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واقع برامج تكوين معلمي المرحلة االبتدائية وعالقتها بأدائهم
التدريسي
 دراسة ميدانية بمدينة ورقلة -أ .بوحفص بن كرمية – أ .عبد السالم سعيّد
مديرية الرتبية –ورقلة
salama3900@univ-adrar.dz- benkrimabouhafs@gmail.com

امللخص :

هدفت هذه الدّراسة إىل معرفة واقع برامج تكوين معلمي املرحلة االبتدائية وعالقتها بأدائهم التدريسي.
ولتحقيق هذه األهداف ومجع البيانات مت اعتماد املنهج الوصفي وإعداد أداتني؛ األوىل استبانة لتقصي
واقع برامج تكوين املعلمني ،وتكونت من( )36فقرة .أمّا األداة الثانية فهي بطاقة مالحظة األداء التدريسي
تضمنت ( )38كفاية .طُبقت على عينة اختريت بطريقة عشوائية قوامها ( )216معلما ومعلمة مبدينة
ورقلة .وبعد حتليل البيانات أشارت النتائج إىل :
 وجود قصور يف برامج تكوين املعلّمني. مستوى األداء التدريسي العام للمعلمني كان متوسطا ومل يبلغ حد اإلتقان املقدر بـ  %75من الدرجةالكلية لبطاقة املالحظة .
 عدم وجود عالقة دالّة إحصائيا بني واقع برامج تكوين املعلمني أثناء اخلدمة وبني مستوى أدائهمالتدريسي .
ويف ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة مبجموعة من التوصيات.
الكلمات املفتاحية :برامج التكوين أثناء اخلدمة ،األداء التدريسي.
Astract
This study aimed at identifying the reality of a Training Program for Teachers of primary
school and correlation with their and it teachers Teaching performance.
To achieve the objectives, we adapted the descriptive methodology data collection that has
)been done through two major research tools: The first one: a questionnaire consisting of (36
items .
The Second tool is a Teacher's observation checklist, to measure the performance of the
competencies consisting of (38) items. the study was applied on a sample of (216) teachers of
primary school from Ouargla.
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After applying the SPSS, the test results show:
-the existence of short comings towards Training Program for primary school teachers
-The teacher’s performance average score did not achieve the amount of perfection (75% of
)the total Observation Grid .
-No significant correlation between In-service training Program and the level of their
teaching performance .
The study introduced some recommendations based on its results.
Key words: In-service training, Teaching performance.

املقدمة
لقد أدركت اجملتمعات اليت حققت تقدما يف شتى اجملاالت أن تنمية الثروة البشرية تعترب املدخل
احلقيقي والرئيس للتنمية الشاملة ،وإميانا منها بأن كل تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أساسها
نظام تربوي قوي دفعها للبحث دوما لتطوير نظمها الرتبوية وتسخري كل اإلمكانات املادية والبشرية.
ومادام التكوين أثناء اخلدمة يعد عامال من عوامل االرتقاء مبهنة التعليم ،وجب التخطيط والتنظيم
الكافيني للقيام به ،وذلك بإتاحة الفرصة جلميع املعلمني بتلقي دورات وأيام تكوينية وفق سياسة موضوعية
تكون موضع التقييم والتقويم والتحسني باستمرار ( ،)62 :1وذلك بغية تعزيز ما كان إجيابيا وتفادي ما
يظهر فيها من نقص أو قصور أو مجود يف أمناط التكوين.
ومن هذا املنظور أولت هاته اجملتمعات عملية إعداد وتكوين املعلم عناية فائقة؛ إذ أن فاعلية املؤسسات
التعليمية تعتمد اعتمادا مباشرا على مستوى أداء العاملني بها ،أضف إىل ذلك أن مهنة التدريس تعترب
من املهن الفنية الدقيقة اليت تتطلب يف من ميارسها

 -باإلضافة إىل بعض اخلصائص املعرفية

واالنفعالية  -الكثري من الكفايات التدريسية وخباصة ما تعلق منها مبراحل سري الدرس انطالقا من
كفاية التخطيط مرورا بكفاية التنفيذ ووصوال إىل كفاية التقويم ،واليت يطلق عليها الكثري من
الباحثني تسمية الكفايات التدريسية األساسية.
ولقد أوردت األدبيات الرتبوية الكثري من التعاريف للتكوين أثناء اخلدمة منها تعريف "املفرج"2007 ،
الذي عرفته بأنه "تلك العمليات النمائية اليت يتلقاها املعلم أثناء اخلدمة لضمان مواكبة التطوير الذي
يطرأ على املنهج وطرائق التعليم نتيجة التطور االجتماعي والتقين املستمر" (.)9 :2
وتعد قضية تكوين املعلمني أثناء اخلدمة من القضايا اليت كانت وال تزال حتتل مكان الصدارة يف
خمتلف األنظمة التعليمية ،بوصفها عملية حتسني أداء املعلم واالرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية
لتحقيق مجلة من األهداف عدد "شوق "2001 ،بعضا منها يف:
 االهتمام بتخطيط النشاط املدرسي وتنفيذه وتقوميه مبا حيقق األهداف الرتبوية. االطالع على أحدث النظريات الرتبوية والنفسية ،والطرق الفعالة ،وتقنيات التعليم احلديثة واستخداماألساليب اجلديدة مثل :التعليم الذاتي وأسلوب حل املشكالت.
 إعداد معلمي املستقبل إلجراء البحوث الرتبوية اليت تسهم يف إجياد حلول ملشكالت كل من املتعلمنيواملناهج الدراسية واإلدارة املدرسية وغريها.
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 العناية بالتطبيقات العملية لنظريات الرتبية وعلم النفس وعدم الرتكيز على اجلوانب النظرية فقط،واالهتمام بطرائق التدريس احلديثة.
 إعداد املعلم ملهماته األخرى مثل :إرشاد الطالب وتوجيههم وحل مشكالتهم ،وتعاونه مع إدارة املدرسةوأولياء األمور وخمتلف قيادات اجملتمع ،وإسهامه يف خدمة بيئة املدرسة على وجه العموم (.)215 :3
وعليه كان من البديهي أن يكون مقدار استفادة املعلمني من العمليات التكوينية -متى توفرت شروط
جناحها  -سببا لتفاوتهم يف مستوى أدائهم للكفايات التدريسية وذلك من حيث التخطيط والتنفيذ
والتقويم للعملية التدريسية.
وجيدر بالذكر أن موضوع الكفايات حيتل مكانة هامة يف األدب الرتبوي نظرا ملا حتدثه من فعالية يف
األداء التدريسي ،واليت صارت تطلق كمؤشر ملا يتمتع به موظفو قطاع الرتبية عند تأديتهم ألعماهلم
وممارستهم ملهامهم مبستوى حمدد من اإلتقان ،واليت تعرف بأنها "القدرات اليت يظهرها املعلمون يف أثناء
نشاطهم التدريسي" (.)194 :4
ويستخدم الباحثون يف جمال قياس الكفايات وسائل متعددة أهمها:
 تقديرات املتعلمني نظرا الحتكاكهم ومعرفتهم باملعلم من مجيع النواحي. تقديرات املعلمني عن أنفسهم مستعينني يف ذلك مبقاييس وقوائم املالحظة الذاتية. تقديرات الرؤساء (املشرفون الرتبويون ،املديرون) اليت تكون على إثر الزيارات الصفية. املالحظة املنظمة لسلوك املعلم داخل حجرة الدراسة وخارجها ،واليت يعتربها "كريم وآخرون" (:1 )276أنها أفضل املعايري.
مشكلة الدّراسة:
لقد أصبح من املسلم به أن مهنة التعليم تتطلب من القائمني عليها أن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة
واالستعداد املهنيني ،فإذا كان التكوين أثناء اخلدمة يُعد من الضروريات الالزمة يف مجيع الوظائف واملهن،
فإنه يف مهنة التعليم يصبح أكثر من ضرورة ،ومطلبا أساسيا ملالحقـة التطور املعريف من املعلم حتى
يواكب ويغـدو عضوا فعاال يف مهنة التعليم له من الكفايات ما يؤهله هلذه العضوية ،األمر الذي يستدعي
وجود برامج تكوينية مالئمة لتأهيل املعلمني ،تسهم يف تزويدهم باملعلومات واملبادئ األساسية ،إذ أن نوعية
أداء املعلمني تعتمد إ ىل حد كبري على الربامج اليت تعدهم بعد التحاقهم مبهنة التعليم ،واليت يف ضوء
أهدافها العامة يتوقع أن ميتلك املعلمون العديد من الكفايات التدريسية األدائية.
فإذا كانت هذه الربامج جيدة ومرغِّبة فإن خمرجات الرتبية تكون فعـالة ،وهو ما يوافق الطرح القائل بأن
بر امج إعداد املعلميـن يف أي بلد من بلدان العامل تؤثر يف نوعية الرتبية يف ذلك البلد ( ،)254 :5خاصة يف
هذا الظرف الذي أصبح فيه البحث عن النوعية يفرض نفسه بصورة غري مسبوقة يف تاريخ البشرية ،كما
باتت نوعية تكوين املوظفني من مقومات املردود احلسن جلميع املؤسسات.

344

مجلة :تطوير العلوم االجتماعية

ISSN: 1112-9212

مخبر استراتيجيات الوقاية ومكافحة المخدرات في الجزائر  -جامعة الجلفة

مجلد 10 :عدد 02 :الجزء01 :

2017

وانطالقا من أنه قد يكون لنوعية الربامج التكوينية آثار على نوعية األداء والفعالية التدريسية أورد
"بركات" ( )13 :6يف دراسته دراسة قام بها "رودولف"( )Rudolph 2002أبرز فيها "أثر التدريب أثناء
اخلدمة على اجتاهات املعلمني وكفاءتهم وفعاليتهم املهنية" تكونت عينة الدراسة من ( )35معلما ومعلمة،
حيث توصلت الدراسة إىل نتائج عديدة كان أهمها التأثري اإلجيابي هلذه الدورات التدريبية يف فعالية
املعلمني التدريسية.
كما اهتم الباحثان (شعلة وعبد العزيز ) 1998 ،بالتحقق من فاعلية التدريب أثناء اخلدمة على كل
من األداء التدريسي واالجتاهات حنو مهنة التدريس لدى مدرسي مادة العلوم يف املرحلة األساسية ،وهلذا
الغرض مت إجراء البحث على عينة مكونة من ( )75معلما ومعلمة ممن يدرسون مادة العلوم مبدارس
القاهرة الكربى ،وقد أسفرت النتائج عن وجود أثر جوهري للتدريب أثناء اخلدمة على األداء التدريسي،
وذلك على جماالت :إدارة الوقت والتخطيط للدرس وتنفيذه وتقويم التالميذ (.)11 :6
وباملثل فإن (ديراني ) 1995 ،أجرى دراسة يف األردن هدفت إىل التعرف على درجة "فعالية برنامج التأهيل
الرتبوي للمعلمني من محلة درجة البكالوريوس يف حتسني ممارساتهم التعليمية" أبرز فيها وجود مشكالت
واجهت املعلمني أثناء الدراسة منها ما هي شخصية ككثرة الواجبات واملسؤوليات األسرية وعدم توفر الوقت
الكايف للقيام بالواجبات وصعوبة املواصالت ،ومنها ما هي مشكالت عامة كأسلوب التدريس التقليدي (:7
.)100
ومثة دراسة ميدانية أخرى قام بها (مومين )1994 ،يف اجملتمع األردني بهدف التعرف على مدى فاعلية
برامج التدريب أثناء اخلدمة يف اكتساب معلمي الرتبية االجتماعية والوطنية املهارات الالزمة للتدريس،
على عينة مكونة من ( )150معلما ومعلمة ،و( )34مشرفاً تربوياً توصلت إىل النتائج اآلتية :أن درجة فاعلية
برامج التدريب أثناء اخلدمة لدى املعلمني يف هذه املوضوعات كانت مرتفعة من وجهة نظر املعلمني
أنفسهم يف جماالت :التخطيط ،واملواد التدريبية ،ومتوسطة يف جماالت :طرق وأساليب التدريس واستخدام
التقنيات ووسائط التعليم (.)11 :8
ومما ال شك فيه أن ضعف األداء التدريسي للمعلم له مربراته وأسبابه؛ ففي الوقـت الذي يذهـب فيه
البعض إىل القـول بأن تدريب امل علم يعانـي من عـدم وضوح يف الرؤية بالنسبة لهأهـداف احلالية واملستقبلية
املوضوعة كأساس لتدريبه وذلك بسبب غياب فلسفـة واضحة هلذا التدريب ترشده وتوجه خطواته وحتدد
له األهداف ،يذهب البعض اآلخر إىل القول بأن األساليب القائمة حاليا لتدريب املعلم مل تعد قادرة على
إكسابه الكفايات املطلوبة لعمله املتغري ،كما أنها مل تعد قادرة على متكينه من استخدام ما أتاحه له
التقدم التكنولوجي من إمكانات تعليمية ،أضف إىل ذلك أنها مل تعد تساعـده على مواجهـة املواقف
احلقيقيـة يف الفصل ،ناهيك عن عدم مساعدته على تنمية نفسه وتعليم ذاته (.)137 :9
وتأسيسا على ما سبق تربز أهمية إجراء الدراسة احلالية وذلك بالوقوف على واقع تكوين املعلمني أثناء
اخلدمة وأيضا على مستوى أدائهم التدريسي ،وكذا دراسة العالقة بني هذين املتغريين ،أمال يف الوصول إىل
نتائج يعتد بها ،و هذا بعد اإلجابة عن ما سيدرج حتت هذه اإلشكالية من تساؤالت.
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تساؤالت الدراسة:


ما واقع برامج تكوين معلمي املرحلة االبتدائية مبدينة ورقلة ؟



ما مستوى األداء التدريسي لدى معلمي املرحلة االبتدائية ؟



هل توجـد عالقة دالة إحصائيا بني واقع برامج تكويـن املعلمني أثنـاء اخلدمة ومستوى أدائهم
التدريسي ؟

فرضيات الدّراسة:
حتاول الدراسة احلالية التحقق من الفرضيات التالية:


يوجد قصور يف برامج تكوين املعلمني أثناء اخلدمة.



ال يبلغ األداء التدريسي للمعلمني حد اإلتقان احملدد بـ  %75من الدرجة الكلية على بطاقة
مالحظة أداء الكفايات التدريسية.



توجـد عالقة دالة إحصائيا بني واقع برامج تكويـن املعلمني أثنـاء اخلدمة ومستوى أدائهم
التدريسي.

التعريف اإلجرائي ملتغريات الدراسة:
التكوين أثناء اخلدمة :تعرف "الفتالوي" التكوين الذي يتلقاه املعلم بأنه "كل ما جيري من عمليات
اإلعداد والتدريب قبل اخلدمة ويف أثنائها حنو معارف امل علم وقدراته وحتسني مهاراته وأدائه الرتبوي مبا
يتالءم والتطور يف جوانب اجملتمع املختلفة وهي تبدأ يف مؤسسة اخلدمة وتستمر يف أثنائها" (.)64 :10
ويعرف واقع التكوين أثناء اخلدمة إجرائيا يف هاته الدراسة بأنه موقف املعلمني الراهن من الربامج
التكوينية املؤ طرة من قِبل املشرفني الرتبويني املقدمة هلم أثناء اخلدمة واليت تظهر من خالل حمصلة
استجاباتهم على بنود املقياس املستخدم يف الدراسة.
الكفايات التدريسية :يعرف" العتييب  "1997الكفاية بأنها "جمموعة من املعارف ،والقدرات ،واملهارات،
واالجتاهات اليت ينبغي أن ميتلكها املعلم ،ويكون قادرا على تطبيقها بفاعلية وإتقان أثناء التدريس ويتم
اكتسابها من خالل برامج اإلعداد قبل اخلدمة والتدريب والتوجيه أثناءه" (.)95 :11
األداء :جاء يف تعريف األداء بأنه "ما يتمكن الفرد من حتقيقه آنيا من سلوك حمدد ،وما يستطيع
املالحظ اخلارجي أن يسجله بأعلى درجة من الوضوح والدقة" (.)12
ويعرفها "طعيمة" بأنها "خمتلف أشكال األداء اليت متثل احلد األدنى الذي يلزم لتحقيق هدف ما ،فهي
عبارة عن جمموع االجتاهات وأشكال الفهم واملهارات اليت من شأنها أن تيسر للعملية التعليمية حتقيق
أهدافها العقلية والوجدانية والنفس حركية" (.)25 :13
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ويعرف الباحثان األداء التدريسي إجرائيا بأنه املدى الظاهر للقدرات واملهـارات اليت يظهرها املعلم أثناء
أدائه وممارسته لهأنشطة التدريسية من ختطيط وتنفيذ وتقويم ،واليت تقاس بالدرجة اليت حيصل عليها
املعلم املالحَظ واملقارنة حبد اإلتقان احملدد بـ  %75من الدرجة الكلية على بطاقة املالحظة املعدة.
إجراءات الدّراسة:
منهج الدراسة:
ملّا كان هدف الدراسة هو معرفة واقع برامج تكوين املعلمني أثناء اخلدمة ومدى تأثريها على أدائهم
التدريسي فإن ذلك يستدعي منا استخدام املنهج الوصفي الذي يقوم "على مجع البيانات عن الظاهرة قيد
الدراسة بغرض اختبار الفرضيات أو اإلجابة عن أسئلة الدراسة املتعلقة بالوضع الراهن لهأفراد" (.)26 :14
جمتمع الدّراسة وعيّنته:
يتحدد اجملتمع األصلي هلذه الدراسة جبميع معلمي املرحلة االبتدائية مبدينة ورقلة والبالغ عددهم
( )1187معلما ومعلمة يتوزعون على ( )14مقاطعة تربوية .أما عينة الدراسة فشملت ( )216منهم،
اختريوا بالطريقة العشوائية ،مع إضافة ( )30معلما للعينة االستطالعية ،مما يعين أن نسبة املشاركني يف
الدراسة ( )%20,72من اجملتمع األصلي.
أدوات الدراسة:
لتحقيق غرض الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها صمم الباحثان أداتني هلذا الغرض؛ أوالهما استبانة
لقياس واقع برامج تكوين املعلمني أثناء اخلدمة ،وثانيهما بطاقة مالحظة األداء التدريسي للمعلمني.
أ  -األداة األوىل :تتكون االستبانة من ( )36فقرة موزعة على ( )04أبعاد هي :حمتوى العملية التكوينية
( 10فقرات) ،املكوِّن ( 08فقرات) ،مكان التكوين ( 08فقرات) ،وقت التكوين ( 10فقرات) وتكون إجابة
املفحوصني وفق سلم "ليكرت" مخاسي التقدير ،بإعطاء الدرجات  5،4،3،2،1الفقرات املوجبة على أن تعكس
هذه األوزان يف حالة الفقرات السالبة.
اخلصائص السيكومرتية لالستبانة:
للتحقق من مدى صالحية األداة مت تطبيقها على عينة استطالعية قوامها ( )30معلما ومعلمة من
جمتمع الدراسة وخارج عينتها.
فبالنسبة للصدق مت االعتماد على كل من صدق احملتوى ) (Content validityحيث مت عرض األداة
على  7حمكمني من ذوي االختصاص ،إذ طلب منهم إبداء مالحظاتهم واقرتاحاتهم حول مدى وضوح
التعليمات ثم مدى مناسبة الفقرات وانتمائها لبعدها احلقيقي ،وأخريا مدى دقة وسالمة الصياغة اللغوية.
مع اإلشارة إىل أن اعتماد قبول كل متطلب من متطلبات التحكيم كان يف حالة حتقيقه لنسبة اتفاق
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قدرها  %80من احملكمني بعد تطبيق معادلة "كوبر" ،وأيضا بطريقة الصدق التمييزي باختيار أسلوب
املقارنة الطرفية حيث بلغت قيمة "ت" احملسوبة ( )5,90وهي قيمة دالة عند.0,01
أما الثبات ) (Reliabilityفقد مت قياسه باالعتماد على طريقة التجزئة النصفية ) )Split-halfحيث
بلغت قيمة "ر" احملسوبة ( ،)0,91وأيضا بطريقة االتساق الداخلي (ألفا كرومباخ) واليت بلغت قيمته
(.)0,92
بناء على ما تقدم يتضح أن األداة استوفت شروط االختبار اجليد بتمتعها بدالالت صدق وثبات مرتفعني
جيعلها حمل ثقة تفي بأغراض هذه الدراسة.
ب  -األداة الثانية بطاقة مالحظة األداء التدريسي :وتتكون من )38( :فقرة موزعة على ثالث جماالت هي:
تقويم الدرس ( )07كفايات ،تنفيذ الدرس ( )21كفاية ،التخطيط للدرس ( )10كفايات .وتكون إجابة
املفحوصني وفق سلم "ليكرت" مخاسي التقدير ،وتعطى الدرجات  5،4،3،2،1للفقرات املوجبة على أن
تعكس هذه األوزان يف حالة الفقرات السالبة .وقد حدد الباحثان درجة أوحمك إتقان أداء الكفايات عند
احلصول على درجة تساوي ( )152فأكثر وهي متاثل النسبة ( )%75من اجملموع الكلي لدرجة املفحوص
على بطاقة املالحظة.
اخلصائص السيكومرتية لبطاقة املالحظة:
للتحقق من مدى صالحية األداة مت تطبيقها على عينة استطالعية قوامها ( )30معلما ومعلمة من
جمتمع الدراسة وخارج عينتها.
فبالنسبة للصدق مت االعتماد على كل من صدق احملتوى ) (Content validityحيث مت عرض
األداة على  7حمكمني من ذوي االختصاص ،إذ طلب منهم إبداء مالحظاتهم واقرتاحاتهم حول مدى
مالءمة البدائل ومناسبة عددها ،وأيضا يف مدى وضوح فقرات أداة الدراسة يف وصف األداء املراد مالحظته
ومدى انتمائها للبعد ،ثم مدى كفاية العبارات لتغطية كل بعد ،وأخريًا يف مدى سالمة ودقة الصياغة
اللغوية ،مع اإلشارة إىل أن اعتماد قبول كل متطلب من متطلبات التحكيم كان يف حالة حتقيقه لنسبة
اتفاق قدرها  %80من احملكمني بعد تطبيق معادلة "كوبر" ،وأيضا بطريقة الصدق التمييزي باختيار
أسلوب املقارنة الطرفية حيث بلغت قيمة "ت" احملسوبة ( )10,59وهي قيمة دالة عند .0,01
أما الثبات ) (Reliabilityفقد مت قياسه باالعتماد على طريقة االختبار وإعادة االختبار " Test
 "Retestوبفارق زمين مقداره عشرون يوما بني التطبيقني ،باعتماد معامل "ارتباط بريسون" حيث بلغت
قيمة االرتباط بني التطبيقني ( )0,85للمقياس ككل ،وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ،0,01
وأيضا بطريقة االتساق الداخلي (ألفا كرومباخ) واليت بلغت قيمته (.)0,84
بناء على ما تقدم يتضح أن األداة (بطاقة املالحظة) استوفت شروط االختبار اجليد بتمتعها بدالالت
صدق وثبات مرتفعني جيعلها حمل ثقة تفي بأغراض هذه الدراسة.
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أساليب املعاجلة اإلحصائية:
للتوصل إىل النتائج متت االستعانة باألساليب اإلحصائية التالية:
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية. معامل االرتباط بريسون.عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
عرض ومناقشة نتائج الفرضية األوىل :نصت الفرضية األوىل على ما يلي :يوجد قصور يف برامج تكوين
املعلمني أثناء اخلدمة.
والختبار صحة الفرض استخدمت التكرارات واملتوسطات احلسابية والنسب املئوية لكل بعد وللدرجة
الكلية للمقياس ،ومن أجل مناقشة النتائج مت اعتماد متوسط األبعاد ومتوسط املقياس كمعايري .ونتائج
اجلدول رقم ( (01تبني ذلك.
اجلدول رقم ( )01يبني نتائج استجابات عينة الدراسة على االستبانة.
األبعـاد
حمتوى العملية

عدد الفقرات

متوسط
االستجابة

متوسط املقياس

10

27,37

30=3×10

املكون

08

25,08

24=3×8

بيئة التكوين

08

24,19

24=3×8

وقت التكوين

10

27,37

30=3×10

الدرجة الكلية

36

105,62

108=3×36

التكوينية

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم ( )01يكون الفرض قد حتقق بالنسبة لبُعدي حمتوى العملية
التكوينية ووقت التكوين وأيضا بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس.
وفيما يلي حتليل للنتائج حسب كل بعد:
النتائج املتعلقة ببعد حمتوى العملية التكوينية :من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم ( )01نلحظ
إمجاع عينة الدراسة مبتوسط استجابة قدره ) (27,37وهو متوسط أدنى من متوسط املقياس املقدر بـ
( ،) 30وهو ما يفسر أن واقع حمتوى هذه العمليات يغلب عليها طابع الروتني ،كما أنها بعيدة كل البعد
عن مسايرة املستجدات الرتبوية واليت ال ترتبط يف كثري من األحيان بالواقع التدريسي ،مع تركيزها على
تلقني املعارف اليت يفرتض معرفة املعلمني هلا حبكم مؤهالتهم العلمية ،كما أن املعلمني ال يُستشارون عند
إعداد هذه الربامج.
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النتائج املتعلقة ببعد املكون :مما يستشف من استجابات املعلمني البالغة ) (25,08أنها مل ترق إىل املستوى
الرتبوي املطلوب مما يدل على وجود مكونني غري قادرين على تلبية احلاجات التدريسية ملتكونيهم ،ويرجع
ذلك إما لعدم امتالكهم هلا أو نتيجة استعماهلم لوسائل تقليدية وروتينية تظهر يف كثري من األحيان يف
شكل إعادة قراءة مضامني طلب منهم تبليغها إىل املتكونني.
النتائج املتعلقة ببيئة )مكان( التكوين :أكدت عينة الدراسة مبتوسط استجابة قدر بـ ) )24,19وهو
متوسط ال يرقى إىل املستوى الرتبوي املطلوب؛ من أن مكان انعقاد العمليات التكوينية غري مناسب وغري
مالئم لهأنشطة التكوينية والذي عادة ما تكون يف مدارس ال تتوفر على املستلزمات واألجهزة والتقنيات
الضرورية ملثل هذه العمليات.
النتائج املتعلقة ببعد وقت التكوين :تؤكد عينة الدراسة من خالل االستجابات البالغة ) )27,37على أن
توقيت انعقاد العمليات التكوينية ال يتم اختياره بشكل مناسب والذي يتم عادة دومنا مراعاة للظروف
املناخية للمنطقة وال لالرتباطات األسرية للمعلمني ،ناهيك عن عدم االلتزام مبواعيدها .وهو ما يتفق مع
نتائج دراسة (ديراني.)7( )1995 ،
عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:
نصت الفرضية الثانية على ما يلي :ال يبلغ األداء التدريسي للمعلمني حد اإلتقان احملدد بـ %75من
الدرجة الكلية على بطاقة مالحظة أداء الكفايات التدريسية.
والختبار صحة الفرض استخدمت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية على مستوى
املقياس ككل وعلى مستوى كل جمال من جماالته .ونتائج اجلدول رقم ( )02تبني ذلك.
اجلدول رقم ( )02يبني مستوى األداء التدريسي لعينة الدراسة على األداة ككل
وعلى كل جمال من اجملاالت الثالث.
عدد

املتوسط

االحنراف

متوسط

النسبة

مستوى

الرتبة

البعــد

الكفايات

احلسابي

املعياري

اإلتقان

املئوية

األداء

النظري
01

التخطيـط

10

40, 03

02,59

40

%75,05

عال

02

التنفيـذ

21

79,15

07,15

84

%70,66

متوسط

03

التقويـم

7

26,44

02,62

28

%70,82

متوسط

38

145,64

11,03

152

%71,82

متوسط

الدرجـة الكليـة

يتضح من اجلدول السابق أن بُ عد تنفيذ الدرس حصل على مستوى أداء متوسط مقارنة حبد اإلتقان
احملدد بـ  % 75من الدرجة الكلية حيث بلغ ( ،)%70,66وأن بُعد تقويم الدرس هو أيضا حصل على
مستوى أداء متوسط إذ بلغ ( ،)%70,82يف حني حصل بُعد التخطيط على مستوى عال من املمارسة قدر بـ
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( (%75,05ليتضح يف األخري أن مستوى األداء التدريسي لدى عينة الدراسة على األداة ككل كان بدرجة
متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسابي العام ) (145,64وهي نسبة تقدر بـ ( (%71,82من الدرجة الكلية

على بطاقة مالحظة أداء الكفايات التدريسية.
ويفسر الباحثان نتيجة ذلك إىل ضعف اإلعداد والتدريب القائم على منحى الكفايات ،كما يعود إىل
معاناة معلمي املرحلة االبتدائية الذين أنهكتهم كثرة الواجبات املهنية )مرافقة التالميذ عند اإلطعام،
مراقبتهم يف الساحة (...مع اكتظاظ األفواج الرتبوية يف غالب األحيان وضغط احلجم الساعي األسبوعي
للعمل ،باإلضافة إىل قيامهم بتدريس مجيع املواد باستثناء اللغات األجنبية ،األمر الذي حيول دون
امتالكهم وممارستهم اجليدة جلميع الكفايات .حيدث كل هذا يف ظل غياب عنصر املنافسة والتحفيز
نتيجة حصول كل املعلمني على نفس الرواتب والعالوات بغض النظر عن أداءاتهم .ويف ظل أيضا غياب
معايري موضوعية عند انتقاء من يلتحق برتبة معلم مدرسة ابتدائية أو عند االنتقاء حلضور برامج التأهيل
والتكوين.
غري أن ما لوحظ يف اجلدول السابق أن ممارسة كفاية التخطيط للدرس كانت مبستوى عال واليت مت
تفحصها من خالل سجالت ودفاتر اإلعداد اليومي ،إذ قدر متوسطها احلسابي بـ ) (40,03وهي ما متثل
نسبة .%75,05
يرى الباحثان أن من األسباب اليت تكمن وراء ذلك يعود إىل احلجم الكبري لهأعمال اإلدارية املوكلة لكل
من املشرف الرتبوي ومدير املدرسة مما جيعل من عملية مراقبة أعمال املعلم من خالل هذه الكفاية عملية
سهلة وممكنة يف أي وقت ،لتكون بذلك حمل متابعة دورية ومستمرة من قِبلهم سواء عند الزيارات الصفية
أو يف أثناء الرتسيم )التثبيت(.
كما أن هذه الكفاية تنمو لدى املعلمني بسبب ما يتوفر لديهم من وثائق مساعدة كاملنهاج ودليل املعلم،
والوثائق املرافقة .باإلضافة إىل أن غالبية املعلمني يعتربون أن هذه الكفاية هي من صلب عملهم ،وأنها عمل
روتيين يكتسب باخلربة.
عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:
نصت الفرضية الثالثة على أنه :توجـد عالقة دالة إحصائيا بني واقع برامج تكويـن املعلمني أثنـاء اخلدمة
ومستوى أدائهم التدريسي.
وللتحقق من وجود عالقة من عدمها مت حساب املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري ألفراد عينة
الدراسة على األداتني ،ثم حساب معامل االرتباط بينهما باستعمال معامل ارتباط "بريسون" وكانت النتائج
كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)03
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اجلدول رقم ( )03يبني العالقة بني واقع تكوين املعلمني أثناء اخلدمة ومستوى أدائهم التدريسي.
املتوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري

واقع برامج التكوين

105,62

11,03

األداء التدريسي

145,64

17,83

املتغريات

"ر" احملسوبة
0,002

"ر"

الداللة عند

اجملدولة

0,05

0,15

غري
دالة

يُظهر اجلدول رقم ( )03نتائج اختبار معامل االرتباط "بريسون" بني متوسط درجات عينة الدراسة على
مقياس واقع برامج التكوين ومتوسط أدائهم التدريسي ،حيث بلغت "ر" احملسوبة ( )0,002وهي قيمة أصغر
من قيمة " ر" اجملدولة اليت تساوي ( )0,15عند درجة احلرية ) (214ومستوى الداللة ( )0,05األمر الذي
يقود إىل رفض فرضية البحث وقبول الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة
إحصائية بني متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس واقع الربامج التكوينية ومتوسط أدائهم
التدريسي.
لتبني بذلك النتائج اليت بني أيدينا قناعة املعلمني من أن العمليات التكوينية بصيغها احلالية غري ذات
جدوى مما جيعلهم يعتمدون على مصادر أخرى الكتساب الكفايات التدريسية املطلوبة سواء عن طريق
احملاولة واخلطأ أو التقليد أو االحتكاك بالزمالء .كما أن غياب معايري موضوعية حتدد بها الفئات املعنية
حبضور العمليات التكوينية جيعل منها غري ذات جدوى بالنسبة لغالبية املستدعني هلا ،ونفس الشيء
بالنسبة لغري املعنيني بها ،خاصة مع وجود ذوي املستوى األكادميي املنخفض ،واملعلمني حديثي العهد
بالتعليم.
وما ميكن أن نستشفه أيضا من نتائج الفرضية أن التكوين بطابعه احلالي ال يزود املعلم بالقدر الكايف من
الكفايات التدريسية ومن ثم يصدق قول "لورسي" ( )102 :15حينما أشار إىل أن طبيعة برامج التأهيل
الرتبوي الذي تلقاه املعلمون من أنها مل تؤد إىل زيادة يف فاعلية املمارسات التدريسية.
االقرتاحات والتوصيات:
يف ضوء نتائج الدراسة ارتأى الباحثان تقديم مجلة من االقرتاحات والتوصيات أهمها:
 مراعاة آراء املعلمني عند التخطيط لربامج التكوين ،مع حتسني أساليب تنفيذها واختيار املكان والزماناملناسبني مبا يسمح للمعلمني من حضورها واالستفادة منها.
 مراجعة برامج إعداد وتكوين املعلمني احلالية للتأكد من مدى قدرتها على تنمية األداء التدريسيللمعلمني ،مع مراعاة آرائهم عند التخطيط هلا وتنفيذها وتقوميها ،وإتباع سياسة حازمة مع املتهاونني يف
األداء التدريسي.
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 إعادة النظر يف سياسة اختيار وتأهيل املعلمني ،بتحديد معايري دقيقة يف عملييت االنتقاء والقبوليتوالها متخصصون تربويون.
 العمل على إنشاء مراكز متخصصة للتكوين مزودة جبميع الوسائل واألجهزة واملعدات. ال قيام بدراسات مماثلة تشمل مناطق جغرافية أوسع ومستويات تعليمية خمتلفة لتشخيص جوانبالضعف يف األداء التدريسي ،وحتديد العوامل املسؤولة عن ذلك.
قائمة املراجع:
 - 1كريم حممد أمحد وآخرون .مهنة التعليم وأدوار املعلم فيها .شركة اجلمهورية احلديثة لتحويل
وطباعة الورق ،اإلسكندرية ،مصر.(2002) ،
- 2املفرج بدرية وآخرون .االجتاهات املعاصرة يف إعداد املعلم وتنميته مهنيا .وزارة الرتبية ،الكويت2007) ،
).
 - 3شوق حممود أمحد وحممود حممد مالك حممد سعيد .معلم القرن احلادي والعشرين .دار الفكر
العربي ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،مصر.(2001) ،
- Dodel, N, B (1993). selecting commpentcyout comes fotteachet edwation, 4
journal of teacher vol,1993. the
 - 5دندش فايز مراد وعبد احلفيظ ،األمني .دليل الرتبية العملية وإعداد املعلمني .دار الوفاء لدنيا
الطباعة والنشر ،الطبعة األوىل ،اإلسكندرية ،مصر.(2003) ،
 - 6بركات زياد .الدورات التدريبية أثناء اخلدمة وعالقة ذلك بفعالية املعلم واجتاهاته حنو مهنة
التدريس .جامعة القدس املفتوحة ،فلسطني.(2005) ،
 - 7أبو عطوان مصطفى عبد اجلليل مصطفى .معوقات تدريب املعلمني أثناء اخلدمة وسبل التغلب
عليها .رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية غزة ،فلسطني.(2008) ،
 - 8محاد حسن حممود والبهبهاني شحدة سعيد .اجتاهات معلمي احلكومة حنو الدورات التدريبية اليت
تلقوها أثناء اخلدمة مبحافظة غزة .جملة اجلامعة اإلسالمية ،اجمللد 19العدد الثاني ،من ص  343إىل
.(2011) 396
 - 9أبو كليلة هادية حممد .البحث الرتبوي وصنع السياسة التعليمية "حبوث ودراسات" .دار الوفاء لدنيا
الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،مصر.(2002) ،
 - 10الفتالوي سهيلة حمسن كاظم .كفايات التدريس .دار الشروق للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل،
عمان ،األردن.(2003) ،
 - 11فاضل حممد حممود .كفايات املدير العصري للمؤسسات اإلدارية والرتبوية .دار احلامد للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.)2009( ،
 - 12غريب عبد الكريم .املنهل الرتبوي "معجم موسوعي يف املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية
والديداكتيكية والسيكولوجية" .منشورات عامل الرتبية ،الطبعة األوىل ،الدار البيضاء ،املغرب.)2006( ،
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 - 13طعيمة رشدي أمحد .املعلم كفاياته إعداده وتدريبه ،ط  ،2دار الفكر العربي ،القاهرة.)2006( ،
 - 14الشايب عبد احلافظ .أسس البحث الرتبوي .دار وائل للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،عمان ،األردن) ،
.(2009
 - 15لورسي عبد القادر .حمددات فعالية الطريقة احلوارية للتدريس يف التعليم األساسي .رسالة
ماجستري غري منشورة ،جامعة اجلزائر.)1997( ،
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