


حت�سني  هو  احلايل  الإ�سالح  تنفيذ  من  الهدف  اإّن 
نوعية الرتبية. و ُيعترُب تكوين املكونني حجر اأ�سا�ٍس لهذا 
الإ�سالح. و لقد ثابرت منذ اأن توّليت من�سبي على طرح 
هذا املو�سوع اجلوهري خالل املحادثات و الّلقاءات الّتي 

اأجريتها مع خمتلف �سركاء النظام الرتبوي.
ال�سغار  لرتبية  اأ�سا�سيا  رهانا  املدّر�سني  تكوين  ُيعَترب 
الّذين �سي�سبحون مواطني الغد. و يف هذا ال�سدد، جتدر 
الإ�سارة اإىل اأّن امل�ستوى الأكادميي لتوظيف املدر�سني قد 
امل�ستوى اجلامعي.  اليوم  بلغ  اإذ  ارتفاعا تدريجيا،  عرف 
ميلك  الّذي  املدر�س  اأّن  يعرف  اجلميع  فاإّن  ذلك،  مع 
امل�ستوى الأكادميي املطلوب يعاين كذلك من �سعوبات يف 
نقل خمتلف املعارف املتنوعة لتالميذه اإذا مل يكن يعرف 
كيف يتحّكم يف تقنيات و طرق التعّلم، و اإذا مل يكن على 
علم بالنظريات البيداغوجية، و اإذا مل يندمج يف ع�سر 

الرقمنة الّذي يفر�س نف�سه يف جمتمعنا يوميا.
اأن  املدر�س  الأكادميية، يجب على  ثقافته  عالوة على 
يف  التحّكم  على  قادرا  يجعله  اأن  �ساأنه  من  تكوينا  يتلّقى 
مهنته، قادرا على العمل كفاعل اجتماعي و ثقايف، كع�سو 
مربزا  الرتبوي،  للفعل  �سريك  و  بيداغوجي  لفوج  ن�سط 

بذلك هويته املهنية.
اإّن نتاج عمل املدر�س على تالميذه ل يجب اأن يظل هو 

نف�سه نتائج املراقبات املدر�سية، بل يجب اأن يتو�ّسع لي�سل 
اإىل الو�سط املدر�سي للموؤ�ّس�سة و كذلك املردود الداخلي 
للنظام الرتبوي داخل موؤ�ّس�سته. يكمن دوره يف م�ساعدة 
تالميذه على النمو يف اإن�سانية و على اأن ي�سبحوا اأع�ساء 
و  باملعارف  تزويدهم  و  للمجتمع،  اأخالقيا  م�سوؤولني 

الكفاءات ال�سرورية للحياة.
�سة للتعليم و الرتبية املو�سوعة  اإّن اأف�سل الربامج املخ�سّ
م�سريه  يكون  قد  مهنيا  تكوينا  يتلّق  مل  مدر�س  يدي  بني 
برنامج  اقرتاح  الرتبوية  للموؤ�س�ّسة  يحق  اإًذا،  الف�سل. 
تكوين للمدر�سني اللّذين ياأخذون بعني العتبار متطلبات 
تطور املجتمع، و يدعمون غايات النظام الرتبوي، و مهام 
َد  التكوين، و التن�سئة الجتماعية و تاأهيل التالميذ كما ُحدِّ
يف القانون التوجيهي رقم 08-04 املوؤّرخ 23 جانفي 2008.
ملتقى  الرتبية  يف  للبحث  الوطني  املعهد  نّظم  لقد 
هذا  تخ�سي�س  مّت  حيث  املكونني  تكوين  مو�سوع  تناول 
ون و  العدد لهذا املو�سوع. و قد �سارك يف امللتقى خمت�سّ
خرباء بارزون يف هذا املجال جلبوا م�ساهماتهم من اأجل 

اإثراء النقا�س.
يف  للبحث  الوطني  املعهد  اأّن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  و 
الرتبية قد و�سع نظاما خا�سا لعقد املوؤمترات عن طريق 
نظام املحا�سرة عن بعد، ي�سمح بذلك ملختلف مديريات 
النقا�سات.  و  املنتديات  جميع  من  بال�ستفادة  الرتبية 

يتعّلق الأمر هنا بو�سيلة ت�سّهل تكوين املكونني.
اأثناء اخلدمة– يف  اأو  الأويل -  التكوين  اإدراج  يتم  �سوف 
اأن�سطة وزارة الرتبية الوطنية،  و ميكنني القول  برنامج 
الهدف  اأجل حتقيق هذا  اأيَّ جمهود من  اأدّخر  لن  باأّنني 

الأ�سا�سي.

�لأ�ستاذ عبد �لّلطيف بابا �أحمد
     وزير �لرتبية �لوطنية 

كلمة معالي وزير التربية 



7

وزارة الرتبيـة الوطنيـة
املعهد الوطني للبحث يف الرتبية

�إن جملتنا م�ستحدثة، هدفها تثمني �لبحث يف �لرتبية. تناولت �لأعد�د �ل�سابقة:
الوترية املدر�سية

 اإ�سهامات تكنولوجيا االإعالم و االت�سال يف تطوير املنظومة الرتبوية
 التقومي، م�سار لتعديل النظام الرتبوي

 من مناجمنت الق�سم اإىل مناجمنت النظام 
تكوين املكونني

مو�سوع �لعدد �لقادم:
مدر�سة الغد، من اأجل تربية نوعية

خرباء، باحثون، مفت�سون، مدر�سون، اأولياء، تالميذ... جملة«  بحث و تربية »  ف�ساء ت�ستطيعون من خالله عر�س:
 نتائج اأعمالكم البحثية؛

 مقالت) 5-8 �س ، بنط Simple arabic ،12، يف حدود �سهر(
مالحظات نقدية و اقرتاحات...

لالت�سال بنا عن طريق:
inreeducrecherche@yahoo.fr :الربيد الإلكرتوين

العنوان: �س ب.193ن وادي الرمان- اجلزائر-
الهاتف: 68-09-30-46/21-04-30-021 ) خط مبا�سر(/ 47-04-30-021)عرب املوزع الهاتفي(

 www.inre-dz.org  :املوقع
مع ت�سكراتنا.

�سليمان بورنان، حبيبة بوكرتوتة و عائ�سة بلعنرت، 
م�سوؤولو املجلة

�س.ج: ن�ستطيع اإر�سالكم ن�سخا اإن بعثتم لنا بعنوانكم الربيدي

دعوة للم�ساهمة يف جملة )) بحث و تربية ((
جملة �لبحث يف �لرتبية ي�سدرها �ملعهد �لوطني للبحث يف �لرتبية

Edito

يعترب التكوين الأويل للمدّر�سني، كما نعلم جميعًا، حت�سريا 
ي�سمح  فهو  امل�ستمر،  التكوين  اأما  امل�ستقبلية،  ملهنتهم 
مبرافقتهم يف م�سارهم املهني و تلبية حاجاتهم و ترقية 
لالإجابة  عنا�سر  باإعطائهم  اأي�سا  ي�سمح  كما  توّقعاتهم. 
عن الت�ساوؤلت البيداغوجية و التعليمية الّتي ُتطَرح يوميا 
يف اأق�سامهم ق�سد توفري تعليم- تعّلم لتالميذهم ي�سعهم 
فعل  اأن  باعتبار  يتعّلق  الأمر  لأن  ذلك  النجاح.  م�سار  يف 

التعليم فعل مهنّي يفر�س ممار�سة تفكريية و ُمبَتِكرة. 
و لطاملا كان تكوين املدّر�سني من اأبرز مواطن اهتمامات 
تثقيف  م�ساألة  لأّن  الوطنية.  الرتبية  وزارة  ان�سغالت  و 
اأحد  من  هو  اإتقانهم  و  بيداغوجيا   و  تربويا  املدّر�سني 
�سرعت  ذلك،  حتقيق  اأجل  من  و  الرئي�سية.  اأهدافها 

الوزارة يف اتخاذ العديد من التدابري والإجراءات.
و ق�سد دعم التغيريات النوعية املنقولة لنظامنا الرتبوي، 
هيئة  –كونه  الرتبية  يف  للبحث  الوطني  املعهد  يّدخر  ل 
هذا  يف  جمهود  اأيَّ  الرتبية-  يف  البحث  يف  �سة  متخ�سّ
ال�سدد. عالوة على ذلك، ينّظم املعهد الوطني للبحث يف 
–بانتظام- تظاهرات علمية تقوم بدور املخطط  الرتبية 
التدخل  فر�سة  باإعطاء  ذلك  و  مهامها  لتحقيق  الأويل 

خلرباء وطنيني و دوليني ذوي م�ستوى عال.
الرتبية  يف  للبحث  الوطني  املعهد  م�سالح  عملت  قد  و 
الوطنية  الرتبية  لوزارة  التكوين  وثيق مع مديرية  بتعاون 
يف  املكّونني  تكوين  اإ�سهام  حول  ملتقى  تنظيم  اأجل  من 
هذا  من  الهدف  كان  و  الرتبوي.  النظام  مردود  حت�سني 
املعنيني  الفاعلني  ملختلف  ال�سماح  يف  من�سبا  امللتقى 
بالتفكري يف ا�سرتاتيجيات لو�سع اأجهزة تكوين متنا�سقة 

مع التطور الجتماعي.
العدد  هذا  تخ�سي�س  مّت  امل�ساهمة  لهذه  ا�ستكمال  و 
جمعها  مّت  جوانب  عّدة  غّطى  املكونني،  تكوين  ملو�سوع 

بو�سع  يكون  اأن  هو  رجاءنا  و  متنّوعة.  و  ثرّية  مقالت  يف 
هذه امل�ساهمات اأن ت�ساعد يف التفكري يف اأجهزة جديدة 
فتح  و  بالحرتافية  املتعّلقة  للتحديات  ت�ستجيب  للتكوين 
تربية»  و  «بحث  جملتنا  اإّن  املجال.  هذا  يف  للبحث  اآفاق 
تف�سح املجال لكّل الباحثني كما ت�ستقبل كّل املقالت الّتي 

ُت�سِهم يف تطّور البحث يف الرتبية.
و اأخريا، ل بد من التاأكيد اأنه من ال�سروري اإدراج التكوين 
البيداغوجي و الإداري يف منظور الحرتافية، فقد اأ�سبح 
اجتاها دوليا لالأنظمة الرتبوية؛ يتعّلق الأمر هنا بتطوير 

الكفاءات املهنية لكل الفاعلني.
رفع  اأجل  من  جهودنا  تركيز  و  توجيه  علينا  يجب  اإذًا، 
الإ�سالح  اأدخله  الّذي  الرتبية  بنوعية  املتعّلق  التحدي 

ق�سد الرقي بنظامنا الرتبوي للم�ستوى املرجو.

كلمة العدد 

حممد اإيدار
املدير العام للمعهد الوطني للبحث يف 
الرتبية



9 8

كلمة معالي وزير التربية

كلمة العدد

الملـف:   تكوين املكونني

المقابلـة 

تظـاهرات علمية  
 امللتقى الدويل حول اإ�سهامات تكوين املكونني يف حت�سني مردود النظام 

الرتبوي

مسـاهمات الباحثين  : ترجمة مقاالت علمية
 الأنظمة المرجعية لتكوين المدر�سين و انعكا�ساتها على اأجهزة 

التكوين -  جان ماري دوكيتال
 التكوين عن بعد احترافية المعلمين للطور المتو�سط : احتياجات، 

�سياق و جهاز- فتيحة فرحاني
 خ�سائ�س التكوين البيداغوجي لمعلم التعليم الثانوي و متطلبات 

التح�سين - كمال �سدقاوي  )م�ساهمة باللغة العربية(
 تكوين المدر�سين؟ ق�سية تعلم -  مار�سال لوبران

   تكنولوجيات الإعالم و الت�سال يف التكوين الأويل للمدر�سني يف 
املدر�سة العليا لالأ�ساتذة بليربوفيل -  اأنا�ستازي اأوبونو مبا
 العمل على الأنماط في مجمع تثاقفي - جاك كورني

مراجع للتوثيـق

آراء من الميدان

جدول المحتويات
مدير النشر:

حممد اإيدار

لجنة القراءة:
حممد اإيدار

اأحمد بن بردي

مسؤولو المجلة:
�سليمان بورنان
حبيبة بوكرتوتة

عائ�سة بلعنرت

التحرير:
�سليمان بورنان 

الترجمة:
ب�سمة اأحمد عامر

ليلى ع�سكر
�سارة �سرماط

المساهمات
عبر مقاالتهم:

جون ماري دوكيتال
فتيحة فرحاين
كمال �سدقاوي
مار�سال لوبران

اأنا�ستازي اأوبونو مبا
جاك كورين

عبر مداخالتهم في 
الملتقيات:

جان ماري دوكيتال
مار�سال لوبران

الملف
تكوين المكونين: من أجل مقاربة لمردود ناجح

 متهيد
م�س��تويات  خمتل��ف  م��ن  و�سلتن��ا  الت��ي  الأ�س��داء  خ��الل  م��ن 
ال�ست�س��ارات التمهيدي��ة لعملي��ة التقييم املرحل��ي لإ�سالح التعليم 
الإلزام��ي باجلزائ��ر، يتب��ادر اإىل الأ�س��ماع م��ا فر�ست��ه اإ�س��كالية 
تكوين املكونني على املتدخلني يف هذه ال�ست�سارات والذي اعتربه 
الكثري منهم اإحدى حجارة الزاوية لإجناح اأية عملية تربوية و اأول 
ما يجب اأن ُينَظر اإليه يف اأية نظرة تقييمية راجعة اأو ا�سرتاتيجية 

ا�ست�س��رافية لبن��اء ترب��وي جدي��د اأو لتدعي��م بن��اء متواجد.
  تكوين �ملكونني: �مل�سطلح و �ملفهوم

اإذا كان املفه��وم اللغ��وي الع��ام مل�سطل��ح التكوي��ن يعن��ي البن��اء 
و الإن�س��اء و الت�س��كيل، امل�س��تق م��ن الفع��ل)) ك��ّون(( و ينت��ج عن��ه 
ن ((، اأي م��ا تك��ّون بعدم��ا مل يك��ن كذل��ك. ف��اإن  املفع��ول )) مك��وَّ

ه��ذا امل�سطل��ح ق��د يرتب��ط بع��دة مفاهي��م اأخ��رى خا�س��ة باملي��دان 
الرتب��وي كالتاأهي��ل، التدري��ب، التح�س��ري الوظيف��ي...

حت��ى يف امل�سطل��ح الأجنب��ي جن��د ه��ذا التع��دد يف امل�سطلح��ات، 
فق��د جن��د مفه��وم التاأهي��ل Qualification ومفه��وم التح�س��ري 

...Formation   ومفه��وم التكوي��ن Préparation

و اإذا اأردن��ا اأن نحل��ل اأك��ر فباإمكانن��ا القول – من خالل اقتبا�س��نا 
ملختل��ف التعريف��ات – ب��اأن  �سل�س��لة متوا�سل��ة م��ن التعدي��الت وف��ق 
نظ��ام مع��ني م��ن اأجل نقل حالة قائمة )اأ( اإىل حالة متوقعة )ب( 
تك��ون م�س��تهدفة �س��لفا عل��ى اأ�سا���س معاي��ري و موؤ�س��رات متقبل��ة 
ل��دى وا�سع��ي تل��ك املعاي��ري... و ينت��ج عن ه��ذه العمليات اكت�س��اب 
ال�س��خ�س  توؤه��ل  اأدائي��ة  ق��درات فكري��ة و مهاري��ة  و  موؤه��الت 
مو�س��وع التكوي��ن لأداء املهم��ات.. و بالن�س��بة لع��امل التدري���س 
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فه��و يعن��ي �س��لة متكامل��ة م��ن الأن�س��طة و الو�سعي��ات البيداغوجية 
والو�سائل التعليمية و الدعائم و ال�سرتاتيجيات امل�سهلة لكت�ساب 
اأو تطوي��ر املع��ارف و الق��درات و امله��ارات ق�س��د حتقي��ق الكف��اءة 

التعليمي��ة. 
و علي��ه ف��اإن التكوي��ن ي��زود املتك��ون مبعرف��ة متكن��ه م��ن التحكم يف 
اأداء امله��ارات امل�س��تهدفة م��ن اأج��ل الإع��داد اأو التح�س��ني الأدائ��ي 

املهن��ي و ه��و حم��دد زمنيا ي�س��تهدف فئة عمرية بعد مدر�س��ية.
  �لتكوين يف �لن�سو�ص �لت�سريعية :

لبي��ان اأهمي��ة التكوي��ن يف النظ��ام الرتب��وي اجلزائ��ري و �سرورت��ه 
و اإلزاميت��ه فق��د خ���س القان��ون التوجيه��ي للرتبي��ة الوطني��ة رق��م 

08-04 مادت��ني ت�س��ريعيتني ه��ذا ن�سهم��ا:

اإىل  يه��دف  تكوين��ا  التعلي��م  م�س��تخدمو  يتلق��ى   :  77 �مل��ادة 
اإك�س��ابهم املع��ارف و امله��ارات الالزم��ة ملمار�س��ة مهنته��م.

التكوي��ن الأويل ملختل��ف اأ�س��الك التعلي��م ه��و تكوي��ن م��ن م�س��توى 
جامع��ي و يت��م يف موؤ�س�س��ات متخ�س�س��ة تابع��ة لل��وزارة املكلف��ة 
بالرتبي��ة الوطني��ة اأو لل��وزارة املكلف��ة بالتعلي��م الع��ايل بح�س��ب 
الأ�سالك التي ينتمون اإليها و امل�ستويات التي يراد تعيينهم فيها.

م�س��ابقة  ع��ن طري��ق  توظيفه��م  الذي��ن مت  املدر�س��ون  ي�س��تفيد 
خارجي��ة م��ن تكوي��ن ترب��وي قب��ل تعيينه��م يف موؤ�س�س��ة مدر�س��ية. 
مين��ح ه��ذا التكوي��ن البيداغوج��ي يف موؤ�س�س��ات التكوي��ن التابع��ة 

لل��وزارة املكلف��ة بالرتبي��ة الوطني��ة.
حتدد كيفيات تطبيق اأحكام هذه املادة عن طريق التنظيم.

�مل��ادة 78 : كل اأ�سن��اف امل�س��تخدمني معني��ة بعملي��ات التكوي��ن 
امل�س��تمر طوال م�سارها املهني.

يه��دف التكوي��ن امل�س��تمر اأ�سا�س��ا اإىل حتي��ني معارف امل�س��تخدمني 
امل�ستفيدين و حت�سني م�ستواهم و جتديد معارفهم.

و يف  املدر�س��ية  املوؤ�س�س��ات  امل�س��تمر يف  التكوي��ن  عملي��ات  تت��م 
موؤ�س�سات التكوين التابعة للوزارة املكلفة بالرتبية الوطنية و / اأو 

يف موؤ�س�س��ات متخ�س�س��ة تابع��ة لقط��اع التعلي��م الع��ايل.
يح��دد الوزي��ر املكل��ف بالرتبي��ة الوطني��ة كيفي��ات تنظي��م التكوي��ن 

امل�ستمر.

  و من خالل �لن�سين يمكننا �أن ن�ستنبط �لخال�سة 
�لتالية:

 يهدف التكوين الممنوح للمدر�سين تزويدهم 
بالمعارف العلمية و البيداغوجية ال�سامنة لأداء تعليمي 

ناجح.
 التكوين نوعان: تكوين اأولي يمنح للمدر�سين قبل 

بداية العمل التعليمي، تكوين م�ستمر من اأجل التطوير 
الأدائي لمهنة التدري�س.

 عملية التكوين مهمة تتقا�سمها كل من وزارتي 
التربية الوطنية و التعليم العالي، و تتم في موؤ�س�سات 

اأن�سئت لغر�س هذا التكوين.

  �لتكوين �لأويل: 
ونق�س��د ب��ه التكوي��ن الأكادمي��ي اجلامع��ي ال��ذي يتلق��اه الطلب��ة 
امل�س��جلون يف املدار���س العلي��ا لالأ�س��اتذة املتخ�س�س��ة يف تخري��ج 
املوارد الب�س��رية املتوجهة اإىل مهنة التدري���س بعد تكوين جامعي: 
ب��اك + 4 و ب��اك + 5 . ه��ذا التكوي��ن ال��ذي يعتم��د عل��ى تكوي��ن 
متخ�س���س ح�س��ب م��ادة التدري���س امل�س��تقبلية للطال��ب الأ�س��تاذ 
اإىل جان��ب التكوي��ن املتعل��ق مبهن��ة التعلي��م اأي م��ا تعل��ق باجلان��ب 
الرتب��وي، البيداغوج��ي، النف�س��ي و ال�سو�س��يولوجي ذي العالق��ة 

بع��امل الطف��ل و املراه��ق اأي حمي��ط املتعلم��ني.
و توج��د يف اجلزائ��ر �س��ت مدار���س علي��ا لالأ�س��اتذة ه��ي : املدر�س��ة 
العلي��ا لالأ�س��اتذة ببوزريع��ة، املدر�س��ة العلي��ا لالأ�س��اتذة بالقب��ة، 
املدر�س��ة العلي��ا لالأ�س��اتذة بالأغ��واط، املدر�س��ة العلي��ا لالأ�س��اتذة 
املدر�س��ة  ب�س��كيكدة،  لالأ�س��اتذة  العلي��ا  املدر�س��ة  بق�س��نطينة، 
بوهران.وتتيح املدار�س العليا لالأ�س��اتذة    لالأ�س��اتذة  العلي��ا 

البتدائ��ي  التعلي��م  التدري�س يف عدة تخ�س�سات كاأ�س��اتذة يف 
املتو�س��ط و الثانوي.

وت�س��رتط ه��ذه املدار���س لاللتح��اق به��ا مع��دلت عام��ة تف��وق 12 
و 13 م��ن 20، و تع��رف كل �س��نة اإقب��ال كب��ريا، وتتمي��ز بنظ��ام 
�س��ارم يتعل��ق بنظ��ام الإع��ادة، ف��كل اإع��ادة ل�س��نتني متتاليت��ني 
جامعي��ة  موؤ�س�س��ة  اإىل  والإحال��ة  لالإق�س��اء  �ساحبه��ا  يتعر���س 
املدار�س العليا لالأ�س��اتذة منوذجا للراغبني  اأخرى. ومتث��ل 

يف احرتاف مهنة التدري���س.

...

�لتكوين �أثناء �خلدمة
و نق�س��د ب��ه م��ا يع��رف بالتكوي��ن امل�س��تمر اأي اأن املدر���س –  و 
ه��و يف م�س��اره املهن��ي – ي�س��تفيد م��ن دورات تكويني��ة ق�س��د اإع��ادة 
تاأهيل��ه اأو ترقيت��ه اأو دع��م مكت�س��باته اأو تزوي��ده مب��وارد جدي��دة اأو 
و�س��ائل م�س��تحدثة عليه اأن يتحكم فيها ق�سد اإعطاء النجاعة يف 
م��ردوده التعليم��ي. و تت��م هذه الدورات اإما يف معاهد متخ�س�سة 
اأو يف اإط��ار اأي��ام تكويني��ة اأو ن��دوات اأو ملتقي��ات اأو ع��ن طري��ق 
ا�س��تعمال الرقمن��ة و التكوي��ن ع��ن بع��د. كم��ا يتم تكوين املدر�س��ني 
الذين مل يتلقوا التكوين الأويل بهذه ال�سفة. و قد ينتهي التكوين 

باختب��ارات اإ�س��هادية متن��ح مبوجب��ه �س��هادات للمتكونني.

و يعه��د ه��ذا التكوي��ن اإىل املفت�س��ني يف جمي��ع م�س��تويات التدري���س 
وينظ��م عل��ى �س��كل اأي��ام تربوي��ة، حتت��وي موا�سيعه��ا عل��ى حم��اور 
تتعل��ق بالرتبي��ة العام��ة والرتبي��ة اخلا�سة وتقدم درو���س منوذجية 
اإ�س��راف املفت���س وي�س��مل ه��ذا التكوي��ن جمي��ع  وتناق���س حت��ت 

الخت�سا�س��ات.
و م��ن م��ربرات التكوي��ن اأثن��اء اخلدم��ة وق��وع تغي��ري يف الجتاهات 
الرتبوي��ة اأو ب��روز تكنولوجي��ات جدي��دة ق��د تفي��د ع��امل التعلي��م اأو 
مقارب��ات بيداغوجي��ة جدي��دة. كم��ا ت��ربز ال�س��رورة اإىل التكوي��ن 
يف ح��ال ظه��ور مناه��ج جدي��دة و ا�س��رتاتيجيات تعلي��م و تق��ومي 
م�س��تحدثة. و ق��د ت�س��تدعي ال�س��رورة اإىل التكوي��ن ح��ال ب��روز 
ق�س��ور يف الأداء اأو حاج��ات مهني��ة للمدر�س��ني اأو لأ�س��باب تتعل��ق 

بامل�س��ار املهن��ي.
اإن ه��ذه امل��ربرات، و بحك��م تنوعه��ا ت�س��تدعي تنوع��ا يف اأمن��اط 
التكوي��ن، و م��ن ه��ذه الأن��واع م��ا ل��ه عالق��ة بالتنمي��ة املهني��ة م��ن 
اأج��ل التاأهي��ل، و منه��ا م��ا يرتك��ز على تغيري ال�س��لوكات و الأداءات 
الرتبوي��ة  القي��م  و  الجتاه��ات  تغي��ري  حت��ى  اأو  البيداغوجي��ة 
البيداغوجي��ة. كم��ا ق��د تتمح��ور ح��ول التح�س��ري لوظائ��ف و مه��ام 

جدي��دة.
و متر �لعمليات �لتكوينية �أ�سا�سا باأربع مر�حل:

 تحديد الحتياجات، و ذلك بو�سع بطاقة فنية عن 
مختلف الحاجات المرتبطة اإما بال�سياق التربوي العام 
اأو المتعلقة بالم�سارات الفردية للمدر�سين و هي تتعلق 

بالمبررات المذكورة في الفقرة اأعاله. 
 تحديد الأهداف، فعلى اإثر البطاقة الفنية تحدد 

اأهداف العمليات التكوينية كتح�سين اأداء المعلم وتطويره و 

التزود بالمعارف البيداغوجية الجديدة والمهارات الحديثة 
و التحكم في كيفية تطبيق الأفكار الم�ستحدثة و التحكم 

بطرق التكوين في اإطار التكوين التعاوني و عبر اإن�ساء 
المنتديات الفترا�سية مثال، الخ... تليها مرحلة التنفيذ ثم 

التقييم.
كما تتنوع اأ�ساليب التكوين من طرق كال�سيكية مثل المحا�سرة، 

المناق�سة الموجهة، الزيارات الميدانية، الور�سات التكوينية، 
درا�سات الحالة، الندوات اأو الحديثة مثل التعلم الذاتي 

الفترا�سي اأو التعلم عن بعد.
  تطور م�سار �لتكوين يف �جلز�ئر

بذل��ت الدول��ة اجلزائري��ة جمه��ودات جب��ارة يف جم��ال توظي��ف 
املتعاظ��م  للطل��ب  لال�س��تجابة  مكونيه��م  و  املدر�س��ني  وتكوي��ن 
للتمدر���س بع��د دميقرطت��ه و تعميم��ه من��ذ ال�س��تقالل اإىل الآن.

فقد كانت تركة الحتالل جد �سحيحة اإذ عّد اآنذاك 19.908 
مدر�سا فقط يف كل امل�ستويات التعليمية منهم  70%معلمون 

اأجانب و 26% جزائريون و 04% من املوظفني اجلدد من جميع 
امل�ستويات.

التعلي��م  يف  مدر�س��ا   162022 تع��د  ه��ي  و  الي��وم  و�سل��ت  حت��ى 
  77278 و  املتو�س��ط  التعلي��م  يف  اأ�س��تاذا   142362 و  البتدائ��ي 

الثان��وي. التعلي��م  يف  اأ�س��تاذا 

   1962-1971 مرحلة �سد �لفر�غ
  اأدت مغ��ادرة املعلم��ني الفرن�س��يني ب�سف��ة مكثف��ة اإىل اإح��داث 
ف��راغ رهي��ب يف املنظوم��ة التعليمي��ة غ��داة ال�س��تقالل، خ�سو�س��ا 
اإذا علمن��ا اأن الإقب��ال عل��ى التمدر���س كان طوفانيا لتدارك �س��نني 

التجهيل ال�س��تعماري. 
 و ق��د جابه��ت الدول��ة ه��ذه امل�س��كلة بالتوظي��ف الكم��ي للممرن��ني 
م��ن حامل��ي �س��هادة التعلي��م البتدائ��ي اأو ذوي م�س��تويات خمتلف��ة 
منه��ا الثالث��ة ثان��وي ،م�س��اعدون له��م �س��هادة درا�س��ات املرحل��ة 
الأوىل م��ن التعلي��م الإكم��ايل اأو م�س��توى ال�س��نة الأوىل اأو الثاني��ة 

ثانوي.
و مل��ا كان ل ب��د م��ن تغطي��ة العج��ز ال��ذي مّي��ز مرحل��ة م��ا بع��د 
ا�س��رتجاع ال�س��يادة الوطنية فقد كانت ال�سرورة تلح على التفكري 
يف انته��اج �سيا�س��ة تكويني��ة ترم��ي اإىل تطوي��ر تع��داد موظف��ي 
القطاع، ل �سيما مع وجود مدر�سني تنق�سهم الكفاءة ال�سرورية؛ 
�س��نة  دارا   21 اإىل   )6( �س��تة  م��ن  املعلم��ني  دور  ع��دد  فارتف��ع 
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1969�1970. مم��ا �س��مح بتح�س��ني نوعي��ة التكوي��ن ن�س��بيا. اإل اأن 

احلاجة اإىل التوظيف ما زالت ملّحة مّما ا�سّطر اإىل اللجوء اإىل 
التعاون الأجنبي من الدول العربية والدول ال�سديقة فغطى هذا 

التع��اون ن�س��بة 36%.
املئ��ات  بع���س  اأط��ر  – مث��ال -  املتو�س��ط  التعلي��م  فف��ي مرحل��ة 
م��ن املدر�س��ني الذي��ن ا�س��تفادوا م��ن عملي��ات تكوي��ن اإىل جان��ب 
املتعاملني الأجانب الذي���ن كانوا ي�س��كلون ن�س��بة ترتاوح ما بني 50 
و55 % م��ن جمم��وع موظف��ي املرحل��ة. اأم��ا يف التعلي��م الثانوي فقد 

كان تاأط��ري املتعاون��ني الأجان��ب ق��د بل��غ 65 اإىل %70 لهذه املرحلة 
التعليمية.

و بالرغ��م م��ن ات�س��ام ه��ذه الف��رتة بعدم ال�س��تقرار و قلة املوارد و 
الو�سعية املزرية لالقت�ساد و الظروف الجتماعية اإل اأن الإرادة 
ال�سيا�س��ية و الجتماعي��ة كان��ت قوي��ة لتحدي ال�سع��اب؛ فمن اأجل 
تعلي��م ي�س��مل كل اجلزائري��ني و�سع��ت برام��ج تعليمي��ة تتما�س��ى و 

هوي��ة املجتمع مت تن�سيب:
 لجنة عليا لالإ�سالح بتاريخ 1962/12/15

 اللجن��ة الوطني��ة للمواقي��ت و البرام��ج وق��د ن�س��رت تقريره��ا 
�سنة 1964

 اللجنة الوطنية لإ�سالح المنظومة التربوية �سنة 1969

وفيم��ا يتعل��ق بالتكوي��ن ع��ن بع��د فق��د ا�س��تمرت مراك��ز التكوي��ن 
الثق��ايف واملهن��ي يف العم��ل وناب��ت ع��ن املرك��ز الوطن��ي لتعمي��م 
امل��وؤرخ   37/69 املر�س��وم  مبقت�س��ى  اإن�س��اوؤه  مت  ال��ذي  التعلي��م 
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  1971-1980 تاأ�سي�ص �جلهاز �لتكوين 

للجه��از  الأول)1973-1970(  الرباع��ي  املخط��ط  �س��طر  لق��د 
الوطني لتكوين الأ�س��اتذة اأهدافا جديدة نظرا اإىل �سرورة تلبية 
احلاج��ات م��ن حي��ث الك��م الناجت��ة ع��ن تزاي��د تع��داد التالمي��ذ، 
فل��م يك��ن هن��اك ب��ّد للجه��از التكويني من  حت�سري مدر�س��ني ذوي 
مالم��ح وتخ�س�س��ات جدي��دة . وقد عو�ست املعاه��د التكنولوجية 

للرتبي��ة دور املعلم��ني. 
ونظ��را لع��دم تغطي��ة كل املنا�س��ب م��ن ط��رف خريج��ي املوؤ�س�س��ات 
التكويني��ة  مت اللج��وء اإىل ال�س��تخالف والتعاق��د عل��ى اأن يت��م 
تكوينه��م للتحك��م يف املمار�س��ة البيداغوجي��ة عن طري��ق امللتقيات 
التكويني��ة واجلامع��ات ال�سيفي��ة التي تنظم �س��نويا لهذا الغر�س.

و علي��ه فق��د بق��ي منت��وج التكوي��ن غ��ري كاف لتغطي��ة احلاج��ات 
من حيث التاأطري الذي عرف تزايدا معتربا يف هذه الفرتة وهذا 
بالرغ��م م��ن فت��ح مدار���س علي��ا لالأ�س��اتذة جدي��دة واإ�سافته��ا اإىل 

الهي��اكل املوج��ودة اآنذاك.
للعوام��ل  املدر�س��ني  توظي��ف  اإىل  كب��رية  احلاج��ة  كان��ت  مل��ا  و 
املذك��ورة �س��ابقا اإىل جان��ب ال�سيا�س��ة القائم��ة اآنئ��ذ عل��ى التعلي��م 
للجمي��ع، فق��د مت التخطي��ط ل�س��د عج��ز ق��در ب��� 25.000 معل��م 
ابتدائي و 7.000 اأ�س��تاذ متو�س��ط و 2.000 اأ�س��تاذ ثانوي كان لبد 
م��ن  �سيا�س��ة ت��وؤول اإىل ب��ذل اجله��ود خا�س��ة تل��ك املتعلق��ة بجزاأرة 

الإط��ارات.
كم��ا عرف��ت ه��ذه املرحل��ة �س��دور ن�س��ني قانوني��ني مف�سلي��ني يف 

تاري��خ الرتبي��ة باجلزائ��ر و هما:
- م�سروع وثيقة اإ�سالح التعليم �سنة 1974 

- مر�سوم 76-71 بتاريخ 1976-04-16
و ق��د نت��ج ع��ن تطبي��ق ه��ذه ال�سيا�س��ة ع��دة نتائ��ج ميك��ن ح�سره��ا 

فيما يلي:
-ا�س��تبدال املعاه��د التكنولوجي��ة للرتبي��ة ب��دور املعلم��ني مبقت�س��ى 
مبهم��ة  للتكف��ل   1970/08/01 امل��وؤرخ   115/70 رق��م  املر�س��وم 
التكوي��ن لتغطي��ة احلاج��ات امللح��ة م��ن املدر�س��ني، حي��ث �س��تتكفل 
بتكوي��ن معلم��ني م�س��اعدين م��ن م�س��توى �س��نة 04 ت م  ومعلم��ني 

مدر�س��ني م��ن م�س��توى �س��نة 03 ت ث��ا  مل��دة �س��نة )1( واح��دة.
و ظهر ذلك على اأر�س الواقع من خالل انت�سار املتكونني على 

هذه املعاهد ح�سب اجلدول:

عدد املعاهدال�سنوات التكوينية
الفئات

املجموع
اأ�ساتذة تع.متو�سطمدر�سونم�ساعدون

1971-19702636989955755268

1973-197226500260615207128

1977-19763654242806296611196

3622373823615512215+6  ملحقات  1980-1979
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تطور عدد �ملوؤطرين �لبيد�غوجيني بني �سنة 1970 و 19880 

ال�سنوات
مدر�سو التعليم البتدائي

املجموع العام
الأجانباجلزائريون

1971-197038162549443656

1980-19798489060985499

مدر�سو التعليم املتو�سط
1971-1970393539527887

1980-197926778277729555

مدر�سو التعليم الثانوي
1971-1970128927594048

1980-1979499443719365

اإلغاء �سرط �سهادة البكالوريا للت�سجيل باملدار�س العليا لالأ�ساتذة. 
حتديد مدة التكوين يف املدار�س العليا لالأ�ساتذة ب� 03 �سنوات .

البدء بتعريب لغة التكوين لأ�ساتذة التعليم املتو�سط و الثانوي املتخ�س�سني يف املواد العلمية و تو�سيعه تدريجيا.
اإحداث اأ�سالك اأ�ساتذة التعليم املتو�سط يخ�سعون لربنامج تكويني يف املعاهد التكنولوجية للرتبية على مدار �سنة. عاهد التكوينية      

ت�سمية موؤ�س�سة التكوين تعداد املوؤ�س�سات ال�سنوات

معاهد تكنولوجية للرتبية

22 1970

22 1971

26 1972

26 1973

26 1974

26 1975

29 1976

36 1977

36 1978

40 1979

40 1980

تطور �ملعاهد �لتكوينية 1980-1970
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19  1980-1990 تعزيز �لهياكل �لقاعدية 

ات�سمت هذه املرحلة  بعدة تغريات على قطاع الرتبية، فتم 
تقييم النظام الرتبوي و �سدرت يف وثيقة دورة 21-22 جوان 

1988 للجنة املركزية و جاء يف تو�سياتها ما تعلق بالتكوين ما 

يلي:
 جتدي��د مع��ارف املعلم��ني و الأ�س��اتذة و حت�س��ينها با�س��تمرار 
و اإع��ادة النظ��ر يف تكوي��ن ه��ذا ال�س��لك و تنظي��م العم��ل مب��ا 

ي�سم��ن النوعي��ة و الرتق��اء يف امل�س��توى.

 تو�س��يع ق��درات املدار���س العلي��ا لالأ�س��اتذة و تعزي��ز دوره��ا 
لتوفري الأعداد الكافية من الأ�ساتذة خا�سة املتخ�س�سني يف 

امل��واد العلمية و التقنية.
و قد مت من خالل املخطط اخلما�سي الأول 1980-1984 تعزيز 

الهياكل القاعدية و تن�سيب املدر�سة الأ�سا�سية وامتداداتها 
يف التعليم الثانوي وما اأعقبه من توظيف للمدر�سني و متديد 
اإلزامية التمدر�س  من 6  اإىل 16 عاما، مما نتج عنها وجوب 

دعم اإ�سايف يف املدر�سني.

 و بالتايل متت ا�ستفادة 44500 معلم جديد للتعليم البتدائي 
من دورات تكوينية اأدت اإىل حتول اإيجابي يف هيكلة الأ�سالك. 

اأما يف التعليم املتو�سط  فقد ارتفع  عدد اأ�ساتذة التعليم 
املتو�سط و التعليم الأ�سا�سي بني 1979 و1990 بحوايل %200 

كما �ساهم املركز الوطني لتعميم التعليم ) املركز الوطني 
للتعليم و التكوين عن بعد حاليا( يف �سمان التكوين عن بعد، 

هذا التكوين الذي ا�ستهدف – من بني ما ا�ستهدف – تكوين 
املوظفني املدر�سني ق�سد الرتقية. فتم تكوين 12.720 مدر�سا 

�سنة 1983-1984 و8932 مدر�سا �سنة 1991-1990

ال�سنوات
مدر�سو التعليم البتدائي

املجموع العام
الأجانباجلزائريون

1981-19808784164088481

1990-1989144597348144945

مدر�سو التعليم املتو�سط

1981-198026778277729555

1990-19897916162279783

مدر�سو التعليم الثانوي

1981-19806324417410498

1990-198938686225340939
تطور �ملعاهد �لتكوينية بني -1980 1989

ت�سمية موؤ�س�سة التكوين تعداد املوؤ�س�سات ال�سنوات

معاهد تكنولوجية للرتبية

45 1981

45 1982

48 1983

52 1984

61 1985

61 1986

61 1987

57 1988

57 1989
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1990- 2000   حتوالت  

تب��داأ ه��ذه املرحل��ة بع��د اأن مت تن�سي��ب جلن��ة وطني��ة لإ�س��الح 
منظوم��ة الرتبي��ة و التكوي��ن و التعلي��م الع��ايل يف

 15-01-1989 التي كان من اأهم تو�سياتها:
اعتماد املقاربة بالأهداف بدل امل�سامني

اعتماد منطق التكوين بدل التعليم و التعلم بدل التعليم   
الأويل  التكوي��ن  عرو���س  تراج��ع  الف��رتة  ه��ذه  �س��هدت  ولق��د 
وانعدام ا�سرتاتيجية فعالة ومن�سجمة للتكوين اأثناء اخلدمة اأّدت 
اإىل انخفا���س يف ع��دد املعاه��د التكنولوجي��ة للرتبي��ة الت��ي حول��ت 

اإم��ا اإىل ثانوي��ات اأو و�سع��ت حت��ت ت�س��رف وزارة التعلي��م الع��ايل 
كم��ا مت اإغ��الق املراك��ز اجلهوي��ة لتكوي��ن اإط��ارات الرتبي��ة .

كم��ا �س��هدت توظي��ف حامل��ي �س��هادة اللي�سان���س للتدري���س يف 
الطوري��ن الأول والث��اين )ابتدائ��ي( وك��ذا يف الط��ور الثال��ث.

 وم��ع ب��روز احتياج��ات جدي��دة للمجتم��ع كان لب��د م��ن اإج��راء 
اإ�سالح��ات تربوي��ة �س��املة للمنظوم��ة الرتبوي��ة الت��ي ل تت��م اإل 
ب�سم��ان تكوي��ن نوع��ي للمعلم��ني وحت�س��ني نوعي��ة التعلي��م والأداء 

الرتب��وي.

ال�سنوات
مدر�سو التعليم البتدائي

املجموع العام
الأجانباجلزائريون

1991-1990150917345151262

2000-199917047884170562

مدر�سو التعليم املتو�سط

1991-19908214559682741

2000-1999101130131101261

مدر�سو التعليم الثانوي

1991-199042509177444283

2000-19995463412754761

تطور �ملعاهد �لتكوينية 1999-1990

ت�سمية موؤ�س�سة التكوين تعداد املوؤ�س�سات ال�سنوات

معاهد تكنولوجية للرتبية

56 1990
56 1991
52 1992
52 1993
52 1994
50 1995
36 1996
29 1997
29 1998
22 1999
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 2000 - 2012 مرحلة االإ�سالحات العميقة

�س��هدت ه��ذه املرحل��ة جمل��ة م��ن الإ�سالح��ات بن��اء عل��ى تقري��ر 
ب��ة يف 05-13- للجن��ة الوطني��ة لإ�س��الح املنظوم��ة الرتبوي��ة املن�سّ

2000، و اتخ��ذت �س��لة م��ن الإج��راءات عل��ى اأعل��ى م�س��توى تتعل��ق 

مبح��اور الإ�س��الح منه��ا حم��ور تكوي��ن املكون��ني، ق�س��د حت�س��ني 
نوعيت��ه و م��ن اأه��م ه��ذه الإج��راءات:

  و�سع نظام م�ستقر و متجدد لتكوين و تقييم 
تاأطري املعلمني و الأ�ساتذة من خالل التكوين الأويل 

للمعلمني، و التكوين اأثناء اخلدمة و ي�سمل عدة خيارات 
منها موا�سلة الدرا�سة على م�ستوى اجلامعة، التكوين 

عن بعد و التكوين املتوا�سل بف�سل التكنولوجيات 
احلديثة، الرتب�سات املغلقة و املفتوحة. على اأن تكون 

الأولوية ملدر�سي البتدائي و املتو�سط.
 و�سع هياكل التكوين البيداغوجي على م�ستوى 

معاهد التكوين و حت�سني م�ستوى املعلمني و اجلامعات
 تنظيم و تنمية التكوين عن بعد.

م��ن  اإق��رار جمموع��ة  الإج��راءات مت  اأج��ل �سب��ط ه��ذه  م��ن  و 
التالي��ة: الت�س��ريعية  الن�سو���س 

 21 يف  امل��وؤرخ   '343-04 رق��م  التنفي��ذي  املر�س��وم   
 2004 �س��نة  نوفم��رب  ل���4  املواف��ق   1425 ع��ام  رم�س��ان 
املت�سم��ن القان��ون الأ�سا�س��ي النموذج��ي ملعاه��د تكوي��ن 
معلم��ي املدر�س��ة الأ�سا�س��ية وحت�س��ني م�س��تواهم ، ال��ذي 

األغ��ى املر�س��وم التنفي��ذي اخلا���س مبعاه��د التكوي��ن اأثن��اء 
اخلدم��ة.

الرتبي��ة  وزارة  ب��ني  امل�س��رتك  ال��وزاري  الق��رار   
الوطني��ة ووزارة التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي ال��ذي 
يح��دد �س��روط اللتح��اق مبعاه��د تكوي��ن معلم��ي املدر�س��ة 

الأ�سا�س��ية وكيفي��ات التقيي��م والنتق��ال.
 جتهي��ز املعاه��د بالو�س��ائل املادي��ة ومبخاب��ر الإع��الم 
الآيل وخماب��ر اللغ��ات بالإ�ساف��ة اإىل قاع��ات الدرا�س��ة 
واملكتب��ة وتهيئ��ة كل الظ��روف الالزم��ة ملن��ح تكوي��ن نوع��ي.

اإعداد برامج التكوين الأويل مب�ساركة اأ�ساتذة 
املدار�س العليا لالأ�ساتذة .

ففيم��ا يخ���س توظي��ف مدر�س��ي التعلي��م البتدائ��ي فيت��م عل��ى 
�س��هادة البكالوري��ا ومتابع��ة تكوي��ن اأكادمي��ي وبيداغوج��ي مدت��ه 
3�س��نوات مبعاه��د تكوي��ن املعلم��ني و انطل��ق التكوي��ن الأويل يف 

معاه��د تكوي��ن املعلم��ني وحت�س��ني م�س��تواهم يف جانف��ي 2004 لأول 
دفع��ة م��ن املتخرج��ني م��ن املعاه��د يف �س��بتمرب 2006؛ اإىل غاي��ة 
�س��نة 2009 حيث �سار التكوين باملدار���س العليا لالأ�س��اتذة ف�سار 
التوظي��ف يف كل اأط��وار التعلي��م عل��ى اأ�سا���س �س��هادة اللي�سان���س 
عم��ال باأح��كام القان��ون التوجيه��ي للرتبية الوطني��ة 04/08. و لقد 
تخرجت اآخر دفعة من معاهد تكوين املعلمني وحت�سني م�ستواهم 

يف ج��وان 2011.

و هك��ذا فق��د تخ��رج – م��ا ب��ني 2011/2002 م��ن معاه��د تكوي��ن 
املعلم��ني وحت�س��ني م�س��تواهم م��ا ييبنه اجل��دول الآتي:

�سنة التخرج معلمو اللغة العربية معلمو اللغة الفرن�سية  معلمو اللغة الأمازيغية  املجموع

2006/2005 88 88

2007/2006 279 29 308

2008/2007 243 13 256

2009/2008 266 13 279

2010/2009 184 322 35 541

2011/2010 206 310 18 534

المجموع 1266 632 108 2006

 اأما املتخرجون من املدار�س العليا لالأ�ساتذة – ما بني 2011/2001 – فقد بلغوا ما يبنه اجلدول الآتي:

تطور �ملعاهد �لتكوينية 2011-2000

�سنة التخرج معلم مدر�سة 
ابتدائية

اأ�ستاذ تعليم 
متو�سط

اأ�ستاذ التعليم 
الثانوي

اأ�ستاذ التعليم 
الثانوي التقني املجموع

2002/2001 195 195

2003/2002 274 227 501

2004/2003 208 505 423 59 1195

2005/2004 659 778 92 1529

2006/2005 801 725 172 1698

2007/2006 608 808 213 1629

2008/2007 867 787 198 1852

2009/2008 930 1152 219 2306

2010/2009 1026 1191 197 2414

2011/2010 1008 1853 00 2861

املجموع 677 6631 7722 1150 16180

ت�سمية موؤ�س�سة التكوين تعداد املوؤ�س�سات ال�سنوات

معاهد التكوين اإثناء اخلدمة

19 2000

8 2001

8 2002

8 2003

معاهد تكوين املعلمني و حت�سني م�ستواهم

8 2004

8 2005

8 2006

8 2007

8 2008

8 2009

8 2010

9 2011
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اأما فيما يخ�س تطور بقية اأمناط التكوين الأخرى فنلخ�سها عرب اجلداول التالية:

و هذا اجلدول يبني مدى تطور عدد املدر�سني و املجهود املبذول لتوظيفهم و تكوينهم عرب الع�سرية الأخرية:

تطور عدد المتخرجين عن طريق التكوين عن بعد من معاهد تكوين المعلمين وتح�سين م�ستواهم:

تطور عدد المتخرجين من جامعة التكوين المتوا�سل:

ال�سنوات
مدر�سو التعليم البتدائي

املجموع العام
اجلزائريون الأجانب

2001-2000 169503 56 169559

2011-2010 162022 00 162022

مدر�سو التعليم املتو�سط

2001-2000 102039 98 102137

2011-2010 142346 16 142362

مدر�سو التعليم الثانوي

2001-2000 55470 118 55588

2011-2010 77248 30 77278

الرتبة 2008 2009 2010 2011 املجموع

معلم مدر�سة 
ابتدائية 5184 19265 19252 18489 62140

النظام 2009 2010 2011 املجموع

كال�سيكي 924 5246 *** 6170

ل.م.د *** 6749 4479 11228

الأويل يف بالدن��ا باجلان��ب  التكوي��ن  اإ�س��كالية  رب��ط   ل ميك��ن 
التنظيم��ي و التقن��ي فح�س��ب ب��ل اإن للبع��د ال�س��رتاتيجي دوره 
اأي�سا، كما قد تتداخل م�ساكل يزداد تعقدها عندما تتعلق خا�سة 
بال�سغ��وط الجتماعي��ة و ال�سيا�س��ية امللح��ة و امل�س��تعجلة ل�سم��ان 
حق التمدر���س اإ�سافة اإىل حق الت�س��غيل يف قطاع ح�سا���س كقطاع 

الرتبية.
اإن �سع��ف امل��ردود التعليم��ي يدعون��ا بال�س��رورة اإىل فت��ح مل��ف 
التكوي��ن الأويل– مل��ا ق��د يعرتي��ه م��ن نق���س يف الك��م اأو الكي��ف 
اأو – رمب��ا – لغياب��ه، ل لك��ون عملي��ة التكوي��ن بعي��دة ع��ن تغطي��ة 
امل��وارد الب�س��رية ب��ل – رمب��ا – لع��دم الق��درة عل��ى مواكب��ة الأعداد 

ال�سخم��ة الت��ي تتواف��د عل��ى ه��ذا القط��اع اأو تتواج��د في��ه. 
و ال�س��وؤال الأول ال��ذي ن��ود طرح��ه يتعل��ق مب��دى كفاي��ة مدار���س 
التكوي��ن للتكف��ل بع��دد الطلبات امل�س��جلة لاللتحاق بها و كذا مدى 
التن�س��يق و التج�س��ري املوجودي��ن ب��ني ه��ذه املدار���س وم�س��وؤويل 

القط��اع امل�س��تقبل للخريج��ني منه��ا اأي قط��اع الرتبي��ة.
 وحت��ى ن�س��تح�سر راأي الأط��راف املختلف��ة ح��ول عملي��ات التكوي��ن 
الأويل نعر�س هنا روؤى اطلعنا عليها لأمثلة من املدر�سني تلخ�س 
نظرته��م و ه��م ي��رون اأن��ه بالرغ��م م��ن مالحظاته��م الإيجابي��ة مل��ا 
تقوم به وزارة الرتبية الوطنية من جهود ل ي�ستهان بها يف ميدان 
التكوي��ن اإل اأنه��م لحظ��وا غي��اب التج�س��ري املن�ّس��ق بينه��ا و ب��ني 
املدار���س العلي��ا واجلامع��ات، و فتح املجال لالأ�س��اتذة بال�س��تفادة 
م��ن تكوي��ن جامع��ي اأكادمي��ي مل��ا بعد الت��درج املتخ�س���س يف اإطار 
فك��رة ))املدّر���س الباح��ث(( م��ع بقاء الأ�س��تاذ ميار���س مهامه يف 

قط��اع الرتبية  ·
و ع��ن كيفي��ة تغطي��ة املدار���س العلي��ا اخلا�س��ة بالتكوي��ن الأويل 
للمعلم��ني، فح�س��ب املعني��ني بت�س��يري �س��وؤون ه��ذه املدار���س م��ن 
الذي��ن  املدر�س��ني  بتكوي��ن  الأخ��رية  ه��ذه  تتكف��ل  اأن  املفرت���س 
يحتاجهم قطاع الرتبية كل �سنة و هو الأمر املفقود ن�سبيا اإذ تتم 
يف كل مرة ال�ستعانة بالوظيف العمومي لتوظيف غري املتخرجني 
منه��ا. و ه��و الأم��ر ال��ذي يع��زى اإىل عدم  القدرة عل��ى التكفل بكل 

حاج��ات القط��اع.

و 

ق��د �س��رح اأح��د امل�س��وؤولني ع��ن املدار���س العلي��ا لإح��دى و�س��ائل 
الإعالم اجلزائرية باأن مهمة املدر�سة  تقت�سر على تكوين الطالب 
وتنته��ي مبج��رد منح��ه �س��هادة التخ��رج، نافي��ا اأن يك��ون ذل��ك يت��م 
وفق��ا لحتياج��ات قط��اع الرتبي��ة الوطني��ة اأو �س��وق العمل. و يف�س��ر 
هذا امل�سوؤول بقوله: « اأن الأهم  بالن�سبة للمدر�سة العليا لالأ�ساتذة 
هو منح الطالب �سهادة التخرج النهائية، ومن الإجراءات الأولية 
الت��ي تق��وم به��ا املدر�س��ة ه��و من��ح الطال��ب ال��ذي يلتح��ق لأول م��رة 
باملدر�س��ة ن�س��خة م��ن العق��د ال��ذي ي��ربم بين��ه وب��ني وزارة الرتبي��ة 
الوطني��ة. و تت�سم��ن بن��ود ه��ذا العقد �س��بع م��واد اأ�سا�س��ية... وتعد 
امل��ادة الرابع��ة م��ن ه��ذا العق��د اأه��م نقط��ة ت�س��تقطب العدي��د م��ن 
الطلب��ة وتتمث��ل يف الت��زام وزارة الرتبي��ة الوطني��ة ب�سمان من�سب 
تدري���س للطال��ب املتعاق��د عن��د نهاي��ة تكوين��ه، كم��ا يح��دد واجبات 
الطال��ب وحقوق��ه الت��ي يكفل��ه ل��ه العق��د ال��ذي اأدرج حي��ز التنفي��ذ 
�س��نة  2000 ا�س��تنادا اإىل الإ�سالح��ات اجلذري��ة الت��ي اأدرجته��ا 
املدر�س��ة عل��ى من��ط التكوين ق�س��د �سمان تاأط��ري اأف�سل للطالب· 
ومبوج��ب الإ�سالح��ات الت��ي قامت بها املدر�س��ة وه��ي بكالوريا +4 
لأ�س��اتذة التعليم املتو�س��ط و +5 بالن�س��بة لأ�ساتذة التعليم الثانوي 
اأدرج��ت م��واد التدري���س الرتبوي��ة والبيداغوجي��ة، اأي اأن الطال��ب 
من��ذ دخول��ه املدر�س��ة حت��ى تخرج��ه يك��ون ق��د تلق��ى 50% م��ن 
التكوي��ن الرتب��وي و50 % م��ن التكوي��ن العلم��ي. اأم��ا بالن�س��بة 

تكوين �ملكونني: و�قع و روؤى

�ملدر�سة �لعليا لالأ�ساتذة بوهر�ن 
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لع��دد الطلب��ة املكون��ني، فوزارة التعليم العايل والبحث العلمي هي 
التي حتدد ذلك عن طريق نظام ))الكوطة(( التي حتدد ح�سب 
ق��درات ا�س��تقبال املدر�س��ة واإمكاني��ات التاأط��ري، وه��ذه الأم��ور ل 
ميك��ن اأن نتحك��م فيه��ا يف املدر�س��ة، ورغ��م ذل��ك �سغط��ت وزارة 
التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي عل��ى املدر�س��ة ب�س��بب ارتف��اع 
ن�س��بة النج��اح يف الباكالوري��ا يف ال�س��نة املا�سي��ة، حي��ث ق��درت 

ن�س��بة الزي��ادة ب��� %50.

اأم��ا ال�س��وؤال الث��اين فيتعل��ق باجلان��ب الكيف��ي له��ذا التكوي��ن، 
ف��اإذا م��ا تفق��د املطل��ع من��ا نتائ��ج الدرا�س��ات امليداني��ة الت��ي ق��ام 
به��ا باحث��ون اأكادميي��ون يف امليدان حول التكوين الأويل ملدر�س��ي 
امل�س��تقبل �س��يالحظ اأن م�س��توى التكوين املمنوح لهم بحاجة اإىل 

مراجع��ة لتطوي��ره و تفعيل��ه. 

 و بين��ت الدرا�س��ات اأن��ه بالرغ��م م��ن ت��زّود الطال��ب الأ�س��تاذ 
باملعرف��ة املتخ�س�س��ة و م��ا ل��دور التحك��م يف م��ادة التدري���س 
املعرف��ة  اأن  اإل  البيداغوج��ي؛  الأداء  يف  اإيجاب��ي  تاأث��ري  م��ن 
البيداغوجي��ة و الديداكتيكي��ة و معرف��ة الع��امل ال�س��يكولوجي و 
ال�سو�س��يولوجي للمتعل��م بدوره��ا ل ي�س��تهان به��ا اإذا �سبون��ا نح��و 

تعلي��م فّع��ال.

اإن جناع��ة العملي��ة التعليمي��ة ت�س��تند اأ�سا�س��ا اإىل التحك��م يف 
نوعي��ة البيداغوجي��ا املعتم��دة . و ه��ذا ل يتاأت��ى اإل م��ن تكوي��ن 

مع��ارف  منه��ا  ثناي��اه  تدخ��ل يف  اأخ��رى  و عوام��ل  بيداغوج��ي 
تتعل��ق مباجنمن��ت الق�س��م، ط��رق التدري���س و ا�س��رتاتيجياته، 
بيداغوجي��ا التق��ومي و العل��وم املتعلق��ة بع��امل الطف��ل و املراه��ق.

كم��ا ذه��ب بع���س الباحث��ني اإىل الق��ول ب�س��رورة مراع��اة طلب��ة 
املدر�س��ة العلي��ا لالأ�س��اتذة - عن��د بن��اء برام��ج تكوين - ومراعاة 
قدراتهم و ا�س��تعداداتهم وميولهم واجتاهاتهم نحو التخ�س�س 
ال��ذي يزاولون��ه، اإىل جان��ب اإ�س��راك جمي��ع الأط��راف املت�سل��ة 
الظ��روف  و  ال�س��روط  مراع��اة  يف  الأ�س��اتذة  تكوي��ن  بعملي��ة 
املنا�س��بة لإح��داث التكوي��ن الفع��ال م��ع �س��رورة  مراع��اة �س��روط 
التحفي��ز والت�س��جيع لطلب��ة املدر�س��ة العلي��ا لالأ�س��اتذة م��ن خ��الل 

م��ا  ت�س��مله عملي��ة التكوي��ن

و  الأويل  بالتكوي��ن  املعني��ني  عل��ى  ب��اأن  بالق��ول  ذل��ك  يوؤك��د  و 
�سركائهم القيام بدرا�سة معمقة ملجمل عنا�سر و عوامل التكوين 
الأويل لتمكينه من القيام بدوره املحوري يف اإعداد املدر�سني – و 
ه��و م��ا بينته ا�س��تبيانات الطلبة- لتمكني ه��ذه العوامل من القيام 
بوظيفتها بفعالية  فت�سجع بذلك مدر�سي امل�ستقبل  وتنمي اجلانب 
املع��ريف و القيم��ي فيه��م ط��وال عملي��ة التكوي��ن ، مما �س��يوؤدي بهم 
اإىل  القي��ام بوظيفته��م التعليمي��ة بفاعلي��ة و جناع��ة توؤهله��م اإىل 
القي��ام بتعدي��ل �س��لوك التالمي��ذ وتغي��ريه – و ه��و جوه��ر و غاي��ة 
و وظيف��ة الرتبي��ة – و هك��ذا ي�س��اهمون يف بن��اء جيل باٍن للح�سارة 
حمّق��ٍق للتط��ور العلم��ي والرفاهي��ة الجتماعي��ة ببعديه��ا امل��ادي و 
الروح��ي. اإن دور التكوي��ن و بع��ده و حمت��واه يج��ب اأن ي�س��اهم 
يف ت�س��كيل جي��ل م��ن املدر�س��ني حامل��ي بذور الإ�س��الح و التحدي و 

التف��اوؤل والبن��اء يزرعونه��ا يف نفو���س متعلميهم. 

و قد لحظت عدة در��سات ميد�نية �أجريت حول هذ� 
�ملو�سوع ما يلي: 

 اإطالة مدة فرتة التكوين من طور اإىل طور اأعلى، 
 كلما ارتفعنا من طور اإىل طور ارتفع عدد املكونني 

على م�ستوى اجلامعة واملدار�س العليا لالأ�ساتذة، 
وانخف�س عدد املكونني على م�ستوى املعاهد الرتبوية 

الأخرى، هذا فيما يخ�س التكوين الأويل اأما امل�ستمر 
فكلما انتقلنا من الطور البتدائي اإىل الطور الثانوي 

كلما انخف�س عدد املكونني.  

املدر�سة العليا لالأ�ساتذة بق�سنطينة

 تتوزع معاهد تكوين املعلمني وفق ن�سيج مكثف 
عرب الرتاب الوطني، فيوجد ما يقارب 06 مدار�س عليا 

لالأ�ساتذة و مدار�س عديدة لتكوين وحت�سني امل�ستوى 
IFPM، وكذلك مدار�س اأخرى للتكوين املتوا�سل 
وهو ما يبنّي اهتمام املنظومة الرتبوية اجلزائرية 

بتكوين املكونني عن طريق توفري عدد معترب من هياكل 
التكوين.

 ترتكز حمتويات التكوين الأويل للمعلمني 
والأ�ساتذة قبل مزاولة املهنة على درا�سة علوم الرتبية 

وعلم النف�س و البيداغوجيا، و هو ما �سيعترب جّد 
اإيجابي على الطلبة الأ�ساتذة اإبان م�سارهم املهني.

 لقد ا�ستفاد معظم املعلمني والأ�ساتذة من التكوين 
اأثناء اخلدمة على م�ستوى الأطوار التعليمية الثالثة 

بن�سب معتربة. وهم يخ�سعون لهذه التكوينات مبعدل 
اأكر من 3 مرات �سنويا وهذا يف�سر ال�سرتاتيجية التي 

انتهجتها املنظومة الرتبوية اجلزائرية فيما يخ�س 
تكوين مكونيها.

 كلما انخف�س �سن املعلمني والأ�ساتذة كلما 
انخف�ست ن�سبة ا�ستفادتهم من التكوين اأثناء اخلدمة، 
في ال�سنوات الأخرية لهم م�ستويات عالية  �سببه اأن موظَّ

قل�ست من حاجتهم اإىل ال�ستفادة من التكوين.
 يوؤثر التكوين اأثناء اخلدمة تاأثريا اإيجابيا يف 

امل�سار املهني، يظهر ذلك يف زيادة الأداء و يف حت�سني 
عالقة املكونني بالتالميذ وزيادة املهارات البيداغوجية 

والعلمية والفنية.
 اإن التكوين الأويل غري كاف لوحده يف ممار�سة 

املهنة، ول بد من تعزيز هذا التكوين بتكوينات متوا�سلة 
اأخرى و اإن خ�سوع املكونني للتكوين املتوا�سل لي�س 

�سياعا للوقت ول هدرا للموارد املالية واإمنا هو ا�ستثمار 
ا�سرتاتيجية حاجة حيوية.

 وجود اأكرب ن�سبة من املعلمني يف الأطوار الثالث 
يتقنون اللغة العربية، بعد ذلك تاأتي اللغة الفرن�سية 
بن�سبة اأقل منها، اأما فيما يخ�س اإتقانهم للغة ثالثة 

اأو للغات اأخرى فهو �سبه معدوم، مما يف�سر اهتمام 
وزارة الرتبية الوطنية مبجال اللغات واعتباره من اأكرب 

التحديات اأمام حت�سني م�ستوى املعلمني والأ�ساتذة.
 يوجد فئة قليلة جتيد ا�ستعمال الإعالم الآيل، 
والبقية ي�ستخدمونه مب�ستوى متو�سط اأو ل يجيدون 

ا�ستعماله، مما يف�سر الهتمام الكبري الذي اأولته وزارة 
الرتبية الوطنية مللف تكوين املكونني عن طريق برامج 

اإدماج تكنولوجيات الإعالم والت�سال احلديثة من اأجل 
التحكم فيها وا�ستعمالها يف عمليتي التعليم والتعلم.

نظ��ام  يف  النظ��ر  اإع��ادة  امليداني��ة  الدرا�س��ات  ه��ذه  اقرتح��ت  و 
تعزي��زه  ق�س��د  لالأ�س��اتذة  العلي��ا  املدار���س  يف  االأداء  تقيي��م 

التالي��ة: بالعنا�س��ر 
 تطوير معايري انتقاء وقبول الطلبة يف املدار�س 

العليا لالأ�ساتذة؛ 
 القيام مبراجعات دورية تقوميية ملناهج التكوين 

وحتيينها؛
 ربط مناهج التكوين بامل�سكالت الرتبوية امليدانية 

والعمل على توظيفها داخل الق�سم مع اإعطاء الرتب�س و 
اإعداد مذكرة التخرج الوقت الكايف و التاأطري اجليد،
 الهتمام اأكر باملناهج الرتبوية يف توزيع الوعاء 

ال�ساعي للتكوين.
 العمل على و�سع جهاز لتحليل اأداءات املدر�س 

التطبيقية .
 تزويد الطلبة املعلمني مبختلف نظريات التعليم 

امل�ستخدمة حاليا يف الدول املتقدمة .
 �سرورة اإ�سراك الطلبة الأ�ساتذة يف ت�سور و 

ت�سميم املناهج التكوينية.
 اإدراج التكوين امل�ستمر �سمن الأولويات يف حت�سني 

الأداء التعليمي. 
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�ملجّلة: ال�سيد جان ماري دوكيتال، من خالل ت�سورك ما هي 
اأهم الأجهزة املخ�س�سة لتكوين املكونني؟

قمت��م  ق��د   – اأ�س��ال   – تكون��وا  مل  اإن  دوكيت��ال:  م.  ج. 
بذل��ك يف بلدك��م، اأرى اأن��ه م��ن املفي��د اأن تع��د اجلزائ��ر نظام��ا 
مرجعي��ا للكف��اءات م�س��توحى مم��ا قدمت��ه يف مداخلت��ي– �س��ريطة 
تكييف��ه م��ع الواق��ع اجلزائ��ري – و اأرى اأن��ه م��ن امله��م و�سعه��ا قيما 
اأ�سا�س��ية تل��ك الت��ي جنده��ا يف النظ��ام املرجع��ي الفنلن��دي عل��ى 

�س��بيل املث��ال. 
تكوي��ن املدر�س��ني يج��ب اأن يرتك��ز عل��ى اأ�سا���س ا�س��رتاتيجيات 
و  ب��ه  القي��ام  له��م  ميك��ن  ال��ذي  الأف�س��ل  بالعم��ل  الع��رتاف 
باملجهودات التي ميكن لهم اأن يبذلوها يف هذا املجال و باأقطاب 

المتي��از الت��ي ميتلكونه��ا.
�س��رورة اأن ين�س��ّب التق��ومي عل��ى تق��دم التالمي��ذ يف تعلُّماته��م 
و قدرته��م عل��ى التط��ور، ل عل��ى تقيي��م معارفه��م و مكت�س��باتهم 
املعرفي��ة املتطابق��ة عن��د اجلمي��ع، اأي اأن يهدف التق��ومي التعلمات 
ل على املعارف. يتعلق الأمر هنا باأن يكون التقومي من اأجل التعلم 

ل اأن يك��ون تقومي��ا للتعلُّمات. 
و يف ه��ذا املنظ��ور ل ب��د عل��ى التكوين من اعتماد منوذج: تطبيقي 

– نظري – تطبيقي، و هذا يقت�سي:

مبهنته��م  املرتبط��ة  امليداني��ة  جتاربه��م  م��ن  النط��الق   
التعليمي��ة، و�س��ول اإىل التحلي��ل اجلماع��ي بف�س��ل تفكريه��م 
ال�س��ليم قب��ل الرج��وع اإىل املع��ارف النظري��ة ملختل��ف امل��واد و 
ا�س��تعمال ه��ذه املع��ارف ك�س��بكات حتلي��ل ملعاجل��ة اأك��ر تعمق��ا 
لتجاربهم و العمل على اإيجاد طرق حلول تكون مبثابة ر�سيد 

لتج��ارب اأخ��رى.

 اأن ميتلك��وا ه��م اأنف�س��هم ر�سي��دا م��ن التج��ارب  املهني��ة 
ل�س��تكماله مب��ا ه��و عن��د الطلب��ة )�س��بكة توا�سلية رقمية لي���س 
فق��ط للتخزي��ن و اإمن��ا لتب��ادل اخل��ربات يف اإط��ار تفاعل��ي يت��م 

ب��ني الطلب��ة اأنف�س��هم و ب��ني املك��ّون و الطلب��ة(.

 اأن يتبن��وا باأنف�س��هم �س��كال م��ن الع��رتاف جت��اه الطلب��ة 
حت��ى ي�س��تثمره ه��وؤلء يف ترب�ساته��م و يف ن�س��اطهم املهن��ي 

م�س��تقبال.

المقابلة
مع �ل�سّيدين:

 �لربوفي�س��ور ج��ون م��اري دوكيت��ال، اأ�س��تاذ خب��ري 
باجلامع��ة الكاثوليكي��ة بلوف��انDHC - (UCL)  ف��رع 
اليوني�س��كو يف جامعة �س��يخ اأنتا ديوب بداكار - ال�س��ينغال

�لربوفي�س��ور مار�س��ال لوب��ر�ن، اأ�س��تاذ، م�ست�س��ار يف 
تكنولوجي��ات الرتبي��ة باملعه��د البيداغوج��ي اجلامع��ي و 

  UCL - (IPM ) امللتيميدي��ا

الأق��ل  عل��ى  ره��ا  َيح�سُ التفك��ري  ور�س��ات  يف  امل�س��اركة   
نان يف مادتني خمتلفتني حول املمار�سات خالل  اأ�ستاذان مكوِّ
الرتب�س��ات، ق�س��د بي��ان �س��رورة املقارب��ات املُ�س��تعر�سة ب��ني 

املواد.

 التاأكي��د عل��ى الوظيف��ة الأ�سا�س��ية للمدّر�س��ني يف التنمي��ة 
و القت�سادي��ة  للتنمي��ة الجتماعي��ة  و  الذاتي��ة لتالميذه��م 
للبل��د... و بذل��ك،  امل�س��اهمة يف الرتق��اء باملكان��ة الجتماعية 

للمدّر�س��ني.

 امل�س��اهمة يف جع��ل موؤ�ّس�س��ة التكوي��ن «منّظم��ة تعلُّمي��ة»  اأين 
يتم تبادل التعّلمات بني املكونني و الطلبة. 

تقرتحون  ماذا  لوبران-  بروفي�سور   - �سمحتم  �ملجّلة:اإذا   
كجهاز تكوين املكونني باعتماد تكنولوجيا.الإعالم و.الت�سال؟

من  اأ�ستوحي  فاإّنني  �سوؤالكما  عن  بر�ن:لالإجابة  لو  م. 
و  التكنولوجية  املحتويات  )معارف   TPACK �سبكة   منوذٍج،  
البيداغوجية( الّتي و�سعها و وّزعها M. J. Koehler  من جامعة 

مي�سيغان. 
ت�س��مح ه��ذه ال�س��بكة بتعي��ني املع��ارف املتع��ّددة الواج��ب َتَوُفره��ا 
ل��دى املك��ّون )املدّر���س( ل�س��تعمال التكنولوجي��ات ب�س��ورة فّعال��ة 
 ،)CK( يف جهازه التكويني: معرفة حمتويات الِوحدات املُدّر�َس��ة
 ،)PK( البيداغوجي��ة  املعرف��ة   ،)TK( التكنولوجي��ة  املعرف��ة 
التكنولوجي��ة  معرف��ة   ،)PCK( البيداغوج��ي  املحت��وى  معرف��ة 
البيداغوجي��ة اأي التكنولوجي��ات و ا�س��تعمالتها يف البيداغوجي��ا 
)TCK(، معرف��ة التكنولوجي��ا الاّلزم ا�س��تعمالها ح�س��ب املحتوى 
)TCK( و معرف��ة التكنولوجي��ا باعتباره��ا و�س��يلة بيداغوجي��ة 

َف��ة م��ع املحت��وى املَُدر���س ُمكيَّ
  )TPACK)  (Schmidt D.A, Baran E, Thompson A.D,

Koehler M.J, Mishra P، Shin T، 2009(.
ه��ذه ال�س��بكة مفي��دة م��ن اأج��ل حتلي��ل اجلوان��ب التكنولوجي��ة و 
البيداغوجي��ة لتكوي��ن املدر�س��ني و م��ن اأج��ل ت�س��ور �س��يناريوهاته 

املمكن��ة و الوجيه��ة.
يف حال��ة امت��الك املدر���س لر�سي��د مع��ريف كاف يف مادت��ه 
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ف��اإن ذل��ك ل يعن��ي بال�س��رورة اأن��ه يتحك��م باملع��ارف البيداغوجي��ة 
الالزمة لأداء مهمته كمدر�س. اإن اجلمع بني امل�سامني التعليمية 
و املع��ارف البيداغوجي��ة   و الديداكتيكي��ة ي�س��كل وح��دة متكامل��ة 
ب��ني  ن��وازن  اأن  اأردن��ا  اإذا   Shulman غ��ري منف�سل��ة. فح�س��ب  
التدري���س و البح��ث، فعل��ى املدر���س الباح��ث اأن يك��ون خب��ريا يف 

امل��ادة التدري�س��ية.
و جم��الت  َتطوره��ا  املع��ارف،  تك��ون  اأن  يج��ب  تو�سي��ة: 
تطبيقه��ا ُموجه��ة لبن��اء التكوي��ن البيداغوج��ي للمدر�س��ني. اإنَّ 
م�س��األة كيفي��ة بن��اء املع��ارف مرتبط��ة مب�س��األة كيفي��ة مرافق��ة 
الطلب��ة لبن��اء معارفه��م.  ف��ال ميك��ن احلدي��ث ع��ن اكت�س��اب 
املع��ارف دون رب��ط ذل��ك باملع��ارف الفعلي��ة. م��ن جه��ة اأخ��رى، 
ف��اإّن تب��اُدل اخل��ربات التعليمي��ة ب��ني مدر�س��ي عائالت��ي امل��واد 

ُمف�س��ل عل��ى التكوي��ن البيداغوج��ي الع��ام.
كم��ا يج��ب عل��ى التكوي��ن التكنولوج��ي اأن ي�س��تند اإىل اأمثل��ة و 
ح��الت ملمو�س��ة ناجت��ة اأو قريب��ة م��ن املع��ارف)CK(، تطبيق��ات، 
�س��ياقات خا�س��ة بامل��واد اأو عائ��الت امل��واد، دون اإهم��ال املع��ارف 

.)TK( املتعلق��ة بو�س��ائل العم��ل اأو الأدوات التكنولوجي��ة
ينف�س��ل  اأن  ميك��ن  ل  التقن��ي  التكوي��ن  اإّن  تو�سي��ة: 
��ة باملدّر�س��ني.  ع��ن ال�س��تعمالت و م�سام��ني امل��واد اخلا�سّ
فالحتياج��ات التقني��ة لي�س��ت نف�س��ها، كم��ا اأّن الأدوات له��ا 

�س��ة. املُدرَّ امل��واد  عالق��ة مب�سام��ني 
 كم��ا ل يج��ب عل��ى ه��ذا التكوي��ن اأن ينف�س��ل ع��ن الن�س��غالت 

البيداغوجي��ة. و نبق��ى نل��ح عل��ى �س��رورة ع��دم النف�س��ال ب��ني 
الأه��داف البيداغوجية املنتظرة، الطرائق البيداغوجية املحققة 

 .)TPK(لتل��ك الأه��داف، التق��ومي ال�س��روري و الأدوات
تو�سي��ة: و من��ه ف��اإن التكوي��ن يرتك��ز عل��ى حتلي��ل و بن��اء 
اأجهزة واقعية مدعمة بالتكنولوجيات مع التاأكيد على القيمة 
امل�ساف��ة الت��ي ي�س��اهم به��ا املدر�س)ت�س��يري الف��وج، ا�س��تجابة 
التعلي��م للو�سعي��ات، الهتم��ام بالف��رد، املرون��ة...( و الطالب   
)الكفاءات الواجب تنميتها، الرتباط باملفاهيم و ال�سياقات، 

املع��ارف و املع��ارف الفعلية(.

يج��ب التفك��ري يف اأ�س��كال مرافق��ة امل�س��اريع امليداني��ة الت��ي 
ت�س��تجيب للمطال��ب وت�س��كل هم��زة و�س��ل ب��ني اجلوان��ب املتعلق��ة 

.)TPACK(بالتكنولوجي��ات و  بالبيداغوجي��ات  بامل��واد، 
م��ع  نطبق��ه  م��ع  للطلب��ة  نعلم��ه  م��ا  اإذا طبقن��ا  تو�سي��ة: 
التالميذ نقرتح تطبيق مقرتحاتنا البيداغوجية جتاه الطلبة: 

الطلب��ة يتكّون��ون، املدر�س��ون يتعلم��ون، املوؤ�س�س��ة تتعل��م. 

�ملجّلة: ت�سكراتنا اخلال�سة لكما الربوفي�سورين، جون. 
ماري. دوكيتال و مار�سال. لوبر�ن، على كل هذه 

التو�سيحات.

ملّ��ا كان ل يخف��ى عل��ى اأح��د م��ا لتكوي��ن املكون��ني م��ن اأث��ر 
عظي��م يف ارتف��اع اأو انخفا���س امل��ردود التعليم��ي و من��ه م��ردود 
النظ��ام الرتب��وي، و يف اإط��ار مهام��ه امل�س��رح به��ا يف ن�سو�س��ه 
القانوني��ة، و كعه��ده من��ذ بداي��ة الع�س��رية الثاني��ة م��ن ه��ذا الق��رن 
ح��ني فت��ح املج��ال للخ��ربات الوطنية و العاملي��ة و املربني باختالف 
م�س��توياتهم و تخ�س�ساتهم يف اإطار امللتقيات و الأيام الدرا�س��ية 
بالتع��اون م��ع امل�س��رفني املركزي��ني، عم��ل املعه��د الوطن��ي للبح��ث 
يف الرتبي��ة عل��ى تفعي��ل  النقا���س يف مو�س��وع تكوي��ن املكون��ني و 
امل�س��اهمة في��ه بالتع��اون م��ع مديري��ة التكوي��ن ب��وزارة الرتبي��ة 
الوطنية، من ذلك �سل�سلة من الأ�سابيع التكوينية لفائدة اإطارات 
الرتبي��ة م��ن كل مديري��ات الرتبي��ة لولي��ات الوط��ن اإىل جان��ب 
الإط��ارات باملديري��ات املركزي��ة ح��ول ح�س��اب موؤ�س��رات تقيي��م 

مردود النظام املدر�سي اجلزائري بتاأطري من اخلبري اجلزائري 
خل�س��ر بغ��داد. و ق��د مت تنظي��م ه��ذا التكوي��ن بالتع��اون مع كل من 
مديري��ة التكوي��ن و مديري��ة التخطيط. و كانت هذه املوؤ�س��رات قد 
�سبط نظامها املرجعي هذا اخلبري و فريقه حتت اإ�سراف املعهد 
الوطن��ي للبح��ث يف الرتبي��ة.  و ق��د غط��ت العملي��ة كل مديري��ات 
الوط��ن يف خم���س جتمع��ات تكويني��ة تطبيقي��ة �سرف��ة يف كل م��ن: 
باتنة، ب�س��كرة، �س��يدي بلعبا���س، تلم�سان، اجلزائر) مديريات( و 

اجلزائ��ر) م�سال��ح وزارة الرتبي��ة الوطني��ة(. 
ح��ول   2012/11/26 بتاري��خ  ملتق��ى  تنظي��م  مت  كم��ا 
تعليمي��ة الريا�سي��ات مع اخلب��ري اجلزائري قويدر بن نعوم و التي 
بثت مبا�س��رة و لأول مرة عرب الفيديو حما�سرة لعدد من وليات 

الوطن. 

 الملتقى الدولي حول إسهامات تكوين المكونين في تحسين 
مردود النظام التربوي

تظـاهرات علمية  
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 و كان احل��دث الأب��رز متمث��ال يف تنظي��م امللتق��ى ال��دويل
/10/10-09  –08 اأي��ام  انعق��د  م��ن2012ال��ذي  ثالث��ة  م��ع    

 كب��ار اخل��رباء الدولي��ني يف جم��ال التكوي��ن و التقيي��م الرتب��وي و
 البيداغوج��ي و ه��م: ج��ون م��اري دوكيتال، مار�س��ال لوبران و األن
 بول��ون. و ق��د كان عن��وان امللتقى"�إ�س��هامات تكوي��ن �ملكون��ني يف
 حت�س��ني م��ردود �لنظ��ام �لرتب��وي" و كان املعه��د الوطن��ي للبح��ث
 يف الرتبي��ة ق��د نظمه بالتع��اون مع مديرية التكوين بوزارة الرتبية
 الوطني��ة. و كله��ا كان��ت ته��دف اإىل حتفي��ز الأ�س��رة الرتبوي��ة عل��ى
 التالق��ي و تب��ادل اخل��ربات م��ن اأج��ل العم��ل عل��ى بع��ث الأعم��ال
 اجلماعية و حتويل التجارب الفردية الناجحة اإىل اأعمال جماعية
 ي�س��تفيد منه��ا اأك��رب قدر ممك��ن من اأفراد الأ�س��رة الرتبوية ق�سد

الرف��ع م��ن م�س��توى التكوين.
افتت��ح امللتق��ى م��ن خ��الل كلم��ة ال�س��يد حمم��د اإي��دار املدي��ر الع��ام 
للمعه��د الوطن��ي للبح��ث يف الرتبي��ة ال��ذي رح��ب باحل�س��ور و 
باخل��رباء و �س��كر جميئه��م قائ��ال: «مبنا�س��بة ه��ذا امللتق��ى الدويل 
ال��ذي نظمناه مب�س��اركة مديري��ة التكوين بوزارة الرتبية الوطنية، 
فاإنني و فريقي نرحب باجلميع و نرجو لهم اإقامة طيبة مبعهدنا. 
و كاملعت��اد، ف��اإن املعه��د الوطن��ي للبحث يف الرتبي��ة ينظم ملتقيات 
ح��ول موا�سي��ع هام��ة لها عالقة بالبحث الرتبوي. و للتذكري، فقد 
نظمنا هذه ال�س��نة ملتقيني دوليني حول اإ�س��هام اأعمال التقييم يف 
تطوي��ر النظ��ام الرتب��وي و اآخ��ر ح��ول املناجمن��ت م��ن الق�س��م اإىل 
النظام. و من اأجل اإعالم كل الأ�سرة الرتبوية و كل �سخ�س مهتم 
بالرتبي��ة، فاإنن��ا نن�س��ر كل هذه الأن�س��طة من خالل ه��ذه امللتقيات 
يف جمل��ة بح��ث و تربي��ة. و لديك��م من��اذج يف املحاف��ظ الت��ي وزَعت 
عليك��م. و باملنا�س��بة، اأ�س��كر، و ل اأيف بالق��در، الفري��ق امل�س��رف 
عل��ى املجل��ة ال��ّذي مل يبخ��ل ب��اأّي جمه��ود جّبار من اأج��ل اإعدادها، 

ن�س��رها و توزيعها.
م�س��األة  ين�س��ّب يف �سمي��م  �س��ائكا  نتن��اول مو�سوع��ا  الي��وم،  و 
النوعي��ة يف الرتبي��ة، اإّن��ه تكوي��ن املكون��ني و املدر�س��ني. اإّن اله��دف 
م��ن ه��ذه الأي��ام الثالثة هو تو�سيح �سورة �س��املة للمدار���س العليا 
لالأ�س��اتذة ع��ن حاج��ات القط��اع يف مي��دان تكوي��ن املكون��ني م��ن 
جهة، و من جهة اأخرى ال�سماح ملجموع امل�ساركني اأكانوا اأ�ساتذة، 
مفت�سني، مديرين... بال�ستفادة مبا يقام عند غرينا، يف الأنظمة 
الرتبوي��ة ذات ال�سي��ت العامل��ي. يج��ب اأن تك��ون لدين��ا نظ��رة جدي��دة 

لتكوي��ن املدر�س��ني، املكون��ني... م��ن اأج��ل مدر�س��ة ذات نوعي��ة.

اإّن ه��ذا امللتق��ى ه��و ثم��رة تع��اون ب��ني املعه��د و مديري��ة التكوي��ن 
لوزارة الرتبية الوطنية، لفائدة قطاع الرتبية الوطنية و املدار�س 
العليا. ل ميكنني اإعالن افتتاح اأ�س��غال هذا امللتقى دون الإف�س��اح 
ل�سديق��ي اأح�س��ن لب�س��ري مدي��ر التكوي��ن بال��وزارة ب��الإدلء بدلوه 

املو�سوع. يف 
ب��دوره األق��ى ال�س��ّيد اأح�س��ن لب�س��ري مدي��ر التكوين ب��وزارة الرتبية 
كلم��ة بداأه��ا باإب��راز الأن�س��طة الّت��ي قام��ت به��ا ال��وزارة يف مي��دان 
تكوي��ن املكون��ني و املدر�س��ني. و ه��ذا مقتط��ف من مداخلته: �س��كرا 
ال�س��ّيد حمم��د اإي��دار مرحب��ا باجلمي��ع، م�س��اركني و موؤطرين لهذا 
امللتق��ى ال��دويل املتمح��ور حول م�س��األة اإ�س��هام التكوين يف حت�س��ني 
مردودن��ا الرتب��وي. هذه الأي��ام الثالثة يوؤطرها ثالثة خرباء ذوي 
�سي��ت عامل��ي.و بالن�س��بة اإلين��ا، ه��ذه فر�س��ة ل�س��تخال�س الفوائ��د   
لن��ا مبناق�س��ة  م��ن جتاربه��م. ه��ذه التظاه��رة العلمي��ة ت�س��مح 
مو�س��وع تكوي��ن املكون��ني، التكوي��ن الأويل و امل�س��تمر للمدر�س��ني، 
و التفك��ري يف ا�س��رتاتيجية جدي��دة به��دف الرف��ع م��ن م�س��توى 
الفاعلني يف النظام الرتبوي خ�سو�سا م�س��توى املدر�س��ني، يف كل 
النواحي  ) التعليم، التعّلم، الت�س��يري، ...( ناأمل اأن يكون مللتقانا 
ه��ذا تاأث��ري يف حت�س��ني ممار�س��ات املدر�س��ني. و باملنا�س��بة، اأ�س��كر 
فريق مديرية التقومي و ال�ست�سراف بوزارة الرتبية الوطنية على 
الدرا�سة التي اأجنزوها فيما يخ�س اإ�سهام التكوين حول تعلمات 
م��ادة اللغ��ة الفرن�س��ية، الريا�سي��ات... يف املرحل��ة البتدائية. من 
جه��ة اأخ��رى، و يف اإط��ار خمط��ط التكوي��ن، مت اإجن��از ع��ّدة اأعم��ال 
يف اإط��ار حت�س��ني الت�س��يري البيداغوج��ي و الإداري. و بالرغ��م م��ن 
اأّن النتائج ل تعك�س بال�سرورة مردودا جّيدا للنظام الرتبوي، اإّل 

اأنن��ي اأرى اأّن جن��اح نظ��ام يرتب��ط اأي�س��ا مبناجمن��ت جّيد.
 و للتذك��ر، ف��اإّن �له��دف �لع��ام لالإ�س��الح ه��و حت�س��ني نوعي��ة 
�لتعّلم��ات و م��ردود �لنظ��ام �لرتب��وي، و ه��ذ� ل ميك��ن �أن يتحق��ق 
�إل �إذ� حت�ّس��ن جه��از تكوي��ن كل م�س��تخدمي �لنظ��ام �لرتب��وي. و 
اأخ��ريا، اأك��رر ت�س��كراتي لل�س��ّيد حمم��د اإيدار مدي��ر املعهد الوطني 

للبح��ث يف الرتبي��ة عل��ى ه��ذه املب��ادرة.      
الربوفي�س��ور  البداي��ة  ال��دويل يف  امللتق��ى  ه��ذا  ن�س��ط  ق��د  و     
ج��ون م��اري دوكيت��ال م��ن اجلامع��ة الكاثوليكي��ة بلوف��ان ببلجي��كا و 
اخلب��ري امل�ست�س��ار ل��دى اليوني�س��كو حي��ث يف مداخل��ة عنوانه��ا: 
"مرجعي��ات تكوي��ن املدر�س��ني و اآثاره��ا يف اأجه��زة التكوي��ن" 
بتكوي��ن  املتعلق��ة  الأعم��ال  يف  احل��ايل  الجت��اه  اأن  اإىل  اأ�س��ار 

املدر�س��ني و الإ�سالح��ات املبا�س��رة يف اأغل��ب بل��دان الع��امل تذه��ب 
باجت��اه ) العم��ل عل��ى الحرتافي��ة و التكوي��ر املهن��ي و اللت��زام 
املهن��ي و الهوي��ة املهني��ة و الع��رتاف املهن��ي(. و بالت��ايل فم��ن 
الواج��ب تو�سي��ف ه��ذا الجت��اه م��ن خ��الل تو�سيح ه��ذه املفاهيم. 
اإن تطوير املرجعيات، و ب�سفة اأو�سع، مناهج التكوين واحدة من 
الأوجه الأكر مرئية لهذه احلركية احلالية. و عر�س و حلل عدة 
مرجعي��ات متبن��اة يف دول ال�س��مال و اجلن��وب ليو�س��ح اأوجه قوتها 
و �سعفه��ا اأي�س��ا و و�س��ح يف النهاي��ة اأنه و بالرغم من اجلهود التي 
تبذله��ا ال�س��لطات الرتبوي��ة م��ن اأج��ل اإ�س��الح تكوي��ن املدر�س��ني، 
ف��اإن النتائ��ج امل�س��جلة تظ��ل غ��ري كافي��ة مقارن��ة م��ع التطلع��ات. و 
هن��ا ق��دم �س��ببني رئي�س��يني م��ن ب��ني الأ�س��باب، فالإ�س��الح بحاج��ة 
اإىل تغي��ري النم��وذج يف ح��ني اأن املمار�س��ات املتعلقة بالتكوين تظل 
جد تقليدية ب�سورة ا�س��تثنائية. لأن الإ�سالحات تفرت�س التغيري 
يف �س��خ�س اأغل��ب املكون��ني مقارن��ة بالطلب��ة املدر�س��ني. و مل��ا كان 
ملداخل��ة دوكيت��ال وق��ع كب��ري عل��ى امل�س��اركني اآثرن��ا تق��دمي اأه��م 

العنا�س��ر الت��ي تناولته��ا :

�لأنظم��ة �ملرجعي��ة لتكوي��ن �ملكون��ني و �آثاره��ا يف �أجه��زة 
�لتكوي��ن:

النظام املرجعي الفرن�سي:  
كف��اءة  كل  للمدر���س،  مهني��ة  كف��اءات  ع�س��ر  عر���س  حي��ث 

��رة: مف�سَّ و  مراَفق��ة 
§معارف 
§قدرات

§مهارات
هذه �لكفاء�ت هي:

 الت�سرف بطريقة اأخالقية و م�سوؤولة باعتباره موظفا 
لدى الدولة ،

 التحكم يف اللغة الفرن�سية باعتبارها لغة التعليم و 
التوا�سل،

 التحكم يف املواد و اكت�ساب ثقافة عامة جيدة،
 اإعداد و تطبيق التعليم املكلف به،

 تنظيم العمل داخل الق�سم،
 الأخذ بالعتبار تنوع التالميذ،

 تقييم التالميذ،

 التحكم يف ت اإ ا، 
 العمل �سمن فريق و التعاون مع الأولياء و املتعاملني 

داخل املدر�سة،
 التكوين الذاتي و البتكار.

 النظام املرجعي البلجيكي:
مهني��ة  كف��اءات  ت�س��ع  ي�س��م  ال��ذي  النظ��ام  له��ذا  تعر���س  ث��م 
للمدر���س) م��ن الرو�س��ة اإىل الثان��وي( موزع��ة على �س��كل كفاءات 
عام��ة، كف��اءات خا�س��ة و مع��ارف مرجعي��ة و ع�س��ر ق��درات و 

عر�سي��ة. مه��ارات 
هذه �لكفاء�ت هي:

 تكوي��ن خ��ربة يف امل�سام��ني التعليمي��ة و منهجي��ات التدري���س و 
التكوين الذاتي مدى احلياة املهنية،

 تنظي��م، قي��ادة و مرافق��ة )يف كل مرحل��ة( التعل��م و التط��ور 
الذات��ي للمتعلم،

 الرتبي��ة اأثن��اء التعلي��م و ا�س��تهداف تكوي��ن ال�س��خ�س ل��دى كل 
تلميذ، و الأخذ بالعتبار كل اأبعاد ال�س��خ�سية ،

بطريق��ة  التعل��م  مل�سلح��ة  البيني��ة  العالق��ات  ت�س��يري   
، طي��ة ا ميقر د

 تنظيم العالقات داخل عملية  التعلم،
 الت�سرف كع�سو فاعل داخل فريق التدري�س، 

 الت�سرف ك�سريك يف الفعل الرتبوي، 
 الت�سرف كع�سو حمرتف داخل هيئة التدري�س، 

  الت�سرف كفاعل اجتماعي و ثقايف. 
 

 النظام املرجعي ملنطقة فايل )VALAIS( ب�سوي�سرا
حي��ث اأ�س��ار اإىل اأن له��ذا النظ��ام اإح��دى ع�س��رة كف��اءة للمدر���س 

م��ن خمتلف امل�س��تويات.
و ب��ني اأن الكف��اءة يف ه��ذا النظ��ام تتاأ�س���س عل��ى جمموع��ة م��ن 
امل��وارد يع��رف الفاع��ل كيفي��ة جتنيده��ا يف �س��ياق م��ن احلي��اة 

املهني��ة. ه��ذه الكف��اءة:
§تظهر من خالل ن�ساط مهني ناجح و ناجع و متكرر،
§ تتمو�سع يف متتالية تنطلق من الب�سيط اإىل املعّقد،

§ مرتبطة بتطبيق مق�سود،
§ تتعدى زمن التكوين الأويل لتكّون م�سروعا،
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§كل واحدة منها مف�سرة و مرافقة.
هذه �لكفاء�ت هي:

1 -الت�سرف باحرتافية ناقدة و ناقل للمعارف،
2 -اللتزام يف م�سار فردي و جماعي تنموي مهني،
3 -الت�سرف باأخالقية و م�سوؤولية يف اأداء وظائفه،

4 -اإعداد و تن�سيط و�سعيات تعليم و تعلم على اأ�سا�س 
التالميذ و خمطط الدرا�سات،

5 -تقومي تقدم التعّلمات و درجة اكت�ساب معارف التالميذ 
و كفاءاتهم،

6 -تخطيط تنظيم و�سمان طريقة عمل الق�سم تويل 
الأف�سلية لتعلم التالميذ و اندماجهم يف روح اجلماعية،

تكييف التدخالت مع حاجات و خ�سائ�س التالميذ   - 7
الذين يعانون من م�سكالت يف التعلم و التاأقلم اأو من اإعاقة،

اإدماج تكنولوجيات الإعالم و الت�سال لغايات   - 8
حت�سري قيادة اأن�سطة التعليم و التعلم املهني، 

العمل على حتقيق الأهداف الرتبوية للمدر�سة مع كل   - 9
ال�سركاء املعنيني،

10 -التعاون مع اأع�ساء الفريق البيداغوجي لتحقيق املهام 
امل�سجعة لتنمية و تقومي الكفاءات امل�ستهدفة ،

11 - التوا�سل ب�سورة وا�سحة و منا�سبة يف �سياقات 
خمتلفة مرتبطة مبهنة التعليم.

�لنظام �ملرجعي �لفنلندي
وهن��ا اأ�س��ار – اإىل جان��ب ه��ذا النظ��ام املرجع��ي- اإىل اإج��راءات 

التكوي��ن و الت�س��جيل و حمت��وى ه��ذا التكوي��ن و نظامه.
تكوين �لأ�ساتذة

 (maitrise) امل�ستوى: نهاية   التدرج
الت�سجيل: عن طريق الرت�سح

ملف �لقبول:
§ر�سالة التحفيز و ال�سرية الذاتية،

§التحفز للمهنة،
§التجربة) ت�ساف لكل من له �سنة على الأقل كم�ساعد 

تربية(،
§ يقبل مرت�سح لكل 15. و هذا معناه وجود جاذبية كبرية 

نحو املهنة.

�ملقابلة مع �للجنة:
 م�سمون �ملقابلة: نقا�ص حول مو�سوع متعلق بالرتبية

�ملهار�ت: و معيارها:
§القدرة على ال�ستماع،

§القدرة على جعل الآخرين ي�ستمعون،
§ الطريقة املعتمدة على الإدماج يف الفريق،

§الأفكار املدافع عنها.
املكان : كلية الرتبية

حمتوى التكوين:
�حل�س�ص:

§بيداغوجيا،
§علم نف�س الطفل،
§نظريات التعلم، 

§خمتلف مواد التعليم و ديداكتيكياتها) تعليمياتها(،
§اإمكانيات لتخ�س�سات اأخرى يف املادة.

دور�ت �لرتب�ص:
§اإدماج الكل داخل امل�سار حتت اإ�سراف مدر�س حمنك من 

املالحظة اإىل املرافقة و التطبيق، 
§ النتقال امل�ستمر بني النظري و التطبيقي.

مذك��رة مهني��ة: ح��ول مو�س��وع خا���س لتطوي��ر نظ��رة نقدي��ة 
و مه��ارة تفكريي��ة) بح��ث لفائ��دة الرتبي��ة( م��ع ت��رك املج��ال 

لإمكاني��ة اإجن��از دكت��وراه.
�لتوظيف:

حي��ث يت��م توظي��ف املتخرجني املرت�س��حني باملدار���س من خاللها. 
و تت��م مقابل��ة التوظي��ف م��ع جلن��ة ) مدر�س��ون اأ�سح��اب جترب��ة، 

اأولياء، �س��لطة حملية( يراأ�س��ها رئي���س املوؤ�س�س��ة.
�أما م�سمون �ملقابلة فيتناول ما يلي:

§امل�سار و التحفيز،
§عر�س م�سروع املوؤ�س�سة و ت�سيري املدر�سة) ملوؤ�س�سة 

املدر�سة ا�ستقاللية كبرية(.

�لو�سع �لقانوين للمتكونني بعد �لتكوين:
عقد اأول ملدة �سنتني) ل فرق بني العقد الأول و الثاين(.

عنا�سر �أ�سا�سية للنظام �ملرجعي
    "م�س��اعدة التالمي��ذ عل��ى النم��و يف ج��و اإن�س��اين لي�سبح��وا 

اأع�س��اء م�س��وؤولني اأخالقي��ا ع��ن املجتمع و عل��ى منحهم املعارف و 
" الكفاءات ال�سرورية للحياة 

 "التكوين و الرتبية ل ينف�سالن "،
تتحم��ل  حدوده��ا،  تع��رف  كامل��ة،  �س��خ�سية  تكوي��ن   
م�س��وؤولية اأحا�سي�س��ها، واعي��ة بت�سوره��ا للطبيع��ة الإن�س��انية و 

ق��ادرة عل��ى الإح�سا���س بالآخري��ن”،
  "املعرفة و ال�سماح بوجود ال�سخ�س عند تالميذه"،

�لكفاء�ت �ملهنية يف �لكيبك ( كند�)
اأ�س�س��ها و الفع��ل التعليم��ي ال��ذي  حي��ث تعر���س املحا�س��ر اإىل 
حتدث��ه و �س��ياقها ال�سو�س��يو ثق��ايف و هوي��ة املمتهن��ني داخ��ل ه��ذه 

الكف��اءات 
�لأ�س�ص:

§ الت�س��رف كمح��رتف وري��ث، ينق��د و يرتج��م مو�سوع��ات 
املعرف��ة و الثقاف��ة يف اأداء وظائف��ه،

§ التوا�س��ل بو�س��وح و �سح��ة بلغ��ة التعليم، �س��فاها و كتابة، يف 
خمتلف ال�سياقات املرتبطة مبهنة التعليم.

�لفعل �لتعليمي:
§اإع��داد و�سعي��ات التعلي��م و التعل��م املتعلق��ة مب�سام��ني التعل��م 
عل��ى اأ�سا���س التالمي��ذ املعني��ني و الكف��اءات امل�س��تهدفة يف 

برام��ج التكوي��ن،
التالمي��ذ  اأ�سا���س  عل��ى  تعل��م   - تعلي��م  و�سعي��ات  قي��ادة   §

التكوي��ن، برام��ج  امل�س��تهدفة يف  الكف��اءات  و  املعني��ني 
§ تق��ومي تق��دم التعلم��ات و درج��ة اكت�س��اب املع��ارف املتعلق��ة 

مب�سام��ني التعل��م ل��دى التالميذ، 
ت�س��يري  الإ�س��راف عل��ى من��ط  و  التنظي��م،  و  التخطي��ط،   §
لفري��ق الق�س��م به��دف ت�س��جيع التعل��م و الندم��اج اجلماع��ي.

�ل�سياق �لجتماعي و �لثقايف:
خ�سائ���س  و  حاج��ات  اأ�سا���س  عل��ى  تدخالت��ه  تكيي��ف   §

التالمي��ذ الذي��ن يعان��ون م��ن م�س��كالت،
§اإدم��اج ت اإ ا م��ن اأج��ل حت�س��ري و قي��ادة و�سعي��ات التعلي��م- 

تعل��م و ت�س��يري التعلي��م و التنمية املهنية،
§ التع��اون م��ع فري��ق املدر�س��ة و الأولي��اء و خمتل��ف ال�س��ركاء 
الجتماعي��ني و التالمي��ذ م��ن اأج��ل حتقي��ق الأه��داف الرتبوية 

للمدر�سة،
البيداغوج��ي  الفري��ق  اأع�س��اء  م��ع  بال�ست�س��ارة  العم��ل   §

م��ن اأج��ل اإجن��از امله��ام لل�س��ماح بتطوي��ر و تق��ومي الكف��اءات 
امل�س��تهدفة يف برنام��ج التكوي��ن و ه��ذا عل��ى اأ�سا���س التالمي��ذ 

املعني��ني.
�لهوية �ملهنية

§ اللتزام يف م�سار فردي و جماعي للتطوير املهني،
§ الت�سرف بطريقة اأخالقية و م�سوؤولة يف اأداء وظائفه.

الكفاءة املهنية رقم 01    

الت�س��رف كمح��رتف وري��ث، ينق��د و يرتج��م مو�سوع��ات املعرفة و 
الثقافة يف اأداء وظائفه.

العنا�سر املرّكبة للكفاءة
§ حتدي��د املع��امل الأ�سا�س��ية و املح��اور الذكائية ) الت�سورات، 
املبادئ و الطرائق( معارف مادته من اأجل ت�س��هيل التعلمات 

الأ�سا�سية و املعّمقة لدى التالميذ،
§ اتخاذ موقف ناقد جتاه املادة املدّر�سة،

§ رب��ط عالق��ات ب��ني الثقاف��ة الثانوي��ة امل�س��جلة يف برام��ج 
التكوي��ن و تل��ك الت��ي عن��د التالمي��ذ،

§ جعل الق�سم حميطا ثقافيا مفتوحا،
§ تعدد وجهات النظر يف ف�ساء العي�س امل�سرتك،

§ نق��ل وجه��ة نظ��ر ناق��دة ح��ول اأ�سول��ه و ممار�س��اته الثقافي��ة 
و دوره الجتماع��ي.

م�ستوى نهاية التدرج املنتظر
1) فه��م خمتل��ف املع��ارف الت��ي �سيدر�س��ها )امل��واد( ب�س��ورة 

ت�س��مح ل��ه بتف�سي��ل اإنت��اج رواب��ط معت��ربة ل��دى التلمي��ذ،
و  الق��درات  تقدي��ر  و  الثق��ايف  مل�س��اره  نق��دي  فه��م  اإظه��ار   (2

احل��دود،
ب�س��ورة  التدري���س   للمع��ارف مو�س��وع  نق��دي  فه��م  3)اإظه��ار 

ت�س��مح باإنت��اج رواب��ط معت��ربة ل��دى التلمي��ذ،
4)  بن��اء رواب��ط، يف الأن�س��طة التعلمي��ة املقرتح��ة، م��ع ثقاف��ات 

التالميذ.



35 34

�لتاأثر�ت 
§اإعداد احرتايف كبري)مت�ساعد(:

 للن�ساط،
  للمعارف ) الأنظمة املرجعية(،

لالأ�سخا�س،
 للتكوين) املدة(،

�سغط بني ت�سورين:
اأ- واقعي )معياري، تقني(

 ب- �سو�سيو بنائي) فاعل مفكر(
 البحث عن طرق الحرتافية

) wittorski،1998،2007(
 الفعل لوحده ) باملحاولة و اخلطاإ(

 الرتكي��ب ب��ني الفع��ل و التفك��ري يف الفع��ل) تاأرج��ح متحك��م 
فيه(

 التفك��ري الرجع��ي يف الفع��ل ) ت�س��كيل كف��اءات مت�سمن��ة 
ناجت��ة ع��ن الفع��ل(

 التفكري القبلي للتغيري يف الفعل) فوائد ت اإ ا(
 اكت�س��اب املع��ارف النظري��ة )اإدم��اج/ ا�س��تيعاب املع��ارف 

اجلدي��دة الت��ي �س��تجند، ك�س��بكة التحلي��ل(
 التحلي��ل الذات��ي: كتاب��ة فكري��ة، مذك��رة، دف��رت التنمي��ة 

املهني��ة
مرافقة فكرية

يف نهاي��ة التعلي��م الأويل يك��ون الطال��ب قادرا عل��ى: حتليل تفاعلي 
يف ور�سة اأو ملتقى.

ف��وج التنمي��ة الذاتي��ة: ف��وج  Balint، ف��وج التعم��ق الذات��ي، ور�س��ة 
ال��ذكاء العاطفي..

ال�سغط
- �سغط بني �لرتكيز على:

 اجلوانب التقنية
  تكوين ال�سخ�س) ” الأنا املهني”، الذكاء العاطفي..(

  �سغط بني:
التفكري

التقومي – املراقبة

- �سغط مت�سارب بني:
التفكريية  
هم النجاح  
 اأهمية النمو 

 منوذج نظري/ تطبيق
 التخطيط

  الدرو�س النظرية ثم الرتب�سات
  الدرو�س النظرية، الرتب�سات البينية، ممار�سة و م�سوؤولية

  الدرو�س النظرية
 تقدمي النظرية

املو�سحات
  الرتب�سات

  حت�سي�س، مالحظة، مرافقة، مب�سوؤولية
  درجة املرافقة...الو�سعية...

§الرتباط مع النظرية
§التقييم

§ توازن للدرو�س النظرية

منوذج تطبيق / نظري
§ التخطيط

§ الرتب�سات ثم الدرو�س النظرية 
	-5	 حال��ة املدر�س��ني ” املرتبط��ني ب�س��بكة رقمي��ة ” و ” الكلي��ات 

املفتوحة”
§ الدرو�س النظرية

 -6	 ” معارف جمّربة” و ” درا�سات حالة”
§النظري: �سبكة حتليل

§ نقل مبا�سر
§الرتب�سات

§ را�سدون يف متّرن
§ درجة املرافقة... الو�سعية... الرتباط مع النظرية..

§ التقييم
§ كفاءة للتطابق مع التجربة
منوذج تطبيق / نظري/ تطبيق

§ التخطيط
§ تداول بني الرتب�سات و الدرو�س التطبيقية

 - التطبيق��ات  لتحلي��ل  امل��واد  متع��ددة  ملتقي��ات  اأو  §ور�س��ات 
النظري��ة الدرو���س 

§ درا�سات حالة، حتليل البديهة، احلاجة اإىل النظري، نقل
§ ملتقيات اإدماج و مذكرات مهنية

§ الرتب�سات
§ حت�سي�س، مالحظة، مرافقة، مب�سوؤولية

درجة املرافقة... الو�سعية..
§الرتباط مع النظرية القوية...

§ التقييم
الفاع��ل  عل��ى  اإ�س��هاد  قبلي��ة،  مكت�س��بات   = نظري��ة  كف��اءة   §

التفك��ريي
اأثر النموذج يف التكوين الأويل

ن/ت: ل يكّون مهنيني
ت/ن/ت: اأف�سل تكوين مهني

ن/ت/ن و مرافقة اأثناء التمرن: احرتافية مت�ساعدة
اأثر النموذج يف التكوين امل�ستمر

ت/ن: . حت�سني املهنية ) اأو املهنية ال�ساعدة(
النتائ��ج املدر�س��ية للتالمي��ذ اأف�س��ل م��ن مدر�س��ي التكوي��ن الأويل 

)ن/ت(
عوامل مفتاحية
منوذج مرافقة

ن، املرافق و�سعية املكوِّ
العرتاف

التقبل
التعيني

” العرتاف ب�سخ�س اأو �سيء نعرفه” = حتديد و�سعه 	7- 
” الع��رتاف باحلقيق��ة، الع��رتاف ب�س��لطة” = تقب��ل الآخ��ر  	8- 

اأو التنظي��م كم��ا هو.
التثمني

” الع��رتاف باجلوان��ب الإيجابي��ة، الق��درات” = التثم��ني  	9- 
العلني

 -10	المتنان” اأن تكون معرتفا باجلميل” = �سكر، امتنان

ثقافتان لتقييم �لنوعية

و�سعية املراقبة
 مردود خا�سع للح�ساب

 معرية - مطابقة
 متركز

 تنظيم بريوقراطي
ة  �سعود بقوة لأقلية م�سريِّ

 ازدراء الغري
 �سبابية

و�سعية العرتاف
 تعيني الكفاءات

 اإبداع مهني
 م�سوؤولية مرتكزة على اخلربة

 « تنظيم تعلمي»
 « اعرتاف فارقي»
 اعرتاف متمو�سع

 و�سوح

 اأما مداخلته الثانية فقد كان عنوانها: ماذ� نعني بت�سير �لتعلمات، �لت�سير �ملدر�سي و ت�سير �لنظام؟
و لق��د متف�سل��ت ه��ذه املداخل��ة اإىل ث��الث مراح��ل منهجي��ة، اأول تو�سي��ح مفاهي��م ت�س��يري التعلم��ات، الت�س��يري املدر�س��ي و ت�س��يري النظ��ام 

الرتبوي.
و ق��د اأك��د عل��ى �س��رورة رب��ط ه��ذه العنا�س��ر بط��رق خمتلف��ة بحرك��ة ت�ساعدي��ة) م��ن ت�س��يري التعلم��ات اإىل الت�س��يري املنظوم��ي م��رورا 
بت�س��يري املدر�س��ة و املوؤ�س�س��ات الو�س��يطة( و بحركة تنازلية يتخذ م�س��ارا عك�س��يا، بربط الطلب و العر�س) و تبادليا اأي�سا(، بالعملياتية 

و تب��ادل التمو�س��ع املوج��ود يف �س��ياق ملختل��ف مكون��ات املنهاج، بوا�س��طة خمتلف �سي��غ املوارد) املادية، الب�س��رية، البيداغوجية(.
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يف املرحل��ة الثاني��ة م��ن املداخل��ة، اأخ��ذ بع���س الأمثل��ة امللمو�س��ة 
ليب��ني كيفي��ة اأن لنع��دام الرتاب��ط  له��ذه الط��رق الث��الث للت�س��يري 
اآث��ارا �س��لبية يف م�س��ار و نت��اج النظ��ام الرتب��وي.و اأك��د خ�سو�س��ا 
على اآثار طرق الت�س��يري على منط التنمية يف ال�س��خ�س و املجتمع 

رهم��ا. اللذي��ن نح�سّ
و يف املرحل��ة الثالث��ة، ب��ني دور الأ�س��كالpostures   املتبن��اة 
م��ن خمتل��ف الفاعل��ني، يف خمتل��ف امل�س��تويات الكلي��ة املتو�س��طة و 

ال�سغ��رى، عل��ى اإمكاني��ات تغيري النظ��ام الرتبوي.

اأم��ا الربوفي�س��ور مار�س��ال ل��و ب��ران م��ن املعه��د البيداغوج��ي 
اجلامع��ي و املتع��دد الإع��الم باجلامع��ة الكاثوليكي��ة: لوف��ان-   
بلجي��كا فق��د تن��اول م�س��األة « قيا���س مفع��ول  التكنولوجي��ات يف 

التعل��م « متن��اول الآث��ار العام��ة لنم��ط م��ن الأجه��زة الهجين��ة
و اأ�س��ار اإىل مفع��ول التعل��م الإلك��رتوين ليت�س��اءل ع��ن كيفية قيا���س 
مفع��ول التعل��م الإلك��رتوين و �سم��ن اأي��ة جم��الت نقي���س مفع��ول 

التكنولوجي��ات و ماه��ي معاي��ري القيا���س و موؤ�س��راته؟

و �نطالقا من �ملخطط �لتايل:

طرح ثالثة �أ�سئلة:

§	هل منط الأداة امل�ستعملة  لدى املدر�سني، عالمة لالبتكار البيداغوجي اأم التطوير البيداغوجي؟
§	هل ا�ستقبالت الطلبة بالن�سبة لتعلمهم، عالمة لتعلم ذي نوعية؟ 
§	هل نيلورالك ب�سيط لال�ستعمال لدى املدر�سني و ي�سجع على التعلم؟

و على اأ�سا�سها بنى فر�سيات �سرع يف تاأكيدها بعد ذلك لي�سل اإىل النتائج التي اأرادها.

منوذج تطوير

�لتعلم �لإلكرتوين

ت �إ �

مفعول
 قيمة م�سافة

�لتعلم

منوذج تعلم

�لأ�ستاذ �ملكون

يف ه��ذه ال�س��نوات الأخ��رية، قام��ت اأغل��ب ال��دول بتطوي��ر جهازه��ا 
التكوين��ي، فبالرغ��م م��ن اأن احلدي��ث م��ازال ي��دور ب��ني النظ��ري و 

التطبيق��ي ، ف��اإن ع��دة حتّولت اأ�سا�س��ية قد ظهرت:
 يت��ّم ت�سمي��م املناه��ج الدرا�س��ية الآن وفق��ا للمقارب��ة 
بالكف��اءات ب��دل م��ن اأن تك��ون جمموع��ة م��ن امل��واد التعليمي��ة، 
حيث تكون لكل املّكونني احلرية يف �سياغة عدد من الأهداف 
داخ��ل ه��ذه املناه��ج م�س��توحني ذلك م��ن بيداغوجي��ة التحّكم؛
الآن ف�ساع��دا مرتبط��ة  م��ن  الرتب�س��ات  اأ�سبح��ت   
اأك��ر م��ع الدرو���س، خا�سة بف�سل ور�س��ات حتليل املمار�س��ات، 
�سات و كذا ا�ستخدام  و بف�سل ندوات الإدماج ما بني التخ�سّ

�س��كل م��ن اأ�س��كال احلافظة؛
التطوي��ر  و  التفكريي��ة  املمار�س��ة  اأ�سبح��ت مفاهي��م   

املهن��ي املفاهي��م الأه��م.
�لأنظمة �ملرجعية للتكوين 

يف العدي��د م��ن ال��دول الفرنكوفوني��ة و عل��ى اإث��ر اجتماع��ات دولي��ة 
عدي��دة ح��ول مو�س��وع التكوي��ن املهن��ي، نالح��ظ تطابق��ا كبريا بني 

الأنظمة املرجعية الر�س��مية لتكوين املدّر�س��ني:

 كلها م�سممة وفق الكفاءات املهنية؛
 اإنها مت�سابهة جدا رغم بع�س اخل�سو�سيات 

)9 بالن�س��بة لبلجي��كا الفرنكوفوني��ة، 01 بالن�س��بة لفرن�س��ا، 
11 بالن�س��بة لف��ايل ب�سوي�س��را، 21 بالن�س��بة للكيب��اك و ه��ي 

خمتلف��ة قلي��ال يف ال�سياغ��ة(
الت�س��ابه  اأوج��ه  م��ن  ع��دًدا  ن�س��تخل�س  املوالي��ة،  الأ�س��طر  يف 
)التقاطع��ات( الّت��ي �س��نقوم بجمعه��ا يف �س��ت اأف��كار اأ�سا�س��ية.

�ملو�س��وع �لأّول يت�سّم��ن �لتحّك��م يف حمتوي��ات �لتعلي��م و 
ه��و تقلي��د لطامل��ا اعُت��رِبَ م��ن ِقَب��ِل اجلميع �س��يئا بديهي��ا:. و بالتايل 
فاإن ال�سيغ املُ�س��تخَدَمة ت�س��مح با�ستك�س��اف بع�س اخل�سائ�س يف 

املقاربة.
 توؤّك��د فرن�س��ا عل��ى لغ��ة التوا�س��ل يف التعلي��م و ت�س��ع 
رابط��ا وثيق��ا ب��ني التحّكم يف املواد و الثقاف��ة العامة: «التحّكم 
يف الّلغ��ة الفرن�س��ية ق�س��د التعلي��م و التوا�س��ل» )كف��اءة 2(؛ 
«التحّك��م يف امل��واد و امت��الك ثقاف��ة عاّم��ة جّي��دة» )كف��اءة 1(؛
 توؤّك��د الكيب��اك اأي�س��ا عل��ى الوظيف��ة التوا�سلي��ة لّلغ��ة و 
على الوظيفة الثقافية للمعارف التعليمية، كما ت�سيف كذلك 

األنظمة المرجعية لتكوين المدرسين و انعكاساتها 
)تأثيراتها( على أجهزة التكوين

مسـاهمات الباحثين
ترجمة مقاالت علمية

جان ماري دوكيتال،
 اأ�ستاذ باجلامعة الكاثوليكية بلوفان

اأ�س��تاذ كر�س��ي باليوني�س��كو لعل��وم الرتبي��ة )داكار( DHC UCAD (جامع��ة 
ال�س��يخ اأنت��ا دي��وب( )داكار( و ICP )املعه��د الكاثوليك��ي لباري���س( )باري���س(
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�س��رورة املوق��ف النق��دي ال��ّذي يج��ب اأن يّتخ��ذه املدر�س��ون: 
«التوا�س��ل بو�س��وح و ب�س��كل �سحي��ح يف لغ��ة التعلي��م، �س��فويا 
و كتابي��ا، يف خمتل��ف ال�س��ياقات املرتبط��ة مبهن��ة التدري���س» 
وارث،  مهن��ي  و  حم��رتف  ب�سف��ة  «الت�س��ّرف  2(؛  )كف��اءة 
ناقد و مطّبق لأهداف املعارف اأو الثقافة من خالل ممار�سته 

لوظائف��ه» )كف��اءة 1(؛
 جن��د نف���س الهتمام��ات يف ف��ايل: «الت�س��رف ب�سف��ة 

مهن��ي ناق��د و ناق��ل للمع��ارف و الثقاف��ة» )كف��اءة 1(؛
 اأ�ساف��ت بلجي��كا الفرنكوفوني��ة رابط��ا وثيق��ا يف التكوي��ن 
ب��ني التحّك��م يف املحتويات و منهجي��ة )طريقة( تعليمها، دون 
ن�س��يان اأّنه��ا اكت�س��اب متوا�س��ل م��دى احلي��اة: «تطوي��ر اخلربة 
�َس��ة و يف منهجي��ة تعليمه��ا و التك��ّون م��دى  يف املحتوي��ات املَُدرَّ

احلي��اة» )كفاءة 1(.
�ملو�س��وع �لث��ايٍن، بديه��ي اأي�س��ا، يتعّل��ق بجوهر مهنة التدري���س، 
و نعن��ي ممار�س��ات الق�س��م. ن�ست�س��ف هن��ا م��ّرة اأخ��رى بع���س 

اخل�سائ���س م��ن خ��الل ال�سّي��غ.
الق�س��م يف  كف��اءات متّي��ز ممار�س��ات  اأرب��ع  هن��اك   
النظ��ام املرجع��ي الفرن�س��ي: «ت�س��ور وتنفي��ذ تعليم��ه» )كف��اءة 
4(؛ «تنظي��م عم��ل الق�س��م» )كف��اءة 5(؛ «اأخ��ذ الخت��الف م��ا 

ب��ني التالمي��ذ بع��ني العتب��ار» )كف��اءة 6(؛ «تقيي��م التالمي��ذ» 
)كف��اءة 7(؛

 جن��د ه��ذه الكف��اءات اأي�س��ا يف الكيب��اك، لك��ن القل��ق م��ن 
اأخ��ذ الخت��الف ب��ني التالمي��ذ بع��ني العتب��ار و ك��ذا القلق من 
التكّي��ف و التن�س��ئة الجتماعي��ة موج��ود يف كّل م��ن الكف��اءات: 
«اإع��داد و�سعي��ات تعليم-تعّل��م  فيم��ا يخ���س املحتوي��ات املراد 
تدري�س��ها، و ه��ذا وفق��ا للتالمي��ذ املعني��ني و اأي�س��ا تطوي��ر 
الكفاءات امل�ستهدفة يف برنامج التكوين» )كفاءة 3(؛ «تقييم 
تق��ّدم التعّلم��ات و م�س��توى اكت�س��اب التالمي��ذ للكف��اءات فيم��ا 
و  «التخطي��ط،  4(؛  )كف��اءة  املَُدّر�س��ُة»  املحتوي��ات  يخ���سّ 
التنظي��م و الإ�س��راف عل��ى طريق��ة �س��ري عم��ل ف��وج ترب��وي 
ق�سد دعم التعّلمات و التن�سئة الجتماعية للتالميذ» )كفاءة 
5(؛ «تكيي��ف تدخالت��ه وفق��ا حلاج��ات و خ�سائ���س التالمي��ذ 

الذي��ن يعان��ون م��ن م�س��اكل تعلمي��ة، اأويف التكي��ف اأو الإعاق��ة 
)كف��اءة 6(؛

 جن��د يف بلجي��كا الفرونكفوني��ة الكف��اءات ال�س��ابقة، 
م��ا ع��دا املتعّلق��ة بالتقيي��م. فنج��د ب��دل منها وظيف��ة املرافقة، 
و بالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك نوؤّك��د ب�س��ّدة عل��ى تطوي��ر ال�س��خ�سية و 
الت�س��يري الدميقراط��ي للعالق��ات م��ا ب��ني الأف��راد: «تنظي��م، 
توجيه و مرافقة التعّلمات و كذا تطوير �س��خ�سية املتعّلم )يف 
كّل مرحل��ة(» )كف��اءة 2(؛ «اإدارة العالق��ات م��ا ب��ني الأف��راد 
ل�سال��ح التعّل��م بطريق��ة دميقراطي��ة» )كف��اءة 4(؛ «تنظي��م 
عالق��ات التعّل��م» )كف��اءة 5(. م��ن املفي��د اأن ن�س��ري اإىل اأّن 
بلجيكا الفرونكفونية هي البلد الوحيد الّذي حتدث ب�سراحة 
ع��ن الوظيف��ة الرتبوي��ة: «الرتبي��ة بالتعلي��م، ا�س��تهداف تكوي��ن 
بع��د  بع��ني العتب��ار كل  اأخ��ذ  تلمي��ذ،  ل��دى كل  ال�س��خ�سية 

يخ���س ال�س��خ�س» )كف��اءة 3(؛
 يف النظ��ام املرجع��ي اخلا���س بف��ايل، جن��د اإع��داد و 
اإجن��از و�سعي��ات التعلي��م و التعّلم، التقييم و اأخذ الختالفات 
م��ا ب��ني التالمي��ذ بع��ني العتب��ار، اإل اأن��ه يرك��ز عل��ى التن�س��ئة 
الجتماعي��ة اأك��ر م��ن التنمي��ة الذاتي��ة: «اإع��داد و تن�س��يط 
و�سعي��ات تعلي��م و تعّل��م وفق��ا ملخط��ط الدرا�س��ة» )كف��اءة 4(؛ 
«تقيي��م تق��ّدم التعّلمات و درجة اكت�س��اب املع��ارف و الكفاءات 
ل��دى التالمي��ذ» )كف��اءة 5(؛ «تخطي��ط، تنظيم و �سمان منط 
ت�س��يري للق�س��م ي�س��جع بذل��ك التعّل��م و التن�س��ئة الجتماعي��ة 
للتالمي��ذ» )كف��اءة 6(؛ «تكيي��ف تدخالت��ه وفق��ا حلاج��ات و 
خ�سائ���س التالمي��ذ الّذي��ن يعانون من �سعوب��ات يف التعّلم اأو 

التكّي��ف اأو الإعاق��ة» )كف��اءة 7(.
بالعالق��ة م��ع �لبع��د �ل�س��ابق، جن��د ثالث��ة بل��د�ن م��ن 
ب��ني �لأربع��ة �ملذكوري��ن تق��وم بتوف��ر كف��اءة خا�س��ة 

بتكنولوجي��ات �لإع��الم و �لت�س��ال:
 يتح��ّدث النظ��ام املرجع��ي الفرن�س��ي فق��ط ع��ن «التحّك��م 

يف تكنولوجيات الإعالم و الت�سال» )كفاءة 8(؛
 يوؤك��د كل م��ن النظ��ام املرجع��ي للكيب��اك )كف��اءة 8( 
و النظ��ام املرجع��ي لف��ايل )كف��اءة 8 اأي�س��ا( خمتل��ف وظائ��ف 
ا�س��تخدام تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�س��ال با�س��تعمال نف���س 
ال�سيغ��ة: «اإدم��اج تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�س��ال به��دف 
حت�س��ري و قي��ادة اأن�س��طة التعليم-تعّل��م، و ت�س��يري التعلي��م و 

التطوي��ر املهن��ي».

يتن��اول بع��ٌد ر�ب��ع للمهنة �لكف��اء�ت �ملرتبط��ة بوظيفة 
�لتو��سل مع �ل�س��ركاء �لرتبويني :

 تع��رّب فرن�س��ا ع��ن ه��ذا يف كف��اءة واح��دة: «العم��ل يف 
فري��ق و التع��اون م��ع الأولي��اء و �س��ركاء املوؤ�ّس�س��ة» )كف��اءة 9(؛

 ذك��رت بلجي��كا الفرنكوفوني��ة ه��ذا اجلان��ب بكفاءت��ني: 
6(؛  تدري���س» )كف��اءة  فري��ق  فاع��ل يف  كع�س��و  «الت�س��ّرف 
العائل��ة(»  الن�س��اط الرتب��وي )م��ع  «الت�س��ّرف ك�س��ريك يف 

6(؛ )كف��اءة 
 ق��د اأ�س��ار الكيب��اك اإىل وظيف��ة الت�س��ال يف الكف��اءة 
ب�س��كل �سحي��ح يف  و  اآنف��ا )«التوا�س��ل بو�س��وح  2 املذك��ورة 
لغ��ة التعلي��م، �س��فويا و كتابي��ا، يف خمتلف ال�س��ياقات املرتبطة 
مبهن��ة التدري���س»(. كم��ا حتّدده��ا يف الكفاءت��ني التاليت��ني: 
«التعاون مع الفريق-مدر�س��ة، مع الأولياء و خمتلف ال�س��ركاء 
الجتماعي��ني و التالمي��ذ م��ن اأج��ل حتقي��ق الأه��داف الرتبوية 
للمدر�س��ة» )كف��اءة 9(؛ «العم��ل بالتن�س��يق م��ع اأع�س��اء الفريق 
تقيي��م  و  بتطوي��ر  ت�س��مح  مه��ام  اإجن��از  عل��ى  البيداغوج��ي 
وفق��ا  ه��ذا،  و  التكوي��ن،  برنام��ج  يف  امل�س��تهدفة  الكف��اءات 

للتالمي��ذ املعني��ني» )كف��اءة 01(؛
 جن��د ه��ذه الكف��اءات الث��الث يف النظ��ام املرجع��ي لف��ايل 
ب�سي��غ متقارب��ة م��ع تل��ك املوج��ودة يف الكيب��اك: «العم��ل عل��ى 
حتقي��ق اأه��داف تربوي��ة للمدر�س��ة م��ع كّل ال�س��ركاء املعني��ني» 
)كف��اءة 9(؛ «التع��اون م��ع اأع�س��اء الف��وج البيداغوج��ي يف 
اإجن��از امله��ام لدع��م التطوي��ر و تقيي��م الكف��اءات املُ�س��َتهَدفة» 
يف  منا�س��بة  و  وا�سح��ة  بطريق��ة  «التوا�س��ل  01(؛  )كف��اءة 

خمتل��ف ال�س��ياقات املرتبط��ة باملهن��ة» )كف��اءة 11(.
بع��ٌد خام���ص ملهن��ة �لتعليم يتعّلق بالتطوي��ر �ملهني طيلة 

�مل�سار:
 يع��رّب النظ��ام املرجع��ي الفرن�س��ي عن��ه فيم��ا يخ���س 

التكوي��ن و البت��كار: «التَك��وُّن و البت��كار» )كف��اءة 01(؛
 ع��رّبت بلجي��كا الفرونكفوني��ة عن��ه يف �سيغ��ة موج��زة: 
«الت�س��ّرف باحرتافي��ة، كع�س��و يف �س��لك املدر�س��ني» )كف��اءة 
8(، و ال��ّذي يعن��ي «يتك��وَن طيل��ة احلي��اة املهني��ة» )كف��اءة 1، 

مذك��ورة �س��ابًقا(؛

 نف���س احلال��ة يف الكيب��اك )كف��اءة 11( و ف��ايل )كف��اءة 
2( اللّذي��ن ي�س��تخدمان هن��ا اأي�سا نف���س ال�سيغ��ة: «النخراط 

يف م�سار فردي و جماعي للتطوير املهني».
بع��ٌد �أخ��ر يت�سّم��ن م�س��وؤولية �ملدر���ص؛ حي��ث �ل�سي��غ 
�مل�س��تعملة ه��ي ب��دون �س��ك متمّي��زة ببع���ص �لختالف��ات 

�لثقافي��ة:
 م��ن جدي��د، ي�س��تخدم الكيب��اك و ف��ايل )نظ��ام ه��ذا 
الأخري مّت و�سعه بعد الأول( نف�س ال�سيغة: «الت�سّرف ب�سكل 
اأخالق��ي و م�س��وؤول اأثن��اء ممار�س��ة وظائف��ه» )كف��اءة 21 و 31، 

الت��وايل(؛ عل��ى 
 يع��رّب النظ��ام املرجع��ي الفرن�س��ي ع��ن ميزت��ه الوطني��ة 
و املُركزي��ة بال�سيغ��ة التالي��ة: «الت�س��ّرف عل��ى اأ�سا���س كون��ه 
موّظف��ا يف الدول��ة و بطريق��ة اأخالقي��ة و م�س��وؤولة» )كف��اءة 1(؛

ع��رّب النظ��ام املرجع��ي لبلجي��كا الفرنكوفوني��ة ع��ن   
«الت�س��ّرف كفاع��ل  املدّر���س يف �سيغ��ة خمتلف��ة:  م�س��وؤولية 

.)9 اجتماع��ي و ثق��ايف» )كف��اءة 
املذك��ورة  الأبع��اد  كل  اأّن  مبالحظ��ة  التحلي��ل  ه��ذا  لن��ا  ي�س��مح 
�س��ابقًا معرو�س��ة يف كل نظ��ام مرجع��ي، م��ا ُيظِه��ُر توافق��ًا كب��ريًا 
يف حتلي��ل املهن��ة. لكّن��ه ُيظِه��ر اأي�س��ا نوعّي��ة يف ا�س��تخدام ال�سي��غ. 
جت��در بذل��ك الإ�س��ارة اإىل اأّن فرن�س��ا ه��ي الوحي��دة الّت��ي تكّلم��ت 
ع��ن «موّظ��ف يف الدول��ة» )مي��زة املرك��ز( و ع��ن «الثقاف��ة العام��ة» 
)نق��ل ال��رتاث الوطن��ي(؛ م��ن ناحي��ة اأخرى، هي الوحي��دة الّتي مل 
تتكّل��م ع��ن التعّل��م، لكّنه��ا ا�س��تخدمت امل�سطل��ح الوحي��د للتعلي��م، 
م��ا يك�س��ف ب��دون �س��ك نقا�س��ا لطامل��ا كان موج��ودا يف ه��ذا البل��د 
ب��ني مهّم��ة التعلي��م و مهّم��ة الرتبي��ة. عل��ى العك���س م��ن ذل��ك، ف��اإّن 
بلجي��كا الفرنكوفوني��ة، ت�س��ري حتدي��دا اإىل ه��ذه املهّم��ة املزدوج��ة 
م��ن خ��الل الكف��اءة 3 «الرتبي��ة بالتعلي��م»؛ ت��ربز اأي�س��ا يف غال��ب 
الأحي��ان مفه��وم التعّل��م عل��ى التعلي��م. اإذا كان الكيب��اك و ف��ايل ل 
ي�سرح��ان ع��ن مفه��وم الرتبي��ة ب��ل يتن��اولن باحلدي��ث الأه��داف 
الرتبوية فنظاما مرجعيهما يجمعان غالبا بني التعليم و التعّلم .

مناذج تكوين �ملدر�ّسني
يف ُموؤلَّف �سابق
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    (Figari, 2012 و De Ketele, in Mottier Lopez) ، نع��ّرف 
الإب�س��تيمولوجيا )مبح��ث العل��وم( باعتباره��ا الدرا�س��ة النقدّي��ة 
مل�سارات بناء املعارف )نق�سد هنا معارف حول تكوين املدّر�سني(، 
بناء ا�ستعمالت اأجنزت و قيم اأ�سندت لها يف و�سعيات اجتماعية 
و تاريخية معّينة. و ُنَبنيِّ اأّن النظرة الب�س��تيمولوجية للممار�س��ات 
يف خمتل��ف الأماك��ن ت��ربز من��اذج خمتلف��ة، مبا يف ذل��ك املقّررات 
الر�س��مية التي قد تبدو مت�س��ابهة. فيما يخ�ّس تكوين املدّر�س��ني، 
ميك��ن اأن ن�س��تخل�س العدي��د م��ن النم��اذج حي��ث التاأث��ريات فيه��ا 

تكون خمتلفة جّدا يف واقع الق�س��م و احلياة املدر�س��ية.

و النموذج الّذي نلتقي به غالبا هو النموذج »نظري/تطبيقي« 
)باالخت�س��ار: ن/ت(. و يظه��ر بو�س��وح يف تنظي��م التكوين الأويل 
عندما يكون جهاز التكوين عبارة عن متتالية للدرو���س النظرية، 
يتبعها ترّب�سات. جنده كذلك يف الأجهزة الّتي تكون فيها فرتات 
الرتّب���س )باملالحظ��ة، و م��ن ث��مَّ بالتطبي��ق( ُمدَرَج��ة يف ح�س�س 
يف  الرتّب�س��ات  ه��ذه  املكون��ون  ي�س��تغل  بال��كاد  بحي��ث  درو���س، 
ح�س�سه��م. كم��ا جن��ده اأي�س��ا يف العديد من التكوينات امل�س��تمرة 
حات  الّت��ي تعت��رب زيادة على ذلك اإ�س��هامات نظرية َمتُبوَعة مبو�سّ
و تطبيقات. عادة ما يتّم التعبري عن التاأثريات يف امليدان ب�س��كل 
مفاج��ئ ك��رد فع��ل م��ن ط��رف املرتّب�س��ني اأو املدّر�س��ني امللتحق��ني 
مبمار�س��ة املهن��ة: «اإّن الدرو���س الّت��ي تابعته��ا يف موؤ�ّس�س��ة التكوي��ن 
مل تك��ن ذات فائ��دة فيم��ا يخ���س تعّل��م املهن��ة؛ لق��د كان عل��ّي اأن 
اأتعّل��م كل �س��يء داخ��ل الق�س��م». اأّم��ا الأق��ل �س��لبية فيقول��ون مث��ال: 
«لقد كنت حمظوظا بكوين ترّب�ست مع هذا املدّر�س الّذي عّلمني 
طريق��ة العم��ل»؛ اأو اأي�س��ا: «لق��د تذّك��رت اأح��د مدر�س��يَّ ال�س��ابقني 
ال��ّذي األهمن��ي طريقت��ي يف التدري���س». اإّن املالحظ��ة يف املي��دان و 
احل��وار م��ع املدر�س��ني ال�س��باب - حي��ث التكوي��ن الأويل في��ه مبن��ي 
عل��ى من��وذج ن/ت – ُتظِه��ر يف الواق��ع اأّن ه��وؤلء ل يرجع��ون اإىل 

الإ�س��هامات النظري��ة لتكوينه��م، ب��ل يعتربونها ثقاف��ة عاّمة.
ن��ادرا م��ا يك��ون يف امل�س��تويني البتدائ��ي و الثان��وي، يف ح��ني جن��ده 
��ة، اإن��ه النم��وذج »تطبي��ق«  حا�س��را يف بع���س الو�سعي��ات اخلا�سّ
«تطبيق/نظ��ري»  اأو  ت(  من��وذج  النظ��ري؛  عل��ى  امل��رور  )دون 
)منوذج ت/ن( عندما يتّم توظيف اأ�س��خا�س يف من�سب مدّر���س 
دون اأن ميّروا يف بادئ الأمر على موؤ�ّس�سٍة لتكوين املدر�سني. جند 
هذه النماذج عند العديد من الأ�ساتذة اجلامعيني و عند العديد 

م��ن املدر�س��ني املكّلف��ني باحل�س���س التكنولوجي��ة اأو يف ور�س��ات 
للتكوي��ن املهن��ي، و ل��دى مدر�س��ات يف املرحل��ة التح�سريي��ة، اأو 
لدى مدّر�س��ي مرحلتي البتدائي و الثانوي الّذين َوجب توظيفهم 
ب�س��بب ن��درة املدّر�س��ني )مث��ال �س��ائع ج��ّدا يف البل��دان النامي��ة(. 
يعي���س ه��وؤلء املدّر�س��ون و يعمل��ون يف بداي��ة م�س��ارهم بنم��وذج ت؛ 
و م��ن املحتم��ل اأن يدخ��ل البع���س منه��م لحق��ا يف مرحل��ة من��وذج 
ت/ن، َعِق��ب التكّف��ل به��م يف ح�س���س تكويني��ة. ينّم��ي كّل م��ن 
هذي��ن النموذج��ني كفاءات مهنية عن طريق �سرورة حّل خمتلف 
امل�س��اكل الّت��ي ُيواِجهونه��ا، و يجّن��دون اأ�سا�س��ا مع��ارف جتريبي��ة 
ناجتة عن م�سارهم ال�سابق مع التلميذ اأو م�ستوحاة من توا�سلهم 
مع مدّر�سيهم اأو مرافقيهم. و اإذا ما، اإجبارا اأو تطوعا، ا�ستدعوا 
لحقا ملتابعة دورات تكوينية، ف�سيعي�سون يف منوذج ت/ن اإذا كان 
التكوي��ن ذا طاب��ع اإعالم��ي دون امل��رور عل��ى التطبي��ق و من��وذج 

ت/ن/ت اإن كان التكوي��ن ق��د �س��اعد يف النتق��ال اإىل التطبي��ق.
يف  )ت/ن/ت(   « »تطبيقي/نظري/تطبيق��ي  النم��وذج  اإّن 
الواق��ع ه��و قي��د العم��ل، حّت��ى يف بع���س املوؤ�ّس�س��ات التكويني��ة الّت��ي 
يكون التق�سيم فيها متناوبا بني احل�س�س النظرية و الرتب�سات، 

ح��ني يرتك��ز التكوي��ن قب��ل كل �س��يء عل��ى املناه��ج التالي��ة:
 ياأخ��ذ التكوي��ن م�س��دره انطالق��ا من ممار�س��ات َمعي�َس��ة 
– يف املرحل��ة  اأو جماعي��ا  – فردي��ا  اأو مّت جلبه��ا و حتليله��ا 
��ة م�س��ّورة،  الأوىل بح�س��ن البديه��ة: تقري��ر املالحظ��ة، ح�سّ
حت�س��ري الدر���س، م�س��تخرج م��ن كت��اب، حتلي��ل م�س��تخرج م��ن 
كرا���س التالمي��ذ، درا�س��ة ح��الت، نتائ��ج تقيي��م، حتقي��ق حول 
خ�سائ���س ف��وج ترب��وي اأو مدر�س��ة، و�س��ف ل�سعوب��ات متلقي��ة 
اأو ماأخ��وذة ، ا�س��تعمال التكنولوجي��ا، م�س��تخرج م��ن حافظ��ة، 
م�س��تخرج م��ن �سحيف��ة، اإل��خ... )اإّن الدعائ��م املمكنة متعّددة 
جّدا(. اإن جمرد اختيار اأو و�سف هذا النوع من الدعائم من 
��ى  ط��رف مدّر�س��ني يف التكوي��ن بح��ّد ذات��ه حتلي��ال اأولي��ا. ُيو�سَ
ع��ادة با�س��تخدام ع��ّدة دعائم ق�سد املقارن��ة، لأّن الفهم ُيوَلد 
)ينتج( غالبا من املقارنة. ينبغي يف هذه املرحلة عدم الذهاب 
�س��ريعا اإىل التنظري، و اإمنا ا�س��تخدام ح�س��ن البديهة )غالبا 
��ر ب��اأّن )1( الطلب��ة ميكنه��م اأن يختربوا هذه  م��ا ُين�س��ى(. ُنذكِّ
الدعائ��م اأثن��اء التكوي��ن اأو خارج��ه اأو دعائم ق��ام بها اآخرون؛ 
)2( ميك��ن اأن يقوم��وا بتحليله��م اأثناء الرتب�س��ات املَُراَفَقة اأو 

خالل احل�س�س النظرية اأو اأي�سا خالل الور�سات اجلماعية 
لتحلي��ل املمار�س��ات اأو اأثن��اء اختب��ارات املراقبة الفردية.

 بع��د التحلي��ل ال�س��ليم له��ذا الن��وع م��ن الدعائ��م، ُي��دِرك 
نهم  كِّ املدّر�س��ون يف التكوين ب�س��رعة باأّن البديهة وحدها ل مُتَ
م��ن التعّم��ق يف حتلي��ل ه��ذه الو�سعي��ات و اأّنه��م يحتاج��ون اإىل 
ا�ستخدام املعارف النظرية و التجريبية الناجتة عن البحوث. 
ه��ا الباحث��ون قيمته��ا  هن��ا تاأخ��ذ النم��اذج النظري��ة الّت��ي يعدُّ
و ُت�س��َتخدم ك�س��بكة للتعّم��ق يف حتلي��ل الو�سعي��ات املُخت��رَبة اأو 
املْجلوَب��ة و كذل��ك يف البح��ث ع��ن احلل��ول املمكن��ة لل�سعوب��ات 
ن يف اأغل��ب الأحي��ان اإىل النم��اذج  املكت�س��فة. �س��يلجاأ املَُك��وِّ
النظري��ة املتناوب��ة، لأّن امل��واد اخلا�سع��ة للتحلي��ل معّقدة و من 
الن��ادر اأن يتمّك��ن من��وذج واح��د م��ن تق��دمي ك�س��ف ت��ام ح��ول 
الو�سعية. يبدو هذا املنهج اأ�سا�سيا و يعك�س ب�سكل جّيد فكرة 
كان��ط الثابت��ة عندما يقول ب��اأّن: «التطبيق دون النظري يعترب 

اأعم��ى، و النظ��ري دون التطبي��ق يعت��رب �سعيف��ا»
 انطالق��ا م��ن مقارن��ة الو�سعي��ة املدرو�س��ة باملع��ارف 
النظري��ة و العلمي��ة امل�س��تخل�سة م��ن البح��ث العلم��ي املكّم��ل 
لتحليل جاء وفقا للحد���س ال�س��ليم، َينُتُج حّل اأو حلول ممكنة. 
ميكنن��ا اإذا مقارنت��ه اأو مقارنته��ا بو�سعي��ات اأخ��رى مّت جلبه��ا 
كم��ا ميك��ن اختباره��ا يف و�سعي��ات اأخ��رى للرتب���س. اإذا ه��و 
عب��ارة ع��ن عملي��ة نق��ل تخ�س��ع ه��ي اأي�س��ًا لختب��ار التحلي��ل 

التفك��ريي.
جن��د ه��ذ� �ملنه��ج �لثالث��ي �لآن يف �لثال��وث �ملع��روف 
جّي��د� »�لو�س��ع يف �ل�س��ياق / �لإخ��ر�ج م��ن �ل�س��ياق / 
�إع��ادة �لو�سع يف �ل�س��ياق«. اإّن الأعم��ال املُنَجزة حول اخلربة 
)انظ��ر مث��ال sufyerD، 2991( بنموذجيته��ا املعروف��ة جي��ّدا ع��رب 

املراح��ل ُتظِه��ر ب��اأّن ه��ذا النم��وذج الثالث��ي يتو�ّس��ع ع��ن طري��ق:
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 مطابقته مع و�سعّيات متعّددة و متنّوعة؛
 مطابقت��ه م��ع حتلي��ل له��ذه النم��اذج ملعرف��ة م��ا ال��ّذي 
يعترب ثابتا و ما الّذي يعترب متغرّيا )يبدو اأّن هناك و�سعيتني 
خمتلفت��ني ميكنهم��ا اإخف��اء نف���س البني��ة الثابت��ة، كم��ا ميك��ن 
لو�سعيت��ني تب��دوان مت�س��ابهتني م��ن النظ��رة الأوىل اأن تك��ون 

لهم��ا ثواب��ت خمتلفة(؛ 
 مطابقت��ه م��ع فع��ل عل��ى اأح��د عنا�س��ر البني��ة الثابت��ة 
ق�س��د حماول��ة ح��ّل امل�س��كل الناج��م ع��ن الو�سعي��ة. اإّن معاينة 
اآث��ار ه��ذا الفع��ل ي�س��مح بالتح��ول يف حال��ة وجود ح��ّل ُمْر�ٍس اأو 

باإع��ادة حتلي��ل الو�سعي��ة يف احلال��ة العك�س��ية.
وفق��ا ملالحظاتن��ا، يعت��رب �لنم��وذج ت/ن/ت �لنم��وذج 
�لوحيد �لّذي ي�س��مح بتعّلم مهنة معقّدة بعمق و تطوير 
 )2012(  De Ketele و     Jorro احرتافية نامية». َيعَترب كّل من»
اأّن��ه ل ميك��ن اعتب��ار التط��ّور املهن��ي و تقييَم��ه فق��ط م��ن حي��ث 
املقابل��ة ب��ني املمار�س��ات احلالي��ة و الحرتافي��ة املح��ّددة مبعاي��ري 
من�سو���س عليه��ا و م�س��رتكة: الحرتافي��ة لي�س��ت جم��ّرد منت��وج، و 
اإمّن��ا م�س��ار ِبَن��اء ل ينته��ي اأب��دًا. نح��ن نتكّل��م اإذا ع��ن الحرتافي��ة 
النامي��ة. يح��ّدد ه��ذا الأخ��ري اإذًا خمتل��ف عملي��ات التح��ّول الّت��ي 
يتم العمل بها خالل امل�س��ار املهني ل�س��خ�س ما )لي���س فقط اأثناء 
ممار�س��ة املهنة، و اإمّنا يوجد يف التكوين الأّويل و اأي�سا اأعلى من 
هذا املنهج( و الّتي تظهر من خالل �سل�س��لة كاملة من املوؤ�ّس��رات 
الّت��ي يتوّج��ب اإعطاوؤه��ا معن��ًى ذا �سل��ة وثيق��ة م��ع املحي��ط ال��ّذي 
ا�س��ُتخِرجت من��ه و الّت��ي ُتظِه��ر خ��ربة يف حال��ة البن��اء. يه��دف كّل 
م��ن التكوي��ن الأّويل و امل�س��تمر اإىل امل�س��اهمة يف اإب��راز عملي��ات 
التحّول هذه، ما يوؤدي اإىل ت�س��كل اهتمام باملوؤ�س��رات الّتي ت�س��مح 
بك�سف القدرة الّتي يجب حتيينها هنا و الآن. اإًذا، التطّور املهني 
ه��و م�س��ار تت��ّم برجَمت��ه م��دى احلياة، حيث جن��د التقييم الذاتي، 
التقيي��م امل�س��رتك )و ال��ّذي ل يعن��ي مراقب��ة املطابق��ة، كم��ا يبين��ه 
عل��ى  )انظ��ر  املرافق��ة  و   )2012 ل�س��نة  كتاب��ه  يف   Vial جّي��دا 
�س��بيل املث��ال كت��ابBiémar، 2012 و Charlier ، حت��ت عن��وان 

«املرافق��ة. فع��ل اح��رتايف»(.

تغير �لو�سع �أثناء تكوين �ملدّر�سني �ملحرتفني
... يف م��ا يخ���ّص تكوي��ن �ملدّر�س��ني جن��د �لثال��وث تلمي��ذ 
/ مدّر���ص / مكّون��ني يف حال��ة تفاع��ل ل يف حال��ة جت��اور 

لثالث��ة فاعلني. 
يف  للفاعل��ني  املهن��ي  اللت��زام  لعوام��ل  درا�س��ته  م��ن  انطالق��ا 
 )174-173 ع��امل الرتبي��ة، ي�س��تنتجDe Ketele   )2012، ���س. 
باأّن��ه: «اإذا كان الع��رتاف  بالحرتافي��ة كنت��اج للتكوي��ن يكتف��ي 
ب��� «موق��ع املراقب��ة»، ف��اإّن الع��رتاف بالحرتافي��ة النامي��ة يتطّل��ب 
«موقع��ا لالع��رتاف» طيل��ة امل�س��ار». يف موق��ع املراقب��ة، «ُتع��َرف 
الحرتافي��ة كمجموع��ة م��ن اخل�سائ���س املكت�س��بة مل�س��توًى كاٍف 
عموم��ا )وجه��ة نظ��ر ن�س��ف الزجاج��ة اململ��وء( اأو كف��ارق ب��ني 
�س��ة و الحرتافي��ة املبّين��ة )وجه��ة نظر ن�سف  الحرتافي��ة املخ�سّ
الزجاج��ة الف��ارغ(». �إّن و�س��ع �لع��رت�ف لي���ص بحث��ا ع��ن 
�ملطابق��ة و �إمّن��ا عن �لفردية، لي���ص ع��ن �لتوحيد و �إمّنا 
ع��ن �لخت��الف، لي���ص ع��ن �ملنت��وج و �إمّن��ا عن �مل�س��ار. و يف 
كّل مرحل��ة م��ن مراح��ل م�س��ار التكوي��ن، يرتك��ز الع��رتاف عل��ى 
الهتم��ام باملتك��ون ك�س��خ�س اأثن��اء التكوي��ن ل كمو�س��وع يج��ب اأن 

يتطاب��ق م��ع اجلماع��ة و ذل��ك يف رباعي��ة:
 الع��رتاف ب��ه، يك��ون اأّول و قب��ل كّل �س��يء بو�سع��ه يف 

مكانته، يف م�س��اره ال�س��خ�سي و املحيط الّذي ين�س��ط فيه؛
 الع��رتاف ب��ه، يعن��ي تقّبل��ه كم��ا ه��و داخ��ل م�س��اره 

للتط��ّور املهن��ي، لبن��اء هويت��ه املهني��ة و ال�س��خ�سية؛
 الع��رتاف ب��ه، يعن��ي تثم��ني املجه��ودات الّت��ي يبذله��ا، 

التق��ّدم ال��ّذي ُيحِرزه و التحدّيات الّتي يخو�سها؛
اأن نع��رتف بالنتائ��ج  اأي�س��ا  ب��ه، يعن��ي  الع��رتاف   
��ل عليها، و كذلك العرتاف مبا ي�س��هم  الإيجابي��ة الّت��ي يتح�سّ
ب��ه يف تعّل��م تالمي��ذه و يف م�س��ار التكوي��ن ال��ّذي يعي�س��ه و�س��ط 

زمالئ��ه و مكّوني��ه. 
فق��ط به��ذا ال�س��رط الرباعي ميكننا اأن نتوّق��ع اأن يتبّنى بحّد ذاته 
نني  و�س��ع الع��رتاف يف عمل��ه م��ع تالميذه. يجب كذلك عل��ى املُكوِّ
اأو املرافق��ني، فيم��ا يخ�ّس املدّر�س��ني يف مرحل��ة التكوين الأّويل اأو 

امل�س��تمر، اأن يَتبّنوا هم اأي�سا و�سع العرتاف جتاه اأنف�س��هم. 

مقدمة

و  واملجتم��ع  لل�س��ياقات  حملي��ا،  اأو  كان  عاملي��ا  التط��ور،  اإن 
احلاج��ات و ك��ذا تط��ور تكنولوجي��ا الإع��الم و الت�س��ال احلديثة و 
املواد امل�ستحدثة، كالتعليمية املهنية و علم اجتماع املهن، اأنتجت 
�س��رورة اإع��ادة التفك��ري يف املناه��ج و املمار�س��ات التعليمي��ة يف 

التكوي��ن الأويل و امل�س��تمر. 

ه��و   ،Al  et  Altet ح�س��ب  الأ�سات���ذة،  تكوي��ن  اأن  الواق��ع  يف  و 
املو�سوع الذي توجه اإليه الأنظار- نظاميا و منطقيا- يف كل مرة 
« تظه��ر نتائ��ج نظ��ام ترب��وي غ��ري كافي��ة اأو، يف اأي��ة ح��ال، مقاب��ل 

الرهان��ات العاملي��ة الت��ي اأ�سبح��ت تفر�س نف�س��ها».

يع��رف  Wittorsky الحرتافي��ة كونه��ا م�س��ارا تفاو�سي��ا ، بلعب��ة 
املجموعات الجتماعية، من اأجل التعريف بال�س��تقاللية و نوعية 
جمم��وع ن�س��اطات و عملي��ة تكوي��ن الأف��راد يف حمتوي��ات مهن��ة 
موج��ودة. يف احلال��ة الأوىل، يج��ب بن��اء مهن��ة م�س��تحدثة و يف 
  Alain احلال��ة الثاني��ة، يج��ب تكوي��ن اأف��راد ملهن��ة موجودة. يق�س��م
Boissinot الكف��اءات، الت��ي عل��ى املدر���س اأن يتحك��م فيه��ا م��ن 

اأج��ل القي��ام الأف�س��ل بعمل��ه و الو�س��ول اإىل الأه��داف، اإىل ثالث��ة 
حماور: 

 ممار�سة م�سوؤوليته يف النظام الرتبوي 
 ممار�سة م�سوؤوليته يف الق�سم

 ممار�سة م�سوؤوليته يف املوؤ�س�سة.

و ح�س��ب املوؤل��ف، ف��اإن كف��اءة املح��ور الأول تت�سم��ن، ت�س��رف 
املدر���س، كموظ��ف يف الدول��ة و بطريق��ة اأخالقي��ة و م�س��وؤولة.

اأم��ا املح��ور الث��اين فيتعل��ق بكف��اءة امل��ادة املدر�س��ة و املنهجي��ة، و 
تتج��زاأ اإىل ثالث��ة مفا�سل: 

�أ - معرفة مادته:  
 التحكم يف املادة و امتالك ثقافة عامة 

 التحكم يف لغة التعليم و التوا�سل
  يتكون و يبتكر 

ب -معرفة بناء و�سعيات التعليم و التعلم: 
 اإعداد و تنفيذ تعليمه 

 تقييم التالميذ
 التحكم يف تكنولوجيات الإعالم و الت�سال

التكوين عن بعد و احترافية المعلمين للطور 
المتوسط: احتياجات، سياق و جهاز

ف. فتيحة فرحاين
اأ�ستاذة- باحثة، يف جامعة 

التكوين املتوا�سل، اجلزائر.
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ج) معرفة ت�سيري الق�سم:
 تنظيم العمل داخل الق�سم

 الأخذ بعني العتبار تنوع التالميذ.
و املح��ور الثال��ث متعل��ق باملعرف��ة الذاتي��ة و يتمث��ل يف العم��ل �سم��ن 
الفري��ق و التع��اون م��ع الأولي��اء و �س��ركاء املدر�س��ة. ه��ذه املح��اور 
الثالث��ة للمع��ارف، املعرفة الفعلية و املعرفة الذاتية، هي القاعدة 

الت��ي م��ن خاللها تبن��ى احرتافية املعلم.
" تعت��رب �جلز�ئ��ر د�ئم��ا �لرتبي��ة و �لتكوي��ن عامل��ي 
حتري��ر، حت��رر و تق��دم و يج��ب، كنتيج��ة �أن ت�س��ّكل 

"  (...) �حل��الت،  كل  يف  �لوطني��ة  �لأولوي��ة 
و  الجتماعي��ة  القت�سادي��ة،  ال�سيا�س��ية،  التح��ولت  اأدت  لق��د 
التكنولوجية باأ�سحاب القرار - فيما يخ�س الرتبية- اإىل القيام 
يف �س��نة 2003 باإ�س��الح عمي��ق للنظ��ام الرتب��وي اجلزائ��ري. و 
اأدى تاأث��ري ه��ذه التح��ولت يف التعليمي��ات اإىل الرتكي��ز على تكوين 
املدر�سني و اإعادة �سياغة اأجهزة التكوين املح�سرة ملهنة املدر�سة 

املعلم. 
 متثل هذا الطموح يف ثورة حقيقية يف التعليميات و البيداغوجيا 
و التكنولوجيا خ�سو�سا بالنظر اإىل التاأخر املرتاكم على م�ستوى 

طرق و ممار�سات التدري�س و التقييم و الإ�سهاد.
اجلزائري��ة  املدر�س��ة  اكت�س��فت  بالكف��اءات،  املقارب��ة  بتبن��ي  و 
اأي�س��ا مفاهي��م و و�س��ائل جدي��دة: بيداغوجي��ة امل�س��روع، طريق��ة 
ا�س��تقرائية، اإدم��اج التقيي��م التكوين��ي يف التعلم��ات، ال�س��تعمال 

التعليم��ي لتكنولوجي��ات الإع��الم و الت�س��ال يف الرتبي��ة، ال��خ.
باإدماج��ات  تعل��م  للتعلي��م/  البت��كارات  ه��ذه  ترجم��ت  لق��د  و 
تكنوبيداغوجية جديدة. فالعالقة بني املعلم و املتعلم التي لطاملا 
�س��ارت وف��ق عالق��ة �س��طحية م��ن نوع حما�س��رة- تطبي��ق، �سارت 
تتعاي���س م��ن الآن ف�ساع��دا م��ع تفاع��الت م��ن نوع تالمي��ذ / معلم 
و تالمي��ذ / تالمي��ذ. و ب��داأ العم��ل التع��اوين ع��رب تكنولوجي��ات 
الإع��الم والت�س��ال يف الرت�س��خ، و ل��و اأن��ه متعل��ق اأي�س��ا باملبادرات 

ال�س��خ�سية يف ممار�س��ات الق�س��م. 
ت�س��جع الربام��ج اجلدي��دة اأي�س��ا و�س��ع بيداغوجي��ا خمتلف��ة ه��ي 
يف احلقيق��ة، ن��ادرا م��ا متار���س ب�س��بب الكتظ��اظ   الكب��ري لبع���س 
الأق�س��ام وخا�س��ة العج��ز يف التكوي��ن امل�س��تمر للمدر�س��ني. ي�س��مح 
الرتكي��ز عل��ى املتعل��م لهذا الأخري ببن��اء معارفه و معرفته الفعلية 
– و بطريق��ة واعي��ة - مب�س��عى مرتك��ز عل��ى املالحظ��ة، التحلي��ل، 

التقيي��م.  و  التفاع��ل، 

ل ميك��ن لالبت��كار يف ت�سمي��م املناه��ج، و اإع��داد الكت��ب املدر�س��ية 
اجلديدة، و املمار�س��ات البيداغوجية املحدثة و غريها اأن يرتتب 
عن��ه نتائ��ج مقنع��ة عل��ى امل��ردود املدر�س��ي دون التكوي��ن الواج��ب 

للموارد الب�س��رية املمثلة يف مكوين املكونني و املدر�س��ني. 

تكوين �ملدر�سني يف �جلز�ئر
ي�س��كل التكوي��ن و التح�س��ني البيداغوج��ي قطب��ا مهم��ا م��ن برنامج 
اإ�س��الح النظ��ام الرتب��وي و يرتج��م ه��ذا واقعي��ا ب�سل�س��لة م��ن 

الإج��راءات: 
  حت�س��ني نظ��ام التكوي��ن الأويل للمدر�س��ني متا�س��يا م��ع 

املعاي��ري الدولية،
 و�س��ع جه��از جدي��د للتكوي��ن ره��ن ال�س��تعمال موج��ه 
خا�س��ة للمدر�س��ني اأثن��اء اخلدم��ة يف املرحل��ة البتدائي��ة و 

املتو�س��طة،
  التح�س��ني املتوا�س��ل ل��كل العم��ال م��ن اأج��ل حت�سرييه��م 

ملواكبة اأحداث الإ�سالح ب�سورة اأح�س��ن.
�لتكوين �لأويل   

مع جميء الإ�سالح، �سار التكوين الأويل:
 ،)PEP( التعلي��م البتدائ��ي فيم��ا يخ���س مدر�س��ي   
متكف��ال ب��ه، مل��دة ث��الث �س��نوات، م��ن قب��ل املوؤ�س�س��ات الثمانية 
حديث��ة التاأ�سي���س، معاه��د التكوي��ن و حت�س��ني امل�س��توى و من��ذ 

عام��ني م��ن قب��ل املدر�س��ة العلي��ا لالأ�س��اتذة اأي�س��ا: 
 ،)PEM( فيم��ا يخ���س مدر�س��ي التعلي��م املتو�س��ط  
يت��م توظيفه��م عل��ى اأ�سا���س بكالوري��ا + م�س��ابقة و يتبعه��ا 
العلي��ا  الأربع��ة  املدار���س  درا�س��اتهم اجلامعي��ة يف  جمم��وع 

لالأ�س��اتذة يف الب��الد، خ��الل 4 �س��نوات
 فيم��ا يخ���س اأ�س��اتذة التعلي��م الثان��وي)PES(، يت��م 
توظيفه��م عل��ى اأ�سا���س بكالوري��ا + م�س��ابقة و يتبعه��ا جمم��وع 
درا�س��اتهم اجلامعية يف املدار���س الأربعة العليا لالأ�س��اتذة يف 

الب��الد و لك��ن خ��الل 5 �س��نوات.
التكوي��ن الأويل  الأه��داف املق�س��ودة، عل��ى  اإىل  بالإ�ساف��ة 
تطوي��ر املع��ارف الأ�سا�س��ية املرتبط��ة بالتالمي��ذ عن��د اأ�س��اتذة 
امل�س��تقبل، بالتحك��م يف م�سم��ون امل��ادة، باملناه��ج و امل��واد 

للتدخ��ل  العام��ة  بال�س��رتاتيجيات  و  املوج��ودة،  التعليمي��ة 
البيداغوج��ي و بال�س��ياقات الرتبوي��ة.

�لتكوين �مل�ستمر 
م��ن اأج��ل حت�س��ني م�س��توى املدر�س��ني العامل��ني، و�سع��ت وزارة 
الرتبي��ة ا�س��رتاتيجيات تت�سم��ن جه��از تكوي��ن ع��ن بع��د:  لث��الث 
�س��نوات بالن�س��بة لأ�س��اتذة التعلي��م البتدائ��ي و لأرب��ع ) ثالثة منذ 
اتباع نظام ل م د ( لأ�ساتذة التعليم املتو�سط. كما �سيتم يف نهاية 
املخطط الع�سري )2005-2015(، و�سع خمطط التكوين لفائدة 
و  ابتدائ��ي  تعلي��م  اأ�س��تاذ    136 000 منه��م   اأ�س��تاذ    214 000 

000 78 م��ن اأ�س��اتذة التعلي��م املتو�س��ط.

و ق��د مت �سب��ط ه��ذا الربنام��ج بع��د ع��دة م�س��اورات م��ع ممثل��ي 
وزارة التعلي��م الع��ايل و البح��ث العلم��ي، يهدف و�سع جهاز تكوين 
اإ�س��هادي لآلف املدر�س��ني. و ي��ربر ه��ذا التكوي��ن ع��ن بع��د اأ�س��باب 

هي: 
  بيداغوجي��ة: حت�س��ني التكوي��ن ع��ن بع��د، التح�س��ري 

الف��ردي للتكوي��ن الذات��ي،
  تنظيمي��ة: الأخ��ذ بع��ني العتب��ار اأهمي��ة ع��دد املدر�س��ني 

املعنيني، 
  اقت�سادي��ة: توف��ري اجله��د اللوج�س��تي مقارن��ة مل��ا يتطلبه 

التكوين الإقامي، 
لالأ�س��اتذة  العائل��ي  التباع��د  تف��ادي  اجتماعي��ة:    

املتزوج��ني.
اإجباري��ا  التكوي��ن  يعت��رب  ال�س��ارية،  القانوني��ة  لالأح��كام  طبق��ا 
لالأ�س��اتذة الذي��ن مل تتج��اوز اأعماره��م 04 �س��نة و لك��ن يبق��ى 
مفتوحا للذين جتاوزوا هذا ال�سن. يوؤطره اأ�ساتذة املدر�سة العليا 

لالأ�س��اتذة.
م�سحح��ة  تطبيق��ات  و  درو���س  اأ�سا���س   » عل��ى  التكوي��ن  بن��ي 
ذاتي��ا، مطبوع��ة و موجه��ة اأ�سا�س��ا للم�س��جلني ع��ن طري��ق هيئات و 
اإدارات قط��اع الرتبي��ة الوطني��ة. تعتم��د دعائ��م بيداغوجية اأخرى 
عل��ى: درو���س م�س��جلة يف اأقرا���س م�سغوط��ة، م�س��تندات خمتلف��ة 
 )eFAD(  معرو�س��ة عل��ى املوق��ع الإلك��رتوين للتكوي��ن ع��ن بع��د
جله��از الإر�س��اد بجامع��ة التكوي��ن املتوا�س��ل و م��وارد حممل��ة م��ن 

النرتن��ت. « 
ينته��ي التكوي��ن اخلا���س بحامل��ي �س��هادة البكالوري��ا، ب����سهادة  
«لي�سان�س» املطابقة لل�سهادة املمنوحة للطالب يف التكوين الأويل 
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عل��ى م�س��توى املدار���س العلي��ا لالأ�س��اتذة اأو ب�س��هادة جن��اح مكافئة 
ل�س��هادة مهنية ) بالن�س��بة لغري حاملي �س��هادة البكالوريا ( متنح 

له��م احل��ق يف ترتيب اأح�س��ن على �س��لم اأ�س��الك املوظفني.
و هن��اك - خ��ارج ه��ذا التكوي��ن FAD- عملي��ات اأخ��رى للتكوي��ن 
املتوا�س��ل ن���س عليه��ا املر�س��وم رق��م 92-96 ال��ذي ي�س��كل خمطط 
التكوي��ن ال�س��نوي و ال��ذي يح��دد م��دة �س��تة اأي��ام م��ن التكوي��ن و 
حت�س��ني امل�س��توى ل�سال��ح جمم��وع الأ�س��اتذة. و ي�سم��ن مكون��و 

املكون��ني، )مفت�س��و الرتبي��ة الوطني��ة( تاأط��ري ه��ذه الأي��ام.
 PEM لتكوين عن بعد لأ�ساتذة �لتعليم �ملتو�سط�

�س��ياق �لتكوي��ن �ملفت��وح و ع��ن بع��د لأ�س��اتذة �لتعلي��م 
PEM ملتو�س��ط�

 2005 22 ج��وان  تطبيق��ا لق��رار جمل���س احلكوم��ة املجتم��ع يف 
املتعل��ق مبل��ف التكوي��ن اأثن��اء اخلدم��ة لفائ��دة اأ�س��اتذة التعلي��م 
املتو�س��ط، وقع��ت كل م��ن وزارة الرتبي��ة الوطني��ة و وزارة التعلي��م 
الع��ايل التفاقي��ة املتعلق��ة بالتكوي��ن ع��ن بع��د لأ�س��اتذة التعلي��م 

املتو�س��ط و ه��ذا يف اإط��ار م�س��روع ثنائ��ي. 
اله��دف املق��رر م��ن ه��ذا امل�س��روع هو حت�س��ني التكوي��ن الأكادميي 
لفائ��دة 87.000 اأ�س��تاذ للط��ور املتو�س��ط يف كل امل��واد: اللغ��ات 
اجلغرافي��ا،  و  التاري��خ   ، اجنليزي��ة(  فرن�س��ية،  )عربي��ة، 

الريا�سي��ات، العل��وم الطبيعي��ة و التكنولوجي��ا. 
فكل اأ�س��اتذة التعليم املتو�س��ط، غري احلاملني ل�س��هادة اللي�سان���س 
يف التعلي��م اأو اأي رتب��ة مكافئ��ة لذل��ك، معني��ون تلقائي��ا، با�س��تثناء 

الذين جتاوزوا �س��ن 45 �سنة.
بالن�س��بة   – التكوي��ن  له��ذا  الداف��ع  ف��اإن  التفاقي��ة،  ح�س��ب 

رهان��ان:  - امل�س��تهدف  للجمه��ور 
 ره��ان احل�س��ول عل��ى �س��هادة اللي�سان���س املهني��ة يف 
التعلي��م بالن�س��بة حلامل��ي �س��هادة البكالوري��ا و �س��هادة متابع��ة 

التكوي��ن لالآخري��ن، 
 ره��ان الرتقي��ة الداخلي��ة يف �س��لك اأ�س��اتذة التعلي��م 
املتو�س��ط ) بدرج��ة اإ�سافي��ة( باأث��ر م��ايل و فر���س الرتقي��ة يف 

امل�س��ار املهن��ي،
نظ��را لع��دد غ��ري احلامل��ني لل�س��هادات و نظ��را لعج��ز ال��وزارة ع��ن 
ا�س��تبدالهم خ��الل م��دة التكوي��ن ) اأرب��ع �س��نوات للنظ��ام القدمي و 
ث��الث �س��نوات لنظ��ام ل.م.د (، وق��ع الختي��ار اأ�سا�س��ا عل��ى تكوين 

مفت��وح و ع��ن بعد، مكفول ب�س��بكة جتمع جامع��ة التكوين املتوا�سل 
و املدار���س العليا لالأ�س��اتذة ح�س��ب تخ�س�ساتهم: 

 املدر�س��ة العلي��ا لالأ�س��اتذة بوزريع��ة، اجلزائ��ر: فرن�س��ية، 
اجنليزية، عربية، و التاريخ و اجلغرافيا،

 املدر�س��ة العلي��ا لالأ�س��اتذة القب��ة، اجلزائ��ر: ريا�سي��ات، 
علوم الطبيعة و العلوم الفيزيائية،

املدر�س��ة العلي��ا لالأ�س��اتذة بوه��ران: التكنولوجي��ات   
مبختل��ف التخ�س�س��ات.

العلي��ا لالأ�س��اتذة بق�س��نطينة حما�س��رات  مل ت�سم��ن املدر�س��ة 
و لكنه��ا ت�سم��ن ت�س��يري الدرو���س، تنظي��م المتحان��ات، اإع��داد 

المتحانات...ال��خ. موا�سي��ع 
التكوي��ن  جامع��ة  اختي��ارات  يف  ت�س��درت  الت��ي  الأ�س��باب  تع��د 

املتوا�س��ل كعام��ل اأ�سا�س��ي يف ه��ذا التكوي��ن اأربع��ة:
متت��ع جامع��ة التكوي��ن املتوا�س��ل بخ��ربة كب��رية يف جم��ال 
التعلي��م ع��ن بع��د و ال��ذي توف��ره من��ذ اأك��ر م��ن ع�س��رين �س��نة، 
�سواء على م�ستوى التدرج، لكل غري املعنيني بالنظام الرتبوي 
الإقام��ي يف ع��دة تخ�س�س��ات، خا�س��ة العل��وم القت�سادي��ة 

والعل��وم الإدارية.
امت��الك جامع��ة التكوي��ن املتوا�س��ل ل�س��بكة جامعي��ة ج��د 
وا�س��عة يف الب��الد، م��ن خ��الل 25 مرك��زا للتعلي��م املتوا�س��ل، 
املن�س��اأة ع��رب كل الإقلي��م الوطن��ي، مب��ا في��ه اجلن��وب الكب��ري- 
توؤهلها لتكون املوؤ�س�س��ة املالئمة التي قربت امل�س��افات و قربت 

تكوي��ن املتك��ون اأينما وجد.
جتهي��ز جامع��ة التكوي��ن املتوا�س��ل بخربة كب��رية يف جمال 
الدرو���س الإذاعي��ة. يف الواق��ع، فلديه��ا ح�س���س زمني��ة، يف 
الإذاعة و التلفزيون اجلزائري لإيذاع درو�س موجهة جلمهور 
مع��ني. ل��ذا تعت��رب املوؤ�س�س��ة الوطني��ة الوحي��دة املجه��زة به��ذا 

النوع م��ن التعليم.
متث��ل جامع��ة التكوي��ن املتوا�س��ل كيان��ا م�س��تقال مب��ا تتمت��ع 
ب��ه م��ن قان��ون اأ�سا�س��ي خا�س مع ميزانية خا�س��ة اأي�سا، و هي 
ق��ادرة عل��ى توظي��ف موؤطري��ن ذوي كف��اءة يف كل املج��الت. 
فف��ي 2009، كان��ت حتت��وي يف �سفوفه��ا عل��ى 828 اأ�س��تاذا، 
منه��م 72 اأ�س��تاذا حما�س��را  دائم��ا و 756 اأ�س��تاذا م�س��رتكا 

و موؤقت��ا. ب�س��بب ه��ذه الق��درة عل��ى التوظي��ف، ميك��ن جلامع��ة 
التكوي��ن املتوا�س��ل احل��د م��ن الطل��ب بتكوي��ن ع��دة األف م��ن 

الطالبات..
�أه��د�ف و رهان��ات �لتكوي��ن �ملفت��وح ع��ن بع��د لأ�س��اتذة 

�لتعلي��م �ملتو�س��ط 
تتع��دد اأه��داف و�س��ع قاع��دة تكويني��ة. و فيم��ا يخ���س التكوين عن 
بعد لأ�ساتذة التعليم املتو�سط، و�سعنا هدفني اأ�سا�سيني: التو�سيع 
يف ت�س��هيل الو�س��ول اإىل التكوي��ن و بالت��ايل التاأهي��ل املهن��ي م��ع 

تخفي���س كلفة ه��ذا التكوين.
 اإن حت��دي التكوي��ن ال��ذي تكفل��ه ج. ت. م م��ن خ��الل قاع��دة 
التكوي��ن ع��ن بع��د الإلكرتوني��ة)eFAD(، يتمث��ل يف ال�س��ماح لأكرب 
ع��دد م��ن اأ�س��اتذة التعلي��م املتو�س��ط PEM بتح�س��ني م�س��تواهم 
الحتف��اظ  م��ع  اجلامع��ي  الت��درج  يف  بالت�س��جيل  الأكادمي��ي 
باملن�س��ب. يتمث��ل اله��دف الأول يف اإمكاني��ة التمتع بدرا�س��ات عليا 
لأ�س��اتذة املتو�س��ط يف اجلن��وب الكب��ري و مناط��ق اله�س��اب العلي��ا، 

البعي��دة جغرافي��ا ع��ن اجلامع��ات. 
ت�ستفيد وزارة الرتبية الوطنية بهذا من: 

اأول، تف��ادي امل�ساري��ف الناجم��ة ع��ن ا�س��تبدال اآلف املدر�س��ني، 
و بع��د ذل��ك، ي�سبح��ون عل��ى امل��دى املتو�س��ط، مدر�س��ني موؤهل��ني 
حيث �سينعك���س امل�س��توى يف النهاية اإيجابيا على نوعية الأ�س��تاذة 

و، بالنتيج��ة، عل��ى التكوي��ن و امل��ردود املدر�س��ي لتالميذه��م. 
اإن رهان��ات التكوي��ن املفت��وح و ع��ن بع��د FOAD بوا�س��طة قاع��دة 
تكنولوجي��ة، تعت��رب موؤ�س�س��اتية، تنظيمية، بيداغوجي��ة، و مرتبطة 
جدا ب�سياق هذه القاعدة. و الرهان الأهم لزم لكفاءات املكونني. 
«ي��وؤدي التكوي��ن عن بعد وتطبيق تكنولوجيات الإعالم و الت�سال 
اإىل تغ��ريات حقيقي��ة يف الن�س��اطات و امله��ن. و �س��ينظر اإىل ه��ذه 
التغ��ريات اأك��ر م��ن كونه��ا غاي��ات حي��ث �س��تت�سمن الأه��داف 

والغاي��ات اأعم��ال جدي��دة، اأ�سيلة و م�س��تحدثة.»
ي�سم��ن الره��ان التقن��ي لقاع��دة ما و�سع بني��ة هيكلية و جتهيزات 
ثقيل��ة و تكنولوجي��ة متحك��م فيه��ا ل متلكه��ا بال�س��رورة املوؤ�س�س��ة 
الراعي��ة. و تتمث��ل القيم��ة امل�ساف��ة يف العالق��ات الت��ي �ستن�س��اأ 
بني �سياقات متفرقة و اأ�سخا�س بعيدين جغرافيا، و بالختيارات 
البيداغوجي��ة الت��ي جتم��ع ب��ني املكون��ني و املتكون��ني، و اإمكاني��ات 

التوحي��د ب��ني التعل��م اجلماع��ي و التعل��م الفردي.
للتكوي��ن املفت��وح و ع��ن بع��د بالتاأكي��د كلف��ة، و املبال��غ املرتفعة جدا 
و امل�س��تثمرة يف ه��ذا امل�س��روع دلي��ل عل��ى اإرادة الدول��ة يف حت�س��ني 
امل�س��توى الأكادميي للمدر�س��ني يف الطور املتو�س��ط. ن�س��تثمر كثريا 

يف جم��ال التكوي��ن عموم��ا و يف التكوي��ن املتوا�سل خا�سة.
�لتعلي��م  �أ�س��اتذة  يف   FAD بع��د  ع��ن  �لتكوي��ن  تاأث��ر 

  PEM �ملتو�س��ط  
يف غي��اب التقيي��م، م��ن ال�س��ابق لأوان��ه الي��وم احلدي��ث ع��ن تاأث��ري 
ه��ذا التكوي��ن ع��رب eFAD يف م�س��توى التالميذ و يف ن�س��بة النجاح 
يف امتح��ان �س��هادة التعلي��م املتو�س��ط BEM، و لك��ن ميكنن��ا م��ن 
الآن حت�س��ني م�س��توى املع��ارف الأكادميي��ة الت��ي ترتج��م حتمي��ا 

بتق��دم احرتافي��ة املكونني.

و يف الواق��ع اإن كل املقاب��الت الر�س��مية و غ��ري الر�س��مية الت��ي 
حظين��ا به��ا، خ��الل املهم��ات املختلف��ة املنج��زة يف اإط��ار وظائفن��ا، 
م��ع العين��ات املح��ددة ل��كل م��ن امل��واد ال�س��بعة املعني��ة، يخل��ق ه��ذا 
التكوي��ن نوع��ا م��ن التط��ور ال��ذي يظه��ر م��ن كفاءاته��م العلمي��ة، 

اللغوي��ة و املنهجي��ة.
مم��ا يجعلن��ا نفك��ر – و م��ن خ��الل الكف��اءات املهني��ة املكت�س��بة اأو 
املط��ورة بالطريق��ة غ��ري املبا�س��رة الت��ي يحققه��ا ه��ذا التكوين عن 
بع��د FAD- يف املدر�س��ني اأن ل��ه  تاأث��ريا اإيجابي��ا يف ممار�س��تهم 
البيداغوجي��ة و �س��تكون عل��ى امل��دى الق�س��ري و املتو�س��ط قابل��ة 
للممار�س��ة و القيا���س عل��ى امل��ردود املدر�س��ي للمجموع��ات املتكونة 

احلالي��ة و امل�س��تقبلية، للط��ور املتو�س��ط.          
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مقدم�ة:
اهتم��ت ال��دول املتقدم��ة بنظمه��ا التعليمي��ة و اأعط��ت الهتم��ام 
الأك��رب للمعل��م م��ن حيث تكوين��ه، وتدريبه اإميانا منها مب�س��وؤوليته 
عن جناح اأو ف�س��ل اأي نظام تعليمي باعتباره العامل الرئي�س��ي يف 

اأي نظ��ام تعليم��ي، و املال��ك ملفاتي��ح اإ�سالحه. 
والواق��ع اأن املعلم��ني يط��ورون اأنف�س��هم ذاتي��ا و ه��م يعلم��ون اأن 
التجدي��د امل�س��تمر يف اأ�س��لوب التدري���س وطريقت��ه ومعاون��ة الإدارة 
لإجن��اح العملي��ة الرتبوي��ة اأم��ر هام،وه��م اأك��ر حاج��ة اإىل مث��ل 
عمليات التطوير هذه لأنهم يتعاملون مع م�ستقبل الأمة من خالل 

اإع��داد اأبنائه��ا .. 
 لقد خل�س تقرير اليوني�سكو يف جزئه الثاين �سنة )2000(، على 
اأن م�سكلة التكوين ل تنح�سر يف اجلوانب التقنية اأو الإجرائية بل 
تنق�سه الروؤى ال�سرتاتيجية. واخلروج من هذا الو�سع �سعب ما 
دامت امل�ساكل غري م�ساغة بطريقة علمية منا�سبة، من ذلك اأنه 
ل يخلو جمل���س من ربط بني جهل املعلمني للكثري من املمار�س��ات 

واملعارف الرتبوية و�سعف مرودية املدار�س.. تيلوين )1993(.
     اإل اأن املتفح���س له��ذه النتق��ادات يالح��ظ اأنه��ا ق��د تف��ادت 
البح��ث ع��ن عل��ة �سع��ف ه��ذه  املردودي��ة عن��د مدر�س��ينا و التي قد 
ترج��ع لنق���س التكوي��ن، ومل يهي��وؤوا جّي��دًا للمه��ام البيداغوجي��ة  
وم��ا زال تكوينه��م ل يف��ي بال�س��روط الرتبوي��ة كم��ا يج��ب. ومهم��ا 

يك��ن يف ال�سيا�س��ة التكويني��ة املنتهج��ة م��ن اإيجابي��ات فاإنه لبد لنا 
الي��وم اأن نقّومه��ا فنعال��ج خلله��ا، وندع��م قوته��ا حت��ى ت�س��تجيب 

للمتطلب��ات. 
اإن تكوي��ن املعلم��ني عام��ل حا�س��م يف رف��ع مردودي��ة املنظوم��ة 
 Feroukhi الرتبوي��ة؛ فف��ي وثيق��ة العم��ل الت��ي قدمه��ا فروخ��ي
)2001( ، لح��ظ اأن املدار���س العلي��ا لالأ�س��اتذة باجلزائ��ر كان��ت  
ول تزال تعاين م�س��اكل متجذرة. واأثبتت درا�س��ته امليدانية اأن من 
ب��ني 1083 م�س��تجوبًا ، 06.73 %، يقابل��ه  25.00%، يف املدر�س��ة 
العلي��ا لأ�س��اتذة التعلي��م التقن��ي بوه��ران م��ن املتخرج��ني ع��رّبوا 
ع��ن ر�ساه��م ع��ن الربنام��ج التكوين��ي ال��ذي يخ���س حت�سريه��م 
مله��ام التدري���س امل�س��تقبلية. ونف���س النتائ��ج تقريب��ا حت�س��ل عليها 
م�سم��ودي زي��ن الدي��ن )2002( م��ن خ��الل درا�س��ته مل�س��كالت 
تكوي��ن اأ�س��اتذة التعلي��م الثان��وي باملدر�س��ة العلي��ا بق�س��نطينة، م��ن 
حيث اأن نظرة اأغلبية الطلبة للتكوين املقدم لهم قامتة و�سلبية ، 
حي��ث اأك��د  92.00%، م��ن الطلب��ة ع��دم ارتياحهم لعملي��ة التكوين 
احلايل. اإىل جانب ذلك يتفق الباحثون على اأن فعالية التدري���س 
تتوقف بدرجة كبرية على البيداغوجيا املعتمدة من طرف املعلم 

ويف ه��ذا ال�س��ياق تو�س��ل بورت��ر و ب��رويف 
Porter  et Brophy (1988(، ع��ن بو�س��نة )2002(، يف مراجع��ة 

للعدي��د م��ن البح��وث ح��ول دور معرف��ة امل��ادة الدرا�س��ية يف فعالي��ة 
التدري���س اإىل اأن ه��ذه املعرف��ة هام��ة ، لكنه��ا غ��ري كافي��ة لتحقي��ق 

خصائص التكوين البيداغوجي ألستاذ التعليم الثانوي 
و متطلبات التحسين

كمال �سدقاوي 
مفت�س التوجيه و الإر�ساد املدر�سي و املهني

التدري���س الفع��ال ال��ذي ي�سم��ن الفه��م اجلي��د لأغلبي��ة املتعلم��ني 
عل��ى اختالفه��م و تباي��ن قدراته��م عل��ى التح�سي��ل. و النتيج��ة 
الت��ي خرج��ا به��ا ه��ي اأهمية جمع املعلم ب��ني معرفة املادة و معرفة 
البيداغوجي��ا و خ�سائ���س متعلمي��ه  وط��رق تو�سي��ل املعرف��ة له��م 
لك��ي يك��ون تعليم��ه فع��ال. و م��ن الوا�س��ح ب��اأن الق��درات الت��ي 
يحتاجه��ا اأي معل��م تتج��اوز جمرد التحكم يف املعرفة، ولهذا جند 
« اأ�س��اتذة عارف��ون مبادته��م و ملم��ون بدقائقه��ا ولكنه��م عاج��زون 
على م�ساعدة املتعلمني على التعلم » كما يقول جابر عبد احلميد 

)2002(، ع��ن بو�س��نة )2002(،
 �لإ�سكالية:

 انطالقا مما تقدم ميكننا طرح الت�ساوؤلت التالية :
ماه��ي ت�س��ورات املكون��ني و الطلب��ة املعلم��ني مبختل��ف 
امل���دار�س العلي���ا لالأ�س��اتذة للتكوي��ن البيداغوج��ي املق��دم يف 

ه��ذه املدار���س؟
العلي��ا  باملدار���س  التكوي��ن  منه��اج  يف  خ�س���س  ه��ل 
للجان��ب  اأم  البيداغوج��ي  للتكوي��ن  ه��ام  جان��ب  لالأ�س��اتذة 

؟ فق��ط  املع��ريف  الأكادمي��ي 
ماه��ي الف��روق يف ت�س��ورات املعلمني باملوؤ�س�س��ات الرتبوية 
،و مرتب�س��ي امل���دار�س العلي���ا لالأ�س��اتذة و مكونيه��م للتكوي��ن 
البيداغوج���ي املق��دم ح�س��ب املتغ��ريات البيوغرافي��ة التالي��ة ) 
اجلن����س، و�سعي��ة املعلم/الأ�س��تاذ ، التكوي��ن القاعدي املتبع ، 

م��دة التكوي��ن ، الأقدمية املكت�س��بة (. 

 �لتكوين �لبيد�غوجي ملعلم �لتعليم �لثانوي:
    يت�س��ور الكث��ري اأن اأي ف��رد متمك��ن م��ن مادة تدري�س��ية ي�س��تطيع 
اأن يدر�سها، لكن يف حقيقة الأم�ر تتوقف فعالية التدري�س بالدرجة 
الأوىل، وباإجماع العديد من الباحثني، على البيداغوجيا املعتمدة 
من طرف املعلم. و بالتايل نقول اإن  « التكوين البيداغوجي يعترب 
م��ن اأه��م ركائ��ز جناح معلم التعليم الثانوي يف ممار�س��ته ملختلف 
الأن�سطة البيداغوجية، وهو يعترب ترجمة ملدى توفر اخل�سائ�س 
وال�س��روط الأ�سا�س��ية يف �س��خ�سية املعل��م مبختل��ف جوانبه��ا وك��ذا 
كيفي��ة توظيف��ه ملخرج��ات تكوينه)الكف��اءات املح�سل��ة(. وميك��ن 
تبوي��ب اأه��م العنا�س��ر الت��ي تدخ��ل يف اخللفي��ة البيداغوجي��ة كم��ا 

يلي:

والأم��ور  الق�س��م  وادارة  بت�س��يري  املتعلق��ة  اجلوان��ب   
بذل��ك. املرتبط��ة 

اجلوان��ب املتعلق��ة بتو�سي��ل املعلوم��ات و خمتل��ف طرائ��ق 
التدري�س.

اجلوانب املتعلقة بالتقومي مبختلف اأ�ساليبه.
اجلوان��ب املتعلق��ة بتطبيق��ات عل��وم الرتبي��ة و الت�س��ريع 

املدر�س��ي.
اجلوان��ب املتعلق��ة بفه��م �س��يكولوجية املراهق��ني، عل��م 

النف�س الفارقي. 

منهجية �لدر��سة: 
اإن معرف��ة م��دى فعالي��ة التكوين البيداغوجي املعتمد يف املدار���س 
العليا لالأ�س��اتذة هو الهدف الأ�سا�س��ي من هذه الدرا�س��ة و �س��يتم 
ذل��ك بالرج��وع اإىل ت�س��ورات معلم��ي التعلي��م الثان��وي املتخرج��ني 
العامل��ني بالثانوي��ات، والطلب��ة املرتب�س��ني يف ال�سن���ة  الدرا�س��ية 

)2011/2010( ، وكذل��ك امل�س��رفني عل��ى التكوي��ن.
�أهد�ف �لدر��سة :

 ت�س��خي�س واق��ع برنام��ج التكوي��ن البيداغوج��ي ملعلم��ي التعلي��م 
الثان��وي باملدار���س العلي��ا لالأ�س��اتذة باجلزائ��ر ح�س��ب ت�س��ورات 

معلم��ي التعلي��م الثان��وي العامل��ني و املرتب�سني. 
 حتدي��د ت�س��ورات املكون��ني مل��دى فعالي��ة برنام��ج التكوين 

املقدم من اكت�ساب الكفاءات ال�سرورية.
)وزارة  امل�س��وؤولة  اجله��ات  مل�س��اعدة  اقرتاح��ات  تق��دمي   
الرتبي��ة الوطني��ة ووزارة التعلي��م الع��ايل و البح��ث العلم��ي( 
عل��ى اإيج��اد احلل��ول املنا�س��بة مل�س��كالت التكوي��ن البيداغوج��ي.

 فر�سيات �لدر��سة: 
الثان��وي  التعلي��م  معلم��ي  ت�س��ورات  يف  تق��ارب  وج��ود 
العاملني، املرتب�سني والأ�ساتذة املكونني ملدى فعالية التكوين 

البيداغوج��ي باملدار���س العلي��ا لالأ�س��اتذة. 
التعلي��م  معلم��ي  ت�س��ورات  ب��ني  املوج��ود  التق��ارب  م��دى 
الثان��وي العامل��ني، املرتب�س��ني والأ�س��اتذة املكون��ني و فعالي��ة 

التكوي��ن البيداغوج��ي باملدار���س العلي��ا لالأ�س��اتذة.
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الثان��وي  التعلي��م  معلم��ي  ت�س��ورات  يف  ف��روق  وج��ود 
العاملني، املرتب�سني والأ�ساتذة املكونني ملدى فعالية التكوين 

البيداغوج��ي باملدار���س العلي��ا لالأ�س��اتذة.
�لدر��سة �ل�ستطالعية:

مت اإج��راء درا�س��ة ا�س��تطالعية يف املدار���س العلي��ا لالأ�س��اتذة، 
 30 العم��ل يف  عل��ى حمي��ط  التع��رف  ق�س��د  املرحل��ة،  ه��ذه  يف 
مدار���س علي��ا لالأ�س��اتذة باإج��راء مقاب��الت مفتوح��ة م��ع الطلب��ة 
املعلم��ني والأ�س��اتذة املكون��ني به��ا، به��دف جم��ع اأك��رب ع��دد ممك��ن 
و  البيداغ���وجي  بالتكوي���ن  املرتبط��ة  العملي��ة  املالحظ��ات  م��ن 

الديداكتيك��ي ح�س��ب ت�سوراته��م ق�س��د بن��اء املقيا���س.
العدي��د م��ن موؤ�س�س��ات  ا�س��تطالعية يف  اأجري��ت درا�س��ة   كم��ا 
التعلي��م الثان��وي يف ع��دة ولي��ات. باإج��راء مقاب��الت مفتوح��ة م��ع 
جمموع��ة كب��رية م��ن معلم��ي التعلي��م الثان��وي و  م��ع بع�س مفت�س��ي 

الرتبي��ة الوطني��ة ومدي��ري الثانوي��ات.
كم��ا مّت اإج��راء مراجع��ة اأع��داد كث��رية م��ن النظري��ات والبح��وث 

املنج��زة يف ه��ذا املج��ال خا�س��ة م��ا يرتب��ط باجلان��ب التقومي��ي 
للتكوي��ن املعتم��د يف املدار���س العليا. و ك��ذا مراجعة عدد كبري من 

املقايي���س.
 �لنتائج:

التكوي��ن  فعالي��ة  وم��دى  واق��ع  لتب��ني  الدرا�س��ة  ه��ذه  ج��اءت 
باملدار���س الثان��وي  التعلي��م  ملعلم��ي  املق��دم  البيداغوج��ي 

العلي��ا لالأ�س��اتذة، ترجم��ت النتائ��ج املتو�س��ل اإليها م��ن خالل هذه 
الدرا�سة يف املالحظات التالية : 

 حظي��ت البن��ود الت��ي له��ا عالق��ة مبا�س��رة بالعالق��ة 
الرتبوي��ة معل��م / متعل��م باملوافق��ة الكب��رية م��ن قب��ل خمتل��ف 
اأف��راد العين��ة، بحي��ث ي��رون اأن التكوي��ن البيداغوج��ي ال��ذي 
تلق��وه باملدار���س العلي��ا لالأ�س��اتذة مك��ن فعال من الإمل��ام بهاته 

املع��ارف الرتبوي��ة .
 تبقى املوافقة على املعارف التطبيقية املت�سلة باملعارف 
النظري��ة و الت��ي ته��م املعل��م لوح��ده ) تطبيق��ات عل��م النف���س، 
تطبيقات التقومي الرتبوي..( ن�س��بية مقارنة بالأوىل.. بحيث 

اأن التكوي��ن البيداغوج��ي املقدم يف املدار���س العليا لالأ�س��اتذة 
ل مُيك��ن كث��ريا م��ن تفعي��ل تل��ك املع��ارف النظري���ة و ترجمته��ا 
اإىل �س��لوكات تطبيقي��ة  داخ��ل الق�س��م الدرا�س��ي، ل��ذا توج��ب 
الهتمام اأكر بالبيداغوجيا الفارقية يف برامج تكوين معلمي 

التعليم الثانوي يف املدار���س العليا لالأ�س��اتذة.
 هن��اك فج��وة تف�س��ل ب��ني م��ا يق��دم كدرو���س نظري��ة يف 
خمتل��ف املدار���س العلي��ا لالأ�س��اتذة والواقع ال��ذي ي�سطدم به 
كل متخ��رج جدي��د، وعندم��ا ن��درك اأننا ل جم��ال لتدارك هذه 

الفج��وة اإل بوا�س��طة ا�س��تثمار يف مي��دان الرتبية، 

 �لتو�سيات و �ملقرتحات:
 على م�ستوى �ملدخالت :

العلي��ا  املدار���س  الطلب��ة يف  وقب��ول  انتق��اء  معاي��ري  تطوي��ر 
لالأ�س��اتذة؛ 

التجدي��د امل�س��تمر يف حمتوي��ات املناه��ج واملق��ررات الدرا�س��ية 
و�سرورة مواكبتها للتغريات؛ 

رب��ط مق��ررات الإع��داد الرتب��وي مب�س��كالت املي��دان الرتب��وي 
والعم��ل على توظيفها داخل الق�س��م؛ 

الهتم��ام اأك��ر مبق��ررات الإع��داد الرتب��وي م��ن حي��ث احلجم 
ال�ساعي و التاأطري؛

العمل على و�سع جهاز لتحليل املمار�سات التطبيقية
  pratiques des L’analyse للمعلم.

 على م�ستوى �ملد�ر�ص �لعليا لالأ�ساتذة :
تزوي��د الطلب��ة املعلم��ني مبختل��ف نظري��ات التعلي��م، واإطالعه��م 
على كل ما هو جديد يف النظريات الرتبوية امل�ستخدمة يف الوقت 

الراه��ن يف الدول املتقدمة؛
�س��رورة اإج��راء مراجع��ات دوري��ة تقوميي��ة لربام��ج تكوي��ن معلم��ي 

التعليم الثانوي؛
واإع��داد  و�س��ع  يف  الثان��وي  التعلي��م  معلم��ي  اإ�س��راك  �س��رورة 

التكوين��ي. الربنام��ج 
 على م�ستوى �جلانب �لتطبيقي يف �لتكوين:

اإع��ادة النظ��ر يف برام��ج الرتبي��ة العملي��ة يف املدار���س العلي��ا 
لالأ�س��اتذة م��ن خ��الل رب��ط اجلوان��ب النظري��ة بالتطبيقات؛ 

الوق��ت  والرتب���س(،  املذك��رة   ( املي��داين  اجلان��ب  اإعط��اء 
ال��كايف و التاأط��ري اجلي��د؛

 على م�ستوى �ملخ�رجات :
  و�س��ع اإ�س��رتاتيجية ت�سم��ن حتقي��ق فعالي��ة اأك��ر 
للتكوي��ن البيداغوج��ي املمن��وح باملدار���س العليا لالأ�س��اتذة 
ليجعل��ه يرق��ى اإىل م�س��اف املنتظ��رات م��ن قب��ل الو�ساي��ة 
)خمرج��ات التكوي��ن(،اأو املتك��ون نف�س��ه عل��ى ح��د �س��واء.

يف  الأولوي��ات  �سم��ن  امل�س��تمر  التكوي��ن  اإدراج    
حت�س��ني اأداء معل��م التعلي��م الثان��وي ن خ��الل تخ�سي���س 
اأي��ام درا�س��ية و ن��دوات تربوي��ة كم��ا ه��و معل��وم يف العدي��د 
م��ن البل��دان فرن�س��ا،اأمريكا للتكوي��ن و حت�س��ني امل�س��توى و 

ك��ذا التاأهي��ل.
  تكثي��ف التكوي��ن امل�س��تمر ملعلم��ي التعلي��م الثان��وي 
خا�س��ة م��ا تعل��ق منه��ا بتطبيق��ات عل��م النف���س و ك��ذا 

الفارقي��ة.  البيداغوجي��ا 
 

�خلامتة
يحت��اج املجتم��ع يف اإط��ار العملي��ة التعليمي��ة م��ن اأج��ل التفاو���س 
عل��ى مكان��ة ب��ني الأمم اإىل موؤ�س�س��ات ذات م�سداقي��ة  وت��ربز 
اأهميته��ا نتيج��ة ات�س��اع ميادي��ن املعرف��ة وتزاي��د حجمه��ا ب�س��رعة 
وبا�س��تمرار، ولهذا ي�س��تلزم على اأي جمتمع اأن يجعل من اأولوياته 
و�س��ع اإ�س��رتاتيجية مالئم��ة ل�سم��ان م�س��ايرة التق��دم العلم��ي يف 
خمتلف امليادين. وهذا لن يتاأتى اإل بتطوير ال�سيا�سات الرتبوية، 
حت��ى يعمل��وا جميع��ا على تطوير املمار�س��ات البيداغوجية و تفعيل 
طرقه��ا و اأ�س��اليبها املعتم��دة يف التكوي��ن و التدري���س ..وم��ا تق��دم 
ميك��ن اأن يك��ون نقط��ة انط��الق ملناق�س��ة برام��ج تكوي��ن املعلم��ني 
املعل��م  دور  النظ��ر يف  واإع��ادة  وتطويره��ا  امل�س��تويات،  ملختل��ف 

وتقومي��ه.
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�إ�سكالية �ملقال
يف مقالنا هذا نطرح الت�ساوؤلت التالية:

  باأي��ة كمي��ة و كيفي��ة ت�س��تدعي ا�س��تعمالت التكنولوجي��ات احلديث��ة بيئ��ة بيداغوجي��ة م��ن اأجل اإعطاء 
قيمة حقيقية م�سافة لتعّلم الطلبة) بيداغوجيا  تكنولوجيا(؟ 

 م��ا ه��ي الكمي��ة و الكيفي��ة الت��ي بهم��ا ي�س��تطيع التطوي��ر البيداغوج��ي للمدر�س��ني اأن يك��ون حمف��زا و 
مدعما بوا�س��طة ا�س��تعمالت عقالني��ة للتكنولوجيات )تكنولوجي��ا بيداغوجيا(؟ 

يف عهد التنمية املهنية للمدر�سني  faculty development و امل�سار داخل التعليم و التعلم
 Scholarship of Teaching and Learning  ف��اإن اأث��ر توظي��ف التكنولوجي��ات و ا�س��تعمالتها يف 

م�س��ار املدر�س��ني يقت�سي منا هذه الدرا�سة.

م��ن اأج��ل تاأكي��د ه��ذه العالقت��ني نق��رتح « من��وذج تعل��م» اأ�سا�س��ه 
حتلي��ل م��ا تقدم��ه التكنولوجي��ا لتعل��م الطلب��ة: م��ا ه��ي اإذًا العوامل 
الأ�سا�سية للتعلم و التي باإمكان التكنولوجيات تن�سيطها؟ و بغر�س 
التلخي���س نق��رتح خم�س��ة عوام��ل: الإع��الم، التحفي��ز، الن�س��اط، 
التفاع��ل و الإنت��اج.» اإن كان م��ن الفائ��دة اأن تك��ون املعلومات حتت 
الت�سرف فمن املهم اأن يكون املدخل اإىل التعلم يف �سياق حقيقي 
ذي دلل��ة ، حتفي��زي. و بالت��ايل ميك��ن توظي��ف اأن�س��طة معرفي��ة 
عالي��ة امل�س��توى يف اإط��ار م��ن التفاعلي��ة الت��ي حتدثه��ا الو�سعي��ة 
البيداغوجي��ة و الت��ي ت��وؤدي اإع��ادة اكت�س��اب امل�سام��ني و �لط��رق 

م��ن ِقب��ل �ل�س��خ�ص �ل��ذي يتعل��م و يبني و يبن��ي ذ�ته.
 Théories et méthodes pour enseigner et apprendre

(Lebrun، 2005(

 كم��ا يق��دم ه��ذا النم��وذج �س��بكة ق��راءة لفه��م مراح��ل و عوام��ل 
التنمي��ة املهني��ة للمدر�س��ني) املدر�س��ون يتعلم��ون اأي�س��ا( و اإدم��اج 

البت��كار يف املوؤ�س�س��ات) املوؤ�س�س��ات تتعل��م اأي�س��ا(.
لق��د ذكرن��ا يف مق��ال لن��ا ن�س��ر �س��نة 2007 اأن « درا�س��ة خمتل��ف 
املراح��ل الت��ي يقطعه��ا املدّر���س يف م�س��اره مهم��ة لتحدي��د مكان��ة 

مار�سال لوبر�ن 
املعهد البيداغوجي اجلامعي و الإعالميات املتعددة 

)UCL( اجلامعة الكاثوليكية بلوفان
 - لوفان–ل نوف- بلجيكا

تكوين المدرسين؟
 قضية تعلم

 تكنولوجيا  بيداغوجيا  

اإط��ار من��وذج ديناميك��ي  البيداغوج��ي للمدر�س��ني يف  التكوي��ن 
اأن تنظي��م حما�س��رة  اإذا اعتربن��ا  الزم��ن.  للتعل��م م�س��جل يف 
كال�س��يكية ل�س��اعتني ح��ول الأدوات التكنولوجي��ة حمط��ة �سروري��ة 
و مفي��دة، فه��و ل يعت��رب العن�س��ر املح��وري الأهم. هذا الن�س��اط له 
�سل��ة بالقط��ب " معلوم��ات" لنموذجن��ا لك��ن التكوي��ن ) تعلم��ات 
املدر�س��ني( يج��ب اأن يع��د م��ن اأج��ل جتري��ب الأقط��اب الأخ��رى: 
ن��ني، حتدي��د الأهداف  اعتب��ار املع��ارف و التج��ارب ال�س��ابقة للمكوَّ
و الكف��اءات و كذل��ك و�س��ع التكوي��ن يف �س��ياق مع��ني... ه��ذا فيم��ا 
يخ���س القط��ب املتعل��ق بالتحفي��ز؛ اإن الت�سمي��م، �س��كل الأن�س��طة 
التعليمي��ة الواقعي��ة و ك��ذا التجري��ب داخل الق�س��م... ت�س��كل قطب 
" الأن�س��طة"؛ دعم امل�ست�س��ارين البيداغوجيني و مرافقتهم لهذه 
امل�س��اريع و كذا م�س��اطرتهم للممار�س��ات مع مدر�س��يني اآخرين... 
�س��تجّند التفاع��الت املتبادل��ة؛ اإن التق��ومي التكوين��ي اأو التق��ومي 
امل�س��رتك للم�س��اريع املنجزة يف امليدان، الرتقية) مبعناه اللغوي: 
الو�سع يف حركة( و كذا ن�س��ر و توزيع النتائج... �ست�س��كل عنا�سر 
قط��ب " الإنت��اج ". كل ه��ذه املراح��ل للتق��دم املهن��ي) الواج��ب 
اعتبارها ب�سورة منظومية و تفاعلية متبادلة( تقرتب – بطبيعة 
احل��ال – م��ن من��وذج التعل��م املق��رتح) م��ن املعلوم��ة اإىل الإنت��اج( 
 )SOTL( و هي من�سجمة مع اأفكار امل�سار داخل التعليم و التعلم
الت��ي تعت��رب املدر���س م�س��درا اأو اأك��ر للمعرف��ة، و حمف��زا للتعل��م، 

ممار�س��ا مفك��را و باحث��ا متفاع��ال."
نحاول اأن نتو�سع اأكرث فيما يلي هذا احلد�س:

 )SOTL( ه��ل ميك��ن اعتب��ار امل�س��ار داخ��ل التعلي��م و التعل��م
ك�س��ريورة لتعل��م املدر�س��ني؟ ه��ل ي�س��كل الطلب��ة، مهني��و امل�س��تقبل، 
اّلذي��ن يتعلم��ون و يتط��ورون من��ذ ال�س��نوات الأوىل للبكالوري��ا حتى 
اأطروح��ة الدكت��وراه منوذج��ا لتطوي��ر املدر�س��ني؟ ه��ل يتقا�س��م 
املدر�س��ون و الطلب��ة من��وذج تعل��م م�س��رتك) عل��ى امل��دى البعيد(؟

اإن جترب��ة امل�س��ار داخ��ل التعلي��م و التعل��م )SOTL( ي��وؤول اإىل 
النت�س��ار الوا�س��ع داخ��ل اأوروب��ا ليجع��ل من املدر���س الباحث باحثا 
يف ممار�سته املهنية. هذه التجربة قد تو�سع يف ا�ستثمارها كثريا 
يف اأمري��كا ال�س��مالية. اإنه��ا نتيج��ة الهتم��ام بنوعي��ة التعل��م ل��دى 
 )Biggs، 1996، 1999; الطلب��ة اأي نوعي��ة التكوين لدى املدر�س��ني
اجلامع��ات  يف  املدر�س��ني  تكوي��ن  اأن  اإل   .Ramsden، 1992(
ه��ي فك��رة جديدة يف املحيط املوؤ�س�س��اتي ناهي��ك عن فكرة عملية 
خلق نوع من الحرتافية و المتياز من خالل هذا التكوين. األ�سنا 

مت�س��رعني؟ يف منظور تطوير م�س��جل يف الزمن، األ يقت�سي تبني 
فكرة امل�سار داخل التعليم و التعلم )SOTL( مراحل حت�سريية 
حت��ى ل نثب��ط م��ن �س��جاعة املدر�س��ني الذي��ن يعمل��ون - اأ�س��ال - 

على حت�س��ني اأداء درو�س��هم؟
)SOTL( مقدمات   م.د.ت.ت 

التط��ور  ه��ذا  قدم��ت    SOTL تناول��ت  الت��ي  النظري��ات  اإن 
للمدر�س��ني)بع�سهم( كاإنهاء للم�س��ار املهني للمدر�سني. فالت�سرع 
يف تناول��ه ق��د يكب��ح م��ن ت�س��جع العدي��د م��ن املدر�س��ني املجدين يف 

اأداءاته��م التدري�س��ية.
 مر�حل حت�سرية

م��ن املعل��وم اأن مهن��ة التعلي��م مهن��ة متكامل��ة و اأنه��ا غالب��ا م��ا 
تكت�س��ب يف �س��ياق " �س��اف " وخ��ام " م��ن التعل��م باملمار�س��ة

learning by doing . اإن املدر���س يتعل��م مهنت��ه يف املي��دان و 
هو غالبا ما يكون لوحده يف م�س��اره التعلمي...اإن مهنة التدري���س 

كمهن��ة جماعي��ة متحررة ما زالت بعيدة املنال. 
كث��رية ه��ي النظري��ات و النم��اذج الت��ي ت�س��ّور ال�س��نوات الأوىل 
م��ن م�س��ار التدري���س. و بحك��م اختالفه��ا، ه��ذه النم��اذج متفق��ة 
ن�س��بيا لتق��دمي ال�س��نوات الأوىل م��ن التعليم كمراح��ل مثرية للقلق 

)Fuller، 1969(، �س��اأنها �س��اأن:
 1- مرحلة   بقاء )Katz, 1972( و التي فيها تتمثل 

العنا�سر الأ�سا�سية يف مادة التدري�س، املوارد و الدعائم 
الواجب حت�سريها. و يف ما يتعلق بالتفاعل املتبادل، 
ن�ستطيع القول اإن املدر�س هو الذي يقود القارب... و 

الطالب يتفاعل مع التعليمات املحتملة ) منط تفاعلي اأو 
ناقل(.

املراحل التالية خمتلفة من منوذج لآخر اإل اأنها ترتكز غالبا 
على كون املدر�س فيها يكت�سف ف�ساءات للحرية  )درجات 

من احلرية( .
-2 النتب��اه للمتعل��م ال��ذي يبن��ي معارف��ه، النتق��ال م��ن منوذج 

التعليم اإىل منوذج التعلم
(  Barr  & Tagg 1992, Tardif 1995 )

يكت�س��ف  اأداءات��ه  ط��رق  بتجري��ب خمتل��ف  بن��اء جه��ازه   3
 Day،( نف�س��ه كمدر���س، كمبتك��ر بيداغوج��ي، كعام��ل جتدي��د

.)1999
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ح�س��بنا ف��اإن املرحلت��ني الأخريت��ني تتط��ور بطريق��ة تزامني��ة 
و متدخل��ة فيم��ا بينهم��ا. فبع��د ال�س��وؤال الأول « م��اذا �ساأدر���س 
الأ�س��بوع املقب��ل؟» ياأت��ي ال�س��وؤال الث��اين «كي��ف �ساأدّر���س؟» 
اأو ال�س��وؤال الثال��ث «ماه��ي الأن�س��طة الّت��ي �س��اأقرتحها عل��ى 
طاّلب��ي؟». فيم��ا يخ���س التفاع��ل، من��ر اإىل ط��رق ذات تاأث��ري 

م�س��بق اأكرب)حمف��زة( اأو تفاعلي��ة.
البق��اء،  مراح��ل  ع��ن   )Katz، 1972(يتح��دث منوذج��ه،  يف 
الّدع��م و التجدي��د. كم��ا حت��دث Huberman، 1993( ( ع��ن 

مراح��ل الكت�س��اف، البق��اء و التجري��ب... و احلركية.
لتطوي��ر  منوذج��ا   Dreyfus & Dreyfus  (1986) اق��رتح 
الكف��اءات يرتك��ز عل��ى مراح��ل تط��ّور املدر���س اخلم���س التالي��ة: 
جدي��د، مبت��دئ، ك��فء، متقن، خبري. هذا النموذج انت�س��ر ب�س��كل 

وا�س��ع يف ع��امل الحرتافي��ة: لق��د طب��ق  (Benner ،1995( هذا 
النم��وذج عل��ى مهني��ي التمري�س.

و قريب��ا م��ن مفه��وم التنمي��ة املهني��ة للمدر�س��ني و ع��ن العنا�س��ر 
 )Paquay 1994 ) الواقعي��ة للمهن��ة و ع��ن �س��خ�سية املدر���س ق��دم
�س��ورا ع��ن كل م��ن املدر���س التقن��ي، املمار���س احل��ريف، املعل��م 
و  الجتماع��ي.  الفاع��ل  ال�س��خ�س،  املفك��ر،  املمار���س  ن،  املك��وَّ
بالن�سبة اإلينا فاإن هذه املراحل اأو امل�ستويات) التي من املمكن اأن 
متت��د ع��رب الزم��ن م��ن �س��نتني ل��دى بع�س من املدر�س��ني اإىل ع�س��ر 
ل��دى اآخري��ن( ه��ي – و �س��تبقى- ع��ن الأغل��ب �س��ابقة لتط��ورات 
 .)SOTL( اآتية كالتي �سوهدت يف امل�سار داخل التعليم و التعلم
يقرتح ال�سكل املوايل �سورة لهذا التطّور الّذي يجمع م�سطلحات 

تقرتحه��ا النماذج.

 Huberman و هكذا يف امل�ستوى الأدنى، نحن اأمام مراحل
Huber-  و هك��ذا يف امل�س��توى الأدن��ى، نح��ن اأم��ام مراح��ل

 Dreyfus للبقاء و الكت�س��اف، اجلدد و املبتدئون عند man

عن��د  التقن��ي  املدر���س  و  املتك��ّون  املعّل��م   ،& Dreyfus
Paquay. يف امل�س��توى الأو�س��ط، تظه��ر مراح��ل التجري��ب و 
احلرك��ة ل���� Huberman املدر���س الك��فء و الفّع��ال عن��د 

ال�س��خ�س  و  احل��ريف  املمار���س   ،Dreyfus & Dreyfus
عن��د Paquay. اأخ��ريا عل��ى امل�س��توى الأعل��ى و الأبع��د، جن��د 
خب��ري Dreyfus & Dreyfus. احل��ريف املفّك��ر و الفاع��ل 
اأّنهم��ا  املقاب��ل  يف  لن��ا  يب��دو   Paquay ل�����  الجتماع��ي 

ُر به��ا. ينتمي��ان اإىل م�س��تويات علي��ا �س��ُنذكِّ

�هتمام باملتعّلم، �أن�سطة، تكّيف...

حتّكم بيد�غوجي، �أجهزة بيد�غوجية، �بتكار...

�كت�ساف، معلومات، معارف...

�سكل  1. نحو تعليم امتيازي

ACOT جدول1 : خمتلف مراحل التطّور التكنو-بيداغوجي ح�سب

ACOT مع نتائج LOTI جدول 2 : مقارنة م�ستويات

 دور للتكنولوجيات يف �لتطوير �ملهني للمدر�سني
ه��ذه املراح��ل املختلف��ة تتنا�س��ب م��ع املراح��ل الظاه��رة يف اإطار البح��وث ..... حول حتّكم املدر�س��ني يف التكنولوجي��ات. فاجلدول التايل 

يقّدم نتائج بحوث 

على �سبيل التمرين، ندعو القارئ اإىل اإدماج امل�ستويات املختلفة املعرو�سة يف اجلدول )1(، خمتلف املراحل املو�سوعة يف مقاربة 
LOTI، تنفيذ م�ستويات التكنولوجيا (Levels of Technology Implementation( الّتي نقّدمها ب�سرعة يف اجلدول اأدناه. تقودنا 

 CBAM هذا النموذج م�ستوحى من .)Moersch، 1995( هذه املراحل اإىل ا�ستعمال ”بقية م�سافة” تكنولوجيات يف التعّلم
.(Hall & Loucks, 1979( )منوذج اعتماد ي�ستند اإىل الهتمامات( (Concerns-Based Adoption Model(

ه��ذا يعطين��ا ع��دًدا معت��ربا م��ن املوؤ�س��رات ل��دور مفرت���س للمرافق��ة اأو حّت��ى ملع��ّدل التكنولوجي��ات يف التنمية املهنية للمدّر�س��ني. �س��يقوم 

ACOT المراحل حسب و�سف املراحل

املدخل يكت�سف الأ�ستاذ الأ�س�س، مبادئ ا�ستعمال ت.اإ.ا

التبني ي�ستعلم اأكر حول ا�ستعمالت الأدوات، بطريقة تقليدية غالبا و ل�ستعمالته ال�سخ�سية

التاأقلم يبداأ با�ستعمال احلا�سوب يف التطبيقات الف�سلية )داخل الق�سم(

التحّكم ُيدخل ا�ستعمال احلا�سوب )اإىل جانب اأدوات اأخرى( يف اأعمال الطلبة: م�ساريع اأعمال جماعية

ابتكار يبدع اأ�سكال جديدة للعمل و ُيحّول بع�س الربجميات من هدفها الأّويل

LOTI مستويات مالحظات اأ�سا�سية ACOT العالقة مع

دون استعمال :0 مستوى عدم ا�ستعمال احلوا�سيب يف الق�سم.

تحسيس :1 مستوى ا به. املدر�س هو الّذي ي�ستعمل احلا�سوب ا�ستعمال خا�سًّ مدخل

اكتشاف :2 مستوى النتباه من�سب على التعّلمات التقنية اأكر من املحتويات. تبّني

ولوج :3 مستوى الطلبة ي�ستعملون الأدوات احلا�سوبية اإىل جانب الدرو�س. تكييف

احتواء التكنولوجيات للتعّلمات و امل�ساعدة يف حل م�سكالت حقيقية. إدماج :4 مستوى حتّكم

امتداد :5 مستوى م�سروع الطلبة يخرج من الق�سم و ي�سبه م�ساريع احلياة املهنية. ابتكار

التطبيقات املحّللة جّيدا ت�سبح اأكر فاأكر متقنة. إتقان :6 مستوى

   ACOT ) Apple Classrooms of Tomorrow( ) Dwyer، 1991; Apple، 1995 (
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الق��ارئ – ب��دون عن��اء – بالرب��ط ب��ني ه��ذه املراح��ل لال�س��تعمال 
البيداغوج��ي للتكنولوجي��ات و الّت��ي ت�س��اهم يف التطوي��ر املهن��ي 

للمدّر�س��ني. )اأنظ��ر �س��كل )1( عل��ى �س��بيل املثال(.

 “ بديهيات ” جتريبية
به��دف دع��م – بع���س ال�س��يء - ه��ذا التط��ّور املمك��ن للمدر�س��ني 
يف اإط��ار تكنولوج��ي، لحظن��ا ممار�س��ات املدر�س��ني يف خمتل��ف 

الو�س��ائل املتوف��رة يف قاع��دة انرتن��ت للدرو���س يف جامعتن��ا
 )iCampus املرتك��زة عل��ى Claroline(. اإّن الفر�سي��ة اجلريئ��ة 
الّت��ي نق��وم به��ا ه��ي اأّن ا�س��تعمال ه��ذه الو�س��ائل ميك��ن اأن يعك���س 
طبيع��ة اجله��از البيداغوج��ي املو�س��وع. و بذلك فاإّن الو�س��ائل مثل 
"وثائق و روابط" اأو "و�سف الدرو�س" تتنا�سب مع اأجهزة ذات 

طابع تلقيني، و و�سائل مثل "العالنات" و "الفوروم" تدل على 
مكّونات اأكر تفاعلية يف اجلهاز و اأخريا و�سائل مثل "مترينات" 

اأو "اأ�س��غال" تكون عالمة للنموذج التحفيزي اأو املوؤ�س��ر.
ا�س��تعمالت خمتل��ف  بتحلي��ل   2007 و   2004 �س��نتي  قارن��ا  لق��د 
الو�س��ائل م��ن ط��رف املدّر�س��ني. باعتب��ار اأّن ع��دد الدرو���س يف 
القاع��دة الرقمي��ة ق��د ت�ساعف��ت ب��ني هات��ني ال�س��نتني )انتق��ل م��ن 
فيم��ا  من�س��جما  تط��ّوًرا  ف��اإّن   ،)2000 اإىل  در���س   1000 ح��وايل 
يخ�ّس الطرق البيداغوجية )عدم تطّور البيداغوجيا( �سيقودنا 
اإىل م�ساعفة ا�س��تعمال الو�س��ائل. يبنّي لنا ال�س��كل املوايل النتائج 

��ل اإليه��ا: املتو�سَّ

iCampus ل�سكل 2:  تطّور ا�ستعماالت خمتلف الو�سائل داخل قاعدة فوروم

تب��نّي ه��ذه النتائ��ج )Lebrun 2008( مي��ل نح��و التط��ّور باجت��اه 
اأمن��اط بيداغوجي��ة )جدي��دة( اأك��ر تفاعلي��ة و حتفيزي��ة و تقّل�س 
وا�س��ح لالأمن��اط الأك��ر تلقيني��ة. ه��ذا التط��ّور الع��ام ُماَلح��ٌظ يف 
ع التكنولوجي��ات التط��ّور  جم��ال زمن��ي لثل��ث �س��نوات... فه��ل ت�س��رِّ

البيداغوج��ي للمدّر�س��ني؟
تبنّي البحوث الأكر حداثة، املرتكزة على درا�سات

ال��ّذي   SAMR من��وذج   ،Puentedura )2008(
ي�س��ف اأمن��اط تكّف��ل )و الو�س��ائل( املدر�س��ني بالتكنولوجي��ات. 
يف ه��ذا النم��وذج ياأت��ي امل�س��تويان الأدني��ان املتعّلق��ان بالو�س��ائل 
اأو بالتكنولوجي��ات ليكّم��ال )م��ن خ��الل وظائفيتهم��ا( تعليم��ا ل 
يتغ��رّي متام��ا. يتح��ّدث Puentedura ع��ن تكمل��ة اأو حت�س��ني 
يف الأن�س��طة الكال�س��يكية. يتعّل��ق امل�س��تويان الأدني��ان مبراجع��ة 
�س��املة و عميق��ة للتعلي��م. يتح��ّدث Puentedura اإذًا ع��ن حتّول 

ب��ل اإع��ادة تعري��ف )دور امل��وارد، دور املدّر�س��ني(. و م��ن خ��الل 
اأبحاثن��ا )Lebrun 2013 ( حت��ت الطب��ع يظه��ر اأّن اأث��ر املرافقة 
البيداغوجية للمدّر�سني تظهر اأكر على امل�ستويات العليا )تغيري 

و اإع��ادة تعري��ف(.  

 خال�سة حلّد �لآن
و ب�س��ورة اأدق، يعر���س ال�س��كل اأدن��اه اأغل��ب النم��اذج الّت��ي 
قدمناه��ا و ينّظمه��ا يف �س��كل مراح��ل ممكن��ة )م��ن جدي��د 
ميكن للتدخالت اأن تظهر بالعالقة مع ال�سياقات و �سخ�سية 
املدّر�س��ني(. كم��ا تفت��ح الب��اب ملراحل �س��تكون اأك��ر حتليال يف 
النق��اط التالي��ة )التفكريي��ة، التفاع��ل، التع��اون...( و ذل��ك 
عن��د احلدي��ث ع��ن SOTL )امل�س��ار داخ��ل التعلي��م و التعل��م(.

ل�سكل 3. تنظيم املراحل املقرتحة من اأجل التطوير املهني للمدّر�سني.
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  �مل�سار د�خل �لتعليم و �لتعّلم... للذهاب بعيد�
  لق��د اأدخلن��ا)Dreyfus & Dreyfus )1986 بع���س ال�س��يء 
يف املراحل الالحقة التي �سنتعر�س لها هنا. تتمثل اخلربة يف 
اتخ��اذ موق��ع تفك��ريي جت��اه احل��الت املالحظ��ة، و مقارنته��ا 
مبب��ادئ، من��اذج و اتخ��اذ ق��رارات جديدة. و م��ن جهته اقرتح 
علين��ا )Paquay )1994 من��وذج املمار���س املتفك��ر و الفاع��ل 
اأبح��اث  ف��اإن  التكنولوجي��ات،  م�س��توى  عل��ى  و  الجتماع��ي. 
فق��د   SAMR من��وذج  اأم��ا  البت��كار،  اإىل  قادتن��ا   ACOT

قادن��ا اإىل من��وذج اإع��ادة حتدي��د الأدوار...
اإن الف��رق ب��ني من��وذج التعلي��م املمت��از و من��وذج امل�س��ار داخ��ل 
التعلي��م و التعل��م ت��ربز م��ن خ��الل ك��ون املدر���س يف ح��د ذات��ه 
يعتقد اأن جهازه التعليمي متكامل و اأن الق�سم عبارة عن حقل 

للتحقي��ق و البح��ث م��ن اأج��ل التقدم يف ه��ذا التطور.  
ال��ذي  ه��و   BOYER    )1990( ف��اإن  الكتاب��ات،  ح�س��ب  و 
خمتل��ف  عل��ى  بتطبيق��ه   Scholarship م�سطل��ح  كر���س 
قطاع��ات العم��ل لالأكادميي��ة و لقطاعاته��ا الثالث��ة التقليدي��ة 
) التعلي��م – البح��ث - اخلدم��ات(. و ق��د و�سع��ه بع��د بح��ث 
مّولت��ه موؤ�س�س��ة كارجن��ي لتطوي��ر التعلي��م.  و عل��ى اإث��ره تو�س��ل 
اإىل �س��رورة ع��دم اعتب��ار التعلي��م كمهم��ة معزول��ة فح�س��ب و 
اإمنا مهمة مدجمة �سمن احلياة الأكادميية: ومن هنا اقرتح 

البح��ث(، م��ن  )قريب��ة      Scholarship of discovery

 Scholarship of integration   ) طاب��ع ب��ني امل��واد و مو�س��وع 
يف �س��ياق(، Scholarship of application   و اأخ��ريا

يق��رتح     دق��ة  اأك��ر  ب�س��ورة  و   .Scholarship of teaching  
ي��ات حّت��ى تتمّك��ن البت��كارات   )Shulman )1999ث��الث خا�سّ
الفكري��ة اأو الفني��ة م��ن اأن تن��درج �سمن التعليم املمتاز و ذلك 

ب��:
 جعل الن�ساط قابال للتداول، 

 جعل��ه مو�سوع��ا خا�سع��ا للنق��د و التقيي��م م��ن ِقَب��ل 
�س��ه،  جمتمع ُموؤَ�سِّ

 ي�س��تغل الأع�س��اء املنتم��ني اإىل القاع��دة الرقمي��ة 
النتائ��ج و يبن��ون عليه��ا و يتو�ّس��عون فيه��ا اأك��ر.

... و يف خال�س��ة ه��ذا اجل��زء م��ن املق��ال نق��رتح ت�سني��ف 
ب��ني:  ميّي��ز  ال��ّذي   Kreber )2002(

حت�س��ني  عل��ى  يبح��ث  ملّر���سٍ  التعلي��م  يف  المتي��از   
ُيدِخ��ل م�س��روعا  ذات��ي، ي�س��ارك يف عملي��ات التكوي��ن، 

بيداغوجي��ا...
بالنظري��ات  يهت��م  ملدّر���سٍ  التعلي��م  يف  اخل��ربة   
اأن�س��طة  خ��الل  م��ن  ممار�س��ته  ُيقّي��م  البيداغوجي��ة، 

. . . ف�سلي��ة
نتائج��ه،  ين�س��ر  ملدّر���سٍ   SOTL التعلي��م  يف  الحرتافي��ة   

يخ�سعه��ا للنق��د...
مدّر�س��ا  اجلّي��د”  ”املدّر���س  ي�سب��ح  الطريق��ة  به��ذه  و 

�ل�سكل �أدناه ينمذج خمتلف �ملر�حل �لّتي حتّدثنا عنها. تت�سّكل من �لدرجات �للّتي من خاللها يتقّدم �ملدر�ص يف تطّوره �ملهني.  

تبّني، حتّكم من طرف �ملجتمع

�لتعليم �ملمتاز: �لطريق نحو �لتمّيز

اهتمام باملتعّلم، اأن�سطة، تكّيف...

حتّكم بيداغوجي، اأجهزة بيداغوجية، ابتكار...

حتليل، تقييم، منذجة...

جمهرته، اإخ�ساعه للنقد...

اكت�ساف، معلومات، معارف...

S
T 
O 
L

بامتي��از. مدر�س��ا  مهن��ة”،  ”رج��ل  حمرتف��ا، 

ك��ون  م��دى  ال�س��كل  له��ذا  تفّح�سن��ا  عن��د  جّي��دا  ن��درك 
الفاع��ل  و  املفّك��ر  املمار���س  و   Dreyfus & Dreyfus خب��ري 

.SOTL يف  مقّدم��ا  جت�س��دوا   Paquay ل���  الجتماع��ي 

  منوذج لتعّلم �ملدّر�سني
”منوذجن��ا”  ل���  الأ�سا�س��ية  باملّكون��ات  �س��ابقا  رن��ا  َذكَّ لق��د 
��ر الآن فق��ط مب�سدره��ا. من اأج��ل معاينة اأثر  التعّلم��ي. فلُنذكِّ

تكنولوجيات الأعالم و الت�سال يف تعّلم الطلبة، در�سنا ثالث 
ط��رق خمتلف��ة لكّنه��ا متقاطع��ة )Lebrun )2007: متطلب��ات 
املجتم��ع فيم��ا يخ���سّ كف��اءات مدر�س��ي امل�س��تقبل )مث��ال: 
التفكري النقدي و العمل اجلماعي(، اإ�س��هامات علوم الرتبية 
فيم��ا يخ���س املع��ارف ح��ول التعّل��م )مث��ال: البح��ث الوثائق��ي 
و التعّل��م التع��اوين( و الدرا�س��ات املنج��زة ح��ول �س��روط و 
اأث��ر التكنولوجي��ات احلديث��ة يف الرتبي��ة )مث��ال: الول��وج اإىل 
”ت.اإ.ا” و الكمبيوت��ر املعتم��د للعم��ل  ”اإ”   يف    املعلوم��ات 

التع��اوين ”اإ”   يف   ”ت.اإ.ا”).

ال�س��كل اأدن��اه يعي��د ه��ذا النم��وذج يف �س��كل ب�س��يط و حي��وي و الذي 
نف�ّسره بالعالقة مع التعّلم عند طالب ما.

الطال��ب  متن��اول  يف  م��وارد...(  قبلي��ة،  )مع��ارف  معلوم��ات 
ال��ّذي يق��وم باأن�س��طة )حتلي��ل، تركي��ب، مقارن��ة، نق��د...( ح��ول 
ه��ذه املعلوم��ات. اإنتاج��ات )مع��ارف جدي��دة، معطي��ات، كف��اءات 
جدي��دة، حل��ول مل�س��كلة، عم��ل نهاي��ة الدرا���س...( َتنُت��ج م��ن ه��ذا 

الن�س��اط. التحفي��ز و التفاع��ل هم��ا حم��ّركا ه��ذا امل�س��ار. 
يف ه��ذا املق��ال و نظ��را للمو�س��وع، نرّك��ز عل��ى عن�سري��ن هاّم��ني و 
قليل ما تناولتهما الوثائق حلّد الآن بتو�سيحهما يف اإطار التطوير 

املهني ملدّر�س ما:
 ر�ب��ط للفع��ل �لرجع��ي �ل��ّذي يرب��ط ب��ني �إنت��اج 
”نهائي” لطور و بني �ملعطيات �لأولّية (معلومات) لطور 
لح��ق. و هك��ذا )ط��ور 1(، اأّول ن�س��اط )للتعّل��م اأو التعلي��م( 
يعط��ي جم��ال لإنتاج �س��يكون حمّلال كما ينبغي، موّزعة و من�س��ورة 
يف الطور الثاين. يف هذا الطور الأول يتبع الأ�ستاذ تكوينا يف معهد 
تكوين املعّلمني )معلومات(، يبني جهازا )اأن�سطة( مع فريق من 
املدر�س��ني )تفاع��ل( و يجم��ع تقيي��م الطلب��ة )اإنت��اج(. يف الط��ور 
الث��اين )ط��ور 2(، ه��ذا التقيي��م )معلوم��ات( ُيحلَّ��ُل )اأن�س��طة(، 

�ل�سكل 5. منوذج مب�ّسط و حيوي للتعّلم
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يتي��ح لعر���س يف ”ي��وم لالبت��كارات البيداغوجي��ة” )تفاع��ل( و 
لن�س��ٍر يف اإط��ار جمعي��ة بيداغوجي��ة دولي��ة )اإنت��اج(. الأ�س��تاذ على 

...SOTL طري��ق
م��ّدة �لط��ور. بالفع��ل، ميك��ن له��ذا الط��ور م��ن التعّل��م اأن 
ياأخ��ذ ع��ّدة دقائ��ق )فك��رة ق��د تدعون��ا بق��ّوة اإىل تغي��ري ت�س��وري و 
حت��ّدد موقفن��ا الآين( اأو ع��ّدة �س��نوات. اإّن التط��ور املهن��ي ياأخ��ذ 
وقت��ه �س��واٌء تعّل��ق باحل��ريف اأو باملدر���س. يف ح��الت املدر���س، ف��اإّن 

م��ّدة الط��ور الّت��ي نعر�سه��ا تتداخ��ل م��ع ال�س��نة الأكادميي��ة: اإّن 
”جترب��ة بيداغوجي��ة” حمّلل��ة جّي��دا ت��وؤّدي اإىل ا�ست�س��رافات غالبا 
ما تكون جمّربة اأح�س��ن من ال�س��نة املوالية. هكذا ت�س��ري ”وترية” 

املدر�س��ني.
با�ستعمال هذا النموذج لفهم اأف�سل ملهنة املدر�سني )من التعليم 
املمتاز اإىل امل�سار داخل التعليم و التعّلم(، ن�سل اإىل اجلدول 3.

1الطور 

مرحلة التحفيز الأويل حتفيز 1 ة و اأرغب يف حت�سينها  ة اأو �ساأقوم بتقدمي ح�سّ قّدمت ح�سّ
اأو اأجعلها مثرية لالهتمام... 

مرحلة املعلومات 1معلومة  اأقوم ببع�س البحوث على الواب، اأ�سارك يف منتدى للمركز 
البيداغوجي ملوؤ�ّس�ستي...

مرحلة الأن�سطة 1ن�ساط  تي، اأكون حري�سا فيما يخ�س  ر لالأف�سل، اأقّدم ح�سّ اأح�سّ
الأ�سئلة و رّد فعل الطلبة... 

تبادلت اأوىل غري ر�سمية 1تفاعل  تي  اأتناق�س يف الأمر مع زمالء، اأطلب تقييما تكوينيا حل�سّ
من م�ست�سار بيداغوجي...

 2الطور 
SOTL

جمع املعطيات ،1اإنتاج 
2معلومة 

اأتلّقى املعطيات املتعّلقة بح�سّتي، اأحاول تف�سري النتائج، 
اأقوم بو�سع فر�سيات...

حتفيز البحث 2حتفيز  اأراجع الأدب، زمالئي عملوا على هذا من قبل، اأريد اأن 
اأعرف املزيد...

مرحلة التحليل و التفكري 2ن�ساط  تي، اأوؤّكد اأو اأنفي فر�سياتي... اأبني جهاز جديد حل�سّ

تفاعل و نقد 2تفاعل  اأقوم بهيكلة ا�ستنتاجاتي، اأعر�سها ق�سد تبادل املمار�سات، 
اأتناق�س مع زمالء...  

ن�سر 2اإنتاج  قمت بالت�سجيل يف موؤمتر للبيداغوجيا لكي اأقوم بعر�س 
نتائجي... 

توزيع )ترويج( 2اإنتاج  اأ�ساعد زمالء من اأجل حتويل ح�س�سهم، �سرت )اأحّب( 
اأميل اإىل البيداغوجيا...

جدول 3. �لتطّور �ملهني يف مرحلتني للتعّلم

4- �خلال�سات
اقرتحن��ا يف ه��ذا املق��ال فر�سّي��ة بع��دد كب��ري م��ن النم��اذج الّت��ي 
متّث��ل خمتل��ف مقارب��ات التط��ور املهن��ي للمدر�س��ني )يف املحي��ط 
البيداغوج��ي و التكنولوج��ي(. لق��د قمن��ا بتنظيمه��ا يف �سل�س��لة 
حمتمل��ة ت�س��ف خمتلف املراحل الّتي مير عليها املدر�س��ون الّذين 

يتط��ّورون مهني��ا.
اإّن مقاربتنا متفّردة يف اأكر من طريقة:

- غالب��ا م��ا تك��ون تاكتاب��ة ح��ول التط��ّور ”الع��ادي” للمدر�س��ني 
)الطري��ق نح��و تعّل��م ممتاز( منف�سلة عن امل�س��ار داخل التعليم و 
التعّلم SOTL. فهذا ي�سكلل خطرين: من جهة، ينق�سها مراحل 
تق��ود زمالءن��ا اإىل عتب��ة SOTL و م��ن جه��ة اأخ��رى، ه��ذه الكيفي��ة 
يف تق��دمي الأم��ور يثب��ط حّت��ى ال�س��تعدادات الكب��رية. اإّن املي��زة 
يف طريقتن��ا يف القي��ام بالأم��ور )ع��ن طري��ق اإدخ��ال SOTL يف 
مقّدماته��ا( ُتظِه��ر �س��رورة اأخذ الّزمن بع��ني العتبار يف التطور، 

زم��ن التعّل��م املهنة.
- لق��د اأظهرن��ا كي��ف اأّن التكنولوجي��ات ميكنه��ا اأن تراف��ق ه��ذا 

التط��ّور. اإّن املراح��ل الّت��ي نربزه��ا ع��ن طري��ق بح��وث ACOT اأو 
الّت��ي  للمراح��ل  متام��ا  املتوافق��ة   LOTI من��اذج  طري��ق  ع��ن 
تقّدمها النماذج الكال�س��يكية للتطور املهني كما يبّينه ال�س��كل 2.

- لق��د اأدجمن��ا اأخ��ريًا جمم��وع ه��ذه العتب��ارات يف خمط��ط ع��ام 
للتعّل��م اأو بطريق��ة اأف�س��ل يف مرحلت��ي تعّل��م متتابع��ة: ذل��ك ال��ّذي 
 SOTL ����يخ���س التعلي��م املمت��از )مرحل��ة 1( و ال��ّذي يتعّل��ق ب

)املدّر���س، باح��ث يف التعلي��م، مرحل��ة 2(.
- يف اخلت��ام، لق��د قمن��ا بعر���س ج��دول )ج��دول 3( ُيظِه��ر 
طريقا ممكنا لتطّور املدّر�سني، كذلك طريق مهم كما اأهمّية 

التكنولوجي��ات يف كونه��ا ج��زءا من التط��ّور اأو ل.
ل��ة ق�س��د اإع��داد -  م��ن ال�س��روري اإجن��از اأبح��اث حم��ّددة و مف�سّ
و ب�س��كل نهائ��ي – راب��ٍط ب��ني ”ا�س��تعمالت التكنولوجي��ات من اأجل 
التعّل��م” و ”التط��ّور املهن��ي للمدّر�س��ني”. ت�س��ّطر ه��ذه ال�سفح��ات 

بع�س ال�س��طور لطريق البحث هذا.            
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�ملقدمة: 
ح�ساري��ة  �س��رورة  احلديث��ة  التكنولوجي��ات  ا�س��تعمال  اأ�سب��ح 
للطلبة و الأ�ساتذة. لهذا حتتل هذه التكنولوجيات مكانة مرموقة 
ل��دى الفاعل��ني يف املي��دان الرتب��وي و لدى متخذي القرار من اأجل 
حت�س��ني امل��ردود البيداغوج��ي على م�س��توى الطرائ��ق و امل�سامني. 
يرى كل منp. 179(  Depover، Karsenti et Komis ،2006( اأن 
التكنولوجي��ات احلديث��ة متن��ح فر�س��ة اإع��ادة التفك��ري و التمرك��ز، 
يف الزم��كان، التب��ادلت ب��ني املدر�س��ني و التالمي��ذ و يفت��ح بذل��ك 
مم��رات جدي��دة لأن�س��طة تعلمي��ة و تكويني��ة". ل��ذا عمل��ت ال��دول 
الإفريقي��ة عل��ى اإدم��اج ه��ذه التكنولوجي��ات يف التعلي��م الع��ايل و 
غ��ريه وف��ق م��ا ج��اء م��ن نتائ��ج و تو�سي��ات و التزامات لقاء تون���س. 
كل ه��ذا م��ن اأج��ل جمتم��ع معرف��ة منفت��ح عل��ى ح�س��ارات الع��امل 

املعا�سرة.

 Abderrezak Mkadmi، Al )2007( ( و قد اأ�سار كل من 
)Marc Minon )2003(

) ، اإىل اأن ال��دول ال�س��ائرة يف طري��ق النم��و، بالرغ��م م��ن نق���س 
الإمكان��ات املادي��ة و التكويني��ة و الت�سالي��ة و امل��وارد الب�س��رية 
العلمي��ة،  تعم��ل عل��ى ا�س��تغالل كل الإمكان��ات املتوف��رة يف مي��دان 
التكنولوجي��ات خا�س��ة م��ا تعل��ق بالأنرتن��ات م��ن اأج��ل الرتقي��ة 
تتمث��ل  و  ب��كل م�س��توياته.  التعلي��م  البيداغوجي��ة يف  بالتج��ارب 

املدر�س��ة العلي��ا لالأ�س��اتذة منوذج��ا يف ه��ذا امل�س��ار) انظ��ر مق��ال 
نف���س الكاتب��ة يف الع��دد 02 م��ن ه��ذه املجل��ة(..

ينق�سم مقالنا هذا اإىل ق�سمني كبريين:
 جانب نظري.

 جانب بحثي) املنهجية، النتائج و حتليلها(
ليخت��م بتق��دمي اخلال�س��ات الأولي��ة له��ذه الدرا�س��ة و ب�سل�س��لة م��ن 

القرتاحات حول خطط العمل امل�س��تقبلية.

 �سياق �لدر��سة و �لإ�سكالية
و الغاب��ون – عل��ى غ��رار ال��دول ال�س��ائرة يف طري��ق الن��وم - عم��ل 
عل��ى ت�س��جيع التعلي��م و حم��و الأمي��ة. و من��ذ ا�س��تفحال ظاه��رة 
اإدم��اج التكنولوجي��ات احلديثة يف التعليم، تكفل بتعميمها. و هذا 
م��ا اأكدت��ه توجيه��ات احلكوم��ة الغابوني��ة يف تقريره��ا ل��� 2010 ع��ن 

الو�س��ع العام.
التكوين��ي  امللتق��ى  املج��ال  ه��ذا  يف  املقام��ة  املب��ادرات  م��ن  و 
لال�س��تعمال البيداغوج��ي للحا�س��وب ال��ذي نظمت��ه مايكرو�س��وفت 
بالثانوي��ة الدولي��ة ج��ون و ب��ارث دي�ّسا�س��ا لفائ��دة ع��دة مدر�س��ني 
قدموا من خمتلف موؤ�س�سات التعليم الثانوي للعا�سمة الغابونية.

اأم��ا يف املدر�س��ة العلي��ا لالأ�س��اتذة، فبالرغ��م م��ن اجله��ود املبذولة 
ق��ة للمبتغ��ى  تبق��ى ا�س��تعمالت التكنولوجي��ات احلديث��ة غ��ري حمقِّ
له��ا، ب�س��بب �س��به ا�س��تحالة مك��وين امل�س��تقبل من التكي��ف معها ما 

» تكنولوجيات اإلعالم و االتصال في التكوين األولي 
للمدرسين في المدرسة العليا لألساتذة بليبروفيل« 

د. �أنا�ستازي �أوبونو مبا 
املدر�سة العليا لالأ�ساتذة

- ليربوفيل

دام��وا مل يتلق��وا تكوين��ا متعلق��ا بالتحكم يف كفاءات ا�س��تعمالتها. 
Larose كم��ا كت��ب ،Rogers 2000  ذل��ك لأن��ه، و كم��ا اأ�س��ار اإلي��ه

و  للخط��ب  الطلب��ة  و  الطالب��ات  تعر���س  ف��اإن"   ،Al و2002    
ال�س��تعمالت املتعلقة بالتكنولوجيات احلديثة من ِقَبل املدر�س��ات 
و املدر�س��ني املحنك��ني و التقاط��ع م��ع ه��وؤلء تب��دو مكّون��ة لأح��د 
عوام��ل امل�س��جعة لحتم��الت نق��ل الكف��اءات املتعلق��ة باملعلوماتي��ة 
املنتج��ة يف املحي��ط اجلامع��ي عل��ى م�س��توى الأداءات الحرتافي��ة 
 Louise Marchand 2005املبدع��ة". و يف نف���س ال�س��ياق  اأ�س��ار
اإىل اأن مك��وين امل�س��تقبل يف حاج��ة اإىل من��اذج. و ل�س��رح مقولته��ا 
كتبت املوؤلفة تقول:" اإذًا يف �سياق تكوينهم عليهم اأن يعاي�سوا هذا 
الإدم��اج للتكنولوجي��ات و البيداغوجي��ا: عليه��م اأن يتحينوا فر�س 
معاي�س��ة التكنولوجيات داخل درو�س��هم... و عليه فمن ال�سروري 
اأن يح��وي تكوي��ن املكون��ني تطبيق��ات عم��ا يج��ب اأن يقوم��وا ب��ه يف 

اأداءاته��م املهني��ة امل�س��تقبلية".
اأي�س��ا، فمن��ذ م��ا يق��رب ال�س��نتني عملت املدر�س��ة العليا لالأ�س��اتذة 
عل��ى ال�س��تعداد لتطبي��ق نظ��ام L.M.D     به��دف حتدي��ث نظ��ام 
ال�س��هادات اجلامعي��ة و ان�س��جام م�س��ارات التكوي��ن ليتطاب��ق م��ع 

الأنظم��ة الأوربية الأكر تطورا...

  �لت�ساوؤلت �ملنهجية
نحاول يف درا�ستنا هذه الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية:

 لأية غايات ي�ستعمل مكّونو املدر�سة العليا لالأ�ساتذة 
التكنولوجيات احلديثة؟

  ما تاأثري اأداءات املكونني يف اأداءات مدر�سي امل�ستقبل؟
 هل ي�ستجيب التكوين يف التكنولوجيات احلديثة 

باملدر�سة العليا لالأ�ساتذة حلاجات التطوير املهني ملدر�سي 
امل�ستقبل؟

  ما هو ت�سور املكّونني جتاه اإدماج التكنولوجيات 
احلديثة يف التعليم؟

  ما طبيعة تكوينهم و ما م�ستوى كفاءاتهم من اأجل 
اإدماج التكنولوجيات احلديثة يف اأداءاتهم التعليمية؟

  ما موانع اإدماج التكنولوجيات احلديثة يف الأداءات 
املهنية لهوؤلء املدر�سني و كيف يتم جتاوزها؟

و م��ن اأج��ل الإجاب��ة ع��ن ه��ذه الت�س��اوؤلت طرحن��ا فر�سي��ة عام��ة 

مفادها:
   �لفر�سيات

يب��دو م�س��توى كف��اءات املكون��ني يف التكنولوجي��ات احلديث��ة غ��ري 
كاف لالإدم��اج البيداغوج��ي الفع��ال للتكنولوجي��ات احلديث��ة يف 

ال�س��ياق املدر�س��ي ملدر�س��ي امل�س��تقبل.
و م��ن ه��ذه الفر�سي��ة الأ�سا�س��ية تنبث��ق فر�سي��ة فرعي��ة: ن�س��بة 
ا�س��تعمال التكنولوجيات احلديثة لدى  املكونني غري كاف لتاأطري 

مدر�س��ي امل�ستقبل.

   �لأدو�ت
م��ن اأج��ل تثبي��ت اأو تفني��د الفر�سيت��ني مت اإع��داد ا�س��تبيان يك�س��ف 
عن معطيات خا�سة باملكونني، حتديد كفاءاتهم و اأداءاتهم فيما 

تعل��ق بالتكنولوجي��ات احلديثة و جمع اآرائهم حول هذه الأدوات.
اأ�س��تاذا   139 و اختب��اره عر���س عل��ى  ال�س��تبيان  اإق��رار  بع��د  و 
دائم��ا باملدر�س��ة العلي��ا م��ن ب��ني 164. و تلقين��ا 109 اإجاب��ات اأي 

%75. و ق��د متح��ورت الأ�س��ئلة ح��ول اأربع��ة اأركان:

 ركن تعلق باملعلومات اخلا�سة بالأ�ساتذة.
 ركن تعلق مبدى توفر و�سائل التكنولوجيات احلديثة و 

م�ستوى اخلربة يف ا�ستعمال احلا�سوب و الأنرتنت.
 ركن تعلق بالهتمام مبعوقات اإدماج التكنولوجيات 

احلديثة يف التعليم.
 اأما الركن الأخري، فتعّلق باحتياجاتهم و توّقعاتهم 

اإزاء اإدماج التكنولوجيات احلديثة يف الأداء املهني.
زي��ادة عل��ى ال�س��تبيان، جلاأن��ا اأي�س��ا اإىل مقاب��الت �س��به توجيهي��ة 
ق�س��د التع��ّرف ب�س��كل اأف�س��ل عل��ى عالقته��م بالتكنولوجي��ات 
احلديثة. و مّت اإجراء بع�س املقابالت على �س��كل مائدة م�س��تديرة 
جتم��ع م��ن 5 اإىل 10 اأ�س��خا�س كم��ا اأّن معظ��م املقاب��الت كان��ت 

فردية.

  حتليل �لنتائج
بعر���س  ذل��ك  و  لبحثن��ا  الأ�سا�س��ية  النتائ��ج  يل��ي  فيم��ا  ��ح  نو�سِّ
املعطي��ات العام��ة – بالتن��اوب – املتعّلقة بالتجهيزات، ال�س��تخدام 
يخ���س  فيم��ا  ن��ني  املكوِّ كف��اءات  التكنولوجي��ات،  له��ذه  الفّع��ال 
التكنولوجي��ات احلديث��ة و ك��ذا ن��وع العائ��ق الّذي يعرق��ل اإدماجهم 

ن��ني. يف املحي��ط املهن��ي له��وؤلء املكوِّ
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ملمح �مل�ستجوبني
ح�سب اجلن�س: عدد امل�ستجوبني 109 منهم 42 من الن�ساء.     

�س��نة(-  جميب��ني)29-20   04 العمري��ة:  ال�س��رائح  ح�س��ب 
�س��نة(-  جميب��ا)59-50   35 �س��نة(-  67جميب��ا)49-30 

03 جميبني)59-65 �سنة(...

 جتهيز�ت �ملدر�سة �لعليا لالأ�ساتذة
بعار���س  جمه��زة  مقع��دا   120 ب�س��عة  حما�س��رات  قاع��ة 

رقمي��ة. كام��ريا  و  داتا�س��و(  املعطي��ات) 
اإىل  الثن��ني  م��ن  للطلب��ة  مفتوح��ان  لالإعالمي��ات  قاعت��ان   -
اإىل   07.30 م��ن  ال�س��بت)  و   )18.30 اإىل   07.30 م��ن  اجلمع��ة) 

بالأنرتن��ت. مو�سل��ة  قاع��ة  منهم��ا   .)13.00

- كل املكات��ب الإداري��ة و املخاب��ر جمه��زة بحوا�س��يب و طابع��ات 
و اأغلبه��ا مو�سول��ة بالأنرتن��ت. م��ع ت�س��جيل م�س��روع جتهي��ز قاع��ة 

الأ�س��اتذة باملعلوماتي��ة.
و جت��در الإ�س��ارة اإىل اأن املدر�س��ة ل متن��ح اأي جه��از معلومات��ي 

للمكون��ني و ل للطلب��ة الأ�س��اتذة و ل حت��ى عل��ى �س��بيل الإع��ارة.

 �لتجهيز�ت �لفردية للمكّونني يف ت.�إ.�
و ق��د اأك��د الباحث��ون ع��ل غ��رار باحث��ي املعه��د الوطن��ي للبح��ث 
البيداغوجي INRP و كذا Stéphanie Heer  و عبد اجلليل عكاري 
ب��اأن هن��اك �سل��ة وطي��دة ب��ني توفر الأجه��زة املعلوماتي��ة الفردية و 
بني الكفاءة التقنية مل�ستعمليها. و قد اأكدت املعلومات املتوفرة اأن 
الأ�ساتذة ل ميلكون هذه الأجهزة بالرغم من امتالكهم لالأجهزة 
ال�س��معية الب�سرية و الهاتفية الع�سرية. و الر�س��م البياين التايل 

�سكل 01 : التجهيزات املعلوماتية اخلا�سة للمكونني

�سكل 02 :  ا�ستعماالت املكونني ل� : ت اإ ا 

ي�س��ري اإىل ن�س��بة التجهيزات املعلوماتية اخلا�سة لهوؤلء املكونني.
ال�سرح:

 من خالل الر�سم البياين يظهر ما يلي:
 فيما يخ�س امتالك مفتاح الناقل الت�سل�سلي العام)ن.ت.ع= USB( فاإن 43 من 109 مكون )39.4 %) ميتلكونه.

 فيما يخ�س امتالك حا�سوب منزيل فاإّن 36 من 109 مكون )33 %) ميتلكونه.
 فيما يخ�س امتالك اآلة الت�سوير الرقمية فاإّن 11 من 109 مكون )10 %) ميتلكونها.

 فيما يخ�س امتالك الطابعة فاإّن 09 من 109 مكون )08.2 %) ميتلكونها.
 فيما يخ�س الربط بالأنرتنت فاإّن 07 من 109 مكون )06.4 %) مرتبطون بها.

ن )04.5 %) ميتلكونه...  فيما يخ�س امتالك جهاز ال�سكانر فاإّن 05 من 109 مكوِّ

و م��ن خ��الل اأجوب��ة الأ�س��ئلة املفتوح��ة ميك��ن ا�س��تنبط جمموع��ة م��ن املعلوم��ات فيم��ا يخ���س ال�س��تعمال املهن��ي للتكنولوجي��ات احلديث��ة 
بيداغوجي��ا اأو ل؛ فق��د ب��داأ ثل��ة منه��م بالهتم��ام به��ا يظه��ر ذلك يف بع�س ا�س��تعمالتهم.

 �ل�ستعمالت و �لكفاء�ت �ملعلنة
ن )34.8 %) ي�ستعملون ت اإ ا يف ممار�ساتهم البيداغوجية. 38 من 109 مكوِّ

ن )42.2 %) يعلنون عن انعدام اأية كفاءة لهم يف ا�ستعمالتها. 46 من 109 مكوِّ

ن (22.9 %) يعلن��ون ع��ن امتالك��م بع���س املفاهي��م العام��ة ع��ن ا�س��تعمالتها م��ن خ��الل اجتهاداته��م الذاتي��ة اأو ع��رب  25 م��ن 109 مك��وِّ

نظرائهم.
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ح�س��ب )BARON )2000 و BRUILLARD ف��اإن الإدم��اج الفع��ال للتكنولوجي��ات احلديث��ة يقت�س��ي م��ن الأ�س��تاذ كف��اءات تعليمي��ة 
بيداغوجي��ة و تكنولوجي��ة.

و علي��ه اأردن��ا معرف��ة ه��ذه احلقائ��ق عن��د 34.8 % م��ن امل�س��تجوبني الذي��ن اأعلن��وا كونه��م م�س��تعملني للتكنولوجي��ات احلديث��ة. يعر���س 
الر�س��م البي��اين الت��ايل ال�س��تعمال البيداغوج��ي للتكنولوجي��ات احلديث��ة اأثناء احل�س���س التكوينية.

اإن تف�س��ري ه��ذا الر�س��م البي��اين يوؤك��د الفر�سي��ة القائل��ة بع��د وج��ود عالق��ة مبا�س��رة ب��ني امت��الك الأداة التكنولوجي��ة و اإدماجه��ا يف 
املمار�س��ات املهنية؛ اإذ كان من املمكن اأن نعتقد م�س��بقا اأن كل الأ�س��اتذة املعلنني امتالكهم لهذه الأدوات ي�س��تعملونها يف درو�س��هم، يف 

...CAROLINE  RIZZA)2010( ح��ني يظه��ر اأن نتائ��ج ه��ذا التحقي��ق تفن��د ه��ذا املعتق��د. و ه��ذا م��ا توؤك��ده
و اإذا اأردنا اأن نحقق يف ميادين ا�ستعمال التكنولوجيات احلديثة عند هوؤلء املكونني فاإننا نالحظ ما يلي: 

 حت�سري الدرو�س وت�سيري الطلبة و الأفواج ) 97.3 % من امل�ستعملني(
  95 %من املكونني ي�ستعملون برجمية Word يف معاجلة الن�سو�س

 12 %  من املكونني ي�ستعملون برجمية Excel يف معاجلة نتائج الطلبة حيث 5.7 % منهم ي�ستعملونه بكل طالقة.

  0 % من املكونني يوجهون طلبتهم اإىل ا�ستعمال الربيد الإلكرتوين فيما بني الطلبة اأو مع اخلرباء.

 36.8%  من املكونني يحّملون الدرو�س.
 2.6%  ميلك��ون كف��اءات لإن�س��اء مواق��ع و �سفح��ات Web. مم��ا يب��ني ال�سع��ف يف اإن�س��اء م�سام��ني بيداغوجي��ة رقمي��ة. و ه��ي و�سعية 

مثرية للقلق.
  2.6%ي�ستعملون منتديات رقمية للنقا�س، و منه فاملكونون بحاجة اإىل تكوين يف جمال ال�ستعمال البيداغوجي لهذه الأدوات.

�سكل 03 : ال�ستعمال البيداغوجي للتكنولوجيات احلديثة اأثناء احل�س�س التكوينية.

 حاج��ة �لتكوي��ن و نافعي��ة تكنولوجي��ات �لإع��الم 
و �لت�س��ال يف �لتعليم 

لفائ��دة  للتكوي��ن  برنام��ج حم��دد  يوج��د  ل  اأن��ه  النتائ��ج  بين��ت 
الأ�س��اتذة عل��ى عك���س الطلب��ة، فمن ب��ني 109 م�س��تجوبا 38 اأجابوا 
و  الإع��الم  تكنولوجي��ات  يف  تكويني��ة  ترب�س��ات  تابع��وا  باأنه��م 
الت�س��ال، اأغلبيته��م منه��م 23 مك��ّون �سرح��وا باأنه��م تابع��وا ه��ذا 
النوع من الرتب�س اأثناء م�سارهم الأكادميي. و املثري للده�سة اأن 
15 مك��ون فق��ط تابع��وا مث��ل ه��ذا الرتب���س اأثناء اخلدم��ة اأغلبيتها 

كانت عبارة عن اأيام تكوينية و ذلك على م�ستوى املجّمع الرقمي 
للربوفي��ل.

و تتوزع حاجاتهم كالتايل:
 75% يطالبون بتكوين يف ا�ستعمال برجميات جداول 

البيانات.

 65.7 % يطالبون بتكوين يف معاجلة الن�سو�س.

 35.7 % يطالبون بتكوين يف التمثيل الإعالم املتعدد  
. Power Point مثل  Multimédia

 5.7 % يطالبون بتكوين يف ال�سيانة املعلوماتية
.Web 25 % يطالبون بتكوين يف ت�سميم �سفحات 

 19.5 % يطالبون بتكوين يف ا�ستعمال الأنرتنت.
النف�س��ي  اال�س��تعداد  و  التكنولوجي��ات  ه��ذه  نفعي��ة  ح��ول  و 
نتائ��ج  كان��ت  ا�س��تعمالها  يف  املوان��ع  و  التعلي��م  يف  الإدماجه��ا 

كالت��ايل: اال�س��تجوابات 
 82.2 % من الأ�ساتذة يعتقد باأن اإدماج 

التكنولوجيات يف تعليم املواد جد هامة
 15 % يعتقد باأّن اإدماج التكنولوجيات يف تعليم 

املواد جد هامة.
 2 % ميثلون التيار املقاوم لهذا التغيري رمبا ب�سبب 

اجلهل به.
 مو�نع �لإدماج �لناجح للتكنولوجيات يف �لتعليم باملدر�سة �لعليا لالأ�ساتذة

لالإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال: م��ا العوام��ل املثبط��ة ل�س��تعمال تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�س��ال اأو الت��ي تعار���س اإدماجك��م له��ا م��ن ؟ فكان��ت 
الإجاب��ات وف��ق اجل��دول الآتي:

�جلدول: عو�ئق �ل�ستعمال �لبيد�غوجي للتكنولوجيات �حلديثة

الن�سبةالعوامل

د يف اإطار ال�ستعمال املهني 2.7 %اهتمام غري ُموؤكَّ

75 %تكوين منعدم اأو غري كاف اأو دون املتو�ّسط 

1.8 %غياب لالعرتاف املوؤ�ّس�ساتي اأو هو غري كاف

48.6 %جتهيز بعتاد غري كاف اأو قدمي اأو عاطل

19.7 %جهد غري ماأجور و قليل الت�سجيع من طرف ال�سلطة ال�سّلمية 

42.2 %عدم التوافق بني التوقيت اليومي للق�سم و اأوقات ال�ستعمال

48.6 %ال�ستغالل ال�سخ�سي املبالغ فيه

12.8 %غياب اأو قلة املرافقة التقنية لكت�ساف التكنولوجيات احلديثة

58.7 %غياب ال�ستعمال املعتاد للتكنولوجيات احلديثة اأثناء امل�سار الأكادميي 

0.9 %املعار�سة املبدئية

0.9 %اخل�سية على الهوية املهنية
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 يتبنّي من اجلدول اأّن:
  75 % من املكونني غري موافقني لعدم اإدماج ت اإ ا، 

اأي لديهم رغبة يف ا�ستعمالها اإل اأن امل�سكل يكمن يف 
انعدامها.

   عند 48.6 % من املكوّنني اأ�ساروا اإىل اأّن م�سكلة عدم 
الإدماج تتمثل يف انعدام اأو قدم الو�سائل.

   48.6 % اأّن القتناء ال�سخ�سي للو�سائل املعلوماتية 
مكلف.

  58.7 % اأّن غياب ال�ستعمال اليومي اأثناء امل�سار 
الأكادميي هو الذي يكبح هذا الإدماج.

�لتحقق من �لفر�سيات:
تاأك��دت فر�سيتن��ا يف ك��ون التكوي��ن يع��د اأح��د اأب��رز الأ�س��باب 
ال�سائكة يف احليلولة دون اإدماج اأكر كثافة و فعالية يف التعليم 
باملدر�س��ة العلي��ا لالأ�س��اتذة؛ فاأغل��ب املكون��ني مل ي�س��تفيدوا م��ن 
التكوي��ن فيه��ا. مّم��ا يجعلن��ا نل��ح على �سرورة التكف��ل بالتكوين 
اأثن��اء اخلدم��ة؛ و ه��و م��ا اأ�س��ار اإلي��ه الباحث��ون ح��ول نق���س 
حت�س��ري املكون��ني. الأم��ر ال��ذي ميك��ن - ح�س��ب   Schachter  و 
 LMD (2005) اأن ي�س��ّكل عائق��ًا حقيقي��ا للتق��ّدم يف نظ��ام AL

. ي��د جلد ا

خال�سة و ��ست�سر�فات:
تبّن��ي  اأث��را  يف  اإلي��ه الأ�س��خا�س  ال��ّذي ينتم��ي  اإّن للمحي��ط 

ا�س��تعمالت احلا�س��وب و الأنرتن��ت. و ه��و م��ا اأ�س��ار اإلي��ه
 Boutet و J.Tremembert (2008( اإّن عام��ل �سع��ف التجهي��ز 
و م�س��توى الّرب��ط و غي��اب التكوي��ن ي�س��ّكل اأ�س��بابا هاّم��ة تكب��ح 
تطوي��ر ادم��اج ت.اإ.اإ يف تكوي��ن اأ�س��اتذة امل�س��تقبل يف  املدر�س��ة 
العلي��ا لالأ�س��اتذة، مم��ا يجعلنا نقول بانعدام ا�س��رتاتيجية يف هذا 
الجتاه. كما اأّكد حتقيقنا اأّن برامج التكوين باملدر�سة قليلة جّدا.
و بّين��ت النتائ��ج م��دى ال�س��تعداد الكب��ري للمكّون��ني ل�س��تعمال 
   )2001)   Van Braak التكنولوجي��ات احلديث��ة، و ه��و م��ا يدع��وه
يح��اول  فقدانه��ا  فرغ��م  التكنولوج��ي”.  لالبت��كار  “ال�س��تعداد 
البع�س ا�ستعمالها. كما اأ�سار بع�س امل�ستجوبني اإىل حاجتهم اإىل 
املرافقة و اقتناء الإدارة للو�س��ائل حّتى يتّم ا�س��تعمالها يف التعليم 
باملدر�س��ة. و عل��ى املكون��ني اإًذا اأن تتك��ّون لديه��م فك��رة ع��ن م��دى 

اإ�س��هام و ح��دود اإدم��اج التكنولوجي��ات يف الأداءات البيداغوجي��ة 
اأك��ر م��ن امتالكه��م لكف��اءات التحّك��م فيه��ا، اأي يج��ب اأن يتّوف��ر 
املكّون��ون عل��ى املعرف��ة يف تعليمي��ة ت.اإ.اإ.ت و يف اإدم��اج التكوي��ن 
املتوا�س��ل لالأ�س��اتذة. فالإدم��اج التكنولوج��ي ه��و فل�س��فة قب��ل اأن 

.)2006( Pierre Fonkoua يك��ون تقني��ة. و ه��ذا م��ا اأ�س��ار اإلي��ه
و نو�سي ب� :

  و�سع �سيا�سة ت�سّجع الأ�ساتذة الّذين يقّررون اإدماج 
ت.اإ.اإ. يف التعليم )تعوي�س منح �ساعات التعليم 

بتكنولوجيات العالم و الت�سال(.
   متابعة املو�سوع ببحوث تبنّي كيفية م�ساعدة املكّونني يف 

التقّدم نحو اإدماج ت.اإ.اإ. يف التعليم و للمكّونني امل�ستقبليني 
بتكوين اأكر و اأح�سن يف ا�ستعمال هذه الو�سائل. 

يف  �لنظ��ر  باإع��ادة  علي��ه  مدّر�س��ا  �مل��رء  ي�سب��ح  لك��ي 
ممار�س��اته و و�سع حد لطريقة تفكره �ل�س��ابقة و فعله 
�ملهن��ي. م��ا ه��ي �لقطيع��ة �لّت��ي نري��د �أن نثره��ا و كي��ف 

للمدّر�س��ني؟ �لأّويل  �لتكوي��ن  يف  نفعله��ا 
تعتم��د الأف��كار املوالي��ة عل��ى التجرب��ة الفردي��ة اأك��ر م��ن اخل��ربة 
العلمي��ة.و اأن��ا هن��ا اأتكل��م كاأ�س��تاذ ممار���س باح��ث و عندم��ا اأتكل��م 
ع��ن نف�س��ي فاأن��ا اأتكل��م عن جتربتي اخلا�سة و اإذا ا�س��تعملت نحن 

فاأق�س��د املكون��ني يف برنام��ج " ح��اول اأك��ر".
ة يف اإطارها  يف بادئ الأمر، �س��اأقوم بعر�س هذه التجربة اخلا�سّ
املوؤ�ّس�س��اتي ال��ّذي يقّي��د نقله��ا. و بعدها �ساأتو�ّس��ع يف القطيعة الّتي 
حت��اول تكوينن��ا اإثارته��ا و �ساأتّو�س��ع كذل��ك يف الت�س��اوؤل "مل��ا تب��دو 
�سروري��ة". يف الأخ��ري �س��اأطلعكم عل��ى كيفي��ة حماولتن��ا لإح��داث 
هذه الفوا�سل يف نظامنا التكويني. و لكي اأختتم، �سوف اأنظر يف 

اإمكاني��ات نق��ل ه��ذه التجرب��ة.
"حاول �أكرث"، ق�سم  تعاوين عمودي

���سَ يف  ح��اول اأك��ر ه��و ال�س��م ال��ّذي اأطلقن��اه عل��ى تكوي��ن ُخ�سِّ
مدر�س��ة بيداغوجي��ة علي��ا يف بلجي��كا الفرونكفوني��ة. يتعّل��ق الأم��ر 
��ر ل�سم��ان ح�س���س  بخي��ار م��ن ب��ني ع��ّدة خي��ارات اأخ��رى حت�سِّ
يف العل��وم الن�س��انية )جغرافي��ا، تاري��خ، عل��وم اجتماعي��ة و م��واد 
م�سرتكة( يف امل�ستوى الأول من التعليم الثانوي. يتّم هذا التكوين 
يف ثالث��ة �س��نوات )تعلي��م ع��ايل ذو امل��دى الق�س��ري( مبا�س��رة بعد 
الثان��وي. اإّن اللتح��اق به��ذا التكوي��ن ُمت��اح )عل��ى اأ�سا���س �س��هادة 

التعلي��م الثان��وي( ب��دون م�س��ابقة و ل اختب��ار دخ��ول.
تك�س��ف ه��ذه ال�سيغ��ة ع��ن ع��دد م��ن املزاي��ا و العي��وب. فه��ذا 
التكوي��ن ُيقِحمه��م مبا�س��رة يف الحرتافي��ة. يتعّل��ق الأم��ر بتكوي��ن 
نت�س��اءل  و   – مث��ال   - التاري��خ  نتعّل��م  جه��ة،  م��ن  "متزام��ن": 

يف نف���س الوق��ت، – و نتعّل��م -، كي��ف ُندّر���س التاري��خ؛ عل��ى عك���س 
تكوي��ن "متتاب��ع" حي��ث نتعّل��م اأول التاري��خ خ��الل ب�سعة �س��نوات و 
ث��ّم فق��ط بعده��ا نت�س��اءل، - و نتعّل��م -، كي��ف ندّر���س التاريخ. اإًذا 
تّت��م ال�س��تفادة م��ن التكوي��ن البيداغوج��ي عل��ى عك���س التحّك��م يف 

امل��واد التعليمي��ة.
يعم��ل ه��ذا التكوي��ن على الإدم��اج الآين ملختلف املواد و تعليميتها، 
درو�سا يف علوم الرتبية، قليال من علم اجتماع الرتبية و الثقافة، 
التكوين العام )التحكم اللغوي و الفل�سفة و تاريخ الأديان ( وهذا 
ه��و املرج��و، اأو اأن ه��ذا التكوي��ن يعل��م كل ذل��ك كاًل عل��ى ح��دا، و 
���سُ 32  ه��و م��ا نخ�س��اه.  اإّن احلج��م ال�س��اعي معت��رب: بحي��ث ُتَخ�سَّ
�س��اعة م��ن احل�س���س يف الأ�س��بوع للطلب��ة. و الرتّب�س��ات معت��ربة 
هي الأخرى: اأ�س��بوعان يف ال�س��نة الأوىل، اأربعة اأ�س��ابيع يف ال�س��نة 
الثاني��ة و ع�س��رة اأ�س��ابيع يف ال�س��نة الثالث��ة. اإّن املقارب��ة )اأو م��ع 
الأ�س��ف يف بع���س الأحي��ان املج��اورة( بني املمار�س��ات و النظريات 
و الّتي هي بطبيعة احلال مهّمة من الناحية الهيكلية، لي���س فقط 
من خالل التعليم املتزامن )يتعّلم مادة لنف�س��ه و يف نف���س الوقت 
يتعّل��م كي��ف يدّر�س��ها(، و اإمّن��ا اأي�س��ا م��ن خ��الل الرتّب�س��ات وك��ذا 

حت�سرياتها و ا�س��تغاللها.

العمل على األنماط في َمْجَمع تثاقفي

Jacques CORNET – جاك كورين
 اأ�ستاذ-باحث، مكون

HELMO  املدر�سة العليا
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ه��ذا التعلي��م البيداغوج��ي، ه��و الأخ��ر، خ�سو�س��ا التعليم العايل، 
تعلي��م ج��واري: اأول اجلواري��ة اجلغرافي��ا )ع��دة مدار���س موّزع��ة 
ع��رب الوط��ن( و جواري��ة عالئقي��ة و اجتماعي��ة و ثقافية بعد ذلك. 
بالفع��ل، التعلي��م منظ��م اأي�س��ا عل��ى �س��كل قري��ب ج��دا م��ن التعليم 
الثانوي: اأق�سام اأقل اكتظاظا، مدر�سون متعاونون، مهتمون بربط 
العالق��ة و بالإدم��اج. و ه��ذا يرتّت��ب عن��ه بالطب��ع اآث��ار يف توظي��ف 
الطلب��ة الّذي��ن قام��وا باختي��ار ه��ذه الدرا�س��ة: املن�س��اأ الجتماع��ي 
املتوا�س��ع )طبق��ة �سغ��رية متو�ّس��طة(، متعل��ق باملعرف��ة و التعَل��م 
التقليدي)مدر�س��ي ب��دون اهتم��ام بالثقاف��ة املكتوب��ة و املع��ارف 
املبني��ة(، كف��اءات مدر�س��ية متي��ل اإىل ال�سع��ف )فيم��ا يخ���س 
ال�سلم املدر�سي الرمزي، يتمركز التعليم العايل البيداغوجي ذو 
امل��دى الق�س��ري يف اأ�س��فل ال�س��لم يف تعلي��م الع��ايل(. اأم��ا بالن�س��بة 
للمكّون��ني، فاإّنه��م بالأح��رى عبارة عن جمه��ور ودود و العمل يكون 
ممتع��ًا يف ج��ّو بّن��اء، حّت��ى و اإن كان��ت التحّديات كب��رية فيما يتعّلق 

��رون لها. مبتطّلب��ات املهن��ة الّت��ي َيَتح�سَّ

لق��د مّت اإن�س��اء ه��ذا التكوي��ن ح��اول اأك��ر - ق�س��م  تع��اوين عم��ودي 
– يف ه��ذا ال�ّس��ياق الع��ام للتعلي��م الع��ايل البيداغوج��ي يف بلجي��كا 
الفرونكفوني��ة. لق��د طلبن��ا و ح�سلن��ا عل��ى موافق��ة لتنظي��م خي��ار 
العل��وم الن�س��انية )مدّر�س��و امل�س��تقبل يف التاري��خ و اجلغرافي��ا و 
العل��وم الجتماعي��ة يف الإكمالي��ة( با�س��تقاللية تاّم��ة تقريبا، يعود 
"نحن" على جمموعة املدّر�س��ني الّذين يت�س��اركون نف���س امل�س��روع 
ُ عن هذه ال�س��تقاللية يف املكان: منلك اأماكن  البيداغوجي. ُيعربَّ
��ة بن��ا، يف الّزم��ان: نخّط��ط جداولن��ا الزمني��ة باأنف�س��نا. لقد  خا�سّ
قمن��ا باإجم��ال اأغلبي��ة ال�س��اعات ق�س��د توزيعه��ا باخت��الف م��ع 
عناوين احل�س�س الر�س��مّية على �س��كل ن�س��اطات مّتبعني بطبيعة 
احل��ال نف���س الأه��داف و �سم��ن القان��ون. يحر���س ه��ذا التنظي��م، 
الّذي ُيعاد فيه الّنظر كل �سنة، على الربط املن�سجم بني الأن�سطة 
و بني بع�س التوازنات، مثال:  ⅓ من الزمن العمودي )اأفواج مع 
طلب��ة لل�س��نوات الث��الث( م��ن اأج��ل  ⅔ م��ن الزم��ن الأفقي )نف���س 
ال�س��نوات(، ⅔ من الأن�س��طة الوظيفية من اأجل  ⅓ من الأن�س��طة 
البنائي��ة )م��ن الأف�س��ل البعدي��ة(... اإل��خ. زي��ادة عل��ى اأزمن��ة 
التعّلم��ات ه��ذه يف معناه��ا الدقي��ق، جن��د )مبع��ّدل �س��اعتني عل��ى 
الأق��ل يف الأ�س��بوع( اأزمن��ة للتعب��ري اجلماع��ي و اإجن��از و مناق�س��ة 
م�س��روع م�س��رتك ب��ني الطلب��ة و املدّر�س��ني: جمال���س املندوب��ني، 

جمال���س الأق�س��ام، جمل���س اجلميع،... ي�س��توحي اجلميع مبا�سرة 
م��ن البيداغوجي��ا املوؤ�ّس�س��اتية و البيداغوجي��ات الن�س��طة.

قطيعة هويتية 

��ة كمتعّل��م و م�س��روعه كمدّر���س، م��ا ب��ني  م��ا ب��ني ق�ست��ه اخلا�سّ
ثقافت��ه العائلي��ة و الثقاف��ة املدر�س��ية، م��ا ب��ني الثقاف��ة الطالبي��ة و 
الثقاف��ة املهني��ة، يج��ب عل��ى املدّر���س امل�س��تقبلي – كم��ا مّت و�سف��ه 
��ر عل��ى قطيع��ة  يف ن�سو���س املراج��ع و مالم��ح الكف��اءات – اأن مَيُ
معت��ربة يف الهوي��ة. م��ا ب��ني اجلمه��ور املُلتح��ق و املنت��وج املمن��وح 
ال��اّلزم ر�س��ميا، ف��اإّن الف��رق كب��ري لدرج��ة اأّن��ه يفر���س حت��وًل اأك��ر 
ز التكوين الأّويل التحّول ال�س��خ�سي و  م��ن التكوي��ن؛ يجب اأن ُيحفِّ

القطيع��ة يف الهوي��ة كم��ا ينبغ��ي اأن ينج��ح يف ذل��ك.

يرغ��ب طلبتن��ا بالنج��اح يف درا�س��اتهم، اإّن ه��ذا منطق��ي و يب��دو 
اأي�س��ا ركي��زة جّي��دة للت�س��ّرف عل��ى اأ�سا�س��ها، لكنه��م يرغب��ون 
يتحّول��وا  اأن  ب��دون  و  انخ��راط  دون  و  تغ��رّي  دون  بالنج��اح 
)يتكّونوا(، باقني بذلك "خارج" تكوينهم. و لهذا، فهم يرغبون 
بالتمّك��ن م��ن درا�س��ة امل��ادة الّتي على املدر���س اأن ينقلها لهم. لكّل 
مكانته: املدّر�س يعّلم و الّطالب يدر�س. اإًذا ل يوجد �سوى طريقة 

واح��دة للتعّل��م: ال�س��تماع و الدرا�س��ة.

 القطيع��ة الأوىل ت�س��تدعي الأخ��رى و تكم��ن يف قب��ول التعل��م اأك��ر 
م��ن التعلي��م و ت�س��تدعي انخراط��ا فرديا. اإذًا ف��اإّن القطيعة الأوىل 
الت��ي نعاجله��ا يرتك��ز عل��ى النتق��ال م��ن مفه��وم تكوي��ن املدّر���س 
كدرا�سة للمواد اخلارجية، اإىل تكوين يفر�س النخراط و التغرّي 
ال�سخ�سيني. يجب اأن يتم نقل هذا القبول من �سرورة النخراط 
الفردي من اأجل التكّون كمدّر�س، اإىل �سرورة النخراط الفردي 
م��ن اأج��ل التدري���س و كذل��ك اإىل �س��رورة النخ��راط الف��ردي م��ن 
اأج��ل تعّل��م م��ا يخ���س تالمذته��م امل�س��تقبليني. اأن يفه��م و يتقّب��ل 
اأن التعلي��م معن��اه  النخ��راط، و الّذي يفر���س قطيعة هويتية قوية 
تقننها الأخرى الّتي تليها. و نعتربها واجبة احلدوث حتى ت�سمن 

القطيعة الأخرى.
ترتب��ط القطيع��ة الثاني��ة ب��الأوىل، و ه��و امل��رور من مفه��وم املعرفة 
كج��زء اأ�سا�س��ي "ُمعَط��ى" )اأو ُك�ِس��َف!( م��ن ِقَب��ل املدّر���س لأّن 
"اكت�ساف" العامِل للمعرفة يكون كنتيجة موؤقتة لعمل يف الأبحاث 
و البن��اء و فق��ط لكون��ه مبني��ًا جماعي��ًا و ب�س��كل موؤّق��ت ع��ن طري��ق 

البح��ث. ه��و اأي�س��ا النتق��ال من حال��ة اخل�سوع للمعرف��ة - مبعناه 
��َع التالمي��ذ  امل��زدوج يف كون��ه يخ�س��ع للمعرف��ة كطال��ب و اأن ُيخ�سِ
للمعرف��ة كمدّر���س – اإىل حال��ة حتّك��م مقارن��ة باملعرف��ة – مبعن��اه 
امل��زدوج اأي�س��ا املتمّث��ل يف اإعط��اء نف�س��ه احل��ق يف العم��ل - و يف 
تفكي��ك م��ا اأُعي��َد بنائه كمتّعلم و ال�س��ّماح لتالميذه، كوُنه مدّر���س، 

ب��اأن يقوموا بذل��ك اأي�سا.
يفر���س مفه��وم املعرف��ة ه��ذا النتقال من مفه��وم املهنة مثل مهنة 
املدّر���س ال��ّذي يدّر���س )يك�س��ف( اإىل مفه��وم الحرتافي��ة ال��ّذي 
يجع��ل املدّر���س ين�س��غل اأك��ر بالتعّلم��ات )ال��ّذي يعم��ل عل��ى جع��ل 
التلميذ يفّكك ما اأُعيَد بناوؤه(. و ب�سكل وا�سح، فاإّن هذه القطيعة 
الثالثة التي ترّكز على التعّلمات تقت�سي النقل، نقل املدّر�س، نقل 
املقاع��د يف الق�س��م، نق��ل التالمي��ذ، تغيري الف�س��اءات و اأي قطيعة 

قوّية ب�س��كل رمزي.
اإّن الن�س��غال )الهتم��ام( بتعّلم��ات كّل واح��د ب��دل م��ن الن�س��غال 
بتعلي��م اجلمي��ع يتطّل��ب تغي��ريا كام��ال لنظرت��ه اإىل املتعل��م كام��ال 
لعتب��اره متعّلم��ا. ترتك��ز القطيعة الّرابعة على التخلي عن مفهوم 
اأّن عل��ى التالمي��ذ اأن يتعّلم��وا كّله��م بنف���س الطريق��ة و اأن ل يك��ون 
اخت��الف بينه��م اإّل يف الق��درات و احل��الت اجلوهري��ة امل�س��تقّلة 
لفع��ل التعلي��م، ع��امِل مزي��ج م��ن املواه��ب )اأدب��ي، ريا�س��ي، يدوي، 
حم��دود!( و ا�س��تحقاقات )م��ن يريد ي�س��تطيع(، مواهب ملحوظة 
و �س��لوكات ذات قيم��ة اأخالقي��ة. يج��ب التخّل��ي ع��ن ه��ذا املفه��وم 
��ة ق��د بناها و يبنيه��ا، ق�سة قام بتحديد  لتقّب��ل اأّن ل��كل تلمي��ذ ق�سّ
مالحمها عرب طرقه يف التعّلم اأو غري التعّلم و ق�سة حيث رغبته 
يف النم��و ميك��ن له��ا اأن تت�سّو���س اإذا مل يت��م كب��ح ه��ذه الرغبة. يتم 
هذا برف�س تربير �س��بب الف�س��ل بالكفاءات و احلالت اجلوهرية 
للمتعّلم��ني ق�س��د الت�س��اوؤل ح��ول و�سعي��ات التعّل��م - الّت��ي ي�سعه��ا 
املدّر���س - و العم��ل عليه��ا، و ه��ذا انطالق��ا م��ن اأخط��اء املتعّلم��ني 

كِدعامة...
و اإذا ف��اإن القطيع��ة اخلام�س��ة تت��م م��ع العتقاد ال�س��ائد بامل�س��اواة 
للجمي��ع و فك��رة تكاف��ئ الفر���س. ف��اإذا كنت حياة كل �س��خ�س هي 
املهم��ة و اأن املدر�س��ة تر�س��ب كل التالمي��ذ ذوي نف���س احل��الت 
معن��اه اأن النظ��رة اجلماعي��ة ه��ي الأه��م اإذن تك��ون القطيع��ة م��ع 
امل�سروع املهني املبني على اأ�سا�س اأن املمتازين ي�ستحقون النجاح 
و اأن وظيف��ة املعل��م ه��ي املحافظ��ة عل��ى ه��ذا النظ��ام القائ��م. اإذن 

فالقطيع��ة م��ع تقب��ل ه��ذا ال��دور. فامل�س��األة تتطل��ب اختي��ار جهة ما 
ه��ي مكافح��ة اخل�س��وع. يج��ب التخ��اذ م��ن مهنة املدر���س التزاما 
�سيا�س��يا ل�سالح ال�سعفاء، يف املدر�س��ة اأو يف املجتمع اإنها قطيعة 

قلي��ل م��ن املرت�س��حني ق��ادرون عليها.. 
تْنَظ��مُّ القطيع��ة اخلام�س��ة اإىل املعاين��ة املقام��ة يف التق��ومي الأخري 
لتكوي��ن املدّر�س��ني يف بلجي��كا: تتوّق��ع التو�سي��ة الجتماعي��ة، كونها 
ر�س��مّية عل��ى كّل ح��ال و م�س��ّرح به��ا، م��ن املدّر�س��ني امل�س��تقبليني 
اأن يكون��وا لي���س فق��ط فاعل��ني بيداغوجي��ني     و اإمّن��ا اأي�سا فاعلني 
اجتماعي��ني و فاعل��ني موؤ�ّس�س��اتيني. تو�سي��ة ر�س��مّية و م�س��ّرح 
به��ا بحي��ث يف الواق��ع ل ميك��ن للتوقع��ات الجتماعي��ة اأن تك��ون 
املوؤ�س�س��ات،  م��دراء  بالأولي��اء،  ��ة  )اخلا�سّ نف�س��ها  بال�س��رورة 

اأ�سح��اب العم��ل،...(.
ه��ذا ل مين��ع م��ن اأن َيْنَظ��َم م�س��روعنا للتكوي��ن اإىل ه��ذه التو�سي��ة 
الر�س��مية كم��ا نتمّن��ى ت�س��جيع ظه��ور الفاعل��ني الجتماعي��ني و 
املوؤ�ّس�س��اتيني. ولك��ن املمّي��زات الجتماعي��ة - عل��ى وج��ه التحدي��د 
- جلمهورن��ا امللتح��ق جتع��ل م��ن امل�س��روع املهن��ي كّل �س��يء اإّل ه��ذا 
– و �س��يكون م��ن امله��م التحق��ق م��ن مالءمتها يف �س��ياقات اأخرى-
. ميكنن��ا تقريب��ا الق��ول باأّنه��م عدي��دون اأولئ��ك الذي��ن يخت��ارون 
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مهنة املدّر�س من اأجل الهروب حتديدا من احلوادث الجتماعية 
و املوؤ�ّس�س��اتية،– و بطريق��ة م��ا- ق�س��د الختب��اء م��ن املجتم��ع يف 

الق�س��م، لغل��ق اأب��واب اأق�س��امهم عل��ى املوؤ�ّس�س��ة و الع��امل ككل...
اإًذا كلٌّ من القطعيتني ال�ساد�س��ة و ال�س��ابعة - تقم�س دور الفاعل 
الجتماع��ي و الفاع��ل املوؤ�ّس�س��اتي – هم��ا اأي�س��ا �سعب حتقيقهما و 
اللت��زام بهم��ا. و كاأنن��ا ن�س��تهدف يف تكوينن��ا وظيف��ة مل يخرته��ا 
��ع - مطابقت��ه اجتماعي��ا – و اإرادة القي��ام  املتكونون.ب��ني املَتوقَّ
ب��دور الفاع��ل املوؤ�س���س و العام��ل املغ��ري للمجتم��ع هن��اك ب�س��رورة 
اأن  ميك��ن  م��ا  رغ��م  ب�س��هولة.  يتحق��ق  ل  للهوي��ة  عمي��ق  تغي��ري 
يحدث من مقاومة من طرف ال�س��لطة ال�سيا�س��ية... فكيف ميكن 
للمرتب�سني ال�سباب اأو املدر�سني املبتدئني لعب دور فعال و حرج 
يف موؤ�س�س��تهم و حميطه��م الجتماع��ي للمدر�س��ة؟ ل �س��ك اأنه��م 
�سيجدون عدة موانع ... و هذا يقودنا اإىل القطيعة الثامنة و التي 
تت�سم��ن النقط��اع عَم��ا ه��و �س��ائد و حتقي��ق اللت��زام البيداغوجي 
ال��ذي تبن��اه ) و ه��ذا اإذا حق��ق القطيعات ال�س��بع( مبنهجية حذرة 

و ا�س��رتاتيجية...
َمع تثاقفي جَمْ

اإن ه��ذه النظ��رة اجلدي��دة تقت�س��ي اإن�س��اء جتم��ع ل��كل م��ن يوؤم��ن 
بالفك��رة ق�س��د بن��اء مرجعي��ة و �س��ند لتحقي��ق ه��ذه القطيع��ة ) ل 

اأح��د يغ��ري لوح��ده. ل اأح��د يغ��ري غ��ريه. �س��ويا نتغري(.
كي��ف يحق��ق التكوي��ن الأّويل ه��ذه القطيع��ة يثريه��ا م��ن خ��الل 
تكوي��ن مهني��ي الي��وم بكل اقتناع، لي���س باخلط��اب البيداغوجي. و 

لك��ن بكث��ري م��ن القتن��اع ن��رد كيفي��ة ذلك. 
يت��م ذل��ك بتكوي��ن جماع��ي ق��وي اأي��ن كل واح��د يثب��ت هويت��ه، 
في�س��عى كل واحد لبناء خمطط تكوينه بال�س��تقالل عن املتعلمني 

لكن��ه يك��َون قيم��ة م�ساف��ة للمجموع��ة. 
اإن��ه جمم��وع و لي�س��ت جماع��ة بالرغ��م م��ن وج��ود �س��بكة عالق��ات 
ب��ني عنا�س��ره، ُتتخ��ذ ل��ه جمموعة من الأن�س��طة التكويني��ة عموديا 
و اأفقي��ا م��ع توُف��ر حمي��ط منفت��ح.  اإن��ه جمم��وع حي��ث يحر���س كل 
واح��د عل��ى مكانت��ه و مكانت��ه فق��ط و ل خط��ر م��ن ن�س��وب كل م��ا 
ميك��ن للحي��اة الب�س��رية اأن ي�سيبه��ا م��ا دام موجود جهاز للت�س��يري 

اجلماع��ي.
و ل ميك��ن اإح��داث القطيع��ة الهويتي��ة اإذا مل يك��ن موؤط��رو التكوين 

ق��د عا�س��وها حت��ى يتبنوه��ا يف تكونه��م يف �س��كل اأن�س��طة تت��م م��ن 
خالل معاي�س��تها تربطها باملعرفة و التعلم و هذا معناه: القطيعة 
واح��د: النخ��راط ال�س��خ�سي يف الفع��ل البيداغوج��ي، )القطيع��ة 
الثاني��ة(: اإقام��ة تعلم��ات مبني��ة يف تط��ور، ت�س��مح بتحقي��ق ال��روح 
النقدي��ة ، )الف�سيل��ة الثالث��ة(: التمح��ور ح��ول التعل��م اأك��ر م��ن 
التعليم،)القطيع��ة الرابع��ة(: تبن��ي و�سعي��ات تعل��م انطالق��ا م��ن 
العوائ��ق و الأخط��اء املتك��ررة، )القطيع��ة اخلام�س��ة(:  النخ��راط 
الجتماع��ي ل�سال��ح ال�سع��اف، )الف�سيل��ة ال�ساد�س��ة(: اأن يكونوا 
فاعلني داخل املوؤ�س�سة التكوينية، )القطيعة ال�سابعة(: اأن يكونوا 
اأنف�س��هم فاعل��ني اجتماعي��ني داخل املجتم��ع، النف�سال الثامن(: 

ا�س��تعمال ا�س��رتاتيجيات فع��ل فّعال��ة )...(
ك��ذا  و  املكون��ني  تت��م دون مقاوم��ة  القطيع��ة ل  ه��ذه  اإن   )...(
اأن يقب��ل التغي��ري يف نف�س��ه و  اإذ يج��ب عل��ى الطال��ب  الطلب��ة. 
بالآخري��ن فتتك��ون لدي��ه الثق��ة امل�ساعف��ة: ثق��ة فيما ه��و عليه، ثقة 
فيم��ا ه��و ب�س��دد اأن ي�سب��ح ) تغ��ري ب��ني ملم��ح الدخ��ول و ملم��ح 
اخل��روج(. و ه��ذا م��ا قالت��ه ماري��ن MARINE "طالب��ة" عندم��ا 
خرج��ت م��ن التكوي��ن:" �س��مح يل ه��ذا التكوي��ن بالبق��اء كم��ا اأن��ا 

بنف���س الق��در عندم��ا �س��رت �س��خ�سا اأخ��ر". )...(

حتّولت (غر) ممكنة   
   

ه��ذان املب��دءان الل��ّذان متح��ور حولهم��ا ه��ذا املق��ال: القطيع��ة 
َم��ع تثاقف��ي يجع��ل ه��ذه التح��ولت ممكن��ة يف كل  الهويتي��ة و جَمْ
ال�س��ياقات. ب��ال �س��ك ف��اإن اأمن��اط القطيع��ات تتغ��ري بالعالق��ة م��ع 
من��ط التوظي��ف ) املتكون��ون و ال�س��ياق( النظ��ام التعليم��ي، اإل اأن 
الب��ون له��ذا اجلمه��ور امللتح��ق املح��رتف املتخ��رج يحتم��ل دائم��ا 

ح��دوث قطيع��ة هويتي��ة عل��ى جه��از التكوي��ن اأن ي�س��تهدفها.
و ه��ذا اجله��از يج��ب اأن ُيفَك��ر في��ه يف ه��ذا الجت��اه م��ن خ��الل 
اإ�سراك ثالثة عوامل: تكوين هوية احرتافية متر من خالل هوية 
جماعية، ق�س��ط معترب من اأن�س��طة تكوينية حترتم قاعدة التماثل 
و التطبي��ق داخ��ل التكوي��ن و ح��ول التكوين نف�س��ه بتفكريية ناقدة.    

      

مراجع للتوثيق

إعداد المعلمين
 

عنوان الكتاب: إعداد المعلمين
المؤلف: غاستون مياالريه
الترجمة: د. فؤاد شاهين

دار النشر: منشورات عويدات  بيروت - لبنان
السنة: 1999

عدد الصفحات: 126

هيكلة �ملحتويات:
يتمف�سل الكتاب يف ت�سعة ف�سول.

الف�سل الأول: 
يف  تطّرق  وكما  الرتبوي  الإعداد  و  الأكادميي  الإعداد  فيه  يتناول 
يدعوهما  الذي  الأ�سا�سني  املحورين  تاأكيد  اإىل  الف�سل  هذا  نهاية 

املحور ال�سيا�سي و املحور العلمي. 
الف�سل الثاين:

كدالة  الرتبية  تت�سّمن  التي  الرتبية  حول  عموميات  اإىل  تطرق   
متغريات متعّددة، ثالثيات الرتبية، الرتبية كمجموعة من العالقات 

الالمت�ساوقة و اأخريا تناول مفهوم الرتبية ال�ساحلة.
الف�سل الثالث: 

املربي،  الفرد  املعّلم:  وظائف  عن  املوؤلف  يتحدث  الف�سل  هذا  يف 
املربي يف �سّفه، املربي يف موؤ�س�سة و الع�سو يف فريق تربوي و ع�سو 

الهيئة املهنية. 
الف�سل الرابع: 

حيث تطرق املوؤلف اإىل املبادئ الأ�سا�سية لأّي اإعداد.
الف�سل اخلام�س: 

و فيه تناول مراحل الإعداد من مرحلة حت�ّس�س، مرحلة تعّلم الطرق 
و التقنيات الرتبوية و كذا مرحلة حتّمل امل�سوؤولية.

الف�سل ال�ساد�س:  
عر�س املوؤلف فيه حمتويات الإعداد الرتبوي.

الف�سل ال�سابع:
تطّرق املوؤلف فيه اإىل الطرق و التقنيات، اأّول: املالحظة، ثانيا: تعّلم 

الفعل الرتبوي و ثالثا: التح�سري للحياة املهنية.
الف�سل الثامن:

 يتناول اأماكن الإعداد
الف�سل التا�سع: 

يف هذا الف�سل حتّدث املوؤّلف عن اإعداد اأ�ساتذة العلوم الرتبوية.
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عنوان الكتاب: اختيار المعّلم و إعداده و دليل للتربية العملية  
المؤلف:  د. علي راشد

دار النشر: دار الفكر العربي
السنة:  1996

عدد الصفحات: 200

هيكلة املحتويات:
يتهيكل الكتاب يف ثالثة ف�سول.

الف�سل الأول: 
يتناول اختيار معّلم امل�ستقبل اإذ حتدث فيه عن �سيا�سة قبول 

ع�سوائية لطالب كليات الرتبية و اإعداد املعلمني، مدى حاجة العامل 
العربي و الإ�سالمي اإىل معّلم يواكب الع�سر، �سروط اختيار الطالب 

الذي �سيلتحق بجامعات الرتبية، املقابلة ال�سخ�سية و دورها يف 
اختيار الطالب املعلمني، الختبارات املو�سوعية لقيا�س اأ�سا�سيات 

املعرفة و قدرات التفكري العلمي، اأخريا تطّرق اإىل مقايي�س 
اجلوانب ال�سخ�سية املختلفة. 

الف�سل الثاين: 
 يتناول اإعداد معّلم امل�ستقبل داخل كليات الرتبية و اإعداد املعلمني 

و هنا خ�ّس بالذكر اأهمية اإعداد معّلم امل�ستقبل، اأهداف كليات 
الرتبية ق�سورها و اأهّم مداخالتها كما  و حتّدث عن الأ�ستاذ 

اجلامعي، املقررات الدرا�سية، طرق التدري�س، الأن�سطة الطالبية، 
المتحانات واأ�ساليب التقومي، الإعداد الأكادميي، املهني، الثقايف و 

ال�سخ�سي للطالب املعّلم.   

الف�سل الثالث: 
حيث حتدث عن الطالب املعّلم و اأهمية، اأهداف، اأ�س�س، و مراحل 

الرتبية العملية امليدانية، كما تناول املوؤلف يف هذا الف�سل اأدوار 
كّل من امل�سرف و مدير املدر�سة و املعّلم املتعاون يف حتقيق اأهداف 

الرتبية العملية، تخطيط الطالب املعّلم اأهّم ال�سعوبات التي 
تواجهه اختياره للو�سائل التعليمية و كيفية ا�ستخدامها،  اأ�ساليب و 

طرق تدري�سه.... 

إعداده  و  المعّلم  اختيار 
و دليل للتربية العملية  

عنوان الكتاب: تفريد التعليم في إعداد و تأهيل المعّلم 
المؤلف: د/ سهيلة محسن كاظم الفتالوي

دار النشر: دار الشروق للنشر و التوزيع
السنة: 2004 

عدد الصفحات: 280

هيكلة املحتويات:
يتجزاأ الكتاب اىل اأربعة ف�سول.

الف�سل الأول

املعلمني،  تاأهيل  و  اإعداد  يف  احلديثة  الجتاهات  املوؤلفة  تناولت 
القائم على  ال�سامل لإعداد املعلمني  التعريف  اإىل  فتطرقت بذلك 
الكفاءات، مفهوم الكفاءة و مكوناتها، و العالقة بني مفهوم الكفاءة 

و املهارة، الأداء و الفعالية ....

الف�سل الثاين : 

اإعداد  يف  التدبري  و  التعليم  ا�سرتاتيجية  اإىل  املوؤلفة  تطرقت  حيث 
املعلمني، ا�سرتاتيجية التوجيه اجلماعي، طرق التدري�س اجلماعي، 
التدريب  و  التعليم  تفريد  ا�سرتاتيجية  اجلماعية،  التدريب  اأ�ساليب 
و  الأ�سا�سية  املبادئ  كذا  و  عليها  تبنى  التي  الفر�سيات  الذاتي، 

الأ�ساليب الفريدة يف التعليم و التدريب الذاتي.

الف�سل الثالث:

تفريد  و  التعليمية  الوحدات  عن  اجلزء  هذا  يف  الكاتبة  حتّدثت   
عنا�سرها،  �سفاتها،  التن�سيقية  اأو  التعليمية  الوحدات  التعليم: 
ت�سميمها و �سياغتها، النموذج التطبيقي يف ت�سميم وحدة تعليمية 
م�سّغرة لتدريب  و تاأهيل املعّلم  يف اإعداد الختبارات التح�سيلية، 
املحتوى  كتابة  اأ�سلوب  ت�سميمه،  و  التدريبي  الربنامج  عنا�سر 

التعليمي.

الف�سل الرابع:

عر�ست املوؤلفة فيه دليل الوحدة التعليمية امل�سّغرة لتدريب و تاأهيل 
املعلمني يف اإعداد الختبارات التح�سيلية، طبيعة املحتوى التعليمي 
مكونات  الفردية،  للدرا�سة  الالزمة  الكفاءات  التعليمية،  للوحدة 
اأ�ساليب  العامة،  التعليمية  اأهدافها  امل�سّغرة،  التعليمية  الوحدة 

التقومي فيها و اأي�سًا اأجزاءها.  

تفريد التعليم
 في إعداد و تأهيل المعّلم 
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عنوان الكتاب: سياسات و برامج إعداد المعّلم العربي
المؤلف: د. محمد متولى غنيمة

دار النشر: الدار المصرية اللبنانية
السنة: 

عدد الصفحات: 298

املحتويات: هيكلة 
املو�سوع: نف�س  حول  تدور  درا�سات  �ستة  الكتاب  يت�سمن 

ل�سيا�سات  لقت�سادية  القيمة  املوؤّلف  تناول  الأوىل:  الدرا�سة 
العاملي،  القت�سادي  الو�سع  و  الرتبية  عن  فتحدث  املعّلم   اإعداد 
بنية  و  العاملة  للقوى  القت�سادية  للقيمة  املحّلي  امل�سرح  واقع 
الأحداث  غياب  تطويرها،  و  بتغريها  املعّلم  يطالب  التي  املجتمع 
تدهور  يف  اأثرها  و  الغد  اإعداد  �سيا�سة  عن  املحلية  و  العاملية 
الت�سّور  عن  كذلك  حتدث  كما  و  للتعليم  القت�سادية  القيمة 

الغد. معّلم  اإعداد  ل�سيا�سة  امل�ستقبلي 
املعّلم،  تكوين  �سيا�سة  يف  جديدة  درا�سة  نحو  الثانية:  الدرا�سة   
املهني  التكوين  مفهوم  حول  الغمو�س  و  الّلب�س  ك�سف  فيها  تناول 
النظم  بناء  يف  التحّول  مراحل  و  الواقع  بني  الغد  معّلم  للمعّلم، 
النظم  اأمناط  معرفة  هو  هنا  مهّم  اجلد  الأمر  و  التعليمية، 
تقدم  اأو  تخّلف  عن  امل�سوؤولة  و  العامل  يف  بها  املاأخوذة  التعليمية 
اأثرها  و  العاملية  املوجة  الدرا�سة  هذه  يف  اأدرج  وكما  الغد،  معّلم 
ختم  عليه.  �سيا�ستها  نتائج  و  التعليمية  البيئة  واقع  ت�سكيله،  يف 
كذا  و  املعّلم،  لدور  جديدة  نظرة  باإعطاء  الدرا�سة  هذه  الكاتب 

له.  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  لتكوين  بّناءة  خطوات 
اإ�سهامات  بني  املعّلم  اإىل  املوؤّلف  تطّرق  الثالثة:  الدرا�سة 
التعّلمية  التعليمية  العملية  تنظيم  و  تخطيط  و  املمكنة  الكمبيوتر 
بكليات الرتبية يف جمهورية م�سر العربية و تهدف هذه الدرا�سة 
يف  التغيري  عنا�سر  كاأحد  الكمبيوتر  ا�ستخدام  اأهمية  اإبراز  اإىل 
الرتبية،  بكليات  التعلمّية  التعليمية  العملية  تنظيم  و  تخطيط 
الدارية  التعليمية  امل�ساكل  حل  يف  ا�ستخدامه  كيفية  ومعرفة 
الكمبيوتر  الربامج  اأنواع  على  التعّرف  و  التعليمي،  النظام  يف 
وكيفية  التعليمية  النظم  يف  امل�ستخدمة  الدارية  التعليمية 

اإعدادها...
و  الإتقاين  التعّلم  ديناميات  بني  املعّلم  الرابعة:  الدرا�سة 
ال�سوء  اإلقاء  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف  و  التعليم  ا�سرتاتيجيات 

الإتقاين  التعّلم  و  عامة  ب�سفة  التعّلم  و  الرتبية  مفهومي  على 
التعّلم  فاعلية  يف  املوؤّثرة  العوامل  اإبراز  خا�سة،  ب�سفة 
و  دينامياته  بني  الغام�سة  العالقة  عن  الغطاء  ك�سف  و  الإتقاين 
تو�سيح  املدر�سي،  ال�سف  داخل  التعليم  و  الرتبية  ا�سرتاتيجيات 
للتعليم،  القت�سادية  القيمية  تدهور  على  العالقة  هذه  غياب  اأثر 
اأجل  من  جديد  ا�سرتاتيجي  ت�سّور  و�سع  اإىل  اأي�سا  وتهدف  كما 

املدر�سي. ال�سف  داخل  اتقاين ممكن   تعّلم  حتقيق 
الف�سل  الدرا�سة معلم  املوؤلف يف هذه  الدرا�سة اخلام�سة: عر�س 
التعليمية  العملية  تقومي  و  واإتقان  الكمبيوتر  اإ�سهامات  بني 
من  املعلم  هذا  برنامج  يتوخاها  اأن  بجب  التي  العوامل  التعلمية، 
دعت  التي  العوامل  التعّلم،  و  التعليم  عمليتي  اتقان  حتقيق  اأجل 
اأ�سا�سيات  النظر حول وجود م�ساعده، تطبيق  اإعادة  اإىل �سرورة 
نظرية التعزيز ل� « �سكيرن « بوا�سطة الكمبيوتر، اأخريا، الربنامج 
الوحدات  ت�سميم  و  تخطيط  من  الف�سل  معلم  لتمكني  املقرتح 

بالكمبيوتر. الدرا�سية 
و  نظم  لتطوير  مقرتحة  بدائل  تناولت  التي  ال�ساد�سة:  الدرا�سة 
يف  متثل  اأق�سام،  خم�سة  اإىل  منق�سمة  الغد  معّلم  اإعداد  برامج 
فل�سفة و اأهداف اإعداد املعّلم، تطّور نظم اإعداد املعّلم يف امل�سر، 
الجتاهات  امل�سر،  كليات  يف  املعّلم  اإعداد  برنامج  و  نظم  واقع 
لو�سع  املقرتحة  البدائل  املعّلم،  اإعداد  لنظم  املعا�سرة  العاملية 

املعلم يف م�سر. اإعداد  لنظم  ت�سّور 

إعداد  برامج  و  سياسات 
المعّلم العربي

عنوان الكتاب: المعّلم إعداده و مكانته و أدواره 
فب التربية العامة، التربية الخاصة، اإلرشاد النفسي
المؤلف: د. محمد أحمد سعفان    د. سعيد طه 

محمود
دار النشر: دار الكتاب الحديث

عدد الصفحات: 315

املحتويات: هيكلة 
بابني. يف  الكتاب  يتهيكل 

العامة  الرتبية  يف  املعّلم  مو�سوع  تناول  الذي  و  الأّول  الباب 
ف�سول. ثالثة  يف  يتمف�سل 

الأول: الف�سل 
و  املهنة  مفهوم  الأخرى،  املهن  بني  التعليم  مهنة  املوؤلفان  تناول 

كمهنة.  التعليم  كذا  و  فئاتها  و  معايريها 
الثاين:  الف�سل 

يف  املعا�سرة  الجتاهات  و  اخلدمة  اأثناء  تدريبه  و  املعّلم  اإعداد 
اجلزء  يتمحور  جزئني،  الف�سل  هذا  يت�سمن  و  الجتاه،  هذا 
اأثناء  تدريبه  و  املعّلم  اإعداد  وجوانب  نظم،  اأهمية،  حول  الأّول 
اخلدمة، اأما اجلزء الثاين فيدور حول اأهّم الجتاهات املعا�سرة 

اإعداد املعّلم و تدريبه. يف 
الثالث:  الف�سل 

فبّينا  املعّلم،  اإعداد  التحاق الطالب بربامج  املوؤلفان عن   حتّدث 
عوامل التحاق و ال�سعوبات التي تواجه الطالب يف برامج اإعداد 
املعّلم و كذا عوامل الإحجام عن مهنة التدري�س و عوامل الإقدام 
بالدبلومة  الطالب  التحاق  لعوامل  واأخريا درا�سة ميدانية  عليها، 

الرتبية. يف  العامة 
و  اخلا�سة  الرتبية  يف  املعّلم  عن  تكّلم  الذي  و  الثاين  الباب 

ف�سول.    ثالثة  يف  يتمف�سل  النف�سي  الإر�ساد 

الأول: الف�سل 
يف هذا الف�سل تتناول املوؤلفان املعّلم، و ق�سية اإعداده يف الرتبية 
يف  املعّلم  اأدوار  مهاراته،  بع�س  و  كفاءاته  و  خ�سائ�سه  اخلا�سة 

التعاوين.   و  الفردي  التعّلم  و  التدري�س 
الثاين:  الف�سل 

حيث  الإر�سادية،  العملية  يف  املعّلم  اأدوار  املوؤلفان  تناول  فيه  و 
اأدوار  املدر�سة،  يف  اخلدمات  تقدمي  و  العمل  فريق  عن  حتدثا 
املدر�سي،  النف�سي  الإر�ساد  جمال  يف  املعلم  مع  العمل  نظم  و 
بع�س  التعّلم،  بعملية  املرتبطة  ال�سائعة  النمائية  املظاهر  بع�س 
معوقات  و  جناح  عوامل  باملدر�سة،  املرتبطة  ال�سائعة  امل�سكالت 

الإر�سادية.   العملية  يف  املعّلم  م�ساركة 
الثالث:  الف�سل 

يف  الطالب  و  املعلمني  بني  الختالط  اإىل  الكاتبان  تطّرق 
)من  الطالب  اختالط  التعليمي،  الختالط  اأ�سكال  املدار�س، 
ق�سية  تعالج  ميدانية  درا�سة  املعار�سة،  و  التاأكيد  بني  اجلن�سني( 

للبنات.  العامة  الثانوية  املدار�س  يف  املعّلم  وجود 

المعّلم إعداده و مكانته و أدواره
التربية  العامة،  التربية  في   

الخاصة، اإلرشاد النفسي



79 78

عنوان الكتاب: المعّلم كفاءاته، إعداده، تدريبه
المؤلف: أ.د. رشدي أحمد طعيمة

دار النشر: الدار الفكر العربي
السنة: ط.1 1999
عدد الصفحات: 258

هيكلة املحتويات:
يتهيكل الكتاب يف ثالثة اأبواب.

يت�سمن  والذي  املعّلم  كفاءات  مو�سوع  تناول  الذي  و  الأّول  الباب 
ملعّلم  اّلزمة  الرتبوية  الكفاءات  حول  تدور  التي  الأوىل  الدرا�سة 

العربية كلغة ثانية تتمف�سل يف خم�سة ف�سول.
الأول:  الف�سل 

تناول املاألف م�سكلة الدرا�سة، اأهمية، حدود و منطلقات الدرا�سة.
الثاين:  الف�سل 

يدور حول الدرا�سة النظرية، تعريف امل�سطلحات، اأ�ساليب حتديد و 
ت�سنيف الكفاءات.

الثالث:  الف�سل 
ال�ستبيان،  تطبيق  و  اإعداد  امليدانية،  الدرا�سة  اإىل  املوؤلف  تطّرق   

عينة الدرا�سة وكذا املعاجلة الإح�سائية. 
الرابع:  الف�سل 

للمعّلم،  اّلزمة  الرتبوية  الكفاءات  البيانات،  حتليل  املوؤّلف  تناول 
توزيع الكفاءات على م�ستويات، الوزن الن�سبي للكفاءات.

اخلام�س: الف�سل 
 يتمحور هذا الف�سل حول نتائج الدرا�سة و تو�سياتها، فتحدث اأّول 

عن نتائج الدرا�سة،  تو�سيات الدرا�سة ثانيا. 

الباب الثاين و الذي تكّلم عنن اإعداد املعّلم  والذي يت�سمن الدرا�سة 
الثانية و الثالثة، تدور الدرا�سة الثانية حول مقيا�س تقدير اأداء طالب 

كليات الرتبية يف مادة الرتبية العلمية  يتمف�سل يف اأربعة ف�سول.   
الأول:  الف�سل 

الرتبية  اأهداف  الدرا�سة،  م�سكلة  املوؤلف  تناول  الف�سل  هذا  يف 
العلمية، هدف البحث، اأهمية البحث. 

الثاين:  الف�سل 
و فيه تناول املوؤلف الدرا�سات ال�سابقة. 

الثالث: تطّرق الكاتب هنا اإىل الطريقة و الجراءات حيث  الف�سل 
تناول اإعداد املقيا�س يف �سورته املبدئية و العينة امل�ستخدمة.

الرابع:  الف�سل 
الظاهري  ال�سدق  املقيا�س،  �سدق  البيانات  حتليل  املوؤّلف  تناول 
التالزمي  ال�سدق  تكوينه،  اأو  املقيا�س  بناء  �سدق  للمقيا�س، 

. �س للمقيا
يف  الربامج  و  اخلطط  تطوير  حول  فتدور  الثالثة  الدرا�سة  اأما 

اأربعة ف�سول: اإىل  يتجزاأ  ت�سّور مقرتح  و  الرتبة  كلية 
الأول:    الف�سل 

و كذا  التطوير و حمدداته  الف�سل مربرات  املوؤّلف يف هذا  تناول 
الرتبية  كلية  اأهداف 

الثاين:  الف�سل 
نقاط. ع�سرة  اإىل  فيه  تطّرق  التطوير  منطلقات 

الثالث:  الف�سل 
معّلم  اإعداد  خطة  الربامج:  و  اخلطط  عن  املوؤّلف  فيه  حتدث 
املرحلة الأوىل و املرحلة الثانية، خطة اإعداد معّلم النوعي، خطة 

العليا. الدرا�سات  خطة  املجتمع،  خدمة 
يت�سمن  والذي  املعّلم   تدريب  عنن  تكّلم  الذي  و  الثالث  الباب 
حول  الرابعة  الدرا�سة  تدور  اخلام�سة،  و  الرابعة  الدرا�سة 
اأبعاد  اإىل  فتطّرق  املعّلم،  تدريب  يف  دوره  و  امل�سّغر  التدري�س 
بني  العملية  الرتبية  التعليمية،  العملية  و  املعّلم  التعليمية،  العملية 
التدري�س  الفرق بني  التدري�س امل�سّغر،  التطوير، تعريف  و  الواقع 
التدريب  يف  فتتمّثل  اخلام�سة  الدرا�سة  التقليدي...اأّما  و  امل�سّغر 
فيه  و  خطته  م�ستوياته،  اأ�س�سه،  املطّورة،  والكتب  املناهج  على 
املناهج،  تطوير  اأهداف  يف  الأّول  امل�سدر  يتمثل  م�سادر،  ثالثة 
يف  فيتمّثل  الثالث  امل�سدر  اأّما  املهام،  حتليل  يف  الثاين  وامل�سدر 

املتدربني.      خ�سائ�س 

إعداد البرامج التدريبية المعّلم كفاءاته، إعداده، تدريبه   
التدريب الفّعال    

التدريب  التدريبية،  البرامج  إعداد  الكتاب:  عنوان 
الفّعال

المؤلف: أ.د. عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر
دار النشر: مكتبة الرشد

عدد الصفحات: 246

هيكلة املحتويات:
يتهيكل الكتاب يف ثمانية اأجزاء

الأول:  الف�سل 
تناول املاألف مقومات نظم التدريب الفّعال، مفهومه، العوامل املوؤّثرة 
يف ت�سميمه، الأهداف التدريبية، مفهوم اأ�سلوب النظم، كما تطّرق 

اإىل منوذج كوفمان لتحقيق مفهوم اإدارة اجلودة النوعية. 
الثاين:  الف�سل 

جمالته،  و  تعريفه  النف�س،  علم  التدريب،  �سيكولوجية  حول  يدور 
اأخريا  و  الإن�ساين  ال�سلوك  و  الت�سال  اخلا�سة،  القدرات  الذكاء، 

الطموح و عالقته بالإجناز.
الثالث:  الف�سل 

التدريب  اأثناء اخلدمة،  و  قبل  التدريب  اأ�ساليب  اإىل  املوؤلف   تطّرق 
و  املربمج  التعليم  املحاكاة،  امليداين،  املخربي،   ، العملي  النظري، 
خمتربات  و  العملي  التطبيق  خمتربات  عن  حتدث  و  كما  مزاياه، 

التدريب الّلغوي...
الرابع:  الف�سل 

تناول املوؤّلف الحتياجات التدريبة، اأ�س�س النظم، اأ�س�س بناء الأنظمة 
الأنظمة، حتليل  ، حتليل  و حتديدها  الحتياجات  التدريبية، حتليل 
وفق  الأهداف  ت�سل�سل  التدريبية،  و  ال�سلوكية  الأهداف  الأفراد، 

قواعد تعليمية تربوية. 
اخلام�س: الف�سل 

يف هذا الف�سل تناول املوؤلف النماذج التدريبية الفّعالة، فخ�ّس بذكر 
مناذج ت�سميم الربامج التدريبية.

ال�ساد�س:  الف�سل 
التليفزيون  بوا�سطة  التدريب  اأ�ساليب  املوؤلف  تناول  الف�سل  يف هذا 
الأهداف   التدريبي،  التليفزيوين  الربنامج  ت�سميم  عنا�سر  و 

التدريبية، اأنواع التعّلم و �سمات املتدربني.
ال�سابع:  الف�سل 

من  العديد  هناك  و  الإلكرتوين  التدريب  عن  املوؤلف  حتدث  فيه  و 
هذا  يف  تطويعها  يجب  التي  الفكرية  و  العملية  و  العلمية  اجلوانب 

اجلانب  العملي،  اجلانب  الفكري،  اجلانب  اأبرزها:  من  و  املجال 
الي�سي  اإىل منوذج روبرت�س، و منوذج  الكاتب كذلك  التقني. تطرق 

و ترالب.
منطلقات  التدريب،  تقومي  هنا  الكاتب  تطّرق  الثامن:  الف�سل 

التقومي ال�سامل، مراحل التقومي و كذا العنا�سر املطلوبة تقوميها.
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آراء من الميدان
وجهة نظر 

يف  التكوين  اإ�سهامات  حول  الدويل  امللتقى  يف  �سارك  ممن  اأنا 
تطوير املنظومة الرتبوية من الذين ت�سرفوا بدعوة املعهد الوطني 
ال�ستمتاع  و  حمادثة  و  مبالقاة  �سعدوا  كما  الرتبية  يف  للبحث 
اأ�سولها  الذين جمعوا بني  البيداغوجيا  اإىل عمالقة يف  بال�ستماع 
و اآفاقها. كما �سعرت بالإكبار و اأنا اأ�سكر الربوفي�سور جان ماري 
لإلقاء  اجلزائر  اإىل  القدوم  و  ال�سفر  عناء  تكلفه  على  دوكيتال 
مادي  مقابل  اأي  يطلب  اأن  دون  اأفكاره  فيها  يطرح  حما�سرات 
اأفكاره  ين�سر  هو  و  بال�سعادة  ب�سعوره  باأنه  بالقول  فيقاطعني 

يكفيه جدا. باأن ذلك  ي�سعر  العامل  لزمالئه عرب  الرتبوية 
لوبران  مار�سال  للربوفي�سور  اأ�ستمع  اأنا  و  بالإعظام  �سعرت  كما  و 
للغة  مدر�سا  بداأ  قد  و  بولون  للعمالق  اأو  مدر�سا  مثلي  كان  قد  و 
�سدى  يلقى  ل  تعليمه  اأن  وجد  �سهر  بعد  لكنه  مثلي  الفرن�سية 
ليتعلم  باجلامعة  الدرا�سة  مقاعد  اإىل  فعاد  متعلميه  لدى  اإيجابيا 
ما  على  اأ�سبح  حتى  البحث  عليه  فا�ستحوذ  يدر�س  كيف  اأكر 

اليوم.. عليه  اأ�سبح 
التدري�س حتى  مهنة  مار�ست  لقد  نف�سي..  قرارة  اإىل  اأعود  هنا  و 
اأنا اأو�سع يف كل عام يف و�سعيات  اليوم ما يربو عن الربع قرن و 
للمتعلمني  و  للتعليم  حبي  و  اإرادتي  اإل  فيها  ي�ساندين  ل  مهنية 
اأحاول كل مرة اأن اأجتهد يف حت�سني ممار�ستي التعليمية و اأحاول 
من  يل  ت�سنى  ما  اأطالع  كي  مرة  و  مرة  الوقت  من  اأ�سرق  اأن 
اأنني  اأتذكر  ل  حقيقية.  مرافقة  اأو  اإر�ساد  اأو  توجيه  دون  املراجع 
اأ�سبوعا واحدا  اإل  اأو �سبه حقيقي اللهم  دعيت اإىل تكوين حقيقي 
موؤطروها  كلف  و  التكنولوجية  املعاهد  اأغلقت  يوم  كان  اأنه  اأعتقد 

الثانوي. التعليم  املدر�سني يف  بتكوين   – الوقت  ل�سد   –
اإىل  اأحد  فيها  يعكر  لو  فكرة  م�سوؤولينا  على  اأقرتحه  اأن  اأريد  ما 

حد الآن..
جد  اآثاره  و  واحدا  فل�سا  الرتبية  وزارة  خزينة  يكلف  ل  تكوين 
مردود  على  اجلمة  بالفائدة  تعود  و  ناجعة  و  فعالة  و  بل  نافعة 

. متعلمينا
فلو   5 اأو   4+ باكلوريا  على  املتح�سلني  من  اليوم  املدر�سني  لأن 
مع  بالتعاون  و   – برغبتهم  �سنة  كل  منهم  دفعات  انتقاء  مت 
بعد  ما  يف  للت�سجيل   – العلمي  البحث  و  العايل  التعليم  وزارة 
التعليميات  يف  مهني  بحث  ما�سرت  ل�  التح�سري  اأجل  من  التدرج 
يتكون  تعليمه  مادة  و  تخ�س�سه  ح�سب  اأ�ستاذ  كل  البيداغوجيا  و 
يطور  اأن  ي�ستطيع  بذلك  و  اأكادميي  و  علمي  تكوين  اأف�سل  بذلك 
بها  لينتفع  تدري�سه  طرائق  و  معارفه  و  البيداغوجية  و�سائله 

يف  تكوينه  ي�سخر  اأن  الوزارة  مع  عقده  يف  يتم  اأن  على  متعلموه، 
ميكن  كما  عليها.  متفق  الأقل،  على  ال�سنوات  من  ملدة  التعليم 
جمال  يف  املعمق  التكوين  موا�سلة  يف  منهم  النجباء  ي�ستمر  اأن 
على  التعاقد  مع  الدكتوراه  على  للح�سول  البيداغوجي  البحث 
املكونني  تكوين  معاهد  الرتبية يف  وزارة  لفائدة  تكوينه  ي�سخر  اأن 
اأو تعريهم الوزارة للمدار�س العليا لتكوين  التابعة لوزارة الرتبية 
ينقطع  ل  هذا  التدرج  بعد  ما  التكوين  فرتة  طوال  و  الأ�ساتذة. 
ال�ساعات  ا�ستغالل  مع  املهني  ن�ساطه  ممار�سة  عن  املدر�س 
يكون  اأن  الأف�سل  اأنه من  التكوين. كما  اأجل  للتغيب من  القانونية 

بعد. التكوين عن  هذا 
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