اتجاهااامعلميلاامعالل اياادعايةتخاّياادعل د يجاامعاللااخا اعالميياااعل

ااات ع ا اوع

تكااوي اعالةيااخا وجمعوها ت اااعةااخاالميت اعلا جاميخ ا اادعليخا ياادعهي ا عهي اادع

لنعاللميلينعل د يجمعاللخا اعالميياعل

ات ) ع

أ.خ .ة اهلم ة اهيا -جامعة الجزائر2
أ .الاميخع ا ياااان-جامعة الجزائر2

تواجه النظم التعليمية في عصرنا الحاضر تحدياً كبي اًر ينادي بتحسين

جودة التعليم الذي تقدمه المؤسسات التعليمية بما فيها المدارس العليا لألساتذة،

التي تعد من أهم المؤسسات في المجتمع ،باعتبارها المصدر الرئيس إلعداد
وتكوين المعلم ،وبالتالي فهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنمية القوى البشرية،

لدفع عجلة التنمية نحواألمام ،وتضطلع هذه المدراس بمسؤولية إعداد وتأهيل

المعلم إعداداً يؤهله لمواجهة متطلبات المهنة من جهة ومقتضيات المستقبل من
جهة أخرى ،ويتوقف نجاح المعلم في أداء رسالته بالدرجة األولى على نوع

التكوين البيداغوجي الذي تلقاه بالمدرسة العليا لألساتذة ،إذ أن برنامج التكوين
البيداغوجي الذي يتلقاه المعلمون قبل الخدمة له أكبر األثر في تأهيلهم

لممارسة مهنة التدريس ،بما يضمن لهم تحقيق دافعية انجاز قوية ،ومن خالل

هذه الدراسة نحاول الكشف عن اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائية خ ّريجي

المدارس العليا لألساتذة نحوتكوينهم البيداغوجي وعالقتها بدافعيتهم لالنجاز.
أوي:عالجا بعال ظ يعليخ ا د.

-1عاإلشااكاليدَّ :
إن فعاليةةة أي نظةةام تربةةوي ت ةرتبط بجملةةة مةةن العوامةةل تعمةةل علةةى
جعله يسةتجي لمتطلّبةات التّطةور ،مةن بينهةا المعلةم الةذي يعتبةر المحةر األساسةي
بد من توفر تكوين يضمن
في العملية التّعليمية-التعلّمية ،ولتحقيق فعالية المعلم ال ّ
النظريةةة والتّطبيقيةةة الالّزمةةة للةةتّحكم ال ةواعي
لةةه تحصةةيل واكتسةةا مختلةةف الخب ةرات ّ
للمدرسةةين نقةةل
والمقصةةود فةةي متطلبةةات هةةذه العمليةةة فقةةد ثبةةت ّ
أن التكةةوين يضةةمن ّ
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الكفايات المكتسبة إلى داخل األقسام "يالمال ي)2007،ع.ويعد التكوين من عوامل
إرساء التغيير ،خاصة التكوين البيداغوجي الذي أصبحت الحاجة إليه أكثر إلحاحًا

بعد التطور الحاصل في مقاربات التدريس ،وتجةدد النظةرة إلةى دور كةل مةن المعلةم

والمتعلم في العملية التعليمية -التعلمية ،هذا التكوين الذي يرفع من دافعية االنجاز
التي تعني الرغبة في القيام بعمل جيد والنجاح في ذل العمل،عوتجدر اإلشةارة إلةى

َّ
أن اتّجاهةةات المدرسةةين نح دواعةةدادهم البيةةداغوجي ،ومةةا تنتجةةه مةةن دافعيةةة لالنجةةاز

النظةةام التربةةوي علةةى اعتبةةار
لةةديهم ،تعةةزز االنضةةمام لعمليةةات التغييةةر التةةي يجريهةةا ّ
أن هذا اإلعداد يمكنهم من االطةالع والتمةرن علةى مختلةف قضةايا التربيةة والتعلةيم،
وبةرامج إعةةداد المعلمةةين عمومةةا ،تهةةتم باإلعةةداد المهنةةي ،الةةذي يشةةمل عة ّةدة جوانة
النفسي ،اإلعداد االجتمةاعي واإلعةداد التربةوي أو البيةداغوجي ،هةذا األخيةر
اإلعداد ّ

بالنسةةبة للمعلةةم حي ة يمكننةةا تصة ّةور معلّمةةا ناجحةةا إذا كةةان معة ّةدا
أهميةةة بالغةةة ّ
لةةه ّ
إعدادا بيداغوجيا صحيحا يصييةا،ع )1967ع
وفي سةياق الد ارسةات التةي تناولةت موضةوع البحة

لةدى المةدرس ،نجةد د ارسةة

ال ةةدي عي )1997والت ةةي افض ةةت نتائجه ةةا إل ةةى وج ةةود عالق ةةة ارتباطي ةةه ب ةةين االتج ةةاه
نحةوالتعليم والدافعيةةة لزنجةةاز ،ود ارسةةة بوأحمةةدعي )2010التةةي توصةةلت نتائجهةةا إلةةى
وجود عالقة ارتباطية بين التكوين البيداغوجي والتفاعل الصفي لةدى أسةاتذة م اركةز

التكوين المهني بالجزائر .وكذل دراسة مهديعي )1991التي توصةلت نتائجهةا إلةى
وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة موجبةةة بةةين االتجةةاه نحومهنةةة التةةدريس وبع ة

الدراسية لدى طةال

كليةة التربيةة بجامعةة الملة سةعود بالريةا

المتغي ةرات

 ،ود ارسةة خيةر ا

ي)1981عالتي توصةلت نتائجهةا إلةى تةأثير المعلومةات التربويةة والممارسةة التعليميةة
على االتجاهات النفسية للمعلمين والمعلمات.
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وجاءت هذه الدراسة الميدانية لتحاول الكشف عن طبيعة العالقة بين االتجاه

خريجي المةدارس العليةا لألسةاتذة
نحوالتكوين البيداغوجى لمعلمي المرحلة االبتدائية ّ
ودافعية اإلنجاز لديهم أثناء العمل ،وذل من خالل طرح التساؤالت التالية

-1هةةل توجةةد عالقةةة ارتباطيةةه بةةين االتجةةاه نحوأهميةةة التكةةوين البيةةداغوجي ودافعيةةة

اإلنجاز لدى معلمي المرحلة االبتدائية خ ّريجي المدارس العليا لألساتذة؟
-2هل توجد عالقة ارتباطيه بين االتجةاه نحومقةاييس التكةوين البيةداغوجي ودافعيةة
خريجي المدارس العليا لألساتذة؟
اإلنجاز لدى معلمي المرحلة االبتدائية ّ
-3هةةل توجةةد عالقةةة ارتباطيةةه بةةين االتجةةاه نحوتةةأطير التكةةوين البيةةداغوجي ودافعيةةة
خريجي المدارس العليا لألساتذة؟
اإلنجاز لدى معلمي المرحلة االبتدائية ّ
-2عالف ضيام :لزجابة عن التساؤالت السابقة صيغت الفرضيات التالية

 -1توج ةةد عالق ةةة ارتباطي ةةه ب ةةين االتج ةةاه نحوأهمي ةةة التك ةةوين البي ةةداغوجي ودافعي ةةة
خريجي المدارس العليا لألساتذة.
اإلنجاز لدى معلمي المرحلة االبتدائية ّ
 -2توجةةد عالقةةة ارتباطيةةه بةةين االتجةةاه نحومقةةاييس التكةةوين البيةةداغوجي ودافعيةةة
خريجي المدارس العليا لألساتذة.
اإلنجاز لدى معلمي المرحلة االبتدائية ّ
 -3توج ةةد عالق ةةة ارتباطي ةةه ب ةةين االتج ةةاه نحوت ةةأطير التك ةةوين البي ةةداغوجي ودافعي ةةة
خريجي المدارس العليا لألساتذة.
اإلنجاز لدى معلمي المرحلة االبتدائية ّ
 -3أهليدعالخ ا د :تكمن أهميتها في كونها تتطرق إلحةدى الموضةوعات البحثيةة
المهمةةة فةةي مجةةال علةةم الةةنفس التربةةوي وعلةةوم التربيةةة ،والمتمثلةةة فةةي قيةةاس كةةل مةةن
االتجاهات والدافعية لزنجةاز ،ونتةائج الد ارسةة تسةاعد علةى إبةراز أهميةة االتجاهةات
والدافعية لزنجاز في تفعيةل الفعةل التربةوي داخةل المؤسسةات التربويةة .كمايعةد هةذا

البح ة

ذوأهميةةة م ةةن الناحيةةة التطبيقي ةةة فةةي مج ةةال التربيةةة والتعل ةةيم وبنةةاء المن ةةاهج

والتكةةوين البيةةداغوجي لألسةةاتذة فةةي مرحلةةة التعلةةيم االبتةةدائي .وأيضةةا يمكةةن أن تفةةت

هذه الدراسة البا

لمزيد من األبحا

والدراسات من خالل النتائج المتوصل إليها.
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-4عأهاااخالعالخ ا اااد :ه ةةدفت الد ارس ةةة إل ةةى اإلجاب ةةة ع ةةن التس ةةاؤالت المطروح ةةة
واالسةةتدالل علةةى صةةحة الفةةرو

 ،والتعةةرف علةةى طبيعةةة العالقةةة بةةين االتجةةاه

خريجةي
نحوالتكوين البيداغوجي ودافعية اإلنجاز لةدى معلمةي المرحلةة االبتدائيةة ّ

المدارس العليا لألساتذة أثناء تأديتهم لمهامهم التعليمية .
-5عتاخيخعاللفاهياعاأل ا يدعليخ ا دعاج اّيا :ع

-1-5عايتجاهع اعوالتكاوينعالةياخا وجم:عنقصةد بةه اجرائيةا اتجةاه أسةتاذ التّعلةيم

االبتدائي نحوالتكوين البيةداغوجي أهليدعالتكوينعالةيخا وجم،علقايياعالتكوينع

الةياااااخا وجم،عتااااا طي عالتكاااااوينعالةياااااخا وجم )،الة ةةذي يتلقة ةةاه بالمدرسة ةةة العلية ةةا
لألس ةةاتذة .وهومجم ةةوع ال ةةدرجات الت ةةي يتحص ةةل عليه ةةا ف ةةي مقي ةةاس االتجاه ةةات
نحوبرنامج التكوين البيداغوجي المطبق كأداة لجمع البيانات .ع

الدرجة التي يحصل عليها المبحةو
-2-5الخاالميدعلا جام :نقصد بها اجرائيا ّ
علةةى مقيةةاس ال ّدافعيةةة المسةةتخدم فةةي الد ارسةةة الحاليةةة ،الةةذي أعة ّةده الة ّةدكتور عبةةد

الرحمان صال األزرق.
ّ
-3-5علميااعالل اياادعايةتخاّياد:عيعةةرف لميااعالل اياادعايةتخاّيااد إجرائيةا علةةى
َّأنه خريج المدرسة العليةا لألسةاتذة الةذي زاول د ارسةته لمةدة  03سةنوات ،وهةواآلن
يزاول مهنة التدريس .ع

-6عايعتجاهام :ع

-1-6علف واعاي تدجاهام
 يعرفةةه ألةااو معي" )Allportهوحالةةة مةةن التهيةةؤ العقلةةي العصةةبي التةةي تنظمهةةاالخبةرة ،بحية

تسةةتطيع حالةةة التأهة

مةةن توجيةةه اسةةتجابات الفةةرد للمثيةرات التةةي

تتضمنها مواقف البيئة"يميخان،ع،1986ع )169ع

 -ويعرف ةةه ث اااتونعي :)Thurstonبأن ةةه "اهتم ةةام الف ةةرد وقلق ةةه تج ةةاه أي موض ةةوع

محدد يعبر عن اتجاهه نحوهذا الموضوع"يل معوآل ون،ع،2002ع)205ع .ع
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-2-6عتصااااااااااا يلعاي تدجاهاااااااااااام :هن ة ة ة ة ةةا ع ة ة ة ة ةةدة تص ة ة ة ة ةةنيفات لالتجاه ة ة ة ة ةةات،

المهااا اني ،)1984ص ةةنف االتجاه ةةاتعوف ةةق ع ة ّةدة أس ةةس ه ةةي ع-عهيااا عأ اااااع

اللوضوع:عيعتمد هذا التّصنيف مدى انتشار االتّجاهات نحوموضوع ما.
سري.
-عهي عأ ااعالوضوح :وهونوعان اتّجاه علني واتّجاه ّ

يعبر عنه والتّأييد ،واتّجاه سلبي
عهي عأ ااعال خل :وهونوعان اتّجاه ايجابي ّالنفور.
يعبر عنه و ّ
ّ
-3-6علصاّصعايتجاهام :تتمي ة ة ةةز االتجاه ة ة ةةات بع ة ة ةةدة خص ة ة ةةائ يمك ة ة ةةن
تلخيصةةها فةةي النقةةاط التاليةةة االتّجاهةةات تحتةةاظ إلةةى تعبيةةر ظةاهري .االتّجاهةةات

لتطور مدار الفرد وخبراته .االتّجاهات مختلفة وقةد
متغيرة بطبيعتها وذل راجع ّ
تكون متوافقةة أومتعارضةة .االتّجاهةات تكسة الفةرد خبةرة فةي الحيةاة وفةي مجةال

تنبؤيةةة .االتّجاهةةات تكةةوين افت ارضةةي نسةةتد ّل عليهةةا مةةن
عملةةه .لالتجاهةةات قة ّةوة ّ
السلو يالشث ي،ع)2003
ّ
-4-6عوظاّلعايتجاهام :قدم الشث يعي )2003وظائف االتجاهات ،التةي يمكةن ذكةر
مةن خاللهةا نتع ّةرف

وتفسةره ،حية
السةلو
بعضها في ما يلي االتّجاهات ّ
ّ
تحدد طريق ّ
كيةف مةع األحةدا
السلو األدائي للفرد .االتّجاهات تساعد األفراد على التّأقلم والتّ ّ
على ّ
والمواقةةف .االتّجاهةةات تةةنظّم العمليةةات الدافعيةةة واالنفعاليةةة واإلدراكيةةة حةةول المجةةال الةةذي

يعيش فيه الفرد .لالتّجاهات وظيفة معرفية ،حي تجعل الفرد يميةل إلةى االسةتزادة المعرفيةة
يتبناهةةا .االتجاهةةات تحةةدد اسةةتجابة الفةةرد نحواألشةةياء والموضةةوعات
حةةول االتّجاهةةات التةةي ّ
واألشةةخا

 .االتجاهةةات تعبةةر عةةن امتثةةال الفةةرد لعةةادات وقةةيم وثقافةةة مجتمعةةه.االتجاهات

تؤدي إلى تنظيم دوافع الفرد حول بع

النواحي الموجودة في مجاله.

-5-6علصاخ عايتجاهام :مصةادر تشةكيل االتجاهةات عديةدة ومختلفةة ،حية
ترتبط كل االرتباط بالجوان

النفسية الوجدانية للفةرد فضةال عةن المنةاحي العقليةة
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المعرفيةةة والشةةعورية واالجتماعيةةة والسةةلوكية التةةي تتظةةافر مةةن أجةةل بلةةورة االتجةةاه
نحوموضوع معين أوشخ

معين أوموقف من المواقفيمواوي،ع.)2012

-6-6عل ااااتعتكااوينعايتجاهااام:عيشةةير شاااك
بةةثال

ااخيتعإلةةى أن االتجاهةةات تمةةر

م ارحةةل أثنةةاء تكوينهةةا ،المرحلةةة اإلدراكيةةة ،مرحلةةة تبلةةور االتجةةاه ،مرحلةةة

ثبات االتجاه يالل خي،ع )2009ع

أهم هذه النظريات فيما يلي ع

-7-6عال دظ يامعاللف د علا تدجاهام :يمكن عر
ةان االتّجاهةات هةي عةادات متعلّمةة مةن البيئةة،
عال ظ يدعال د يوكيد:عوفق هذه المقاربة ف ّوفةةق ق ةوانين االرتبةةاط دواشةةباع الحاجةةات ،إذ اسةةتخل

وم ااوي )Rosnawمةةن تجةةار

"أن االتّجاه استجابة متعلّمة ويمكن تكوينه وتعديله باستخدام التّعزيز اللفظةي،
اشتراطيه ّ
وان اسةةتخدام صةةور مةةن التّعزيةةز اللفظةةي االيجةةابي أو التّعزيةةز اللفظةةي السةةلبي للحجةةج

الحجة التي كانةت قريبةة زمنيةا
للرأي ّ
الرأي نحو ّ
ّ
يؤدي إلى تغيير في ّ
المؤيدة أوالمعارضة ّ
ةؤدي إلةةى تغييةةر االتّجةةاه "يوايااخ،ع
أن تغييةةر الة ّةرأي ية ّ
مةةن التّعزيةةز االيجةةابي وافتةةر روزنةو ّ

 )2001ع

اهتمة ةةت بة ةةأثر
عال ظ ياااادعاللم اليااااد:عينة ةةدرظ فة ةةي هة ةةذه المقاربة ةةة التّصة ة ّةورات ّالنظرية ةةة التة ةةي ّ

المعلومةةات المالئمةةة لالتّجةةاه علةةى البنةةاء المعرفةةي للفةةرد حي ة "يتضة ّةمن المكة ّةون المعرفةةي

لالتجةةاه ك ة ّل مةةا لةةدى الفةةرد مةةن إد ار ومعتقةةدات وأفكةةار تتعلّةةق بموضةةوع االتّجةةاه يأةوال ياات،ع

 .)1985ع

-ع ظ يااادعالاااتدميداعايجتلااااهم:عيؤك ةةد أص ةةحا

ه ةةذه النظري ةةة ،وم ةةنهم بان ةةدو ار عل ةةى أن

االتجاه ةةات متعلم ةةة ،وأن تعلمه ةةا ه ةةذا ي ةةتم م ةةن خ ةةالل أنم ةةوذظ اجتم ةةاعي وم ةةن خ ةةالل

المحاكاة ،فالوالدان هما أوضة النمةاذظ التةي يحةاكي األطفةال سةلوكهما ويتوحةدون معةاً
منةةذ م ارحةةل العمةةر المبك ةرة ثةةم يةةأتي دور األق ةران فةةي المدرسةةة ومةةن ثةةم وسةةائل اإلعةةالم

المختلفة يوايخ،ع .)2001ع
ع
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-7عالتدكوينعالةيخا وجم :ع
-1-7علف واعالتدكوينعالةيخا وجم :ع

-ه الااايعلياي يااايعي :)Mialaretأنةةه "مجمةةوع اإلج ةراءات التةةي تمك ةن الفةةرد م ةةن أداء

المؤسسة التربوية من الناحيةة الفلسةفية
نشاط مهني وتشمل هذه اإلجراءات ،التّفكير في
ّ
والتاريخية واالجتماعية ،مع اكتسا معارف علمية حول المشةكالت السةيكولوجية التةي
تتي معرفة بنيات نفسية الطّفل ،التّأهيل لممارسة مختلف الطّرائق والتّقنيةات التةي تتةي

الد ارس ةةية " يالفاااا ةمع
إقامةةة تواصةةل تربةةوي مةةع جماعةةة القسةةم ،د ارسةةة ديةةداكتي الم ةواد ّ

وآل ون،ع،1994ع)152ع.عع

 ويعةةرف أنةةه "إج ةراءات تكة ّةون معلّةةم المسةةتقبل ،مواقةةف وسةةلوكيات ،لهةةا عالقةةةويوجة ةةه لجمية ةةع أصة ةةناف
تخص ة ة بعينة ةةهّ ،
ّ
بالة ة ّةدور المنة ةةوط بة ةةه ،وه ة ةوال يخ ة ة ّ

المعلّمين وجميع التخصصات" مواوي،2013،ع )42ع

ةتلخ
-2-7عأ ااااعولةااااخ عة اااااعة اااال عالتدكاااوين :تة ّ
اإلستراتيجية الوطنية لتنميةة المةوارد البشةرية .تنظةيم التّكةوين بالتّعةاون والتّنسةيق مةع
أصةةحا العمةةل .االختيةةار الة ّةدقيق والموضةةوعي للمتكة ّةونين ،بم ارعةةاة رغبةةة المتر ّش ة
وجعلةه يسةتفيد مةةن البةرامج التّكوينيةةة ،مةع م ارعةاة مةةدى التّناسة

فةةي مةةا يلةةي د ارسةةة

بةةين مضةامين هةةذه

المكونين من أهل الخبةرة
البرامج والمستوى الوظيفي .مراعاة الفروق الفردية .اختيار
ّ
المتكون على اكتسا مهارات البحة والةتعلّم الةذاتي ،وتوظيةف
واالختصا لمساعدة
ّ
درظ في العملية التّكوينية وتوزيعهةا علةى م ارحةل .احتةواء
المعلومات وتحليلها ونقدها .التّ ّ
البرامج على الممارسة العملية وربط التّكوين بحوافزياللفدجعوآل ون،ع)2007

-3-7عاللم الاادعالةيخا وجيااد:عمةةادام التكةةوين البيةةداغوجي عيعةةد للعمةةل فةةي التعلةةيم،
فإن هذا االخير يقوم على وجود معةارف هةذه المعةارف كمةا ي ارهةا جاوتي عوآلا ونع
في كتابهم من أجل نظرية في البيداغوجيا وذل بالتركيز على المعرفة البيداغوجية
هةةذه المعةةارف هةةي المعرفةةة التّعليميةةة ،المعرفةةة المنهاجيةةة ،معرفةةة علةةوم التربيةةة،
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الخاصةةة،
معرفةةة العمةةل البيةةداغوجي ،معرفةةة الفلسةةفات واألهةةداف العامةةة واألهةةداف
ّ

معرفة خصائ

المتعلّمين ،معرفة البيئات التّعليمية يأةوأالخ،ع)2011

-4-7عأهخالعالتكوينعالةيخا وجمعولضالي ي:ع ع
-1-4-7أهاخالعالتكااوين:عأن يعةةرف الطالة

األسةةتاذ التطةور التةةاريخي لعلةوم التربيةةة

فةةي مختلةةف العصةةور ،أن يةةتمكن مةةن معرفةةة معنةةى مفهةةوم التربيةةة ودورهةةا فةةي تطةةور

وارتقةةاء األمةةم والحضةةارات ،أن يسةةتنتج العالقةةة بةةين التربيةةة ومختلةةف العلةةوم ،أن يعةةرف
أهةةم النظريةةات ،وأبةةرز مفكريهةةا ،واألهةةداف التةةي تسةةعى كةةل نظريةةة لتحقيقهةةا ،ونمةةوذظ
المجتم ةةع ال ةةذي تس ةةعى إل ةةى تش ةةكيله ،تمك ةةين الطالة ة

األس ةةتاذ م ةةن معرف ةةة خص ةةائ

األطفةةال والم ةراهقين ،ومعرفةةة العوامةةل التةةي تةةؤثر فةةي نمةةوهم ،أسةةالي

مسةةاعدة المةةتعلم

على التوافق ،دواد ار مظاهر الفروق الفردية في المجةاالت المعرفيةة والوجدانيةة .تمكةين
الطالة ة األس ةةتاذ م ةةن إد ار المش ةةكالت الت ةةي تواج ةةه التالمي ةةذ واألس ةةالي المناس ةةبة ف ةةي
الوقايةةة والعةةالظ ،إد ار حاجةةات التالميةةذ األكثةةر شةةيوعا والعمةةل علةةى تةةوفير المواقةةف

المناس ةةبة دواش ةةباعها ،تمك ةةين الطالة ة

األس ةةتاذ م ةةن تحلي ةةل العملي ةةة التعليمي ةةة والمواق ةةف

التربوية إلى عناصرها األساسية ،معرفة معنى المنهج بالمفهوم القديم والحةدي  ،معرفةة
أهةةم األسةةس التةةي تبنةةى عليهةةا المنةةاهج ،معرفةةة أن ةواع المنةةاهج التعليميةةة ،وعقةةد مقارنةةة

بينه ةةا ،معرف ةةة فوائ ةةد اس ةةتخدام إس ةةتراتيجية األه ةةداف التعليمي ةةة ،معرف ةةة أس ةةالي

تحدي ةةد

األهة ةةداف التعليمية ةةة وتصة ةةنيفها وصة ةةياغتها ،معرفة ةةة أهة ةةم ط ارئة ةةق التة ةةدريس الكالسة ةةيكية

والحديث ةةة ،أد ار فوائ ةةد اس ةةتخدام الوس ةةائل التعليمي ةةة ،معرف ةةة أهمي ةةة التق ةةويم فةةي العملي ةةة
التعليميةةة ،الةةتحكم فةةي األسةةالي المختلفةةة للتقةةويم التربةةوي ،معرفةةة دوالمةةام الطال ة بأسةةالي

التقويم في المجال المعرفي والمهاري ،معرفة كيفية الربط بين التقويم واألهداف التعليمية.
-2-4-7علضاااالينعالتكاااوين:عت ةةم اختي ةةار مض ةةامين معرفي ةةة ،وف ةةق أه ةةداف التّك ةةوين

البيداغوجي.ع

علضالينعواخ علخلتعإل عهيواعالت ةيد:عمفهوم التربية،عفلسفة التربيةة،عتطةور الفكةرالتربوي ،األسس االجتماعية للتربية،عالمنظومة التربوية الجزائرية .ع
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علضالينعواخ عهياع فاعالطفولدعوالل اهقد:عمدخل إلى د ارسةة علةم نفةس النمةو ،د ارسةةمرحلةةة الطفولةةة ،التعامةةل مةةع التلميةةذ فةةي مرحلةةة الطفولةةة ،ال اربةةع د ارسةةة نموالتلميةةذ الم ارهةةق،
دراسة شخصية المراهق،عالحاجات النفسية للمراهق،عقيادة التلميذ المراهق والتعامل معهع
علضالينعواخ عهياعال فاعالت ةوي:عمدخل إلى علم النفس التربوي،عسةيكولوجية الةتعلم،عتعلم المفهوم،عدافعية التعلم،عالعمليات العقلية المعرفية،عاإلدارة الصفية في التعليمع
-علضااالينعواااخ عالل اااه عالتمييلياادعوالتدقااوياعالت ةاعاوي:عالمنةةاهج التعليميةةة ،مقاربةةات

المنهة ةةاظ ،ط ارئة ةةق وأنمة ةةاط التة ةةدريس ،الوسة ةةائل التعليمية ةةة وتكنولوجية ةةا التعلة ةةيم ،التقة ةةويم

التربوي ،تطوير المنهج المدرسي يةيلالون،ع)2012ع.

-8عالخاالميدع:ع
 -1-8لف واعخاالميدعاي جام:ع
تهيةةؤ ثابةت نسةبيا فةةي ال ّشخصةية يحة ّةدد
-يعةرفعلاكييا اخعوأت يك ااونعالةدافع لزنجةةاز هةو:ع" ّ

مدى سعي الفرد ومثابرته فةي سةبيل تحقيةق أوبلةوا نجةاح يترتّة عليةه نةوع مةن اإلشةباع،
محدد من االمتياز"عع
وذل في المواقف التي
تتضمن تقييم األداء في ضوء مستوى ّ
ّ

النج ةةاح في ةةه
جي ةةد و ّ
الرغب ةةة ف ةةي القي ةةام بعم ةةل ّ
كماعرف ةةهع ةااااة يعداف ةةع االنج ةةاز ه ةةو " ّالرغبةةة الجامحةةة فةةي
ّ
الرغبةةة فةةي الطّمةةوح واالسةةتمتاع فةةي موقةةف المنافسةةة و ّ
وتتميةةز هةةذه ّ
المهمةات التةي تنطةوي
العمل بشةكل مسةتقل ،وفةي مواجهةة المشةكالت وحلّهةا ،وتفضةيل
ّ

متوسطة " ي ةا ي،ع،2008ع. )49
على مجازفة
ّ
أن هنةةا ثةةال
لكو ااامعخاالمياادعاي جااام :يةةرى أومةاات ي،)1969ع ّ
-2-8ع د

مكونةةات
ّ

ات،أما عبةةد القةةادر
لةةدافع االنجةةاز وهي الحةةافز المعرفةةي ودافةةع االنتمةةاء ،توجيةةه ال ة ّذ
ّ
النجة ةةاح
 )1977حة ةةدد دافة ةةع االنجة ةةاز فة ةةي ثة ةةال
مكونة ةةات هة ةةي ال ّ
طمة ةةوح العة ةةامّ ،
ّ
حمل من أجل الوصول إلى الهدف يهةخعاهلل،ع.)2003
والمثابرة على بذل الجهد ،التّ ّ

يميةةز شااا تع االي بةةين نةةوعين أساسةةيين مةةن دافعيةةة
-3-8عأ اواععخاالمياادعاي جااام:ع ّ
االنجةةاز همةةا دافعيةةة االنجةةاز ال ّذاتيةةة ،وهةةي التةةي تتضة ّةمن تطبيةةق المعةةايير ال ّشخصةةية
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الداخلةةة فةةي الموقةةف .ودافعيةةة االنجةةاز االجتماعيةةة وهةةي التةةي تتضة ّةمن تطبيةةق معةةايير
التّ ّفوق التي تعتمد على المقارنة االجتماعية في الموقفيالة وطم،ع.)2004ع
 -4-8ال ظ يامعاللف عليخاالميد :يمكن تصنيف النظريات المفسرة للدافعية على
النحوالذي يلخصه الجدول رقم )01

الجخوتع اعي:)01عيوضحعال ظ يامعاللف

عليخاالميد:

العالم المنظر)

النظرية

مبدأها

تفسير الدافع

01

فرويد

التحليل النفسي

الجنس والغريزة

تحقيق اللذة

02

سكينر

االشتراط اإلجرائي التعزيز

جداول التعزيز

03

ماسلو

اإلنسانية

سلم الحاجات

04

برونر

المعرفية

العمليات الداخلية االكتشاف

إشباع الحاجات وتحقيق الذات

ثا يا:عالجا بعالليخا معليخ ا د.ع
1ع-علجايمعالخ ا د تمت الدراسة الميدانية لموضوع البح  ،على عينة من معلمي

خريجي المدارسعالعليا لألساتذة بة  )16ابتدائية بوالية برظ بوعريريج
التعليم االبتدائي ّ
خالل السنة الدراسية .)2014-2013
2ع–عل

عالخ ا اد :طبيعةة الموضةوع تحةدد المةنهج وتبعةا لهةذه فةالمنهج المناسة

المنهج الوصفي.

هةو

-3علجتلععوهي دعالخ ا د :اقتضت طبيعة الموضوع والمجال البشري للدراسة اللجةوء
إلةةى أسةةلو المعاينةةة غيةةر االحتمةةالي ،دوالةةى نةةوع العينةةة القصةةدية ،العتقادنةةا أنهةةا تخةةدم
أهداف البح  ،وبعد إجراء مقابالت مةع مةوظفي إدارات االبتةدائيات المعنيةة ،وبةالرجوع
إلةى طبيعةة الموضةوع تةةم تحديةد المعلمةين الةذين تلقةوا تكوينةاً بيةداغوجيا بالمةدراس العليةةا
لألساتذة والبالغ عددهم  )35معلةم ومعلمةة فةي  )16مدرسةة ،ت ّةم اسةتثناء  )08معلمةين
ومعلمةةات بطريقةةة عش ةوائية ،لحسةةا صةةدق والثب ةةات ،وبةةذل أصةةب عةةدد أف ةراد عين ةةة

الدراسة  )27معلم ومعلمة الذين يمثلون عينة الدراسة االساسية.
-علصاّصعالمي د تمثلت خصائ

عينة الدراسة كما هي موضحة في الجدول )02
36

دعالملتعواإل يياعاإلخا ي.ع

الجخوتع اعي:)02عيةينعتوميععأال اخعالمي دعا بعلؤ
الرقم

اسم المدرسة

البلدية

01

شوقي رشيد

الياشير

03

لعالوي بولنوار

الياشير

02

10

زريقين أحمد

الياشير

02

11

بن شناف علي

04

سعيدي السعيد

الياشير

03

12

بولعراس علي

مجانة

05

سعدي علي

الياشير

02

13

علي بوعوينة

مجانة

01

06

راشدي حمودة

الياشير

02

14

العيداني عمر

القصور

01

07

دقدق محمد

الياشير

01

15

قيشي البشير

القصور

04

08

مرزوقي عبدالرحمن

الياشير

02

16

العربي

القصور

02

02
03

بوعبدا )
القرية)

العرش)

عدد
المعلمين

الرقم

اسم المدرسة

البلدية

09

ابن بورحلة السعيد

الياشير

02

سقني بليلي

مجانة

03

مجانة

01
04

السعيد
توبو)

توبو الغربية)

العربي توبو)

عدد
المعلمين

المة ةج ةم ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوع 35

–4عأخوامعجلععالةيا ام ع

لجمع بيانات الد ارسة تم استخدام استبيان اتجاهات المعلمين نحوبرنامج التكوين

البيداغوجي الذي اعةده هةخعالاقعمواوي،عي )2012المكةون مةن  )35عبةارة موزعةة
علة ةةى ثالثة ةةة أبعة ةةاد تمثلة ةةت فة ةةي أهمية ةةة التكة ةةوين البية ةةداغوجي ،مقة ةةاييس التكة ةةوين
البي ةةداغوجي ،ت ةةأطير التك ةةوين البي ةةداغوجي وك ةةذل مقي ةةاس الدافعي ةةة لزنج ةةاز ل ةةدى

المعلمين الذي أعده صالحعاألم ق،عي.)2000ع

-1-4عا تةيانعاتجاهاامعاللميلاينع اوة اال عالتكاوينعالةياخا وجم :قةام زواوي
 ،)2012بالتأكد من الخصةائ

السةيكومترية لالسةتبيان علةى عينةة تضةمنت 85
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ف ةةردا .وف ةةي الد ارس ةةة الحالي ةةة ت ةةم التأك ةةد م ةةن الخص ةةائ

الس ةةيكومترية بتطبي ةةق ه ةةذا

األخير على عينة من المعلمين كان الصدق والثبات كالتالي

صةدق االتسةاق الةداخلي مةن خةالل ارتبةاط األبعةاد

-عصخقعاي اتةيان:عتةم حسةا

الثالثة لالستبيان باالستبيان ككل حس

الجدول رقم  )03أسفله

الجخوتع اعي:)03علمالتعا تةااطعأةماخعا اتةيانعايتجاهاامعاللميلاينع ااو ة اال عالتكاوينع

ةاي تةيانعككتع.
الرقم

المجال

معامل االرتباط

عدد العبارات

1

أهمية التكوين البيداغوجي

** 0,731

10

2

مقاييس التكوين البيداغوجي

** 0,803

14

3

تأطير التكوين البيداغوجي

**0,784

11

عي**)علمالتعاي تةاطعخاتعه خعل توىعالخيلدعي.)0,01ع

-عثةاااااااامعاي اااااااتةيان:عت ة ة ةةم حس ة ة ةةا

معام ة ة ةةل الثب ة ة ةةات ألف ة ة ةةا كرونب ة ة ةةا

Alpha

 )Crombachقدر بة ،)0,77
ومعامالت ثبات التجزئة النصفية ،وجتمان) قدرت على التوالي بة .)0,76 ،)0,71

-2-4علقيااااااعالخاالمياااادعلى جااااامعلااااخىعاللميلااااين :ق ةةام األم ق) بالتأك ةةد م ةةن
الخصةةائ

السةةيكومترية للمقيةةاس .وفةةي الد ارسةةة الحاليةةة تةةم التأكةةد مةةن الخصةةائ

السيكومترية بتطبيق هذا األخير على عينة من المعلمين كانت كالتالي

-عصخقعاللقياا :تم حسا

صدق االتسةاق الةداخلي للمقيةاس بحسةا

معةامالت

الدرج ةةة الكلي ةةة للمقي ةةاس ،والت ةةي تراوح ةةت م ةةا ب ةةين
االرتب ةةاط ب ةةين درج ةةات ك ةةل بع ةةد و ّ
.)0,798 - 0,640

عثةااامعاللقياااا :أمةةا الثبةةات فقةةد تةةم حسةةابه باسةةتخدام طريقتةةي التجزئةةة النصةةفيةوألفاعك و ةاخ وكانت قيمتا معاملي االرتباط على التوالي 0,78. / 0,81

-5عاأل اليبعاإلاصاّيد:عتم االعتماد في هةذه الد ارسةة أثنةاء تحليةل البيانةات علةى
معامل االرتباط ةي ون ،باستعمال برنامج المعالجة اإلحصائية).(spss
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-6عه ضعوتاييت ول ا شدعال تاّ عالمعضواعالف ضيام:ع

-1-6ه ا ضعوتاييااتع تاااّ عالف ضاايدعاألول ا عول ا شاات ا:عوالتةةي تةةن

علةةى

وجة ةةود عالقة ةةة ارتباطية ةةه بة ةةين االتجة ةةاه نحوأهمية ةةة التكة ةةوين البية ةةداغوجي ودافعية ةةة
خريجة ةةي المة ةةدارسعالعلية ةةا لألسة ةةاتذة،
اإلنجة ةةاز لة ةةدى معلمة ةةي المرحلة ةةة االبتدائية ةةة ّ
وللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام معامل ارتبةاط ةي ون لفحة

العالقةة

االرتباطية ةةة بة ةةين الة ةةدرجات التة ةةي تحصة ةةل عليهة ةةا أف ة ةراد العينة ةةة فة ةةي بعة ةةد االتجة ةةاه
نحوأهميةةة التكةةوين البيةةداغوجي ،وبةةين الةةدرجات التةةي تحصةةلوا عليهةةا فةةي مقيةةاس

الدافعية لزنجاز ،وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم  )04أسفله ع
الجااخوتع اااعي:)04عيوضااحعلمالااتعاي تةاااطعةااينعايتجاااهع اوأهلياادعالتكااوينعالةيااخا وجمع
والخاالميدعلى جامعلخىعأال اخعالمي د.ع
المجال
االتج ة ةةاه نحوأهمي ة ةةة التك ة ةةوين البي ة ةةاغوجي  /الدافعي ة ةةة
لزنجاز

العينة

معامل االرتباط

27

0.64

**

مستوى الداللة

0.01

**عخالدعه خعل توىعالخيلدع0.01ع
يتضة مةةن خةةالل نتةةائج الجةةدول رقةةم  )04أعةةاله وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة دالةةة

خريج ةةي
ب ةةين االتج ةةاه نحوأهمي ةةة التك ةةوين البي ةةداغوجي ل ةةدى معلم ةةي المرحل ةةة االبتدائي ةةة ّ

الم ة ةةدارسعالعلي ة ةةا لألس ة ةةاتذ ودافعي ة ةةتهم لزنج ة ةةاز ،حية ة ة

بلغ ة ةةت قيم ة ةةة معامة ةةل االرتب ة ةةاط

 ،)0.64وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة  )0.01وهيييعتقةتعالف ضيدعاألول .
تتفةق نتةةائج هةةذ الفرضةةية مةةع مةةا توصةةل إليهةةا اوالااخ عي )2009الةةذي بةةين أهميةةة

المعرفة ةةة البيداغوجية ةةة للمعلمة ةةين أي التكة ةةوين البية ةةداغوجي) أنة ةةه أداة فة ةةي ية ةةد األسة ةةتاذ

لتحقيةةق أهةةداف ومحتةةوى البرنةةامج الد ارسةةي تطبيةةق مهةةارات التواصةةل ،واحت ةرام إنجةةاز
المتعلمين ،والقدرة علةى ضةبط الصةف وتقبةل راء المتعلمةين ،وهةي كلهةا ليةات قةد تةدل
علةةى ارتفةةاع دافعيةةة اإلنجةةاز لةةدى المعلةةم أومةةا يسةةمى فةةي بع ة
بالمةةدرس الفعةةال ،وتتفةةق أيضةةا مةةع جةةاء فةةي ن ة
39

أدبيةةات علةةوم التربيةةة

لاااخا ياتعكاااايني ،)Calin Danielع

بعن ة ةوان أي تكة ةةوين نفسة ةةي لألسة ةةاتذة؟ فة ةةي تحليلة ةةه لحاجية ةةات التكة ةةوين تأكية ةةدا علة ةةى َّ
أن
الحاج ةةات األولي ةةة تتمح ةةور ح ةةول فه ةةم الظة ةواهر العالئقي ةةة والتفاعلي ةةة مم ةةا يعن ةةي تأكي ةةد
الموافقة على التكوين فةي علةم الةنفس ...المعلمةون بحاجةة ماسةة إلةى إضةاءات يمنحهةا

لهةةم علةةم الةةنفس  ...وأيض ةاً ال يكفةةي أن نعةةرف كيةةف نقةةيم عالقةةة مةةع الطفةةل أوالم ارهةةق

بل كيف نحول هذه العالقة األوليةة إلةى عالقةة بيداغوجيةة َّ
ألن الصةعوبة األساسةية فةي
مهنة ةةة التعلة ةةيم ليسة ةةت فة ةةي تسة ةةيير العالقة ةةة بة ةةل فة ةةي بنائهة ةةا ،وهة ةةذا مة ةةا يمنحة ةةه التكة ةةوين

البي ةةداغوجي  ...وأيضة ةاً َّ
أن األس ةةاس ف ةةي التك ةةوين البي ةةداغوجي ه ةةوتمكين األس ةةتاذ م ةةن

ضبط انفعاالته واتجاهاته" يعمواويع)2012ع.

َّ
إن عنصةةر األهميةةة كمكةةون مةةن مكونةةات برنةةامج التكةةوين البيةةداغوجي ،يمثةةل

البعد الوجداني فةي االتجةاه نحوهةذا الةنمط مةن التكةوين ،وحسة

النتةائج المتوصةل إليهةا

تدل على إد ار المبحوثين من ألهمية التكوين البيداغوجي ،والتي ازداد يقينهم بهةا بعةد
ممارسةةتهم لمهنةةة التةةدريس ،وتفةةاعلهم مةةع مقتضةةيات هةةذه الممارسةةة خاصةةة مةةا تعل ةةق

بتخطيط وتنظيم محتويات البةرامج الد ارسةية وتفهةم مشةكالت المتعلمةين ،وغيةر ذلة مةن

القضايا ذات البعةد النفسةي البيةداغوجي المرتبطةة بممارسةة الفعةل التربةويَّ ،
إن مةا يبةرز
أهمية التكةوين البيةداغوجي نظريةاً ،والتةي جةاءت موافقةة لمةا أسةفر عليةه البحة
مةةن النتةةائج ،تخة

الحةالي

االتجةةاه نحوأهميةةة التكةةوين البيةةداغوجي يؤكةةده الكثيةةر مةةن البةةاحثين

والمهتم ةةين بقض ةةايا التك ةةوين ،وه ةةي المالحظ ةةة الت ةةي يؤك ةةدها ع ةةدد م ةةن مفتش ةةي التربي ةةة

الوطنية لمختلف التخصصةات ،حية
حية ة

أكةدوا تميةز خريجةي المدرسةة العليةا لألسةاتذة مةن

األداء مقارن ةةة باألس ةةاتذة ال ةةذين وظفة ةوا توظيفة ةاً مباشة ة اًر ،وه ةةذا إن دل عل ةةى ش ةةيء

فإنما يدل على أهمية التكوين البيداغوجي في إعداد المعلم لمهنة التدريس.
-2-6هاا ضعوتاييااتع تااااّ عالف ضاايدعالثا ياادعول ا شااات ا :التةةي تةةن

علةةى وجةةود

عالقةةة ارتباطيةةه بةةين االتجةاه نحةةولقااايياعالتكااوينعالةيااخا وجم ودافعيةةة اإلنجةةاز لةةدى

خريجةةي المةةدارس العليةةا لألسةةاتذة ،وللتحقةةق مةةن صةةحة هةةذه
معلمةةي المرحلةةة االبتدائيةةة ّ
الفرضةية تةم اسةتخدام معامةل ارتبةاط ةي اون لفحة العالقةة االرتباطيةة بةين الةدرجات
40

التي تحصل عليها أفراد العينة في بعةد االتجةاه نحومقةاييس التكةوين البيةداغوجي ،وبةين
الةةدرجات التةةي تحصةةلوا عليهةةا فةةي مقيةةاس الدافعيةةة لزنجةةاز ،وكانةةت النتةةائج مثلمةةا هةةي
موضحةفي الجدول رقم  )05أسفله
الجاااخوتع ااااعي:)05عيوضاااحعلمالاااتعاي تةااااطعةاااينعايتجااااهع اولقاااايياعالتكاااوينع
والخاالميدعلى جامعلخىعأال اخعالمي د.ع
المجال
االتج ة ةةاه نحومق ة ةةاييس التك ة ةةوين البي ة ةةداغوجي /

الدافعية لزنجاز

العينة

معامل االرتباط

27

0.58

**

مستوى الداللة
0.01

**عخالدعه خعل توىعالخيلدع0.01ع
يتضة مةةن خةةالل نتةةائج الجةةدول رقةةم  )05اعةةاله وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة دالةةة
خريجةةي
بةةين االتجةةاه نحومقةةاييس التكةةوين البيةةداغوجي لةةدى معلمةةي المرحلةةة االبتدائيةةة ّ

المةةدارس العليةةا لألسةةاتذة ،حي ة

بلغةةت قيمةةة معامةةل االرتبةةاط  )0.58وهةةي قيمةةة دالةةة

عند مستوى الداللة ،)0.01عوهيييعتقةتعالف ضيدعالثا يد.
تتف ةةق نت ةةائج ه ةةذه الفرض ةةية م ةةع م ةةا توص ةةل إلي ةةه كاااااظاعواللملااا يعي )2004ف ةةي

دراستهما التي هدفت إلى معرفة طبيعةة االتجاهةات ومةدى مسةاهمة التخصة

ود ارسةة

مقررات نفسية في االتجاه نحوعلم النفس ،وقد كشةف التحليةل العةاملي فةي هةذه الد ارسةة
عةةن أربعةةة عوامةةل منهةةا إسةةهامات علةةم الةةنفس فةةي جوانة

بعلم النفس ،حية

الحيةةاة ،واالسةةتمتاع المعرفةةي

كانةت طبيعةة االتجاهةات ايجابيةة ،وهةذا أيضةا مةا بينةه كةل مةن ةيامع

ي ،)Bateعومواويعي)2012عاللة ة ةةذان أكة ة ةةدا علة ة ةةى أن اسة ة ةةتخدام علة ة ةةم الة ة ةةنفس فة ة ةةي حة ة ةةل
المش ةةكالت اإلنس ةةانية بوض ةةع الخط ةةط المس ةةتندة إل ةةى عل ةةم ال ةةنفس المعرف ةةي ي ةةؤدي إل ةةى

تنشيطها وتنظيمها وتطويرها.ع

ويمكة ةةن تفسة ةةير النتة ةةائج المتوصة ةةل إليهة ةةا بة ةةوعي واهتمة ةةام المعلمة ةةين دوادراكهة ةةم

لوظيفية المضامين المعرفية من حي

تمكينهم من فهم مشكالت التدريس عموماً سةواء

مةةا تعلةةق بةةالمتعلم أوالبرنةةامج الد ارسةةي الةةذي يتفاعةةل معةةه المةةتعلم ويشةةكل قنةةاة تواصةةل
41

بينهمة ةةا ،حي ة ة

َّ
أن اكتسة ةةا

األسة ةةاتذة لهة ةةذه المعرفة ةةة يحفة ةةزهم ألداء مهة ةةامهم التربوي ة ةةة

والبيداغوجيةةة ،ومةةن ثمةةة تحسةةين مسةةتوى إنجةةازهم ،ممةةا يةةدل علةةى حسةةن إنجةةاز تعكسةةه
دافعية مرتفعة عند المعلمين ،دواذا كانت دراسة مقاييس فةي علةم الةنفس بالمدرسةة العليةا
لألسةةاتذة تؤهةةل األسةةتاذ لفهةةم المةةتعلم ،فةةإن د ارسةةة مقةةاييس فةةي علةةوم التربيةةة كالمنةةاهج
وأسةةس بنائهةةا والتعليميةةة العامةةة وتعليميةةة الم ةواد تجعةةل األسةةتاذ قةةاد ار علةةى الةةتحكم فةةي

المف ة اهيم الوظيفيةةة التةةي لهةةا عالقةةة مباش ةرة بالممارسةةة المهنيةةة كفهةةم األسةةس الفلسةةفية
والعقلية ةةة والنفسة ةةية واالجتماعية ةةة لبنة ةةاء المنة ةةاهج ،وفهة ةةم المبة ةةاد األساسة ةةية لبية ةةداغوجيا
األهة ةةداف ،وفهة ةةم ق ة ةوانين التعليمية ةةة واسة ةةتخدامها فة ةةي المواقة ةةف التعليمية ةةة والتميية ةةز بة ةةين

الطرائق البيداغوجية المختلفةة للوصةول إلةى اختيةار االسةتراتيجيات التدريسةية المتنوعةة،
وكذا فهم المفاهيم األساسية في علةم التقةويم عمومةاً ومةا يترتة

بناء االختبارات واستثمار نتائجها.

علةى ذلة مةن قةدرة فةي

-3-6هاا ضعوتايياااتع تااااّ عالف ضااايدعالثالثااادعول ا شاات ا :التةةي تةةن

علةةى وجةةود

عالق ةةة ارتباطي ةةه ب ةةين االتجة ةاه نحوت ةةأطير التك ةةوين البي ةةداغوجي ودافعي ةةة اإلنج ةةاز ل ةةدى

خريجةةي المةةدارس العليةةا لألسةةاتذة.عوللتحقةةق مةةن صةةحة هةةذه
معلمةةي المرحلةةة االبتدائيةةة ّ
الفرضةية تةم اسةتخدام معامةل ارتبةاط ةي اون لفحة العالقةة االرتباطيةة بةين الةدرجات
التي تحصةل عليهةا أفةراد العينةة فةي بعةد االتجةاه نحوتةأطير التكةوين البيةداغوجي ،وبةين
ال ةةدرجات الت ةةي حص ةةلوا عليه ةةا ف ةةي مقي ةةاس دافعي ةةة اإلنج ةةاز وكان ةةت النتةةائج مثلمةةا ه ةةي

موضحة في الجدول رقم  )06ع
الجخوتع اعي:)06عيوضحعلمالتعاي تةاطعةاينعايتجااهع اوتا طي عالتكاوينعوالخاالميادع
لى جامعلخىعأال اخعالمي د.ع
المجال
االتجاه نحوتأطير التكوين البيداغوجي /
الدافعية لزنجاز

ا .دالة عند مستوى الداللة 0.01
42

العينة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

27

0.09

ا دالة

يتض ة مةةن خةةالل نتةةائج الجةةدول رقةةم  )06عةةدم وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة دالةةة
خريج ةةي
بةةين االتجةةاه نحوتةةأطير التكةةوين البيةةداغوجي لةةدى معلمةةي المرحلةةة االبتدائيةةة ّ

المدارس العليا لألساتذة ودافعيتهم لزنجاز ،حي

بلغت قيمةة معامةل االرتبةاط )0,09

وهي قيمة غير دالة عند مستوى الداللة )0.01عوعليه ترف

الفرضية الثالثة.

ج ةةاءت ه ةةذه النتيج ةةة متفق ةةة م ةةع م ةةا توص ةةل إلي ةةه "زي ةةن ال ةةدين مصةةمودي" زواوي

 )2012فة ةةي بحثة ةةه حة ةةول مشة ةةكالت تكة ةةوين أسة ةةاتذة التعلة ةةيم الثة ةةانوي بالمدرسةةةة العلية ةةا
لألس ةةاتذة ،حية ة

أك ةةدت أغلبي ةةة إجاب ةةات العين ةةة ع ةةن عالق ةةة ال تحف ةةز عل ةةى االتص ةةال

باألسةةاتذة بمةةا يمكةةنهم مةةن طةةرح بع ة

اهتمامةةاتهم العلميةةة وتحفيةةزهم أكثةةر علةةى بةةذل

المزيد من الجهد لتحقيق تحصيل علمي يمكنهم من التعامةل مةع وظةائفهم ،وهةي نتيجةة
تستدعي المعالجة مةن خةالل إعةادة هيكلةة هةذه العالقةة ومعرفةة لمةاذا ينظةر لهةا الطلبةة
به ةةذه الص ةةورة؟ خاص ةةة ونح ةةن نعل ةةم أن االتص ةةال يمث ةةل العملي ةةة األساس ةةية ف ةةي تك ةةوين

الجان

الفكةري والسةلوكي للفةرد ،كمةا اتفقةت مةع نتةائج د ارسةة كةل مةنعلااامعولمل يادع

النظ ةرة السةةلبية التةةي يحملهةةا الطّلبةةة عةةن األسةةتاذ،
ي ،)2003التةةي توصةةلت إلةةى تأكيةةد ّ
الصةةورة التةةي يرغ ة الطّلبةةة أن يكةةون عليهةةا األسةةتاذ
حي ة ّبينةةت الهة ّةوة الموجةةودة بةةين ّ
الصورة التي هوعليها في الواقع ،كما يمكن تفسير هذه النتيجةة بغيةا
وبين ّ
ديداكتيكي بين مؤطري مقاييس التكوين البيداغوجي والطلبة األساتذة.

وجةود عقةد

-7علاصدعولقت اامعالخ ا د:ع
الش ة أن هةةذا البح ة

هةةدف إلةةى معرفةةة العالقةةة بةةين االتجاهةةات نحوبرنةةامج

التك ةةوين البي ةةداغوجي ودافعي ةةة اإلنج ةةاز ،حية ة

أن االس ةةتفادة م ةةن المعرف ةةة البيداغوجي ةةة

والخبرات النفسية والتربوية تؤدي إلى الرفةع مةن الدافعيةة لزنجةاز ،علةى اعتبةار أن هةذا
التكوين يجعل األستاذ يتفهم أكثر مشكالت وقضايا التعليم والتعلم.

أخي ار فةي ضةوء النتةائج المتوصةل إليهةا يمكةن تقةديم جملةة مةن االقت ارحةات نوجزهةا فةي

النقاط التالية
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 ال ةربط بةةين مضةةامين ب ةرامج التكةةوين ومشةةكالت التعلةةيم الميدانيةةة باسةةتثمار البحةةووالدراسات العلمية الجزائرية تحقيقاً للتوافق بين اإلطار النظري والممارسات العملية.

 -تقييم برامج التكةوين البيةداغوجي بةين فتةرة وأخةرى إلثرائهةا بةالخبرات الالزمةة المتعلقةة

بمجال التدريس عموماً ولتكون منطلقاً لتطوير برامج التكوين البيداغوجي.

 إج ةراء د ارسةةات ميدانيةةة تتبعيةةة لخريجةةي المةةدارس العليةةا لألسةةاتذة للتأكةةد مةةن تمكةةنهممن المهارات والقدرات المكتسبة.

 العمةةل علةةى الزيةةادة فةةي خريجةةي التكةةوين األولةةي بالمةةدارس العليةةا لألسةةاتذة اسةةتجابةلحاجيات الميدان ومعالجة لظاهرة التوظيف المباشر.

 -تفعيل االتفاقية بين و ازرة التربية الوطنية وو ازرة التعليم العالي والبح

العلمةي بوضةع

دفتة ةةر شة ةةروط يتة ةةوفر علة ةةى كة ةةل المواصة ةةفات الالزمة ةةة لتكة ةةوين معلمة ةةي مرحلة ةةة التعلة ةةيم

االبتدائي.
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