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 ممخص الدراسة:

يتمحكر ىدؼ الدراسة حكؿ تبياف دكر التككيف أثناء الخدمة لمعممي التربية الخاصة في تحسيف 
التقكيـ ككفايات في مجاؿ كفايات التدريس، كيفية التكاصؿ البيداغكجي، كفايات  مستكل ادائيـ

معممي التربية الخاصة ، حيث تمثمت أىمية التككيف أثناء الخدمة في تحسيف مستكل أداء التكنكلكجيا
  بمراكز مدينة أـ البكاقي.

الخاصة التربية مدارس بقسمنا ىذه الدراسة إلى جانب نظرم كتطبيقي، كتـ إجراء الدراسة فقد 
( معمـ، كتمثمت أداة البحث في االستبياف المككف مف 73البكاقي، كتككنت عينة الدراسة مف ) أـ بمدينة

كاالنحراؼ ( بند، كما تـ اعتماد أساليب احصائية لمعالجة البيانات كالتي تمثمت في الكسط الحسابي 38)
ثناء الخدمة في تحسيف ، التي مف خالليا تكصمنا إلى نتائج البحث المتمثمة في: يساىـ التككيف أالمعيارم

ايات التقكيـ ككفايات مستكل أداء معممي التربية الخاصة كتنمية كفايات التكاصؿ ككفايات التدريس ككف
 .التكنكلكجيا بدرجة كبيرة

 الكممات المفتاحية:

 التككيف، التككيف اثناء الخدمة، األداء الكظيفي، التربية الخاصة.

Abstract : 

 The objective of the study revolves around showing the role of in-service training 

for special education teachers in improving their performance in the field of teaching 

competencies, pedagogical communication, assessment competencies and technology 

competencies. 

 Where we divided this study into a theoretical and applied side, and the study 

was conducted in the special education schools in the city of Oum El Bouaghi, and the 

sample of the study consisted of (73) teachers, and the research tool was the 

questionnaire consisting of (38) items, and statistical methods were adopted for data 

processing, which was represented in: Arithmetic mean and standard deviation, 

through which we reached the research results represented in: In-service training 

contributes to improving the performance level of special education teachers and 

developing communication competencies, teaching competencies, assessment 

competencies, and technology competencies to a large extent. 
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 مقدمة: 

يعد التككيف اثناء الخدمة أحد أشكاؿ التككيف في المنظكمة التربكية كخاصة عند  
المعرفي  لمتسارعالمعمميف كالمربيف كحتى المختصيف في التربية الخاصة، فيك ضركرة حتمية 

كالتطكرات الحديثة العممية كالتكنكلكجيا كمكاكبة التطكرات السريعة الحاصمة كاالنفجار 
تمؾ التغيرات اليائمة كالمستمرة في  سرعةالمعرفي بمختمؼ جكانبو، فمف أبرز سمات العصر 

يترتب عف ذلؾ مف تغيرات دائمة في النظـ لمكاجية تمؾ التغيرات  كماالمعارؼ اإلنسانية، 
ضركرم ال غنى عنو ك لتكيؼ معيا، لذلؾ فقد أصبح التككيف فعاؿ قبؿ كأثناء الخدمة كا

خاصة في مجاؿ تعميـ، فيك يعتبر احد أىـ أسس سياسات التككيف في النظاـ التربكم 
ا اف يككف منتكجيا تنافسيا إلى يالحديث، كيتعدل ذلؾ إلى كؿ مف المؤسسات التي ييم

مف خالؿ عممية التككيف الدائـ لمكظفييا، كتعتبر مسألة استثمار في رأس الماؿ البشرم، 
تككيف المعمميف احد أىـ عناصر تمؾ المؤسسات، كال شؾ اف األىمية المتزايدة  تمثؿ 
ضركرة ممحة لكافة الدكؿ بصفة عامة، إال انيا أكثر إلحاحا بالنسبة لمدكؿ النامية، كذلؾ 

التغيرات السريعة التي تطرأ عمى انكاع  بيدؼ تمكيف الفرد مف التكيؼ بسرعة كبفاعمية مع
كىك المعمـ  أالمنيا التعميـ، كالتي ال يمكف أف تقـك إال بقائد العممية التعميمية الميف كخاصة 

مف خالؿ تطكير كفاءاتو كقدراتو، مما يمكنو مف التأقمـ مع ىذا التراكـ المعرفي كىنا يتجمى 
كسيمة تفرضيا ظركؼ العصر الحديث ك معمميفالأداء  تحسيفدمة في خدكر التككيف أثناء ال

كذلؾ مف خالؿ القدرة في التعامؿ مع  غرفة الصؼكالميارات المختمفة لألستاذ داخؿ كخارج 
عدادىـ إعدادا متميزا، كىذا يتطمب نكعية متميزة مف  أطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة كا 

 ف األداء.التدريس كأساليب فعالة فيما يتعمؽ بعمميات التككيف في تحسي

في تحسيف أداء  أثناء الخدمةحيث ىدفت الدراسة الحالية إلى إبراز دكر التككيف 
مدينة أـ البكاقي، كىذا ما سنذكره في المذكرة التي جاءت  مدارسة الخاصة في معممي التربي



 مقدمة

 

 
 ب

"، كالتي داء معممي التربية الخاصةأتحسين  دور التكوين أثناء الخدمة فيتحت عنكاف:" 
)اإلطار  الفصل األول( فصكؿ بداية 04الذم يضـ ) الجانب النظري، فعمى جزأيتحتكم 

ىداؼ الدراسة أ، أىمية الدراسة، كيحتكم عمى: إشكالية، فرضيات الدراسة (العاـ لمدراسة
 كالدراسات السابقة. المنيج المستخدـ في الدراسة، المفاىيـ اإلجرائيةدكافع اختيار المكضكع، 

كمفاىيمو، تعريؼ التككيف  :تناكلنا فيو)التككيف أثناء الخدمة(   ثم الفصل الثاني
التككيف، التككيف كالمفاىيـ المرتبطة بو، أنكاع التككيف، مبادئ كأسس التككيف كأىميتو، 
ككذلؾ التككيف أثناء الخدمة خصائص عممية التككيف أثناء الخدمة كأخيرا أىمية كأىداؼ 

  التككيف أثناء الخدمة.

مفيـك األداء الكظيفي، عناصر )األداء الكظيفي( الذم يضـ:  الفصل الثالثثـ يميو  
األداء الكظيفي، محددات األداء الكظيفي، العكامؿ المؤثرة عمى األداء الكظيفي، اىمية األداء 

 الكظيفي، أنكاع األداء الكظيفي، ككذلؾ أىداؼ كتقييـ أداء العامميف.

مفيكـ المتمثؿ في:  (التربية الخاصة) كؿ:فيتمحكر ح الفصل الرابعأما فيما يخص 
فئات ذكم االحتياجات الخاصة، التربية الخاصة، مفيكـ األفراد ذكم االحتياجات الخاصة، 

، معمـ التربية الخاصة، أىمية أىداؼ التربية الخاصة، استراتيجيات تدريس التربية الخاصة
الخاصة، كفاءات معمـ التربية إعداد معمـ التربية الخاصة، مياـ معمـ ذكم االحتياجات 

 الخاصة.

 أما فيما يخص الجانب التطبيقي، فخصصناه لدراسة فصميف: 

( تـ فيو التطرؽ إلى الغرض مف الدراسة )االجراءات المنيجية لمدراسة الفصل الخامس
 األساسية، مجاالت الدراسة االستطالعية، نتائج الدراسة االستطالعية.
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نتائج الدراسة في ضكاء فرضيات الدراسة كالدراسات  الفصؿ السادس )عرض كمناقشة
 ـ النتائج المتكصؿ إلييا في ىذا البحث.ثالسابقة(، كصكال إلى خاتمة 
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 اإلشكالية:  -1

لقد شيدت دكؿ العالـ في السنكات األخيرة جممة مف التغيرات العممية كالتكنكلكجية كالمعمكماتية 
التي جعمت أنظمتيا التربكية تعيش أزمة عدـ قدرتيا عمى مكاكبة ىذه التغيرات، حيث شكمت ىذه 

قا لدعكات عديدة كالتي فرضت ضركرة إصالح أنظمتيا بجميع مدخالتيا التحديات بأبعادىا المختمفة منطم
 كعممياتيا مف أجؿ مكاكبة العصر.

مية المينية لممعمميف أصبحت ضركرة حتمية مف أجؿ القدرة عمى التكيؼ مع نلذلؾ نجد أف الت
تاذة ف األسيتكك ي فالتسارع المعرفي كالمعمكماتي كالتكنكلكجي اليائؿ، كبالتالي نجد ىناؾ نقص كبير 

ذكم االحتياجات الخاصة، كىذا ما يتطمب لالتربية الخاصة كمختصي  يكالمعمميف كخاصة معممي كمرب
برامج تككينية كتدريبية أثناء الخدمة لمرفع مف مستكل أدائيـ كتطكير مياراتيـ التعميمية المعرفية كتعريفيـ 

يـ ذكم االحتياجات الخاصة، حتى يتسنى لممعمميف باالتجاىات كاألساليب الحديثة المتطكرة في تربية كتعم
 .غير كافي لتطكير كفاياتيـالتكيؼ مع ىذا التسارع المعرفي اليائؿ، حيث أصبح التككيف األكلي 

باإلضافة إلى ذلؾ نجد أف التككيف أثناء الخدمة غير كافي ىك اآلخر في تحسيف مستكل أداء 
ة مياميـ، مما يستمـز بالضركرة تطكير تمؾ المعارؼ األستاذة كالمعمميف كنكعية إعدادىـ لممارس

كالميارات كاالتجاىات، مف خالؿ التككيف أثناء الخدمة، كذلؾ عف طريؽ دكرات تككينية لجميع المعمميف 
 كاألستاذة في مختمؼ المجاالت لضماف التكيؼ مع ىذه التغيرات.

صبح أكأساتذة التربية الخاصة  لذلؾ نجد اف االىتماـ بالتككيف كتحديث معارؼ كميارات معممي
تطكير كالتحديث، كيمكف القكؿ الالخاصة نحك  المدارستبذليا التي مجيكدات ال ككؿيشكؿ العمكد الفقرم 

بأف مكضكع التككيف أصبح يحتؿ مكانة ىامة عمى سمـ األكليات، كيتجمى ىذا االىتماـ بالتككيف مف 
يجدر ذكره في ىذا المجاؿ أنو قد حدثت في العقكد األخيرة خالؿ إعداد المشاركيف بيذه النشاطات، كمما 

تطكرات عممية في تاريخ البشرية، مما يحتـ إذا عمى المدرسة المعاصرة اف تتجو إلى التكيؼ الدائـ 
 كالمستمر مع ما تفرضو ضركريات العصر مف كفايات كمتطمبات معرفية كمينية لمكاردىا  البشرية.

ككيف المستمر بالقدر الذم يسمح بكصكؿ الفرد إلى امتالؾ قكاعد لذا فقد تكسعت مفاىيـ الت
لية المستكل تمكنو مف لتعامؿ بفعالية ككفاءة مع ظركؼ الحياة لمتغيرة باستمرار، األمر الذم اكميارات ع
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حتـ عمى مؤسسات المراكز الخاصة مكاكبة ىذه التطكرات كالتجديدات، كاف تقكـ بعممية مراجعة لسياستيا 
عداد معمميف كأساتذة كمر كنشاطا المعارؼ  بي ىذه الفئة، لتمكينيـ مف اكتسبتيا المتعمقة بتككيف كا 

 كالمعمكمات كاالتجاىات كالميارات التي تتطمبيا أدكارىـ الجديدة في مجتمع الثكرة العممية كالتكنكلكجية.

كالتي (، 2017الفاتح آيت مكلكد،  د.عبدكىذا ما تؤكده بعض الدراسات السابقة منيا دراسة )
ترتكز عمى تقييـ الكفايات التعميمية لممعمميف كتبرز فعالية سياسة التككيف المعتمدة في إعداد كتدريب 

 المعمميف قبؿ كأثناء الخدمة.

أيضا دراسة )د. يكسؼ عكاد( حكؿ الصعكبات التي تكاجو معممي التربية الخاصة كمدل تأثيرىا 
المؤىالت العممية أك نكع االعاقة  كحتى الخبرة في مجاؿ التربية عمى اداء الكظيفة سكاء اكانت متعمقة ب

كالتعميـ، كمنو يتجمى دكر التككيف في إنجاح العممية التعميمية، مف حيث انو يسمح بتجديد القنكات 
كاآلليات المادية كالمعنكية لتجديد معارؼ معممي التربية الخاصة بالشكؿ الذم يرفع كفايتيـ كيسمح 

 متطمبات األداء . بالتماشي مع

( حكؿ تككيف مربي كمربيات األطفاؿ ذكم تكما بينتو أيضا دراسة )صالح الديف تغمي 
االحتياجات الخاصة في الجزائر كمدل استجابتيا لما ىك معمكؿ بو في ىذا المجاؿ مف حيث شركط 

لتكنكلكجية الحديثة، االنتقاء كطبيعة التأطير كمحتكل البرامج كمدل مسايرتيا لممستجدات المفاىيمية كا
دؼ إلى تجديد معمكماتيـ كتنمية مياراتيـ يأثناء الخدمة نشاط مقصكد يالتككيف كمنو كعمى اعتبارات 

باستمرار، كما يساعدىـ عمى معرفة كؿ ما يستجد مف معمكمات في مجاؿ تخصصيـ كيصبح الفرد مف 
بفعمية ككفاءة اكبر مع ظركؼ الحياة خاللو يمتمؾ قكاعد كميارات عالية المستكل تمكنو مف التعامؿ 

 كالمتغيرات المستمرة.

كيسعى التككيف إلى تحسيف األداء الكظيفي لممعمميف كالمربيف كالمختصيف ليذه الفئة )ذكم  
 بطرؽ االحتياجات الخاصة( كزيادة كفاءتيـ كأداءىـ الكظيفي مما يضمف تحقيؽ األىداؼ المسطرة 

 طرؽ ككسائؿ جديدة تمكنو مف أداء كظيفتو كالكصؿ إلى مبتغاه.متنكعة صحيحة كسميمة، كميارات ك 
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كعميو جاءت ىذه الدراسة الحالية لتبحث في الدكر الذم يمعبو التككيف أثناء الخدمة في تحسيف 
التساؤؿ الرئيسي حكؿ  طرحأداء معممي التربية الخاصة بمراكز مدينة أـ البكاقي كمف ىذا المنطمؽ يمكف 

 في: الدراسة، كالمتمثؿ

    ىل يساىم التكوين أثناء الخدمة في تحسين مستوى أداء معممي التربية الخاصة بمراكز مدينة  -
 أم ابواقي؟

 كيندرج ضمف ىذا التساؤؿ الرئيسي تساؤالت فرعية تتمثؿ في: 

   * ىؿ يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التدريس لمعممي التربية الخاصة بمراكز مدينة 
 ؟ أـ البكاقي

* ىؿ يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التكنكلكجيا لدل معممي التربية الخاصة بمراكز 
 ؟ مدينة أـ البكاقي

* ىؿ يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التكاصؿ البيداغكجي لدل معممي التربية الخاصة 
 ؟ بمراكز مدينة أـ البكاقي

  * ىؿ يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التقكيـ لدل معممي التربية الخاصة بمراكز مدينة 
 ؟ أـ البكاقي

 فرضيات الدراسة:  -2

 الفرضية العامة: 

 يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف مستكل أداء معممي التربية الخاصة بمراكز مدينة أـ البكاقي -
 .بدرجة كبيرة

 الفرضيات الجزئية:

        * يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التدريس لمعممي التربية الخاصة بمراكز مدينة
 .بدرجة كبيرة أـ البكاقي
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  * يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التكنكلكجيا لدل معممي التربية الخاصة بمراكز مدينة
 بدرجة كبيرة. أـ البكاقي

* يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التكاصؿ البيداغكجي لدل معممي التربية الخاصة 
 .بدرجة كبيرة بمراكز مدينة أـ البكاقي

      * يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التقكيـ لدل معممي التربية الخاصة بمراكز مدينة
 .بدرجة كبيرة أـ البكاقي

 الدراسة:أىمية  -3

تبرز أىمية الدراسة ىذه ككنيا تتناكؿ مكضكع حالي الذم يناؿ اىتماـ المفكريف كالمختصيف، كىك دكر  -
كخصكصا مع فئة ذكم  المعمميفالتككيف كالتككيف أثناء الخدمة في تحسيف األداء الكظيفي لدل 

جكانب، نظرا ألنيـ يتعاممكف ة التعامؿ معيا مف مختمؼ الاالحتياجات الخاصة لمتطمباتيا الدقيقة كصعكب
 مع فئة تحتاج إلى تكفؿ أكثر كرعاية أكبر كخدمات تعميمية أفضؿ

 أىداف الدراسة:  -4

ممي التربية الخاصة بمراكز التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التدريس لمع الكشؼ عف مساىمة* 
 بدرجة كبيرة. أـ البكاقيمدينة 

التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التكنكلكجيا لدل معممي التربية الخاصة  الكشؼ عف مساىمة* 
 بدرجة كبيرة. بمراكز مدينة أـ البكاقي

التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التكاصؿ البيداغكجي لدل معممي التربية  الكشؼ عف مساىمة* 
 بدرجة كبيرة. الخاصة بمراكز مدينة أـ البكاقي

ممي التربية الخاصة التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التقكيـ لدل مع عف مساىمةالكشؼ * 
 بدرجة كبيرة. أـ البكاقيبمراكز مدينة 
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 اختيار الموضوع:  دوافع -5

 األسباب الذاتية:  -4-1

الشخصي بمكضكع التككيف أثناء الخدمة كالتككيف )التككيف الذاتي ( كدكره في تحسيف مستكل  ياىتمام -
 األداء كالتعامؿ.

 اىتمامي الشخصي بطرائؽ إعداد برامج التككيف. -

 اىتمامي الشخصي باألداء الكظيفي. -

 األسباب الموضوعية: -4-2

ل مساىمة التككيف كالتككيف أثناء الخدمة في تحسيف األداء لمختمؼ الفاعميف )أساتذة، الكقكؼ عمى مد
 مربيف، مختصيف(

 .كدكرىـ الفعاؿ في العمؿ مع ىذه الفئات، ة المكرد البشرم )خاصة المعمميف(مدل أىمية تنمي -

 لمنيج المستخدم في الدراسة:ا -6

تعددت المناىج باختالؼ ظاىرة الدراسة، لذلؾ فاختيار المنيج يعتبر أساس نجاح البحث، كيعرؼ 
ف يؤدم إلى الحصكؿ أبأنو:" المقرر الدراسي ينبغي  WEPSTERالمنيج في المغة في قامكس كيبتسر 

 (16، ص2009عمى درجة عممية" )طعيمة، 

مف استراتيجيات لتحقيؽ الغايات ك كثيقة مكتكبة تتضأنو خطة عمؿ كما يعرؼ المنيج بأ
 (73، ص2011كاألغراض التربكية المرغكبة )محمد كعبد العظيـ، 

كثر المناىج اـ المنيج الكصفي الذم يعتبر مف أكنظرا لطبيعة الدراسة الحالية، فقد تـ استخد
بأنو  ة، حيث يعرؼ المنيج الكصفيالسائدة في البحكث التي تعنى بدراسة مشكالت العمكـ االجتماعي

ساليب التحميؿ المركز عمى المعمكمات كافية كدقيقة عف ظاىرة أك مكضكع اك فترة أك فترات أسمكب مف أ
زمنية معمكمة مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج عممية ثـ تفسيرىا بطريقة مكضكعية، بما ينسجـ مع 

المكضكع المراد ف المنيج الكصفي عبارة عف طريقة لكصؼ ات الفعمية لمظاىرة، كيرل آخركف أالمعطي
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دراستو مف خالؿ منيجية عممية صحيحة كتصكير النتائج التي يتـ التكصؿ إلييا عمى أشكاؿ رقمية معبرة 
 (138، ص2000يمكف تفسيرىا. )الدكيدم، 

كقد تـ استخداـ ىذا المنيج في ىذه الدراسة ألنو األنسب لتفسير كتحميؿ الظاىرة المدركسة، كىي 
   ة ػػػػالخاصة بمراكز مدينأثناء الخدمة في تحسيف مستكل أداء معممي التربية التعرؼ عمى دكر التككيف 

 البكاقي. أـ

 االجرائية: المفاىيم -7

تعديالت  كتغييرات عف الحالة األكلية بغية تعديؿ آليتو كأساليبو كمياراتو ك ىي محاكالت التكوين:  -
 كانماطو الفكرية كالتي تيدؼ إلى اكساب الفرد جممة مف المعارؼ كالميارات كاداب السمكؾ.

 كىك نشاطات مخططة تيدؼ إلى تزكيد األفراد بمعمكمات كميارات لزيادة معدالت األداء. 

تككيف مختمؼ األنشطة المعدة مسبقا لمعممي التربية الخاصة بغرض تحسيف التكوين اثناء الخدمة:  -
 أدائيـ بمراكز التربية الخاصة بمدينة أـ البكاقي.

ىك مختمؼ الكفايات المكجكدة لدل معممي التربية الخاصة تتمثؿ في: كفايات التدريس، األداء الوظيفي: 
 .ككفايات التكنكلكجياكفايات التكاصؿ البيداغكجي 

ىـ األفراد الذيف يعانكف إعاقة مف االعاقات )العقمية، البصرية، السمعية،  ذوي االحتياجات الخاصة: -
الحركية، التكحد(، كالذيف بإمكانيـ االستفادة مف عممية التعمـ كتنمية الميارات، كيحتاجكف إلى عناية 

 كالصحية كاالجتماعية كالتربكية. خاصة تتناسب مع متطمباتيـ كاحتياجاتيـ النفسية

كىـ  .95الذيف يدرسكف بمراكز التربية الخاصة بمدينة أـ البكاقي البالغ عددىـ  معمم التربية الخاصة: -
 عينات الدراسة الميدانية.
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 الدراسات السابقة: -8

المعمكمات جؿ الحصكؿ عمى البيانات ك الدراسات السابقة ىي أبحاث التي يرجع الييا الباحث مف أ 
ة بمكضكع البحث، كمف ثـ القياـ بدراستيا بشكؿ جيد ثـ تحميميا بالطرؽ العممية كالمنيجية المتعمق

 المستخدمة في البحث العممي، كمف بيف ىذه الدراسات:

بعض الصعوبات التي تواجو معممي التربية الخاصة  ( :"2005-2004) يوسف عواد ذياب دراسة -
 ."في العمل مع المعاقين

 * المنيج المستخدم:

قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي، مف خالؿ تطبيؽ اداة الدراسة عمى عينة مف معممي 
 كمعممات  مراكز كمؤسسات التربية الخاصة.

 مكان الدراسة:* 

 تتحدد ىذه الدراسية بما يمي: 

تتككف العينة مف بعض معممي مراكز كمؤسسات التربية الخاصة سكاء كانت حككمية اك خيرية  العينة: -
 أك أجنبية، كتقع ضمف العبد الجغرافي لمضفة الغربية، فمسطيف.

 (2005-2004أجريت ىذه الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي ) زمن إجراء الدراسة: -

 : * تيدف الدراسة إلى

ل الصعكبات التي تكاجو معممي التربية الخاصة في العمؿ مع المعاقيف ككذلؾ ترتيب تحديد مد -1
 األبعاد المتعمقة بيا بحسب أىميتيا.

معرفة مدل تأثير بعض المتغيرات المتعمقيف بالمعمميف ) المؤىؿ العممي كسنكات الخبرة كالدكر الذم  -2
 ـ( عمى تحديد لتمؾ الصعكبات.يقكـ بو المعمـ، نكع اإلعاقة التي يتعامؿ معيا المعم

تـ استخداـ استبانة مقدمة لقياس اتجاه المعمميف نحك الصعكبات بمقياس خماسي  * أداة الدراسة:
 )ليككت(.
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 * نتائج الدراسة: 

إف الصعكبات التي تكاجو معممي التربية الخاصة بدرجة متدنية تشترؾ فييا األمكر المتعمقة بالمعاؽ  
 البيئة التعميمية اإلدارة كالمعمـ.

جاءت ىذه الدراسة لتحديد كالكقكؼ عمى بعض الصعكبات التي تكاجو المعمميف في أداء  * التعميق:
 مياميـ كتحديد ظركؼ عمميـ.

ساعدتنا ىذه الدراسة في بناء االستمارة نظرا لتشابو عينة البحث ) األساتذة( كلكف مف  :* توظيف الدراسة
 زاكية مختمفة.

الحاجات التدريسية لمعممي ": (2016-2015) وىيام موسى التاج المعمريةفاطمة حمدان  دراسة -
 "التربية الخاصة في سمطنة عمان وعالقتيا ببعض المتغيرات

 * منيج الدراسة:

 اتباع المنيج الكصفي التحميمي في ىذه الدراسة لككنو المنيج األنسب لطبيعتيا.تـ 

لعاـ  البريمي: مسح شامؿ لكؿ معممي المراكز كالمدارس التربية الخاصة في محافظة عينة الدراسة
 إناث( 93 -ذككر 127( ) 220ددىـ )البالغ ع 2016 -2015

اقتصرت ىذه الدراسة عمى جميع معممي التربية الخاصة في محافظة البريمي، العامميف  مكان الدراسة:
-2015في المدارس كالمراكز التي يتكاجد فييا الطمبة المعكقيف، خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ )

صدؽ نتائج ىذه الدراسة بالخصائص السيككمترية ألداة الدراسة التي استخدمت كمدل ( كما تحدد 2016
 عف أسئمة الدراسة. لإلجابة استجابات عينة الدراسة، ككذلؾ مناسبة الطرؽ االحصائية المستخدمة 

 تيدف الدراسة إلى:  -

تحديد مستكل الحاجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة كالمتغيرات، جنس المعمـ كمؤىمو األكاديمي  -1
 كعدد سنكات خبرتو كنكع اإلعاقة التي يدرسيا.
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 أىمية الدراسة:* 

تتجمى أىمية الدراسة في محاكالتيا تحديد الحاجات التي ترفع مف فاعمية معممي التربية الخاصة في   
تعميـ كتدريس الطمبة ذكم الحاجات الخاصة كذلؾ في عدة مجاالت مثالؾ المعارؼ النظرية في ميداف 

يمي، تكظيؼ التكنكلكجيا كالتقنيات التربية الخاصة، القياس كالتشخيص، تخطيط كتنفيذ العممية التعم
 التعميمية الحديثة، تعديؿ السمكؾ، االتصاؿ كالتكاصؿ.

لتعريؼ القائميف عمى برامج إعداد  كتدريب المعمميف نقاط العجز كالقصكر التي يستشعر المعممكف أنيـ  
 المالحظة.محتكياتيا كفؽ النتائج بحاجة إلييا، كبالتالي إعادة النظر في أىداؼ  التدريسية ك 

 * نتائج الدراسة:

* أىمية تدريب المعمميف عمى استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة، نظرا إلى الصعكبات التي يكاجيكنيا 
 في استخداميا.

 * أىمية التخطيط كأثرىا في سير العممية التعميمية.

 عمميف.* إبراز أىمية مجاؿ القياس كالتشخيص كمجاؿ االتصاؿ كالتكاصؿ بالنسبة لمم

 * التأكيد عمى أىمية إعادة التأىيؿ لتطبيؽ االختبارات كالمقاييس كالتقييمات المختمفة.

 * أىمية معرفة كيفية تعميـ الطمبة المعكقيف.

* كما أظير ىذه الدراسة عدـ كجكد اختالؼ في الجنس كالمؤىؿ األكاديمي كعدد سنكات الخبرة كمستكل 
 حاجيات التدريسية لممعمميف.

* كمع التطكر السريع في مجاؿ التربية الخاصة تجعؿ المعمميف بحاجة إلى تدريب مستمر لمكاكبة 
 االحتياجات التدريسية المتجددة لدييـ. 

 التعميق:

استفدنا مف ىذه الدراسة لتشابو مكضكعيا كنفس الفئة خاصة  االحتياجات التربكية التي يجب أف تتكفر   
 مناىج التعميمية ككظفناىا في بناء اإلشكالية كالفرضيات.في معممي التربية الخاصة كال
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إشكالية تكوين مربيي ومربيات األطفال من ذوي  (:"2011-2010) تغميتصالح الدين  دراسة: -
 "االحتياجات الخاصة في الجزائر في ظل إصالح منظومة التربية والتكوين

تيدؼ ىذه الدراسة إلى رصد االتجاىات األكلية لمربيي كمربيات التربية الخاصة  اليدف من الدراسة: -
في الجزائر نحك عممية التككيف التي تمقكىا كمدل استجابتيا بما ىك معمكؿ بو في ىذا المجاؿ مف حيث 
يا شركط اإلنتقاء كطبيعة التأطير كمحتكل البرنامج كمدل مسايرتو لممستجدات المفاىيمية كالتكنكلكج

 الحديثة.

 ت عمى االستمارة لجمع المعمكمات.اعتمد * أداة الدراسة:

( 2010( خمسة كاليات: سطيؼ، قسنطينة، عنابة، باتنة كالمسيمة )05أنجزت عبر ) * مكان الدراسة:
 الفئة سبؽ ليـ التككيف كالتدريب.، في مراكز كجمعيات ليذه 2011

 كمربية تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية. ( مربيا250قدرىا ) * عينة الدراسة:

 *نتائج الدراسة: 

التككيف األكاديمي لمربيي كمربيات األطفاؿ مف ذكم االحتياجات الخاصة اليستجيب لمشركط  -1
 يساير التغيرات الصناعية كالثقافية الحاصمة في البيئة الجزائرية. الضركرية كال

يستجيب  األطفاؿ مف ذكم االحتياجات الخاصة ال التأطير النظرم كالتطبيقي لمربيي كمربيات -2
 لممعايير المعمكؿ بيا في ىذا المجاؿ.

تساير المستجدات المفاىيمية كالتكنكلكجية الحديثة المعمكؿ بيا في ىذا  البرامج التككينية المقترحة ال -3
 المجاؿ.

تساير المعايير  المعتمدة في انتقاء مربيي كمربيات األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة ال المعايير -4
 المعمكؿ بيا في ىذا المجاؿ كال تراعي خصكصية المجتمع الجزائرم.

مف خالؿ ىذه الدراسة كنتائجيا يمكف القكؿ أف الخدمات التي تقدميا الجزائر ليذه الفئة تبقى التعميق:  -
 مجاؿ تككينيـ كمسايرتيـ لممستجدات كالمتغيرات.ناقصة كخاصة في 
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بيف فئة المربييف كالمعمميف كالعمؿ المشترؾ بينيما لتربية كتعميـ ىذه الفئات،  عمى اعتبار التكامؿ ما -
 استفدنا كثيرا مف ىذه الدراسة في مجاؿ التككيف كالتككيف أثناء الخدمة كمدل تحسينيـ لبمكغ األىداؼ.

الكفايات التعميمية لدى معممي ذوي  (: "2019) المغفاطمة و  الفتاح أبي مولود بدع تقييم : دراسة -
 .("الخفيفة والمتوسطة -عوقين ذىنيااالحتياجات الخاصة )لفئة الم

 الجزائر. -كرقمة -جامعة قاصدم مرباح :المكان -

 .-عدد خاص –مجمة العمـك االنسانية كاالجتماعية  -

 ممتقى التككيف بالكفايات في التربية. 

 ( معمـ يدرسكف التالميذ ذكم اإلعاقة الذىنية54اختيار )  * عينة الدراسة:

 * أداة الدراسة: 

" أبعاد ككؿ بعد يحتكم مجمكعة مف الكفايات المتعمقة بالمكقؼ 04تـ اعداد شبكة مالحظة مككنة مف " 
التعميمي الذم يمارسو المعمـ داخؿ الحجرة الدراسية مع ذكم االحتياجات الخاصة مف فئة المعكقيف ذىنيا 

 ( كفاية اعتبرت صالحة لمقياس.34)) خفيفة كمتكسطة( بمغ عددىا الكمي 

 تبرز أىمية الدراسة الحالية عمى المستكل النظرم فيما يمي: ىمية الدراسة:أ -

 االىتماـ بكصؼ الممارسة التعميمية في ميداف التربية الخاصة. -

التركيز عمى تقييـ كاقع الكفايات التعميمية لدل عينة مف معممي ذكم االحتياجات الخاصة مف فئة  -
اكز المتخصصة في التكفؿ الطبي كالبيداغكجي ليذه الفئة ببعض المعكقيف ذىنيا، كالذيف يدرسكف بالمر 

 كاليات الجنكب الجزائرم.

استفادة القائميف عمى تككيف كتدريب معممي ذكم االحتياجات الخاصة مف معرفة مدل فعالية سياسة  -
 التككيف المعتمدة في غعداد كتدريب المعمميف قبؿ كأثناء الخدمة.
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 * أىداف الدراسة: 

التعرؼ عمى مدل امتالؾ معممي ذكم االحتياجات الخاصة ) المعكقيف ذىنيا فئة الخفيفة كالمتكسطة( * 
 الكفايات التعميمية الالزمة لممارسة العممية التعميمية مع ىذه الفئة.

* استكشاؼ لكاقع الكفايات التعميمية لدل معممي المعكقيف ذىنيا فئة الخفيفة كالمتكسطة في ضكء بعض 
 رات كالجنس كالمؤىؿ العممي.المتغي

 * نتائج الدراسة: 

 / المعممكف يمتمككف الكفايات التعميمية الالزمة لمتعامؿ مع ىذه الفئة.1

/ تكجد فركؽ في الكفايات التعميمية لدل معممي ىذه الفئة يعزل فييا االختالؼ لجنس المعمـ. ) تكجد 2
 فركؽ بيف الذككر كاإلناث(.

ئيا في الكفايات التعميمية لدل معممي ذكم االحتياجات الخاصة ليذه الفئة / تكجد فركؽ دالة إحصا3
 يعزل فييا االختالؼ لممؤىؿ العممي لممعمـ.

 التعميق:   - 

استفدنا مف ىذه الدراسة كثيرا لمتشابو الكبير مع بحثنا الشتراكيما في عينة البحث، كالتي ترتكز عمى  
نو دراستنا كانت أشمؿ لمختمؼ فئات اإلعاقة كاألساس في ذلؾ التككيف كالتككيف اثناء الخدمة، غير أ

 حشد الدافعية لدل المعمميف لتعميـ ىذه الفئات مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ النجاح التربية الخاصة المنشكدة.

 -1436) أيمن اليادي محمود عبد الحميد، فيد بن مبارك العربي، غالب بن حمد النيديدراسة:  
معممي التربية الخاصة في ضوء الكفايات الالزمة  لمعممي التربية الخاصة  ليواقع تأى" (: ه1437

 ."ولمعممي التعميم العام

         أيمف اليادم محمكد عبد الحميد. ،فيد بف مبارؾ العربي، : غالب بف حمد النيدم

 بناء أداة لجمع البيانات  * منيج الدراسة:

 تشمؿ الكفايات الالزمة إلعداد معمـ التربية الخاصة.( فقرة: 31إعداد استبانة مف ) األداة:* 
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 عينة الدراسة: * 

( مف معممي التربية الخاصة كمعممي التعميـ العاـ تابعيف إلدارة التعميـ بمحافظة 156الدراسة ) تضمف 
الخرج كأعضاء ىيئة التدريس تخصص تربية خاصة تابعيف لجامعة األمير سمطاف بف عبد العزيز 

 بمحافظة الخرج.

  ق1437 -1436عاـ الفصؿ الدراسي الثاني مف  المجال الزماني:*

 أىداف الدراسة: 

 التعرؼ عمى الكفايات الضركرية كالالزمة إلعداد معمـ التربية الخاصة. -1

التعرؼ عمى إمكانية االستفادة مف خريجي بعض التخصصات العممية لمعمؿ في برامج التربية  -2
 الخاصة بعد تأىيميـ بشكؿ جيد.

 ة الخاصة.دراسة الخيارات المختمفة أماـ برامج تأىيؿ معممي التربي  -3

 أىمية الدراسة:

 تحمؿ معممي التربية الخاصة كمعممي التعميـ العاـ مسؤكلية مشتركة لجميع الطالب. -1

 الحاجة إلى معرفة الكفايات كالميارات الالزمة لمعممي التربية الخاصة عمى اختالؼ أنكاع اإلعاقة.   -2 

يـ العاـ، المر الذم يتطمب إعداد معمميف االتجاه المعاصر لدمج ذكم االحتياجات الخاصة في التعم -3
متخصصيف لمعمؿ مع جميع الطالب بالرغـ االختالؼ في قدراتيـ، مع عدـ إغفاؿ كجكد مشرفيف 

 متخصصيف كفؽ نكع اإلعاقة كشدتيا في بعض الحاالت.

ي التربية لفت انتباه القائميف عمى العممية التعميمية بإمكانية تكفير التدريب المناسب إلعداد معمم  -4
 الخاصة مف خريجي التخصصات العممية األخرل.

تزكيد الجامعات بدراسة  حكؿ رؤية المعمميف إلعداد معممي التربية الخاصة كالخيارات األنسب  -5
 .إلعدادىـ
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 نتائج الدراسة: -

(ليتمك -  ف ضركرة التأىيؿ العممي في أحد التخصصات العممية عمى سبيؿ المثاؿ ) الرياضيات كالعمـك
 مف التعامؿ مع ذكم االحتياجات الخاصة بكفاءة كميارة.

 ثانكم(   -متكسط -أىمية تأىيؿ في أحد المراحؿ الدراسية ) ابتدائي -

تشابو معظـ الميارات الالزمة لتأىيؿ معممي التربية الخاصة كمعممي التخصصات األخرل في كثير  -
 مف الجكانب.

ابيو مع شريحة ذكم االحتياجات الخاصة، إضافة إلى استيدافو يخدـ ىذا مكضكعنا كثيرا لتش * التعميق:
 فئة األساتذة فيذا األخير يعد محكر العممية التعميمية خاصة في التربية الخاصة.

  أيضا استفادتنا مف ىذا المكضكع في بناء الفرضيات كاالستمارة. -

 السابقة: الدراسات  مناقشة -
يكجد تزايد كبير يظير االىتمامات العالمية لتحقيؽ أفضؿ رعاية لذكم االحتياجات الخاصة مف  

حيث تمعيـ كتدريب المعمميف، كما اف أغمبية الدراسات تيتـ بالتقييمات كالكفايات كقد أىممت جانب ميـ، 
مختمؼ الفئات كالحاالت  كىك التدريب الميداني أثناء الخدمة لممعمميف كالمربيف، نظرا لصعكبة التعامؿ مع

كاالرتقاء بالعممية التعميمة كتحقيؽ التربية الخاصة، كأىدافيا، كعميو يجب إعداد معممييا بكفاءة عالية مف 
خالؿ البرامج كالمناىج المتعددة كطرؽ التدريس المناسبة لتنمية جميع قدرات العقمية كاالنفعالية 

 كاالجتماعية لذكم االحتياجات الخاصة.
عف طريؽ األساليب المختمفة لمتككيف اثناء الخدمة، كالتي تحدث عنيا )مصطفي عبد  كذلؾ 

يارات الميدانية، التككيف الذاتي، البحث التربكم، السميع، إعداد المعؿ(، كالتككيف الذاتي، المطالعة، الز 
التككينية كالندكات التككيف عف بعد "النشرات، الراديك، شبكات المعمكمات، األقراص، االنترنيت، التجمعات 

 التربكية، ككذا األياـ الدراسية"(.



 

 

 

 

 

 

 الثاوي:الفصل 

  الحنىين أثىاء الخدمة
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 :تمييد

إف المجتمعات دائمة التغير في الجكانب المختفة مما يستكجب التكيؼ المستمر مع معطيات  
العصر، مما يتطمب عممية تككيف كتدريب مستمرة، إذ يتمكف الفرد مف خالؿ عممية التككيف مف كسب 

معارؼ عممية تمكنو مف القياـ بمسئكلياتو المتمثمة في التشغيؿ كالتعميـ ك  كميارات عممية سمككات
 كالصيانة كالخدمات، مما يجعمو قادرا عمى المساىمة في التنمية المحمية.

فكؿ المؤشرات تدؿ عمى االىتماـ بالتككيف، نظرا الرتباطو بمستكل أداء الفرد لمكظيفة التي يشغميا  
 ءتو االنتاجية.كبمستكل كفا

مؤسسة مف خالؿ تحسيف ميارات ب دكرا أساسا في زيادة فاعمية الكمنو فالتككيف أثناء الخدمة يمع 
كقدرات المكظفيف التي تساعدىـ عمى تحسيف أدائيـ كمكاكبتيـ المستجدات كالتطكرات الحاصمة عمى 

 مستكل المحيط الميني الداخمي لممؤسسة أك الصعيد الخارجي.

مؤسسة تحسيف نكعية خدماتيا كاالرتقاء بيا إلى مستكل يضمف ليا المنافسة إذا أرادت الكىذا  -
 كاالستمرار كالتطكر.

كمنو تحديد االحتياجات التككينية ليـ، كمف ثـ تخطيط كتصميـ البرامج المناسبة كالمالئمة حسب  -
 األىداؼ المسطرة، كالمراد تحقيقيا قصد تنفيذىا كتقييميا كمتابعتيا.

 كىذا ما سكؼ نقؼ عميو في ىذا الفصؿ. 
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 التكوين ومفاىيمو: -1

  التكوين لغة: -1-1

 * ككف )فعؿ( 

 ككف، يككف، تككينا، فيك مككف، كالمفعكؿ مكّكف.

 أخرجو مف العدـ إلى الكجكد.كون اهلل الكون:  -

 أكجده، أحدثو.كون فريقا من الالعبين:  -

 شكميا. كون فكرة عن الموضوع: -

 عمـ نفسو بنفسو. كون نفسو بنفسو: -

 دربيـ عمى اكتساب المعرفة الثقافية، عمميـ، ثقفيـ. كون أجياال من الطمبة: -

 )ar/dict/ararhttps://www.almaany.com/(. ركبو بالتأليؼ بيف أجزائو كون الشيء: -

الفعؿ ككف أم شكؿ بمعنى أخرجو إلى الكجكد كيأتي بعدة معاني،  كيعرؼ التككيف كذلؾ عمى أنو مف -
كالتككيف كمصطمح لغكم التشكؿ، بمعنى إحداث سمسمة مف التغيرات كفؽ نسؽ معيف مف أجؿ تغيير 

 الحالة القائمة إلى حالة متكقعة مسبقا.

 التكوين اصطالحا: -1-2

بأنو:" مجمكع األنشطة كالكضعيات البيداغكجية كالكسائؿ  يالتككينالتربية عرؼ معجـ عمكـ  
الديالكتيكية التي يككف ىدفيا اكساب أك تنمية المعارؼ )معمكمات، ميارات، مكاقؼ( مف أجؿ ممارسة 
ميمة أك عمؿ، كتشمؿ مجمكع المعارؼ النظرية مفاىيـ، مبادئ كالميارات كالمكاقؼ التي تجعؿ شخصا 

 مينة أك كظيفة" قادرا عمى ممارسة شغؿ أك

كالتككيف  بيذا المعنى أشكاؿ عدة منيا: التككيف الدكرم، التككيف التحسيسي، التككيف  
 البيداغكجي.

https://www.almaany.com/
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 تعريف التكوين:  -2

تعتمد تنمية المكارد البشرية عمى عممية التككيف بغرض تنمية كتطكير المؤسسات، كقد اختمؼ 
كالتككيف اإلدارم خاصة، إال أف تعريفاتيـ متضمنة عمى الكتاب الباحثكف حكؿ تعريؼ التككيف عمكما 

الركائز األساسية لعممية التككيف، في أنيا التغيير أك التحسيف أك التطكير الذم يحدث لممتككف خالؿ 
قيامو بالمياـ كاألعماؿ المطمكبة منو بكفاءة كفعالية أفضؿ، كبما يسيـ في تحقيؽ أىدافو كأىداؼ 

 المؤسسة كالمجتمع.

: " العممية التي تيدؼ إلى تنمية القدرات كميارات األفراد المينية كالتقنية أك Pierre Casseعرفو ي -
السمككية مف أجؿ زيادة كفاءتيـ كفعاليتيـ في إطار تنفيذ المياـ كاألدكار المتصمة بكظائفيـ الحالية أك 

ضركرة لمتكيؼ مع التقنيات الجديدة المستقبمية، فيك كسيمة لمترقية الفردية كتنمية المكارد البشرية، أك 
كالقيكد االقتصادية ككسيمة فعالة لتسيير المكارد البشرية، الشيء الذم يسمح بنمك كتطكر المؤسسة كىك 
لذلؾ يعتبرا استثمارا لمعامؿ، كيجب أف يشمؿ التككيف كؿ أعضاء اؿ مؤسسة بما فييـ المسؤكلكف...، فيك 

 (Casse, 1994, p48)ات"عممية مستمرة مف أجؿ تجديد المعمكم

كيعرؼ بأنو:" عممية  إلحاؽ المكظفيف بدكرة تككينية داخؿ المؤسسة أك خارجيا بغرض زيادة معارفيـ  -
كمعمكماتيـ يترتب عنيا تحسيف قدراتيـ كمياراتيـ كتغيير اتجاىاتيـ كسمككيـ مف أجؿ االرتقاء بأدائيـ 

-2013.)بكقطؼ، كتخمي المكظؼ عف أداء عمموبغية تحقيؽ أىدافيـ كأىداؼ مؤسستيـ بعدـ انقطاع 
 (17، ص2014

كفي التنمية البشرية يعرؼ التككيف بأنو:" مرحمة تأتي بعد الحصكؿ عمى األفراد المالئميف ألداء العمؿ  -
كيقصد بيا رفع مستكل مياراتيـ خبراتيـ كذلؾ عف طريؽ التدريب المالئـ لطبيعة العمؿ المطمكب 

 (276ص، 2011")مبارؾ، إنجازه

كما يعرؼ:" عممية تعمـ مجمكعة متتابعة مف التصرفات المحددة مسبقا، كيقيـ في الكظائؼ التي يمكف  -
تحديد مككناتيا كأنشطتيا بشكؿ دقيؽ، كتمكيف األفراد مف اإللماـ كالكعي بالقكاعد كاإلجراءات المكجية 

 (148، ص2003)عدكف، برمج".كالمرشدة لسمككيـ، كبالتالي فيك عممية تعمـ سمسمة مف السمكؾ الم
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:" التككيف ىك عبارة عف عممية تعديؿ إيجابي ذم اتجاىات Boterf (G) Barzucchettiتعريؼ  -
خاصة تتناكؿ سمكؾ الفرد مف الناحية الكظيفية أك المينية، كىدفو اكتساب المعارؼ كالخبرات التي يحتاج 

فيو الشركط المطمكبة إلتقاف العمؿ، أم أف  إلييا الفرد لرفع مستكل كفاءتو في األداء، بحيث تتحقؽ
التككيف إلعداد الكفاءات تتراكح فييا المعارؼ كالكفاءات كالسمككات، بحيث تاككف مؤىمة لمعمؿ 

 (Barzucchetti, 1992, p53)الناجح.

أما سيد محمد جاد الرب فقد عرؼ التككيف بأنو:" ييتـ أساسا بتزكيد األفراد بالميارات المحددة  -
معارؼ الخاصة كالتي تساىـ في تحسيف األداء، كاف التدريب يساعد األفراد نحك تصحيح األخطاء في كال

 (336، ص2009)إدارة المكارد البشرية، مجاؿ أعماليـ ككظائفيـ"

كما يعرؼ بأنو:" جيكد إدارية كتنظيمية مرتبطة بحالة استثمارية تستيدؼ إجراء تغيير معرفي كسمككي  -
الحالية كالمستقبمية لكي يتمكف مف اإليفاء بمتطمبات عممو أك أف يطكر أداءه العممي في خصائص الفرد 

 (06، ص2009)يكنس، كالسمككي بشكؿ أفضؿ".

 التكوين والمفاىيم المرتبطة بو:  -3

بيف ىذه  زىناؾ تداخؿ أك تشابو بيف العديد مف المفاىيـ المرتبطة كجيب تحديد كؿ منيا حتى نمي 
 المصطمحات كاإلعداد، التأىيؿ، التدريب ككذا التككيف.

كالذم يعرفو محمد متكلي غنيمة بقكلو" ىك صناعة أكلية لممعمـ حتى يتمكف مف مزاكلة مفيوم اإلعداد:  -
مينة التعميـ كيتـ في مؤسسات تربكية متخصصة مثال: معاىد إعداد المعمميف ككميات التربية ككميات 

غيرىا مف المؤسسات ذات العالقة، كذلؾ تبعا لممرحمة التي يعد العمـ لمعمؿ فييا كأف تككف  التربية أك
ثقافيا كعمميا كتربكيا في مؤسسة قبؿ  المعمـالمرحمة االبتدائية أك الثانكية، كبيذا يتـ إعداد الطالب 

 (52، ص1998)سياسات كبرامج إعداد المعمـ، الخدمة.

جميع الجكانب الثقافية كالعممية  -كما في التعريؼ السابؽ –عداد يشمؿ إذا كاف اإل مفيوم التأىيل: -
كالبيداغكجية لممعمـ المبتدئ، فإف التأىيؿ يقتصر حسب "محمد متكلي غنيمة" دائما عمى اإلعداد التربكم 
أك البيداغكجي، حيث يككف المعمـ قد أعد ثقافيا كعمميا في إحدل الكميات أك المعاىد حسب اختصاصو 

 (  53)سياسات إعداد المعمـ العربي، صعممي.ال
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يمكف القكؿ أف التدريب ىك تحكيؿ المعارؼ كالمعمكمات إلى ميارات أك معارؼ  مفيوم التدريب: -
 يستطيع المتككف مف خالليا تطبيؽ ما تعممو في بداية إعداده. (savoirs faire)تطبيقية 

ديناميكية متكاصمة تتـ فييا تنمية معمكمات فالتدريب كما يقكؿ: "حبيب تيمكيف": ىك عممية  
المتدرب كقدراتو كتحسيف مياراتو األدائية مف أجؿ مسايرة المستجدات كالمتغيرات التي تحدث في اإلطار 

 (14، ص2002)التككيف في التربية، االجتماعي كما أنو يتـ أثناء الخدمة.

ابقيف ىك أنو ذك طابع متكاصؿ، أم أنو نالحظ إذا أف ما يميز مصطمح التدريب عف المصطمحيف الس -
يتـ طيمة الحياة المينية لممعمـ، اليدؼ منو ىك تجديد المعارؼ لتساير المستجدات في ميداف التربية 

 كالتعميـ.

التككيف أشمؿ حيث يعبر عف ما يجرم مف عمميات اإلعداد سكاء قبؿ الخدمة أك مفيوم التكوين:  -
قدراتو كتحسيف لمياراتو كأدائو التربكية بما يتالءـ كالتطكر  المتعدد أثنائيا مف نمك لمعارؼ المعمـ ك 

الجكانب لممجتمع، كتبدأ ىذه العمميات في مؤسسة التككيف قبؿ الخدمة كتستمر أثنائيا، حيث يقكؿ 
"محمكد بكسنة": المعمـ ال يكتسب خالؿ فترة إعداده سكل األسس التي تساعده عمى البدئ في ممارستو 

كىك بحاجة ماسة لمكاصمة تنمية ذاتو مف جميع الجكانب حتى ال يصبح في حالة رككد ذىني المينية، 
 (93، ص193)بكسنة، كما لو مف آثار عمى أدائو التربكم كقيامو بما تتطمبو مينتو. 

إف تككيف المعمميف عممية مركبة تككف في أم مؤسسة تعميمية متخصصة، كىي مركبة ألننا البد  
رنا خالؿ التككف مؤىالت المعمميف مف جية كمعطيات العصر الراىف في مجاالت أف نضع في اعتبا

، كمف جية أخرل التغيرات المستمرة في مجاؿ تقنيات التعميـ كمقارباتو، كبالتالي فإف كالتقنياتالعمكـ 
كىذا المعمميف ستؤثر مباشرة عمى نكعية التغيرات المقصكدة في سمككات التالميذ،  ىؤالءكفاءة كفعالية 

 النكع مف التككيف يتمحكر حكؿ نكعيف:

 الذم يتـ بالمعاىد كىذا قبؿ مباشرة العمؿ. التكوين األول: -

كيتمثؿ في دكرات الرسكمة كالندكات كاإلرشادات التربكية التي يتمقاىا المعمـ  التكوين أثناء الخدمة: -
 أثناء تأديتو لمياـ التدريس.
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برامج كاألدكات التي تعمؿ عمى إحداث تغيير في البيئة المعرفية لمفكر فالتككيف ىك نظاـ مف الفاعميف ال -
 (16، ص2013)مرزكؽ، كالتي يترتب عنيا تغيير في طريقة العمؿ، حيث تتمثؿ مككنات النظاـ فيما يمي 

تتمثؿ في عدة أشكاؿ منيا: معمكمات عف األفراد الذيف سيتـ تككنيـ، طاقاتيـ، رغباتيـ،  المدخالت: -أ
 اتجاىاتيـ، أنماط سمككيـ...الخ

 كتعبر عف جميع األنشطة كالفعاليات التي تتـ مف أجؿ إنتاج خدمات تككينية. العمميات: -ب

لعمميات التككينية، كتظير بشكؿ تتمثؿ في النتائج التي يتـ التكصؿ إلييا مف خالؿ ا المخرجات: -ج
 تغيرات سمككية كتحسينات في األداء كتحقيؽ مستكيات أفضؿ لإلنتاجية.

  معمكمات مرتدة لمنشاطات التككينية مف أجؿ تحسيف كزيادة فعاليتيا باستمرار. تغذية عكسية: -د

 كىذا ما يكضحو الشكؿ المكاؿ 

 (: نظام عممية التكوين.01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 تغذية عكسية

 (17ص ،2013)مرزكؽ،  المصدر:

 

 مخرجات عمميات مدخالت

 مدخالت إنسانية. -

 مدخالت مادية. -

 مدخالت معنكية. -

تحديد االحتياجات  -
 التككينية.

 تصميـ برنامج التككيف. -

 تنفيذ كتقييـ البرنامج. -

 مخرجات إنسانية. -

 مخرجات مادية. -

 مخرجات معنكية. -
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 أنواع التكوين: -4

ىك الذم يتـ في المعاىد التكنكلكجية كدكر المعمميف، كىذا قبؿ مباشرة المعمـ  التكوين األولي: -4-1
عداد المعمـ في ىذا النكع مف التككيف ييتـ بالجانب األكاديمي، حيث يعتبر الجانب  لممينة في الميداف، كا 

ينبغي أف لـ بجميع المعارؼ كنماذج التفكير كمختمؼ  المعرفي ىك األساس في تككيف المعمـ، ألنو
المعمكمات حكؿ طبيعة الطفكلة كالمراىقة مثال مف أجؿ بناء شخصيات قادة عمى التعيير االجتماعي لذلؾ 

 تتخذ منطمقا أك أساسا في تككنو.

قاىا المعمـ بعد يتمثؿ في التربصات كالندكات كاإلرشادات التربكية التي يتم التكوين أثناء الخدمة: -4-2
االلتحاؽ بسمؾ التعميـ كتستمر طيمة مدة خدمتو، كىذا النكع مف التككيف ييتـ بالجانب الميني لممعمـ الذم 
يعتبر مف أىـ جكانب إعداده كتككينو، حيث يتيح الفرصة لو بالعمؿ عمى تكظيؼ ما تمقاه مف معارؼ 

 (35، ص2002)تيمكيف، أكاديمية كتربكية.

كىي تكجو إلى طمبة المعاىد التكنكلكجية كالمدارس العميا لألساتذة قصد وين األولي: مرحمة التك -4-3
تأىيميـ لكظيفة التعميـ، كتختمؼ مدتيا باختالؼ المدة المقصكدة، كمف خالؿ تكاجده في ىذه المؤسسة 

 يكتسب التككيف العممي الضركرم، كما أف برامج ىذا النكع مف التككيف ذات ثالثة أبعاد:

إف معرفة المعمـ لمحقائؽ كالمعارؼ المتعمقة بتخصصو يعتبر أمرا الزما،  بعد المعرفي األكاديمي:* ال
فتككيف المعمميف يضع في اعتباره ىذا البعد، كذلؾ مف خالؿ تزكيد المعمـ المتربص بمعمكمات ليا عالقة 

 كطيدة بمادة التخصص.

نما يجب  * البعد الميني التربوي: ال يكفي أف يممؾ المعمـ المعارؼ خكؿ المادة التي يراد تدريسيا، كا 
عميو اف يتعدل ذلؾ إلى التحكـ في طرائؽ ايصاليا لمجمكعة  المتعمميف، كعميو فإف تحكـ المعمـ في ىذا 
ؿ النكع مف التككيف يعتبر ضركريا قبؿ مباشرة مينتو بصفة رس مية كيتـ تطكير البعد الميني مف خال

 مثال:

 حصص مشاىدة دركس نمكذجية يقدميا "المؤطر" في المدارس التطبيقية. -

 تقديـ دركس عممية نمكذجية يقدميا "المؤطر" في المدارس التطبقية. -
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 المشاركة في حصص المناقشة التي تجرل في نياية الحصة. -

فأدكار المعمـ تكرت، حيث لـ تعد محصكرة في نقؿ المعارؼ فقط، لكف  * البعد السموكي أو التنشيط:
تتعدل ذلؾ إلى تشجيع الدرات االبداعية لدل المتعمميف كتحفيزىـ عمى التفكير في حؿ المشكالت كأف 

 يصبحكا أفرادا قادريف عمى التكيؼ لمتغير، كعميو فإف بعد المسمؾ أك التنشيط يتمحكر حكؿ:

متربص بثقافة عامة تؤىمو لمكاجية مينتو المستقبمية، كتطكير شخصيتو، ألف ليذا تزكيد الطالب ال  -
 الجانب تأثير عمى نمك الطفؿ في شتى أبعاده المعرفية كالسمككية كالكجدانية.

 معارؼ عممية لتكسيع األفؽ العممي لممعمـ كمكاكبة التطكرات الخاصة. -

 مبادئ وأسس التكوين: -5

ؼ التككيف المستمر البد مف االعتماد عمى المبادئ كاألسس في تككيف تحقيؽ أىدا يتجمىحتى  
 (:180، ص2002)راشد، األساتذة 

 كضكح كتحديد أىداؼ برنامج التككيف ككضحو؛ -

 اعتماد إطار أك نمكذج نظرم لمتككيف؛ -

 المركنة كتعدد االختيارات في برنامج التككيف؛ -

 لممتككنيف؛تمبية الحاجات المينية الفعمية  -

 استمرار عممية تككيف المعمميف؛ -

 تفريد التعميـ؛ -

 اعتماد منيج التككيف المتعدد الكسائط؛ -

 استثمار برنامج تككيف المعمميف لنتائج البحكث كالدراسات العممية؛ -

 استثمار تكنكلكجيا التربية؛ -

 أف يمكف برنامج ككيف المعمميف مف تحقيؽ ذكاتيـ؛ -
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 تككيف المعمميف نحك الكفايات التعميمية؛تكجيو برنامج  -

 أف يحقؽ برنامج تككيف المعمميف التطابؽ اك التكافؽ ما بيف األفكار النظرية كالممارسات العممية. -

 أسس التكوين وأىميتو: -6

 لمتككيف العديد مف األسس التي يقكـ كيتأسس عميا، كىي: 

 حقائؽ التجريبية؛أف يؤسس التككيف عمى نمكذج يستمد مبادئو مف ال -

 أف يمبي التككيف حاجات تككينية حقيقية؛ -

أف تككف أىداؼ التككيف كاضحة كمحددة  كمفيكمة مف قبؿ كؿ المدربيف كالمتدربيف، كتككف منبثقة مف  -
 أىداؼ المنظمة؛

 أف تتكفر المركنة كتعدد الخيارات في برنامج التككيف؛ -

 ألساليب كالكسائؿ كالطرؽ...الحديثة في عممية التككيف؛أف يككف التككيف متطكرا، أم استخداـ ا -

أف يتدرج التككيف مف السيكلة إلى الصعكبة، كاف يككف متتابعا خالؿ سنكات الخدمة، أم أف يككف  -
 مستمرا؛

 أف ييتـ بالفرد المكظؼ أك جماعة المكظفيف؛ -

 يككف عادة مخطط كغايتو معركفة؛ -

 )كجداني، معرفي، ميارم(؛أىدافو تمس المجاالت الثالثة  -

 أف ييدؼ إلى رفع كفاءة الفرد كانتاجيتو؛ -

 (18-17، ص ص2002.)الطعاني، غايتو تعديؿ سمكؾ الفرد كجعمو قادرا عمى تكظيؼ مكتسباتو ميدانيا -

 * كمف المبادئ كاألسس الكاجب تكفرىا في أم برنامج تككيني، كأىميا:
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حيث يجب أف يشمؿ التككيف جميع أبعاد التنمية البشرية مف قيـ، اتجاىات، معارؼ  الشمولية: -
 كميارات، كما يجب أف يكجو إلى جميع المستكيات الكظيفية في المنظمة ليشمؿ جميع العامميف فييا.

عي إذ يجب عمى القائميف عمى التككيف في أم منظمة أف يضعكا استراتيجيات تككينية ترااالستمرارية:  -
عممية التحكؿ كالتغير المستمرة في جميع جكانب الحياة، كبخاصة في أساليب العمؿ كأدكاتو، كفي األفكار 

 كالمعمكمات المتصمة بذلؾ، لجعؿ العامميف أكثر قدرة عمى التكيؼ المستمر مع التحكالت.

قابمة لمتحقيؽ  حيث يتكجب كضع أىداؼ كاضحة ككاقعية لعممية التككيف تككف التكوين عممية ىادفة: -
 كمحددة تحديدا دقيقا مف حيث المكضكع كالزماف كالمكاف، كمف حيث الكـ كالكيؼ كالتكمفة.

إذ يجب أف يتطكر نظاـ التككيف كعممياتو خاصة فيما يتصؿ باألدكات كالكسائؿ كاألساليب  المرونة: -
عاب ىذه التطكرات مع التكرات التي تحدث عمى ىذه األصعدة كضركرة تككيف المككنيف عمى استي

 كتكظيفيا في العممية التككينية.

ىذه المبادئ كأخرل تجعؿ مف التككيف عممية منظمة كىادفة كميمة في آف كاحد، كتبرز اىمية  
 (19، ص2006)العزاكم، التككيف ىنا خالؿ األىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا.

 التكوين أثناء الخدمة: -7

أساسيا في زيادة فاعمية اؿ مؤسسة مف خالؿ تحسيف ميارات يمعب التككيف أثناء الخدمة دكرا 
كقدرات المكظفيف التي تساعدىـ عمى تحسيف آدائيـ كمكاكبة المستجدات كالتكرات الحاصمة عمى مستكل 

 المحيط الميني الداخمي لممؤسسة أك عمى الصعيد الخارجي ليا.

مكف االستغناء عنيا مف طرؼ المؤسسة حيث أصبح تككيف المكظفيف أثناء الخدمة ضركرة حتمية ال ي -
إذا أرادت تحسيف نكعية خدماتيا كاالرتقاء بيا إلى مستكل يضمف ليا المنافسة كاالستمرار كالتطكر، كحتى 
تتمكف المؤسسة مف بمكغ ىذه المكانة البد أف تتابع باستمرار مستكل أداء مكظفيا، كمنو تحديد 

كتصميـ البرامج المناسبة كالمالئمة حسب األىداؼ المسطرة  االحتياجات التككينية ليـ، كمف ثـ تخطيط
 كالمراد تحقيقيا قصد تنفيذىا كتقييميا كمتابعتيا.
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كقدـ "خالد طو أحمد" تعريفا أكثر شمكلية لمتككيف أثناء الخدمة، ىك "كؿ عمؿ يبدأ بتصنيؼ  -
المخططة، ثـ ينتقؿ إلى تصميـ  االحتياجات التككينية لممعمميف كالعامميف التربكييف بناء عمى  األىداؼ

البرامج التككينية الممبية ليذه االحتياجات، ليتـ بعد ذلؾ تنفيذ ىذه البرامج كينتيي أخيرا إلى تقكيـ البرامج 
كالمتككنيف لتحديد المخرجات الناجحة عف التككيف أثناء الخدمة، كاالستفادة مف ىذا التقكيـ في البرامج 

 (25، 2005)أحمد، ه األعماؿ تتعمؽ بالمعمـ أثناء الخدمة". التككينية الالحقة، ككؿ ىذ

عمى ككف التككيف المستمر "ىك استجابة لتغيرات المحيط   »  «Carré Ph Moisonفيما يركز  -
المستمرة مف خالؿ ضبط أساليب تعميـ مناسبة، كأنو مرتبط بالخصكص باألشخاص الراشديف خالؿ 

 (Carré et Poison, 1997, p20)حياتيـ النشيطة.

نالحظ إذف أف ىذا التعريؼ تضمف عنصريف أساسييف لمتككيف المستمر التي ىي اإلطار الذم  
يندرج ضمنو التككيف المستمر ككنو استجابة أك محاكلة لمتكيؼ مع العكامؿ الخارجية المتغيرة، باإلضافة 

 إلى أنو يعنى فقط شريحة البالغيف الذم ىـ في حالة نشاط. 

التككيف أثناء الخدمة بأنو:" مجمؿ النشاطات كالكسائؿ كالطرؽ كالدعائـ التي تساعد في كما يعرؼ  -
تحفيز العماؿ لتحسيف معارفيـ كسمككيـ كقدراتيـ الفكرية الضركرية في آف كاحد، لتحقيؽ أىداؼ المنظمة 

لكظائفيـ مف جية كتحقيؽ أىدافيـ الشخصية كاالجتماعية مف جية أخرل، دكف أف ننسى األداء الجيد 
 (153، ص 1986".)سيكيك، الحالية كالمستقبمية

كما يكصؼ التككيف )التدريب( بأنو: "محاكلة لتغيير سمكؾ األفراد بجعميـ يستخدمكف طرقا كأساليب  -
 (06، ص1970)السممي، مختمفة في أداء العمؿ بشكؿ يختمؼ بعد التككيف عما كانكا يتبعكنو قبؿ التككيف".

الخدمة أك أثناء ممارسة نشاط ميني ما، يعد أحد أشكاؿ التككيف المكاكبة لممارسة  إف التككيف أثناء -
العمؿ، كالذم يقصد بو إلحاؽ المكظؼ بدكرة تسمى دكرة تككينية بيدؼ تحديث معمكماتو كتنمية قدراتو 

 (335، ص2000.)المجنكب، الشخصية

يا التي ينتمي إلييا المكظؼ، أك حيث أف ىذه الدكرة التككينية يمكف أف تتـ داخؿ المؤسسة نفس 
 خارج المؤسسة كذلؾ بإبراـ اتفاقيات التككيف مع ىيئات كمؤسسات أخرل داخؿ الدكلة أك خارجيا.
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 خصائص عممية التكوين أثناء الخدمة:  -8

 (61، ص2008)أبك النصر، لمتككيف خصائص عديدة يمكف إيجازىا فيما يمي:  

 رئيسي في المؤسسة كليس نشاطا ثانكيا أك كماليا. التككيف نشاط -

التككيف نظاـ متكامؿ مف مجمكعة مف األجزاء كالعناصر المترابطة معا، تقـك بينيا عالقات تبادلية  -
 نفعية.

التككيف عممية شاممة، بمعنى تشمؿ كؿ المستكيات اإلدارية التي تتضمنيا المؤسسة )اإلدارة العميا  -
 ية كالتنفيذية(، كذلؾ فالتككيف يجب أف يقدـ لكؿ التخصصات في المؤسسة.كالكسطى كاإلشراف

التككيف عممية إدارية ينبغي أف تتكفر ليا مقكمات العمؿ اإلدارية الكؼء حتى ينجح، كمف ىذه اؿ  -
 مقكمات:

 * كضكح األىداؼ كتناسقيا.

 * كضكح السياسات ككاقعيتيا.

 * تكازف الخطط كالبرامج.

 كالتكجيو المستمريف. * تكفر الرقابة

 (63، ص2008:) أبك النصر، التككيف عممية فنية تحتاج إلى خبرات كتخصصات ينبغي تكفيرىا أىميا -

 * خبرة تخصصية في تحديد االحتياجات التككينية.

عداد المناىج التككينية كالمكاد العممية.  * خبرة تخصصية في تصميـ البرامج التككينية كا 

 ألساليب كالكسائؿ المساعدة في عممية التككيف.* خبرة في اختيار ا

 * خبرة في تنفيذ البرامج التككينية كنقؿ المعرفة كالميارة كأنماط السمكؾ المرغكبة لممتككنيف.

 * خبرة في متابعة كتقييـ فعالية التككيف أثناء الخدمة لممكظفيف.
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التككيف نشاط متغير كمتجدد، حيث أف التككيف يتعامؿ مع متغيرات كمف ثـ ال يجكز أف يتسـ بالثبات،  -
نما يجب أف يتصؼ بالتغير كالتجدد، فاإلنساف )المكظؼ( معرض لمتغير في عاداتو كسمككو كمياراتو  كا 

في الظركؼ كاألكضاع متطمبات التغيير  كرغباتو، كالكظائؼ التي يشغميا المكظفكف ىي األخرل تكاجو
 .كمستجدياتيااالقتصادية كاإلدارية كفي تقنيات كأساليب العمؿ 

 أىمية التكوين أثناء الخدمة: -9

يعتبر التككيف مف العمميات الميمة كالرئيسية داخؿ المؤسسة، لما يحققو مف أىداؼ سكاء بالنسبة  
 لمفرد أك المؤسسة.

 (09، ص2009)ميا،  أىميتو بالنسبة لمفرد: -

 إكساب الفرد الصفات التي تؤىمو لشغؿ مناصب قيادية. -

إكساب الفرد الخبرات كالمعارؼ كالميارات الجديدة التي تؤىمو إلى االرتقاء كحمؿ مسئكليات أكبر في  -
 العمؿ.

زيادة ثقة العامميف في أنفسيـ نتيجة الكتساب معمكمات كخبرات كقدرات جديدة، مما يؤدم لرفع ركحيـ  -
 المعنكية.

 يشجع النمك الشخصي كالثقة بالنفس. -

 يساعد األفراد عمى اتخاذ القرارات الحسنة كحؿ المشاكؿ بفعالية أكثر. -

 يساعد األفراد عمى تطكير ميارات االتصاؿ شفكيا ككتابيا. -

 (09، ص2009يسمح بالتدرج في إنجاز األىداؼ الشخصية مع تحسيف ميارات التفاعؿ.)ميا،  -

 (183، ص1981فتكمف في: )راشد،  أىدافو بال نسبة لمفرد أما -

 الثقة بالنفس كعدـ االعتماد عمى اآلخريف. -

 احرامو لنفسو كاحتراـ غيره لو. -
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 اكتساب خبرات كميارات جديدة تؤلو لالرتقاء كتحمؿ مسؤكليات أكبر. -

 المركنة في حياتو العممية. -

 ة لدل الفرد.تنامي الجكانب السمككية الجيدة كالحسن -

 كضع الركح المعنكية لدل الفرد نتيجة الخبرات المختمفة التي تفتح أمامو أبكاب المستقبؿ. -

 (10، ص2009)ميا، أىميتو بالنسبة لممؤسسة:  -

 تنمية كفاءات كخبرات العامميف كزيادة مياراتيـ. -

 إعداد أجياؿ مف األفراد لشغؿ كظائؼ قيادية. -

تحدث في النظـ االقتصادية كاالجتماعية، كمكاكبة التكنكلكجيا كيسيؿ تطكير  مكاجية التغيرات التي -
 العماؿ بالنسبة لمترقية مف الداخؿ.

 يحسف المناخ التنظيمي كاالجتماعي. -

 ينمي معنى المسؤكليات تجاه المؤسسة، كيحسف العالقات بيف العماؿ أرباب العمؿ. -

 مراقبة التكاليؼ كالتحكـ فييا.يحسف االنتاجية كنكعية العمؿ، فضال عف  -

 (Alain, p79)تكمف فيما يمي:  وبالنسبة ألىداف المؤسسة -

 تحقؽ ليا الربح في المردكدية كيضمف استمرار حياتو. -

 اكتساب قدرات تنافسية في ظؿ اقتصاد السكؽ. -

لبيئة المعقدة يسمح لممستثمريف بإدماج معطيات جديدة قبؿ منافسييـ كالتصرؼ قبؿ اآلخريف، كفيـ ا -
 كالسريعة كالتطكر التكنكلكجي في مختمؼ المجاالت.

 االستفادة مف الطاقة البشرية كالمادية أم اليد العاممة كاألدكات المستعممة إلى أقصى حد ممكف. -
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 (181-179، ص ص2002)راشد،  :لألستاذأىمية التكوين أثناء الخدمة  -

ذ في تحقيؽ الذات المينية كالتي تتككف مف العناصر تكمف أىمية التككيف أثناء الخدمة لألستا 
 التالية:

مدل اتقاف األستاذ لمكفايات األدائية كالسمككية التي يحتاجيا لتحقيؽ الفعالية في المياـ كالمسؤكليات  -
 كاألدكار المككمة إليو.

 تخصصو. مدل اتقاف المعمـ لممعمكمات كالمعارؼ كالمبادئ كالحقائؽ العممية المتصمة بمجاؿ -

 اإلقناع برسالة التعميـ كقيمتيا كاتجاىاتيا كالحرص عمى االنتماء إلييا كاإلقباؿ عمييا. -

 تغيير االتجاىات السالبة نح التجديد في المينة كتطكريا كبناء اتجاىات مكجبة كرفع سقؼ الطمكحات. -

يستطيع مكاجية حاجات األفراد الذم يتعممكف عمى  تمكيف األستاذ مف مكاكبة المستجدات العالمية حتى -
 يديو.

 تزكيد المككف بحمكؿ لممشكالت التي تكاجيو في مكاقؼ العمؿ الفعمية. -

 زيادة كفاءات المؤسسة التربكية كمخرجاتيا. -

 مسايرة التطكرات السريعة كاالنفجار المعرفي كثكرة المعمكمات. -

 عميمي ككضع نظرياتو مكضع التطبيؽ لتحقيؽ األداء األفضؿ.تحقيؽ الكفاءات المثمى لمنظاـ الت -

 أىداف التكوين أثناء الخدمة: -10

نقصد بو تمؾ التغيرات المرغكبة كالمنشكدة التي تسعى برامج تككيف كتدريب المعمميف أثناء الخدة  
كمكاقفيـ لتحقيقيا في تطكير كتحسيف معارؼ المعمميف كمفاىيميـ كمدركاتيـ كمياراتيـ كقدراتيـ 

 كاتجاىاتيـ، كفي أنماط سمككو كشخصياتيـ بصكرة عامة.

كما تيدؼ إلى إحداث تغيرات في مينة التعميـ التي ينتمكف إلييا كفي المجتمع الذم يعيشكف فيو  -
 (357، ص2008)الخقندم، كيتفاعمكف معو كيساىمكف في النيكض بو كفي تحسيف ظركفو. 
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 كتتمثؿ ىذه األىداؼ في: 

 داف المعرفية:األى -01

 دعـ التككيف التربكم القاعدم األكلي؛ -

 (181، ص2010)حركش، تجديد ثقافتيـ حكؿ التربية بتزكيدىـ بمختمؼ المعارؼ؛  -

قدراتيـ عمى التفكير العممي كرغبتيـ في استخداـ تمؾ القدرات استخداما يمكنيـ مف التكيؼ مع  تنمية -
 عمميـ مف ناحية كمكاجية المشكالت مف ناحية أخرل.

تزكيدىـ بمعارؼ كمعمكمات متعمقة بالتقكيـ ككسائمو كاألساليب الحديثة في االختبارات كاالمتحانات؛  -
 (180، ص2002)راشد، 

 ع عمى المستجدات التي جاء بيا اإلصالح التربكم في مجاؿ المناىج كالبرامج التعميمية؛االطال -

تحسيف أداء المعمـ كتطكير المعمـ كقدراتو مما يجعمو راضيا عف عممو، كليساعد في رفع الركح  -
 المعنكية كالنفسية لديو؛

 كنكلكجية كالنظريات التربكية؛تزكيد المتككنيف بالمعمكمات كالميارات كالمستجدات العممية كالت -

 زيادة قدرة المعمميف عمى التفكير المبدع؛ -

 تبصر المعمميف بالمشكالت التربكية كدكرىـ كمسئكليتيـ؛ -

 (173)السميع كحكالة، صربط المعمـ ببيئتو كمجتمعو المحمي كالعالمي.  -

 األىداف الميارية: -02

 ايير األداء كالممارسة العممية؛مقاربة التككيف بالكفاءات كالتركيز عمى مع -

كضعيات عمؿ حقيقية مف خالؿ تطبيقات عممية تدمج فييا المكتسبات التي تـ تحصييا أثناء فترات  -
 التككيف لمساعدة المتككنيف عمى اكتساب الكفاءات؛
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كضعيـ في مكاقؼ بيداغكجية كاقعية لمساعدتيـ عمى بناء أدكات تعميمية تعممية الستثمارىا في  -
 مارستيـ المينية؛م

تنمية ركح االبتكار عف طريؽ القياـ بأنشطة متنكعة تفيدىـ في التككيف الذاتي كالدفع بيـ لمتحمي بركح  -
 المبادرة كاالبداع؛

 تنمية قدرتيـ عمى ضبط األىداؼ السمككية لمدرس؛ -

 الرفع مف قدرتيـ عمى التخطيط لمنشاطات الصيغية؛ -

 (181، ص2010)حركش، كالميارم كالعممي كالتربكم كالثقافي؛ رفع المستكل المعرفي  -

 تفادم األخطاء في أداء أعماليـ؛ -

 اكتساب المعمميف في مينة التعميـ كتدريبيـ بمكجب معايير كقكاعد. -

 األىداف المينية: -03

 كاإلصالحات التربكية؛تحضير المعمميف لمقياـ بأدكار جديدة لـ يسبؽ ليـ ممارستيا استجابة لمتغيرات  -

القياـ بالتدريب التأىيمي المستمر، الذم يتطمب عكدة المعمـ مف كقت آلخر لمتدريب كالتككيف لمدة،  -
 (106، ص2006)محمد، بأحدث النظريات كالممارسات في مجاؿ التعميـ؛ 

 ؿ؛تنمية ركح المسؤكلية تجاه التالميذ كتجاه المؤسسة التربكية كحتى تجاه المجتمع كك -

تكظيؼ بيداغكجيا تككينية قائمة عمى المشارة كالتفاعؿ لتمكينيـ مف تطكير كفاءتيـ المينية كالتحكـ في  -
 تسيير األفكاج التربكية؛

 تكفير شركط تقكيـ مدل تحقيؽ األىداؼ كآثار التككيف؛ -

 إمداد المككف بالكسائؿ المادية كالمعنكية المشجعة عمى االجتياد كالمبادرة. -
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 األىداف الوجدانية: -04

 تغيير اتجاه المعمميف نحك المينة كالمؤسسة إلى األفضؿ؛ -

 تشجيعيـ عمى إقامة عالقات إنسانية عممية داخؿ المؤسسة كخارجيا لتبادؿ الخبرات؛ -

 تحسيسيـ بأىمية تجديد المعارؼ كرفع قدراتيـ المينية كما ليا مف فكائد ذاتية، معنكية كميينة؛ -

 ىمية العمؿ الذم يقكمكف بو؛تحسيسيـ بأ -

 تنمية بعض االتجاىات اإليجابية نحك العمؿ؛ -

 كما يمكف ذكر البعض منيا: 

 * تعيض النقص في التككيف األكم مف ناحية التحصيؿ المعرفي كاألكاديمي؛

* تأىيؿ المدرسيف غير المؤىميف تربكيا الذيف تـ تكظيفيـ مباشرة دكف أم تككيف بيداغكجي خاص 
 لممينة؛ يحضرىـ

 * تعميؽ كتحديث المعارؼ األكاديمية لممدرسيف؛

 * تنمية حب التككيف الذاتي لدل المدرسيف قصد تحسيف الميارات المينية؛

* تحضير المدرس لممتغيرات المستجدة كاإلصالحات التي مف الممكف أف تطرأ أك تدخؿ عمى النظاـ 
 التربكم؛

نظـ التربية كالمدرسيف مف االستجابة إلى حاجات التي يكلييا التطكر االجتماعي كاالقتصادم  * تمكف
 كالثقافي؛

* تحقيؽ التكافؽ بيف المؤىالت الناجمة عف التطكر االجتماعي لعمكـ التربية كعف الـز عمى تحسيف 
 (274، ص2000)المركز الكطني لمكثائؽ التربكية، مستكل عطاء ىيئة التعميـ. 
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 لفصل:خالصة ا

أنكاع االستثمار، لنو يعتبر مف أفضؿ التككيف  إلى أف نخمصمما تقدـ ذكره في ىذا الفصؿ 
يستثمر في العنصر البشرم، كىك المككف الرئيسي في عمميات التطكير المتسمر، كألنو كذلؾ األداة 

حداث التعيير في المعرفة كاالتجاىات كالسمكؾ، كقد جاء التككيف المستمر )كالتككيف أثناء األفضؿ إل
كانت كظيفتو الحدمة كأحد أنكاعو(، نتيجة لالنفجار المعرفي كاالتكنكلكجي الذم يحتـ عمى أم فرد معيا 
ؿ التي غيرت في المجتمع اإلطالع كالدراسة أكثر لمكاكبة التطكرات التي حدثت في الكظائؼ كالعما

 نمطيا االنتاجي بدخكؿ التكنكلكجيا عمى أساليب العمؿ التقميدية.

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 :الثالثالفصل 

 ألاداء الىظيفي
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 تمييد:

نجاح المنظمات كنمكىا كبقائيا في عالـ المنظمات مرتبط بأداء العامميف بيا، لذلؾ اىتـ  إف 
 الباحثكف بمكضكع األداء نظرا ألىميتو بالنسبة لألفراد العامميف كالمنظمات عمى السكاء.

فالمنظمات تسعى دكما لالرتقاء بأداء العامميف كالمعمميف فييا، كذلؾ مف خالؿ تقييـ األداء  
ديد جكانب القكة كالضعؼ لدييـ، كبالتالي الرفع مف مستكل قدراتيـ ككفاءتيـ ككذا معالجة الضعؼ، كتح

كىذا ال يككف إال مف خالؿ عممية التككيف التي تمعب دكرا ميما، في الرفع مف مستكل أدائيـ كالتحسيف 
 مف الناحية الكمية كالنكعية، كىذا ما سيتـ تكضيحو في ىذا الفصؿ.
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 مفيوم األداء الوظيفي: -1

الفرد في  إسياماتإنجاز األعماؿ كما يجب اف تنجز، أم اف  األداء في قاموس الموسوعة العالمية: -
لماـ مياـ كظيفتو.  تحقيؽ أىداؼ المنظمة مرتبط بدرجة تحقيؽ كا 

إذا األداء ىك سمكؾ يسيـ فيو الفرد في التعبير عف إسياماتو في تحقيؽ اىدؼ المنظمة عمى اف  
)بخكش، يدعـ ىذا السمكؾ كيعزز مف قبؿ إدارة المنظمة بما يضمف النكعية كالجكدة، مف خالؿ التدريب. 

  (.150، ص2012حمداف، 

ا إلنجاز األعماؿ، ككمما ساىـ حيث يشير األداء في ىذا التعريؼ بأف ىناؾ معايير تكضع مسبق
 الفرد في إنجاز ميامو كفؽ المعايير المكضكعة مسبقا، يككف قد ساىـ في تحقيؽ اىداؼ المنظمة

يعرؼ األداء في الجانب التربكم بأنو التنفيذ الجيد كالفعمي كالذم يتـ مف خالليا تحقيؽ األىداؼ،  -
لمعمـ ربط مكضكع الدرس بالكاقع االجتماعي كأيضا يعرؼ عمى أنو تنفيذ الدرس بحيث يتطمب عمى ا

 (47، ص1997.)زيتكف، لمطالب كأف ينكع في استخدامو لطرائؽ التدريس كاستخداـ الكسائؿ المناسبة

كالتصرفات التي يقكـ بيا العاممكف إلنجاز مياـ معينة، كيتحدد  كيعرؼ األداء بأنو ىك جممة السمككات -
األداء الجيد بناء عمى المعنكيات المرتفعة كالتككيف الجيد لمعامميف كالتكنكلكجيا العالية، كتصميـ المياـ، 
كقدرة التنظيـ كاألفراد، كقكاعد السمكؾ الجماعي، بحيث يتـ  التحكـ في العمؿ مف الناحيتيف، الكمية 

 (10، ص2011)قاسمي،  كالنكعية.

تماـ المياـ المككنة لكظيفة الفرد، كىك يعكس الكيفية التي  - كيعرؼ كذلؾ بأنو يشير إلى درجة تحقيؽ كا 
 يحقؽ أك يشع بيا الفرد متطمبات الكظيفة، كغالبا ما يحدث لبس كتداخؿ بيف األداء كالجيد.

.)محمد، يشير إلى الطاقة المبذكلة، أما األداء فيقاس عمى أساس النتائج التي حققيا الفرد فالجيد 
 (216، ص1999

 ىك نتيجة لتفاعؿ العناصر الثالثة اآلتية: (Batal, 2000, P95)أداء المكرد البشرم حسب  -

 الميارات التي يمتمكيا الفرد كالمعارؼ التي يحتاجيا ألداء أعمالو. -

 لتحفيز الذم يقدمو المكرد البشرم.مستكل ا -
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 مستكل تنظيـ العمؿ كالكسائؿ المتاحة لذلؾ. -

الكفاءة مفيكميف مرتبطيف باألداء كىما ) (Matory, Crazet , 2005, P164)ىناؾ أيضا كحسب  
 (.والفعالية

يقصد بيا القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ المسطرة بأقؿ التكاليؼ، فالعممية  :  L’efficacité* الكفاءة 
 الكفاءة ىي العممية األقؿ تكمفة.

: كتعني القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ المسطرة كالكصكؿ إلى النتائج التي يتـ L’efficience* الفعالية 
 تحديدىا مسبقا، فالعممية الفعالة ىي التي تبمغ األىداؼ بالضبط.

إف مفيكمي الكفاءة كالفعالية متالزماف عندما يتعمؽ األمر بقياس اإلنجازات، كما يعكسو التكجو  
 الذم يعرؼ األداء.

 عناصر األداء:  -02

يكجد لألداء الكظيفي عناصر كمككنات أساسية ال يمكف التحدث ( 276، ص2016)الحريرم، حسب  
قياس كتحديد مستكل أداء العامميف في المؤسسات،  بدكنيا عف كجكد أداء فعاؿ، كىذا راجع ألىميتيا في

كقد ذىب الباحثكف لمتعرؼ عمى عناصر األداء مف أجؿ الخركج بمزيد مف المساىمات لدعـ كتنمية 
 فاعمية األداء الكظيفي لمعاميف، كمف ىذه العناصر: 

كىي تمثؿ كىي تعني ما لدل المكظؼ مف معمكمات كميارات كاتجاىات كقيـ،  كفايات الموظف: -1
 خصائصو األساسية التي تنتج أداء فعاال يقـ بو ذلؾ المكظؼ.

تشمؿ المياـ كالمسؤكليات، أك األدكار كالميارات كالخبرات التي يتطمبيا عمؿ مف متطمبات العمل:  -2
 األعماؿ أك كظيفة مف الكظائؼ.

ممكظؼ كىي التنظيـ كىيكمة كتتضمف العكامؿ الداخمية التي تؤثر في األداء الفعاؿ لبيئة التنظيم:  -3
كأىدافو كمكارده كمركزه االستراتيجي كاإلجراءات المستخدمة، أـ العكامؿ الخارجية فيي تشكؿ بيئة التنظيـ 

 كتؤثر في األداء الفعاؿ مثؿ: العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية كالتقنية كالحضارية كالسياسية كالقانكنية.
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 بعة عناصر لألداء تتمثؿ في: ىناؾ أر ( 217، ص2003)حسف، كحسب  -

كتشمؿ المعارؼ العامة، كالميارات الفنية كالمينية كالخمقية العامة عف  المعرفة بمتطمبات الوظيفة: -1
 الكظيفة كالمجاالت المرتبطة بيا.

كيتمثؿ في مدل ما يدركو الفرد عف عممو الذم يقـك بو، كما يمتمكو مف رغبة كميارات نوعية العمل:  -2
 درة عمى التنظيـ كتنفيذ العمؿ دكف الكقكع في األخطاء.أك الق

أم مقدار العمؿ الذم يستطيع المكظؼ بإنجازه في الظركؼ العاجية لمعمؿ،  كمية العمل المنجزة: -3
 كمقدار سرعة ىذا اإلنجاز.

كتشمؿ الجدية كالتفاني في العمؿ كقدرة المكظؼ عمى تحمؿ مسؤكلية العمؿ  المثابرة والوقوف: -4
نجاز األعماؿ في األكقات المحددة، كمدل حاجة ىذا المكظؼ لإلرشاد كالتكجيو مف قبؿ المشرفيف ك  ا 

 كتقييـ نتائج عممو.

 محددات األداء:  -03

تعتبر المكاضيع التي جذبت انتباه الكثير مف الباحثيف لمعرفة ما ىي العكامؿ التي تحدد مستكل  
 األداء الفردم كىي: 

 بحيث يجب أف يتكفر الدافع لكؿ فرد عمى العمؿ، كقد يككف الدافع قكيا أك ضعيفا.الدافعية الفردية:  -1

يجب أف يتـ تييئة بيئة كمناخ العمؿ عمى كافة المستكيات )التنظيـ اإلدارة، مناخ أو بيئة العمل:  -2
 القسـ( لتككف محفزة لمفرد في أداء عممو.

.)قرالة، يجب أف تتكفر لدل الفرد القدرة عمى أداء العمؿ المحدد لو معين:القدرة عمى أداء العمل ال -3
 (51، ص2011
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 (: محددات األداء02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 (146، ص2000)سيد،  المصدر:

محددات ثالثة رئيسية ىي: الدافعية فيناؾ مف يشر إلى أف األداء يتحدد نتيجة تفاعؿ بيف 
 الفردية، بيئة العمؿ كالقدرة عمى أداء العمؿ.

كمف خالؿ ىذا الشكؿ برل بأف محددات األداء تتمثؿ في درة المكظؼ عمى إنجاز المياـ المنكطة بو  -
 كالمعنكية.كرغبتو اك دافعيتو نحك تمؾ المياـ، باإلضافة إلى بيئة أك محيط العمؿ المادية منيا 

 العوامل المؤثرة عمى األداء: -04

 مف أىـ العكامؿ المؤثرة عمى األداء ما يمي: 

فالمنظمة التي ال تممؾ خطط تفصيمية لعمميا كأىدافيا كمعدالت اإلنتاج غياب األىداف المحددة:  -01
ائيـ لعدـ المطمكب أدائيا، لف تستطيع قياس ما تحقؽ مف إنجاز أك محاسبة مكظفييا عمى مستكل أد

كجكد معيار محدد مسبقا، لذلؾ فال تممؾ المنظمة معايير أك مؤشرات لإلنتاج كالداء الجيد، فعندما يتساكل 
 المكظؼ ذك األداء الجيد مع المكظؼ ذك األداء الضعيؼ.

إف عدـ مشاركة العامميف في المستكيات اإلدارية المختمفة في التخطيط عدم المشاركة في اإلدارة:  -02
ع القرارات، يساىـ في كجكد فجكة بيف القيادة اإلدارية كالمكظفيف في المستكيات الدنيا، كبالتالي يؤدم ككض

إلى ضعؼ الشعكر بالمسؤكلية كالعمؿ الجماعي لتحقيؽ أىداؼ المنظمة، كىذا يؤدم إلى تدني مستكل 

 بٌئة العمل الرغبة أو الدافعٌة القدرة

 األداء
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كب إنجازىا، أك في الحمكؿ األداء لدل ىؤالء المكظفيف لشعكرىا بأنيـ لـ يشارككا في كضع األىداؼ المطم
 لممشاكؿ التي يكاجيكنيا في األداء، كقد يعتبركف أنفسيـ ميمشيف في المنظمة.

مف العكامؿ المؤثرة عمى أداء المكظفيف، عدـ نجاح األساليب اإلدارية اختالف مستويات األداء:  -03
يو، فكمما ارتبط مستكل أداء التي تربط بيف معدالت األداء كالمردكد المادم كالمعنكم الذم يحصمكف عم

المكظؼ بالتقيات كالعالكات كالحكافز التي يحصؿ عمييا، كمما كانت عكامؿ التحفيز كمؤثرة بالعامميف، 
كىذا يتطمب نظاما متميزا لتقسيـ أداء المكظفيف ليتـ التمييز الفعمي بيف المكظؼ المجتيد كالمكظؼ 

 الكسكؿ كالمكظؼ غير المنتج.

يعتبر الرضا الكظيفي مف العكامؿ األساسية المؤثرة في مستكل األداء الوظيفي:  مشكالت الرضا -04
لممكظفيف، بعدـ الرضا الكظيفي أك انخفاضو يؤدم إلى أداء ضعيؼ، إنتاجية أقؿ، كالرضا يتأثر بعدد 
كبير مف العكامؿ التنظيمية كالشخصية لممكظؼ مثؿ العكامؿ االجتماعية كالسف، المؤىؿ التعميمي، 

جنس كالعادات كالتقاليد، كالعكامؿ التنظيمية كالمسؤكليات كالكاجبات كنظاـ الترقيات كالحكافز في ال
 المنظمة.

كيقصد بو ضياع ساعات العمؿ في أمكر غير منتجة، بؿ قد تككف مؤثرة بشكؿ  التسيب اإلداري: -5
القيادة أك اإلشراؼ أك الثقافة سمبي عمى أداء المكظفيف اآلخريف، كقد ينشأ التسيب اإلدارم نتيجة ألسمكب 

 (282، ص2016)الحريرم، التنظيمية السائدة في المنظمة.

نستخمص أف لممنظمة أىداؼ ميينة، كيجب إشراؾ عاممييا في التخطيط كاتخذا القرارات، كتبنى  
ى عمى تنظيـ عادؿ، كمعرفة نقاط القكة كالضعؼ لدل عاممييا، كعد شعكر العامميف بالمسؤكلية يؤدم إل

انخفاض أدائيـ، إضافة إلى غياب المكافئات كالترقيات، مع محاربة المظاىر السمبية نتيجة تساىؿ بعض 
 المشرفيف كالمسؤكليف.
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 مككنات األداء الكظيفي كالعكامؿ المؤثرة فيو كنتائجو. ( :03الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (107، ص2011)الحساسي،  المصدر:

 أىمية األداء الوظيفي: -05

يحظى مكضكع األداء باىتماـ متزايد في كؿ المجتمعات المتقدمة كالنامية عمى السكاء، فالجميع  
يعمؿ عمى تحسيف األداء كرفع معدالتو لدرجة أنو أصبح معيارا كمؤثرا ألم تقدـ ؼ م مختمؼ 

بالغ في جميع المستكيات، ابتداء مف مستكل الفرد العامؿ أيا  المجاالت، كما يحظى األداء عمى اىتماـ
كاف مكقعو داخؿ المؤسسة، كبعدىا إلى المستكل العاـ لممحيط الخارجي لممؤسسة كصكال إلى الدكلة، 

 كذلؾ ألف أداء الدكلة ما ىك إال تعبير عف أداء اؿ مؤسسات العاممة بيا.

 اإلمكانات

 المكافآت الداخمية الصفات الشخصية

 رضا أو 
 عد الرضا

المكافآت 
 الخارجية

 األداء
 الوظيفي 

الميارات 
 الشخصية

 األداء
 الجيد الوظيفي 

 العمل. ظروف -
 المعدات. -
 المواد. -
 التعميم. -
 التوقيع. -
 اإلشراف. -
 السياسات. -
 التدريب. -
 التأىيل -
  

 إدراك الميمة

 النتائج
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 معامميف كالمنظمة:كفيما يمي نستعرض أىمية األداء بالنسبة ل 

  بالنسبة لمعاممين: -أ

يعد أداء الفرد عمى مختمؼ المستكيات كالتنظيمات انعكاسا ألداء المنظمة التي يتبعيا، كما أف  
العامميف كدرجة أدائيـ الجيدة ىك تعبير عف درجة فاعمية المنظمة  التي يعممكف بيا،  حيث أنو اىتماـ 

 ابيا عمى النحك التالي:الفرد بمستكل أدائو ينعكس عمي إيج

يعد األداء مقياسا لقدة الفرد عمى أداء عممو في الحاضر ككذلؾ أداء أعماؿ أخرل مختمفة نسبيا في  -
المستقبؿ، فإف األداء الفردم يصبح احد العكامؿ األساسية التي تبنى عميو الكثير مف القرارات اإلدارية، 

فرد، مثؿ النقؿ كالترقية كالتككيف كاالنتداب لمناصب عميا، كالتي تتعمؽ ببعض األمكر الميمة في حياة كؿ 
كمف خالؿ ذلؾ المنطمؽ يجب عمى كؿ أف يكجو اىتماما خاصا ألدائو في العمؿ الرتباطو بمستقبمو 

 (135، ص1986)منصكر،  الكظيفي.

مقابؿ ىذا حيث عمى كؿ فرد االىتماـ بأدائو لعممو نظرا الرتباط ذلؾ بما يتقاضاه مف أجكر كمرتبات  -
 األداء، كذلؾ بشرط اف تتكفر المقكمات الالزمة إليجاد العالقية اإليجابية بيف الحكافز كاألداء.

يرتبط األداء مف كجية نظر الفرد بإحدل الحاجات األساسية لو، كىي الحاجة إلى االستقرار في عمو  -
ثبات ذاتو.  كا 

رد بأدائو، كالعمؿ عمى رفعو كتنميتو، سكؼ مف خالؿ ما تـ التطرؽ إيو نتكصؿ إلى أف اىتماـ الف -
يمكنو مف تحقيؽ عدد مف اليداؼ المرتبطة بو، كتتمثؿ في األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية 

 (65، ص1975)سميماف، كالنفسية.

 بالنسبة لممنظمة: -ب

يحتؿ مكضكع األداء المقاـ األكؿ مف حيث أىميتو لدل كؿ مسؤكؿ، حيث يمثؿ األداء أحد  
العكامؿ الميمة التي تستخدـ في تقييـ المنظمة التي يديرىا أك يرأسيا أك يشرؼ عمييا،  لذلؾ نجد أف 
جميع المسؤكليف عف التنظيمات المختمفة ييتمكف اىتماما كبيرا بأداء العامميف في ىذه التنظيمات كدرجة 

 فاعميتيا أيضا.
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حقيؽ النجاح كالتقدـ، باعتباره الناتج النيائي كما يحتؿ األداء أىمية كبيرة داخؿ ام منظمة تحاكؿ ت -
لمحصمة جميع األنشطة التي يقكـ بيا الفرد أك المنظمة، فإذا كاف ىذا الناتج مرتفعا، فإف ذلؾ يعد مؤشرا 
كاضحا لنجاح المنظمة كاستقرارىا كفاعميتيا، فالمنظمة تككف أكثر استقرارا كأطكؿ بقاء، حيث يككف أداء 

كمف ثـ يمكف القكؿ بشكؿ عاـ اف اىتماـ إدارة المنظمة كقيادتيا بمستكل األداء يفكؽ  العامميف متميزاف،
عادة اىتماـ العامميف بيا، كمف ثـ فإف األداء في أم مستكل تنظيمي داخؿ المنظمة كفي أم جزء منيا ال 

 .)مياادة أيضاكالقيعد انعكاسا لقدرات كدكافع المسؤكليف فحسب، بؿ ىك انعكاس لقدرات كدكافع الرؤساء 
 (09ص ،2009، كآخركف

كما ترجع أىمية األداء بالنسبة لممنظمة إلى ارتباطو بدكره حياتيا في مراحميا المختمفة المتمثمة في  -
)مرحمة الظيكر، مرحمة البقاء كاالستمرارية، مرحمة االستقرار، مرحمة السمعة كلفخر، مرحمة التميز، مرحمة 

المنظمة عمى تخطي مرحمة ىامة مف مراحؿ النمك كالدخكؿ في مرحمة أكثر تقدما، الريادة(، إذ أف قدرة 
غنما يعتمد عمى مستكل األداء بيا، كما ال تتكقؼ أىمية األداء عمى مستكل المنظمة فقط، بؿ تتعدل 

 (64، ص2010-2009)شامي، ذلؾ إلى أىمية األداء إلنجاح خطط التنمية االقتصادية في الدكلة.

 األداء الوظيفي: أنواع -06

 ينقسـ األداء الكظيفي إلى عدة أنكاع كمف بينيا: 

 ة: األداء عمى مستوى الوظيف -01

كتؤدل بكاسطة األفراد  تدارطريؽ العمميات مف المعركؼ أف مخرجات أم تنظيـ تأتي عف  
المنظميف في العمؿ عمى شكؿ فريؽ أك جماعات اك كحدات بمختمؼ المستكيات اك التخصصات 
كمجاالت العمؿ، كيطمؽ عمى األداء في ىذا المستكل باألداء الكظيفي لممكارد البشرية، سكاء كاف ناتجا 

 (89، ص2001)مزىكدة، عف اداء فرد كاحد أك مجمكعة مف األفراد.

 ينقسـ بدكره إلى األداء الكمي كاألداء الجزئي: األداء حسب الشمولية: -02

ي اإلنجازات التي ساىمت فييا جميع العناصر كالكظائؼ أك األنظمة كىك الذم يتجسد ف األداء الكمي: -أ
الفرعية لممؤسسة لتحقيقيا، كال يمكف نسب إنجازىا إلى أم عنصر دكف مساىمة باقي العناصر، في ىذا 
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النكع مف األداء يمكف الحديث عف كيفيات بمكغ المؤسسة أىدافيا الشاممة كاالستمرارية كالشمكلية كالنمك، 
 ء في اؿ مؤسسة ىك نتيجة تفاعؿ أداء أنظمتيا الفرعية.كاألدا

ىك الذم يتحقؽ عمى مستكل األنظمة الفرعية لممؤسسة، كينقسـ بدكره إلى عدة أنكاع  األداء الجزئي: -ب
تختمؼ باختالؼ المعيار المعتمد لتقييـ عناصر المؤسسة، حيث يمكف أف ينقسـ حسب المعيار الكظيفي 

اداء كظيفة األفراد، أداء كظيفة التمكيف اداء كظيفة اإلنتاج، اداء كظيفة  إلى اداء كظيفة مالية،
 (77-76، ص ص 2009)بكعطيط، التسكيؽ.

 كما ينقسـ األداء في حاالت أخرل حسب معيار المصدر إلى نكعيف:  

المؤسسة مف كيمؽ عمى ىذا النكع مف األداء "داء الكحدة"، أم أنو ينتج ما تممكو األداء الداخمي:  -01
 المكارد، فيك ينتج أساسا مما يمي:

أساسية استراتيجية يمكف استثمار فييا المكارد، كيتعمؽ بأداء أفراد المؤسسة الذيف  األداء البشري: -أ
 يعدكف ليا القدرة عمى صنع القيمة، كما يمكنيا مف تحقيؽ األفضمية التنافسية إذا أحسف تسيير مياراتيـ.

يتمثؿ في قدرة المؤسسة عمى استعماؿ الكسائؿ الخاصة كالحديثة في كقتنا الراىف، ك  األداء التقني: -ب
 كاستثمارىا بشكؿ فعاؿ.

 كىك جانب ميـ، كيكمف في فعالية رصد كاستخداـ المكارد المالية. األداء المالي: -ج

الخارجي: يعبر عف نتائج المتغيرات التي تحدث في لمحيط الخارجي لممؤسسة، كىذا النكع  األداء -02
مف األداء ليس لو عالقة مباشرة في إحداث التغيرات، كلكف المحيط الخارجي ىك الذم ينتجو سكاء 

 (6-5، ص ص 2002)عشي، باإليجاب أك السمب. 

 تقييم أداء العاممين: -07

داء لألفراد، كالتي مف خالليا يتـ التعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ لدل فيي مرحمة تعني تقيي األ
الفرد، كالتي بمكجبيا تحدد ما إذا كانت بحاجة إلى التككيف أك التدريب كمف ثـ التحفيز كالترقية، كليذا يعد 

دارتيا في الم  نظمات الحديثة.تقييـ األداء أحد الكظائؼ المتداكلة كالممكؿ بيا في تسيير المكارد البشرية كا 
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 * بعض التعريفات لتقييم األداء:

 ىناؾ العديد مف تعاريؼ تقييـ األداء، نذكر منيا:

تقييـ األداء ىك" قياس األداء الفعمي كمقارنة النتائج المطمكب تحقيقيا أك الممكف الصكؿ إلييا حتى  -
نفيذ الخطط المكضكعية تككف صكرة حية  لما حديث كيحدث فعال، كمدل النجاح في تحقيؽ األىداؼ كت

 (95، ص2001)مزىكدة، بما يكفؿ اتخاذ االجراءات المالئمة لتحسيف األداء.

، 2001)ماىر، يعرفو أحمد ماىر "بأنو نظاـ يتـ مف خاللو تحديد مدل كفاءة أداء العمميف ألعماليـ"  -
 (284ص

" بأنو: ذلؾ اإلجراء الذم ييؼ إلى تقييـ منجزات األفراد عف طريؽ كسيمة مكضكعية يعرفو "زكيمؼ -
لمحكـ عمى مدل مساىمة كؿ فرد في إنجاز األعماؿ التي تككؿ إليو كبطريقة مكضكعية، ككذلؾ الحكـ 

، )زكيمؼعمى سمككو كتصرفاتو أثناء العمؿ كعمى مقدار التحسيف الذم يطرأ عمى أسمكبو في أداء العمؿ 
 (188، ص2003

كفي ىذا الصدد يرل "أحمد صقر" األداء عمى أنو قياـ الفرد باألنشطة كالمياـ المختمفة التي يتككف  -
منيا عممو، كيمكننا أف نميز بيف ثالثة أبعاد جزئية، يمكف أف يقاس أداء الفرد عمييا، كىي الجيد كنمط 

 .األداء كالنكعية، كىي كميو الجيد المبذكؿ كىذه األبعاد

كمف خالؿ ىذه التعريفات لألداء يتضح أنو عممية مستمرة كشاممة كىادفة، الغاية منيا تحديد  
دارة أداء المكظفيف في المؤسسات بقصد التعرؼ عمى قدراتيـ الحالية كالمستقبمية في تحقيؽ  كقياس كا 

 مستكل األداء المطمكب منيـ في العمؿ.

 أىداف تقييم األداء: -08

جراءاتيا المختمفة، كخاصة في مجاالت التككيف، تستطيع اإلدارة   النظر في سياستيا كبرامجيا كا 
التدريب، التأىيؿ كالتعييف كاإلشراؼ ، كالذم مف خاللو تسعى المنظمات إلى التحسيف مف مستكل األداء 

ميف الكظيفي لعماليا كمعممييا، لذ اضطرت المنظمات إلى القياس كبشكؿ مستمر بعممية تقييـ أداء العام
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فييا بصفة دكرية كدائمة، ألنو يعكس مدل نجاح ىذه المنظمة في القياـ بأعماليا كتحقيقيا النتائج المرجكة 
 كبمكغ األىداؼ المسطرة.

 كمف بيف ىذه األىداؼ سكاء باؿ نسبة لمفرد أك المنظمة ما يمي: 

اليدؼ األسمى كاألبرز لعممية التقييـ ىك معرؼ مدل تحقيؽ األىداؼ المنشأة أك المنظمة،  يعتبر -1
 (215، ص2012)صديؽ، كذلؾ مف خالؿ تمثؿ العامميف لتمؾ األىداؼ مف خالؿ مستكيات أدائيـ، 

ي تكشؼ عممية التقييـ عف االحتياجات التدريبية مف خالؿ معرفة نقاط الضعؼ عند المكظؼ، كبالتال -2
 (.148، ص2011)حسنكنة، المناسب لممكظؼ  البرامج التدريبيةاقتراح 

رفع مستكل أداء المستخدميف كاستثمار قدراتيـ، بما يساعدىـ عمى التقدـ كالتطكر كرفع الشعكر  -3
بالمسؤكلية، مف خالؿ تكليد القناعة الكاممة لدييـ بأف الجيكد التي يبذلكنيا في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ 

قع عمى عممية التقييـ، األمر الذم يجعميـ يجتيدكف في العمؿ ليفكزكا بالمكافآت كيتجنبكا المؤسسة ت
 (21، ص2012.)بكبرطخ، العقكبات

 كحسب "عباس أنس" فإف تقييـ األداء لممكظفيف يخدـ العديد مف األغراض كاألىداؼ، نذكر منيا: -

المدربيف، كحيث تقييـ األداء الييئة اإلدارية المساعدة في تخطيط يراع تدريب تنمية كفاءة العامميف ك  -01
بالمعمكمات كالبيانات عمى جكانب الضعؼ في األداء البشرم كعف الكاجب اكتسابيا لتحمؿ مسؤكليات 

 أكبر كأصعب.

النيكض بمستكل العامميف مف خالؿ استثمار قدراتيـ الكامنة كتكظيؼ طمكحاتيـ كتطكير كتحسيف  -02
 قدراتيـ بشكؿ أفضؿ.

المساىمة في تحديد معايير القياس كتقييـ األداء، كالتي تمكف مف قياس كتحديد درجة مساىمة  -03
 العنصر البشرم في اإلنتاج.

 التعرؼ عمى احتياجات المكظؼ لمتككيف. -04

 تسييؿ االتصاؿ بيف المكظفيف كاإلدارة. -05
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، كمنع السير بشكؿ خاطئ، مما يعمؿ يسيـ تقييـ كرقابة األداء في دفع أداء العامميف إلى األفضؿ -06
 (263، ص2011)عبد الحفيظ، عمى تحقيؽ األىداؼ.

 أما حسب "بكدكخ غنية" فتتمثؿ أىداؼ تقييـ اداء العامميف في الشكؿ التالي: -

 أىداؼ تقييـ اداء العامميف. (:04الشكل رقم )

 

 

 (2013:) بكدكخ، المصدر

أهداف 
تقٌٌم أداء 
 العاملٌن

المساهمةفً
تخطٌطالقوى

اختٌاراألفراد العامة
الصالحٌن
 للترقٌة

التعرفعلى
مستوىأداء

 العاملٌن

تشجٌع
المنافسةبٌن
العاملٌن
 واإلدارة

وضعخطط
 تحسٌناألداء

تفهمالمدٌرٌن
لقرارات
 العاملٌن

تحسٌنعملٌة
 االتصال

قٌاسالكفاءة
 اإلنتاجٌة

توفٌرالتوثٌق
للقرارات
 اإلدارٌة

تحدٌد
االحتٌاجات
 التكٌوٌنة

ترشٌد
سٌاسات
 األجر

تخطٌط
المسار
 الوظٌفً
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 خالصة:

الكظيفي كبعض المفاىيـ المتعمقة بو حسب المفكريف، مركرا إلى تـ الطرؽ في ىذا التطرؽ لألداء  
عناصره كمككناتو األساسية، كالتي بدكنيا ال نضمف كجكد فعالية لألداء سكاء تعمؽ األمر بالعكامؿ 
الخارجية المحيطة أك الداخمية، كعالقة األفراد فيما بينيـ، إضافة إلى محدداتو كالعكامؿ المؤثرة عمى 

يتطمب نظاما مميزا لتقييميـ، كمنو تطرقنا إلى أىمية األداء الكظيفي كاالىتماـ المتزايد مف  األداء، حيث
، أىميتو بالنسبة لمفرد كالمنظمة عمى حد سكاء، إضافة إلى مختمؼ أنكاعو كاىدافو، ككيفية طرؼ الدكلة بو

  عممية التقييـ ليذه العممية مف أجؿ الكصكؿ كبمكغ اليداؼ المسطرة.
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 تمييد:

إف االىتماـ بحقؿ التربية بشكؿ عاـ كالتربية الخاصة بشكؿ خاص يرتبط ارتباطا كثيقا بدجة  
الكعي كالتحضر ألم بمد مف البمداف، ككمما تطكرت الحياة بشكؿ عاـ كمما إزداد االىتماـ بحقؿ التربية 

 بكؿ أشكاليا.

الخاصة مف المياديف التربكية التي كاجيت العديد مف التحديثات، حتى نمى كيعتبر ميداف التربية  
كتطكر بسرعة كأصبح يحتؿ مكانا بارزا بيف المياديف العممية التربكية المختمفة في بمداف العاـ، حيث حقؽ 

اصة، إنجازات ىائمة في العقكد الماضية، فيك ميداف يعنى بالدفاع عف حقكؽ األفراد ذكم االحتياجات الخ
كيسعى لتطكير البرامج التربكية كالعالجية الفعالة لتدريبيـ كتعميميـ، كتحقيؽ ذكاتيـ كمساعدتيـ عمى 

 التكيؼ في المجتمع الذم ينتمكف إليو.
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 مفيوم التربية الخاصة: -1

مف المكاضيع الحديثة في ميداف التربية ىي التربية الخاصة، فقد ظير مكضكعا منفصال في  
بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف، حيث بدأ االىتماـ بفئات التربية الخاصة، كاعتبر عدـ االىتماـ 
بيذه الفئة مف الناس، تخمؼ ثقافي كحضارم، كما أنيا مشكمة تيدد سالمة المجتمع كتزيد مف ىدر طاقاتو 

 عشريف.المادية كالبشرية، لذا فمكضكعيا برز بشكؿ سريع جدا في نياية القرف ال

تمتد جذكر مكضكع التربية الخاصة إلى مياديف متعددة في مكضكعيا الطب، ألف الكثير مف اإلعاقات  -
تحتاج إلى طبيب لتشخيص الحاالت، ككذلؾ القانكف إذ أف ىذه الفئة تطالب حسب القانكف بالمساكاة بيف 

كىذا بدكره يحتاج إلى الناس، كعمـ النفس حيث يتعرض ذكم اإلعاقات إلى االضطرابات النفسية، 
أخصائي اجتماعي كأساليب تعمـ متخصصة فردية تناسب مع ىذه الفئات المتعددة، كؿ ذلؾ مف أجؿ 
مساعدة ىذه الفئات المتعددة، كؿ ذلؾ مف  أجؿ مساعدة ىذه الفئة عمى تنمية قدراتيـ إلى أقصى حد 

، 2010)ككفحة كعبد العزيز، كف إليو ممكف كتحقيؽ ذكاتيـ كمساعدتيـ عمى التكيؼ في المجتمع الذم ينتم
 (15ص

 عرفت التربية الخاصة تعريفات متعددة يمكف إجماليا في ما يمي: 

كىي العممية التي تستخدـ مع األطفاؿ غير العادييف كه عممية غير عادية تستدعي تطبيؽ أساليب  -
مكاناتو، كالتركي ع مى مبدأ الفركؽ الفردية، كىي نكع تركز في المقاـ األكؿ عمى الفرد كرغباتو كمقدراتو كا 

مف التعميـ اليادؼ الذم يعنى بتربية المعكقيف كالمتفكقيف عمى حد سكاء، كتنشئتو تنشئة خاصة 
يستطيعكف مف خالليا التكيؼ كالتعايش ضمف إطار المجتمع، كىذا التنشئة تحدث في بيئات تعميمية 

مكاناتيـ  (10، ص2012إبراىيـ كشريف، .)تتناسب مع طبيعة ىذه الفئات كمستكاىـ  كا 

كعرفت كذلؾ بأنيا األنشطة  كالخدمات التربكية تقدـ إلى الطفؿ غير العادم سكاء كانت داخؿ المدرسة  -
 (.08، ص2017)ناصر، العامة أك الخاصة 

 كيمكف تعريؼ التربية الخاصة بأنيا جممة البرامج التعميمية كالتربكية الكقائية العالجية المتخصصة التي -
تقدـ لفئات مف األفراد فير العادييف بيدؼ رعايتيـ كمساعدتيـ عمى تنمية قدراتيـ كتحقيؽ أىدافيـ كتنمية 
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اتجاىاتيـ اإليجابية نحك ذكاتيـ، بما يحقؽ ليـ أكبر قدر مف التكافؽ الشخصي كالتربكم كالميني 
 (21، ص2011)الشريؼ، كاإلجتماعي.

" التربية الخاصة ىي الخدمات التربكية المقدمة لألطفاؿ Birch and Johnson"كيرل بيرج كجكنسكف  -
 المعاقيف مف قبؿ أشخاص مؤىميف كالتي تختمؼ عف برامج االعتيادييف أك تضاؼ إلييا.

كىذا التعريؼ يؤكد تماما عمى فئة كاحدة كىي المعاقيف، في حيف يظير ذلؾ كاضحا تماما في تعريؼ  -
"Lanceقد صممت لتقديـ المعالجات المختمفة لألفراد الذيف يتميزكف  " الذم يرل أف التربية الخاصة

 بقدرات مختمفة كبشكؿ كاضح مف أجؿ االستفادة مف األنشطة التربكية التقميدية.

كما يرل "عبد الغفار" التربية الخاصة بأنيا مجمكع الخدمات المنظمة اليادفة التي تقديـ إلى الطفؿ  -
شذ عف االعتيادييف فيتفكؽ عمييـ أك يقصر دكنيـ(، كذلؾ لتكفير غير االعتيادم أك الشاذ )كىكما ي

 ظركؼ مناسبة لو كي ينمك نمكا سميما يؤدم إلى تحقيؽ الذات.

" أف التربية الخاصة ىي التعمـ المصمـ بشكؿ Hallman and Kaufmanكيرل "ىمماف كككفماف  -
خالؿ المكاد الخاصة، تقنيات التدريس خاص ليمبي الحاجات  غير العادية لممتعمميف االعتيادييف مف 

الخاصة كالتسييالت المطمكبة، كما تتطمب التربية الخاصة خدمات منيا النقؿ الخاص، التقييـ 
-28، ص ص2008.)قحطاف، السيككلكجي كالعالج الكظيفي كالطبيعي كالنطقي، كالعالج الطبي كاإلرشاد

29) 

خصيصا لتمبية الحاجات الفردية لألطفاؿ ذكم الحاجات  كعرفت التربية بالخاصة بأنيا التعميـ المخطط -
الخاصة، كما تعرؼ عمى أنيا مجمكعة مف األساليب الفردية المصممة لتمبية حاجات كقدرات األفراد ذكم 

.)حمانة كضيات، االحتياجات الخاصة، التي ال يسمح المنياج الرسمي المكضكع لمصؼ العادم بتمبيتيا
 (08، ص2017

سبؽ نستخمص بأف التربية الخاصة ىي نكع مف التعميـ المخصص كالذم يتضمف  كمف خالؿ ما 
مجمكعة مف االستراتيجيات كاألنشطة كالخدمات المنظمة، كالتي يقدميا مف المربيف كالمتخصصيف في 
ىذا المجؿ لألفراد ذكم الحاجات الخاصة مع مراعاة ظركؼ العجز لدل كؿ فرد مف األفراد، بيدؼ تكفير 
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اسبة ليـ لكي ينمك نمكا سميما يؤدم إلى تحقيؽ ذاتو عف طريؽ تحقيؽ إمكاناتو كتنميتيا إلى ظركؼ من
 أقصى مستكل يستطيع أف يصؿ إليو، كاف يدرؾ ما لديو مف قدرات كينقميا في جك يسكده الحب كاألمف.

 مفيوم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة: -02

الدارجة في المجتمعات المختمقة يقصد مف كرائيا تحديد ىناؾ الكثير مف المصطمحات التربكية  
فئة األفراد ذكم االحتياجات الخاصة، كمف ىذه المصطمحات  مثؿ: غير العادييف كالعاجزيف كالمعكقيف 
كغير األسكياء كغيرىا، مف التسميات السمبية التي ال تعكس إال اآلثار السمبية عمى الفرد كأسرتو، ألنيا 

ؿ عمى الضعؼ كاالختالؼ السمبي، كاألبرز مف ذلؾ الكصفة االعتباطية بالقصكر في مكنكناتيا تد
كالعجز، بدؿ البحث عف اإليجابية كالكفاءة في شخصيتيـ، كما ال نصؿ إليو مف ىذه التسميات السمبية 

 ىك تحديد المشكمة التربكية، كبالتالي االحتياجات التربكية التي يحتاجيا الفرد.

ربكم فيركز عمى "االنحراؼ عف المتكسط العاـ )كالمقصكد بالعاـ ىنا المجتمع( أما التعريؼ الت -
االنحراؼ في القدرات الذىنية كالقدرات الجسدية كالحركية، كالقدرات الحسية كقدرات االتصاؿ كالتكاصؿ، 

لى األمر الذم يجعؿ الفرد غير قادر التكيؼ مع المتطمبات المدرسية كالحياتية كحده، كيحتاج إلى د عـ كا 
خدمات تربكية خاصة  لتطكير قدراتو"، كىذا التعريؼ يستثني فئات أخرل  مف ذكم االحتياجات الخاصة 
كىي الفئات التي تاعني مف أم قصكر في القدرات المذككرة أعاله، كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ فيي تعاني 

.)النكايسية، الصعكبات التعميميةمف صعكبات التأقمـ المدرسي كالحياتي، كمف ىذه الفئات المكىكبة كذكم 
 (32-31، ص ص2013

كما يعرؼ األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة ىـ األفراد الذم يحتاجكف إلى خدمات التربية الخاصة  -
كالتأىيؿ كالخدمات الداعمة ليتسنى ليـ تحقيؽ أقصى ما يمكنو مف قابميات انسانية، انيـ يختمفكف عف 

ك أكثر مف مجاالت النمك كاألداء التالية: المجاؿ المعرفي، كالمجاؿ الجسدم، األفراد اآلخريف في كاحدة أ
 (13، ص2009.)الخطيب كالحديدم، المجاؿ الحسي، المجاؿ السمككي، كالمجاؿ المغكم كالتعميمي

الطفؿ الغير العادم بأنو الذم ينحرؼ انحرافا ممحكظا عما نعتبره عادم، سكاء مف الناحية  كيعرؼ -
ك االنفعالية اك االجتماعية أك الجسدية، بحيث يستدعي ىذا االنحراؼ الممحكظ نكعا مف الخدمات العقمية أ

التربكية تختمؼ عما يقدـ لألطفاؿ العادييف، ككمما اشتد النقص أك االنحراؼ كاف تأثيره في إعاقة الطفؿ 
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فؿ، كفي نظرة المحيطيف عف المشاركة الكاممة في الحياة االجتماعية أكضح، ككاف تفسيره في نفسية الط
 (19ص ،1998.)سيد سميماف، بو أعمؽ كاعظـ ضررا

" ىـ اكلئؾ Childrens with special needsكما يعرؼ "األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة  -
األطفاؿ الذيف يختمفكف عمى نحك أك آخر عف األطفاؿ الذيف يعتبر ليـ المجتمع عادييف كيصنفكف إلى 

 الفئات التالية: 

 اإلعاقة البصرية. -اإلعاقة العقمية؛    -

 صعكبات التعمـ. -اإلعاقة السمعية؛   -

 االضطرابات الكالمية كالمغكية. -اإلعاقة الجسدية؛    -

 (08ص  ، د.س.) البازالتفكؽ العقمي -اإلعاقة االنفعالية؛   -

فكف عف المتكسط " ىـ الذيف ينحر Exceptional individualsكما عرؼ "األطفاؿ غير العادييف  -
باالتجاه السمبي أك اإليجابي انحرافا ممحكظا عف العادييف في نمكىـ العقمي أك االنفعالي أك االجتماعي أك 
الحسي أك الحركي أك المغكم، مما يتطمب بناء عمى ذلؾ اإلنحراؼ اىتماما خاصا مف قبؿ المربيف مف 

معيـ مف أجؿ تحقيؽ إمكانياتيـ كتنميتيا أجؿ إعداد طرائؽ تشخيص ليـ ككضع برامج تربكية تتناسب 
 إلى أقصى مستكل يستطيع الفرد المعاؽ أف يصؿ إليو، كأف يدرؾ ما لديو مف قدرات كيتقبميا.

كمف خالؿ التعريفات السابقة الذكر نستخمص أف األفراد ذكم االحتياجات الخاصة ىـ األفراد الذيف  -
ي مجاالت األداء العقمي، الحسي، الجسدم، النفسي، ينحرفكف انحرافا ممحكظا عف األداء الطبيعي ف

االجتماعي كالسمككي كالمغكم كالتعميمي، حيث يتطمب ىذا اإلنحراؼ نكع خاص مف الخدمات كالبرامج 
مكانات. ظيار أقصى ما لدييـ مف قدرات كا   حتى يتمكف ىؤالء األفراد مف تحقيؽ كا 
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 فئات ذوي االحتياجات الخاصة: -03

 كتشمؿ الفئات التالية: 

 Giftdness and talentsالمكىبة كالتفكؽ   -

 Mental retabdationاإلعاقة العقمية  -

 Hearing impairement اإلعاقة السمعية  -

  Visual Inpairement   اإلعاقة البصرية -

 Physical and health impaiementصعكبات التعمـ اإلعاقة الجسدية كالصحية   -

 Behavior Disordersاالضطرابات السمككية كاالنفعالية  -

 Autismالتكحد  -

( 24، ص2017( ك)الدسكقي، 2008)ابف الطيب،  Communication Disordersاضطرابات التكاصؿ  -
 (14-13، ص ص 2009ك)الخطيب كالحديدم، 

 فئات ذوي االحتياجات الخاصة (:01الجدول رقم )

االضطرابات السموكية 
 واالنفعالية

Behavior disorders 

اختالؼ السمكؾ االنفعالي أك االجتماعي اختالفا جكىريا عما يعتبر سمككا طبيعيا، 
مثال: االنسحاب كالعدكاف كعدـ التكيؼ كاالفتقار إلى النضج، كالجنكح كاضطرابات 

 شخصية.
 اإلعاقة الجنسية والصحية

Physical and 

health impaiement 

أنكاع مختمفة مف العجز أك االضطراب الجنسي كالصحي مما يحد مف قدرة الفرد 
 عمى استخداـ بشكؿ طبيعي أك التحمؿ الجسدم أك القدرة عمى التنقؿ بشكؿ مستقؿ.

 اإلعاقة البصرية
Visual impaiement 

فقداف البصر الكؿ )العمى( أك الجزئي )الضعؼ البصرم( مما يحد مف قدرة الفرد 
 تخداـ حاسة السمع في تعمـ المغة كالتكاصؿ مع اآلخريف.عمى اس

 اإلعاقة السمعية
Hearing 

impaiement 

فقددف السمع الكمي )الصمـ( أك الجزئي )الضعؼ السمعي( مما يحد مف قدرة الفرد 
 عمى استخداـ حاس السمع في تعمـ المغة كالتكاصؿ مع اآلخريف

أخطاء أك عجز في الكالـ أك المغة مما يحد مف قدرة الفرد عمى استخداـ التكاصؿ  اضطرابات التواصل والكالم
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Communication 

disorders 
 بشكؿ طبيعي.

 الموىبة والتوفق
Giftedness and 

talents 

قدرات متميزة في األداء العقمي أك التحصيؿ أك القيادة االجتماعية أك االبداع 
ا مما يتطمب تكفير برامج كخدمات ال تكفرىا كالتميز في الفنكف األدائية كغيرى

 المدارس التقميدية.

 التوحد
Autism 

اضطراب نمائي يضطرب فيو السمكؾ كالتفكير، كتظير الخصائص المرضية 
لمتكحد عادة قبؿ بمكغ الطفؿ الثالثة مف العمر كأىـ مظاىر التكحد ىي العجز 

االجتماعية كاإلثارة الذاتية المفرطة الحسي الظاىر، كالفشؿ في تطكير العالقات 
يذاء االت كالقصكر النكعي في التكاصؿ المفظي كغير المفظي،  كنكبات الغضب كا 
 كالعجز السمككي الشديد، حيث يفتقد ىؤالء األطفاؿ ميارات العناية بالذات كالمعب.

 صعوبات التعمم
Learning 

Disabilities 

مفيكـ يشير إلى تباعد داؿ احصائيا بيف تحصيؿ الطفؿ كقدرتو العقمية العمة في 
كاحدة أك أكثر مف مجاالت التعبير الشفيي أك الكتابي أك الفيـ االستماعي أك الفيـ 
القرائي، أك الميارات األساسية لمقراءة أك إجراء العمميات الحسابية األساسية أك 

 االستدالؿ الحسابي أك التيجي.

 اإلعاقة العقمية
Menatal 

Retardation 

جكانب قصكر مممكسة في األداء الكظيفي الحالي، حيث ينخفض األداء العقمي 
)الذكاء( عف المتكسط بمقدار انحرافيف معياريف، يككف متالزما مع جكانب القصكر 
في اثنيف أك أكثر مف مجاالت الميارات التكيفية التالية: التكاصؿ، العناية 

ية، الحياة المنزلية، الميارات االجتماعية كاالستفادة مف مصادر المجتمع الشخص
كالتكجو الذاتي كالصحة كالسالمة كالجكانب األكاديمية الكظيفية، كقضاء كقت الفراغ 

 سنة. 18كميارات العمؿ كالحياة االستقاللية، يظير ذلؾ مف قبؿ سف 
 (14-13، ص ص 2009)الخطيب كالحديدم،  المصدر:

 أىداف التربية الخاصة: -04

ال تختمؼ أىداؼ التربية الخاصة عف اىداؼ التربية العامة،  ألف كؿ منيما يسعى إلى تحقيؽ  
النمك المتكافؽ شخصيا كاجتماعيا لمفرد، غير أف التربية الخاصة تتميز عف التربية العامة في تحديد ما 

 ( نقاط أساسية، ىي:03لتربية الخاصة في ثالثة )يمكف تحقيقو مف أىداؼ؛ كتتحدد اليداؼ الرئيسية في ا

كتعني مساعدة األفراد ذكم االحتياجات الخاصة عمى الحياة االستقاللية  تحقيق الكفاءة الشخصية: -01
كاالكتفاء بالتكجيو الذاتي، كاالعتماد عمى النفس، كتمكنيـ مف تصريؼ أمكرىـ شؤكنيـ الشخصية كالعناية 
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ظركفيـ الخاصة، بحيث ال يككنكف عالة عمى اآلخريف، كذلؾ بتنمية امكاناتيـ الذاتية بدرجة تتناسب ك 
 الشخصية كاستعداداتيـ العقمية كالجسمية كالكجدانية كاالجتماعية.

كتعني غرس كتنمية الخصائص كاألنماط السمككية الالزمة كلمتفاعؿ تحقيق الكفاءة االجتماعية:  -02
مع اآلخريف، كتحقيؽ التكافؽ االجتماعي لذكم االحتياجات الخاصة، كبناء العالقات االجتماعية المثمرة 

كاكسابيـ الميارات التي تمكنيـ مف الحركة النشطة في البيئة المحيطة كاالختالط كاإلندماج في المجتمع 
شباع احتياجاتيـ  كالتي تمنحيـ الشعكر باالحتراـ كالتقدير االجتماعي كتحسيف مف مكانتيـ االجتماعية، كا 

 نفسية إلى األمف كالحب كالثقة بالنفس كالتقميؿ مف شعكرىـ بالقصكر كالعجز كالتدني.ال

تعني اكساب ذكم االحتياجات الخاصة، كالسيما المعاقيف منيـ بعض مف تحقيق الكفاءة المينية:  -03
ذلؾ مف ممارسة الميارات اليدكية كالخبرات الفنية المناسبة لطبيعة اعاقتيـ كاستعداداتيـ كالتي تمكنيـ بعد 

 بعض الحرؼ المييئة كأعماؿ البياض كالتجارة كالزخرفة كالتطريز كغيرىا مف الميف األخرل.

كتندرج تحت األىداؼ الثالثة الرئيسية مجمكعة مف أليداؼ الفرعية لمتربية الخاصة، نكجزىا فيما  
 يمي:

القياس المناسبة لكؿ فئة العرؼ عمى األفراد ذكم االحتياجات الخاصة، كذلؾ مف خمال أدكات  -01
 منيـ.

 إعداد البرامج التعميمية لكؿ فئة مف فئات التربية الخاصة. -02

إعداد استراتيجيات التدريس لكؿ فئة مف فئات التربية الخاصة، كذلؾ لتنفيذ كتحقيؽ أىداؼ البرامج  -03
 (116، ص2015)سالمة، التربكية عمى أساس الخطة التربكية الفردية.

 الكسائؿ التعميمية كالتكنكلكجية الخاصة لكؿ فئة مف فئات التربية الخاصة. إعداد -04

إعداد برامج الكقاية مف اإلعاقة بشكؿ عاـ، كالعمؿ عمى تقميؿ حدكث اإلعاقة عف طريؽ عدد مف -05
 البرامج الكقائية.

صى ما تسمح بو تنمية اإلمكانات العقمية كالجسمية كاالجتماعية لذكم االحتياجات الخاصة إلى أق -06
 قدراتيـ العقمية، دكف فرض قيكد أم نكع تؤدم إلى الحد مف ىذا النمك.
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 مساعدة ذكم االحتياجات الخاصة عمى فيـ أنفسيـ. -07

 تنمية الكظائؼ المتصمة باإلعاقة األصمية كذلؾ بالنسبة لألفراد المعاقيف. -08

 ذىنيا اك دراسيا. تكفير بيئة غنية بالمثيرات، كخاصة لألفراد المتخمفيف -09

تكفير الجك النفسي الذم يساعدىـ عمى إبداء استجابات كردكد األفعاؿ المناسبة لمكاجية غيرىـ مف  -10
 (117، ص2015)سالمة، األفراد، مثال الحب أك الكراىية كالرفض أك القبكؿ كالكد أك العدكانية.

 استراتيجيات التدريس في التربية الخاصة: -05

 العممية أساليب التدريس المستخدمة في التربية الخاصة إلى فئتيف رئيسيتيف ىما:تصنؼ المراجع  

* التربية الصحيحة العالجية: كتيدؼ إلى مساعدة الطالب في الحاجات الخاصة عمى اكتساب المعارات 
الالزمة لمتغمب عمى الصعكبات التي تفرضيا حاالت اإلعاقة، كتطكير ادائو ككبح االستجابات غير 

 ناسبة كتشجيع االستجابات المناسبة التي تصدر عنو.الم

* التربية التعكيضية: التي تتضمف تكظيؼ أدكات كمعدات ككسائؿ مكيفة أك معدلة لتحقيؽ األىداؼ التي 
 (Heward, 2002, P25)يتعذر تحقيقيا عف طريؽ البرامج العالجية كالتصحيحية

 كيشمؿ التدريس الفعاؿ في التربية الخاصة، شأنو شأف التدريس الفعاؿ عمكما عمى: 

 التخطيط لمتدريس: تحديد األىداؼ كاختيار طريقة تنفيذ التدريس كتبني التكقعات كاقعية مف الطمبة. -01

دارة الكقت الصفي، كتنظيـ البيئة التعميمية. -02  إدارة التدريس كتنظيمو: الحضير لمدرس كا 

تنفيذ الدرس: تقديـ المحتكل كعرضو بطريقة مناسبة كمتابعة تعمـ الطمبة، كتكييؼ التدريس عند  -03
 الخاصة.

تقييـ فاعمية التدريس: تقييـ مستكل تقدـ الطمبة كتزكيدىـ بالتغذية الراجعة، كتكظيؼ المعمكمات  04
 لمتكفرة التخاذ القرارات التربكية المالئمة.

 مف العكامؿ عند اختيار طريقة التدريس في مجاؿ التربية الخاص: كالبد مف مراعاة جممة 
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 العمر الزمني لمطالب. -

 الحاجات التعميمية الخاصة لمطالب. -

 شدة الصعكبات التي يعاني منيا الطالب. -

 االمكانيات المتكفرة لمبرمجة التربكية. -

 (27، ص2019.)الخطيب، الحديدم، الكفايات المينية لممعمميف -

 معمم التربية الخاصة: -06

يعتبر معمـ التربية الخاصة حجر الزاكية في العممية التربكية لألطفاؿ غير العادييف كليذا فإف  
 عممية اختياره ليذه الميمة المتزايدة ألعباء عممية ميمة، حيث يتكلى مياما شاقة في:

طفاؿ غير العادييف كليذا، فإف اختياره يعتبر معمـ التربية الخاصة حجر الزاكية في العممية التربكية لأل -
ليذه الميمة المتزايدة األعباء، عممية ميمة حيف يتكلى مياما شاقة في تعاممو مع فئات خاصة مف 
الطمبة، الذم يحتاجكف الجيد كالكقت الكثيريف، كبدأ التزايد بالطمب عميو سبب الزيادة في عدد المعكقيف 

 في العالـ.

إف حركة التربية الخاصة المعاصرة، كما تتخذه مف استراتيجيات كتكجيات كما ترنك إليو مف كتكقعات،  -
تؤكد أف التربية الخاصة ميداف إ]داع لإلنساف بدقر ما تنطكم عمى تحديات مف اإلنسانية كاإلنسانية، 

كلذلؾ فإف فعالية أية برامج كاختبار لكفائتو، كلكي تككف التربية الخاصة ىذا بحؽ، فيذا رىف بالمعمـ، 
 (04/2008العدد  -.)مجمة تنمية المكارد البشريةتربكية محتكـ بالمعمـ الفعاؿ الكؼء

 أىمية إعداد معمم التربية الخاصة: -07

يعتبر المعمـ ىك العامؿ األساسي في إحداث التطكير المالئـ في جكانب العممية التعميمية، كال  
اإلصالح كالتطكير، أف يقمؿ مف أىمية دكر المعمـ ألنو أحد العكامؿ  يمكف ألم جيد تربكم يستيدؼ

الرئيسية في تكجيو التطكير التربكم، لذلؾ يعيد إعداد المعمـ الجيد مف أىـ العناصر في رفع كفاءة العممية 
 التعميمية كالتربية بصفة عامة، كالتربية الخاصة عمى كجو التحديد.
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المعمـ كتدريبو المستمر أثناء الخدمة تمثؿ مكانا بارزا في كعميو فقد أصبحت عممية إعداد  
أكلكيات تطكير الفكر التربكم في معظـ دكؿ العالـ، ىذا كالبد مف اإلشارة إلى ضركرة تخطيط البرامج 
التدريبية عمى أساس االحتياج الفعمي كتخطيط البرنامج التدريبي في ضكء الكاقع الفعؿ لمكضع في مجاؿ 

ادييف، كضركرة كضع معايير الختيار معمـ التربية الخاصة، بحيث يتميز بخصائص تعميـ غير الع
شخصية تؤدم لمنجاح في ىذه المينة لخاصة، بحيث يتميز بخصائص شخصية تؤدم لمنجاح في ىذه 

 (2006يحي، )كحب المساعدة كالعطاء   -كسعة الصدر -المينة مثؿ الصبر

 * ىناك برنامج لمتدريب قبل الخدمة.

 برنامج التدريب أثناء الخدمة.* 

يتضمف مفيكـ التدريب أثناء الخدمة كؿ ما يمكف أف يحدث لممعمـ مف تخرجو كتسممو ميمات  
 عممو إلى يـك تقاعده عف العمؿ.

ذكم االحتياجات الخاصة فئة مف الفئات االجتماعية التي تتطمب اىتماما كرعاية خاصة، كالمعمـ يمعب  -
عدادىـ ليصبحكا قادريف عمى التكيؼ مع متطمبات كمتغيرات بيئاتيـ المجتمعية، دكرا أساسيا في ذلؾ إل

 ذلؾ فإف أدكار معمـ التربية الخاصة تعتبر صعبة ألنو يتعامؿ مع فئات ذات طبيعة مختمفة.

 معمم التربية الخاصة:

المدرة  يعتبر معمـ التعميـ المتخصص )التربية الخاصة( معمـ لفئة خاصة، أنو يمارس كظيفتو في 
الخاصة باألطفاؿ  ذكم االحتياجات الخاصة لفئة معينة، أك عمى مستكل المدرسة التابعة لمتعميـ االبتدائي 
في حالة كجكد مشاريع خاصة باألقساـ المدمجة، ينتمي معمـ التعميـ المتخصص إلى فريؽ نفسي تربكم 

م االحتياجات الخاصة إلى تكفؿ نظرا ألىمية  كؿ مف التشخيص كالعالج كالتربية كحاجة األطفاؿ ذك 
 (.22، ص2009.)دريدم، كامؿ

حيث أظيرت الدراسات مدل حاجة األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة إلى معمميف متخصصيف  
مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ عالج ممكف، إذ أنو يساىـ في التككيف الذاتي لتالميذ ذكم االحتياجات الخاصة 

 (22، ص2009)ديرم، كؿ ما يسيؿ عممية إدماجو في المجتمع.كيزكده بميارات التكاصؿ مع محيطو، ك 
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كعميو فمعمـ التربية الخاصة ىك معمـ يككف متخصصا بتدريس تالميذ فئة معينة مف فئات ذكم  
االحتياجات الخاصة مف أجؿ تعميميـ كتككينيـ بيدؼ تحقيؽ إندماجيـ في بيئاتيـ المجتمعية كتحقيؽ 

 أقصى تكيؼ معيا.

 ذوي االحتياجات الخاصة: ميام معمم -08

اىتمت الدكلة الجزائرية منذ عيد االستقالؿ بسف التشريعات كالقكانيف الخاصة بالعامميف مع ذكم  
لمياـ المعمميف  1993المؤرخ في أفريؿ  102-93االحتياجات الخاصة، كالمتمثمة في المرسكـ رقـ 

لبرنامج كالسير عمى النظافة الجسمية كالثيابية المنتميف لسمؾ المربي، كالمتمثمة في أنيـ مكمفكف بتطبيؽ ا
عادة تربيتيـ قصد إدماجيـ في الحياة االجتماعية كانيـ ممزمكف  لألشخاص المتكفؿ بيـ داخؿ المؤسسة، كا 

 (12، ص1993)الجريدة الرسمية، ( ساعة.30بحجـ عمؿ أسبكعي قدره ثالثكف )

 العاقات في صفكؼ الدمج، كىي: كيجب مراعاة عكامؿ عند اختيار معممي الكالب  ذكم ا 

 تبني اتجاىات إيجابية نحك دمج الطمبة ذكم اإلعاقات مع الطمبة العادييف. -1

 امتالؾ المعمميف الدافعية لمعمؿ في ىذه الصفكؼ. -2

 قبكؿ المعمميف التعامؿ مع األخصائييف ذكم العالقة. -3

 لفردية لممعاقيف.المركنة في تكييؼ األساليب كالمناىج لتالئـ الحاجات ا -4

 (85، ص2008)غالـ، القدرة عمى التعامؿ ما تتطمب البيئة الصفية مف تغيرات كتعديالت. -5

تشير استراتيجيات تطكر التربية العربية إلى اف الطكر المنشكد في األمة العربية، ال يتـ إال  
ليذا العنصر مف أىمية، باالعتماد عمى المعمميف باعتبارىـ عناصر أساسيا مف عناصر التطكر، كلما 

فإف ىناؾ كثيرا مف االعتبارات التي تبرر الدعكة إلى مراجعة برامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة كمف 
 ىذه االعتبارات:

 قمة اإلمكانيات المتاحة إلعداد المعمميف قبؿ الخدمة لتمكينيـ مف أداء مينتـ. -1

 استيعاب االتجاىات الحديثة في التعميـ. -2
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 االستجابة الحقيقة التغير الذم يفرض عمى المعمميف أف يككف ركادا فيو. -3

إلى أىمية دككر المعمـ في  (Dunne et Wragg, 1996)" كما كرد في Brunerكيشير "بركنر  -
العممية التعميمية التعممية، باعتباره أحد المتغيرات اليامة في تحقيؽ األىداؼ التربكية، ككما يرل "بركنر" 

 كؾ المعمـ يأخذ ثالثة أشكاؿ رئيسية، كىي: أف سم

 كفيو يعتبر المعمـ مكصال لممعرفة. * األول:

 .(Model)كفيو يعتبر المعمـ نمكذجا  * الثاني:

 يؤثر في تشكيؿ اتجاىات الطالب كميكليـ كقيميـ. (Symbol)كفيو يعتبر المعمـ رمزا  * الثالث:

يقـك بجميع ىذه األشكاؿ في مكقؼ تعميمي كاحد، كأيا فالمعمـ رمز كنمكذج كمكصؿ لممعرفة، كقد  
كاف ىذا الشكؿ مف السمكؾ فالبد مف تدريب المعمـ عمى القياـ بو بكفاءة لما لو مف أثر في تكعية 

 المخرجات التربكية

 كفاءات معمم التربية:  -09

 عمى معمـ التربية الخاصة أف يتمتع بالعديد مف الكفاءات كالتي نذكر منيا: 

 الكفاءات األكاديمية: -

تجديد المعمـ لمعمكماتو التربكية كالنفسية كتحديثيا باستمرار، كاالطالع عمى كؿ ما ىك جديد   -
 كمستحدث في المجاؿ العممي كالتعميمي كالتربكم في مجاؿ عممو كاختصاصو.

ف ليحقؽ ليـ خبرة المعمـ الكاسعة ىي صفة الزمة لتمكنو مف مساعدة األطفاؿ كبصفة خاصة المعاقي -
 حياة أكثر تنكعا.

امتالؾ القدرة عمى تعميـ األطفاؿ باستخداـ الطرؽ التعميمية كالمناىج المناسبة كالمالئمة كالفعالة لتمبية  -
 حاجاتيـ عمى اختالؼ مستكياتيـ.

القدرة عمى الربط كالتحميؿ مف أجؿ تفسير ماضي الطفؿ كحاضره كخبراتو، كالمجتمع الذم يعيش فيو،  -
 سيؿ عميو التعامؿ معو كتصممي البرنامج المناسب لو.لي
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 الكفاءات المينية:  -

 تحديد األىداؼ السمككي لكؿ طالب حسب إعاقتو. -

 االسيا ـ في بناء البرامج الخالصة المتصمة بقدرات الطالب المعاؽ كمستقبمو. -

 استخداـ طرائؽ التدريس الخاصة المناسبة لكؿ طالب معاؽ. -

 مات التعميمية بشكؿ فردم لكؿ طفؿ معاؽ.تقديـ المي -

 استخداـ األساليب المختمفة في تشخيص حاالت اإلعاقة. -

 استخداـ برنامج مستمر مف التقييـ لمميارات كالقدرات كاألىداؼ المختمفة لمطمبة المعاقيف. -

عاقتو. -  تدريب الطالب عمى تقبؿ ذاتو كا 

 الب المعاؽ.العمؿ عمى تطكير ركح االستقاللية لدل الط -

العمؿ عمى عقد لقاءات دكرية مع المعمميف في المصادر المتنكعة التي تتعمؽ بنمك التالميذ المعاقيف  -
 كتربيتيـ كبرامج تأىيميـ.

 الكفاءات االجتماعية:  -

إف مف كاجب مقدمي خدمات التربية الخاصة المحافظة عمى سرية المعمكمات المتصمة بالمنتفعيف  
، كيعني ذلؾ ضركرة اعتماد سياسة كاضحة إزاء ممفات األطفاؿ الشخصية كسجالتيـ مف تمؾ الخدمات

المدرسية، فاؿ ينبغي مثال أف يطمع األشخاص ذكم العالقة عمى التقارير كالممفات، كيجب التأكد مف أف 
غي كؿ اليف يعممكف مع الطفؿ المعاؽ يعرضكف كبشكؿ كامؿ معايير السرية التي يجب مراعاتيا، كما ينب

االمتناع عف تقديـ المعمكمات عف الطفؿ لغير األشخاص الذيف سيشارككف في تنفيذ برامج محددة 
 (19-18، ص ص 2007ي، ش.) الدىلمساعدة الطفؿ عمى تحقيؽ أىداؼ معينة

 لذاؾ فإف معمـ التربية الخاصة بحاجة إلى إعداد كتككيف مف أجؿ مزاكلة مينة عمى أجسف كجو. 
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 اىتمام الجزائر بفئات ذوي االحتياجات الخاصة: -

الجزائر تعد مف الدكؿ السابقة في كضع قكانيف كتشريعات تضمف حقكؽ األشخاص مف ذكم  
 االحتياجات الخاصة كمف بينيـ:

المتعمؽ بحماية  2002مام  08ق المكافؽ لػ 1441صفر  25المؤرخ  في  09-02القانكف رقـ   -
 قيتيـ.األشخاص المعكقيف كتر 

مصادقة الجزائر عمى اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لألمـ  -
 .2006ديسمبر  13المتحدة في 

كما يشارؾ قطاع التضامف الكطني في التربية كالتعميـ المتخصص لألطفاؿ ذكم اإلعاقة مف ىالؿ  -
 كممكلة بالكامؿ مف ميزانية الدكلة. إنشاء مؤسسات متخصصة عبر كامؿ التراب الكطني،

كيتـ تكزيع ىذه المؤسسات إلى مؤسسات التعميـ المتخصص )مراكز تربكية نفسية لألطفاؿ المعاقيف  -
ذىنيا، مراكز تربية نفسية لذكم اإلعاقة الحركية(. ميمتيا األساسية تطكير اإلمكانيات العقمية كالحركية 

 مستقبميف.لألطفاؿ ال

ت تعميـ متخصص )مدارس لذكم اإلعاقة البصرية كمدارس لذكم اإلعاقة السمعية(، ككذلؾ مؤسسا -
 كالتي تطبؽ البرنامج مف كزارة التربية الكطنية مف خالؿ استخداـ األساليب كالتقنيات المناسبة.

كيتـ تقديـ الرعاية النفسية كالتربكية مف طرؼ فريؽ متعدد التخصصات يتككف أساسا مف معمميف  -
يف كمعالجك النطؽ كأطباء ة في التربية الخاصة كمساعديف أخصائييف اجتماعييف كنفسانيكأساتذ

 (2002 -34الجريدة الرسمية، ع  -2009 -33الجريدة الرسمية، ع كمربيف.)
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 خالصة: 

كختاما لما تـ تناكلو فقد تعرفنا في ىذا الفصؿ عف عمى بعض مفاىيـ التربية الخاصة كميادينيا  
المختمفة كالخاصة  يغير العادييف  كذلؾ بمختمؼ أنشطتيا كخدماتيا التربكية، كمنو تطرقنا إلى فئات ذكم 

ت، مع تحديد األىداؼ االحتياجات الخاصة كالذيف يحتاجكف إلى التعميـ كرعاية متخصصة بمختمؼ الفئا
 بمختمؼ االستراتيجيات كأساليب التدريس فييا.العامة ليا كما تحققو عمى شتى األصعدة كالمستكيات 

كمنو الكصكؿ إلى حجر الزاكية في العممية كىك المعمف، كالدكر الفعؿ الذم يمارسو في تعميـ ذكم 
ميـ لمغاية، فمف شأنو كضع الكفاية المينية االحتياجات الخاصة، إذ يعتبر إعداد المعمميف أثناء الخدمة 

عادة صقميا لتمكينيـ في الميارات التدريجية الالزمة لمتأقمـ مع العمؿ التربكم  لدييـ كا 
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 تمييد:

يعتبر الجانب التطبيقي مرحمة ميمة مف مراحؿ البحث العممي، إذ بكاسطتو يتمكف الباحث مف  
جمع المعمكمات حكؿ مكضكع الدراسة كالتأكد مف صدؽ الفرضيات أك نفييا، كمف خالؿ ىذا الفصؿ 
 سنعمؿ عمى تحديد مكاف الدراسة كمجتمع الدراسة، كالمنيج المستخدـ، ككذا أدكات جمع المعمكمات،
 كالتأكد مف الشركط السيككمترية لألدكات، كفي األخير عرض كمناقشة النتائج في ضكء فرضيات الدراسة.
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 الدراسة االستطالعية: -أوال

 الغرض من الدراسة االستطالعية: -1

التعرؼ عمى ميداف الدراسة كجمع االحصاءات حكؿ عدد معممي ىدفت الدراسة االستطالعية إلى  
 .مراكز التربية الخاصة بمدينة أـ البكاقي

 مجاالت الدراسة االستطالعية: -2

 بزيارة لبعض المراكز الخاصة بكالية أـ البكاقي. الباحثاف: قاـ المجال المكاني -أ

 مدرسة األطفاؿ المعكقيف سمعيا.  -

 مدرسة األطفاؿ المعكقيف بصريا. -

 المركز النفسي البيداغكجي لألطفاؿ. -

 .2022 مارس 12إلى غية  2022مارس  05: دامت الدراسة االستطالعية مف المجال الزماني -ب

 نتائج الدراسة االستطالعية: -3

قمنا بجمع إحصاءات كبيانات، حيث تعرفنا عمى عدد المعمميف بمراكز التربية الخاصة بمدينة أـ 
 ألساسية فيما بعد.، حتى يسيؿ عمينا القياـ بالدراسة ا( معمما95البكاقي كالبالغ )
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 الدراسة األساسية: -ثانيا

 مجال الدراسة األساسية: -1

 أجريت الدراسة النيائية بمراكز خاصة لمدينة اـ البكاقي. المجال المكاني: -أ

 مدرسة األطفاؿ المعكقيف سمعيا.  -

 مدرسة األطفاؿ المعكقيف بصريا. -

 المركز النفسي البيداغكجي لألطفاؿ. -

 .2022 أفريؿ 12إلى غاية  2022مارس  19دامت الدراسة النيائية مف  المجال الزماني: -ب

 :مجتمع الدراسة وعينتو-2 

( 95يتمثؿ مجتمع الدراسة في كؿ معممي المدارس الخاصة بكالية أـ البكاقي كالبالغ عددىـ ) 
 معمـ، حيث قمنا بمسح شامؿ لكؿ المعمميف.

( مبحكث نظرا لعدـ 22( استبياف، كتـ استبعاد )73( معمـ كتـ استرجاع )95تـ تكزيع االستبياف عمى ) -
 تجاكبيـ.

 أدوات الدراسة األساسية: -3

 .االعتماد عمى االستبياف كأداة أساسية في الدراسةتـ 

 أ( وصف األداة:

 عمى التراث النظرم كالدراسات السابقة باالطالعصمـ االستبياف 

( أربع محاكر جاءت 04( ثمانية كثالثكف بندا كميا مكجبة مقسمة إلى )38استبيانا مف ) الباحثافأنشأ  -
 كما يمي: 
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-8-7-6-5-4-3-2-1بند( جاء ترقيميا كما يمي: 13المحور األول: محور كفايات التدريس: ) -
9-10-11-12-13. 

-16-15-14جاء ترقيميا كما يمي:  بنكد(، 09يضـ ) المحور الثاني: محور كفايات تكنولوجية: -
17-18-19-20-21-22. 

-27-26-25-24-23بنكد(:  10يضـ ) المحور الثالث:  محور كفايات التواصل البيداغوجي: -
28-2-30-1-32. 

-36-35-34-33بنكد(، حاء ترقيميا كما يمي:  06يضـ ) المحور الرابع:  محور كفايات التقويم:-
37-38. 

تفسير النتائج استخدـ الباحثاف تحديد مستكل اإلجابة عمى بنكد األداة، إذ تـ إعطاء كزف  كلتسييؿ 
(، منخفضة 02(، منخفضة )03(، بدرجة متكسطة )04(، بدرجة كبيرة )05لمبدائؿ )بدرجة كبيرة جدا )

 :مستكيات متساكية المدل مف خالؿ المعادلة اآلتية 05(، ثـ تصنيؼ تمؾ اإلجابات إلى 01جدا )

 اتجاه الرأي الوزن
 بدرجة كبيرة جدا 1
 بدرجة كبيرة 2
 بدرجة متكسطة 3
 بدرجة منخفضة 4
 بدرجة منخفضة جدا 5

 

 مقياس ليكارت الخماسي اتجاه الرأي
 اتجاه الرأم المتكسط

 منخفضة جدا 1.79إلى  1مف 
 منخفضة 2.59إلى  1.80مف 
 متكسطة 3.39إلى  2.60مف 
 درجة كبيرة 4.19إلى  3.40مف 

 بدرجة كبيرة جدا 5إلى  4.20مف 
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 طريقة إجراء أدوات الدراسة:  -

بتكزيع  الباحثافبعد التأكد مف صالحية أدكات البحث، كبعد االتفاؽ عمى مكاعيد اإلجراء، قاـ  
االستبياف عمى أفراد عينة الدراسة األساسية، بعدما أكضحا ليـ أف المعمكمات التي يدلكف بيا خاصة 

عمى أقؿ عدد في الحصكؿ  الباحثافبحث فقط كلغرض تحضير مذكرة الماستر، إال أنو رغـ اجتياد بال
اإلجابة عمى أكبر عدد ممكف مف اإلجابات، قد بمغ عدد االستبيانات المسترجعة ممكف مف حاالت رفض ك 

 استبيانا. كعشركفإتناف ( 22، أم تـ إلغاء )كتسعكف( خمسة 95كسبعكف استبيانا مف أصؿ ) ثالثة( 73)

 الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة: -04

 صدق االستبيان: -4-1

 صدق المحتوى: -أ

لمتعرؼ عمى صدؽ المحتكل عمى آراء مجمكعة مف المختصيف )صدؽ  الباحثافاعتمد  
( أساتذة مف قسـ العمكـ االجتماعية بجامعة العربي بف 10، حيث تـ عرض األداة عمى )المحكميف(

مييدم بكالية أـ البكاقي، كمعممي التربية الخاصة بالمراكز الخاصة بكالية اـ البكاقي، كذلؾ بإبداء رأييـ 
 حكؿ: 

 ( مدل مناسبة الفقرات لقياس ما كضعت لقياسو.1

 ( مدل شمكلية االستبياف لمختمؼ جكانب المكضكع.2

 كح ككفاءة الصياغة المغكية.( مدل كض3

 مدى مناسبة الفقرات لقياس ما وضعت لقياسو: -1

اعتمد في تحديد مناسبة الفقرات لقياس ما كضعت لقياسو عمى صدؽ المحكميف مف خالؿ  
 ( أساتذة مف قسـ العمـك االجتماعية كمعممي التربية الخاصة بمراكز أـ البكاقي.10تكزيعيا عمى )

 كشي" كما يمي:ح حساب معامؿ صدؽ التحكيـ كفؽ معادلة "اليكض كالجدكؿ التالي
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CVR=   
  

 

    
 

CVR.مكقؼ المحكميف : 

Ne.العدد الكمي لممحكميف : 

He ،(304، ص2010: المحكميف الذم أشاركا أف المفردة تقيس )عالـ 

 حساب معامل صدق المحكمين بالنسبة لكل بند وبالنسبة لالستبيان ككل: -01

 حساب معامل صدق المحكمين بالنسبة لكل بند وبالنسبة لالستبيان ككل. (:02)الجدول رقم 

 الصدق ال يقيس يقيس البند
01 8 0 1 
02 8 0 1 
03 8 0 1 
04 8 0 1 
05 8 0 1 
06 8 0 1 
07 8 0 1 
08 6 2 0.50 
09 8 0 1 
10 8 0 1 
11 5 3 0.25 
12 8 0 1 
13 6 2 0.50 
14 8 0 1 
15 7 1 0.75 
16 6 2 0.50 
17 8 0 1 
18 6 2 0.50 
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19 6 2 0.50 
20 8 0 1 
21 8 0 1 
22 6 2 0.50 
23 8 0 1 
24 8 0 1 
25 8 0 1 
26 7 1 0.75 
27 6 2 0.50 
28 8 0 1 
29 8 0 1 
30 8 0 1 
31 8 0 1 
32 8 0 1 
33 8 0 1 
34 7 1 0.75 
35 8 0 1 
36 8 0 1 
37 8 0 1 
38 8 0 1 

 اعتمادا عمى البيانات السابقة. الباحثافإعداد المصدر: 

بنكد ستة بنكد بمغت قيمة صدقيا  06( كأف 01( سبعة عشركف بند بمغت قيمة صدقيا )27يالحظ أف )
 .0.75( ثالثة بنكد بمغت قيمة صدقيا 03، كما أف )0.25( بند كاحد بمغت قيمة صدقو 01كأف ) 0.50

كشي كبعد إجراء العمميات كمف خالؿ ذلؾ يمكف حساب معامؿ الصدؽ مف خالؿ معادلة ال 
اإلحصائية لحساب معامؿ صدؽ كؿ عبارة حساب معامؿ صدؽ االستبياف ككؿ ككاف معامؿ صدقو 

أم أف ىذا االستبياف قابؿ لما أعد لو، ز ألجمو، (، كىذا مؤشر عمى صالحية االستبياف لما أنج0.84)
 ب االستبياف صفة الصدؽ الظاىرم.كقد اكتس
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 مدى وضوح وكفاءة الصياغة المغوية: -4-2

 مدى وضوح وكفاءة الصياغة المغوية. (:03الجدول رقم )

 العبارات بعد التعديل العبارات قبل التعديل
أكسبؾ تككينؾ في الخدمة مف استخداـ  -1

 استراتيجيات فعالة.
الفركؽ مكنؾ تككنيؾ أثناء الخدمة مف مراعاة  -2

 الفردية.
أكسيؾ تككينؾ أثناء الخدمة مف التحكـ في  -3

 كسائؿ التكنكلكجيا.
يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف استخداـ   -4

 الحاسكب في قياس كبناء االختبارات.
يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف معرفة  -5

 احتياجات التالميذ كفيميا.
القدرة عمى يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف  -6

 االقتناع كالتأثير في التالميذ.

أكسبؾ تككينؾ أثناء الخمة في استخداـ  -1
 استراتيجيات فعالة في التدريس.

مكنؾ تككينؾ أثناء الخدمة في مراعاة الفركؽ  -2
 الفردية أثناء التدريس.

أكسبؾ تككينؾ أثناء الخدمة معرفة كيفية  -3
 استخداـ كسائؿ التكنكلكجيا.

التككيف أثناء الخدمة مف استخداـ يمكنؾ  -4
 الحاسكب في بناء االختبارات.

 
يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف معرفة  -5

 احتياجات التالميذ.
يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف القدرة عمى  -6

 اقناع التالميذ.
 اعتمادا عمى البيانات السابقة. الباحثافإعداد المصدر: 

 االستبيان لمختمف جوانب الموضوع:مدى شمولية  -4-3

 كافؽ المحكمكف عمى شمكلية االستبياف لمختمؼ جكانب المكضكع، كلـ يتـ إضافة أم عبارة. 

 االتساؽ الداخمي لالستبياف بكاسطة معادلة "ألفاكركنباخ":  طرؽيتـ استخراج ثبات االستبياف باستخداـ  -

A  =فكركنباخ
  ف
س -1) 

ع
) 

 ف=  عدد البنكد.

 مجمكع التباينات لمبنكد الكمية.س: 
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 (206، ص2009ع: مجمكع التباينات الدرجات الكمية )عباس، 

  يككف =  aكعميو 

    
 (1 -      

     
) 

، كىك معامؿ ثبات مرضي كمقبكؿ مما يؤدم بالثقة 0.84كبالتالي فقد بمغ معامؿ اتساؽ االستبياف القيمة 
 في صالحية االستبياف.

 الصدق التمييزي:-ب

لحساب الصدؽ التمييزم بيف الدرجات العميا كالدنيا تـ استخداـ اختبار ت لممجاميع المستقمة  
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

 يبين حساب الصدق التمييزي الستبيان الدراسة (: 04جدول رقم )

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة  sigقيمة 
 اإلحصائية

 يكجد فرؽ 0.000 8.24 6.15 154.84 الدرجات العميا
 3.42 92.15 الدرجات الدنيا

 

أقؿ مف نسبة  0.000 نالحظ أف قيمة احتمالية اختبار ت كالبالغة (03)مف خالؿ الجدكؿ رقـ  
كىذا ما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف متكسط الدرجات العميا كمتكسط  0.05الخطأ 

 الدرجات الدنيا كبالتالي ىذا االستبياف صادؽ لما أعد لو.

 :ثبات االستبيان -4-4

كتحصمنا عمى قمنا بحساب معاؿ الثبات ألفا كركنباخ، االستبياف ىذا مف أجؿ التأكد مف ثبات  
 النتائج التالية:
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 يبين معامل ألفا كرونباخ (: 05الجدول رقم )

 معامؿ ألفا كركنباخ االستبياف
 0.84 االستبياف

 

ما  ، كىذا0.84يتضح أف فيمة معامؿ ألفا كركنباخ لمثبات بمغت  (04)مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
 يدؿ عمى أف االستبياف يتمتع بدرجة مرتفعة مف الثبات كىك صالح لالستخداـ مع العينة النيائية لمدراسة.

 األساليب اإلحصائية: -05

 اعتمد الباحثاف عمى األساليب اإلحصائية التالية: 

 المتكسط الحسابي.  -1

 المعيارم. االنحراؼ -2

 .تناسب المحسكبة قيمة -3

 قيمة األداء. -4

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامع                                                        الاجساءات املىهجية للدزاطة

 

 
85 

 خالصة:

إلييا نجد أف الفرضية الجزئية األكلى كالتي  المتكصؿفي ظؿ فرضيات البحث كمف خالؿ النتائج 
مفادىا:" يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التدريس لمعممي التربية الخاصة بمراكز مدينة أـ 
البكاقي" بدرجة "كبيرة" تحققت، ككذلؾ الفرضية الجزئية الثانية كالتي تمثؿ:" يساىـ التككيف أثناء الخدمة 

تتحقؽ   قدالتكنكلكجيا لدل معممي التربية الخاصة بمراكز مدينة أـ البكاقي" بدرجة كبيرة  في تحسيف كفايات
التككيف أثناء الخدمة في تحسيف مستكل كفايات مف جية أخرل كذلؾ الفرضية الجزئية الثالثة:" يساىـ 

ئية الرابعة بمراكز مدينة اـ البكاقي بدرجة كبيرة تحققت أيضا كالفرضية الجز  التكاصؿ البيداغكجي
كاألخيرة:" يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التقكيـ لدل معممي التربية الخاصة بمراكز 

 لبكاقي" بدرجة كبيرة أيضا تحققت.مدينة أـ ا



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الظادض:

 عسض ومىاقؼة  

 هحائج الدزاطة 

في طىء فسطيات الدزاطة 

  والدزاطات الظابقة
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 عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء فرضيات الدراسة. -1

 الفرضية الجزئية األولى:عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء  -1-1

يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التدريس لمعممي التربية الخاصة بمراكز مدينة أـ البكاقي  
 بدرجة كبيرة.

يبين مساىمة التكوين أثناء الخدمة في تحسين كفايات التدريس لمعممي التربية  (:06الجدول رقم )
 .الخاصة بمراكز مدينة أم البواقي

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

اكسبؾ تككينؾ أثناء الخدمة مف استخداـ استراتيجيات  
 فعالة.

 عالي 0.95 3.73

 عالي 0.82 3.93 مف مراعاة الفركؽ الفردية.مكنؾ تككينؾ أثناء الخدمة 
مكنؾ تككينؾ أثناء الخدمة مف التحكـ في كسائؿ المادة 

 التعميمية.
 عالي 0.97 3.80

ساعدؾ التككيف أثناء الخدمة مف إثراء معارؼ التالميذ 
 بخبرات معرفة متميزة في كؿ حصة.

 عالي 0.94 3.76

ساعدؾ التككيف أثناء الخدمة مف كيفية تحديد أىداؼ 
 الخاصة بكؿ درس.

 عالي 1.03 3.86

مكنؾ التككيف أثناء الخدمة إكسابؾ ميارات تسيير القسـ 
 ضمف طرائؽ التدريس النشطة.

 عالي 0.91 3.93

يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف التخطيط الجيد لمدرس 
 بأنشطة تناسب استعدادات التمميذ.

 عالي 0.96 3.87

 عالي 0.99 3.71 يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف التدريس الجيد لممفيكـ.
 عالي 1.01 3.60يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف اختيار األنشطة التي 
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 تناسب استعدادات التالميذ.
يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف إطالع عمى أحدث 

 النظريات في مجاؿ تخصصؾ.
 متكسط 1.11 3.33

يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف تحديد األىداؼ السمككية 
 لمكضكعات المقررة.

 عالي 1.16 3.41

 متكسط 1.10 3.34 يمكنؾ مف تنمية قدرتؾ عمى استثارة دافعية التالميذ.
يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف تحديث المقرر الدراسي كفؽ 

 المعارؼ الجديدة.
 متكسط 1.29 3.39

 1.60 4.74 كفايات التدريسمحكر 
 

 

 يبين قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور كفايات التدريس (:05الشكل رقم )

نالحظ أف المتكسط الحسابي لرأم األساتذة حكؿ ما إذا أكسبيـ  (06)مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
ما  الذم يقعك  0.95كبانحراؼ معيارم  3.73بمغ  تككينيـ أثناء الخدمة مف استخداـ استراتيجيات فعالة

، أما بالنسبة لرأييـ  في جدكؿ الكفيات ك الذم يمثؿ الدرجة الثانية أم بدرجة كبيرة  4.19-3.40بيف 
 3.93فبمغ المتكسط الحسابي ليا  مكنيـ تككينيـ أثناء الخدمة مف مراعاة الفركؽ الفرديةحكؿ ما إذا 

في جدكؿ الكفيات ك الذم يمثؿ الدرجة الثانية  4.19-3.40بيف  كالذم يقع ما ،0.82كبانحراؼ معيارم 
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لفاعمية تككيف األساتذة أثناء الخدمة في مساعدتيـ لمتحكـ في كقدر المتكسط الحسابي  بدرجة كبيرة.ام 
في  4.19-3.40 ك الذم يقع ما بيف ،0.97كبانحراؼ معيارم  3.80بػ  استخداـ كسائؿ المادة التعميمية

لفاعمية في حيف بمغ المتكسط الحسابي  جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثانية أم بدرجة كبيرة .
 3.76 تككيف األساتذة أثناء الخدمة في إثراء معارؼ التالميذ بخبرات معرفية متميزة في كؿ حصة

ايات ك الذم يمثؿ الدرجة في جدكؿ الكف 4.19-3.40كالذم يقع ما بيف  ،0.94كبانحراؼ معيارم 
لفعالية التككيف أثناء الخدمة في مساعدة في حيف قدر المتكسط الحسابي  الثانية أم بدرجة كبيرة .

ك الذم يقع ما بيف  ،1.03كبانحراؼ معيارم  3.86 األساتذة في تحديد األىداؼ الخاصة بكؿ درس
لفاعميتو في أما بالنسبة  م بدرجة كبيرة .في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثانية أ 3.40-4.19

 3.93فبمغ المتكسط الحسابي ليا  إكساب األستاذ ميارات تسيير القسـ ضمف طرائؽ التدريس النشط
في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة  4.19-3.40ك الذم يقع ما بيف  ،0.91كبانحراؼ معيارم 

لمساىمة التككيف أثناء الخدمة في مساعدة األستاذ سابي كيساكم المتكسط الح الثانية أم بدرجة كبيرة .
ك الذم  ،0.96كبانحراؼ معيارم  3.87 عمى التخطيط الجيد لمدرس بأنشطة تناسب استعدادات التمميذ

كفيما يخص  في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثانية أم بدرجة كبيرة . 4.19-3.40يقع ما بيف 
كبانحراؼ معيارم  3.71بمغ المتكسط الحسابي ليا  التدريس الجيد لممفيكـ مساىمة تككيف األستاذ في

في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثانية أم بدرجة  4.19-3.40ك الذم يقع مت بيف  ،0.99
التككيف أثناء الخدمة في مساعدة األستاذ عمى اختيار األنشطة التي تناسب  أما بالنسبة لدكر كبيرة .
ك الذم يقع ما بيف  ،1.01كبانحراؼ معيارم  3.60فقدر المتكسط الحسابي ليا  ات التالميذاستعداد
كيساكم المتكسط  في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثانية أم بدرجة كبيرة. 3.40-4.19

كبانحراؼ  3.33 مساىمتو في زيادة إطالع األساتذة عمى أحدث النظريات في مجاؿ تخصصيـالحسابي ل
في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثالثة أم  3.39-2.60كالذم يقع ما بيف  ،1.11عيارم م

فاعميتو في إعانة األستاذ عمى تحديد األىداؼ السمككية لممكضكعات كفيما يخص   بدرجة متكسطة .
 4.19-3.40ك الذم يقع ما بيف  ،1.16كبانحراؼ معيارم  3.41فقدر المتكسط الحسابي ليا بػ  المقررة

لفاعميتو في زيادة قدرة أما بالنسبة  في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثانية أم بدرجة كبيرة .
ك الذم  ،1.10كبانحراؼ معيارم  3.34فبمغ المتكسط الحسابي ليا  األستاذ عمى استثارة دافعية التالميذ

 . الثالثة أم بدرجة متكسطة في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة 3.39-2.60يقع ما بيف 
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لمساىمة التككيف أثناء الخدمة في مساعدة األستاذ عمى تحديث المقرر كيساكم المتكسط الحسابي 
في  3.39-2.60ك الذم يقع ما بيف  .1.29كبانحراؼ معيارم  3.39 الدراسي كفؽ المعارؼ الجديدة

 .  ك الذم يمثؿ الدرجة الثالثة أم بدرجة متكسطةجدكؿ الكفايات 

، فيذا 1.60معيارم  كانحراؼ 4.74بمغ المتكسط الحسابي لممحكر األكؿ )كفايات التدريس( ككؿ 
 .، كالتي تمثؿ درجة كبيرة جدا 5إلى 4.20الفئة األكلى مف في المحكر يقع 

 ، كالتي تمثؿ درجة كبيرة.4.19إلى  3.40كؿ بنكد المحكر األكؿ تقع في الفئة الثانية مف  -

 :الثانيةالفرضية الجزئية عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء -1-2

يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التكنكلكجيا لدل معممي التربية الخاصة بمراكز مدينة أـ  
 البكاقي بدرجة كبيرة.

يبين مساىمة التكوين أثناء الخدمة في تحسين كفايات التكنولوجيا لمعممي التربية  (:07الجدول رقم )
 .الخاصة بمراكز مدينة أم البواقي

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

أكسبؾ تككينؾ أثناء الخدمة مف التحكـ في كسائؿ 
 التكنكلكجيا.

 متكسط 1.20 3.21

الخدمة في تككيف مفاىيـ سممية مف يساعدؾ تككينؾ أثناء 
 خالؿ تنكيع استخداـ كسائؿ تكنكلكجيا المتقدمة.

 متكسط 1.25 3.16

ساىـ التككيف أثناء الخدمة في تييئة بيئة التعمـ لتفعيؿ 
 التكنكلكجيا عمى أكمؿ كجو.

 متكسط 1.27 3.11

ساىـ التككيف أثناء الخدمة زيادة كفاءتؾ المينية في 
 التكنكلكجيا في التدريس.استخداـ 

 متكسط 1.20 3.03

يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف التحكـ في تكنكلكجيا 
 التعميـ.

 متكسط 1.13 3.14
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يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف استخداـ الحاسكب في 
 تدريس القرارات االلكتركنية.

 متكسط 1.32 3.09

العرض يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف استخداـ جياز 
 )داتاشكا(.

 متكسط 1.35 3.20

يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف استخداـ السبكرة 
 االلكتركنية.

 متكسط 1.53 3.09

يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف استخداـ الحاسكب في قياس 
 كبناء االختبارات.

 متكسط 1.34 3.07

 1.53 3.16 محكر كفايات التكنكلكجيا
 

 

 يبين قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور كفايات التكنولوجيا (:06الشكل رقم )

الحسابي لرأم األساتذة حكؿ ما إذا مكنيـ  نالحظ أف المتكسط (07)مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
ك الذم يقع  ،1.20كبانحراؼ معيارم  3.21بمغ  تككينيـ أثناء الخدمة مف التحكـ في كسائؿ التكنكلكجيا

أما بالنسبة  في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثالثة أم بدرجة متكسطة . 3.39-2.60 ما بيف
مكنيـ تككينيـ أثناء الخدمة في تككيف مفاىيـ سممية مف خالؿ تنكيع استخداـ كسائؿ لرأييـ حكؿ ما إذا 
م يقع ما بيف ك الذ ،1.25كبانحراؼ معيارم  3.16فبمغ المتكسط الحسابي ليا  تكنكلكجيا المتقدمة
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كقدر المتكسط  في جدكؿ الكفايات كالذم يمثؿ الدرجة الثالثة أم بدرجة متكسطة . 2.60-36.39
بػ  لمساىمة تككيف األساتذة أثناء الخدمة في تييئة بيئة التعمـ لتفعيؿ التكنكلكجيا عمى أكمؿ كجوالحسابي 
دكؿ الكفيات ك الذم يمثؿ في ج3.39-2.60ك الذم يقع ما بيف  ،1.27كبانحراؼ معيارم  3.11

لفاعمية تككيف األساتذة أثناء الخدمة في حيف بمغ المتكسط الحسابي  بدرجة الثالثة أم بدرجة متكسطة . 
ك الذم  ،1.20كبانحراؼ معيارم  3.03 في زيادة كفاءتيـ المينية في استخداـ التكنكلكجيا في التدريس

في حيف  يمثؿ الدرجة الثالثة أم بدرجة متكسطة . في جدكؿ الكفايات ك الذم3.39-2.60يقع ما بيف 
 3.14 لمساىمة التككيف أثناء الخدمة في زيادة التحكـ في تكنكلكجيا التعميـقدر المتكسط الحسابي 

في جدكؿ الكفيات ك الذم يمثؿ الدرجة  3.39-2.60ك الذم يقع ما بيف  ،1.13كبانحراؼ معيارم 
لفاعميتو في مساعدة األستاذ عمى استخداـ الحاسكب لتدريس نسبة أما بال الثالثة أم بدرجة متكسطة . 

ك الذم يقع ما بيف  ،1.32كبانحراؼ معيارم  3.09فبمغ المتكسط الحسابي ليا  القرارات االلكتركنية
كيساكم المتكسط  في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثالثة أم بدرجة متكسطة . 2.60-3.39

 3.20 ككيف أثناء الخدمة في مساعدة األستاذ عمى استخداـ جياز العرض )داتاشكا(لمساىمة التالحسابي 
في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة  3.39-2.60ك الذم يقع ما بيف  ،1.35كبانحراؼ معيارم 

بمغ  مساىمة تككيف األستاذ في استخدامو لمسبكرة االلكتركنيةكفيما يخص  الثالثة أم بدرجة متكسطة .
في جدكؿ  3.39-2.60ك الذم يقع ما بيف  ،1.53كبانحراؼ معيارم  3.09تكسط الحسابي ليا الم

التككيف أثناء الخدمة في  أما بالنسبة لدكر الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثالثة أم بدرجة متكسطة .
 3.07ليا فقدر المتكسط الحسابي  مساعدة األستاذ عمى استخداـ الحاسكب في قياس كبناء االختبارات

في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة  3.39-2.60ك الذم يقع مت بيف  .1.34كبانحراؼ معيارم 
 أم بدرجة متكسطة .الثالثة 

، 1.53كبانحراؼ معيارم  3.16بمغ المتكسط الحسابي لممحكر الثاني )كفايات التكنكلكجيا( ككؿ 
 .متكسطةكالتي تمثؿ درجة  3.39إلى   2.60مف  فيذا المحكر يقع في الفئة الثالثة

 .متكسطة، كالتي تمثؿ درجة  2.59إلى  1.80مف  الثالثةكؿ بنكد المحكر الثاني تقع في الفئة  -
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 :الثالثةالفرضية الجزئية عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء  -1-3

االجتماعي لمعممي التربية الخاصة بمراكز يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التكاصؿ  
 مدينة أـ البكاقي بدرجة كبيرة.

لمعممي  البيداغوجييبين مساىمة التكوين أثناء الخدمة في تحسين كفايات التواصل  (:08) شكل رقم
 .التربية الخاصة بمراكز مدينة أم البواقي

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

يساىـ تككينؾ أثناء الخدمة في اكتسابؾ ميارات اتصاؿ 
 التعمـ الجيد مع التالميذ.

 عالي 1.25 3.64

يساىـ تككينؾ أثناء الخدمة في إقامة عالقات ايجابية مع 
 التالميذ.

 عالي 1.14 3.73

يساعدؾ التككيف أثناء الخدمة في انجاز المياـ اليكمية مع 
 التالميذ بشكؿ جيد.

 عالي 1.12 3.70

يساعدؾ التككيف أثناء الخدمة في سيكلة التكاصؿ مع 
 التالميذ الجدد.

 عالي 1.12 3.61

يكسبؾ ميارات مراعاة الفركؽ الفردية في تعامؿ مع 
 التالميذ.   

 عالي 1.19 3.59

مكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف االىتماـ بالميارة التكاصؿ 
 البيداغكجي.

 عالي 1.14 3.57

مكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف استخداـ تقنيات السمعية 
 كالبصرية في التعامؿ مع التالميذ لمتكاصؿ.

 متكسط 1.20 3.39

 عالي 1.08 3.71 يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف معرفة احتياجات التالميذ.
 عالي 1.09 3.50 يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف القدرة عمى اإلقناع.

 عالي 1.10 3.60 يمكنؾ مف مساعدة التالميذ في حؿ مشكالتيـ الدراسية.
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 1.59 3.54 البيداغكجيمحكر كفايات التكاصؿ 

 

 البيداغوجييبين قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور كفايات التواصل  (:07الشكل رقم )

نالحظ أف المتكسط الحسابي لرأم األساتذة حكؿ ما إذا أكسبيـ  (08)مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
ك  ،1.25كبانحراؼ معيارم  3.64بمغ  تككينيـ أثناء الخدمة ميارات اتصاؿ التعمـ الجيد مع التالميذ

أما  في جدكؿ الكفايات كالذم يمثؿ الدرجة الثانية أم بدرجة كبيرة . 4.19-3.40الذم يقع ما بيف 
فبمغ  مكنيـ تككينيـ أثناء الخدمة مف إقامة عالقات ايجابية مع التالميذكؿ ما إذا بالنسبة لرأييـ ح

كالذم يمثؿ في  4.19-3.40كالذم يقع ما بيف  ،1.14كبانحراؼ معيارم  3.73المتكسط الحسابي ليا 
يف لفاعمية تكك كقدر المتكسط الحسابي  جدكؿ الكفايات كالذم يمثؿ الدرجة الثانية أم بدرجة كبيرة . 

كبانحراؼ  3.70بػ  األساتذة أثناء الخدمة في مساعدتيـ عمى إنجاز المياـ اليكمية مع التالميذ بشكؿ جيد
في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثانية أم  4.19-3.40ك الذم يقع ما بيف  ،1.12معيارم 

ء الخدمة في مساعدتيـ عمى لفاعمية تككيف األساتذة أثنافي حيف بمغ المتكسط الحسابي  بدرجة كبيرة .
في  4.19-3.40ك الذم يقع ما بيف  ،1.12كبانحراؼ معيارم  3.61 التكاصؿ مع التالميذ الجدد

لفعالية في حيف قدر المتكسط الحسابي  جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثانية أم بدرجة كبيرة . 
 3.59 الفركؽ الفردية في التعامؿ مع التالميذالتككيف أثناء الخدمة في إكساب األساتذة ميارات مراعاة 

في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ  الدرجة   9.19-3.40ك الذم يقع ما بيف  ،1.19كبانحراؼ معيارم 
فبمغ المتكسط  لفاعميتو في اىتماـ األستاذ بميارة التكاصؿ البيداغكجيأما بالنسبة  الثانية أم بدرجة كبيرة .

في جدكؿ الكفايات ك  9.14 -3.40ك الذم يقع مآبيف  ،1.14راؼ معيارم كبانح 3.57الحسابي ليا 
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لمساىمة التككيف أثناء الخدمة في كيساكم المتكسط الحسابي الذم يمثؿ الدرجة الثانية أم بدرجة كبيرة .
 3.39 مساعدة األستاذ عمى استخداـ التقنيات السمعية كالبصرية في التعامؿ مع التالميذ لمتكاصؿ

في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة  9.14-3.40ك الذم يقع ما بيف  ،1.20ؼ معيارم كبانحرا
بمغ المتكسط  مساىمة تككيف األستاذ في معرفة احتياجات التالميذكفيما يخص  الثانية أم بدرجة كبيرة .

يات في جدكؿ الكفا 4.14-3.40ك الذم يقع  مؿ بيف  ، 1.08كبانحراؼ معيارم  3.71الحسابي ليا 
التككيف أثناء الخدمة في مساعدة األستاذ  أما بالنسبة لدكرك الذم يمثؿ الدرجة الثانية  أم بدرجة كبيرة 

ك الذم يقع ما  ،1.09كبانحراؼ معيارم  3.50فقدر المتكسط الحسابي ليا  عمى اكتساب قدرة اإلقناع
كيساكم المتكسط   درجة كبيرة .أم ب في بجدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثانية 4.14-3.40بيف 

كبانحراؼ  3.60 مساىمتو في تمكيف األساتذة عمى مساعدة التالميذ في حؿ مشكالتيـ الدراسيةالحسابي ل
في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثانية أم  4.14-3.40ك الذم يقع ما بيف  .1.10معيارم 

 بدرجة كبيرة .

، فيذا 1.59كبانحراؼ معيارم  3.54 البيداغكجيلكفايات التكاصؿ فيما بمغ المتكسط الحسابي  
 كالتي تمثؿ درجة كبيرة. 3.39إلى  2.60المحكر يقع في الفئة الثالثة مف 

 كالتي تمثؿ درجة كبيرة. 4.19إلى  3.40كؿ بنكد المحكر الثالث تقع في الفئة الثانية  -

 :الرابعةالفرضية الجزئية عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء -1-4

يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التقكيـ لدل معممي التربية الخاصة بمراكز مدينة أـ  
 البكاقي بدرجة كبيرة.

 

 

 

 



 الفصل الظادض                                                  عسض ومىاقؼة وثحليل الىحائج

 

 
96 

يبين مساىمة التكوين أثناء الخدمة في تحسين كفايات التقويم لمعممي التربية  (:09الجدول رقم )
 .الخاصة بمراكز مدينة أم البواقي

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة في تنكيع أساليب التقكيـ 
 المرتبطة باألىداؼ.

 عالي 0.99 3.74

أثناء الخدمة في اكسابؾ ميارة بناء أدكات  يمكنؾ التككيف
 التقكيـ كأنكاعو.

 عالي 1.07 3.63

يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة في بناء اختبارات تحصيمية بما 
 يتناسب قدرات التالميذ.

 عالي 1.12 3.61

يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة في فيـ مراحؿ عممية تقكيـ 
 التالميذ أثناء الدرس.

 عالي 01 3.69

يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة في زيادة قدراتؾ عمى بناء 
 اختبارات المتعمميف.

 عالي 1.07 3.71

يمكنؾ التككيف أثناء الخدمة مف التعرؼ عمى أساليب 
 الحديثة في التقكيـ.

 عالي 1.07 3.71

 1.64 4.06 محكر كفايات التقكيـ
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 يبين قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور كفايات التقويم (:08الشكل رقم )

نالحظ أف المتكسط الحسابي لرأم األساتذة حكؿ ما إذا مكنيـ  ( 09)مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
ك  ،0.99كبانحراؼ معيارم  3.74بمغ  تككينيـ أثناء الخدمة مف تنكيع أساليب التقكيـ المرتبطة باألىداؼ

أما . في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثانية أم بدرجة كبيرة  4.14-3.40يف الذم يقع ما ب
فبمغ  مكنيـ تككينيـ أثناء الخدمة في اكسابيـ ميارة بناء أدكات التقكيـ كأنكاعوبالنسبة لرأييـ حكؿ ما إذا 

في جدكؿ  4.14-3.40 ك الذم يقع ما بيف ،1.07كبانحراؼ معيارم  3.63المتكسط الحسابي ليا 
لمساىمة تككيف األساتذة كقدر المتكسط الحسابي  الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثانية أم بدرجة كبيرة. 

كبانحراؼ معيارم  3.61بػ  أثناء الخدمة في بنائيـ الختبارات تحصيمية بما يتناسب قدرات التالميذ
 لذم يمثؿ الدرجة الثانية أم بدرجة كبيرة .في جدكؿ الكفايات ا 4.314-3.40ك الذم يع بيف  ،1.12

لفاعمية تككيف األساتذة أثناء الخدمة في فيميـ لمراحؿ عممية تقكيـ في حيف بمغ المتكسط الحسابي 
في جدكؿ الكفايات  4.14-3.40ك الذم يقع ما بيف  ،01كبانحراؼ معيارم  3.69 التالميذ أثناء الدرس

لمساىمة التككيف أثناء في حيف قدر المتكسط الحسابي  جة كبيرة .ك الذم يمثؿ الدرجة الثانية أم بدر 
ك الذم  ،1.07كبانحراؼ معيارم  3.71 الخدمة في زيادة قدرات األساتذة عمى بناء اختبارات المتعمميف

أما بالنسبة  في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ الدرجة الثانية أم بدرجة كبيرة. 4.14-3.40يقع ما بيف 
فبمغ المتكسط الحسابي ليا  ي مساعدة األساتذة عمى التعرؼ عمى أساليب الحديثة في التقكيـلفاعميتو ف

في جدكؿ الكفايات ك الذم يمثؿ  4.14-3.40ك الذم يقع ما بيف  .1.07كبانحراؼ معيارم  3.71
 الدرجة الثانية  أم بدرجة كبيرة .
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 1.64معيارم كبانحراؼ 4.06 لكفايات التقكيـفيما بمغ المتكسط الحسابي  

، فيذا المحكر يقع 1.64كانحراؼ معيارم  4.06بمغ المتكسط الحسابي لممحكر الرابع )كفايات التقكيـ( 
 ، كالتي تمثؿ في جدكؿ الكفايات درجة كبيرة.4.19إلى  3.40الرابعة مف في الفئة 

 درجة كبيرة. كالت تمثؿ 4.19إلى  3.40الفئة الثانية كؿ بنكد المحكر الرابع تقع في  -
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 مناقشة وتحميل نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة: -2

تكصمت الدراسة الحالية إلى أف التككيف أثناء الخدمة يمكف مف تنمية مستكل أداء معممي التربية 
التكنكلكجية، رس؛ كيفيات التكاصؿ البيدغكجي، الكفايات يالخاصة في المجاالت التالية: كفايات التد

 كفايات التقكيـ.

( حكؿ دراسة بعض الصعكبات التي تكاجو 2005-2004كىذا ما أكدتو دراسة )يكسؼ ذياب، 
معممي التربية الخاصة في العمؿ مع المعاقيف، بحيث تكصمت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ طمبا متزايدا 

 ألىميةعيا لدل أساتذة المدارس الخاصة، عمى التككيف اثناء الخدمة ككذلؾ تؤكد عمى اف ىناؾ إدراكا كك 
التككيف أثناء الخدمة كبضركرتو، كيؤكد أيضا عمى اف النقص في برامج التككيف ال تشجع فيما يخص 

 كفايات التقكيـ عمى تنمية فيما يسمى "التفكير االبتكارم لدل المعمميف" 

الحاجات التدريسية لمعممي .أما بالنسبة لدراسة فاطمة حمداف كالتي اكدت عمى التعرؼ عمى 
التربية الخاصة، فقد أظيرت الدراسة مدل احتياجات عينة الدراسة في كفايات المجاالت الثمانية كبنسب 
متفاكتة، حيث نجد اف كفايات التقكيـ كالتدريس جاءت في المرتبة الثانية، كذلؾ نظرا ألىمية التككيف 

ة أخرل، فيك يساعد في تنصيؼ التالميذ كالتعرؼ عمى لدل المعمميف مف جية كلمتالميذ مف جيكم بالتر 
المقدمة ليـ، كيمكف  عابيـ لممعمكماتيمعارفيـ كمكتسباتيـ، كخياراتيـ السابقة ككذلؾ التأكد مف مدل است

األساتذة كذلؾ مف تحديد الطرؽ المناسبة لمدرس، ككذلؾ التغمب عمى الصعكبات كالعراقيؿ التي تقؼ في 
 رؼ عمى األخطاء المكجكد ة في العممية التعميمية كمحاكلة معالجتيا كتعديميا.مف خالؿ التعكجييـ 

كىذا ما أكدتو الدراسة الحالية مف خالؿ إبراز مختمؼ الكفايات التي تؤكد عمى دكر التككيف أثناء 
 الخدمة في تنميتيا، أم تنمية ىذه الكفايات.

إشكالية تككيف مربي األطفاؿ ذكم  ( اكدت عمى2007-2008أما بالنسبة لدراسة صالح الديف )
االحتياجات الخاصة في الجزائر في ظؿ اصالح منظكمة التربية كالتككيف، كىنا نجد أف صياغة األسئمة 
محددة في مجاؿ كفايات التكاصؿ البيداغكجي، كىذا ما أكدتو الدراسة الحالية، حيث نجد اف التككيف أثناء 

لدل أساتذة التعميـ بالمدارس الخاصة لمدينة أـ البكاقي، بما فييا الخدمة يمكف مف تنمية كفايات لتكاصؿ 
كفايات التدريس ككفايات التقكيـ، كذلؾ لمتعرؼ عمى الخبرات السابقة لدل التالميذ كسيكلة التعامؿ معيا 
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ككذا كفايات التقكيـ لمتأكد مف مدل اكتساب التمميذ كاستيعابو لممعمكمات المطركحة ككفايات التقكيـ 
نيائي كالتأكد مف مدل تحقيؽ األىداؼ المسطرة مف قبؿ كمف خالؿ مقارنتيا مع األىداؼ المحققة ال

ككذلؾ القدرة عمى تصنيؼ التالميذ إلى الصفكؼ المناسبة ليـ، حيث نجد اف التككيف أثناء الخدمة جد 
ة فيما يخص مختمؼ ميـ بالنسبة لممعمـ، كذلؾ مف خالؿ تنمية معارفو كمياراتو كاتجاىاتو المختمفة خاص
 .الكفايات )كفايات التكاصؿ، كفايات التدريس، كفايات التقكيـ، كفايات التكنكلكجية(

( حكؿ تقييـ كفايات التعميمية لدل معممي ذكم 2018-2018فيف حيف أف دراسة الفتاح )
التقكيـ صمت إلى كجكد صعكبات في تك االحتياجات الخاصة لفئة المعاقيف ذىنيا الخفيفة كالمتكسطة، ك 

لدل أساتذة التعميـ ذكم االحتياجات الخاصة، كأف ىذه الصعكبات مرتبطة بطبيعة التككيف الذم يتمقاه 
األستاذ ككذلؾ كجكد صعكبات في بناء كاستعماؿ مختمؼ األساليب االخصائية، في حيف أف الدراسة 

 ل معممي التربية الخاصة.الحالية أكدت عمى دكر التككيف أثناء الخدمة في تنمية مختمؼ الكفايات لد
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 تحميل نتائج الدراسة في ضوء الفرضية العامة: -3

إف التككيف اثناء الخدمة ركز كثيرا عمى كفايات التدريس، ذلؾ مف خالؿ عرضنا لمناقشة النتائج، 
 4.74كىذا ما أكده جدكؿ الكفايات، حيث اف كفايات التدريس تمثؿ محكرىا ككؿ مف متكسط حسابي 

(، كالتي 5إلى  4.20، فيذا المحكر يقع في الفئة األكلى مف جدكؿ الكفايات )1.60معيارم  كانحراؼ
تمثؿ درجة كبيرة جدا، أم اف التككيف اثناء الخدمة يركز عمى كفايات التدريس أكثر مف الكفايات 

 .األخرل

أيضا نالحظ في عرضنا لمناقشة النتائج اف التككيف أثناء الخدمة ال يركز كثيرا عمى كفايات 
، كالذم يمثؿ في جدكؿ 1.53كانحراؼ معيارم  3.16التكنكلكجيا حيث تمثؿ متكسط الحسابي ككؿ 

 ( بدرجة منخفضة جدا.1.79إلى  1الكفايات )

كؿ منيا جاء في درجة كبيرة، بحيث أف  بينما كفايات التكاصؿ البيداغكجي ككفايات التقكيـ
، فيذا المحكر يقع في 1.58كانحراؼ معيارم  3.54كفايات التكاصؿ البيداغكجي متكسط حسابيا ككؿ 

( كالتي تمثؿ في جدكؿ الكفايات بدرجة كبيرة، ككفايات التقكيـ متكسط 4.19إلى  3.40الفئة الرابعة )
( كالتي تمثؿ 4.19إلى  3.40لمحكر يقع في الفئة الثانية )، فيذا ا1.64كانحراؼ معيارم  4.06حسابيا 

 في جدكؿ الكفايات بدرجة كبيرة.
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 خالصة:

يساىـ التككيف اثناء الخدمة في تحسيف مستكل أداء معممي التربية الخاصة بمراكز مدينة اـ 
 البكاقي.

ايات التدريس لدل معممي كعميو تكصمت النتائج إلى أف التككيف أثناء الخدمة يساىـ في تنمية كف
 التربية الخاصة مف خالؿ الفرضية الجزئية األكلى قد تحققت بدرجة كبيرة جدا.

أما الفرضية الجزئية الثانية، كالتي مفادىـ: يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف الكفايات  
 كبيرة.التكنكلكجية لدل معممي التربية الخاصة بمدينة اـ البكاقي"، قد تحققت بدرجة 

كذلؾ نجد أف الفرضية الجزئية الثالثة "يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التكاصؿ  
 البيداغكجي لدل معممي التربية الخاصة بمدينة أـ البكاقي، قد تحققت بدرجة كبيرة.

لتقكيـ كنجد أيضا أف الفرضية الجزئية الرابعة "يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات ا 
 لدل معممي التربية الخاصة بمدينة أـ البكاقي"، قد تحققت بدرجة كبيرة.

كعميو يمكننا اإلجابة عمى التساؤؿ العاـ لمدراسة كالفرضية العامة، التساؤؿ الرئيسي الذم مفاده  
بكاقي؟" "ىؿ يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف مستكل أداء معممي التربية الخاصة بمراكز مدينة أـ ال

* نعـ يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف مستكل أداء معممي التربية الخاصة بمراكز مدينة أـ 
 البكاقي بدرجة كبيرة.

أثناء الخدمة كبالتالي نستنتج أف الفرضية العامة كالرئيسية لمدراسة كالتي مفادىا "يساىـ التككيف  
" قد تحققت بدرجة كبيرة ألف الفرضيات دينة أـ البكاقيمبمراكز في تحسيف أداء معممي التربية الخاصة 

 الجزئية قد تحققت ىي األخرل.
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 :خاتمة وتوصيات

انطالقا مف إشكالية البحث حكؿ دكر التككيف المستمر أثناء الخدمة في تحسيف أداء المعمميف، 
تخراج أقصى ما لدييـ مف الطاقات مف ساديؿ سمككياتيـ  كتحفيزىـ ك عتيـ كتكتطكير قدراتيـ كتنمية ميارا

كمكاكبة مختمؼ التطكرات الحاصمة، حتى تتمكف المؤسسة مف تحسيف أداء أساتذتيا، سكاء أجؿ مسايرة 
مف السياسات كالكسائؿ كاإلجراءات كأساليب العمؿ كالتقنيات المستخدمة، كفي منيجية التعامؿ في البيئة 

ة جديدة المدرسية الخاصة )المراكز الخاصة(، بما يساىـ في جكدة األداء كالكصكؿ إلى حمكؿ مبتكر 
لمقضايا كالمشكالت التي تحدث داخؿ غرفة الصؼ قد يؤدم إلى تفعيؿ العممية التعميمة كزيارة قدرة 

ا مع أىداؼ البحث في يز الخاصة عمى التميز كالسير نحك تحقيؽ أىدافيا التربكية، كانسجامكالمرا
بالمراكز الخاصة )أـ تحسيف أداء معممي التربية الخاصة  اثناء الخدمة فيالكشؼ عف دكر التككيف 

( ثمانية 38( فرضيات لمدراسة جمعت بياناتيا باستعماؿ استبياف مككف مف )04البكاقي(، صيغت )
كثالثكف بندا، كحممت احصائيا باستخداـ المتكسط الحسابي، االنحراؼ المعيارم، قيمة )ت( المحسكبة، 

 ، مسفرة عف النتائج التالية:sigقيمة 

الخدمة في تحسيف كفايات التدريس لمعممي التربية الخاصة بمراكز مدينة أـ  يساىـ التككيف أثناء -1
 البكاقي بدرجة كبيرة.

يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التكنكلكجيا لدل معممي التربية الخاصة بمراكز مدينة  -2
 أـ البكاقي بدرجة متكسطة.

ت التكاصؿ البيداغكجي لدل معممي التربية الخاصة يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايا -3
 بمراكز مدينة أـ البكاقي بدرجة كبيرة.

يساىـ التككيف أثناء الخدمة في تحسيف كفايات التقكيـ لدل معممي التربية الخاصة بمراكز مدينة أـ  -4
 البكاقي بدرجة كبيرة.

 :تكصمنا إلىكفي ضكء ىذه النتائج  

تدريبية تيدؼ إلى زيادة كتحسيف معدالت األداء الحالية إلى معدالت أكثر العمؿ عمى تكفير برامج  -
 كأعمى تطكيرا، بما يتناسب مع القكانيف كاإلجراءات كاألىداؼ الحديثة.
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 زيادة نشر الكعي لدل األستاذة بأىمية برامج التككيف في تطكير الميارات التعميمية. -

ت التككينية حتى يتمكف المككف بأداء ميامو بفاعمة مراعاة تخصص األساتذة أثناء تنقسـ الدكرا -
كيستجيب المتككف لمحتكل البرامج التككينية، كيتمكف مف تحصيؿ معارؼ كميارات جديدة، كمف رفع 

 كالمركز الخاص. المتككفمستكل الداء الذم ينعكس إيجابيا عمى 

اقتراح تعميـ عممية التككيف عمى كؿ المعمميف عمى اختالؼ تخصصاتيـ، مما يساعد في تحسيف قدرة  -
 أدائيـ كأداء مؤسستيـ.

 ضركرة إقناع المعمميف بدكر التككيف في تحسيف األداء. -

 االىتماـ بالمتككنيف لما لو مف أثر فعاؿ في نجاح العممية التعميمة، كتحقيؽ األىداؼ. -

 ر البحث بدكر التككيف أثناء الخدمة في تحسيف أداء معممي التربية الخاصة.استمرا -
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 (: االستبيان في صورتو األولية01الممحق رقم )
 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

جامعة العربً بن مهٌدي ام البواقً

 كلٌة العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة

 العلــوم االجتمــــاعٌـــة قســــــم :

 تخصص : علـــــم النفس التربوي

 استمــــارة التحكٌــــــم

 التخصص الرتبة العلمٌة األستاذ

   

 

أستاذيالفاضل......أساتذتًالفاضلة....

مذكرةتخرجلنٌلشهادةالماسترفًعلمالنفسالتربويبعنوانالتكوٌنإلنجازفًإطارالتحضٌر

أثناءالخدمةلمعلمًالتربٌةالخاصةفًتحسٌنمستوىأدائهمدراسةمٌدانٌةبمراكزالتربٌةالخاصة

مدٌنةأمالبواقًوقداعتمدنامقٌاسلٌكرتالخماسًكماأنهٌحتويعلىبند

بٌرةجداـبدرجةكبٌرةـبدرجةمتوسطةـمنخفضةـمنخفضةجدا(البدائلتتمثلفً:)بدرجةك

ونظرالخبرتكمأودأنأضعهذاالمقٌاسبٌنأٌدٌكملتحكٌمهوهذابغرضالتأكدمنصحةهذه

البنودومناسبتهاللموضوع.

 شكرا لكم لحسن تعاونكم معنا



 ـ إشراف الدكتور :         ـ إعــداد الطلبـــة :                                   

حلٌمــة لطــرش د.ـ  ـ  براي زٌن الدٌن

 حلٌم رزقًـ 

 

  



 قائمة المالحق

 

 
114 

 التعدٌالت المطلوبة ال ٌقٌس ٌقٌس البنود الرقم

ســـــــــــات التدرٌـــــكٌفاٌالمحوراألول:

استخدامكاكسب 10 فً الخدمة أثناء تكوٌنك
.فعالةاستراتٌجٌات

   

10 
الفروقمكنك فًمراعاة الخدمة تكوٌنكأثناء

.الفردٌة
   

10 
سائلفًومنالتحكمأثناءالخدمةتكوٌنكمكنك

.المادةالتعلٌمٌة
   

10 
معارفمكنك إثراء فً الخدمة أثناء التكوٌن

.معرفةمتمٌزةفًكلحصةالتالمٌذبخبرات



10 
مكنك كٌفٌة فً الخدمة أثناء تحدٌدالتكوٌن

.بكلدرسأهدافالخاصة



10 
مهاراتمكنك إكسابك الخدمة أثناء التكوٌن

النشطة.طرائقالتدرٌستسٌٌرالقسمضمن



10 
منالتخطٌطالجٌدالتكوٌنأثناءالخدمةٌمكنك

استعداداتتلمٌذ.للدرسبأنشطةتناسب



10 
ٌمكنك الخدمة أثناء الجٌدالتكوٌن تدرٌس من

للمفهوم.



10 
ٌمكنك الخدمة أثناء أنشطةالتكوٌن اختٌار من

التًتناسباستعداداتالتالمٌذ.



01 
منإطالععلىٌمكنكالتكوٌنأثناءالخدمة

 أحدثالنظرٌاتفًمجالتخصصك.



00 
منتحدٌدأهدافٌمكنكالتكوٌنأثناءالخدمة

 السلوكٌةلموضوعاتالمقررة.



 تنمٌةقدرتكعلىاستثارةدافعٌةالتالمٌذ. 00

00 
منتحدٌثالمقررٌمكنكالتكوٌنأثناءالخدمة

 .الدراسًوفقالمنتجاتوالمعارفالجٌدة



ةـــــــــــات تكنولوجٌـــــكٌفاٌالمحورالثانً:

كاكسب 00 الخدمة أثناء فًتكوٌنك التحكم من
وسائلالتكنولوجٌا.

   

00 
ٌساعدك الخدمة مفاهٌمتكوٌنكأثناء فًتكوٌن

سلمٌةمنخاللتنوٌعاستخداموسائلتكنولوجٌا
المتقدمة.

   

00 
فًساهم الخدمة أثناء التعلمالتكوٌن بٌئة تهٌئة

لتفعٌلالتكنولوجٌاعلىأكملوجه
   

00 
زٌادةكفاءتكالمهنٌةالتكوٌنأثناءالخدمةساهم

فًاستخدامالتكنولوجٌافًالتدرٌس.
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00 
ٌمكنكالتكوٌنأثناءالخدمةمنتوفٌقتكنولوجٌا

التعلٌم



00 
استخدام من الخدمة أثناء التكوٌن ٌمكنك

.ةفًالتدرٌسالقراراتااللكترونٌالحاسوب



01 
جهاز استخدام من الخدمة أثناء التكوٌن ٌمكنك

العرض)داتاشوا(



00 
ٌمكنكالتكوٌنأثناءالخدمةمناستخدامالسبورة

.ةااللكترونٌ



00 
استخدام من الخدمة أثناء التكوٌن ٌمكنك

الحاسوبفًقٌاسوبناءاالختبارات.



ًــــــل البٌداغوجــــات التواصــــــكفاٌالمحورالثالث:

اكتسابكمهاراتتكوٌنكأثناءالخدمةفًٌساهم 00
اتصالالتعلمالجٌدمعالتالمٌذ

   

00 
 فً الخدمة أثناء تكوٌنك عالقاتٌساهم إقامة

معالتالمٌذ.ةاٌجابٌ
   

00 
 فً الخدمة أثناء التكوٌن المهامٌساعدك انجاز

الٌومٌةمعالتالمٌذبشكلجٌد.
   

00 
 أثناء التكوٌن سهولةٌساعدك فً الخدمة
التواصلمعالتالمٌذالجدد.



00 
فً الفردٌة الفروق مراعاة مهارات ٌكسبك

.تعاملمعالتالمٌذ



00 
مناالهتمامبالمهارةالتكوٌنأثناءالخدمةمكنك

البٌداغوجً.التواصل



00 
تقنٌات استخدام من الخدمة أثناء التكوٌن مكنك
التالمٌذ مع التعامل فً والبصرٌة السمعٌة

للتواصل.



01 
ٌمكنكالتكوٌنأثناءالخدمةمنمعرفةاحتٌاجات

التالمٌذوفهمها.



00 
على القدرة من الخدمة أثناء التكوٌن ٌمكنك

التالمٌذ.ًاإلقناعوالتأثرف



00 
مشكالتهم حل فً التالمٌذ مساعدة من ٌمكنك

الدراسٌة.



مــــــــــــــــات التقوٌـــــــــــــكفاٌالمحورالرابع:

تنوٌعأسالٌبالتكوٌنأثناءالخدمةفًٌمكنك 00
 التقوٌمالمرتبطةباألهداف.

   

   اكسابكمهارةالتكوٌنأثناءالخدمةفًٌمكنك 00
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 فراضٌات الدراسة :

  ـ الفرضٌة العامة

هلٌساهمالتكوٌنأثناءالخدمةفًتحسٌنمستوىأداءمعلمًتربٌةالخاصةبمراكزمدٌنة

أمالبواقً.

 : الفرضٌات الجزئٌة 

الخاصة فًتحسٌنكفاٌاتالتدرٌسلمعلمًالتربٌة الخدمة التكوٌنأثناء ٌساهم ـ

.بدرجةكبٌرةبمراكزمدٌنةأمالبواقً

التربٌة معلمً لدى التكنولوجٌا كفاٌات تحسٌن فً الخدمة أثناء التكوٌن ٌساهم ـ

.بدرجةكبٌرةالخاصةبمراكزمدٌنةأمالبواقً

ٌس التكوٌنأثناءالخدمةفًتحسٌنكفاٌاتالتواصلالبٌداغوجًلدىمعلمًـ اهم

.بدرجةكبٌرةالتربٌةالخاصةبمراكزمدٌنةأمالبواقً

ـٌساهمالتكوٌنأثناءالخدمةفًتحسٌنكفاٌاتالتقوٌملدىمعلمًالتربٌةالخاصة

.بدرجةكبٌرةبمراكزمدٌنةأمالبواقً

 بناءأدواتالتقوٌموأنواعه.

00 
بناءاختباراتالتكوٌنأثناءالخدمةفًٌمكنك

 بماٌتناسبقدراتالتالمٌذ.تحصٌلٌة

   

00 
فهممراحلالتكوٌنأثناءالخدمةفًٌمكنك

 عملٌةتقوٌمالتالمٌذأثناءالدرس.



00 
زٌادةقدراتكالتكوٌنأثناءالخدمةفًٌمكنك

 علىبناءاختباراتالمتعلمٌن.



00 
منالتعرفعلىالتكوٌنأثناءالخدمةٌمكنك

 أسالٌبالحدٌثةفًالتقوٌم.
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 .النيائية(: االستبيان في صورتو 02الممحق رقم )
لجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

جامعة العربً بن مهٌدي ام البواقً

 كلٌة العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة

 ة ـــاعٌــــوم االجتمــم: العلــــــقس

 م النفس التربوي ـــــتخصص: عل

 

 االستبٌـــــــــــــــان

 أستاذي/أستاذتً الفاضلة)ة(:   

فً إطار إعداد المذكرة المكملة لنٌل شهادة الماستر ضمن تخصص علم النفس تربوي 

وذلك بعنوان التكوٌن أثناء الخدمة لمعلمً التربٌة الخاصة لتحسٌن مستوى أدائهم دراسة 

ة مدٌنة أم البواقً ٌشرفنً أساتذتً األفاضل أن أضع بٌن مٌدانٌة لمراكز تربٌة خاص

( xأٌدٌكم هذه االستمارة لإلجابة على األسئلة بكل حرٌة وموضوعٌة وذلك بوضع عالمة )

 أمام االختٌار المناسب .

 .ٌتعدى حدود البحث العلمًنشكركم مسبقا على مساهمتكم فً هذا العمل الذي نلتزم أن ال 

 

 ور :ــ إشراف الدكتــــة:                                       الطلب دادـــ إع

ـ   حلٌمــة لطــرش                                                 ـ  براي زٌن الدٌن

 ـــم ــ رزقً حلٌـــــ
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 فراضٌات الدراسة :

 ـ الفرضٌة العامة

التكوٌنأثناءالخدمةفًتحسٌنمستوىأداءمعلمًالتربٌةالخاصةبمراكزمدٌنةٌساهم

أمالبواقً.

 :الفرضٌات الجزئٌة 

الخاصة فًتحسٌنكفاٌاتالتدرٌسلمعلمًالتربٌة الخدمة التكوٌنأثناء ٌساهم ـ

بمراكزمدٌنةأمالبواقًبدرجةكبٌرة.

تحسٌن فً الخدمة أثناء التكوٌن ٌساهم التربٌةـ معلمً لدى التكنولوجٌا كفاٌات

الخاصةبمراكزمدٌنةأمالبواقًبدرجةكبٌرة.

التكوٌنأثناءالخدمةفًتحسٌنكفاٌاتالتواصلالبٌداغوجًلدىمعلمً ٌساهم ـ

التربٌةالخاصةبمراكزمدٌنةأمالبواقًبدرجةكبٌرة.

لتقوٌملدىمعلمًالتربٌةالخاصةـٌساهمالتكوٌنأثناءالخدمةفًتحسٌنكفاٌاتا

بمراكزمدٌنةأمالبواقًبدرجةكبٌرة.

 البنود الرقم
بدرجة كبٌرة 

 جدا
بدرجة 
 كبٌرة

بدرجة 
 متوسطة

 منخفضة
منخفضة 

 جدا

ســــــــــــــــات التدرٌـــــــــــــكفاٌ المحوراألول:

استخداممنتكوٌنكأثناءالخدمةكاكسب 10
فعالة.تاستراتٌجٌا

     

10 
مكنك الخدمة أثناء مراعاةمنتكوٌنك

.الفروقالفردٌة
     

10 
منالتحكمفًأثناءالخدمةمكنكتكوٌنك

المادةالتعلٌمٌة.سائلو
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10 
إثراءمنالتكوٌنأثناءالخدمةساعدك

معرفةمتمٌزةمعارفالتالمٌذبخبرات
فًكلحصة.



10 
كٌفٌةمنالتكوٌنأثناءالخدمةساعدك
.بكلدرسأهدافالخاصةتحدٌد



10 
التكوٌنأثناءالخدمةإكسابكمكنك

طرائقمهاراتتسٌٌرالقسمضمن
النشطة.التدرٌس



10 
منالتخطٌطالتكوٌنأثناءالخدمةٌمكنك
تناسباستعداداتالجٌد للدرسبأنشطة
.التلمٌذ



10 
منالتدرٌسالتكوٌنأثناءالخدمةٌمكنك

الجٌدللمفهوم.



10 
ٌمكنك الخدمة أثناء اختٌارالتكوٌن من

األنشطةالتًتناسباستعداداتالتالمٌذ.



01 
منإطالعٌمكنكالتكوٌنأثناءالخدمة

علىأحدثالنظرٌاتفًمجال
 تخصصك.



00 
منتحدٌدٌمكنكالتكوٌنأثناءالخدمة

 األهدافالسلوكٌةلموضوعاتالمقررة.



00 
ٌمكنكمنتنمٌةقدرتكعلىاستثارة

 دافعٌةالتالمٌذ.



00 
منتحدٌثٌمكنكالتكوٌنأثناءالخدمة

 المقررالدراسًوفقالمعارفالجدٌدة.



ةـــــــــــــــات تكنولوجٌـــــــــكفاٌ المحورالثانً:

منالتحكمتكوٌنكأثناءالخدمةكاكسب 00
فًوسائلالتكنولوجٌا.

     

00 
ٌساعدك الخدمة أثناء تكوٌنتكوٌنك فً

استخدام تنوٌع خالل من سلمٌة مفاهٌم
وسائلتكنولوجٌاالمتقدمة.

     

00 
تهٌئةبٌئةالتكوٌنأثناءالخدمةفًساهم

التعلملتفعٌلالتكنولوجٌاعلىأكملوجه
     

00 
ساهم الخدمة كفاءتكالتكوٌنأثناء زٌادة

فً التكنولوجٌا استخدام فً المهنٌة
التدرٌس.



00 
ٌمكنكالتكوٌنأثناءالخدمةمنالتحكم

فًتكنولوجٌاالتعلٌم
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00 
ٌمكنكالتكوٌنأثناءالخدمةمناستخدام

الحاسوبفًالتدرٌسالقرارات
.ةااللكترونٌ



01 
مناستخدامٌمكنك الخدمة أثناء التكوٌن

جهازالعرض)داتاشوا(



00 
مناستخدام الخدمة أثناء ٌمكنكالتكوٌن

.ةالسبورةااللكترونٌ



00 
ٌمكنكالتكوٌنأثناءالخدمةمناستخدام
الحاسوبفًقٌاسوبناءاالختبارات.



ًــــــالبٌداغوجل ــــات التواصــــــكفاٌالمحورالثالث:

اكتسابكتكوٌنكأثناءالخدمةفًٌساهم 00
مهاراتاتصالالتعلمالجٌدمعالتالمٌذ

     

 

00 
إقامةٌساهمتكوٌنكأثناءالخدمةفً

معالتالمٌذ.ةعالقاتاٌجابٌ
     

00 
انجازٌساعدكالتكوٌنأثناءالخدمةفً

المهامالٌومٌةمعالتالمٌذبشكلجٌد.
     

00 
سهولةالخدمةفًٌساعدكالتكوٌنأثناء

معالتالمٌذالجدد.التواصل



00 
الفردٌة الفروق مراعاة مهارات ٌكسبك

فًتعاملمعالتالمٌذ.



00 
مكنك الخدمة أثناء االهتمامالتكوٌن من

بالمهارةالتواصلالبٌداغوجً.



00 
مكنكالتكوٌنأثناءالخدمةمناستخدام

تقنٌاتالسمعٌةوالبصرٌةفًالتعاملمع
التالمٌذللتواصل.



01 
معرفة من الخدمة أثناء التكوٌن ٌمكنك

احتٌاجاتالتالمٌذ.



00 
ٌمكنكالتكوٌنأثناءالخدمةمنالقدرة

علىاإلقناع.



00 
ٌمكنكمنمساعدةالتالمٌذفًحل

مشكالتهمالدراسٌة.



مــــــــــــــــات التقوٌـــــــــــــكفاٌالمحورالرابع:

تنوٌعالتكوٌنأثناءالخدمةفًٌمكنك 00
 أسالٌبالتقوٌمالمرتبطةباألهداف.

     

00 
اكسابكالتكوٌنأثناءالخدمةفًٌمكنك

 مهارةبناءأدواتالتقوٌموأنواعه.
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00 
بناءالتكوٌنأثناءالخدمةفًٌمكنك

بماٌتناسبقدراتةاختباراتتحصٌلٌ
 التالمٌذ.

     

00 
فهمالتكوٌنأثناءالخدمةفًٌمكنك

 مراحلعملٌةتقوٌمالتالمٌذأثناءالدرس.



00 
زٌادةالتكوٌنأثناءالخدمةفًٌمكنك

 قدراتكعلىبناءاختباراتالمتعلمٌن.



00 
منالتعرفالتكوٌنأثناءالخدمةٌمكنك

 علىأسالٌبالحدٌثةفًالتقوٌم.
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 قائمة أسماء السادة األساتذة المحكمين(: 03الممحق رقم )

 اسم المؤسسة التربية العممية االسم والمقب العدد
 جامعة اـ البكاقي -أ–أستاذ محاضر  طاطاشراضية ب 01
 جامعة اـ البكاقي -ب–أستاذ محاضر  حساني إسماعيؿ 02
 جامعة اـ البكاقي -أ–أستاذ محاضر  حسينةلقاف  03
 جامعة اـ البكاقي -أ–أستاذ محاضر  عبد المالؾ شنافي 04
 جامعة اـ البكاقي -أ–أستاذ محاضر  عبيد عبد الرحيـبف  05
 جامعة اـ البكاقي أستاذ التعميـ العالي أحمد بكعامر زيف الديف 06
 جامعة اـ البكاقي -أ–أستاذ محاضر  قيدـك صميحة 07
 جامعة اـ البكاقي -ب–أستاذ محاضر  جغبكب دالؿ 08
 جامعة اـ البكاقي -أ–أستاذ محاضر  العياب نكرة 09
 جامعة اـ البكاقي -أ–أستاذ محاضر  كساـ عداد 10
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 تصريح التدريب عمى العمل الخاصة بالطمبة.(: 04الممحق رقم )
 

 


