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اتجاهات أساتذة التعليم المتوسط نحو التكوين المستمر
بن قوة مجيلة جامعة مستغامن
:الملخص
ددو

هت ددذه ا ددسة إىلذمإر ددة عة معاه ددة تذيع ددة إ اا دداحن ر ددا سة إىلتعل ددي إ تور د د

مسداةذة إاردا سة ةلد

 كما اذهت عة ذيان مهية إىلتكوين إ سدتما،إىلتكوين إ ستما

 وىلتحقددم مددن اددذإه إىلذمإرددة إرددت ذمرتا.موإكذددة إالحددلذ إىلددسمل ظددة إ رتبومددة إىل بويددة
 بوالي ددة، ر ددتا إ09  ةذ ددامة وإةتم ددذحن إىلذمإر ددة ةلد د ةيرت ددة م ددن82 مقي دداك يتك ددون م ددن
.مستغامن
،هأكذحن نتائج إىلذمإرة ن إ اااحن را سة إىلتعلي إ تور عجيابية و إىلتكوين إ ستما
و إىلتكوين

إ اااحن را سة إىلتعلي إ تور

كما ال وجذ هاوق إحن دالىلة عحصائية

. تغري إاقذمية، إ ؤاة إىلعلمي،إ ستما ذعا تغري إجلرتس
Résumé:
Cette étude vise à une meilleure connaissance de la
nature des attitudes des professeurs de l'enseignement moyen
envers la formation continue. Elle vise également à montrer
l'importance de la formation continue dans l'assistance aux
professeurs et à l’accompagnement de la réforme du système
éducatif. En se référant aux objectifs de la recherche, on a
proposé un questionnaire composé de 28 items et choisi un
échantillon de 90 enseignants de la wilaya de Mostaganem.
Les résultats de l'étude concluent que les attitudes des
enseignants du moyen sont positives vis-à-vis de la formation
continue et qu’il n’y a pas de différences, statistiquement
significatives, des attitudes des enseignants de l'enseignement
moyen envers la formation continue, selon la variable du sexe,
de la qualification et de l'ancienneté.
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مقدمة:
ىلقذ شهذحن إ رتبومدة إىل بويدة غيدريإحن جسميدة مسدت كاهدة ةرتاحدااا مدن حيد
إ رتااج ،إىلربإمج ،تاق إىلتذميس وحىت من حي تذيعدة إ علمد وإ تعلمد  .تذعدا عن ادسإ
إىلتغيددري ريصددحذ غددري

إادوإم ر دوإ ةل د مسددتوم إ عل د و إ ددتعل  ،ددري ن إىل بددوي

يتفقون حول مهية دوم إ علد باةتذدامة إىلعرتصدا إىلفعدال وإ دؤحتا
إىلزإويددة

اقيدم إاادذإه ،وح دا

مل عحددلذ و ،ددويا ،همهمددا بلغددت كفددا ة إىلعرتاحددا إا ددام ىللعمليددة إىلتعليميددة

إىلتعلميددة ها ددا ذق د اددذودة إىلت دأحتري ع ل يوجددذ إ عل د إىلكددق  ،واددسإ ةل د حددذ قددول إبددن
ل ددذون " عن إىلعم داإن ةاج ددة ىللعل د وإىلعل د ةاج ددة عة إىلتعل ددي  ،و إىلتعل ددي ي ددرب ز باىلر دداومة
إحلاجة عة إ عل ".
وىلكي يست،يع إ عل موإكذة اسإ إالحلذ ناىلت قرية كوين إ علم إاتمامدا
كذ دريإ مددن تدداه ةلمددا إىل بيددة ومرتبايهددا ،اددسإ إكددسحن إجلزإئددا إىلتكددوين إ سددتما مددن ا د
رس رياراحن إالحدلذ

إىلدرتب إىل بويدة ،هقدذ وردعت مفدااي إىلتكدوين باىلقدذم إىلدسمل

يسمح إىلوحول باارتا عة إمتلك قوإةذ وقذمإحن ةاىلية إ ستوم ،متكرت مدن إىلتعامدة مدع
إىلتغي د دريإحن وإىلت ذي ددذإحن إىل بوي ددة إحلذي ددة ،وةل د د ا ددسإ إار دداك ه ددان إالكتف ددا ب د داىلتكوين
إىلقاةذمل و إاراردي وهدم إىلفد إحن إ صصدة حدذح دري كدا  ،هداىلتغري إحلاحدة كاهدة
ةرتاحا إىلعملية إىل بويدة يفدات كويرتدا مسدتماإ ىلذردا سة ،ههدسإ إىلتكدوين د حدذي
إ ذمرددة إجلزإئايددة إىلددج رتته د

ذرتتد

ددا عحددلحيا اددس كاهددة ماإحددة إىلعمليددة إىلتعليميددة إىلتعلميددة

مددن حي د ورددع ب داإمج ومرتددااج واىليدداحن وهددم إ قامبدداحن إجلذيددذة ،ىلددسإ همددن إىلردداوممل ن
اإةي رياراحن إىلتكوين معايري إىلرت اذ مدن ك،دي و رتفيدس ومتابعدة و قدوي ،وادي إىلعرتاحدا
إىلج رمن هعاىلية باإمج إىلتكوين إ ستما.
ومن اسإ إ رت،لم قمرتا هبسة إىلذمإرة إىلج روه نام من لاا إ اااحن را سة
إىلتعل ددي إ تور د  ،ع إ م ددا كان ددت إ اا دداهت ر ددلذية و عجيابي ددة ددو إىلتك ددوين إ س ددتما ،وا ددة
يساةذا ةل إىلتكيق مع إالحلحاحن إىلج شهذهتا إ رتبومة إىل بوية إجلزإئاية.
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االطار النظري للدراسة:
أوال :إشكالية البحث:
إجملتمع ،وكدة مهرتدة دام ادي هداا مرتهدا و

عن مهرتة إىلتعلي اي مهرتة رامية

معتمددذة ةليهددا ،ويددرب ز ةل د م ك اددسة إ هرتددة دوم إارددتا و مهيت د ههددو يسددع عة كددوين
إ وإتن إىلصاحل ابويا ،حتقاهيا ،لقيا وديرتيا(.امذ ةذذ إىلاحي ةذك.) 19 : 9000،
وياجددع حدداذ إ ذمرددة و هشددلها
إىلسين ا

أديددة مهامهددا واقيددم اددذإهها عة رددا سهتا

إىلوإقع إىلاكيزة إارارية ىللعملية إىلتعليمية واسإ ما كذة إىلشيشاين ونذية كامة

( ، )8999و ا كانت ىل من مهية كان البذ من عةذإدة و أايل ا يترتارب مع مت،لذداحن
إىل بية إحلذي ة ،ىلك ان حومة إارتا إ لقي ىللمعامه ل عذ رتاردذ  ،ادا دةدت إحلاجدة
عة كوين إارا سة

إجملاالحن إىلج يتوجب ةلي متابعتها شاي،ة ن يكون ادسإ إالةدذإد

مست يذا حلاجاهت ( .رهية محذ ةذيذإحن.)29 : 8992،
وشعومإ بأمهية كوين إاردا سة واسد مسدتوإا  ،دهدع إىلدذول إ تلفدة و احدة
إ ت ،ددومة مرته ددا عة مح ددذ ميزإني دداحن اائل ددة و جه ددزة متع ددذدة ا ددسإ إىلق ،ددب إا ددا
إىلتعليميددة ،هم د ل رتفددم إىل درتب إىل بويددة وإىلتكويرتيددة
حي

رع اسة إا رية إىلتكوين

إىلعملي ددة

هانسددا ك ددا مددن حتل د ميزإنيددة إىلددذول

وىلوية باإجمها وريارتها (ديودوم.)951 :9002،

من ارتا يترح ن إىلتكوين إ ستما حذح راومة ملحدة ىلت،دويا إىلعمليدة إىل بويدة،
ومددن بدا ز إىلتغيدريإحن إىلددج إرددتذةت عة ردداومة إىلتكددوين إ سددتما اددو إالحددلذ إىلددسمل ظددة
إ رتبوم ددة إىل بوي ددة إجلزإئاي ددة ،حيد د ج ددذدحن إىلكت ددب وإدتوي دداحن إىلتعليمي ددة وه ددم إاا ددذإه
إ س دد،اة وبرتي ددت إ رت ددااج إىلذمإر ددية ةل د د مرتب ددوم بي ددذإ وجي يعتم ددذ ةل د د ر دداك إ قامب ددة
باىلكفا إحن ،حي جعلت اسة إا رية من إ تعل اومإ راريا ادا وةملدت ةلد عشداإك
مسؤوىلية قيادة و رتفيس ةملية إىلتعل ( و زإمة إىل بية و إىلتعلي إىلوترتية .)95 :8995
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عن اددسإ إىلتغيددري يفددات ن يقابل د ،ددويا كفايدداحن إارددا سة اددا اك درته مددن إىلتكيددق مددع
إالحل حاحن إىل بوية إحلذي ة ،ومن ارتا كانت راومة كوين إ ستما ىلذرا سة مبا يتماش
مع مقترياحن إىلت ذيذ ،واسإ مدا كذ د نويدوة حداحل و ايدق ةمدام (.)8990-8992
وىليوإكددب إ عل د اددسإ إىلتغيددري صصددت و زإمة إىل بيددة وإىلتعلددي ب داإمج اإةددي إىلت،ددوم إ سددتما
ىلذرددا سة مددن حيد اددذي معددامهه و ذيددذاا واسد مسددتوإا و ىلددك
إ سددتماة ،واددسإ مددا نددل ةليد إىلقددانون مقد  90 -92إ ددؤم

عتددام إىل بيددة

 95اددا ةددا ،9080

إ وإه ددم  82يرت ددايا ر د درتة  .8992هترتوة ددت ب د داإمج إىلتك ددوين إ س ددتما و ع ددذدحن إىللق ددا إحن
وإىلرتددذوإحن إىل بوي ددة وإاي ددا إىلذيذإ وجي ددة ...إخل .وم ددن إحتكاكرت ددا بأر ددا سة إىلتعل ددي إ تور د
وجددذنا رددامبا

مإ إارددا سة حددول إىلتكددوين إ سددتما ،همدرته مددن يقددذ ةليد متحمسددا

ومدرته مددن يقددذ ةليد جمدربإ ،ةلد إةتذددام ن إ اادداحن إارددتا ة ددو مهرتددة إىلتعلددي اددا دومإ
كذريإ

حاذ و هشة إىلعملية إىلتعليمة ،واسإ ما كذة مهذمل محذ تااا (.)9009
اددسإ إىلتذدداين

امإ إارددا سة ددو إىلتكددوين دهعرتددا عة تدداذ إىلتسددا ل إىلتدداي :اددة

إ اادداحن رددا سة إىلتعلددي إ تور د عجيابيددة ددو إىلتكددوين إ سددتمان اددة ي دؤحتا ةامددة إجل درتس
وإخلربة وإ ؤاة إىلعلمي ةل إ اااحن را سة إىلتعلي إ تور

و إىلتكوين إ ستمان

ثانيا :فرضيات البحث:
كاجابة ىللتسا ل إىلائيسي ورعت إىلذاح ة إىلفارية إىلائيسية إىلتاىلية:
إ اااحن را سة إىلتعلي إ تور عجيابية و إىلتكوين إ ستما.
وإىلج فاةت ةرتها إىلفارياحن إجلزئية إىلتاىلية:
 -9وجددذ هدداوق إحن دالىلددة عحصددائية

إ اادداحن رددا سة إىلتعلددي إ تورد

ددو إىلتكددوين

إ ستما ذعا تغري إجلرتس.
 -8وجذ هداوق إحن دالىلدة عحصدائية

إ ااداحن ردا سة إىلتعلدي إ تورد

دو إىلتكدوين

إ ستما ذعا تغري إ ؤاة إىلعلمي.
 -2وجذ هداوق إحن دالىلدة عحصدائية

إ ااداحن ردا سة إىلتعلدي إ تورد

إ ستما ذعا تغري إاقذمية.
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ثالثا :مصطلحات البحث:
أ -االتجاه :يقصذ ب امإ وموإقق را سة إىلتعلي إ تور

و إىلتكدوين إ سدتما ،ويعتدرب

إال دداة إرددتعذإد مكتسددب بشددكة رددلس و عجيدداا ،ويقدداك عجاإئيددا باىلذمجددة إىلددج صددة
ةليهددا إ علم د م ددن إر ددت اباهت ىلذرت ددود إ قيدداك (مقي دداك ىلقي دداك إ اا دداحن إار ددا سة ددو
إىلتكوين إ ستما ،إىلسمل حم من قذة إىلذاح ة).
ب -التعليم المتوسط :او إ احلة إىلدج دأب بعدذ إىلتعلدي إالبتدذإئي ومدذة إىلذمإردة هيد 0
ر درتوإحن ،وهيهددا يددت برتددا إ عددامه إىلددج إكتسددذها إ ددتعل
إ احلة

إ احلددة إالبتذإئيددة و تددو اددسة

إا ري بشهادة إىلتعلي إ تورد  ،كمدا يلتحدم متعلمد إىلسدرتة إىلاإبعدة مدن إىلتعلدي

إ تور مل إىلرتاجحون عة إىلسرتة إاوة من إىلتعلي إىل انومل.
ج -التكوين المستمر :او ةملية مرتبمة ومستماة لل مشدوإم إاردتا إ هدح ،حيد
يؤدمل عة اس كفا إ و ربإ قصذ متكيرته من مزإوىلة مهام

رو إالحلذ إىلسمل

شهذ إ رتبومة إىل بوية إبتذإ من إ ور إىلذمإري .8990 - 8992
 اإلجراءات المنهجية للبحث: -1منهج البحث:
وقدذ إةتمددذحن إىلذاح ددة

دمإرددتها ةلد إ درتهج إىلوحددفي ،و اددسة إىلذمإرددة إىلددج

ددذوم حددول " إ اادداحن رددا سة إىلتعلددي إ تور د

ددو إىلتكددوين إ سددتما" ىلقددذ إرددتعرتا هبددسإ

إ رتهج بغيدة شد يل إىلبداااة وكشدق جوإنذهدا واذيدذ إىلعلقدة بد ةرتاحدااا ومرتد إخلداو
باىلرتتائج إىلعلمية إىلج قذ يستفاد مرتها مستقذل.
 -2عينة البحث:
حي قذم ةذد إارا سة

اسة إىلذمإرة بد  09رتا إ إىلسين لقوإ كويرتا مستماإ ،واسإ

إىل،وم إ تور مبؤرساحن إىلتعلي إ تور .
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 -3أداة البحث:
بغيددة إحلصددول ةل د إ علومدداحن إىلل زم ددة مددن ةيرت ددة إىلذمإرددة هيم ددا ددل دمج دداحن
إ اااحن را سة إىلتعلي إ تور

و إىلتكوين إ ستما ،هقذ مت إالةتماد ةلد مقيداك ةدذ

صيصددا اددسإ إىلغددات ،حيد يتكددون اددسإ إ قيدداك

حددوم إىلرتهائيددة مددن  82ةذددامة مرتهددا

ةذ د ددامإحن إحن إ د دداة عجي د دداا وا د ددي (،92،90 ،92 ،91 ،90 ،2،99 ،1،5 ،8 ،9
 .)81 ،80 ،89ومرتهددا إحن إ دداة رددلس اددي (،95 ،92 ،98 ،99 ،0 ،2 ،0 ،2
.)82 ،82 ، 85 ، 82 ،88 ، 89
 -4عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
 -1-4عرض ومناقشة الفرضية األولى:
قصددذ إىلتحقددم مددن إىلفارددية إاوة إىلددج درتل ةلد ند  :يوجددذ هدداوق إحن دالىلددة
عحصائية

إ اااحن را سة إىلتعلدي إ تورد

دو إىلتكدوين إ سدتما ذعدا تغدري إجلدرتس ،مت

الية إ قياك إ وج ىلعيرتة إىلذمإرة ،وإجلذول إىلتاي يورح ىلك:
جدول رقم ( :)01يوضح متوسط درجات الجنس حسب اتجاهاتهم نحو التكوين المستمر.
إ تغريإحن

متور إىلذمجاحن

إال اإه إ عياممل

كوم

22.29

92.92

عناث

22.91

2.95

إجملموا

22.02

99.22

يترددح مددن إجلددذول مق د ( )99ن متور د إحلسدداا ىللددذمجاحن ىللددسكوم يسدداومل
( )22.29كرب من إ تورد إحلسداا ىللدذمجاحن ىلثنداث وإىلدسمل قدذم ( ،)22.91ادا
يعددح ن ىلدديس ارتدداك إ ددتله كذددري ب د إجلرتس د حددول إ اادداهت

ددو إىلتكددوين إ سددتما،

واكن عمجداا ىلدك ممبدا عة ن إىلوردع إالجتمداةي ىلذن د ك دا عقيدذإ مدن إىلدسكا ،حيد
يصعب ةليها إالىلتحاق باىلذومإحن إىلتكويرتية إ رتعقذة بعيذإ ةن مقا إ ؤرسدة إىلتعليميدة إىلدج
عمة هيهدا ،كد ن وقدت إنعقداد إىلدذومة ىلد ةلقدة بعدذ إىلتحاقهدا مد ل (كصديل إىلدذومإحن
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إىلع،ة إ ذمرية) ،ةل ةكدس إىلدسكوم هدا

إىلتكويرتية

يلتحقدون باىلدذوإمإحن إىلتذميذيدة

مل  زمددان ومكددان ،ا د ك ددا اددامإ مددن إىلقيددود إالجتماةيددة ،واددسإ مددا كذ د دمإرددة بددن
ةمامة رعيذة (  ،)8992زد عة ىلك ن إىلسكوم يكونون ك ا إ صاال با كون واسإ مدا
يزيددذ مددن إاتمددامه باىلعمليددة إىلتكويرتي دة مددن حي د حاحدده ةل د إحلصددول ةل د قييمدداحن
سددمح بتحسد مسدداما إ هددح ومسددتوإا إىلددوايفي ،واددسإ مددا كذ د دمإرددة نويددوة حدداحل
( .)8990-8992عراهة عة اسإ هان إاةذا إحليا ية وإ ذمرية ةل إ ا ة ،عة ادسإ
إاما ةذئا بذنيا ونفسيا ةل إارتا ة اا يرعق عقذاان ةل إىلتكوين ،واكن عمجاا اسإ
إاما عة ن إىلسكوم يسعون ىلثتلا ةلد إجلذيدذ إىلدسمل قذمد اد بداإمج إىلتكدوين ،مدا
إالن دداث هيكتفد د مب ددا ةرت ددذان م ددن إ ع ددامه ،وا ددسإ م ددا ىلف ددت ةرت ددذ و زي ددع ر ددئلة إىلذمإر ددة
إالرت،لةية هأ لب إىلفئاحن إىلدج قدذمت إالجابدة ،ادي مدن هئدة إىلدسكوم .وادسإ مدا يذد

ن

إىلدسكوم نبدامل ىلدذيه إاتمددا بعمليدة إىلتكددوين  ،زد عة ىلدك ند كلمددا حردا إارددتا عة
إىلرتذوإحن إىل بوية ي ق (يتأاة) عة مرتصب ةل .
مبددا ن إ ع،يدداحن إىل دوإمدة

إجلددذول مق د ( )99وحددفية ،هان د مددن إىلردداوممل ن

خنتدرب اددسة إىلفارددية عحصددائيا و ىلددك بارددتعمال إ تذددام "حن" ،عاهددة إىلفدداوق بد متوردد،ي
ةيرتت مستقلت  ،وإجلذول إ وإي يورح ىلك:
جدول رقم (:)02يوضح اختبار"ت" لتحديد الفروق بين الجنسين في اتجاهاتهم نحو التكوين المستمر

إ تغريإحن
كوم
إناث

دمجة إحلاية

حن.إدسوبة

حن.إجلذوىلية

مستوم إىلذالىلة

22

9.29

9.11

9.95

يترد ددح م د ددن د ددلل إجل د ددذول ( )98ن قيم د ددة "حن" إدسد ددوبة وإىل د ددج ق د ددذمحن
( )9.29قددة م ددن قيم ددة "حن" إجلذوىليددة وإىل ددج س دداومل ( )9.11اددا يع ددح قذ ددول إىلفار ددية
إىلصفاية مل يأن ال يوجذ هاوق إحن دالىلة عحصائية
ذعا تغري إجلرتس ،ةرتذ مستوم إىلذالىلة (.)9.95
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ان إارا سة إ شامك
ىلثناث

العدد ( )02ديسمبر 2025

إىلذومإحن إىلتكويرتية اتلكدون نفدس إىلفاحدة إىلدج ع،د

إالرتفادة مرتها ،و ن نفس اتوم إىلربنامج ي،ذم ةل إجلرتس  ،وارتا ياجدع عة

إالاتما كل من إىلفئت ىللمحتوم ىلكي يست،يعوإ اقيم اذإه إىلربنامج إىلتكدويح بصدفة
احددة ،واقيددم اددذإه إ رتبومددة إىل بويددة بصددفة ةامددة .واددسإ مددا يتفددم مددع دمإرددة حسددن
امددود محدداد وا دداون ( )8999وامددذ إىلذرتددا وا دداون (  .)8998زد عة ىلددك هكددل مددن
إجلرتس د يهتمددون بعمليددة إىلتكددوين ا ددا سدداةذا

إالنددذما وإىلتكيددق مددع إالحددلذ

إىل بدومل .ومددن ارتددا يترددح ن ارتدداك نفددس إرمإ بد

هداإد ةيرتددة إىلذمإرددة ،وةليد هددان متغددري

إجلرتس ال يؤحتا

إ اااحن إارا سة و إىلتكوين إ ستما .مبعىن ن هارية إىلج رتل ةل

ن د يوجددذ هدداوق إحن دالىلددة عحصددائية

إ اادداحن رددا سة إىلتعلددي إ تور د

ددو إىلتكددوين

إ ستما ذعا تغري إجلرتس ل تحقم.
 -8-0عرض مناقشة الفرضية الثانية:
هب ددذه إىلتحق ددم م ددن إىلفار ددية إىل ددج د درتل ةل د د ن د د  :يوج ددذ ه دداوق إحن دالىل ددة
عحصائية

ذعدا تغدري إ ؤادة إىلعلمدي ،مت اليدة إ قيداك

إ اااحن را سة إىلتعلي إ تور

إ وج ىلعيرتة إىلذح  ،وإجلذول إىلتاي يورح ىلك:
جدول رقم ( :)03يوضح متوسط درجات المؤهل العلمي حسب اتجاهاتهم نحو التكوين المستمر.

إىلفئاحن

إ تغريإحن

متور إىلذمجاحن

إال اإه إ عياممل

إىلفئة إاوة

شهادة إىلكفا ة

09.82

1.82

إىلفئة إىل انية

شهادة بكاىلوميا

22.55

90.09

إىلفئة إىل اىل ة

شهادة ىليسانس

22.95

0.28

إجملموا

22.02

99.22

يترح من لل إجلذول مق ( )92ن إ تور إحلساا ىللذمجاحن ىللفئة إاوة
قذم ( ،)09.82بيرتما إىلفئة إىل انية قدذم ( ،)22.55مدا باىلرتسدذة ىللفئدة إىل اىل دة هقدذم
( ،)22.95حي نلحظ

تلفون هيمدا بيدرته  .ىلكدن باىلرتسدذة ىلفئدة إىل انيدة وإىل اىل دة

هك ددان إال ددتله بي د درته ر ددئية .باىلرتس ددذة حل ددامل ش ددهادة إىلكف ددا ة ه ددا
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إىلددذومإحن إىلتذميذيددة بك دداة ىليحصددلوإ ةل د إ هددامإحن وإىلتقرتيدداحن إىلددج سدداةذا ةل د اامرددة
ةمله د إىل ب ددومل ،وق ددذ ياج ددع ا ددسإ عة ن إار ددا سة إحل ددامل ىلش ددهادة إىلكف ددا ة ال يتلق ددون
كددوين رددوم مدداة
إىلعابي ددة ه ددا

إىلشددها و

إىل لحتددي واددسإ حسددب إ ددادة وارتدداك مدوإد ددام كاىللغددة
إىلعد ددا إىلذمإر ددي ،م ددا باىلرتس ددذة حل ددامل شد ددهادة

يتكون ددون م دداة و م ددا

إىلذاكاىلوميا هه مكتفون باىلقذم إىلسمل يع ،اد مدن معلومداحن ،وهيمدا دل باىلفئدة إىل اىل دة
حاجة عة إىلتكوين ىلكي يست،يعوإ ةل إالندذما

هه

إىلورد إ هدح ومهدع كفايداهت

إىلتعليمية ،وموإكذة إىلت ذيذ إىل بومل .واسإ ما نصت (إ ادة 22من إجلايذة إىلايميدة8992،
.)91:
 زد عة ىلك هاىلتكوين إىلسمل يتلقون

إجلامعة يتوإهم مع إ قداييس إىلذوىليدة حدىت

يسددت،يعوإ إىلتددأقل مددع إىلتددذهم إ عددا إىلددسمل يشددهذة إىلعددال وكيفيددة إرددتغلل اددسإ إىلت،ددوم
إىلتعلي ان يعترب من ا مدذإ ة إىلترتميدة ىللدذلد ادسإ مدن جهدة ىلكدن ل اكدز ادسة إىلدربإمج
ةل د إجلانددب إىلت،ذيقددي كاىل بصدداحن مددن جهددة ددام ،كددة اددسإ جعددة إارددا سة إحلددامل
شهادة ىليسانس يقذلون ةل إىلذومإحن إىلتكويرتية.
ومبددا ن إ ع،يدداحن إىلدوإمدة

إجلددذول مقد ( )92وحددفية ،هاند مددن إىلردداوممل ن

خنترب اسة إىلفارية عحصائيا و ىلك بارت ذإ الية إىلتذاين إاحادمل ،و ىلك ىللتعاه ةل
دالىلة إىلفاوق ب إ ستوياحن إىل لث ،و إجلذول إ وإي يورح ىلك:
جدول رقم ( :)04يوضح نتائج التحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في اتجاهات أساتذة
التعليم المتوسط نحو التكوين المستمر تبعا لمتغير المؤهل العلمي
دمجة

متور

ه

ه

مستوم

إحلاية

إ ابعاحن

إدسوبة

إجلذوىلية

إىلذالىلة

59.22
992.02

مصذم إىلتذاين

جمموا إ ابعاحن

ب إجملموةاحن

998.11

8

دإ ة إجملموةاحن

99259.02

22

إجملموا

99050.99

20
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يتذ من دلل إجلدذول مقد ( )90ن قيمدة "ه"إدسدوبة وإىلدج قدذمحن ( )9.02قدة
مددن إجلذوىليددة وإىلددج سدداومل ( ،)2.99اددا يعددح قذددول إىلفارددية إىلعذميددة ند ال يوجددذ هدداوق
إحن دالىلة عحصائية

إ ااداحن ردا سة إىلتعلدي إ تورد

ذعدا تغدري إ ؤادة إىلعلمدي ،ةرتدذ

مسددتوم إىلذالىلددة ( .)9.95واددسإ يعددود عة ن مجيددع إارددا سة مهمددا إ تلفددت مددؤالهت
إىلعملية ها

رعون ىلدرتفس إىلدذومإحن إىلتذميذيدة ،ع

إىلتذميب وال يت إرتشامهت

دا ال أ دس بعد إالةتذدام مدؤالهت

ىلك .واسإ مدا كذ د دمإردة مصد،ف ةذدذ إجلليدة بدو

ة ،دوإن ( ،)8992وقددذ يكددون مإجددع اددسإ عة م ذددة إجلميددع

،ددويا مهددامهت ويدداون ن

إدتوم إىلتذميس إ قذ ا شيئا جذيذإ قم إحتياجاهت  ،كما ن إىلكة ىلذي عقذدال و قذدة
مددؤالهت وإ فقددت اددسة

ىلكددة مددا يقددذ اد مددن قذددة إ تددذمب بغددق إىلرتبددا ةددن إىلفدداوق

إىلذمإرة مع دمإرة حسن امود محداد وا داون ( ،)8999كمدا ن إاردا سة اتداج عة
رتمية و ،ويا مهامإهت

دإئهد وعنتداجيته   ،زد

إجملاالحن إ تلفة ىلكي يست،يعوإ اسد

عة ىلددك هددا كون اددو إىلددسمل تددام بانددامج ددذميس إىلددسمل يتوإهددم مددع مددؤالهت  ،وباىلتدداي
هداىلربإمج إىلتذميذيددة هتددذه عة رتميددة كفددا إحن إارددا سة بغددق إىلرتبددا ةددن مددؤاله إىلعلمددي،
ىلذم حذ ن نباة إارا سة عة إىلتكوين نباة وإحذة .واسإ ما كذ كة مدن دمإردة هدؤإد
ةلي إىلعاجز ( ،)8990ودمإرة عباإاي ةذذ إجمليذ إىلقوقا ( ،)8992ودمإرة إىلذرتا وا اون
( ، )8998رددق عة ن إىلت ذيددذ إىلددسمل شددهذ إ رتبومددة إىل بويددة وإ قامبددة إجلذيددذة إىلددج
ذرتته ددا "إ قامب ددة باىلكف ددا إحن" ا ددا جيع ددة مجي ددع إار ددا سة ي ،د داىلذون بتك ددوين مس ددتماإ ىلك ددي
يست،يعوإ إال ا بأرارياحن اسة إ قامبة ،واسإ ما كذ دمإرة يعشادين امذ.
ومددن ارتددا يترددح ن ارتدداك نفددس وجد نبددا باىلرتسددذة اهداإد ةيرتددة إىلذمإرددة ،وةليد
هددان متغددري إ ؤاددة إىلعلمددي ال ي دؤحتا

إ اادداحن إارددا سة ددو إىلتكددوين إ سددتما .مبعددىن ن

إىلفارية إىلج رتل ةل ند يوجدذ هداوق إحن دالىلدة عحصدائية
إ تور

إ ااداحن ردا سة إىلتعلدي

و إىلتكوين إ ستما ذعا تغري إ ؤاة إىلعلمي ل تحقم.
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 -3 -4عرض ومناقشة الفرضية الثالثة:
قصددذ إىلتحقددم مددن إىلفارددية إىل اىل ددة إىلددج درتل ةلد ند  :يوجددذ هدداوق إحن دالىلددة
عحصائية

ذعا تغري إاقذمية إ هرتية ،مت الية إ قيداك

إ اااحن را سة إىلتعلي إ تور

إ وج ىلعيرتة إىلذح  ،وإجلذول إىلتاي يورح ىلك:
جدول رقم ( :)00يوضح متوسط الدرجات لفئات األقدمية المهنية حسب اتجاهاتهم نحو
التكوين المستمر.
إىلفئاحن

ررتوإحن إاقذمية

متور إىلذمجاحن

إال اإه إ عياممل

إىلفئة إاوة

من99 -9ررتوإحن

09.20

99.29

إىلفئة إىل انية

من90 -99ررتة

21.85

1.10

إىلفئة إىل اىل ة

من 89ررتة هما هوق

22.91

98.29

22.02

99.22

إجملموا

يتذ من لل إجلذول مق ( )95ن إ تور إحلسداا ىللدذمجاحن ىللفئدة إاوة
قذم ( ،)09.20تلدق ةدن إ تورد إحلسداا ىللدذمجاحن وإىلدسمل يسداومل (،)21.85
ما باىلرتسذة ىللمتور إحلساا ىللدذمجاحن ىللفئدة إىل اىل دة قدذم ( ،)22.91ع نلحدظ مدن
ددلل اددسة إىلرتتددائج ن إ تور د إحلسدداا ىللفئددة إاوة كددرب مددن إ تورد إحلسدداا ىللفئت د
إا ددام ،ىلك ددن بد د إىلفئ ددة إىل اني ددة وإىل اىل ددة هد داىلفاق بيرتهم ددا ر ددئية .وارت ددا اك ددن إىلق ددول ن
إارددا سة إجلددذد إىلددج قددة ددربهت ةددن (99ر درتوإحن)حدداجته ىللتكددوين كددرب مددن إىلفئدداحن
إا د د ددام وإىلتك د د ددوين إىل د د ددسمل لقوند د د د ياك د د ددز ةل د د د إجلان د د ددب إىلرتب د د ددامل ك د د ددا م د د ددن إجلان د د ددب
إىلت،ذيقي(إىلعملي) ،واسإ ما يرتعكس رلذيا ةل دإ إارتا

مشوإمة إ هح ،اا يصعب

ةليد إىلتكيددق وإىلتعامددة مددع إ تعلمد وةددذ إرددت،اةت مددن بلددوي إااددذإه إ سدد،اة ،بيرتمددا
إار ددا سة إىل ددسين ت دداو ز ددربهت ك ددا م ددن (99رد درتوإحن) ه ددا

يس ددت،يعون إىل ددتحك

إىلعمليددة إىلتعليميددة و ىلددك با مامرددة إىليوميددة ويكتفددون مبددا الي د ةلدديه إىلربنددامج ،رددق عة
ىلك ن لذه كونوإ با عااذ إىلتكرتوىلوجية حي
إىلتقاةذ.
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و اجددع ةددذ مذدداالة إارددا سة إىلفئددة إىل انيددة عة مشددامكاهت إ تكددامة

إ لتقيدداحن

إىل بويددة و يرددا يدداون ن إار داىليب إ تذعددة مددن تدداه إ فددتا قليذيددة وي،غ د ةليهددا إجلددو
إىلدداو يح ونفددس إىلشددي باىلرتسددذة دتددوم ب داإمج إىلتكددوين ،ع يعدداد كددة دومة كويرتيددة اددا
جيعة إارتا يشعا با لة( .مشذمل تعيمة.)09 :9000 ،
كما يام إاردا سة إجلدذد د ملزمدون هبدسإ إىلتكدوين هيحداوىلون بكدة إىل،داق ن
يتعلموإ ويكتسذوإ معامه جذيذة متكرته من إىلتحك

إىلعمليدة إىلتعلميدة واقيدم ايتهدا،

 زد عة ىلد ددك همد ددن د ددلل إىلرتد ددذوإحن إىل بويد ددة يسد ددت،يعون إالحتكد دداك باارد ددا سة إىلقد ددذما
وإ فتش د الرتفس داما ةددن إاشدديا إىلغامرددة إىلددج عيددم اامرددته إ هرتيددة ،ىلددسإ هددان مددذة
ةمة إارا سة عله ك ا عدمإكا فهو إىلذومإحن ،و ك دا فهمدا اادذإهها ومدذم دومادا
عةذإدا و ذميذه وإنعكاراهتا ةل دإئه إ هح .واسإ مدا كذ د دمإردة هدؤإد حداجز
وةصددا حسددن إىللددوذ ( ،)8999واددسإ جي دز إارددا سة إجلددذد و ومل إخلددربة إىلذسددي،ة
إىلتذميس بأن اتوم إىلربإمج كان م ماإ ا برتسذة ( )52.02إاما إىلسمل يذذوإ مرت،قيا ىلرتا،
بيرتمددا إارددا سة ومل إخلددربة إىلوإرددعة يؤكددذون ن إىلربنددامج كددان متوردد،ا ةل د إىلعمددو مددن
حي هعاىلية موإريع ( )22.01واسإ ما كذ نتائج دمإرة نويوة (.)8990-8992
ومبددا ن إ ع،يدداحن إىلدوإمدة

إجلددذول مقد ( )95وحددفية ،هاند مددن إىلردداوممل ن

خنترب اسة إىلفارية عحصائيا و ىلك بارت ذإ الية إىلتذاين إاحادمل ،و ىلك ىللتعاه ةل
دالىلة إىلفاوق ب مستوياحن إىل لث ،و إجلذول إ وإي يورح ىلك:
جدول رقم ( :)00يوضح نتائج التحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في اتجاهات أساتذة
التعليم المتوسط نحو التكوين المستمر تبعا لمتغير األقدمية المهنية:
دمجة

متور

ه

ه

مستوم

إحلاية

إ ابعاحن

إدسوبة

إجلذوىلية

إىلذالىلة

919.11
991.01

مصذم إىلتذاين

جمموا إ ابعاحن

ب إجملموةاحن

289.22

8

دإ ة إجملموةاحن

99928.21

22

إجملموا

99050.99

20
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يتذد د م ددن ددلل إجل ددذول مقد د ( )91ن قيم ددة "ه"إدس ددوبة وإىل ددج ق ددذمحن ب د د
( )9.22قة من "ه" إجلذوىلية وإىلج ساومل ( ،)2.99اسإ يعح قذول إىلفارية إىلصفاية
ن د ال يوجددذ هدداوق إحن دالىلددة عحصددائية

إ اادداحن ر دا سة إىلتعلددي إ تور د

ذعددا تغددري

إاقذميددة إ هرتيددة ،ةرتددذ مسددتوم إىلذالىلددة ( .)9.95واددسإ مإجددع عة مهيددة إىلددذومإحن إىلتذميذيددة
وإحتكداك إارددا سة مدع بعردده إىلدذعق وإالرددتفادة مدن دربإهت بغدق إىلرتبددا ةدن ردرتوإحن
إخلذمددة ،اددسإ مددا كذ د دمإرددة حسددن امددود محدداد وا دداون ( ،)8999و ىلددك ان رتميددة
إ هامإحن وإخلربإحن إىلتذميذية وموإكذة إالحلحاحن و رياا ال اذد بسدرتوإحن إخلدربة وع دا ادي
ةملي ددة مس ددتماة م ددن إىلت ،ددويا وإكتس ددا إ ه ددامإحن وإخل د دربإحن إجلذي ددذة و ىل ددك م ددن ددلل
إالىلتح دداق بد دربإمج إىلت ددذميب إ ترتوة ددة .وا ددسإ م ددا كذ د د دمإر ددة عبد داإاي ةذ ددذ إجملي ددذ إىلقوق ددا
(،)8992ومص د د د د دد،ف ةذ د د د د ددذ إجللي د د د د ددة وا د د د د دداون ( ،)8992وام د د د د ددذ إىلذرت د د د د ددا وا د د د د دداون
(،)8998وحسن امذ محاد وا اون (.)8999
ومددن ارتددا يترددح ن ارتدداك نفددس وجد نبددا باىلرتسددذة اهداإد ةيرتددة إىلذمإرددة ،وةليد
هددان متغددري إاقذميددة إ هرتيددة ال يدؤحتا

إ اادداحن إارددا سة ددو إىلتكددوين إ سددتما .مبعددىن ن

إىلفارية إىلج رتل ةل ند يوجدذ هداوق إحن دالىلدة عحصدائية
إ تور

إ ااداحن ردا سة إىلتعلدي

و إىلتكوين إ ستما ذعا تغري إاقذمية إ هرتية ل تحقم.

 -4 -4عرض ومناقشة نتائج الفرضية الرئيسية:
قصددذ إىلتحقددم مددن إىلفارددية إىلائيسددية

ة رتددا ،وإ تم لددة

إىلتعلي إ تور عجيابية و إىلتكوين إ ستما ،هكانت إىلرتتائج كما
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ن إ اادداحن رددا سة
إجلذوإل إىلتاىلية:
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جدول رقم ( :)00يوضح توزيع درجات المقياس الموجه ألساتذة التعليم المتوسط بالنسبة
لألسئلة التي تهدف إلى معرفة اتجاهاتهم نحو التكوين المستمر.
إىلذمجاحن

إىلتكاإمإحن

إىلرتسذة إ ئوية

إىلذمجاحن

إىلتكاإمإحن

إىلرتسذة إ ئوية

59

9

9.9

09

9

9.9

58

9

9.9

08

9

9.9

29

0

0.0

02

2

2.2

21

9

9.9

00

0

0.0

22

9

9.9

05

0

0.0

22

8

8.8

01

8

8.8

20

8

8.8

02

2

2.2

29

5

5.5

02

8

8.8

28

5

5.5

999

9

9.9

22

9

9.9

999

2

2.2

20

8

8.8

998

8

8.8

25

1

1.1

995

9

9.9

21

2

2.2

992

9

9.9

22

5

5.5

992

9

9.9

22

8

8.8

992

9

9.9

20

1

1.1

981

9

9.9

09

1

1.1

إجملموا

09

999

مدن دلل عتلةرتدا ةلد إىلرتتدائج إ ذوندة

إىلعيرتة

ح

09

إجلدذول مقد ( )92يتردح ن ةلد

دمج ددة اص د دلرتا ةليهد ددا ةرتد ددذ ،ذيقرتد ددا ىللمقي دداك إ وجهد ددة ارد ددا سة إىلتعلد ددي إ تور د د
إ اا دداهت

عاهد ددة

ددو إىلتك ددوين إ س ددتما ا ددي  981برتس ددذة  9.9با ئ ددة م ددن جمم ددوا  09ر ددتا

و رتا ة و دىن دمجة اي  59برتسدذة  9.9با ئدة ،حيد يتذد
ةل دمجاحن فوق إىلذمجة إ تور،ة ىللمقياك وإ تم لة

ن لذيدة إاردا سة اصدلوإ

دمجة  20وإىلدسمل قدذم ةدذدا

 12رتا إ برتسذة  20.00با ئة ،مدا باىلرتسدذة ىلل ااداحن إىلسدلذية هقدذم ةدذدا
برتسذة  85.51با ئة وإجلذول إ وإي يورح ىلك:
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جدول رقم ( :)00يبين اتجاهات أساتذة التعليم المتوسط نحو التكوين المستمر
إ اااحن را سة إىلتعلي إ تور

إىلتكاإمإحن

إىلرتسذة إ ئوية

إ اة عجياا

12

20.00

إ اة رلس

82

85.51

إجملموا

09

999

و إىلتكوين إ ستما

هرتسذة  20.00با ئة من إارا سة ىلذيه إ اة عجياا و إىلتكوين إ ستما وقذ
يكددون اددسإ مإجددع عة ن ب داإمج سدداةذا ةل د رتميددة مهددامإهت إىلل زمددة مامرددة دإئه د
إىل بددومل ،اددسإ مددا كذ د دمإرددة دمإرددة ر درتا إبددااي بددو دقددة و ا دداون(  ،)8995زد عة
ىلددك ن إىلتكددوين إ سددتما مددن هرددة إىلسددذة إىلددج يسددتع

و ياكددز ةليهددا إال ددا ب داىل،اإئم

إىل بويددة إحلذي ددة حددىت يتسددىن ىل د رددت ذمها بشددكة حددحيح ،واددسإ مددا كذ د دمإرددة ةذددذ
إجلمد ددال ةذد ددذ إ د درتع عب د داإاي إ رتيد دداومل ( ،)8990-8992رد ددق عة ىلد ددك ه د داىلتكوين
إ ستما يساا

ع ذام إارتا وعتلة ةل كدة جذيدذ ىليدتمكن مدن ادذي معلوما د

ومعامهد وحسددن إرددتغلاا

إ يددذإن ،اددسإ مددا كذ د دمإرددة ةذددذ إ ةذددذ وإىلواددا

( ،)8998ويساةذ إارا سة من إىلفه وإىلتمكن مدن إ هدا إ وكلدة عىليد
إىل بددومل إىلددسمل ظ دة إ رتبومددة إىل بويددة إجلزإئايددة حي د

ومتابعته ددا ومه ددامإحن إر ددت ذإمها
مسدتماإ ىلكدي يسدت،يع إىلدتحك

ادة إالحدلذ

غددريحن دوإم ومهددا كددل مددن إ عل د

وإ ددتعل وق ددا ا ددسإ إالح ددلذ ةلد د ر دداك إ قامب ددة باىلكف ددا إحن ،حيد د
إار ددتا م ددن مهمتد د ىلرتق ددة إ عاه ددة عة إ س ددؤوىلية

محددذ

ع ددذحن مس ددؤوىلية

عكس ددا إ ددتعل ىللر ددتزإدة

إ عاه ددة

ح ددة إ ش ددكلحن ا ددسإ وج ددب ك ددوين إ علد د كويرت ددا
إىلعمليدة إىلتعليميدة وهدم إىلت ذيدذ إىل بدومل ،وادسإ مدا إ فددم

مددع دمإرددة يورددق ردديذ امددود ( ،)8992اددسإ يدداون إارددا سة ن إىلددذومإحن إىلتذميذيددة اددا
هائددذة كذددرية

،ددويا كفددا إهت واس د

دإئه د إ هددح ،واددسإ كذ د دمإرددة ةذددذ إىلددا وه

شاكا شفقة ( )8999و محدذ بدن امدود ردود إحلسد ( ،)8990ادسإ حدذ ن إاردا سة
م ددذمك ووإة د د بأمهيت د د س دداياة إىلت ،ددومإحن إحلذي د ددة ا ددسإ م ددن جه ددة ،وم ددن جه ددة د ددام
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رتمية مساما إ هح واسإ مدا كذ د دمإردة نويدوة حداحل ،)8998( ،ردق

عة ىلددك هاىلددذومإحن إىلتكويرتيددة سدداةذ إارددا سة ةلد إالنفتدداذ ةلد إر داين مددن  زملئهد
و ىلك من لل عجياد هدا إالحتكداك هبد
إالرتعانة باارا سة ومل إخلربة إ ا فعة

عتدام إ هدا وإىلرتشداتاحن إجلماةيدة ،و يردا
قذي إالمشادإحن إىلج متكرتد مدن ،دويا دإئهد

إ هح .ران ( ،)9000وموي( )9000وامذ مبابعة (.)9002
كمد ددا يترد ددح مد ددن د ددلل إجلد ددذول مق د د ( )95ن نسد ددذة  % 85.51ىلد ددذيه
إ اا د دداحن ر د ددلذية د ددو إىلتك د ددوين إ س د ددتما ،ياج د ددع ا د ددسإ عة ة د ددذ إا د ددس بعد د د إالةتذ د ددام
إالحتياجدداحن إىلتكويرتيددة ىلذرددتا  ،حي د

كددذحن دمإرددة (ه دؤإد ةلددي إىلعدداجز و ا دداون) ن

ارتاك حاجة عة إىلت ،دي ىلدربإمج إىلتكدوين ويكدون ادسإ مرت،لدم مدن وإقدع إىلعمليدة إىلتعليميدة
ومن إحتياجاحن إ تذمب إ تلفة و مهية مشامكة إارا سة

ك،ي،ها ،مل إنتقا موإريع

إحن ةلقة مبمامراهت إ هرتية .واسإ ما إ فم مدع دمإردة اىلدذ امدذ إىلعصديمي ()8999
ومص،ف ةذذ إجللية مص،ف بو ة،وإن (.)8992-8992كما قذ يكون اسإ مإجدع
يرا عة ن اتوياحن إىلتكوين اكز ةل إجلانب إىلرتبدامل ك دا مدن إجلاندب إىلت،ذيقدي ،و ن
مقدامإحن إىلتكدوين يغلدب ةليهددا إحلشدو ،وادسإ مددا كذ د كدل مدن دمإرددة ايد امدذ قشدد،ة
( )8998ودمإرة مهح امذ ةرتاي ( )8992ومحزة بن ةذذ إىلامحان باجودة (،)8992
وعة ن إاراىليب إ ست ذمة

إىلتكوين إ ستما ي،غ ةليها جو مو يدح وادة كأردلو

إدار دداة ا ددا ي درتقل م ددن هعاىلي ددة إىلربن ددامج إىلتك ددويح وا ددسإ ر دديؤدمل عة نف ددوم إار ددا سة م ددن
إىلذومإحن إىلتكويرتية .واسإ ما إ فم مع دمإرة اي قش،ة ( )8998ومحزة بن ةذذ إىلامحدان
بد دداجودة ( )8992ومصد دد،ف ةذد ددذ إجلليد ددة مص د د،ف بد ددو ة ،د دوإن (،)8992-8992
واكددن عمجدداا اددسإ عة ةددذ عد ددال كرتوىلوجيدداحن إالةددل وإال صددال إحلذي ددة

رتفي ددس

اتددوم بانددامج إىلتكددوين ،واددسإ مددا كذ د دمإرددة ردرتا عبداإاي بودهددة وا دداون (،)8995
اكن ن يكون رذب إىلرتبداة إىلسدلذية ىللتكدوين إىلربندامج مدن حيد مدذهتا و وقيتهدا ىلبداوه
إ تذمب واسإ ما يرتعكس ةن صومإهت حول إىلربنامج ،واسإ ما كذ دمإرة امذ مبابعة
(،)9002وةذذ إحلميذ ،اا وىل،في خملوه (.)8992

96

إتجاهات أساتذة التعليم المتوسط نحو التكوين المستمر..........................بن قوة جميلة
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