحقيق أكرب عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة 

ن أهم األنظمة اليت تعمل على صناعة رأس املال البشري و مبا أن النظام التربوي التعليمي م
فقد توصلنا من ،بواسطة املعلمني الذين حيملون على عاتقهم مهمة تكوين الكفاءات و املهارات ،

خالل دراستنا يف الفصل الثاين إىل أن مهنة التعليم تكتسي أمهية كبرية و تواجه حتديات أكرب يف 
ائل للتقنيات العلمية املعاصرة وتوغل تكنولوجيات اإلعالم يف ظل احلجم اهل،نفس الوقت 

وكذا التطور العلمي واملعريف املذهل، كل تلك العوامل جمتمعة ألقت ،واالتصال احلديثة
ووضعتهم أمام أكرب التحديات وهو مدى ،مبسؤوليات ضخمة على رجال التعليم و التربية 

م والتطور العلمي واالجتماعي واالقتصادي املستمر إمكانية ممارسة املهنة مبا يتواءم مع التقد
والديناميكي، وجعلت من تكوينهم شرطا أساسيا من شروط فعالية النظام التربوي التعليمي 

.وجناعته

أما من خالل خوضنا يف الفصل الثالث فقد توصلنا اىل أن املعلم هو أساس جناح العملية التعليمية 
اتفقت كل األنظمة التربوية على حماولة الوصول اىل حتقيق و لذلك،و هو عمودها الفقري 

باتباع سياسات واضحة املعامل و اجراءات عملية من ،كفاءة مكونيها يف كل املراحل التعليمية
،شأا تعزيز مكانة املعلم داخل النظام التربوي باخضاعه للتكوين األكادميي املتخصص و األويل



اء اخلدمة ملسايرة التقدم العلمي و التغري التكنولوجي السريع و متطلبات مث اىل تكوينات مستمرة أثن
العملية التعليمية املعقدة 

و توصلنا يف الفصل الرابع من خالل حبثنا إىل أن اجلزائر  كانت من بني الدول اليت اهتمت بقطاع 
ت مبالغ مالية معتربة بالنظر و أنفق،و جعلته من أولوية أولوياا منذ اإلستقالل ،التربية و التعليم

كما أا حاولت اإلهتمام مبكونيها على مستوى خمتلف ،اىل امليزانيات السنوية املخصصة هلا
األطوار التعليمية الثالثة دف الوصول إىل الرفع من مستويام التعليمية ومؤهالم ومعارفهم 

و ،والوصول إىل أقصى فعالية،لية التربوية ملواكبة مقتضيات العصر وحماولة االرتقاء بالعم،العلمية
اتبعت يف سبيل ذلك عدة استراتيجيات و سياسات وإجراءات من شأا تعزيز مكانة املعلم داخل 
النظام التربوي بإخضاعه لعمليات مستمرة من التكوينات أثناء اخلدمة وتكوينات يف اإلعالم اآليل 

.ملعاصرةلتمكينهم من التحكم يف التقنيات احلديثة وا
حيث أا ،و لعل ذلك ظهر جليا من خالل منوذج تكوين املكونني  يف اجلزائرو آفاقها املستقبلية 

كما ،مليون سنتيم سنويا4و قد بلغت تكلفة تكوين املعلم الواحد ،مليار دج لذلك 46رصدت 
علم يف الطور م63000تكوين ما يعادل 2020و2010تعتزم اجلزائر يف الفترة املمتدة ما بني 

أستاذ يف 45000وIFPMاإلبتدائي على مستوى معاهد تكوين و حتسني املستوى للمعلمني 
.الطور املتوسط و الثانوي على مستوى املدارس العليا لألساتذة لفترات طويلة نسبيا 

لى مستوى أما فيما خيص دراستنا امليدانية واثر اختيارنا لعينة عشوائية من املؤسسات التربوية ع
فقد قمنا بتوزيع استبيانات على عينة من املعلمني و األساتذة ،بلدية قسنطينة يف والية قسنطينة 

و استطعنا من ،و لقد قسمنا دراستنا اىل قسمني رئيسيني  ،على مستوى األطوار التعليمية الثالثة 
وى تعليمي و خالل القسم األول حصر املعلومات الشخصية للمكونني من سن و جنس و مست

و من خالل القسم الثاين و الذي قسم بدوره اىل ثالثة حماور ،آخر شهادة علمية متحصل عليها
حيث يعتين احملور األول بأنواع  التكوينات األولية و العامة اليت خضع هلا  هؤالء ،أساسية 

أما احملور الثاين فقد ،املكونون و مدا و حمتوياا و كذا أثرها على األداء العلمي و البيداغوجي 
من املكونني املستجوبني و %62.5اختص بدراسة أنواع التكوينات أثناء اخلدمة اليت استفاد منها 

و أخريا احملور الثالث و الذي ،ومدا و حمتوياا و كذا أثرها على األداء املهين و البيداغوجي 
ج و السياسات التكوينية اليت خيضعون هلا و تناولنا فيه موقف و نظرة املكونني للتكوين و للربام



كذا مستوى حتكمهم يف استخدام اللغات احلية و تقنيات اإلعالم اآليل و رأيهم يف  كون املعلم 
.هو أساس جناح العملية التعليمية أو فشلها 

:و من أهم النتائج اليت أمكننا التوصل اليها هي 
يثا يتمتعون مبستويات تعليمية عالية باملقارنة مع نظرائهم أن مجيع املعلمني و األساتذة املوظفون حد

السابقني و أن معظم املكونني قد سنحت هلم الفرصة من اإلستفادة من التكوين أثناء اخلدمة عدة 
.مرات سنويا 

لقد كانت أكرب نسبة من املكونني يعتربون  أن التكوين األكادميي العام و املتخصص و التكوين 
كان هلما األثر اإلجيايب على املسار املهين من خالل الزيادة يف أداءهم أثناء العملية أثناء اخلدمة

التعليمية و تعزيز مهارام العلمية و الفنية و البيداغوجية و كذا املسامهة يف حتسني العالقة مع 
.تالميذهم 

ة من ضروريات كما اعتربت أكرب نسبة منهم أن التكوين مدى احلياة أصبح مسة العصر و ضرور
املهنة لتدارك خمتلف النقائص اليت تظهر أثناء املمارسات املهنية و تقادم املهارات و املعارف و 

.املعلومات مع مرور الزمن و بأنه استثمار جمدي و طويل املدى 
%34.5يتقنون اللغة العربية و من املكونني%54.18أما من حيث اللغة املتقنة فوجدنا أن 

.يتقنون اللغة اإلنكليزية منهم%8.17استخدام اللغة الفرنسية و يوجد فقط جييدون
.من املكونني حيسنون استخدامه بطريقة جيدة %10و بالنسبة لتقنية اإلعالم اآليل فيوجد  فقط 
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......حتية طيبة وبعد

مة تكوين املكونني يف املنظو" عنوان بنتشرف بوضع استبيان يف إطار التحضري لرسالة املاجستري 
:دراسة حالة والية قسنطينة، املعدة من طرف الباحثة" التربوية اجلزائرية

).جامعة قسنطينة(بكلية العلوم وعلوم التسيري بن عمار حسيبة

هذا االستبيان يندرج ضمن اجلزء التطبيقي للرسالة وهو من صميم البحث العلمي مع  ضمان 
اليت هي اواثقا من أنكم ستسامهون يف تكوين إطاراتنالسرية الكاملة للمعلومات اليت تتكرمون ا، 

.بدورها ستتحمل مستقبال مهمة التعليم والتدريب

لصةامع حتيايت اخل
بعبد الكرمي بن عرا/د

أستاذ التعليم العايل
مدير خمرب االقتصاد وإدارة األعمال



استمارة البحث
:املعلومات الشخصية*

: اجلنس-1
أنثى  ذكر   -

السن-2
50سنة إىل 41من -سنة   40سنة إىل 31من -سنة 30سنة إىل 21من -

سنة 60سنة إىل 51من -سنة

)سنوات اخلربة املهنية(االقدمية -3
سنة 20أكثر من -سنة  20إىل 10من -سنوات 10اقل من -

احلالة االجتماعية-4
بدون أطفال  )متزوجة(متزوج -أطفال ) +متزوجة(متزوج -)  عزباء(أعزب -
)  مطلقة(مطلق-) أرملة(أرمل-

) املستوى التعليمي(ما هي الدرجة العلمية اليت ابتدأمت ا مهنة التدريس -5
ما بعد (جامعي -)  ما قبل التدرج(جامعي-ثانوي -متوسط  -ابتدائي  -

)التدرج

:ما هي أخر شهادة علمية متحصل عليها حاليا-6



..........................................................................................
:املستوى اليت تتولون تدريسها/ما هي السنة-7

..........................................................................................

:تكوين املكونــني*

ممارسة مهنة التدريس عن قناعة أو كانت جمرد مصدر للرزقانتكهل-1
مصدر للرزق   -عن قناعة    -

ما هي املؤسسة اليت خترجتم منها قبل مزاولتكم ملهنة التدريس؟-2
)   الرجاء ذكره(أي معهد أخر -اجلامعة  -املدرسة العليا لألساتذة   -

......................................تكوينكم داخل هذه املؤسسة؟ مدةماهي -3

؟)براجمه(ما هو حمتوى هذا التكوين -4
...........................................................................

ما هو األثر الذي تركه هذا التكوين على مساركم املهين؟-5
اجيايب جدا  -اجيايب-اجيايب نوعا ما -ليب  س-سليب متاما -

خالل مزاولتكم ملهنة التدريس؟أثناء اخلدمة هل استفدمت من أي تكوينات -6
ال   -نعم-

:إذا كان اجلواب نعم انتقلوا إىل األسئلة املوالية-
.............................) .............باختصار(ماهي هذه التكوينات؟ -7



...............................................................ماهي مدا؟ -8

).................................................. باختصار(ما هو حمتواها؟ -9
:لتدريسهذه التكوينات أثناء تأديتكم ملهنة اتركتهكيف تقيمون األثر الذي -10

اجيايب جدا -اجيايب-اجيايب نوعا ما  -سليب -سليب متاما-

ال  هل يتم تقييمكم بعد عملية التكوين؟  نعم-11

:هل ساهم التكوين الذي خضعتم له يف حتسني وزيادة أداءكم بدرجة-12
جيد جدا   جيد   -متوسط  -ضعيف  -ضعيف جدا   -

:هل ساهم التكوين الذي خضعتم له يف حتسني عالقتكم مع املتتلمذين بدرجة-13
جيد جدا   -.   جيد-متوسط   -ضعيف   -ضعيف جدا    -

:عل ساهم التكوين الذي خضعتم له يف زيادة مهاراتكم الفنية والبيداغوجية بدرجة-14
جيد جدا   -.   جيد-متوسط   -ضعيف   -ضعيف جدا  -

:هل ترون أن التكوين-15
التكوين له -يعمل على زيادة األداء أثناء تأدية مهنة التدريس  -يساعد يف الترقية -

)ميكن اإلجابة على السؤال بأكثر من جواب(مردودية فكرية وعلمية وبيداغوجية 

................................................فدمت من هذه التكوينات؟ كم مرة است-16

، ماهي أسباب عدم االستفادة؟أثناء اخلدمة يف حالة عدم استفادتكم من أي تكوين -17
غياب عنصر الدافع أو -اإلدارة غري مشجعة هلذه التكوينات   -أسباب شخصية  -

اعتبارات أخرى -ال جدوى من هذه التكوينات  -ذاته احلافز لدى األستاذ يف حد 



هل تعترضكم بعض الصعوبات أثناء التدريس؟-18
ال    -نعم  -
:إذا كان اجلواب نعم انتقلوا إىل السؤال املوايل-

:هل ترجعون سبب هذه الصعوبات إىل-19
ر أو خلل يف املنظومة التربوية قصو-ضعف مستوى التالميذ   -نقص يف تكوينكم  -

-غياب عنصر التحفيز   -نقص اإلمكانيات والوسائل البيداغوجية  -وبراجمها   
غياب التأطري الفعال داخل املؤسسة التربوية  

، كيف تقيمون هذا الربامج التكوينية اليت أثناء اخلدمة من أي تكوينات استفادتكميف حالة -20
:، هل هي برامج ذات مستوىخضعتم هلا

جيد جدا  -.   جيد-متوسط  -ضعيف   -ضعيف جدا  -
ومستوى التحصيل العلمي ) األساتذة(كيف تقيمون العالقة بني مستوى تكوين املعلمني -21

للمتتلمذين من وجهة نظركم وجتربتكم الشخصية؟
جيد جدا   -. جيد-متوسط   -ضعيف   -ضعيف جدا   -

) املعلمني و األساتذة(كيف تقيمون مدى اهتمام املنظومة التربوية اجلزائرية بتكوين املكونني -22
هل هو اهتمام؟

جيد جدا   -. جيد-متوسط   -ضعيف   -ضعيف جدا   -

تعليمي من يؤمن بأن التكوين العام هناك من املتخصصني والباحثني يف امليادين التربوي وال-23
للمعلم أو األستاذ أصبح غري كاف ملزاولة مهنة التدريس ومواكبة التطورات احلاصلة ) األكادميي(

يف ميادين التربية و التعليم، هل انتم؟
موافق جدا  -موافق  -موافق نوعا ما   -غري موافق -غري موافق متاما  -

:خضوع املعلمني واألساتذة لتكوينات متواصلة هيهل تعتربون-24



)  تكلفة زائدة(هدر للموارد املالية-ضياع للوقت  -ضرورة حتمية ال مفر منها   -
استثمار طويل املدى -

ماهي اللغة اليت تتقنوها يف األساس؟-25
) لرجاء ذكرهاا(لعات أخرى -االنكليزية -الفرنسية    -العربية  -

ما هو مستوى استخدامكم ألجهزة اإلعالم اآليل؟-26
جيد جدا   -.  جيد-متوسط   -ضعيف   -ضعيف جدا  -

هناك منة يؤمن بأن املعلم أو األستاذ هو أساس جناح العملية التربوية أو فشلها، هل انتم؟-27
موافق جدا -موافق  -افق نوعا ما   مو-غري موافق  -غري موافق متاما  -

شكرا على تعاونكم معنا



:ص ـــامللخ

و البحوث احلديثة بأن التعليم و التكوين  املستمر مها عنصران لقد أثبتت معظم الدراسات 
.ية اإلستثمار فيهماو مها يسامهان يف التنمية اإلقتصادية بواسطة عمل،أساسيان من عناصر اإلنتاج 

و  إذا كان التكوين املستمر يف سياق هذا العصر يعترب أمرا ضروريا جلميع أفراد اتمع، فانه يعد 
أكثر أمهية بالنسبة للمكونني و املربني و املعلمني لذا قارن معظم املؤسسات التربوية التعليمية 

.وين املستمر يف كل جماالتهوالعالية على املستوى احمللي والعاملي تبنت قضايا التك

إن كثريا من املهنيني يصبح ضحية فجوة املعرفة بعد فترة زمنية، يقدرها بعض اخلرباء خبمس 
سنوات من احلياة املهنية، بعدها يفقد صاحبها نصف ما اكتسبه من معلومات ومهارات، وال 

التقنيات واملهارات من يوجد حل ملعاجلة هذه اإلشكالية سوى متابعة املستجدات من املعارف و
خالل برامج التكوين املستمر اليت تقدمها اجلامعات وخمتلف املؤسسات التربوية ومعاهد تكوين 

.املعلمني واألساتذة وغريها

ويف جمال التعليم، تصبح املناهج واملقررات التعليمية غري مناسبة أمام التجديدات التربوية اليت 
ة التربوية ملقابلة حاجات العصر وحاجات الطالب، ويتطلب هذا تشمل كافة مناحي احلياة العملي

إصالحا جذريا إلعداد و تكوين للمعلمني تكوينا مستمرا يضمن هلم اللحاق بركب التطور 
و ذلك ألننا حنتاج إىل معلمني ميارسون التعليم ويظلون على اتصال دائم .والتقدم العلمي و املهين

من خالل القنوات اليت تستطيع توفري فرص ،لف ااالت التربويةمبا يستجد يف ختصصام ويف خمت
منتظمة لكافة املعلمني ومساعدم يف االلتحاق بربامج التكوين املستمر باستخدام األساليب و 

. الوسائل املناسبة وجعل هذا النوع من التكوين شرطا أساسيا الستمرارهم يف هذه املهنة وترقيتهم



Le Résumé

La majorité des études et recherches économiques récentes ont confirmé
que l’éducation et la formation continue étaient considérés comme deux
facteurs essentiels de production qui participent au développement et a la
pérennité économique durable par le processus d’investissement ; et si la
formation continue serait vital pour tous les membres de la société ;  elle
serait encore plus importante pour les formateurs , les éducateurs ainsi que
pour les enseignants ,  c’est pour cele que la plupart des institutions
d’enseignement , d’éducation et de haut niveau local et mondial a adopté la
formation continue dans tous les domaines .

Beaucoup de professionnels après une période de temps estimé par les
experts a cinq ans de la vie professionnelle perdent la moitié de leurs
savoirs et de leurs compétences acquis ,  et il n’y a pas de remède a cela
sauf que par le suivi de l’évolution des connaissances ,  des techniques et
des compétences grâce a des programmes de formations dispensés par les
universités et divers établissements d’enseignement ,  et instituts de
formation des enseignants , car dans le domaine de l’éducation les
programmes et les méthodes d’enseignement deviennent inadaptés aux
innovations pédagogiques qui incluent tous les aspects du processus
éducatif pour répondre aux besoins de l’époque et aux besoins des élèves ;
et cela exige une réforme radicale de la préparation et de la formation des
enseignants par la formation continue ,  pour assurer leur développement et
rattraper les progrès scientifiques et professionnels ;  car nous avons besoin
d’enseignants qui s’engagent dans l’éducation et qui restent en contact
constant avec l’évolution de leur spécialité et dans les différends domaines
de l’éducation par le biais de divers canaux qui peuvent fournir
régulièrement des opportunités pour tous les enseignants , et les inciter a
s’inscrire dans des programmes de formation continue en utilisant les
méthodes et les moyens adaptés  et de faire de ce type de formation une
condition indispensable pour la continuité dans la profession et de leur
promotion



 :The Absract

The majority of economic studies and recent research has confirmed that
educatin and training are considered as two essential factors of production
involved in the development and sustainable economic perenity by the
investment process , and if the training is vital for all members of society  , it
is even more important for trainers and educators for the teaching
profession , which is why most high level locally and globally  educational
institutions adopted a continuous training in all areas.

Many professionals , after a period of time estimated by some experts to
five years  of professional life lost half of their  knowledge and skills acquired
, and there is no cure for it except by following the evolution knowledge ,
techniques and skills through training programs offered by universities , and
various educational institutions and teacher training institutes. ; because in
the field of education , curricula and teaching methods become insuitable
for educational innovations that include all aspects of educational process
to meet the needs of the times and the needs of students , and this requires
a radical reform of preparation and training of teacher by the continuous
training ; to ensure their development and catch up with scientific and
professionnal progress because we need teachers who engage in
education,and remain in constant contact with their changing specialty and
in the various fields of education through various channels that  can provide
regular opportunities for all teachers and encourage them to enroll in
continuing education programs using the methods and means adapted , and
make such training a prerequisite for continuity in their profession and their
promotion.




