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التكوين النفسي والرتبوي للمدرس "منوذج مدرس اللغة
العربية" الدار البيضاء  -املغرب -
الملخص_ تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أهم الخبرات التي

 .2مشكلة الدراسة

يقدمها كل من اإلعداد النفسي والتربوي ألساتذة اللغة العربية لمرحلة

تتناول هذه الدراسة إشكالية الواقع المعاش الذي يرصد وضعية

الثانوي التأهيلي بمدينة سيدي البرنوصي الدار البيضاء المغرب،

إعداد المدرس والمشاكل التي يتخبط فيها أثناء تكوينه في مراكز

متوخية رصد أهم أهدافهما مع التصنيف والتحليل ،اعتمادا على

إعداد األساتذة ،وذلك من خالل اإلجابة عن مجموعة من أسئلة

المنهج الوصفي التحليلي اإلحصائي منطلقة من معطيات إحصائية

من بينها:

مضبوطة ،حيث تم اعتماد استمارة وزعت على أفراد العينة قصد

أ .أسئلة الدراسة

معرفة مكامن الضعف والخلل بالنسبة لهذين المستويين من اإلعداد،

• ما أهمية استفادة مدرس اللغة العربية من مواد ومضامين

وفيما يتعلق بالنتائج التي أسفرت عنها الدراسة فقد اتضح أن أفراد

اإلعداد النفسي؟

العينة يعانون من نقص في اإلعداد النفسي والتربوي ،وذلك راجع أثناء

• هل استفادة المدرس من هذه المواد ومضامينها بنسبة كبيرة

اجتيازهم لمرحلة اإلعداد في المراكز الجهوية.
الكلمات المفتاحية :اإلعداد النفسي ،اإلعداد التربوي ،مدرس اللغة

تؤثر إيجابا على العملية التعليمية؟

العربية.

• ما درجة تحقيق األهداف المتوخاة من اإلعداد النفسي والتربوي
لدى المدرس؟

 .1المقدمة
يعد اإلعداد النفسي والتربوي بالنسبة للقائمين من أهم

ب .أهمية الدراسة

األسس التي ينبني عليها إعداد المدرس في مختلف المراكز

تكمن أهمية الدراسة في معرفة مواد اإلعداد النفسي

المتخصصة باإلعداد ،ألنه يضم مجموعة من المواد والوحدات

والتربوي التي يخضع لها مدرس اللغة العربية ،حيث تكمن كذلك

التي يسعى المؤطرون ترسيخها في مختلف المؤسسات

في إبراز أهمية اإلعداد النفسي والتربوي للمدرس ،وأهم الخبرات

التعليمية ،وانطالقا من هذه المواد التي تدخل ضمن اإلعداد

والمهارات التي يقدمها له والتي تجعله يلم بكل المعطيات

النفسي والتربوي للمدرس ،فعلى هذا األخير معرفتها و تمثلها

المرتبطة سواء بالطالب وكيفية التعامل معهم أو كيفية ضبط

ضمن منظومة تكوينية ممنهجة قائمة على أسس علمية ثابثة،

الفصل ،وأهم المهارات البيداغوجية المتاحة في هذا المجال.

ألن اإلعداد النفسي والتربوي للمدرس هما العنصران األهم من

ج .أهداف الدراسة

بين مجموعة من العناصر المكونة للعملية التكوينية للمدرس،

تمكن أهداف هذه الدراسة العلمية في:

ذلك أن العنصر البشري المكون تكوينا صحيحا من أبرز

 -محاولة تحديد أهم الخبرات التي يقدمها كل من اإلعداد

الوسائل التي يحقق بها المجتمع أهدافه ،لذلك فاإلعداد النفسي

النفسي والتربوي.

والتربوي هما السبيل لتحقيق أهداف المجتمع في التربية والتعليم

 -رصد أهداف اإلعداد النفسي والتربوي.

ألنهما يمثالن قاعدة بالنسبة للمدرس وتبقى له خصوصية

 -وضع مقترحات لتطوير هذين المستويين من اإلعداد.

اإلبداع في تحقيق مبادئ النجاح في العملية التعليمية.

د .حدود الدراسة
تمثلت حدود الدراسة في:
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 -البعد الجغرافي :وزعت اإلستبانات لألساتذة المتخرجين من

ومن باب التفعيل القسري لمبدأ المغربة الذي يعتبر أحد المبادئ

مراكز تكوين أساتذة اللغة العربية ،المرحلة الثانوية التأهيلية

المؤسسة للنسق التعليمي الوطني [ ،]0وكلت لهذه المراكز مهمة

الواقعة بنيابة سيدي البرنوصي الدار البيضاء المغرب.

تكوين مدرسي التعليم اإلعدادي ،علما بأن تكوين أساتذة التعليم

 -البعد الزمني :وزعت اإلستبانات في العام الدراسي

اإلعدادي والتأهيلي كان موكوال إلى المدراس العليا ألساتذة

2100/2101

النظام القديم [ ،]2وكان أهدافها االستجابة للحاجات التأطيرية

 -البعد البشري( :مجتمع الدراسة) ضم  %01من مجموع

المتزايدة بسبب التزايد المطرد والهائل للطالب بالتعليم االبتدائي

األساتذة.

والمقبلين على االنتقال إلى المرحلة اإلعدادية ،باإلضافة إلى

ه .التعريفات اإلجرائية

تحقيق مبدأ المغربة الذي اعتبر من مرتكزات السياسية التعليمية

اإلعداد النفسي :مرتبط بمجموع المواد النفسية من نظريات

منذ االستقالل ،وبذلك تزايدت أعداد هذه المراكز من ثالثة إلى

وعلوم نفسية التي تدخل ضمن الجانب النفسي المرتبط بالعملية

 01مرك از قبل أن يتراجع حاليا إلى  00مركزا ،تضم مختلف

التعليمية ،وتتدخل في تكوين هذا الجانب النفسي مجموعة من

التخصصات األدبية والعلمية واالجتماعية والفنون التشكيلية

العوامل المرتبطة بالحالة النفسية للمدرس واالستعداد الفطري

والتربية النسوية ،هنا يظهر لنا التطور الذي عرفته هذه المراكز

لممارسة مهنة التدريس.

التربوية في ميدان تكوين المدرسين ،وذلك من خالل

اإلعداد التربوي :يعد اإلعداد التربوي من أهم التكوينات التي

اإلستراتيجية الشاملة التي وضعتها و ازرة التربية الوطنية إلعداد

يتلقاها المدرس خالل فترة تكوينه في مراكز التخصص ،ألنه

األساتذة ،ولمسايرة إصالح النظام التعليمي والمستجدات التي

يضم معظم المواد المرتبطة بالبيداغوجيا ووسائل التدريس

عرفها المجال التربوي.

ومختلف طرائق التدريس ،حيث يعد الجدع المشترك لكل

ومما ال شك فيه أن اإلعداد النفسي للمدرس يساهم بشكل

التخصصات ،فهو يشمل مجال طرائق التدريس والمقاربة

كبير في بلورة كفاءة المدرس عند تخرجه من مراكز اإلعداد،

بالكفايات والوسائل التعليمية.

ألن هذا اإلعداد بمختلف وحداته ومضامينه يسعى إلى ترسيخ
بعض المواقف والتصرفات ذات العالقة بالدور المنوط به والتي

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

تتمثل في مجموعة من المهارات التي تضعها هذه العلوم النفسية

ائدا بتكوينها أعدادا
لعبت المراكز التربوية الجهوية ًا
دور ر ً

وفيرة من المدرسين في مختلف التخصصات ،فقد كانت

رهن إشارة المدرس قصد اعتمادها لتسيير طالب الصف ،هذه

المؤسسات اإلعدادية التأهيلية منذ االستقالل تعد على رؤوس

المواد التي تعد مكونا من مكونات اإلعداد المعتمد أو التي يجب

األصابع بأهم المدن المغربية ،وكان جل المدرسين أجانب ،لكن

اعتمادها بطريقة علمية ألنها تساعد المدرس في حل مجموعة

تدفق أعداد كبيرة من الطالب على التعليم اإلعدادي جعل و ازرة

من المشكالت في وضعيات تعليمية مختلفة [ ،]0فعلم النفس

التربية الوطنية تحتفظ مؤقتا بالمدرسين األجانب ،و تلجأ إلى

التربوي وعلم نفس النمو وعلم النفس التعليمي وعلم نفس

توظيف مدرسين فرنسيين جدد ضمن إطار التعاون ،وأمام هذه

الشخصية وعلم نفس المراهق كلها محاور تتضمن مضامينها

الوضعية ،وضعت الو ازرة خطة لمواجهة الحاجات المتزايدة من

آليات لها عالقة وطيدة باألدوار والوظائف المنوطة بالمدرس في

المدرسين بمغربة األطر وتعريب التعليم ،وذلك بتعويض

حدود مهنة التدريس ،من خالل مختلف المواقف التي يواجهها

العناصر األجنبية بكيفية تدريجية ومنظمة لتجاوز الخصاص

المدرس في العملية التعليمية التعلمية ،ألن هدف اإلعداد هو

الهائل في الموارد البشرية الذي تركه رحيل المدرسين األجانب

إحداث تغير في المعارف والمهارات لدى الطالب المدرس وهذا
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التغير يكون إراديا ومعقلنا في سبيل التمكن المنطقي من

التربوي من بيداغوجيات ،فالبحث كما يبدو ،كان بحثا وصفيا

مجموعة من الكفاءات والمعلومات التي تقدمها مختلف العلوم

لمراحل إعداد مدرس المرحلة االبتدائية ومختلف اإلعدادات التي

النفسية التي تدخل ضمن اإلعداد النفسي للمدرس ].[4

يتلقاها المدرس أثناء تكوينه.

وبخصوص اإلعداد التربوي للمدرس فيتمثل أساسا في

أما عبد مصمودي زين الدين ] ،[7تناول فيه اإلعداد

تمكين المدرس من إدراك أدواره البيداغوجية التي تمليها عليه

المباشر وغير المباشر ومختلف اإلعدادات في المدرسة العليا

عملية التعليم كعملية بيداغوجية ،مع منحه القدرة على التحكم

لألساتذة ،وكليات اآلداب وذلك من خالل إب ارزه لمجموعة من

فيها من خالل استيعاب النظريات النفسية الحديثة في العلوم

المواد المدرسة في الكليات ومدى استفادة الطالب من هذه

النفسية ،لذلك فنجاح المدرس في ممارسته لمختلف األنشطة

اإلعدادات معتمدا في ذلك منهجا وصفيا.

التعليمية وأدائه ألدواره التربوية يتوقف على مدى توفر

وأجرى المختار الجابري ] ،[8دراسة ابرز فيها واقع اإلعداد

الخصائص والشروط األساس في شخصيته بمختلف جوانبها

التربوي ألستاذ اللغة العربية بالنسبة لمراكز اإلعداد الجهوية

المعرفية والشخصية والتي تتطلبها عملية التعليم والتعلم وطبقا

وأوجه النقص و مظاهر الخلل في اإلعداد العلمي ألساتذة اللغة

لالتجاهات التربوية المعاصرة وظهور أنماط وطرق جديدة

العربية في المستوى اإلعدادي مبينا في دراسته النقص الذي

تستخدم في التدريس يتضح الحاجة إلى تكوين تربوي ،نظ ار

تشهده هذه المراكز بالنسبة لإلعداد النفسي معتمدا في تحليله

لألهمية الكبيرة لجل المواد والمضامين التي تحملها في طياتها

المنهج الوصفي.

خاصة لدور المدرس في العملية التعليمية التعلمية خصوصا في

التعقيب على الدراسات السابقة

ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها المجال التربوي ،وما

إن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ،كونها

تحتاجه مناهج اإلعداد من تطوير في أساليبها وأهدافها لتكوين

دراسة تتطرق لإلعداد النفسي والتربوي لمدرس اللغة العربية

مدرس قادر على أداء مختلف األدوار انطالقا من تكوين تربوي

للمستوى الثانوي ،مبرزة من خاللها مختلف المواد التي تدخل

مبني على تقنيات ومهارات وخبرات علمية مستوحاة من البحوث

ضمن هذه اإلعدادات النفسية والتربوية للمدرس ،مع إبراز مدى

والنظريات الجديدة في الحقل التربوي كسبيل لتحقيق المدرس

تحقق أهدافهما لدى مدرس اللغة العربية أثناء تطبيقه إياها ،مع

ألهدافه البيداغوجية [.[2

تحديد بعض المقترحات تساعد في تطوير برامج إعداد المدرس،

الدراسات السابقة:

وذلك من خالل باعتماد منهج وصفي إحصائي تحليلي.

أما بخصوص الدراسات السابقة فإننا نكاد نلمس غياب الدراسات

 .4الطريقة واإلج ارءات

التي تهتم باإلعداد النفسي والتربوي في مكتباتنا ،لكن هناك

أ .مجتمع الدراسة

بعض الدراسات ،التي تناولت جوانب الشكل والتوثيق ،ولكنها لم

بالنسبة للمجتمع األصلي في هذه الدراسة ،فيمثله مدرسي

تحدد خصوصيات اإلعداد النفسي والتربوي للمدرس ،ومن بين

اللغة العربية لمرحلة الثانوية الـتأهيلية الواقعة في نيابة سيدي

هذه الدراسات:

البرنوصي التابعة لألكاديمية الجهوية للتربية واإلعداد لجهة

دراسة محي الدين مشرفي ] :[6قدم فيها عرضا مسهبا عن

الدار البيضاء الكبرى ،ويبلغ عددهم  86مدرسا ،وأخدت منهم

اإلعداد المرتبط بالتعليم اإلبتدائي بشكل عام ،حيث تناول فقط

نسبة .%01

القضايا التي تتعلق بالجانب النظري من حيث الطريقة التي

ب .عينة الدراسة

تدرس بها المواد في هذا المركز ،واصفا كل ما يتعلق بالجانب

بالنسبة لعينة الدراسة فهي  %01من مجتمع الدراسة وهم
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التربوي ،كما تضم أسئلة تخص تقيم محاور اإلعداد النفسي

مدرسا ومدرسة التابعين لو ازرة التربية اإلعداد ،أكاديمية جهة

والتربوي ودرجة التغير المرجو تحققها.

الدار البيضاء سيدي البرنوصي.

صدق وثبات:
تم التحقق من صدق االستبان ،وذلك من خالل عرض

ج .أدوات الدراسة
بالنسبة لألداة التي تم استخدامها في هذه الدراسة،

االستبان على عدد من المحكمين واألساتذة ذوي االختصاص

االستمارة كوسيلة للمعاينة في البحوث الميداني وهي وسيلة

والخبرة ،وذلك من أجل االستفادة واالستنارة بآرائهم ومعرفة مدى

علمية تساعد الباحث على جمع الحقائق والمعلومات من

صدق وثبات و مالئمة محاور وعناصر االستبان للمطلوب.

الطالب والمدرسين الذين ينتمون للمجتمع الدراسة ] ،[9وسعيا

 .5النتائج

منا لمعرفة أهداف اإلعداد النفسي والتربوي ومدى تحققها لدى

لإلجابة عن سؤال الدراسة ،يهدف اإلعداد النفسي إلى

مدرسي اللغة العربية فقد تم بناء استمارة هذا البحث التي تتكون

إكساب المدرس مضامين مجموعة من العلوم النفسية ،.تم

من صفحتين تضم مقدمة تشرح للمدرس الهدف من ملء

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و النسب

االستبان ،ومعلومات عامة حول المدرس :االسم،،السن

المئوية الستجابات عينة الدراسة كما هو موضح في الجدول

المؤسسة ،رقم التأجير ،ومحورين :األول يضم أسئلة حول

(.)0

اإلعداد النفسي ،والمحور الثاني يشمل أسئلة حول اإلعداد
جدول 1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة
درجة التحقق

التك اررات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

كبيرة

2

2

0861

10%

متوسطة

5

25 %

ضعيفة

7

35%

ناقصة

6

30 %

المجموع

20

100%

من العلوم النفسية بشكل ضعيف فبلغت نسبتهم  02%أما بشكل

يوضح الجدول األول درجة تحقق هدف من األهداف التي
يسعى اإلعداد النفسي من خالل مختلف مواده إلى تمكين مدرس

ناقص فنسبتهم تصل إلى .01%

اللغة العربية منها ،وهي مضامين مجموعة من العلوم النفسية،

لإلجابة عن سؤال الدراسة ،اإلعداد النفسي يمكنك من اإللمام

جاءت بمتوسط حسابي ( ،)2وانحراف معياري ( ،)0861حيث

بمبادئ علم النفس التربوي ،تم استخراج المتوسطات الحسابية

بلغت درجة التحقق عند بعض مدرسي اللغة العربية بشكل كبير

واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة

نسبة  02%وعند البعض األخر بلغت درجة التحقق بشكل

كما هو موضح في الجدول (.)2

متوسط نسبة  ،%22أما الذين استفادوا من مضامين مجموعة
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جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة
درجة التحقق

التك اررات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

كبيرة

4

2

0810

20%

متوسطة

4

20%

ضعيفة

8

40%

ناقصة

4

20%

المجموع

20

100%

وانحراف معياري (.)0810

يمثل الجدول الثاني درجة تمكن مدرس اللغة العربية من
مبادئ علم النفس التربوي ،من هنا يظهر لنا ضعف إلمام

لإلجابة عن سؤال الدراسة ،هل يمكنك تطبيق ما جاءت به

المدرس بالخبرات والتطبيقات التربوية التي يقدمها علم النفس

مختلف نظريات التعلم ،تم استخراج المتوسطات الحسابية

التربوي لمدرس اللغة العربية ،وذلك بنسبة  %41درجة ضعيفة،

واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة

بينما بدرجة كبيرة بلغت نسبة  ،%21وبمتوسط حسابي (،)2

كما هو موضح في الجدول (.)0
جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة
درجة التحقق

التك اررات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

كبيرة

4

2

0822

20%

متوسطة

5

25%

ضعيفة

7

35%

ناقصة

4

20%

المجموع

20

100%

يبين لنا الجدول رقم ( )0مدى استفادة مدرسي اللغة العربية

تمكينه من آليات الستخدامها وتحديد مدى فعاليتها لتطوير

من تطبيق ما جاءت به مختلف نظريات التعلم أثناء الممارسة،

العملية التعليمية التعلمية ،ألن هدف اإلعداد هو تطبيق مبادئ

إال أنه انطالقا من الجدول يظهر لنا ضعف تطبيق مدرسي

نظريات التعلم أثناء الممارسة على األوضاع التعليمية المختلفة

اللغة العربية لما جاءت به نظريات التعلم بدرجة ضعيفة تصل

في سبيل تحقيق نتائج فعالة.

إلى  %02بينما الذين تمكنوا من تطبيقها بدرجة كبيرة تصل

لإلجابة عن سؤال الدراسة ،هل يمكنك من مراعاة الفروق الفردية

نسبتهم إلى  ،%21وبمتوسط حسابي ( ،)2وانحراف معياري

عند تحضير الدروس ،تم استخراج المتوسطات الحسابية

( )0822وهنا يظهر لنا أن مبادئ نظريات التعلم لدى مدرسي

واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة

اللغة العربية الرتقى إلى مستوى التطبيق ألنها تبقى نظرية دون

كما هو موضح في الجدول (.)4

جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة
درجة التحقق

التك اررات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

كبيرة

4

2

2804

20%

متوسطة

3

15%

ضعيفة

9

45%

ناقصة

4

20%

المجموع

20

100%
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نالحظ من خالل الجدول الرابع أن نسبة مدرسي اللغة

مراعاة مدرسي اللغة العربية للفروق الفردية أثناء تحضير

العربية الذين تمكنوا من مراعاة الفروق الفردية عند تحضير

الدروس ،لذلك فهذه المسألة من األسس المهمة التي يجب أن

الدروس بدرجة كبيرة بلغت  ،%21بينما الذين تحقق لديهم هذا

يتدرب عليها المدرس أثناء اإلعداد.

الهدف بدرجة ناقصة بلغ نسبة %21عند  4مدرسين ،بينما

لإلجابة عن سؤال الدراسة ،األساليب العلمية للتعامل مع

بدرجة متوسطة تصل نسبتها  %02لدى  0مدرسين ،بينما

المشكالت التي تقع في داخل الفصل ،تم استخراج المتوسطات

بدرجة ضعيفة تبلغ نسبة  %41لدى  9مدرسين ،وبمتوسط

الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة

حسابي ( ،)2وانحراف معياري ( ،)2804هنا يظهر لنا ضعف

الدراسة كما هو موضح في الجدول (.)2

جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة
درجة التحقق

التك اررات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

كبيرة

3

2

0826

15%

متوسطة

4

20%

ضعيفة

7

35%

ناقصة

6

30%

المجموع

20

100%

يوضح الجدول الخامس ،درجة تمكن مدرسي اللغة العربية من

وتبقي هذه المعرفة ضعيفة كما تبين في الجدول أعاله ،هنا

أساليب علمية للتعامل مع المشكالت التي تقع داخل الفصل

يظهر لنا ضعف إلمام المدرس ببعض المبادئ للتعامل مع

مع ،نجد نسبة %02من مدرسي اللغة العربية تحقق لديهم هذا

مشكالت المراهقين التي تمكنه منها بعض المواد كعلم نفس

الهدف بدرجة ضعيفة بينما بدرجة ناقصة تصل نسبتهم إلى

النمو وعلم نفس المراهق.

 ،%01وبمتوسط حسابي مثل ( ،)2وانحراف معياري ب

لإلجابة عن سؤال الدراسة ،إمكانية تفهم سلوك الطالب انطالقا

(.)0826

من التنشئة االجتماعية ،تم استخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة

فالغاية من طرح هذا التساؤل هو معرفة مدى تحقق هدف

كما هو موضح في الجدول (.)8

اإلعداد النفسي المتمثل في تمكن مدرس اللغة العربية من
األساليب العملية للتعامل مع المشكالت التي تقع داخل الفصل

جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة
درجة التحقق

التك اررات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

كبيرة

3

2

0822

15%

متوسطة

6

30%

ضعيفة

6

30%

ناقصة

5

25%

المجموع

20

100%

بالنسبة للجدول السابع ،فمجتمع الدراسة الذي شمله هذا

بنسبة متوسطة انطالقا من مواد اإلعداد النفسي فمثلت ،%01

البحث من مدرسي اللغة العربية الذي يخص مسألة تفهم سلوك

وبمتوسط حسابي ( ،)2وانحراف معياري ( ،)0822وهذا

الطالب ،انطالقا من التنشئة االجتماعية ،نجد أن نسبة %01

الضعف في عدم مراعاة المدرس لعوامل التنشئة االجتماعية

تحقق لديهم هذا الهدف بدرجة ضعيفة بينما الذين تحقق لديهم

لتفسير سلوكات الطالب راجع إلى قلة معرفته بمبادئ علم
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النفس االجتماعي وضعف اإلعداد الذي تلقاه في المراكز

تحديد الكفايات واألهداف التعليمية ،تم استخراج المتوسطات

المختصة.

الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة
الدراسة كما هو موضح في الجدول (.)1

لإلجابة عن سؤال الدراسة ،إمكانية مدرس اللغة العربية من

جدول 7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة
درجة التحقق

التك اررات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسب المئوية

كبيرة

5

2

0840

25%

متوسطة

3

ضعيفة

5

ناقصة

7

35%

المجموع

20

100%

15%
25 %

األهداف والكفايات من أهم المرتكزات التي يجب أن يتمكن منها

يرى مجتمع الدراسة أن اإلعداد التربوي الذي من بين

المدرس خالل مرحلة اإلعداد.

أهدافه تمكين مدرس اللغة العربية من تحديد الكفايات واألهداف
التعليمية ،تحقق بدرجة كبيرة بنسبة  ،%22بينما تحقق بدرجة

لإلجابة عن سؤال الدراسة ،إمكانية مدرس اللغة العربية من

ناقصة بنسبة  ،%02أما بدرجة ضعيفة فبنسبة ،22%

اختيار الوسائل التعليمية التي تتناسب مع المواقف التعليمية ،تم

وبمتوسط حسابي ( ،)2انحراف معياري ( ،)0840واألسباب

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب

الكامنة وراء هذه النسبة المتباينة هو غياب رؤية دقيقة في تحديد

المئوية الستجابات عينة الدراسة كما هو موضح في الجدول

األهداف المبتغاة من اإلعداد التربوي وعدم اكتسابها لدى

(.)6

مدرسي اللغة العربية خالل مرحلة اإلعداد اعتبا ار أن تحديد
جدول 8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة
درجة التحقق

التك اررات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

كبيرة

2

2

2820

10%

متوسطة

4

20%

ضعيفة

8

40%

ناقصة

6

30%

المجموع

20

100%

يوضح هذا الجدول مدى تمكين اإلعداد التربوي مدرس

ضعف تكوين مدرس اللغة العربية ،رغم أهمية اختيار الوسائل

اللغة العربية من الوسائل التعليمية التي تتناسب مع المواقف

التعليمة ألنها من المرتكزات المهمة لتحقيق األهداف المتوخاة

التعليمية ،ونالحظ نقص في تمكن من هذه الوسائل بنسبة

من الدرس لجذب انتباه الطالب لالنخراط في الدرس.

 01%بينما هناك ضعف بنسبة  ،%41متوسط حسابي (،)2

لإلجابة عن سؤال الدراسة ،إمكانية مدرس اللغة العربية من

وانحراف معياري ( ،)2820فهذا النقص والضعف في تزويد

التزويد بآليات التخطيط الجيد للدرس مع تم استخراج

اإلعداد التربوي مدرس اللغة العربية بوسائل تعليمية تتناسب مع

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية

مختلف المواقف التعليمية المدروسة راجع إلى غياب الممارسات

الستجابات عينة الدراسة كما هو موضح في الجدول (.)9

التطبيقية في هذا الجانب في مراكز اإلعداد ،وهو ما يؤكد
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جدول 9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة
درجة التحقق

التك اررات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

كبيرة

2

2

0800

10%

متوسطة

6

30%

ضعيفة

2

10%

ناقصة

10

50%

المجموع

20

100%

إلى غياب تكوين موحد على صعيد المراكز المختصة في

من خالل هذا الجدول نالحظ نقص في تزويد مدرسي اللغة

اإلعداد.

باليات تمكنهم من التخطيط الجيد للدرس ،وهذا النقص بلغ نسبة
 ،%21أما بدرجة متوسطة فبلغ نسبة  ،%01وبمتوسط حسابي

لإلجابة عن سؤال الدراسة ،أهمية تحضير الجذاذة في

( ،)2وانحراف معياري ( ،)0800وهذا ناتج عن غياب

عملية التدريس ،مع تم استخراج المتوسطات الحسابية

إستراتيجية منظمة في تكوين مدرسي اللغة في الجانب التربوي

واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة

واالعتماد على الجانب النظري أكثر من التطبيقي ،باإلضافة

كما هو موضح في الجدول (.)01

جدول 11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة
درجة التحقق

التك اررات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

كبيرة

5

2

0861

25%

متوسطة

4

20%

ضعيفة

8

40%

ناقصة

3

15%

المجموع

20

100%

إلى ضعف برامج اإلعداد التربوي وضعف االهتمام بالجانب

بالنسبة لمعرفة أهمية تحضير الجذاذة في عملية التدريس،

التطبيقي خالل اإلعداد.

كهدف من أهداف اإلعداد التربوي ،انطالقا من هذا الجدول
يتضح لنا أن نسبة  %41من مدرسي اللغة العربية لديهم ضعف

لإلجابة عن سؤال الدراسة ،هل اإلعداد التربوي يمكنك من

في معرفة أهمية الجذاذة في عملية التدريس ،حيث نجد فقط

معرفة أنواع الجذاذات وطريقة تصميمها ،مع تم استخراج

نسبة  %22من مدرسي اللغة العربية فقط يعرفون أهمية الجذاذة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية

في عملية التدريس ،أما بدرجة ضعيفة فكانت بنسبة ،%02

الستجابات عينة الدراسة كما هو موضح في الجدول (.)00

وبمتوسط حسابي ( ،)2وانحراف معياري ( ،)0861وهذا راجع
جدول 11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة
درجة التحقق

التك اررات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

كبيرة

5

2

2844

25%

متوسطة

3

15%

ضعيفة

3

15%

ناقصة

9

45%

المجموع

20

100%
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األساس التي يهتم بها اإلعداد التربوي كعنصر مهم ضمن

يتضح من خالل هذا الجدول الحادي عشر أن معرفة

العناصر المهمة في العملية التعليمية التعلمية.

المدرس بأنواع الجذاذات وطريقة تصميمها يضل ناقصا بنسبة
 ،%42بينما بدرجة كبيرة بنسبة  ،%22وبدرجة ضعيفة بنسبة

لإلجابة عن سؤال الدراسة ،هل اإلعداد التربوي يمكنك من

 ،%02وبمتوسط حسابي ( ،)2وانحراف معياري ( ،)2844ألن

مختلف كفايات التقويم ،تم استخراج المتوسطات الحسابية

معرفة المدرس بأنواع الجذاذات وطريقة تصميمها من المرتكزات

واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة
كما هو موضح في الجدول (.)02

جدول 12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة
درجة التحقق

التك اررات

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

كبيرة

4

2

0

%20

متوسطة

6

%30

ضعيفة

4

%20

ناقصة

6

%30

المجموع

20

%100

التربوية خصوصا في التقويم في مراكز اإلعداد.

أما فيما يخص تمكن مدرس اللغة العربية من كفايات
التقويم ،نجد نسبة  %01مثلت درجة تحقق ضعيفة ومتوسطة،

لإلجابة عن سؤال الدراسة ،بعد استفادتك من محاور

وبمتوسط حسابي ( ،)2وانحراف معياري ( ،)2والمالحظ من

اإلعداد النفسي والتربوي ما هو تقييمك العام لكل محور ،تم

خالل هذا الجدول أن هناك تفاوت في تمكن مدرسي اللغة

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب

العربية من كفايات التقويم وهذا راجع إلى اختالف برامج اإلعداد

المئوية الستجابات عينة الدراسة كما هو موضح في الجدول

من مركز إلى أخر وكذلك يعود إلى عدم األخذ بالمستجدات

(.)00
جدول 13

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة
اإلعداد

درجة التحقق

التك اررات

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

اإلعداد النفسي

ممتازة

2

2

4818

10%

جيدة

0

0%

متوسطة

9

45%

ناقصة

9

45%

20

100%

المجموع
اإلعداد التربوي

المجموع

2

2810

10%

ممتازة

2

جيدة

3

15%

متوسطة

6

30%

ناقصة

9

45%

20

100%

بالنسبة للتقييم الذي أبداه مدرسو اللغة العربية حول محاور

لدى  9مدرسين ،أما درجة ممتازة فكانت لدى مدرسين فقط،

اإلعداد النفسي فقد أكدت نسبة مجتمع الدراسة بدرجة كبيرة أن

ومتوسط حسابي ( ،)2وانحراف معياري ( ،)4818وهذا يؤكد

محاور اإلعداد النفسي ناقصة بنسبة  %42لدى  9مدرسين،

ضرورة إعادة النظر في كل مواد اإلعداد النفسي سواء من حيث

بينما تؤكد فئة أخر أن هذه المحاور تبقى متوسطة بنسبة %42

المواد المدرجة وطريقة تقديمها في قالب تطبيقي حتى ال تبقى
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ألنها تبقى مجرد معلومات مجردة وال يتم تطبيقها على أرض

مجرد معارف نظرية يصعب تطبيقها على الواقع.

الواقع خصوصا أنها تبقى بعيدة التحقيق في ظل اكتظاظ

بالنسبة للتكوين التربوي فالتقييم الذي أظهره مجتمع الدراسة
حول محاوره أنها ناقصة بنسبة  %42لدى  9أما متوسطة

الفصول وقصر الحيز وضغط استكمال المقرر.

فكانت بنسبة  %01لدى  8مدرسين ،وبدرجة جيدة بنسبة %02

 -ضعف تمكين مدرسي اللغة العربية من مراعاة الفروق الفردية

لدى  0مدرسين ،أما بدرجة ممتازة فكانت لدى مدرسين اثنين

عند تحضير الدروس بنسبة  %42رغم أن مسألة الفروق الفردية

بنسبة  ،%01ومتوسط حسابي ( ،)2وانحراف معياري (،)2810

أساسة عند تحضير الدروس وهذا راجع إلى غياب التكوين في

فمختلف المحاور التي يضمها اإلعداد التربوي تبقى ناقصة رغم

هذا المجال.

أهميتها بالنسبة لمدرس اللغة العربية بما تقدمه من مفاهيم

 -ضعف تمكين مدرس اللغة العربية من أساليب عملية للتعامل

ومهارات تهم عملية التدريس ،وهنا يظهر لنا أن مدرس اللغة

مع المشكالت التي تقع في الفصل بنسبة  %02نظ ار لغياب

العربية يعتبر محاور اإلعداد التربوي انطالقا من تقييمه أنها

فقرات تطبيقية في هذا الصدد في مراكز التكوين مما يمكن

تبقى محاورها ناقصة في تحقيق مجموعة من أهدافها المتمثلة

المدرس من آليات للتعامل مع هذه المشكلة أثناء الممارسة وفق

في اكتسابها مهارات التدريس ومختلف كفايات التقويم.

مبادئ علمية منطقية بعيدة عن العنف والشجار.

خلصت نتائج الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 -ضعف تمكين مدرس اللغة العربية من تفهم سلوكات

 -ضعف اكتساب مدرس اللغة العربية لمضامين مجموعة من

المتمدرسين انطالقا من التنشئة االجتماعية بنسبة  %01وهذا

العلوم النفسية بنسبة  %02وهذا راجع إلى ضعف التكوين وعدم

راجع ضعف معرفة المدرس بمبادئ علم النفس االجتماعي.

إدراج العلوم النفسية الجديدة في برامج التكوين (علم نفس النمو

 -هناك نقص عند مدرسي اللغة العربية في تحديد الكفايات

وعلم نفس المراهق علم النفس التعليمي) وقصر الحيز الزمني

واألهداف التعليمية بنسبة  %02وهذا راجع إلى اعتماد محاور

المخصص للتكوين.

التكوين التربوي على الجوانب النظرية فقط ،بينما تغيب الجوانب

 -ضعف إلمام مدرس اللغة العربية بمبادئ علم النفس التربوي

التطبيقية التي تساهم في تمكين المدرس من تحديد مختلف

بنسبة  %41فرغم أهمية مادة علم النفس التربوي وما تقدمه من

الكفايات واألهداف التي تخص كل مادة دراسية على حدا.

معلومات للمدرس في المجال التربوي فهناك ضعف في معرفة

 -ضعف تمكين مدرس اللغة العربية من اختيار الوسائل

المدرس لهذه المبادئ في المجال التعليمي ،وهذا راجع إلى

التعليمية التي تتناسب مع المواقف التعليمية بنسبة  %41وهذا

ضعف التكوين وغياب رؤية واضحة في وضع مواد برامج

راجع إلى ضعف التكوين التربوي في مراكز التكوين.

التكوين في المدارس العليا وخصوصا المواد التي تهتم

 -نقص في تزويد مدرس اللغة العربية من آليات تساهم في

بسيكولوجية التعلم وغياب التكوين المستمر للمدرسين أثناء

التخطيط الجيد للدرس بنسبة  ،%21رغم أهمية هذه العملية

الممارسة.

فهناك نقص في امتالك مدرسي اللغة العربية آلليات للتخطيط

 -ضعف تطبيق مدرسي اللغة العربية ما جاءت به مختلف

الصحيح للدرس الذي يمكنهم من تحديد األهداف المتوخاة من

نظريات التعلم بنسبة  %02كالنظرية السلوكية والترابطية

الدرس واستمرار التعلم بشكل فعال باإلضافة توجيه عملية

والشرطية والجشطلتية وهذه النظريات تقدم خبرات ومعلومات

التعلم.

للمدرس كأساليب عملية للتعلم الجيد ،ومن بين األساليب

 -هناك نقص في تمكين التكوين التربوي من معرفة أهمية

المساهمة في هذا الضعف عدم اهتمام المدرسين بهذه النظريات

تحضير الجذاذة في عملية التدريس بنسبة  %41عند مدرسي
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اللغة العربية ،وخصوصا أن الجذاذة كعملية بيداغوجية تبين

وتدريب المدرسين على استعمالها.

مجهود المدرس ألنها تضم مجمل األفعال واألنشطة البيداغوجية

• ضرورة اهتمام مراكز اإلعداد بزرع روح اإلبداع واالبتكار لدى

والتقويمية التي يقوم بها المدرس ،لكن هناك نقص في معرفة

مدرسي اللغة العربية.

مدرس اللغة العربية ألهمية هذه الوسيلة البيداغوجية ،وهذا راجع

• االهتمام بالجانب النفسي لمدرس اللغة ليكون في مستوى

إلى ضعف التكوين وعدم اهتمام المؤطرين في المراكز

تطلعات المجتمع :المربي ،المنشط ،الموجه.

المختصة باألنشطة التطبيقية التي تهم العملية التعليمية

• تزويد مراكز اإلعداد بالمستجدات الجديدة في المجال التربوي.

التعليمة.

• ضرورة إعطاء أهمية كبيرة أثناء اإلعداد للجانب التطبيقي.

 -هناك نقص في معرفة مدرس اللغة العربية لمختلف أنواع

المراجع

الجذاذات سواء األفقية أو العمودية وهذا بنسبة  ،%42فرغم

أ .المراجع العربية

أهميتها فهناك نسبة كبيرة من مدرسي اللغة العربية ال يقومون

] [1ادريس قاسيمي وخالد المير )2118( ،التشريع اإلداري

بتحضير الجذاذات وهذا راجع إلى غياب التكوين أو عدم معرفة

والتسيير التربوي ،مستجدات إدارية وتربوية .0428

المدرس بأهمية الجذاذة.

] [2عبد النبي الرجواني )2116( ،منهجيات التدريس مجاالت

 -بالنسبة لمعرفة مدرس اللغة العربية لمختلف كفايات التدريس

وآفاق اإلعداد ،افريقيا الشرق.

ضعيفة بنسبة  %02والتقويم ناقصة بنسبة  ،%01فهذه المعرفة
تبقى كفايات التقويم والتدريس ضعيفة وناقصة عند مدرسي اللغة

] [3عبد الحميد محمد الهاشمي ،علم النفس اإلعدادي أسسه

العربية ،وهذا راجع إلى غياب التكوين المستمر وضعف التكوين

وتطبيقاته من الوالدة إلى الشيخوخة ،الطبعة األولى.

داخل المراكز المختصة.

] [4عبد المجيد نشواني ،علم النفس التربوي ،دار الفرقان مؤسسة

أما فيما يخص درجة استفادة مدرسي اللغة العربية من

الرسالة الطبعة الثانية.

محاور التكوين النفسي والتربوي فكانت ناقصة في التكوينين معا

] [5عبد اهلل خياري ،التمهين تكوين المدرسين مساهمة في

وهذا راجع إلى ضعف االستفادة من جل المبادئ واآلليات التي

تطوير برامج اإلعداد بالكفايات المهنية في المراكز التربوية

يقدمها التكوين النفسي والتربوي وعدم مالئمتها للمستجدات

الحجوية في ضوء الدراسة التقويمية لعدة اإلعداد بالتناوب

الجديدة في المجال التربوي والواقع المغربي الذي تعتريه مجموعة

وللحاجات ذات األولوية.

من المشاكل.
 .6التوصيات

] [6محي الدين مشرفي ،مسائل تربوية ،دراسات عليا في التربية

انطالقا من النتائج المستخلصة من هذا البحث نقترح بعض

وعلم النفس ،منشورات عالء الدين.

التوصيات:

] [7مصمودي زين الدين :مشكالت تكوين أساتذة التعليم الثانوي

• ضرورة االهتمام باإلعداد النفسي والتربوي لمدرس اللغة

كما يراها طلبة المدرسة العليا لألساتذة بالجزائر ،حالة

العربية.

المدرسة العليا لألساتذة كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

• ضرورة إدراج العلوم النفسية والنظريات النفسية في محاور

قسم والعلوم التربوية منتوري الجزائر.

اإلعداد النفسي.
• أهمية تجهيز مراكز اإلعداد بالوسائل التعليمية المختلفة
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] [9إحسان محمد حسن ،)0968( ،األسس العلمية مناهج

] [8المختاري الجباري )1983( :اإلعداد العلمي والتربوي ألستاذ

البحث العلمي -دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت.

اللغة العربية ،شعبة تكوين مفتشي اللغة العربية ،بالتعليم
الثانوي ،مركز تكوين المفتشين الرباط.
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Abstract: The survey aims to identify the most important expertise provided by Psychological and Educational
Training of Arabic teachers of secondary in Sidibernoussi at Casablanca ,by identifying there most important
objectives, analyze and classify them depending on the analytical descriptive approach of statistical data gathered
from the formulary distributed to some individuals to know the weakness regard to the outcomes both levels
it was clear that respondents have psychological and educational deficiency training dui the regional centers
teaching exam.
Key words: Training Psychological, Training Educational Arabic Language Teacher.
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