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 الملخص:

ومثمرا ولكن إلى حد ما؛ نظًرا إلى أنه كان عائقًا أمام العديددد مددن طددلم العلددم ممددن   اكان نظام التعليم التقليدي القائم على التواصل المباشر ُمفيد 

علدده  ا يفتقدون القدرة على الحضور المادي إلى مراكز التعليم والتدريب المختلفة، ومن ثم؛ فإن دور التعليم عن بُعد فددح حددل الددك المقددكلة؛ قددد ج

 اإليجابية األخرى المتعددة األخرى النااجة عن ااباع هذا األسلوم التعليمح المتطور. اهمية كبيرة جدًا لدى الجميع، فضًل عن الفوائد

ااصدداب بددين  عند النظر إلى فوائد التعليم عن بُعد؛ سوف نجد أنه يجمع بين مزايا التعليم التقليدي والتعليم اإللكترونح معًا؛ حيددا اندده يددوفر طريقددة

راسة المقررات الدراسية باالعتماد على وسددائل إيضدداح متعددددة، فضددًل عددن أندده وسدديلة جيدددة ادددفع الطالب والمعلم يتم من خلها شرح وفهم ود

هان الطالب إلى البحا واالستكقاف فح مواقع الويب والبرامج المختلفة من أجل الوصوب إلى المعلومات بنفسه؛ وهح بالطبع أهمية وميزة ال يسددت

لتخلص من جزء كبير مددن الفاقددد التعليمددح، نظددًرا إلددى أندده يتدديل القدددرة علددى الحضددور إلددى الحصددص بها، ولقد ساعد التعليم عن بُعد أيًضا فح ا

 والمحاضرات والدورات التدريبية ألي فرد ومن أي مكان.

 وألن التكوين امر ضروري البد منه لمزاولة مهنة التعليم، ومن المستحيل ان ينجل اي مقروع اصلحح فح ميدان التربية والتعلدديم ا ا

وهددذا كلدده كان المعلم غير مكون بطريقة جيدة او غائبا عن العملية التكوينية او غير مستوعب للحقائق التربوية والعلمية التح احمددل مهنددة التعلدديم 

يكون من خلب محتوى فعاب ومنهجح لبرامج التكوين للستا ، حيا اسعى من خلب هذا البحا لتسددليا الضددوء علددى دور االعتمدداد علددى نظددام 

ية إليه؛ إنما التعليم عن بُعد فهو بالواقع أمر مهم وجيد؛ ولكن اُجدر اإلشارة إلى أن العمل على اطوير هذا النظام وإدخاب أحدث التقنيات التكنولوج

ى بددرامج هو وسيلة مهمة سوف اتمكن األمم من خللها احقيق الجودة المطلوبة فح مستويات التعليم، سددواء الجددامعح أو غيددره.  وهنددا نركددز علدد 

 اكوين الطالب االستا  فح المدارس العليا للسااذة فح الجزائر وضرورة اكييفها مع مستجدات الوضع الراهن.  

 ومنه ماهح محتويات هذه البرامج التكوينية وماهح النقائص فيها ؟

 وهل استجيب هذه البرامج التكوينية لهذه المعطيات الراهنة ؟
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Summary 

  The traditional direct contact education system was beneficial and fruitful but to some extent; Given that it 

was an obstacle for many science students who lack the ability to physically attend the various education and 

training centers, and thus; The role of distance education in solving this problem; It has made it of great 

importance to everyone as well as the many other positive benefits resulting from following this advanced 

educational method. 

 When looking at the benefits of distance education;  We will find that it combines the advantages of 

traditional and e-learning together;  As it provides a method of communication between the student and the 

teacher through which the courses are explained, understood and studied relying on multiple means of 

explanation, as well as a good way for the student to search and explore in various websites and programs in 

order to access the information himself;  Of course, it is of great importance and advantage, and distance 

education has also helped to get rid of a large part of educational losses because it allows the ability to attend 

classes, lectures and training courses for anyone from anywhere. 

 And because training is a necessary necessity for practicing the teaching profession and it is impossible for 

any reform project to succeed in the principles of education and education if the teacher is not well formed or 

absent from the formative process or does not understand the educational and scientific facts that carry the 

teaching profession, and this is all through an effective and systematic content  Training programs for the 

teacher, as it seeks through this research to shed light on the role of relying on the distance education system, 

of course, an important and good matter;  But it should be noted that the work on developing this system and 

introducing the latest technological technologies to it;  It is an important means through which nations will be 

able to achieve the required quality in levels of education, whether university education, and here we focus on 

teacher education programs in higher schools. 
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 For teachers in Algeria and the need to adapt it to the current situation developments 

 And from what are the contents of these training programs and what are their shortcomings? 

 And do these training programs respond to the current data? 

Keywords : Distance education - training programs - higher schools for teachers 

 

 

 المقدمة .1

لقد فرضت جائحة كرونا على كددل القطاعددات ضددرورة   

التعامل السريع والفعاب، وهذا  لضددمان سدديرورة الحيدداة. ويعددد مددن 

أهددم القطاعددات اضددررا فددح ألددل هددذه األومددة الصددحية هددو قطدداع 

التربيددة والتعلدديم، حيددا وجددب افعيددل طددرل بديلددة عددن التعلدديم 

بحددا هنددا الحضوري التح اتمثل  فح التعليم عن بعددد ،وسددنخص بال

مؤسسات التعليم العالح، وبالذات المدارس العليا للسااذة  حيددا إن  

 –صددناعة المعلددم امددر عددن طريددق مدددارس اربويددة متخصصددة 

حيددا يددتم إعددداد الطالددب  األسددتا  ثقافيددا  -المدارس العليا لألسددااذة  

وعلميا واربويا، ويتدددرم مددن خددلب برنددامج اكددوينح علددى أنمدداط 

يتعرف على نظريات التعلدديم المتعددددة، ويواكددب التعليم المختلفة، و

مناهج التدريس التح اتبناها المنظومة التربوية، حيا يمكن محتوى 

برنامج اإلعداد قبل الخدمة الطالددب األسددتا  مددن الولددوه فددح عملدده  

وهو مزود بتكوين فعاب وعملح، يمكنه مددن أن يكددون معلمددا ناجحددا 

توى برنامج اكوينح يخلق يؤدي رسالته ويوفق فح مهنته، وهذا بمح

اواونددا بددين الجددانبين النظددري والتطبيقددح وفددق بيددداغوجيا حديثددة 

للتربية اسهل على الطالب األستا  اوأليف مددا اعلمدده طيلددة سددنوات 

التكوين، ليحقق االنسجام مع مهنته، أي التوافق المهنح، وهنا اكمن 

اء حيددا يعددزو روح االنتمدد   –قبددل الخدمددة    –أهمية التكوين األولح  

للمهنة، وهذا من خلب خلددق أسددتا  مؤهددل ألداء عملدده علددى أكمددل 

وجه، من خلب اكوين نوعح يصل بالطالب األستا  إلددى مخرجددات 

اكوينية نوعية استجيب لمتطلبات التدريس، ومن هنا يجب االهتمام 

بطرل إعداد وادددريب المدددرس المسددتقبلح  لمهنددة التدددريس ادددريبا 

ملية التدريسية بدرجة عالية مددن اإلاقددان كافيا يمكنه من ممارسة الع

فح األداء، وهذا باالهتمام ببرامج وأساليب ادريب الطالب األسددتا ، 

وهذه هح المهمة األساسية للمدارس العليا للسااذة التح يجب عليها 

اقديم اكوين أكاديمح  ي جودة عالية يستجيب لمتطلبات واحتياجات 

مددع الددذي يعددايا ويتماشددى مهنة التعليم ويراعددح خصوصددية المجت

والتطورات والمتغيرات الحاصلة فح المدرسة عامة وفح المدرسددة 

الخاصة خاصة التح اقكو فح معظمها من نقددص اكددوين المتعلمددين 

ونقص كفدداءاهم المهنيددة وقصددور خلفيددتهم العلميددة والثقافيددة، وهددذا 

مرده نقص فح اإلعداد المهنح لهم قبل الخدمة، وعدم القيهم ادريب 

ف يمكنهم من ممارسة الفعل التعليمح بالقكل المنقود، ومددن كددل كا

هذا نقوب إن الحاجة أصبحت ماسددة إلددى إعددادة النظددر فددح محتددوى 

وسياسة التكوين، هذا من جهة ومددن جهددة أخددرى ضددرورة الددتمكن 

التكنولوجح وافعيله لصالل نجاح هذا التكوين الذي اصبل بعد اومة 

 طالب.كرونا  ضروريا ،وكذلك لتأهيل ال

األستا  ليصبل ناجحا فح مهنته  ومنه حاولت مددن خددلب 

هذا البحا االجابة عن االشكالية األساسية "ما مدى استجابة برامج 

اكوين الطالب األستا  مع متطلبات التعلدديم عددن بعددد " ؟ ومددا مدددى 

 افعيل برامج اكوين المعلم عن بعد حاليا فيه ألل جائحة كورونا ؟

 

 أهمية الموضوع .2

 مهنة التعليم، لمزاولة منه بد   ال ضروري أمر لتكوينا إن   -

 ميدان فح إصلحح أي مقروع ينجل أن المستحيل ومن

ن غير المعل م كان إ ا والتعليم التربية دة بطريقددة مكو   جيدد 

 للحقددائق مستوعب غير أو التكوينية العملية غائبا عن أو

 وبهدددفمهنددة التعلدديم  اتطلبهددا التددح والعلميددة التربويددة

 خددلب مددن يكددون وهددذا كلدده لتحقيقهددا، التعليمددح النظددام

 األسددتا  للطالددب لبرامج التكددوين ومنهجح فع اب محتوى

 .المستقبلية المهنة متطلبات مع ومتوافق

 اخدددم وجعلهددا التكددوين بددرامج محتويددات مراجعددة إن   -

د المستقبلح المهنح المسار وأسددرار  المعلددم بأصددوب يددزو 

 مددع بهددا سدديتعامل التددح الكيفيددة ويكسددبه التدددريس مهنة

 علددى يعمددل الددذي عمله، ألندده هددو انظيم وطرل الميذه

 اكددوين بمحتددوى وهذا وضبطها، التعليمية العملية انظيم

 .التربوية العملية نجاح فح يساهم متخصص وفعاب

 محتددوى دور على الضوء اسلا فح البحا أهمية اتمث ل  -

 وهددذا لمددا افعيل التعليم عددن بعددد و الجيد التكوين برامج

 المعلددم لقيام بيداغوجية وطرائق معرفية مادة من يعطيه
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 الموجددودة إبددراو النقددائص وكددذا وجه، أكمل على بعمله

 وصددي   علميددة طددرل إيجاد ومحاولة برامج التكوين فح

 .هذه النقائص لسد   فع الة

ة الحاجة افرضها هنا األهمية إن   -  النظددر إلعددادة المستمر 

 متطلبددات المعلمددين لتسدداير -اكوين–برنامج ادريب  فح

 التددح المعوقددات علددى التغلب على القدرة واحقيق المهنة

 .المعلم اكوين جودة دون احقيق احوب

الدراسددية  المندداهج اطددوير الضددروري مددن أصددبل لقددد -

الحالية  الظروف فح ألل   خاصة لألسااذة العليا بالمدارس

 جميددع وعلددى اغيددرات عددد ة فيهددا العددالم يقددهد التددح

 وأداء المهنددح المعلم اكوين ستؤث ر على التح المستويات

 التعليمددح المحتددوى اغيددر يتطلب ما وهذا التعلمية مهامه

 كددل بتعدداون وهددذا العصددر، مقتضدديات مددع بما يتناسددب

واطددوير بددرامج التكددوين  إعددداد علددى والفاعلين القائمين

احديد نقاط الضددعف واحديددد لمطالب األستا  عن طريق  

ا  الحاجات التدريبية للتدريس وفق المقاربة بالكفاءات، مم 

قددد يسدداعد فددح اصددميم بددرامج ادريبيددة متكاملددة لخلددق 

 المرب ح والمعلم الناجل.

إن  أهميددة اسددطير محتويددات بددرامج التكددوين للطالددب  -

األستا   ات جودة وفعالية، هو اخريج معلمين  وي قدرة 

عمليددة التدددريس بطريقددة صددحيحة وبكفدداءة علددى القيددام ب

عالية، وهذا ما يجعلنا نقر  نجاح العملية التعليمية التعلمية 

ولدديس االعتمدداد علددى معددايير اقليديددة عقيمددة مددن خددلب 

اقددويم الكددم المعرفددح، وكددذا نتددائج التحصدديل الدراسددح 

)االمتحانات النظرية( لمطالب األستا  أثناء فتددرة اكويندده 

ر الحقيقددح لمسددتوى التح فح أغلب ا ألحيان ال اعد  المؤشدد 

خريجح المدرسة العليا لألسددااذة، بددل الجددودة اكمددن فددح 

إألهدددار الطالدددب األسدددتا  لقدراددده علدددى أداء المواقدددف 

 التعليمية المطلوبة منه.

إن  أهمية دراسة مدى اسددتجابة بددرامج التكددوين لمطالددب  -

األسددتا  هددو الحيدداة المهنيددة الناجحددة، هددو إجددراء عمليددة 

قويم ثم اعديل لتحقيق التواون المطلددوم لنجدداح العمليددة ا

التعليمية التح هح قائمة على هددذا التددواون بددين النظددري 

 والتطبيقح.

إن نا بطرح فكرة برامج التكوين واحقيق االستجابة لما هو  -

ُمكون له، أي مهنة التدريس التح اسددعى إلددى افعيددل دور 

ات الحديثددة فددح المدرسة العليا لألسااذة فح إطار االاجاه

التربية عامة، وفح إعداد المعلم خاصة، هذا األخير الذي 

يجب أن يعد  إعدادًا جي دًا بحيا يصبل قادرا علددى انظدديم 

الخبرات التعليمية والنقاطات العملية، ولديه القدرة علددى 

اوجيه طلبته والوصوب بهددم إلددى افكيددر عملددح يوصددلهم 

 إقناع واستمتاع.هو استماع لتعلم   إلى إبداع خلل، فا

 

 البحث: األستاذ بين التكوين والتعليم .3

الخطدددوات األساسدددية إلعدددداد برندددامج اكدددوينح قدددائم علدددى - .1

 الكفايات:

 اختيار األهداف والنقاطات التعليمية المطلوبة. -

اختيار محتوى برنددامج يتوافددق مددع األهددداف المسددطرة   -

 وهح اكوين معلم كفء.

 ة وإجراءات التقويم.اختيار التقنيات التربوية المناسب  -

احديد وكتابة أهداف األداء بصددورة عامددة، ثددم احويلهددا   -

 إلى أهداف إجرائية )مهارية، ووجدانية، ومعرفية(.

احديددد محتددوى المددنهج التدددريبح وأسدداليب التدددريب   -

والوسددائل والنقدداطات التدريبيددة المناسددبة، وهددذا بكتابددة 

ت المينددة واعداد المددادة التدريسددية بمددا يتوافددق واحتياجددا

 التعميم.

ضددددبا البرنددددامج وعرضدددده علددددى مجموعددددة مددددن  -

المتخصصين للتأكد من محتددوى البرنددامج وقدرادده علددى 

 [3.]احقيق األهداف المطلوبة

 آليات برامج التكوين لمخرجات  ات جودة وفعالية:-2

ا لمراحددل آلية التخطيا:    - فالمعلم الكفء هو الددذي يخطدد 

أدائدده لمفعددل التربددوي، وهددذا مايكتسددبه مددن المدرسددة 

المكونة له، حيددا ان  فلسددفة التكددوين الناجحددة هددح التددح 

اُسي ر عمليا وفق اخطيا محكم، ولكددن فددح الجزائددر نجددد 

التخطدديا التربددوي هددو كلددح، حيددا أهمددل التخطدديا 

ف عن التخطدديا النوعح، والتخطيا لمفعل التربوي يختل

فح أي مجاب كددان فالبرنددامج التكددوينح لمطالددب األسددتا  

يجددب أن يرسددم الطريددق التددح يسددلكها المكددون ويحددد د 

األهداف بدق ة التددح اتوافددق واحتياجددات مهنددة التدددريس، 

حيا نجد فح التخطيا أنماطا معروفة هددح: العددودة إلددى 

الماضددح، والحفدداأل علددى الحاضددر، وإسددقاط المسددتقبل، 

د هددو الددذي يُكددون علددى   وصناعة المستقبل، فالمعلم الجيدد 
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أساس العمل على إعماب الفكر، وهذا بإعداد التصددورات 

القبلية للمتعلمين وفق المناهج ألطوار التعميم فددح ووارة 

التربية والتعليم ويضع لكل واحدة أو لكل مرحلة اعليميددة 

 اصورااه وأهدافه ويقيس المستويات المعرفية لألهداف.

: إن  عملية التعلدديم شددي قة وشدداق ة التمكين التقخيصيةآلية    -

وال اخلو من التحد ي والصددبر، حيددا عمليددة التقددخيص 

اتخذ عد ة مراحل قبل التكددوين وأثنائدده وبعددده حيددا لكددل 

ة وال انتهح بانتهدداء  مرحلة آليااها حيا هح عملية مستمر 

مرحلة ما، حيا يجددب انتقدداء الطالددب األسددتا  بمراجعددة 

التعليمية فددح مراحددل التمدددرس التددح مددر  بهددا، مستويااه  

ألن  عملية التقخيص ال انتهح مع بداية االنتقاء، فمعرفددة 

ميوالت ومعارف ومواقف الطالب المعلم اسددتغرل فتددرة 

ومنية يمكن خلليا اصميم واعديل حدداالت الُمكددون، فددإ ا 

ما اوافقت آلية التقخيص األولية المعتمدددة علددى الحددوار 

الستعانة بصفات محددد دة موضددوعة مسددبقا، واالختبار وا

وكذا فحددص الجوانددب العمليددة والقخصددية لهددذا الطالددب 

يكددون االنتقدداء التقخيصددح سددار وفددق مددنهج عملددح فددح 

بدايته ألن االنتقاء التقخيصح يعبر عن وضعية اكتقاف 

 اؤدي إلى التحقق من الفحص التربوي.

طالددب : لكددح يكتمددل التكددوين للآليددة التمكددين األخلقيددة.  -

األستا  يجب مراعاة آليات أولهددا كمددا قلنددا االنتقدداء وفددق 

معاينة دقيقة لمسدديرة الذاايددة لمطالددب المترشددل لمدددخوب 

إلددى المدرسددة العليددا لألسددااذة وكددذا ازكيتدده مددن طددرف 

معلميدده وأسددااذاه ثددم اليهددا المعاينددة فددح فتددرة التددربص 

والتكوين وما لهددا مددن دور فددح الكقددف عددن الكثيددر مددن 

ق التددح ادددعم ملددف الطالددب أو العكددس، فدداألخلل الحقائ

لألسددف أصددبحت مغيبددة مددن بددرامج التكددوين لمطالددب 

األستا  ومن الرسددالة التعليميددة ككددل، إ  أن غددرس القدديم 

األخلقية والتح يرغب بها المجتمددع اعمددل علددى اكتمدداب 

شخصددية المددتعلم واازاندده واحقيددق التددواون بددين أداء 

لمجتمع، وبددين أخددذ حقوقدده مهامه، أي مصلحة التلميذ وا

واحقيق مصالحه، هذا من حيا برنددامج اكددوينح يحددوي 

النظم التربوية فددح مختلددف المجتمعددات، وكددذا الخبددرات 

اإلنسانية والقيم واالاجاهات وأساليب الحيدداة، وهددذا عددن 

ز علدددى القدددي م  طريدددق التنقدددتة االجتماعيدددة التدددح اركددد 

وكية التددح واألخلل فح مختلف التعاملت، فاألنماط السل

يتعلمها المعلم خلب فترة اكوينه اكون بهدف التأثير على 

سلوك المددتعلم واوجيهدده حتددى يصددبل أكثددر إيجابيددة مددن 

 خلب نمو ه القدوة.

: إن  البرنامج التكوينح فح المدددارس آلية التمكين الذوقية  -

العليا يجب أن يوف ر آلية التمكين الذوقية وهذا مددن خددلب 

ر بعد اخرجه، وكذا اعريفدده شرح المنهاه الدرا سح المقر 

بالكتددام المدرسددح وبالمنهدداه المكتددوم الددذي يتددرجم 

المنهاه الرسمح. ولذا وجب على البرنددامج التكددوينح أن 

يقمل هذه النقاط من المنهج التربوي ومحتويددات الكتددام 

المدرسح الخاص بتدريسه، وهذا ليكون الطالددب األسددتا  

سيدرسه، ويستطيع احقيددق   منذ بداية اكوينه على علم بما

األهداف المرغوم فيها فح المنهدداه، ألن المنهدداه يمثددل 

فلسفة وأدبيات المنظومة التربوية التددح اتبعهددا المؤسسددة 

التربويددة التددح ينتمددح إليهددا المددتعلم، بوسددائلها وأسدداليبها 

 وأهدافها ومحتويااها، وأهمها محتوى الكتام المدرسح.

التكوين الجي د هددو الددذي يمكددن آلية التمكين المعرفية: إن    -

الطالدددب األسدددتا  مدددن أداء الفعدددل التربدددوي بصدددوراه 

الصحيحة وأن يتمك ن كذلك من اسددتيعام التدددف ق العملددح 

والمعرفح، ليقبع رغبات الميددذه، ويكفيدده مددع األهددداف 

التربويدددة، حيدددا أن اسدددتخدام المهدددارات التكنولوجيدددة 

ة الددى مطالددب والقدرة على التعامل مع البرمجيات بالنسب

األسددتا  المتمدددرس فددح المدرسددة العليددا لألسددااذة يجعلدده 

مهندسا لمفعل التربوي من خلب التعميم المتددواون الددذي 

يقضح على التناقضات ويبنح اإلنسان مددن الددداخل حتددى 

يتوافق مع محيطه الخارجح فددح عمليددة التعلدديم وهددذا مددا 

ايددة يجعل المقيد التربوي بغاية الوضددوح ألندده ومنددذ البد

هو خاضع إلى انطددلل صددحيل يبدددأ مددن معاهددد اكددوين 

المدارس العليا لألسااذة وهذا فح اهيتة المعلم واكوينه ثم 

 اجعله ينتقل من التعليم التقليدي إلى التعميم التكنولوجح.

إن  عمليددة االاصدداب اعددد  نقدداطا آلية التمكين التواصددلية:   -

ذا وجددب اعليميا يلبح الكثير مددن الرغبددات المعرفيددة، ولدد 

عمددل بددرامج التكددوين أن اكيددف بحسددب هددذه ا ليددة، 

فالطالب األستا  هو مكلف بعد اخرجدده بتعمدديم المهددرات 

والمعارف واحقيق الكفاءات، وهددذا ال يكددون إال بالقدددرة 

على التواصددل والتعبيددر، ومددن نقددائص المدددارس العليددا 

ه النقطددددددة المركزيددددددة  لألسااذة هو عدم االلتفات لهذ
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لتلقين النظري رغم أن  الطالب األستا  مكلف واالكتفاء با

بالقفهح والتطبيق أثناء ممارسددة مهنددة التعلدديم أكثددر مددن 

د حقو للمعلومات النظريددة، فنجددد الُمكددون الطالددب  مجر 

األسددتا  فاقدددا لكددل مهددارات التواصددل، وأولهددا المهددارة 

د حددل  مسددائلها أو  اللغوية، إن  اعليم مادة ما ال يعنح مجددر 

ا بل يعنددح انميددة التفكيددر المنطقددح لدددى التلميددذ إشكاليااه

والقدددرة علددى حددل المقددكلت علددى اخددتلف معطيااهددا 

واالنتقدداب مددن التجسدديد إلددى التجريددد والعكددس، وهددذا 

بمخاطبددة عقددل وحددس ووجدددان المددتعلم يحكمهددا نظددام 

وقواعد، أما اللغددة العاميددة فتخلددق متعلمددا مقددلوال  هنيددا 

طريقددة التبليدد  واألداء واددوارا فكريددا وجمددادا حسدديا. ف

وايصدداب المعلومددة هددح مهددارة يجددب أن يتعلمهددا خددلب 

سنوات التكوين ولذا االلتفات ليددذا العنصددر وادخالدده فددح 

محتدددوى البرندددامج التكدددوينح ولجعدددل الفعدددل التربدددوي 

 [2.]ناجحا

 

 الخصائص العامة لبرامج إعداد وتدريب الطالب األستاذ:-

رسددة ال علددى أسدداس ادددريب المعلددم علددى األداء والمما  -

 المعارف النظرية.

ازويد برنامج اإلعداد بخبرات اعميمية فح شكل كفايات   -

 محد دة اساعد المعلم على أداء أدواره التعليمية الجديدة.

ازويد برنامج اإلعددداد لمطالددب األسددتا  بالمعيددار الددذي   -

سيتم بموجبه اقويم كفايااه التعليمية من مهارات وأساليب 

 [1ي]ل التربوالقيام بالفع

إن  البدددرامج التدريبيدددة يجدددب أن اقدددوم علدددى احديدددد   -

االحتياجات التدريبية لمطالب األستا  ومن ثم وضع أهددم 

خطددوات البرنددامج التدددريبح المتضددمن أهددم الكفايددات 

لتطددوير مجموعددة الكفايددات المهنيددة لهددذا المعلددم، حيددا 

نرك ز على الجانب المعرفح والسلوكح لمطالددب األسددتا ، 

نكتفح بالجانب النظري التلقينح فقا، بل نحتدداه إلددى وال  

آليات جديدة اتناسب و طبيعة الفتددرة التددح نعيقددها حيددا 

 التواصل عن بعد عن طريق شبكة اإلنترنت. 

يتم من خلب البرنامج التكددوينح احويددل مسددؤولية الددتعلم  -

مددن المعلددم إلددى المددتعلم فيددتم الددتعلم علددى أسدداس سددرعة 

 واهتمامااه. المتعلم نفسه وحاجااه

أن اكددون مرابطددة بمبددادم الديموقراطيددة فددح التربيددة،   -

حيا اتيل المجاب لمطالب األستا  ولألسااذة فح المدرسة 

العليا فح المقاركة مع القائمين على إعداد البرامج وهددذا 

بنقددر ثقافددة الحددوار واالسددتماع لنخددر فددح منتددديات 

عددديل وملتقيددات افسددل المجدداب لمددتكلم، واالسددتفادة والت

 [5]والتحسين.

احمل الطالب األستا  المسؤولية فح الوصوب إلى أهداف  -

البرندددامج حسدددب سدددرعته الخاصدددة والدددتعلم المباشدددر 

 الحضوري  او اعلم عن بعد.

م إلى أقصى درجددة ممكنددة مددن متطلبددات  - اقريب المتدر 

عملدده الميدددانح، و لددك مددن حيددا المسددتوى األكدداديمح 

  والمهارة فح األداء.

الطلبة األسااذة عندما يعرفون الكفايات التددح اتطلبهددا إن    -

الحصة او الدرس فإن هم يستطيعون احديد األهددداف التددح 

يعملون مددن أجلهددا ويسددتطيعون بسددهولة  أن يعرفددوا مددا 

ة احقيقيا.  ينبغح لهم أن يتعلموه وصوال لألهداف المرجو 

اوضع الكفايات التح يتوقع مددن المعلددم القيددام بهددا داخددل   -

صددل وخارجدده فددح صددورة أهددداف سددلوكية يمكددن الف

ملحظتها وقياسها ويعد  األداء التدريسح لمطالب األستا  

ل  معيارا للحكم على مدى نجاحه فح مهنة التعميم، واتمثدد 

 هذه الكفايات فح:

 مجاب كفايات التدريس: وهح ثلث كفايات:

 كفايات التخطيا وهح األداءات المتصلة 

 لتدريس التح يؤديهاكفايات التنفيذ بسلوك ا

م داخل الفصل "القسم"  كفايات التقويم المعم 

مجاب الكفايات إلدارة القسم: وهح اإلجراءات التدريسددية  -

التددح يقددوم بهددا المعلددم أثندداء عمليددة التعمدديم داخددل القسددم 

 الدراسح.

مجددداب كفايدددات االاصددداب والتفاعدددل الصدددفح: فعمليدددة   -

التدريس هددح عمليددة افاعددل جمدداعح، ولددذا ينبغددح عمددل 

م أن يكون متمكنا ملبيا لنجاحه فح مهنته.  المعم 

مجاب كفايات العلقات البينية مع مجتمع المدرسة: وهددح  -

اعب ر عن قدرة المعلم على اكوين علقات إيجابية وبندداءة 

 لمدرسة وكذلك الوسا التربوي ككل.بينه وبين مجتمع ا
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وهندداك كفايددات أخددرى مثددل: كفايددات احديددد االسددتعداد واسددتثارة 

الدافعية للمتعلم، كذلك كفايات التخطدديا للمددتعلم واوأليددف الوسددائل 

 التعميمية …

االهتمام بتضييق الفجددوة بددين التنظيددر والتطبيددق، و لددك  -

لتطبيقح بإحكام الترابا والتكامل بين المجالين النظري وا

ب النظريات  فح برامج إعداد الطالب األستا ، وبهذا اتحو 

واألسس العملية إلى كفايات ادريسددية، يظهددر أثرهددا فددح 

 أداء المعلم لعمله، أي فح العملية التعليمية.

من مختلددف  Feed Backاإلستفادة من التغذية الراجعة   -

المصادر ليكون التحصيل منتظما ومفيدا وعمليا نلحظه 

خددلب واقددع سددموك الطالددب األسددتا  واصددرفااه مددن 

التربويددة وأسددلوم اجتهدداده فددح احقيددق الفعددل التربددوي 

 والتقد م فح المستوى المعرفح.

العنايددة بالتدددريب بدددال مددن التدددريس لمسدداعدة الطالددب   -

األسددتا  مددن امددتلك القدددرة علددى األداء العملددح المنددتج 

ب، ولدديس امددتلك المعلومددات والمعددارف النظريددة فحسدد 

فالمعلومات اكتسددب قيمتهددا ومدددى إسددهامها فددح اطددوير 

األداء المتصل بها، وبذلك يتحقق التكامددل بددين المجددالين 

 [4.]النظري والتطبيقح

 

 

  -فلسفة التعليم عن بُعد : .4

 ينطلق التعليم عن بعد من المسلمات االاية:

 الحددادي القددرن أو العقددرين القددرن فددح سواء ، الحالح العصر إن 

 المعددارف أصددبحت إ  ، المعرفددة افجددر عصددر هددو والعقددرين

ً  سنوات ثلث كل اتضاعف  مددن الهائددل الددزخم هددذا وبوجود اقريبا

 دور : علددى اؤكد ماوالت التح التقليدية التعلم أساليب فإن المعرفة،

 النظم وبناء ، الدراسية المادة وحفظ المتعلم دور حسام على المعلم

 مددن للتأكددد االمتحانات عقد  لك فح بما المنطلقات هذه من التربوية

 واسددتخدام ، الحاجددة عنددد واسددترجاعها للحقددائق المتعلمددين حفددظ

 مددن وغيرهددا واإللقدداء كالمحاضددرة التقليديددة التعلدديم طرائددق

 . ا ن جدوى  ات اعد لم ... طويلة لعقود سادت التح الممارسات

امكن المددتعلم مددن   فلقد آن األوان للبحا عن أساليب وطرائق جديدة

مسايرة االنفجار المعرفح ، ولعل األسلوم األكثر فائدة فددح احقيددق 

 لك هو أسلوم التعلم الذااح ، فهذا األسلوم يحقق التعلم عن بعددد ، 

حيا يمكن للمتعلم أن يبل  أهداف التعلم المستمر ؛ فالتعليم عن بعددد 

لددذي هو األسلوم األكثددر ملئمددة لمواجهددة عصددر افجددر المعرفددة ا

 نقهده اليوم .

 مددن انطلددق التددح التعلدديم ديمقراطيددة مبدددأ بعددد عددن التعلدديم يحقددق 

 عددن النظددر بغدد  فيدده راغددب لكددل التعلدديم فددرص اوفير ضرورة

 بهددا، يمددر تحة ..الخ الالزماني و االجتماعية و االقتصادية الظروف

ً  ، صغيراً  أو كبيراً  كان سواء إنسان لكل حق فالتعليم  . فقيراً  أو غنيا

 الفتددات اسددتطيع ال بحيددا ، التكدداليف بدداهظ أصددبل اليددوم فددالتعليم

 كلفة أقل هو بعد عن التعليم أن وبما ، منه حظها نيل من المحرومة

 مددن عددية لقرائل ملئمة أكثر بذلك يكون فإنه التقليدي التعليم من

 أو االقتصددادية ألددروفهم امددنعهم الددذين ألولتددك السدديما ، المجتمددع

 . نظاميين كدارسين بالتعليم االلتحال من الجغرافية

 

 علددى االعتمدداد عهددد انقضددى فلقددد ، بمفرده يتعلم أن للمتعلم يمكن 

 شأن من يقلل شحء كل فح المعلم على فاالعتماد ، التعليم فح المعلم

 يتعلمدده ما أن الدراسات أثبتت فلقد ؛ التعلم فح دوره وأهمية المتعلم

 ا خرين على اعتماداً  المتعلم يتعلمه مما وأبقى أفضل بنفسه المتعلم

 مددن أدنددى حددد مددع ، الددذااح الددتعلم مبدددأ يحقددق بعددد عددن التعلم و ،

ً  فسدديكون  لك حدث إن ،وحتى المعلم على االعتماد  لحاجددات طبقددا

 بأسددلوم الددتعلم يجعددل الددذي األمددر ، منه وبمبادرة الحقيقية المتعلم

 .  بعد فعاال عن التعليم

 

 -أهداف التعليم عن بُعد : .5

لقد بروت الحاجة إلى التعليم عن بعد استجابة للعديد من المبددررات 

والحاجات الناجمة عن التغيرات العلمية والتكنولوجية واالجتماعيددة 

التح شهدها القرن الماضح وسيقددهدها القددرن الحددالح ، ولهددذا فددإن 

همهددا مددا التعليم عن بعد يسعى إلى احقيق أهددداف عدددة ولعددل مددن أ

 يأاح :

حيددا اقددديم الخدددمات التعليميددة لمددن فددااتهم فددرص التعلدديم ،   -أ

حالددت  لظددروف االجتماعيددة واالقتصددادية والجغرافيددة والسياسددية ا

دون اوفير فددرص التعلدديم للعديددد مددن فتددات المجتمعددات المختلفددة ، 

وبعد أن أويلت هذه المعيقات أصبحت هذه الفتات راغبة فح التعلدديم 

ت الذي ال يلئم التعليم التقليدي هددذه الفتددات ، والتعلدديم عددن فح الوق

بعد يعيد األمل لدى الكثيددرين ممددن يرغبددون فددح التعلدديم نظددرا لمددا 

يتمتع به من مرونة وأنظمة اعليميددة اسددمل لهددم بددالتعلم إلددى جانددب 

 قيامهم بالمهن واألعماب التى يمارسونها  .
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اقديم البرامج الثقافية والتوعويددة والعلميددة لقددرائل واسددعة مددن   -م

أبناء المجتمع وهو ما يسمى بالتربية المستمرة أو التعليم مدى الحياة 

أن التعلم عن بعد يستخدم الوسائل التقنيددة المختلفددة كالتلفدداو   حيا،  

واإلنترنت واإل اعة واألقمار الصناعية التح ادخل كل بيت ، وهددذا 

مددر يسددهم فددح جددذم اهتمددام الكثيددرين نحددو البددرامج الثقافيددة األ

والصددحية واالجتماعيددة و االقتصددادية ، بددل وازويدددهم بالمعرفددة 

 والمعلومات التح افيدهم فح حيااهم  .

 

 اقتراحات وتوصيات: .6

مددن خددلب البحددا المتواضددع  اسددتطعت أن أصددل إلددى 

 مجموعددة مددن االقتراحددات التددح يمكددن أن اكددون خطددوة فددح سددبيل

احسددين مخرجددات المدرسددة العليددا ولمسددايرة  مسددتجدات الوضددع 

 الراهن ومواكبته

_ضددرورة  التعامددل مددع الددتعلم عددن بعددد كواقددع اعليمددح 

 نخلق له مجاله الخاص ونوفر له إمكانيات لكح يكون ناجعا وفعاال.

_ ادريب واكوين االسددااذة والطلبددة علددى أحدددث اقنيددات 

درة علددى االسددتخدام الصددحيل والتطبيقددات، وهددذا لتمكيددنهم مددن القدد 

 والمرن والناجل لتعليم عن بعد.

_ادراه طريقة برامج التعليم عن بعد كمقياس ضددروري 

 طيلة اكوين الطالب سواء لسانس أو ماستر او دكتوراه 

يجب بناء برنامج اكوينح لمطالب األستا  بإشراك جميددع  -

األطراف الفاعلة فح العملية التربوية من أسااذة جامعيين 

مختصين فح علوم التربية وعلم الددنفس، وكددذا المفتقددين 

التربويين فح ووارة التربيددة والتعلدديم لمددادة التخصددص، 

وكذا أسااذة المادة فح المؤسسة التربوية  وي خبددرة فددح 

التربية والتعليم وكذلك يجب التمكن واالستجابة السددريعة 

لمختلددف وسددائل التواصددل الرقميددة التددح اصددبحت لغددة 

هذا ضروري ومطلوم هذا لتحقيق أكبر فائدة العصر ، ف

 وهح األستا   متمكن وناجل .

لقددد أصددبل مددن الضددروري اطددوير المندداهج الدراسددية   -

بالمدرسة العليا خاصددة فددح ألددل عددالم التكنولوجيددا، ألن 

هذا الواقع التكوينح القددائم علددى التلقددين والحفددظ والتقيدديم 

المبندددح علدددى أسددداس اختبدددارات فصدددلية قائمدددة علدددى 

السددتظهار وفددق مبدددأ هددذه سددمعتكم رد ت إلدديكم لددم يعددد ا

مجديا بل أصددبل التعلدديم عددن بعددد واقددع فرضددته جائحددة 

 كورونا.

كيف نُكون طالب أستا  على أساس المقاربددة بددالمحتوى   -

ثم نريد أن نوجهه إلى التدريس وفق المقاربددة بالكفدداءات 

وهددذه هددح المفارقددة وهددح نقطددة يجددب أن اؤخددذ بعددين 

 االعتبار.

جددب االنفتدداح علددى التجددارم التكوينيددة الناجحددة فددح ي -

اخريج أسااذة أكفاء مثل التجربة الماليزية، وكددذا إخددراه 

البحددوث العمليددة والدراسددات الخاصددة بتطددوير المندداهج 

والبحا العملح واطوير المنظومة التربويددة مددن األدراه 

 ومحاولة االستفادة منها عمليا.

مددادة المنهجيددة منددذ إلغدداء المددذكرة واعويضددها ببرمجددة ل -

 السنة األولى.

التركيز على الجانب البيداغوجح من خلب ويادة الحجم   -

الساعح للمواد البيداغوجية وكذا ويادة معالمهددا وربطهددا 

بالجانددب الميدددانح فهددح مددواد اطبيقيددة عمليددة ال نظريددة 

م ناجل.  وهح األساس فح إعداد معم 

بددر علددى إن التربص الميدانح يعددانح فهددو فددح الغالددب ح -

ورل إال من كان لدده الحددظ فددح أسددتا  مكددون لدده ضددمير 

مهنددح، فيجددب إنقدداء واقددكيل متددابعين لمسددير الحسددن 

لمتددربص وهددم أسددااذة مختصددون مددن المدرسددة العليددا 

يرافقون الطلبة المعنيون طيلة مدددة التددربص وهددذا لدديس 

ذ هددذا  مستحيل ففح المدرسة العليا لألسددااذة بددوهران ينفدد 

 ئج جيدة فلما ا ال نطبقه نحن.األمر ويعطح نتا

جعددل التددربص يبدددأ مددن السددنة الرابعددة، ألن المدددة فددح   -

السنة الخامسة قصيرة فهح ال امك ن الطالب من االستفادة 

بالقدر الكافح حيا األهم من الكم المعرفح هو التوأليددف 

 المناسب لها فح الموقف التعليمح.

إدخددداب الكتدددام المدرسدددح للمقدددرر الدراسدددح لمدددادة   -

التخصص لمطالب األسددتا  طيلددة سددنوات اكويندده حيددا 

يصبل الكتام إلزامح، أي مادة يحاسب عليه أو يقي م على 

 أساسه.

التركيز على الوأليفة التواصلية، أي الكفدداءة التواصددلية   -

والقدددرة علددى التبليدد  واألداء والتددأثير وهددذا مددن خددلب 

 اغيير 

النقاط المتحص ل عليهددا   وهحلطلبة  به ااألساس الذي نقيم  

 من  01ب  فح السداسح األوب والثانح المتحصل على معد

 والبحا عن ما هو أنجع وأنجل للممارسة المهنية. 01
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بما أن الطالب هو الميذ األمددس وأسددتا  الغددد فسدديكون لددو اجربددة   -

مخضرمة ولتفكيره ونظراه لألمور ااساع ورؤيددة واضددحة ودقيقددة 

لتربوية الموكلة إليه، ويعتبددر لددذلك  ا دور وواقعية لمختلف المهام ا

مهم فح رسم خارطة التعميم فح الجزائر خلب العقددود القادمددة، لددذا 

ن ونفكددر فددح التعلدديم فددح ألددل األومددات والرهانددات  يجددب أن نحسدد 

الحالية التح افرض نوعا  من البرامج التح نكونه بها، وكذلك يجددب 

والتحسددين إلكسددابه   أن نقرك الطالب األستا  فددح عمليددة اإلصددلح

م بددل  ثقة وروح المبادرة والقدرة على التفكير واإلبددداع، لددذا ال اعمدد 

م كفء ألن الظل ال يستقيم والعود أعوه.  معم 

 

 الخاتمة : .7

الحضور المادي أصبل عائقا أمام الكثيرين فح الحصوب على أبسا 

حقوقهم التعليمية لعدددة أسددبام، ومددن هنددا علينددا أن نعتبددر أن نظددام 

تعلم عن بُعد عند اطبيقه بقكل صحيل؛ هو الحددل األمثددل واألكثددر ال

فائدة وفاعلية فح إامام العمليددة التعليميددة فددح أي وقددت وبددأي مكددان 

 واحت أي ألرف.

والفوائد التح قد اركهددا الددتعلم عددن بُعددد ُمتعددددة وملحوألددة، ولكددن؛ 

 اُجدر اإلشارة إلى أهمية أن ال يتم احويددل النظددام التعليمددح بالكامددل

إلى نظام رقمددح فقددا، بددل علددى الهيتددات والمؤسسددات التعليميددة أن 

اتيل الفرصة للطلم الحضور إلى الحرم الجددامعح او المدرسددة أو 

غيرها من دور العلم من وقت  خر واللقاء با خرين من أهل العلددم 

والثقافة، وال سيما أن البيتات التعليمية المتمثلة فددح الدددور التعليميددة 

ها هح أفضل مكان يُمكن للطالب أن يلتقددح مددن خللهددا بجميع أنواع

 بقخصيات مرموقة  ات علم وثقافة.

 

 المراجع: .8

(. معجدددم 1996أحمدددد اللقدددائح، و علدددح أحمدددد الجمدددل. )  [1]

المصددطلحات التربويددة فددح مندداهج وطددرل التدددريس. القدداهرة، 

 مصر: عالم الكتب.

المناهج (، الحياة محمد محمود،  2000أحمد اوفيق مرعح. )   [2]

التربوية الحديثة مفاهيمهددا وعناصددره واسددمها وعمليااهددا،. 

 عمان، األردن: دار الميسرة للنقر والتوويع.

(. الكفايدددات 2003سدددهيلة الفدددتلوي، و محسدددن كددداألم. )  [3]

التدريسية،سلسلة طرائددق التدددريس. االردن : دار القددرول للنقددر 

 والتوويع.

(. 2005حوالددة. )عبددد السددميع محمددد مصددطفى، و سددهير   [4]

 إعداد المعلم وانميته وادريبه. عمان، األردن: دار الفكر.

(. األسس النفسية للتكددوين ومناهجدده. 1984غياث بوفحلة. )   [5]

 الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية.

 

 

 

 

 

 

 


