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 مقدمة
 

في ظل التطورات التربویة والثقافیة واالجتماعیة  والتقنیة، تعد المؤسسات التربویة األداة األساسیة 

إلحداث مجموعة من التغیرات في مجال التربیة والتعلیم ما یفرض على صناع القرار التربوي العمل وفق 

أسالیب جدیدة من أجل الوصول إلى األهداف التربویة المنشودة، حیث جاءت موجة من اإلصالحات 

التربویة كحركة من أجل التجدید، التغییر، التطویر، والتحدیث بغیة إحداث كوادر علمیة مؤهلة تأهیال 

أكادیمیا للعمل ومواجهة مجموع التغیرات الحاصلة في النظام التربوي واالعتناء بتأهیل المعلم باعتباره أحد 

الركائز األساسیة في العملیة التعلیمیة التعلمیة وقد تم التركیز على التعلیم االبتدائي باعتباره العمود الفقري 

لنجاح المنظومة التربویة والرقي بمهنة التعلیم من أجل الوصول إلى األهداف التربویة المرجوة، ألن أساس 

نجاح العمل التربوي یكمن في بناء القاعدة على أسس سلیمة ومتینة باعتبار المدرسة أهم المحطات التي 

یمر علیها اإلنسان في حیاته العلمیة، ولقد شهد التعلیم االبتدائي في اآلونة األخیرة مجموعة من 

اإلصالحات التربویة مست بعض مراحل التعلیم االبتدائي، حیث شغلت مسألة اإلصالح التربوي الفلسفات 

التربویة التي تعكس في طیاتها التغیرات والتطورات التي تطرأ على السیاسة التربویة، لهذا استوجب على 

المعلمین العمل وفق مقتضیاتها وقد تم دمج ما اصطلح بمناهج الجیل الثاني ضمن اإلصالحات التربویة 

الجدیدة باعتبارها أحد عناصر العملیة التعلیمیة التعلمیة وقد مست الطور االبتدائي للسنتین األولى والثانیة 

إلحداث التغییر ات في مناهج التعلیم االبتدائي ومواكبة مجموع التحدیات الموجودة في األنظمة التربویة 

الجزائریة الحدیثة.  

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على خمسة فصول مرتبة كاآلتي: مثلت الفصول الثالث األولى 

الجانب النظري للدراسة، في حین مثل كل من الفصل الرابع والخامس الجانب المیداني للدراسة، وقد 

تناولنا في الفصل األول إشكالیة وموضوع الدراسة، أما الفصل الثاني فقد خصصاه لمتغیر تكوین معلمي 

التعلیم االبتدائي لمهنة التعلیم، كما تناولنا في الفصل الثالث متغیر متطلبات مناهج الجیل الثاني من 

اإلصالح التربوي، أما الفصل الرابع فتم تخصیصه لإلجراءات التنفیذیة للدراسة، إضافة إلى الفصل 

الخامس الذي تم فیه عرض ومناقشة النتائج، وختمنا دراستنا بالخاتمة التي جاءت كحوصلة نهائیة  

 إضافة إلى ملخص الدراسة باللغتین العربیة واللغة الفرنسیة، وقائمة المالحق المتمثلة في االستمارة.
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: إشكالیةالدراسة –1

 أساسیة من أجل تحقیق التنمیة الشاملة تبرمتطلبات تعمجموعة منالیواجه المجتمع البشري 

 والوسائل خاصة وأن المجتمع البشري ،ستلزم تنمیة الموارد البشریة بشتى الطرقالبشري تفتنمیة المجتمع 

یشهد الیوم انفجارا معلوماتي هائل، وتطور كبیر في مختلف العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة.  

ه  حیث یستمد قیمه ومبادئالتربوي،وقد انعكس هذا التطور على مختلف األنظمة خاصة النظام 

، 2002حسانین، .( یركز على المراحل األساسیة أو القاعدیة من التعلیمالبشري،ألنهالمجتمع من قیمومبادئ 

 ثم ، من بالنسبة للفرد الوسیلة األساسیة لتحسین ظروف المادة الدراسیةالتعلیمحیث أصبح ، )200ص

وأصبح بالنسبة األعلى،  بمعنى أن التعلیم أصبح الطریق لحراك الفرد اجتماعیا إلى االجتماعیة،مكانته 

للمجتمع الركیزة األولى للتطور ومسایرة لحركة التطور في مجاالت الحیاة المختلفة السائدة في العالم، 

 بشكل كبیر على التعلیم االبتدائي باعتباره العمود الفقري  واعتنتوبناءا على أهمیته اهتمت به الحكومات

 بكونه دائم االطالع على التحوالت التي للعملیة التعلیمیة كما أنه القاعدة األساسیة لنجاح الهرم التربوي

من أجل تحقیق األهداف ،وهذه األخیرة تعمل على تطبیق مختلف المناهجتشهدها العملیة التعلیمیة،

كما أن المناهج التربویة تهتم بالتركیز على ، التربویة والتي تساهم بدورها في تحسین مستوى العمل التربوي

المعلم ألنه یعد حجر الزاویة في العملیة التعلیمیة كما أنه یعد من أهم العناصر الفعالة فیها على الوجه 

 ویعمل على تنمیة قدراته النشءالخاص والعملیة التربویة على الوجه العام حیث یقع على كاهلیه تربیة 

 وذلك ال یخرج عن المناهج الدراسیة بمعناها ،ومهاراته وتنمیة معارفه باعتباره المنفذ لسیاسة التربویة

(رشوان، .الشامل، كما یعد أهم تصمیم لألنشطة التربویة المالئمة لخصائص المعلمین وخصائص المجتمع

 مهنة التعلیم تتطلب من المعلمین إنجاز أعمالهم بطریقة مهنیة وهو یقصد بذلك باعتبار، )115، ص 2002

أنه متمیز األداء ولكي نقول أن المعلم مستعد للعمل یجب أن یكون لدیه نمو مهني طیلة انتسابه لمهنة 

قررت وزارة التربیة والتعلیم وضع استراتیجیة وطنیة شاملة وبناء على هذا)، 39، ص 2004(عبد اهللا، التعلیم. 

 "السنة طور االبتدائيلصالح التربوي بالنسبة لإلإلعداد المعلمین  الخاص بمناهج الجیل الثاني من ا

، باعتبار المناهج التربویة أحد المكونات األساسیة للنظام التربوي، كما تعد أهم األولى والثانیة ابتدائي"

الوسائل فعالیة في تحقیق األغراض التربویة داخل المجتمع، ونظرا ألن التربیة عملیة إنسانیة اجتماعیة 

ن یكون بین التربیة وبیئتها أثقافیة، تشتغل في بیئة مجتمع من المجتمعات البشریة، فإنه من الضروري 

 التربویةعلىعالقة صدق وانتماء تنعكس على هندسة العملیة التربویة، وغیر ذلك من المحددات فالمناهج 
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الوجه العام تعد الجهاز العصبي في جسم العملیة التعلیمیة  ولتحقیق المعاني التي تهدف إلى ضمان 

األصالة التي تحافظ على هویة الجذور التاریخیة والثقافیة الذاتیة لألمة لتحقیق االنتماء، وتحقیق 

المعاصرة، فإنه یجدر بنا أن ننظر إلى بناء المناهج التربویة على أنه عمل هندسي یتطلب بالضرورة 

تخطیط وتصمیم علمیین، ألن مهندس المناهج ینبغي علیه أن یراعي مجموعة من العوامل واألسس 

لتأمین المنهاج، ویجب أن یراعي عند هندسته وتصمیمه متغیرات المنظومة التربویة للمناهج في مواجهة 

عصر المعلومات خاصة األساس الفلسفي،االجتماعي، المعرفي، التكنولوجي الدیمقراطي الحداثي 

  ).13 -12،ص ص2007 الخوالدة ،.(واألساس ما بعد الحداثي

 استعداد معلمي الطور االبتدائي درجةوما یشكل المتغیر األساسي في هذه الدراسة هو معرفة 

للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني من اإلصالح التربوي. 

وهذا ما یدفعنا إلى طرح التساؤل الرئیسي للدراسة : 

 استعداد معلمي التعلیم االبتدائي للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني من اإلصالح درجة- ما 

التربوي ؟ 

 التالیة:والذي یتفرع عنه األسئلة 

 وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني  على درجة من االستعدادالنفسي للعمل التعلیم االبتدائييمعلم- هل

من اإلصالح التربوي ؟ 

 للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني المعرفيستعداددرجة مناال التعلیم االبتدائي على ي- هل معلم

من اإلصالح التربوي ؟  

-هل معلمي التعلیم االبتدائي على درجة من االستعداد المهني للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني 

 من االصالح التربوي؟

فرضیات الدراسة :  - 2

 :الرئیسیةالفرضیة 1 - 2
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مهني للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني من الستعداد درجة مناال - معلمي التعلیم االبتدائي على 

 التربوي. اإلصالح

 الفرعیة:  الفرضیات2- 2

للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني من النفسي ستعداد درجة مناال التعلیم االبتدائي على ي- معلم

 اإلصالحالتربوي.

للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني من المعرفي ستعداد درجة مناال التعلیم االبتدائي على ي- معلم

 اإلصالحالتربوي.

للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني من المهني ستعداد درجة مناال التعلیم االبتدائي على ي- معلم

 اإلصالحالتربوي.

:  أسباب اختیار الموضوع- 3

    ترجع أسباب اختیار موضوع البحث لما یأتي : 

 وتطبیق تقنیات البحث العلمي.،قابلیة الموضوع للدراسة والبحث من الناحیة العلمیة  

 أهداف الدراسة : - 4

 والتي تمكن الباحث من الوصول إلى البحث،تعتبر أهداف الدراسة بمثابة المسار الموجه لعملیة 

 یلي: التي تتمثل فیما األهدافالنتائج المرجوة، لذا سنحاول الوصول إلى مجموعة من 

  معرفة مدى االستعداد المهني لمعلمي المرحلة االبتدائیة للعمل وفق مناهج الجیل الثاني من

  التربوي.اإلصالح

 التربیة والتعلیم على كل التطورات الحاصلة في مجالاالطالع . 

  تتناوله الدراسة، وهو المنهج الوصفي التحلیلي، ومحاولة سارتباط الموضوع بأحد مناهج البحث الذي

 توظیف هذا المنهج في المیدان.
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الفصل األول:اإلطار العام للدراسة 
 

 مدى استعداد معلمي التعلیم االبتدائي للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني ى محاولة التعرف عل

 اإلصالحالتربوي.من 

  محاولة التعرف على مدى توافق مؤهالت معلمي التعلیم االبتدائي للعمل وفق متطلبات مناهج

 التربوي.  اإلصالحالجیل الثاني من 

 :  أهمیة الدراسة- 5

 أهمیة أي دراسة علمیة تتجلى من خالل مدى مساهمتها في إبراز المشكلة المطروحة، وذلك إن

 قضیة هذه الدراسة أهمیتهابكونها تدرستكتسي ،و وواضحابدأ بتحدید كل متغیراتها تحدیدا موضوعیا دقیق

لعمل لالمدرسة االبتدائیة يتربویة بیداغوجیة نحاول من خاللها تسلیط الضوء على مدى استعداد معلم

 وهذا إذا بمثابة الباب الذي یفتح للمعلم ،  التربوياإلصالحاتوفق متطلبات مناهج الجیل الثاني من 

 ذلك على تحسین هالفرصة لكي یكتسب معارف وخبرات أكثر عن هذا المنهاج الجدید، كما یساعد

وألن النظام التربوي في ، العملیة التعلیمیة، وتحقیق النمو النفسي والمعرفي وكذلك تحقیق النمو المهني

 العام للمجتمع، كما یعمل على تحقیق التغییر واإلصالح إلى االجتماعيمجمله یعد خلیة النسق 

وألنه یعد المخطط ، وأهمیة الدراسة سوف تبرز أیضا من أهمیة استعداد المعلم في حد ذاتهاألفضل، 

، والتي تملیها علیه العملیة للتطویرسلیما قابل هإعدادا  إعدادتم، ولهذا ي للعمل التربويوالمنفذ والمقوم

التعلیمیة التربویة من إعداد جید سواء على المعارف والخبرات أو تطویر المناهج الدراسیة. 

  إجرائیا:تحدید المصطلحات  - 6

یة دراسة علمیة خاصة في أو أ علمي، ثیعتبر تحدید المفاهیم أمرا ال غنى عنه في أي بح

، لذلك فإن الحدیث عن ضبط ى ألن هناك مفاهیم تحمل أكثر من معنواإلنسانیةالعلوم االجتماعیة 

المفاهیم لم یعد ترفا فكریا بفكر ما هو یعبر عن ضرورة منهجیة ملحة، وانطالقا من ذلك فسوف نعرف 

. إجرائیا للدراسة األساسیةالمفاهیم 

یعد االستعداد قدرة المعلم على تعلم كل ما هو جدید في مادة تعلیمه وتتمیز قدراته االستعداد: •

 العقلیة والمعرفیة بكونها خاضعة للتكوین وفق مقتضیات مناهج الجیل الثاني من اإلصالح التربوي.
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الفصل األول:اإلطار العام للدراسة 
 

أكادیمیا لمزاولة مهنة التعلیم لدیه القدرة للعمل وفق متطلبات : هو شخص مدرب ومؤهل المعلم •

 العملیة التعلیمیة التي تتطلب منه أن یكون دائم االستعداد للعمل وفق مستجدات المنظومة التربویة.

كما تعمل دراسیة،  سنوات6تبلغمدته: یبدأ التعلیم االبتدائي في سن السادسة، والتعلیم االبتدائي •

 بتربیة التالمیذ وطریقة تفاعلهم االهتمامالمدرسة االبتدائیة على تعزیز أساسیات القراءة والكتابة مع 

 داخل المدرسة أو خارجها.

تدریسي أوالرسمي التي تتمحور في إطارهاالالتربویة المجهودات : هي مجموعة المناهج التربویة •

 وهي  وذلك من أجل تحقیق األهداف التربویة المنشودةالتربویةنظمة األبمجموعة من كما أنها تتسم 

خبرات من  ویةتحمل معارف ومهارات وقیم واتجاهات مختلفة مستمدة من مبادئ وقیم مجتمع

للعمل وفق نشاطاتنظریة وتطبیقیة، وهي تكون مباشرة تهدف إلى إحداث تغیرات مطلوبة ومرغوبة و

مناهج جدیدة تضمن تحسین في أداء الطالب ورفع مستواه التعلیمي باعتباره المحور األساسي لنجاح 

 العملیة التعلیمیة.

 تحمل في طیاتها مفاهیم ة التربوياإلصالحات:هي مناهج جدیدة من مناهج الجیل الثاني •

حیث تناولت هذه المناهج الثغرات الموجودة فیها مجموع معارف بغیة تدعیم المناهج القدیمة، وسد و

مجموعة من المقاطع التعلیمیة التي تشرح أهمیة وضرورة األنشطة والمهمات الصفیة، كما ركزت 

 .على مجموعة من المحاور التي یجب التركیز علیها ألهمیتها المعرفیة والنسقیة والقیمیة

 هو مجموعة األنظمة التعلیمیة التي مر علیها التعلیم منذ االستقالل إلى یومنا :اإلصالحالتربوي •

 .هذا، وهو یعمل على التغییر والتطویر وفق التغیرات التي یشهدها العالم الیوم

  - الدراسات السابقة:7

تعد الدراسات السابقة من أهم المرجعیات التي یرجع إلیها الباحث في تحدید ما یمیز به دراسته كما 

تزودنا الدراسات السابقة بمعلومات حول العمل الذي تم انجازه والذي یمكن تطبیقه، كما توضح لنا 

العالقة بین المتغیراتالتي تمت صیاغتها، وفي هذا السیاق سنحاول عرض بعض الدراسات ذات العالقة 

 بموضوع الدراسة الحالیة.

 

9 
 



الفصل األول:اإلطار العام للدراسة 
 

 - الدراساتاألجنبیة:1

تأثیر االتحاد المحلي للمعلمین على " : وعنوانها "Sebring :1992"سبرنجدراسة  1 -1

استهدفت هذه الدراسة تحدید مدى تأثیر االتحادات المحلیة للمعلمین في ":السیاسة والتطبیق التربوي

 في تهیئة الظروف لنمو المهنة وتأصیل قیمها، وتوصلت هذه الدراسة األمریكیة،الوالیات المتحدة 

 یعمل بمثابة المدافع عن حقوق هؤالء المعلمین، األمریكیةإلى أن اتحاد المعلمین بالوالیات المتحدة 

كما تسهم هذه االتحادات بدور تربوي وثقافي واضح لدى أعضائها، حیث تلتزم بالعمل على ترسیخ 

، وٕایجاد أفضل السبل لنمو مهني مستمر لدى هؤالء المعلمین من أجل تحقیق األخالقیةمبادئ القیم 

، 2005، سلیممحروس(.األمریكیةجوانب االلتزام وتأصیل قیم االنضباط في مدارس الوالیات المتحدة 

  )20ص

: الحظنا من خالل هذه الدراسة أنه تم التركیز على تسهیل مختلف الظروف على الدراسةالتعقیب

بهدف النمو المهني للمعلمین، وقد أفادتنا هذه الدراسة حیث أنها مجدت أو ساهمت في رفع مستوى 

 المعلمین، وذلك من خالل مساعدتهم وٕایجاد أفضل الطرق من أجل تنمیة معارفهم .

قضایا واتجاهات في تدریب المعلمین " : وعنوانها " Grimt1992دراسة "جریمت 1 –2

استهدفت هذه الدراسة معرفة دور النقابات المهنیة والعمالیة في كندا في الكندیین في االنجلیزیة ".

تنمیة مهارات االلتزام لدى المعلمین القائمین على تدریس اللغة االنجلیزیة بمدارسها، وتوصلت هذه 

الدراسة إلى أن النقابات المهنیة والعمالیة في كندا تشارك الحكومة الكندیة في مسألة إعداد معلمي 

اللغة االنجلیزیة والمهارات الالزمة لتعیینهم وسبل ترقیتهم كما أن هذه النقابات المهنیة والعمالیة 

تساند هؤالء المعلمین في المراحل التعلیمیة المختلفة وترعى شؤونهم وتعودهم على مبادئ االلتزام 

  )  20، ص2005.(محروس سلیم،العامة في مجال التربیة والتعلیم

:ركزت هذه الدراسة على االهتمامبتدریب المعلمین في مادة اإلنجلیزیة، و رغم على الدراسةالتعقیب

أنهذه الدراسة اعتمدت على معلمي اللغة االنجلیزیة،إالأنها خدمت موضوع الدراسة ألنها ركزت على 

تنمیة مهارات المعلمین، كما ساهمت في تنمیة مسألة إعداد المعلمین وترقیتهم لمهنة التعلم وتعویدهم 

 على مبادئ االلتزام في العمل.
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الفصل األول:اإلطار العام للدراسة 
 

الروابط المهنیة والتكنولوجیة وتدریب وعنوانها " :" Claibona 1991 دراسة "كلیبون 1- 3

استهدفت هذه الدراسة توضیح مدى التزام الروابط المهنیة في المعلمین كعناصر رئیسیة للمعرفة" :

انجلترا بإثارة الحوافز لتملك المعرفة بین أفراد المجتمع ،توصلت هذه الدراسة إلى أن الروابط المهنیة في 

انجلترا أسهمت بدور فعال في االهتمام بتشجیع االكتشافات العلمیة، وتنمیة أنماط التفكیر االبتكاري لدى 

األفراد بصفة عامة والمعلمین بصفة خاصة على اعتبار أن هؤالء المعلمین ملتزمون بنقل هذه المهارات 

والمعارف إلى طالبهم فیما بعد، وقد أوضحت هذه الدراسة أن الروابط المهنیة في إنجلترا  ملتزمة 

بإصدار بعض المجالت والنشرات العلمیة والثقافیة و التكنولوجیة، كما أنها ملتزمة بتزوید ألعضائها 

  )20، ص2005محروس سلیم،(بها. 

ركزت هده الدراسة على الروابط المهنیة والتكنولوجیة وتدریب المعلمین التعقیب على الدراسة :

كعناصر رئیسیة للمعرفة، كما حاولت معرفة بعض المتغیرات التي تؤثر علیه مثل إثارة الحوافز ، تنمیة 

أنماط التفكیر االبتكاري وغیرها، كما استفدنا منها في معرفة بعض الجوانب المتعلقة بموضوع دراستنا 

وهو مدى استعداد معلمي التعلیم االبتدائي للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني من اإلصالح 

 التربوي، فنحن حاولنا ولو التماس صغیر ألحد متغیرات الدراسة.

 - الدراساتالعربیة:2

الكفایات الالزمة للتقویم المستمر بعنوان "  :"2010 دراسة "عیسى بن فرج المطیري 1 - 2

  :ونوجزها فیما یليبالمرحلة االبتدائیة  ومدى توفرها لدى معلمي منطقة المدینة المنورة "  

 سعت هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة :

- تحدید كفایات التقویم المستمر الالزمة للمعلمین بالمرحلة االبتدائیة،و التحقق من مدى توفر كفایات 

التقویم المستمر لدى معلمي المرحلة االبتدائیة بمنطقة المدینة المنورة، التعرف على وجود فروق بین 

المعلمین في كفایات التقویم المستمر تعود إلى تخصصاتهم وبناء تصور تدریبي مقترح لتنمیة كفایات 

 من المعلمین، حیث )305(التقویم المستمر لدى المعلمین، وقد تم تطبیق أداة االستبانة واالختبار على 

  معلما كما بلغ عدد العینة االستطالعیة )35(كان العائد منها مكتمال، بینما تم تطبیق المالحظة على 

 ) لقائمة المالحظة .25) معلما في كل من أداتي االستبانة  واالختبار،و (30(

11 
 



الفصل األول:اإلطار العام للدراسة 
 

أما نتائج الدراسة فكانت كاألتي : أن التقویم نظام تقویمي تدریسي یتطلب اثنین وثمانین كفایة 

یجب أن تتوفر في المعلم، أما بالنسبة لدرجة التوفر لدى أفراد العینة ، فقد كانت متوسطة لجمیع محاور 

االستبانة، في حین حصلت الكفایات المهنیة على درجة كبیرة من التوفر، وحصلت الكفایات الخاصة 

باستخدام ملف انجاز الطالب على درجة (ال یمارسها) من التوفر حسب قائمة المالحظة، وتتوفر 

كفایات تحلیل وتفسیر نتائج التقویم المستمر بدرجة كبیرة، في حین تتوفر كفایات كل من المهنیة 

والمالحظة والواجبات المنزلیة حسب نتائج التقویم المستمر، كما كشفت نتائج البحث أنه كلما زادت 

، 2010(بن فرج المطیري ، سنوات الخبرة لدى المعلم زادت درجة التوفر في امتالكه لكفایات التقویم المستمر.

 )26 -25ص ص 

: الحظنا من خالل هذه الدراسة أن لها فائدة في معرفة أحد أبعاد الممارسات التعقیب على الدراسة

التدریسیة  والمتمثلة في التقویم المستمر لدى المعلمین في المرحلة االبتدائیة كمتغیر من متغیرات دراسة 

الباحثة كما أن هذه الدراسة أفادت في معرفة األداة المستخدمة في هذه الدراسة وهي االستبانةوالتي تخدم 

 دراسة الباحث والمالحظة.

تحدید الكفایات التعلیمیة األدائیة األساسیة  عند معلمي  : بعنوان""2003 دراسة "مرعي 2 - 2

وقد هدفت الدراسة إلى معرفة مكونات نظام الموقف التعلیمي الصفي والكفایات المدرسة االبتدائیة "، 

التعلیمیة التي یجب أن یمتلكها معلم المدرسة االبتدائیة، ومدى معرفته بها وممارسته لها باإلضافة إلى 

معرفة مدى أثر متغیرات السلطة المشرفة ووكالة الغوث الدولیة، ونوع اإلعداد قبل الخدمة و أثنائها  

وحسب متغیر الجنس، حیث تم اعتماد االستبانة لتنفیذ الدراسة، وكذلك اعتمد المنهج الوصفي حیث 

) كفایة موزعة حسب المجاالت التي تمثل عناصر 85اشتملت على ستة مجاالت، وتكونت األداة من (

 معلما )467(نظام الموقف التعلیمي الصفي، وقد كان اختیار العینة بالطریقة العشوائیة، وبلغ عددها 

 ) 27 - 26 ، ص ص 2003(مرعي ، حسب المتغیرات، وقد تم استخدام أسلوب التحلیل.

: أفادت هذه الدراسة موضوع الباحثة، خاصة في  تربیة المعلمین أدائیا التعقیب على الدراسة

وتكوینهم وفق معاییر الكفایات التعلیمیة، وكذلك استفدنا من هذه الدراسة في بناء أداة الدراسة، وكذلك 

 في اختیار األسلوب والمنهج المتبع . 
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 -  الدراسات الوطنیة :3

االحتیاجات التدریسیة لدى  : بعنوان " "2010 دراسة " وسیلة بن عامر وصباح ساعد 1.3

حیث اعتمدت الباحثة على معلمي المرحلة االبتدائیة في مجال التدریس وفق المقاربة بالكفاءات، 

 الفرضیات التالیة :

- توجد احتیاجات تدریبیة لدى المعلمین في مجال التدریس بالكفاءات على مستوى تنفیذ التخطیط 

 للدرس.

 - توجد احتیاجات تدریبیة لدى المعلمین في مجال التدریس بالكفاءات على مستوى التقویم.

 - توجد احتیاجات تدریبیة لدى المعلمین في مجال التدریس بالكفاءات على مستوى تنفیذ الدرس.

 معلما بالمدارس االبتدائیة لمدینة الفیض، ولقد تم اختیارها بطریقة 46كما تكونت عینة الدراسة من 

العینة العشوائیة البسیطة، وكانت أداة الدراسة تتمثل في إعداد استبان یقیس االحتیاجات التدریبیة لدى 

 معلمي المرحلة االبتدائیة على ثالثة أبعاد : التخطیط، التنفیذ، التقویم .

أما بدائل االستبیان فقد احتوى على بدیلین لإلجابة (أحتاج، ال أحتاج)، كما تم االعتماد على 

حساب الصدق والثبات، أما نتائج الدراسة فأكدت نتائج الفرضیة األولى على وجود احتیاجات تدریبیة 

لدى المعلم في مجال التخطیط للدرس، وهذا االعتبار تصور مبدئي حول سیرورة الدرس، في مداه 

القریب والبعید ضمن وضعیات واضحة األبعاد، ولهذا ینبغي أن یكون التخطیط تعلیمي مباشر مستند 

إلى استراتیجیات واضحة المعالم والمقاصد، أما الفرضیة الثانیة فتؤكد على وجود  احتیاجات تدریبیة 

لدى المعلم في مجال التدریس، فهو یشكل عنصرا أساسیا من عناصر المنهج الدراسي و األداة التي 

تساعد المعلم في عدة جوانب منها ترقیة مهاراته، وتحسین خبراته وٕاعداد وتوضیح األهداف الواقعیة لكل 

معلم في مجال تنفیذ الدرس، وهذا ما یدعو إلى ضرورة تكوین وٕاعداد المعلمین المتالك الكفاءة من أجل 

 ).2010(بن عامر وساعد، التحكم في المعاییر والشروط الالزمة لتنفیذ الدرس.
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الفصل األول:اإلطار العام للدراسة 
 

 أفادت هذه الدراسة الباحثة خاصة وأنها تخص مرحلة التعلیم االبتدائي وهي التعقیب على الدراسة:

أحد متغیرات الدراسة، كما أنها أفادت في بناء أداة البحث وهي االستبانة، معرفة كیفیة اختیار عینة 

 الدراسة والتعرف على المنهج المستخدم في عدة جوانب.

 : وهي مذكرة لیل شهادة الماجستیر في "2006-2005  دراسة الباحث "یوسف خنیش 2.3

صعوبات التقویم في التعلیم االبتدائي واستراتیجیات المعلمین علوم التربیة -جامعة باتنة - بعنوان" 

 للتغلب علیها في ظل المقاربة بالكفاءات ".

تهدف هذه الدراسة إلى االطالع على واقع التقویم السائد في مرحلة التعلیم االبتدائي من خالل 

معرفة الصعوبات ومدى قدرة المعلمین في التغلب علیها، وكذلك تهدف إلى تشخیص واقع العملیة 

 التقویمیة ومعرفة إلى أي مدى تؤثر في اضطراب العملیة التعلیمیة .

 بندا 28استخدم الباحث المنهج الوصفي وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبیان مكون من 

 معلما للتعلیم 88 محاور، وتم تطبیق هاته األداة على عینة اختبرت عشوائیا مكونة من 6موزعا على 

 االبتدائي بوالیة سطیف، توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة :

- مختلف قرارات الحكم بانتقال التالمیذ تركز على االمتحانات الفصلیة والسنویة وال تأخذ بعین االعتبار 

 مختلف التقییمات.

 - وجود صعوبات في التقویم مرتبطة بعملیة التكوین.

- وجود صعوبات عالیة في التقویم لدى المعلمین من حیث التحدید الدقیق للمعلومات التي یجب أن 

 ).2006.(خنیش، تكون

 : أفادت هذه الدراسة الباحثة خاصة و أنها تخص مرحلة التعلیم االبتدائي و التعقیب على الدراسة

هي أحد مكونات الدراسة، كما أنها أفادت في بناء أداة البحث و هي االستبانة و معرفة كیفیة اختیار 

 عینة الدراسة و التعرف على المنهج المستخدم.

: وهي مذكرة  لنیل شهادة الماجیستیر في  "2008-2007. دراسة لبني "بن سي مسعود33

  " واقع التقویم في التعلیم االبتدائي في ظل المقاربة بالكفاءاتعلوم التربیة، جامعة قسنطینة بعنوان" 
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الفصل األول:اإلطار العام للدراسة 
 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع التقویم والوقوف على مختلف الممارسات التقویمیة السائدة في 

 المدرسة االبتدائیة .

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبیان مكون من 

 بندا موزعا على أربعة محاور، وتم تطبیق  هذه األداة على عینة اختیرت عشوائیا مكونة من )39(

) مدرسة ابتدائیة بوالیة میلة، وقد توصلت هذه الدراسة إلى 42) معلما ومعلمة، موزعین على(110(

 النتائج التالیة : 

- تطبیق التقویم التكویني تواجهه صعوبات بیداغوجیة وتنظیمیة منها نقص الوقت المخصص للحصة 

 الدراسیة، كثقافة المناهج التعلیمیة و ارتفاع عدد التالمیذ في القسم الواحد.

 )2008 بن سي مسعود ، .(- التقویم في المدرسة االبتدائیة ال یزال تقویما تقلیدیا

: الحظنا من خالل هذه الدراسة أنه تم التركیز على واقع التقویم في التعلیم التعقیب على الدراسة

االبتدائي، وكانت من أهداف هذه الدراسة الكشف عن واقع التقویم في ظل المقاربة بالكفاءات، وأفادت 

هذه الدراسة في طریق توزیع االستبانة كأحد أدوات مع المعلومات والطریقة التي وزعت بها وهي الطریقة 

 العشوائیة.

 بعنوان تقییم مدى تحقیق المقاربة بالكفاءات ألهداف  ":2010 دراسة "وسیلة قراریة حرقاس 3.4

المناهج الجدیدة في إطار اإلصالحات التربویة حسب معلمي ومفتشي المرحلة االبتدائیة بقالمة، والتي 

هدفت إلى متابعة اإلصالحات التربویة الجدیدة والوقوف على مدى تحقیق أهدافها، والمساهمة مع 

السلطات المسؤولة في توضیح أهمیة اإلصالحات، ودور كل طرف فیها، وتم صیاغة الفرضیة العامة 

 في الشكل اآلتي : 

استطاعت المقاربة بالكفاءات اكتساب التالمیذ الكفاءات المستهدفة التي حددت المناهج،وكانت عینة 

الدراسة (فئة المعلمین، فئة المفتشین، فئة أولیاء التالمیذ معتمدة في ذلك على العینة العشوائیة وتمثلت 

 ).2010(حرقاس، أداة الدراسة في المالحظة والمقابلة واالستمارة).
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الفصل األول:اإلطار العام للدراسة 
 

 قد أفادت هذه الدراسة الباحثة في إتمام دراستها وذلك في معرفة النقائص التعقیبعلى الدراسة:

الموجودة كما أفادتها في تحدید األدوات التي سوف یتم اعتمادها في جمع البیانات والمعلومات والمتمثلة 

 في المالحظة،المقابلة، االستمارة والتي بدورها تقوم بتدعیم الموضوع.

 :2006 دراسة مرابط أحالم 3 - 5

جاءت الدراسة تحت عنوان " واقع المنظومة التربویة الجزائریة التي قامت بها الطالبة مرابط 

 اشتملت على فصول نظریة و 2006 -2005أحالم في جامع محمد خیضر ببسكرة للسنة الجامعیة 

أخرى منهجیة ومیدانیة تناولت التربیة والتعلیم في الجزائر قبل االستقالل، وبعده مركزة على اإلصالحات 

 الجدیدة محددة مشكلة الدراسة في السؤال الرئیسي التالي :

 ماهو واقع المنظومة التربویة الجزائریة بعد اإلصالحاتاألخیرة ؟

 وقد تفرع عنه جمل من التساؤالت التالیة : 

  - هل صار المدرس الجزائري یقوم بمهنة التدریس بأكثر یسر بعد تطبیق اإلصالحات ؟1

  - كیف هي النتائج الفصلیة للتلمیذ بعد تطبیق اإلصالحاتاألخیرة ؟2

  - هل المناهج الجدیدة لعبت دورا في تغییر طریقة التدریس معتمدة؟ 3

 - هل اإلصالحات المطبقة على المنظومة التربویة قد وفرت وسائل اإلیضاح للمعلم والتلمیذ في 4

 المدرسة الجزائریة ؟

 كما تم االعتماد على الفرضیات التالیة : 

  - أدت المناهج الدراسیة الجدیدة إلى جعل مهمة التعلیم أكثر یسرا مما كانت علیه في السابق .1

  - اإلصالحات المطبقة على المنظومة التربویة وفرت الوسائل المادیة و اإلیضاحیة للمدرس .2

  - تؤثر المناهج الدراسیة الجدیدة إیجابیا على طریقة التدریس التي یعتمدها المدرس .3
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 - توفیر الوسائل اإلیضاحیة وتغییر طریقة التدریس أدى إلى الرفع من التحصیل الدراسي الفصلي 4

 للتلمیذ . 

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:

 فیمایخصالفرضیةاألولى:

من خالل تحلیل الجداول المحللة ألسئلة الفرضیة األولى توصلت الباحثة إلى أن تحدیث 

المناهج الدراسیة بفضل اإلصالحات الجدیدة سهل من مهمة التعلیم، و كانت النسبة المعتبرة عنها      

)، كما أن هناك اهتمام أكبر بالجانب التطبیقي في العمل التربوي، مسجلة تحسن في مشاركة 55.7%( 

التالمیذ في الفصل كما أشارت إلى التخفیف النسبي من الكثافة في البرامج الدراسیة، وان عملیة تطبیق 

المناهج الجدیدة تمكن المدرسین من تحدید األهداف والغایات من كل درس قبل الشروع في تقدیمه، كل 

هذه المجهودات تصطدم بكثافة طالبیة  مرتفعة في القسم والحجم الساعي األسبوعي المرتفع الذي ال 

یتناسب مع ما تهدف إلیه اإلصالحات، ومنه عملیة التعلیم تتسم بصعوبة یواجهها المدرسون أثناء أداء 

 مهامهم.

 أما الفرضیة الثانیة:

بینت تحالیل الجداول المرتبطة بهذه الفرضیة أن المناهج الجدیدة تحتاج إلى الكثیر من الوسائل 

)، في حین تم تسجیل عدم وجود وسائل إیضاح في %54.1اإلیضاحیة، وقد عبر عن هذا ما نسبته (

كثیر من األحیان، وٕان وجدت فهي ال تلبي الغرض المطلوب منها، وقد عبر عن ذلك ما نسبته 

 ) .%54.1) كما تم تسجیل تحسن في مضمون الكتاب المدرسي وعبر عن ذلك ما نسبته (40.5%(

 أما الفرضیة الثالثة :

سجلت الباحثة من خالل تحلیلها للنتائج أن تغیر طریقة التدریس تغیر مع تغیر المناهج 

) من المدرسین أن طریقة %59.4)، في حین أكد ما نسبته (%70.3الدراسیة وصلت إلى نسبة (

)على أن الكثافة %100تدریسهم قد تحسنت ورغم هذه النتائج المسجلة بجمع جمیع المدرسین أن نسبة (

 الطالبیة داخل الفصول تقف سدا منیعا في تحسین المردود التربوي.
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 أما الفرضیة الرابعة :

توصلت الباحثة من خالل نتائج دراستها إلى أن وسائل اإلیضاح تساهم بشكل فعال في زیادة 

)، كما سجلت أن %77.8المشاركة الطالبیة وتحسین النتائج الدراسیة، وقد عبر عن هذا ما نسبته (

). %58.4التلمیذ یعتبر محور العملیة التربویة في اإلصالحات األخیرة ، وقد عبر عن هذا ما نسبته (
 )2006(مرابط، 

 التعقیب على الدراسة :

یعد تغییر المنظومة التربویة الجزائریة نحو األفضل یتطلب مجموعة من اإلجراءاتهذه األخیرة 

تركز بشكل كبیر في تكوین أفراد القطاع التربوي وذلك بغیة توفیر وتحسین مطالبهم، ومن أجل رفع 

مستواهم المعرفي والمهني، وهذا ال یخرج عن نطاق اإلصالح التربوي، وقد أفادت هذه الدراسة في 

 تشابهها مع دراستنا خاصة بعد االطالع علیها.

 - التعقیب على الدراسات السابقة : 8

تعتبر الدراسات السابقة میدانا للكشف عن العالقة القائمة بین الظواهر الخاضعة للدراسة، وهذا 

بفضل استنباطات مستمدة من االفتراضات والنتائج المتوصل إلیها، وفي هذا السیاق تفتح لنا الدراسات 

السابقة المعتمدة في بحثنا اإللمام بالمناهج و األدوات الالزمة لجمع البیانات وكیفیة توظیفها في البحث 

الذي نقوم به، لذلك نقوم بعرض مدى استفادتنا من الدراسات السابقة التي تمكننا من الوصول حیث 

كانت لدینا أفكار عامة وغیر منظمة من الناحیة المنهجیة على الوجه الخاص، وكانت الدراسات السابقة 

بمثابة عون لنا في هذا،وذلك من خالل مساعدتنا في ضبط متغیرات الدراسة  وتحدید أبعاد الدراسة ،كما 

ساعدنا في معرفة المنهج الوصفي باعتبار المنهج المعتمد في هذه الدراسة، كما ستعمل على مساعدتنا 

 على السیر الحسن أثناء القیام بالدراسة خاصة في المیدان التطبیقي باعتباره األهم  في أي بحث علمي.
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 قائمة المراجع:

ب ): 2008حرقاس وسیلة ( -1 ذا لقئ ب ئآلهكو ئاةخئئى كةضايف ئك لى ئكزم لعك و ؤعخئخ  لخ

لفةس لعكل هئك ا ئك ب ئكجخيخب حز ة ئكةذاهي شإلحئ م ئأل ل ؟ئةص  مجلة العلوم اإلنسانیة، ،ئكقفئ

 .90جامعة منتوري، العدد 

ب ئكةعكل): 2002حساسین محمد سمیر ( -2 ، 2 كلیة التربیة بطن الدلتا للطباعة والتصویر، ط،لهم

 القاهرة.

م ): 2006خنیش یوسف ( -3 لي لعك ب ئك زةذئةيجي ة ئكةقهيل غى ئكةعكيل ئإلاةخئئى هئى شعهائ

ة ؟ئ ب ائكقفئ ذم لقئ  مذكرة الماجستیر غیر منشورة في علوم التربیة، جامعة ،ككةغكاعكيهئ غى طك ئك

 الحاج لخضر، باتنة.

لى):2007الخوالدة محمد محمود ( -4 ا ئكةعكي ليل ئكقةئ ش ب هة ث ئكةذاهي ه لمئ ؟ ئك ز امئ ز  دار ،آ

 ، عمان.2المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط

لئظ): 2002رشوان حسین عبد الحمید ( -5 لمطهذ عكل ئإلجة م  ل لعكلˇ  ، مؤسسة ئكعكل هئكةعكيل هئك

 ، اإلسكندریة.1شباب الجامعة، ط

ة):2008بن سي مسعود لبنى ( -6 ؟ئ ب ائكقفئ ذم لقئ ، هئفظ ئكةقهيل غى ئكةعكيل ئإلاةخئئى غى طك ئك

 مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التربیة، قسنطینة.

لى): 2009الضامن مندر ( -7 ة ئكاحت ئكعك زيئ زئ ، 2 دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط،آ

 عمان.

ب ): 2010بن عامر وسیلة و ساعد صباح ( -8 بئإلاةخئئي ذحك ل لى ئك لعك و  ب كخ ة ئكةخذياي ئإلحةيئجئ

ز لجئك ئكةخذي  وفق المقارنة بالكفاءات، مذكرة الماجستیر غیر منشورة، جامعة محمد ،غى 

 خیضر بسكرة.

م):2004عبد اهللا عبد الرحمن صالح ( -9 لي لعك ب ئك ث ةذاي ل ذئ قئمةهئ غى ا ل ب ه لي ب ئكعك دار ، ئكةذاي

 ، عمان.1وائل للنشر والتوزیع، ط

شإلج ئكةذاهى): 2005محروس محمد سلیم األصمعي ( -10 ، 1، دار للنشر والتوزیع، طئأل

 القاهرة.
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ب: )2006مرابط أحالم( -11 ب ئكجرئئذي ب ئكةذاهي ل لمطه مذكرة الماجستیر غیر منشورة، ، هئفظ ئك

 جامعة بسكرة، الجزائر.

ب):2007مرعي توفیق، أحمد و الحیلة محمد محمود ( -12 ب ئكحخيت ث ئكةذاهي ه لمئ ، دار المیسرة ئك

 ، عمان.7للنشر والتوزیع والطباعة، ط

ب): 2010المطیري عیسى بن فرج ( -13 ب ئإلاةخئئي ذحك ل ذ ائك ل زة ل ب ككةقهيل ئك ة ئكإلرل ، ئكقفئيئ

 ومدى توفیرها معلمي منظمة المدینة المنورة.
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 تكوینمعلمیالتعلیماالبتدائیلمھنةالتعلیم: الفصاللثاني

 تمھید

I.ماھیةالمعلم : 

 مفھومالمعلم 1–

 صفاتالمعلم 2–

 مھاموواجباتالمعلماألساسیة 3–

 ادوارالمعلم 4–

 مسؤولیاتالمعلم 5–

 متطلباتإعدادالمعلملمھنةالتعلیم–6

 أھمیةتأھیاللمعلم 7–

II.التعلیماالبتدائي: 

 مفھومالتعلیماالبتدائي–1

 وظائفالمدرسةاالبتدائیة–2

 مھامالمدرسةاالبتدائیة–3

 أھدافالمدرسةاالبتدائیة–4

 أھمیةالمدرسةاالبتدائیة–5

 خالصةالفصل

 قائمةالمراجع

21 
 



 لمهنة التعلیم  االبتدائيالفصل الثاني:تكوین معلمي التعلیم 
 

 تمهید:

  من المؤكد أن التعلیم االبتدائي لیس مجرد نقل للمعرفة فحسب، بل هو عملیة تضمن غرس قیم ومبادئ 

وأخالق وعادات المجتمع، ولهذا تم التركیز على الدور المهم الذي یلعبه المعلم في عملیة نقل الخبرات 

والمعلومات، وٕاسقاطها على المتعلم،فالمعلم هو المفتاح الرئیسي في العملیة التربویة، فبدونه لن تتحقق 

 األهداف التربویة.

وفي هذا الفصل سنحاول معرفة الدور المهم الذي یلعبه المعلم وأهمیة إعداده وتأهیله لمهنة التعلیم، كما 

 سنتعرف على أهم الوظائف والمهام و األهداف التي تسعى المدرسة االبتدائیة إلى تحقیقها.

ألنالمعلم المبدع هو الذي یعد إعدادا أكادیمیا ویكون مؤهال تأهیال علمیا دقیق، ویكون دائما خاضعا 

للتطویر والتدریب على استخدام أحدث الوسائل، وٕاتقانها لكي یعالج الثغرات التي قد یصادفها في المنهاج،  

 فالمعلم إذا یتفاوت بمعارفه، وطریقة تلقیه للمعرفة وتوظیفها.
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I.  :ماهیة المعلم 

 -تعریفالمعلم:1

یعد المعلم العنصر المهم والحیوي في العملیة التربویة التعلیمیة مثله مثل العناصر األخرى المكونة 

 لها، كالمنهاج والسائل البیداغوجي والتلمیذ .

: ذلك فالمعلم كما عرف  معجم المصطلحات التربویة المعرفة في المناهج وطرق التدریسعلى أنه  -

الشخص الذي یمتلك من الخبرات التدریسیة واألكادیمیة، ما یساعده على النجاح في مهنته وتحقیق 

 األهداف التي یسعى لتحقیقها لدى الطلبة، ویتصف بمجموعة من الصفات منها : 

معرفته الجیدة بالموضوع الذي یقوم بتدریسه واستراتیجیات تدریسیة، ویستخدم وسائل تعلیمیة متنوعة  ال 

یقتصر تقویمه على نهایة الدرس بل یقوم التلمیذ طوال الدرس ویربط بین درسه والمعارف األخرى، 

 )274، ص2003.(الجمل، ویواظب على متابعة طالبه على االتصال بكل ما هو موجود في مجال تخصصه 

لقد ركز هذا التعریف على أن المعلم یمتلك المعلومة، فالمعلم ال یمكنه امتالك المعلومات بل یسعى دائما 

إلى البحث والتقصي، فهذا التعریف اعتبر أن المؤهل األكادیمي للمعلم هو الذي یعطیه الحق في التدریس 

وانه یجب أن یعرف المواضیع التي یقوم بتدریسها، وهنا أهمل أن على المعلم یجب أن یكون مطلعا على 

 جمیع التطورات وعلى درایة بأنه یجب أن یكون مستعدا دائما نفسیا ومعرفیا ومهنیا .

المعلم بطبعه قیادة فكریة فهو یحكم عمله ومهنته وتخصصه - تعریف أبو الفتوح رضوان : 

 .)189، ص 1992.( عبود، وعالقاته قائدا بالطبیعة، ومستعدا للقیادة بالطبیعة 

ركز هذا التعریف على أن دور المعلم ینحصر في القیادة وهذه بدورها تمكنه من أنه ال یؤدي دور المعلم 

دون أن یكون قائدا بالطبیعة، فهي التي تخوله أن یكون قائدا، وقد أهمل هذا التعریف الجوانب النفسیة 

 والمؤهالت العملیة األكادیمیة.

 : المعلم كالمسك الذي یطیب عبیره، وهو طیب ومن اشتغل بالتعلیم فقد تقلد أمرا - تعریف الغزالي

 )189، ص1992( عبود،عظیما وحاضرا جسیما فلیحفظ آدابه ووظائفه.
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 : المعلم هو الذي یدرس جمیع المواد التعلیمیة لصف ما أو إلحدى الشعب - تعریف ساطع الحصري

الدراسیة، وقد یطلق علیه معلم اختصاص ألنه یختص بتدریس جمیع المواد الدراسیة لهذا الصف، ویقوم 

 )45ص، 1999 ،.(عدسبجمیع المهمات المترتبة علیه بالفطرة

هذا التعریف أهمل اإلعداد المهني و الكفایات التعلیمیة للمعلم، ونظر إلیه وٕالى التعلیم على أنه لیس 

 عمل مكتسب و إنما ركز على أنه بالفطرة .

: انه الشخص المدرب والمؤهل القادر على تنظیم الموقف - تعریف المبروك عثمان أحمد وزمالئه

، 1992(عبود،التعلیمي،بما یتیح النجاح لعملیة التعلیم وهو المعلم الذي تتوفر فیه خصائص ومهارات معینة.

 )189ص 

في هذا التعریف عرف المعلم من خالل شخصیته، والتي بدورها تعتمد على خصائص وسمات معینة لكن 

هذه السمات تعد غیر كافیة وناقصة إذ ال بد ألي عمل أن یعتمد مسبقا على التدریب المستمر واإلعداد 

وذلك من خالل اكتساب مجموعة من المؤهالت األكادیمیة أو المهاراتیة أو الخبراتیة المعرفیة والتي بدورها 

 تسمح بممارسة عملیة التعلیم بكل نجاح .

من خالل التعارف السابقة یتضح لنا أن المعلم هو احد أهم مكونات النظام التربوي،حیث یقع على كاهلیه 

مهمة جلیة وهي تربیة النشء ، وغرس صفات حمیدة في نفوس المتعلمین وهو یعمل كمؤثر في العملیة 

التربویة، فیجب علیه أن یعد إعدادا متكامال مما یعود بالفائدة على المتعلم خاصة وعلى المنظومة 

 التربویة عامة،ألنه یساهم في بناء المجتمع وفي تحقیق األهداف التربویة.

 صفات المدرس الناجح :-2

البد من توفر بعض الصفات العامة التي یجب أن یتمتع بها كل مدرس وفي كافة التخصصات 

وهي تلك الصفات الشخصیة مثل الصحة والشخصیة المتكاملة والذكاء والقدرة على التعامل مع اآلخرین 

 ).24، ص 2012(حالق، واإلحساس بالمسؤولیة والطموح وغیرها من الصفات.

وقد أجریت بحوث عدیدة للكشف عن الصفات الالزمة للمدرس الناجح  وتحدیدها، والمدرس في 

ذلك مثله مثل بقیة العاملین في كافة التخصصات والمهن األخرى في المجتمع، فمثلما نجد مدرسین أكفاء 

 نجد أیضا مدرسین غیر أكفاء، كما نجد في نفس الوقت أطباء جیدین كما نجد أطباء غیر جیدین .
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وبجانب هذه الصفات العامة المرغوب فیها بالنسبة للمدرسین عموما، هناك صفات أخرى البد أن 

 تتوفر في المدرس كل في مجال تخصصه بصفة خاصة، وهذه الصفات هي : 

 ضرورة توفر الخبرة الشاملة المتعددة للمدرس، وهنا یحتاج المدرس إلى خبرات شاملة ومتعددة في أ-

مجال تخصصه وفي مجال العدید من العلوم اإلنسانیة التي تقترب من هذا المجال الذي تخصص 

فیهفهناك مجاالت للنشاط بصفة عامة  لهما أهمیة خاصة تتمثل في مسؤولیات المواطنة والمشاركة في 

المؤسسات االجتماعیة والتي منها المدرسة والبیت ووسائل اإلعالم المختلفة ودور العبادة واألندیة وهنا 

یلزم المدرس دراسة كیفیة تصرف الناس كمواطنین بأسلوب واقعي، وهذا دور رئیسي من أدوار الثقافة في 

المجتمع، ذلك أن المواطنة كأمر یهم المجتمع و االنتماء بین اهتمامات المجاالت الثقافیة التي یجب أن 

 یعمل علیها وعلى تدعیمها المجال التربوي و العاملین فیه .

ذلك وأن المدرس ال بد أن یصور باألفعال كما یصور باألقوال ویجب أن یقوم بجهد حقیقي وفعال 

 )23، ص 2004.( دندش،لمالحظة التطورات االجتماعیة الرئیسیة

الحب والرغبة األكیدة للعمل في هذه المهنة، الن اإلكراه على العمل في هذه المهنة یولد التبلد في ج-

 اإلحساس، والشعور و الرغبة في ترك هذه المهنة بشتى الطرق .

 اإللمام والوعي بالثقافة العامة والمعرفة االجتماعیة التي یحیط بها.د-

 المحبة الدائمة للطالب والمعاملة الحسنة الممزوجة بالصدق و األمانة والمرونة معهم في المواقف ه-

 )52، 2006الترتوري و القضاة، (التي تتطلب ذلك للوصول إلى األهداف التربویة الموضوعة.

مما سبق ذكره یتضح لنا أن المعلم الناجح هو الذي یمتلك صفات وسمات حمیدة، الن مهمة التعلیم تملي 

على صاحبها أن یتجاوز اكتسابه للمؤهالت األكادیمیة والخبرة والكفاءة والتدریب بل یتجاوز دلك، فهو 

علیه أن یتصف بصفات خلقیة،خلقیة وأهم شيء في هده المهنة أن یكون المعلم مقتنع بأهمیة مهنته كما 

علیه أن یكون دائم الشعور بالرغبة في عكس شخصیته السلیمة المتوازنة لدى المتعلمین ألنه یعد المرأة 

العاكسة لهم، فهو القدوة العلیا لهم لهذا یجب علیه اإللمام بجمیع الصفات المذكورة سابقا لما لها من 

 أهمیة تعود بالفائدة على المتعلمین باعتبارهم ثمرة نجاح النظام التعلیمي.
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 - مهمات المعلم األساسیة وواجباته:3

 للمعلم عدة وظائف نذكر منها أهم الوظائف:

 وتتمحور في:أ-توفیر القیادة التربویة:

 -  التخطیط لتنظیم التعلم .

 - تنظیم عملیات التعلیم والتعلم وتنفیذها.

 - قیاس التعّلم وتقویمه.

 - تقدیم خدمات إرشادیة توجیهیة محددة للطلبة.

 - المشاركة في إعداد المناهج.

 - القیام بأبحاث إجرائیة لتطویر ممارسته المتصلة بمهامه.

 - النمو المهني في إطار مهماته ومسؤولیاته بوضعه منظما للتعّلم  ومیسرا له .

 :توفیر القیادة اإلداریة-ب

 - إدارة السجالت ذات الصلة بعمله ومهامه وتنظیمها.

 - إدارة النظام في الصف وحفظه.

 - إدارة عملیات القیاس والتقویم وتنظیمها.

 - المشاركة في حفظ النظام في المدرسة.

 - إدارة الوسائط السمعیة والبصریة ذات الصلة بمهامه وحفظها.

 - إدارة العالقات والتواصل مع إدارة المدرسة والزمالء وأولیاء األمور.

 )94- 90ص ص  ، 2009 ، الشقیرات.(- یدیر التواصل مع المعلمین في إطار تنظیم التعلم
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مما سبق ذكره من وظائف خاصة بالمعلم حیث یجب علیه أن یوفر القیادة التربویة، وكذا القیادة 

اإلداریة له حیث یشكالن أهمیة كبیرة تساعد المعّلم في عملیة التخطیط والتنسیق والتنفیذ، فهو بدوره یعمل 

عمل تشاركي مع العاملین داخل النظام التربوي، فالهدف األسمى للمعلم هو إیصال رسالة سامیة وهي 

التعلیم الفعال مع تالمیذه داخل القسم، ویتواصل بتفاعل مع زمالئه ومع كل العاملین داخل المؤسسة 

التعلیمیة ، وتكون المهمة األساسیة للمعلم تنفیذ العملیة التربویة واإلعداد لها والحرص على إنجاحها 

 وتنشیطها، وتحسین فاعلیتها لتظل حیویة ومتطورة ومتجددة بمختلف جوانبها و أبعادها لتحقیق أهدافها.

 وتشتمل واجبات المعلم الرئیسیة على ما یلي :

 دراسة األهداف التعلیمیة للباحث التي یدرسها وتثبیتها في دفتر التحضیر. -

التعرف على مادة الكتاب المدرسي ودلیل المعلم ودراسته مدى االنسجام بین المنهاج والكتاب والدلیل  -

 من حیث وضوح المفاهیم والمهارات واالتجاهات وتسلسلها وتكاملها لمساعدته في عمله واإلبداع فیه.

إعداد الوسائل التعلیمیة وتوفیرها بما یمكنه من تنفیذ األنشطة التعلیمیة التي اشتمل علیها الكتاب  -

 المدرسي واألنشطة األخرى التي یراها أساسیة لتحقیق أهداف المادة التعلیمیة.

التعرف على مستویات الطلبة الذین یدرسهم لتشخیص مشكالتهم الدراسیة بشكل متواصل وتفهم  -

 سلوكهم وأوضاعهم االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة.

 إعداد الخطط السنویة والفصلیة للمادة التي یدرسها. -

 إعداد دفتر التحضیر الیومي بموجب الخطة التدریسیة للوحدة الدراسیة. -

إجراء اختبارات التقویم واالمتحانات المدرسیة حسب الخطة المرسومة لذلك وتسجیل النتائج في دفاتر  -

 العالمات والجداول المدرسیة المتعمدة لذلك.

االلتزام الوظیفي من حیث المحافظة على أوقات الدوام والحصص الیومیة والواجبات الیومیة وحفظ  -

 النظام و االنضباط المدرسي وضبط حضور الطلبة في حصصه.

 المشاركة في اللجان والمجالس التي یتم تشكیلها من طرف المدرسة. -

التعاون مع إدارة المدرسة والهیئة التدریبیة للعمل على حسن سیر العمل المدرسي وتنشیط العملیة  -

التربویة من خالل برنامج تربیة الصفوف والمناوبة الیومیة و اإلشراف الیومي العام على 

 )95 - 94ص، ص2009، الشقیرات(.المدرسة
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    وفي األخیر نستخلص أن للمعلم مهمات وواجبات أساسیة یجب األخذ بعین االعتبار ألهمیتها 

ألنها تعمل على تدعیم العمل التربوي وتساهم في توفیر جو مالئم للتعلم تسوده الراحة فالمعلم هنا 

یعمل عمال تعاوني وهدا یساعد المتعلمین في عملیة التعلم كما انه یخلق نشاط وتنافس بین المعلمین 

 في تأدیة العمل التربوي على أكمل وجه وفي حفظ النظام داخل غرفة الصف.

 - أدوار المعلم : 4

الدور هو نمط من الدوافع و األهداف والمعتقدات والقیم والسلوك التي من المتوقع أن یراها عضو 

الجماعة ممن یشغل مركز یعینه، والدور یصف السلوك المتوقع من شخص ما في موقف ما، وتتمثل 

 أدوار المعلم فیما یلي:

 .دور المعلم ما هو إال نمط من السلوك المتوقع من أعضاء مهنة التعلیم 

   .نقل المعرفة التعلیمیة وهي أساس خبرته 

 .أن یكون قائدا اجتماعیا ، وذلك لقیامه بإشباع حاجات الجماعة 

 .180،ص 2002رشوان، (تطویر ثقافة مجتمعه والحفاظ علیها (

 كماأن للمعلم أدوار حدیثة تتمثل فیما یلي:

  :فالمعلم هو المسؤول عن تعلیم التلمیذ وتربیتهم في تربیة شخصیة التلمیذ من جمیع جوانبها

الجوانب الشخصیة، العقلیة والجسمیة و الوجدانیة ویسخر كل مصادر التعلم ومبادئ التربیة وعلم 

 النفس لتحقیق هذا الدور .

  :إن من أهم واجبات المعلم هو اإلسهام في تنمیة المجتمع المحلي تنمیة المجتمع المحلي وخدمته

وخدمته، وذلك من خالل اإلسهام في أنشطته ودراسته ومشكالته، واإلسهام في حلها وٕاعداد 

المشروعات الهادفة والمخططة لخدمة المجتمع المحلي وٕایجاد الفرص لالستفادة من المجتمع على 

 اعتبار انه من أهم مصادر التعلم.

  متابعة األحداث الجاریة واالستكشافات العلمیة في مجال التخصص األكادیمي وخاصة في مجال

إذ یمتاز هذا العصر بأنه متغیر باستمرار في كل جانب من جوانب الحیاة، التربیة وعلم النفس:
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وعلى المدرسة مواكبة هذا التغیر ومعرفة قوانینه ولضبطه وتوجیهه، وتحتم المتابعة لهذه التغیرات 

 تطویر عمل المعلم والمدرسة باستمرار، وبذلك تتحقق األهداف التربویة المستقبلیة.

  :إن الكتاب لیس المصدر التعلیمي الوحید بل إنه استغالل كل مصادر التعلیم في بیئة التعّلم والتعلیم

 أحد المصادر التعلیمیة ویجب توظیف كل ما في البیئة التعلیمیة من هذه المصادر.
 :فالمعلم في التربیة الحدیثة تطویر اإلدارة التربویة في كل مستویاتها لتصبح إدارة دیمقراطیة وٕانسانیة

هو أحد عناصر اإلدارة التربویة، ومن هنا فال یعزل نفسه وال تعزله اإلدارة، ویعمل االثنان على 

تطویر اإلدارة التربویة  في مستویاتها المختلفة من إدارة الصف إلى إدارة الوزارة  لتصبح إدارة 

 دیمقراطیة یسهم فیها كل فرد إلى أقصى ما یستطیع.

 :المعلم المبدع هو الذي یسعى دائما وراء كل جدید في مادة تخصصه وفي النمو المهني المستمر

التربیة وعلم النفس وال ینتظر أن ینمیه اآلخرون بل یسعى دائما إلى تنمیة نفسه بالوسائل المختلفة 

كالمطالعة وقراءة الروایات وحضور المؤتمرات والمحاضرات والدراسات ومختلف اللقاءات والندوات 

وااللتحاق بالبرامج التي من شأنها تطویر البرنامج المهني للمعلم وتنظیمه، وأن یطلع على كل جدید 

 )108، ص2000 سعد، (.وأن یحرص على أن یكون في الركب ولیس بعده

المعلم قضیة مهمة في نجاح العملیة التربویة إذا توفرت لدیه دوافع التعلم الذاتي كما هو الحال عند 

المتعلم، فالمعلم هو في نفس الوقت متعلم لذلك یشترط أن ینمي مبدأ التعلم الذاتي في حیاته 

 )47، ص2008الخوالدة، .(المهنیة

بما أناإلنسان اجتماعي بطبعه یبحث دائما عن المعرفة فعلى كما أن للمعلم األدوار االجتماعیة والثقافیة:

المعلم أن یكون عالقات اجتماعیة طیبة بین التالمیذ والمحیط المدرسي، وتنظیم االتصال والتفاعل 

عبود، (.االجتماعي داخل الصف الدراسي وتوجیه التالمیذ من الناحیة النفسیة أو االجتماعیة أو المعرفیة

) 256، ص 1992

  من خالل ماتم عرضه یتضح لنا ان للمعلم ادوار عدیدة فعمله الیقتصر فقط في اعطاء وتوصیل 

المعلومات والمعارف، بل یتجاوز دلك فهو دائم السعي نحو التعلم والبحث على كل ماهو جدید من اجل 

تغطیة أو سد أوجه القصور والنقص في العمل التربوي فمهنة التعلیم تستلزم على المعلم أن یكون دائم 

االطالع،ویعمل على تنمیة معارفه ومهاراته ومكتسباته،فعلیه أن یكون مبدعا ومتجددا وعلیه أن یقوم 
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بتطویر نفسه بنفسه من خالل المطالعة أو التعلم الذاتي وبما یعرف بالتعلم الشخصي، فالمعلم یتمیز بدوره 

االجتماعي الثقافي ودلك من خالل االتصال بزمالئه وبدوي الخبرة واالختصاص من اجل توسیع دائرته 

المعلوماتیة المعرفیة،وهدا ما یعود باإلیجاب على المتعلمین، فالمعلم الذكي هو الذي یأخذ بعین االعتبار 

كل ماهو جدید في عمله ویعمل على تدعیمه وتطویره من اجل توفیر الراحة النفسیة والجسمیة والمعرفیة 

 للمتعلمین.

 - مسؤولیات المعلم :5

یشترك جمیع المعلمین في مسؤولیات محددة مهما اختلفت تخصصاتهم، ومن أبرز هذه 

 المسؤولیات نذكر ما یلي: 

التعلیم والتدریس من أهم مسؤولیات المعلم، فیجب علیه أن یكون متمكنا من المادة الدراسیة التي  1 – 5

 تخصص فیها، لما یجب علیه أن یكون على درایة بكیفیة تعلیم تلك المادة.

 یجب على المعلم إرشاد تالمیذه وتوجیههم فعلیه أن یستمع إلى مشكالتهم التربویةالتي یمرون بها 2 - 5

والعمل على حلها ، كما یتعرف على میول الطالب الدراسیة والمهنیة، إذا فعمله ال یقتصر على مهنة 

 التعلیم فقط بل هو یعد مرشدا وموجها.

 على المعلم أن یتصل باألولیاء حتى یكون هناك تعاون وتكامل بین المدرسة وبیئة التعلم، فالمعلم 3 - 5

 تقع علیه مسؤولیة خلق قنوات االتصال والتفاعل داخل المدرسة.

 ینبغي على المعلم أن ال یهمل النشاط داخل الحجرة الدراسیة  أو خارجها،ومن هنا وجب علیه أن 4 - 5

یهتم بالنشاط على أساس علمي تربوي، وان یخطط بمشاركة من تالمیذه حتى یضمن اهتمامهم 

 ومشاركتهم االیجابیة في تنفیذه واإلشراف علیه.

 ینبغي على المعلم أن ینمي ذاته لكي یستطیع مواجهة المشكالت التي تصادفه في مهنة التعلیم. 5- 5

 المعلم المسؤول عن تقویم نفسه سلوكیا وأدائیا وتقویم عملیة التعلیم داخل فصله وتقویم تالمیذه 6 - 5

،وهو مسؤول  عن إشراك التالمیذ في تقویم أنفسهم وبذلك یدرب التالمیذ على االیجابیة والمشاركة داخل 

 )189،ص2006.(رشوان،وخارج غرفة الصف
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ومما سبق یتضح أن مسؤولیات المعلم تجعل منه شخصا باحثا عن المعرفة دائما، ویسعى إلى 

الوصول لما یناسب تالمیذه ویناسب البیئة التعلیمیة، فهو یعمل على تزوید التالمیذ بقدر هائل من 

المعارف والمعلومات، وهو یعمل على غرس مواطن القوة في البحث والمعرفة ومساعدتهم في عملیة التعلم 

 واكتساب المهارات والمعارف .

 - متطلبات إعداد المعلم وتأهیله لمهنة التعلیم :6

یوصف المعلم طرفا مهما من أطراف العملیة التعلیمیة وعنصرا رئیسا من عناصر العملیة التربویة 

وأحد المدخالت الرئیسیة في النظام التعلیمي، فقد نال إعداده اهتمام الكثیر من المربیین ال سیما بعد أن 

تغیرت أدواره في العملیة التربویة، ولم یعد دوره حشو أدمغة المتعلمین بالمواد التعلیمیة، إنما أصبح قائدا 

وموجها ومرشدا ومنظما لبیئة التعلم، ولم تعد جودته تقاس بكمیة ما عنده من معلومات حول المادة التي 

یدرسها إنما بقدرته على التوصیل والتأثیر واالنجاز، والتشدید على بناء شخصیة المتعلم، بناءا یتسم 

بالشمول والتكامل، األمر الذي أدى إلى ظهور اتجاهات جدیدة في إعداد المعلمین و تأهیلهم لمهنة 

علي (التعلیم في ظل ما طرأ على العملیة التربویة من متغیرات في المفاهیم واألهداف والوسائل والخطط.

 .)50، ص 2009عطیة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 
 



 لمهنة التعلیم  االبتدائيالفصل الثاني:تكوین معلمي التعلیم 
 

 وإلعداد المعلم وتأهیله لمهنة التعلیم یجب االعتماد على رباعیات إعداد المعلم والمتمثلة فیما یلي:

  ) یوضح: متطلبات إعداد المعلم وتأهیله لمهنة التعلیم01  شكل رقم (

 رباعیات إعداد المعلم  لمهنة التعلیم

  

 

 اإلعداد التخصصي

 

 اإلعداد المهني

 

 اإلعداد الثقافي

 

 اإلعداد التدریبي

 

 السلم التدریجي اإلعدادي لتمهین التعلیم
 ).53،ص 2006 (الترتوري والقضاة،المصدر :

  شرح المخطط : 

 : ویقصد به إعداد المعلم لیكون ملما بفرع من فروع المعرفة وهذا ال اإلعداد التخصصي األكادیمي 

یتم إال في الكلیات الجامعیة ، فالمعلم ال یمكن أن یؤدي دوره التعلیمي بالشكل المطلوب ما لم یتمكن 

) 45، ص 2007 ، العجمي(.من العلم الذي سیقوم بتعلیمه في المستقبل
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 یعتبر اإلعداد المهني أهم ركیزة من ركائز إعداد المعلم، حیث یهدف إلى تكوین اإلعداد المهني :

وصقل شخصیته لیكون قادرا على أداء مهمته التربویة التعلیمیة في توجیه وٕارشاد الطالب، ونقترح في 

 هذا الجانب هدفین لإلعداد  المهني للمعلم : 

االستیعاب الكامل لحقیقة العملیة التربویة والتعلیمیة وأهدافها حتى یتمكن من التأثیر االیجابي في  •

 الطالب وفقا لألهداف المقررة .

الترتوري (االستیعاب الكامل الحتیاجات الطلبة المختلفة، وقدراتهم ومعرفة الفروق الفردیة وٕامكاناتهم  •

) 54 -53 ص، ص2006والقضاة، 

 ونقترح هنا بعض البرامج إلعداد المعلم مهنیا: 

تزوید المعلمین بحصیلة فكریة من المعلومات والمفاهیم األساسیة في علم النفس التربوي كالطفولة  •

 والمراهقة والفروق الفردیة و التعلم.

معرفة أسالیب الربط بین الخبرات الدراسیة والوسائل التي تحقق ذلك ، حتى یستطیع أن یؤدي مهنته  •

 على مستوى طیب من األداء .

إلمام المعلمین بقدر كاف من المعلومات والخبرات التي تتعلق بالبیئة المدرسیة بمراحلها المختلفة من  •

 حیث األهدافوالوظائف.

 معرفة أهمیة الوسائل التعلیمة الستخدامها في األوقات المناسبة. •

 دراسة أسالیب التقییم المختلفة.  •

 التعرف على أسالیب التوجیه والجوانب التي یمكن أن یتم فیها هذا التوجیه. •

 التدریب المستمر على األسلوب العلمي في التفكیر واإلبداع والقدرة على حل المشكالت. •

أن اإلعداد المهني یهدف إلى إكساب المعلم القدرة على استخدام الوسائل، وان یستفید من التجارب  •

) 55 ، ص2006الترتوري ، القضاة ، (.وعلیه فإن المعلم البد أن یعد اإلعداد الجید قبل ممارسة المهنة

 :اإلعدادالثقافي 

تنتقل الثقافة من جیل إلى جیل عن طریق التعلم والتعلیم وهي مكتسبة یتم تعلمها من قبل الصغار 

 والكبار، وهي كذلك متغیرة بحكم تطور المجتمعات اإلنسانیة،فأهمیتها للمعلم ترجع إلى:
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القدرة على حسن االختیار من بین العناصر الثقافیة لیستخدمها بصورة تؤثر في الفرد ، حیث أن  •

الحقائق والقوانین واألفكار االجتماعیة والمعاني والقیم والنظریات تنتقى من الثقافة ،لذلك فإن هذا كله 

 یستلزم من المعلم الوعي والتمیز،حتى ال یعطي الطالب المفاهیم الخاطئة .

القدرة على حل المشكالت التي تعتري العملیة التربویة لدى الطالب وهذا بدوره یؤدي إلى تسهیل  •

 عملیة التربیة والتوجیه . 

 تعطي المعلم معلومات عن البیئة التي یعیش فیها وعن العالم المحیط به. •

 تمكنه من اإللمام بالموضوعات المتنوعة حتى یستطیع اإلجابةعلیها. •

فإذا أعد المعلم اإلعداد الثقافي بالشكل المطلوب فإنه یكون ذا تفكیر و أفق واسع ومدرك، وأقدر على 

استخدام األدوات المهنیة بكفاءة عالیة، وكذلك أقدر على اكتشاف الفروق الفردیة لدى الطالب لیكون 

مصدر ثقة واحترام بالنسبة إلى الطالب لینجذبوا نحوه ویؤثر كل ذلك في زیادة تحصیلهم والقدرة على 

 تفعلیهم.

 یعمل التدریب المستمر للمعلم على رفع قدراته ومهاراته ومستواه ألتحصیلي نظریا :اإلعدادالتدریبي

 وعملیا،و یكون قادرا على تأدیة مهنته بجدارة.

فكلما درب المعلم التدریب الصحیح وأعطى معلومات ومفاهیم جدیدة تفیده في مهنته، أصبح عطاؤه مثمرا 

ذا نتیجة ومردود حسن على الطالب ألنه من خالل التدریب یتلقى الجدید والمفید لتطویر نفسه أوال 

 وتحسن من أداءه في مهنته ثانیا.

وهذا التدریب الحالي للمعلمین أیا كانت الجهة التربویة التي تعقده ال یؤدي المطلوب وال یحقق النتائج 

المرجوة من عملیة التدریب للمعلم، ألن طریقته - من وجهة نظرنا -مملة وروتینیة ینبغي إعادة النظر 

 والترتوري(فیها وترتیب عملیة التدریب لیتمكن بعد ذلك من تمهین التعلیم، ونحن مطمئنون على وضع المعلم

) 57 ، ص2006القضاة ، 

   مما سبق ذكره یتضح أن لعملیة إعداد و تأهیل المعلم متطلبات عدیدة فهي تعمل عمال ترابطیا مهم 

في تأهیل المعلم لمهنة التعلیم ، فالمعلم یجب أن یكون مؤهال تأهیال أكادیمیا فال نستطیع أن نقول عن 

كل شخص أنه معلم بل یجب علیه أن یكون إنسانا متكونا في إحدى فروع المعرفة متحصل على شهادة 

أكادیمیةتؤهله تأهیال تمهینیا لمزاولة المهنة، كذلك یجب على المعلم أن یكون لدیه إعداد مهني بمعنى أنه 
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علیه أن یكون على درایة بمقتضیات عمله التربوي التعلیمي، وأن یكون قادرا على فهم تالمیذه ومراعاة 

الفروق الفردیة، فإعداد المهني یجعل المعلم لدیه كفایة و قدرة بالتحكم في جمیع الوسائل المتاحة من أجل 

العمل التربوي، كما ال ننسى أنه یجب أن یكون لدیه قدر كافي في مجال موسوعته الثقافیة ألنه بمثابة 

الموجه والمرشد للمتعلمین كما الننسى أن على المعلم أن ال یكتفي بالمستوى التعلیمي الذي وصل إلیه بل 

علیه االستمرار في البحث والمطالعة وأن یكون دائما خاضع للتدریب المهني المستمر ألن النظام التربوي 

 دائم التغیر و التجدید فعلیه أن یدرك كل التغیرات و التطورات الحاصلة في المنظومة التربویة

 -أهمیة تأهیل المعلم:7

تتركز أهمیة تأهیل المعلم في تجهیز المعلم من خالل تطبیق بعض اإلجراءات واألسالیب لتلبیة 

مطالب الطالب العملیة التعلیمیة داخل الفصل ، ولكي ینبغي أن تتم عملیة تأهیل المعلم من خالل 

المشاركة الجماعیة لكل المعلمین داخل المدرسة حیث أن تلك المشاركة تساهم في توفیر العدید من 

الفرص لتبادل الخبرات واألسالیب التعلیمیة بین المعلمین ، وتساعد على اكتساب المعلمین الجدد العدید 

من المهارات للتعامل مع محتوى المادة التعلیمیة داخل الفصل وللتعامل مع المشكالت، والصراعات التي 

 )55،ص2006.(الترتوري والقضاة،تعد عائقا في طریق تحقیق مستوى الجودة في العملیة التعلیمیة

ومن هنا یشعر المعلمون الذین اشتركوا في برامج  تأهیل المعلم بأنهم أكثر استعدادا لتطبیق 

األسالیب التربویة الحدیثة وطرق التدریس الجدیدة داخل الفصل الدراسي، وأكثر قدرة على تطبیق وتحقیق 

المعاییر القومیة لجودة المناهج التعلیمیة وتطبیق آلیات تقییم الطالب بكفاءة عالیة وأكثر قدرة على 

الحفاظ على النظام داخل الفصل ، واالهم من ذلك أن عملیة تأهیل المعلم تساهم بصورة كبیرة في امتالك 

المدرس للمهارات الخاصة بتلبیة االحتیاجات و المطالب التربویة للطالب دوي االحتیاجات الخاصةوالذین 

یعانون من صعوبات في العملیة التعلیمیة، وتلعب عالقات المدیر مع زمالئه داخل وخارج المدرسة وبین 

المدرسین من مدارس أخرى دورا كبیرا في تأهیل المعلم الجید والفعال حیث یزید ذلك التبادل من كفاءة 

المعلم في إدارة الفصل الدراسي وتلبیة مطالب الطالب داخل الفصل، وابتكار أسالیب حدیثة وطرق 

 تدریس جدیدة لتوصیل محتوى المادة العلمیة للطالب بكفاءة أو فعالیة. 

ومن هنا فإن الهدف الرئیسي من عملیة تأهیل المعلم یتركز في زیادة شعور المعلم باالستعداد 

لتحقیق التقدم األكادیمي في العملیة التعلیمیة،حیث أن الشعور باالستعداد لتحقیق التقدم األكادیمي في 
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العملیة التعلیمیة حیث یعتبر أهم المؤشرات التي تحدد جودة المعلم في مواجهة التحدیات التي تواجهه في 

العملیة التعلیمیة،ویبرز ذلك االستعداد من قدرة مدیر المدرسة على الوقوف على جودة برامج تأهیل المعلم 

 في توفیر المتطلبات المهنیة لعملیة التدریس.

ومن هنا فإن أهمیة عملیة تأهیل المعلم تكمن في أنها تزید من شعور المدرس بالرضا 

الوظیفیوحیث أن العالقة بینها وبین الرضا الوظیفي عالقة طردیة " ایجابیة "، أي كلما زادت عملیة تأهیل 

المعلم في تزوید المعلم بالخبرات واألسالیب الحدیثة إلدارة الفصل المدرسي وٕادارة متطلبات العملیة 

 التعلیمیة.

 ومما سبق نتوصل إلى أن عملیة تأهیل المعلم تساهم في زیادة قدرة المعلم على:

 - الحفاظ على النظام داخل وخارج الفصل.

 - القدرة على تطبیق طرق تدریس حدیثة (مثل أسلوب التعلم التعاوني).

 - القدرة على تحقیق وتطبیق معاییر جودة المناهج ومعاییر جودة وقیاس األداء المدرسي.

 - القدرة على ابتكار أسالیب حدیثة لتقییم مستویات التحصیل الدراسي للطالب.

 - القدرة على تلبیة مطالب الطالب دوي االحتیاجات الخاصة داخل الفصول. 

 - القدرة على تطبیق االستفادة من النظم التكنولوجیة الحدیثة في العملیة التعلیمیة داخل الفصول.

- التدریب على المحاور الحدیثة للمناهج : یجب أن ترتكز تلك البرامج على تناول االستراتیجیات 

والمحاور و المعاییر الحدیثة للمناهج المدرسیة ، وتشتمل تلك الفعالیات على التدریب على المناهج 

الجدیدة والتدریب على كیفیة االستفادة من النظم والتطبیقات التكنولوجیة الحدیثة في توصیل محتوى المادة 

 العلمیة للطالب بما یعود بالنفع على العملیة التعلیمیة.

 ویجب أن تتمیز عملیة تحدید أهداف التنمیة المهنیة بما یلي: 

 - أن تكون األهداف محددة تحدیدا دقیقا مع تجنب العمومیة في العبارات التي تحمل أكثر من معنى. 

 - إمكانیة تقییم وقیاس تلك األهداف وتقییم آلیات تحقیق المدرسین لتلك األهداف. 
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- إمكانیة تطبیق تلك األهداف على أرض الواقع وعدم وجود معوقات بحیث یكون هناك توافق بین 

 النظریة والتطبیق.

 - اتصال كل األهداف باألهداف القومیة والمدرسیة للعملیة التعلیمیة. 

- تحدید الحد الزمني لتطبیق تلك األهداف و إمكانیة تطبیقها وتحقیقها في الوقت المسموح وتجنب 

 العمومیة.

ومما سبق تؤكد على أنه یجب أن تركز على برامج التنمیة المهنیة على تحسین محتوى المادة 

العلمیة وعلى تطویر مهارات المدرس في عملیة التدریس ، ویجب أن تكون برامج التنمیة المهنیة نقطة 

انطالقة لتطویر مستوى األداء األكادیمي للطالب مع ضرورة أال یكون هناك تناقض بین أهداف التنمیة 

المهنیة وأهداف وخطط المدرسة لتقییم وتطویر األداء األكادیمي للطالب ، مع ضرورة أن تشتمل برامج 

التنمیة المهنیة على فرص عدیدة ومختلفة لمكافأة المتمیزین ،وتكون على عملیات التدریب ، وتحدید 

األهداف ووضع الخطط واإلشراف والرقابة على عملیة التقییم الذاتي للمدرسین وعملیة تحقیق أهداف 

التنمیة المهنیة ، ویجب أن تسمح برامج التنمیة المهنیة بالمشاركة لألفراد ومن خارج المدرسة مع إمكانیة 

 )344 – 332 ، ص 2008أبو الوفا  وعبد العظیم حسین ، (تطبیق وانضمام المدرسین للتنمیة داخل وخارج المدرسة.

II.  :التعلیم االبتدائي 

 مفهوم التعلیم االبتدائي:  -1

  :مفهوم التعلیم 

 : "مصدر من الفعل "علم " وتعلم الشيء أي أتقنه".لغة

: "یعني عملیة نقل المعلومات من المعلم إلى المتعلم، ویعني الفن الذي بواسطته یستطیع اصطالحا

المعلم تحفیز المتعلم، وتشجیعه وتوجیهه یكفل فیه تطمین حاجات المتعلم وتحقیق غایاته وأهدافه 

) 29، ص 2007المهدي، (".ومقاصده
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ویعرف التعلیم على أنه "مهنة، تربیة، نظام نشأ عندما یمارس عدد من األشخاص تقنیة محددة 

تقوم على أساس تدریب خاص ،وقد نقول إنما هي عمل یقوم على دراسة عقلیة وتدریب الهدف منها تقدیم 

  )25، ص 2000عدس، ( خدمات تقنیة  أو إسداء نصیحة معینة للغیر أو مشورة  أو رسوم معینة".

 :سنوات، وتبلغ 6 أو 5یبدأ التعلیم االبتدائي في سن السادسة، ویستمر إما تعریف التعلیم االبتدائي 

مدته الزامیا ست سنوات كاملة دراسیا، وتعمل المدرسة االبتدائیة على تعزیز أساسیات القراءة والكتابة 

في هذه المرحلة مع االهتمام بتربیة التالمیذ وتدریبهم مهاریا على الكتابة والقراءة وتربیتهم اجتماعیا 

) 183 ، ص 1886، (جیمینو".وكیفیة تفاعلهم مع المحیط الداخلي والخارجي لهم

: " تتمثل مهمة التعلیم االبتدائي في العمل على تعزیز تعلم أساسیات القراءة كما یعرف التعلیم االبتدائي

والكتابة مع االهتمام بالتربیة والتفاعل مع اآلخرین، ویعمل فریق المعلمین بتخطیط، وتنظیم األنشطة 

التعلیمیة التي تمارس داخل المدرسة وفقا لنظام المدرسة ، وعلى كل معلم أن یقوم بتنسیق األنشطة 

الدراسیة التي یقوم بها حتى تضمن نوعا من التنسیق والتنظیم والتناسق مع العملیة التعلیمیة".                     
) 114 ص 2013،  الزكي(

وعموما نستخلص من التعاریف السابقة للتعلیم االبتدائي أنه عبارة عن مرحلة إلزامیة مدتها ست 

سنوات كاملة ، یتم فیها تعلیم التالمیذ كیفیة القراءة و طرق الكتابة مع توفیر مستلزمات التربیة 

الصحیحة،وتعلیمهم قواعد منظمة ألن المرحلة القاعدیة تعد أهم مراحل التعلیم ، فهي تكسب التالمیذ 

آداب ومهارات فعلى المعلم أن یكون عونا لهم في تنمیة تفكیرهم ، ومساعدتهم على حل المشكالت 

 األولیة التي تصادفهم في مسارهم التربوي التعلیمي.

للمدرسة عدة وظائف تتسم بأهمیتها، وتختلف باختالف المجتمعات والمراحل - وظائف المدرسة:2

 التاریخیة التي تعیش فیها، وعلیه یمكن ذكر أهم وظائف المدرسة أو أهم الوظائف التي تقوم بها المدرسة:

 تلعب الوظیفة التربویة أهمیة كبیرة داخل المدرسة ، فهي المؤسسة الثانیة بعد الوظیفة التربویة: •

األسرة والتي تقوم بوظیفة التنشئة االجتماعیة لألطفال ،وذلك من خالل إعدادهم روحیا ومعرفیا 

وسلوكیا وبدنیا وأخالقیا ومهنیا من أجل مشاركة أفراد المجتمع في نشاطات الحیاة المختلفة ،إضافة 

إلى ذلك فهي تقوم بتهیئة الوسط المالئم إلبراز المواهب والكشف عن استعدادات التالمیذ وتنمیتها إلى 
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،ص )د.س( زعیمي (أقصى حد ممكن أن تبلغه ،وأثناء عملیة التربیة هذه توجه توجیها اجتماعیا صحیحا.

148( 

كما تسعى إلى تحقیق التربیة الفنیة والتربیة البدنیة و األخالقیة والتربیة االجتماعیة وتحقیق النمو 

 المعرفي والتربیة المهنیة.

 تتجلى فیما یلي: الوظیفة التعلیمیة: •

 - تقوم المدرسة في العصر الحالي بتطویر قدرات التالمیذ وتأهیلهم الستیعاب التكنولوجیا الحدیثة 

) 20 ص،2007السید،(.- تنمیة مهاراتهم وتعلیمهم األنشطة المختلفة من القراءات والحسابات والفنون

 - إثارة القدرة على النقد العقالني في االبتكار واالختراع وتنمیة ملكاته وٕاطالق طاقاته.

لهذه الوظیفة أهمیة كبیرة تسعى المدرسة من خاللها إلى تحقیق أكبر قدر ممكن من الوظیفة النفسیة: •

المهام حتى تحقق الصحة النفسیة لدى تالمیذها، ومن بین الوظائف التي تندرج ضمن هذه الوظیفة 

 هي: 

- توفیر بیئة تربویة تساعد على إیجاد حیاة متوازنة ومنسجمة یعیش فیها التالمیذ خبرات منتظمة 

) 225، ص 2010 جادو، أبو(ومنسقة.

 تتمثل هذه الوظیفة في نقل التراث وتحقیق مجموعة من الوظائف نذكر منها:الوظیفة االجتماعیة:  •

- نقل التراث الثقافي:الذي یتم نقله من األجیال السابقة إلى األجیال الحاضرة بعد أن تقوم المدرسة بعملیة 

 )76، ص 2006.(الصابوني، تثقیفیة تناسب استعدادات الفرد

- تبسیط التراث الثقافي: أي تقدیمه بشكل تدریجي یتالءم وقدرات التالمیذ ویتفق مع خصائص النمو 

) 333 ، ص2002البوهي وحسن ، (.ومراحله التي یمرون بها ومراحل التعلیم التي یوجدون

- تطهیر وتنقیة التراث الثقافي : أي تطهیر من المعلومات والخبرات السلبیة الخاطئة التي تفسد النمو 

) 47 ، ص 2004 ،الفنیش(.السوي للناشئة فتنبههم إلى هذه السلبیات وأسالیب التخلص منها
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- تنمیةاإلطارالقومي: فالمدرسة ینبغي أن تحافظ على هذا اإلطار القومي باإلیدیولوجیة السائدة، وأن 

تسهم في تطویره وتنمیته وٕاخضاعه للدراسة والفكر في ضوء ما یشهده المجتمع مع تغیرات سیاسیة 

 ) 146 ص،2012(محمد،واقتصادیة واجتماعیة.

من الوظائف الهامة التي تسعى المدرسة إلى تحقیقها هي التركیز على أهمیة :الوظیفة االقتصادیة •

التحصیل العلمي ودوره في رفع المستوى االقتصادي القومي، وینظر أصحاب النزعة االقتصادیة إلى 

المدرسة من جوانبها االقتصادیة وهم یعملون على دراسة حركتها وفاعلیتها بوصفها مؤسسة إنتاجیة 

تطرح نتائج الشهادات واألشخاص في أسواق العمل، وهو نتاج تتباین أهمیته وجودته بتباین المدة 

الدراسیة ونوع الدراسة والفرع العلمي ومدى أهمیة االختصاص في سوق العمل وفقا لمبدأ العرض 

 )36، ص2004 وطقة، وشهاب، (والطلب االقتصادي.

تعمل المدرسة االبتدائیة على تحقیق الوظائف سابقة الذكر ، فلكل وظیفة أهمیة ال یمكن تجاوزها 

ویجب على كل مدرسة أن تعمل على ترابط هذه الوظائف التربویة التعلیمیة النفسیة االجتماعیة،وكذا 

االقتصادیة لما لها من أهمیة وفائدة تعود على المعلم والمتعلم، ألن المدرسة هي النواة الثانیة بعد األسرة  

والمتعلم سوف یعمل على إبراز إمكاناته وقدراته ولهذا یجب توفر كل مستلزمات العملیة التعلیمیة من 

 أجهزة ووسائل وغیرها من ضروریات التكیف التربوي و االجتماعي.

فالمدرسة تعد أهم األنساق التربویة وكل مدرسة ال تخلو من الوظائف التربویة التعلیمیة النفسیة 

 االجتماعیة واالقتصادیة.

 - مهام المدرسة االبتدائیة :3

تقوم المدرسة االبتدائیة بمهام عدیدة تعود بالفائدة على التالمیذ بالدرجة األولى، والبد على 

 جانفي 23 المؤرخ في 08- 04المدرسة القیام بالمهام التي جاء بها القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة رقم 

 : 04م والذي ینص كما في المادة 2008

- ضمان اكتساب التالمیذ معارف في مختلف مجاالت المواد التعلیمیة و تحكمهم في أدوات المعرفة 

 الفكریة والمنهجیة، بما یسهل عملیات التعلم والتحضیر للحیاة العملیة
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- إثراء الثقافة العامة للتالمیذ بتعمیق عملیات التعلم ذات الطابع العملي واألدبي والفني وتكییفها باستمرار 

 مع التطورات االجتماعیة والثقافیة والتكنولوجیة والمهنیة.

- تنمیة قدرات التالمیذ الذهنیة والنفسیة والبدنیة، وكذا قدرات التواصل لدیهم واستعمال مختلف أشكال 

 التعبیر اللغوي منها والفنیة والرمزیة والجسمانیة.

- تزوید التالمیذ بكفاءات مالئمة ومتینة ودائمة یمكن توظیفها بتبصر في وضعیات  تواص لحقیقیة وحل 

المشكل بما یتیح للتالمیذ مدى التعلم في الحیاة والمساهمة فعلیا في الحیاة االجتماعیة والثقافیة 

 واالقتصادیة  وكذا التكیف مع التغیرات.

 - التحكم في اللغة العربیة باعتبارها اللغة الوطنیةوالرسمیة وترقیة وتوسیع لتعلیم  اللغة األمازیغیة.

 - تمكین التالمیذ من التحكم في لغتین أجنبیتین على األقل للتفتح على العالم.

-إدماج تكنولوجیات اإلعالم واالتصال الحدیثة في محیط التالمیذ وفي أهدافالتعلیموطرائقهوالتأكد من قدرة 

 التالمیذ على استخدامها بفعالیة منذ السنوات األولى من التمدرس.

- منح جمیع التالمیذ إمكانیة ممارسة النشاطات الریاضیة والثقافیة والفنیة والترفیهیة، والمشاركة في الحیاة 

 )49 - 48، ص 2010لعمش،(المدرسیة والجماعیة.

 - أهداف المدرسة االبتدائیة: 4

تسعى المدرسة االبتدائیة كغیرها من المدارس في الجزائر إلى تكوین جیل مشبع بأصوله الدینیة 

والوطنیة وقادرا على خدمة وطنه والسیر بهذه األمة إلى األفضل وااللتحاق بالركب الحضاري العالمي 

 محرم عام 15 مؤرخ في 04 - 08وعلیه تسعى التربیة إلى تحقیق الغایات التالیة في إطار قانون رقم 

 م، یتضمن القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة: 2008 ینایر 23 هـ الموافق لـ1492

- تجدیر الشعور باالنتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر وروح االعتزاز 

 باالنتماء إلیها، وكذا یعلقهم بالوحدة الوطنیة ووحدة التراب الوطني ورموز األمة.

- تقویة الوعي الفردي والجماعي بالهویة الوطنیة باعتباره وثاق االنسجام االجتماعي، وذلك بترقیة القیم 

 المتصلة باإلسالم والعروبة واالمازیغیة.
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 م ومبادئها الطیبة لدى األجیال الصاعدة والمساهمة من خالل 1954- ترسیخ قیم ثورة أول نوفمبر 

التاریخ الوطني في تخلید صور األمة الجزائریة بتقویة تعلق األجیال بالقیم التي یجسدها تراث بالدنا 

 التاریخي والجغرافي والدیني والثقافي.

 - تكوین جیل متشبع بمبادئاإلسالم وقیمه الروحیة واألخالقیة والثقافیة والحضاریة.

 - ترقیة قیم الجمهوریة ودولة القانون.

- إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والدیمقراطیة متفتح على العالمیة والرقي والمعاصرة بمساعدة 

التالمیذ على امتالك القیم التي یتقاسمها المجتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن 

واحترام اآلخر والتسامح، وبضمان ترقیة قیم ومواقف إیجابیة لها صلة على الخصوص بمبادئ حقوق 

) 8، ص2008الجریدة الرسمیة، (.اإلنسان والمساواة والعدالة االجتماعیة

 - أهمیة المدرسة االبتدائیة : 5

إن التعلیم االبتدائي أو التعلیم اإلجباري یعتبر من أهم مراحل التعلیم على اإلطالق ألنه یتناول 

جمیع أبناء الشعب في رحابه، فیعمل على صهرهم في وثیقة واحدة هي الوثیقة القومیة وشخصیة اآلمة 

ومن هنا كانت أهمیته ألنه یكون القاعدة األساسیة للمواطنة السلیمة ولذلك تحاول جمیع الدول الواعیة 

العنایة به وزیادة سنواته، بحیث ال یقتصر خمس سنوات أو ست سنوات فقط ولكن تمتد لتشمل التعلیم 

المتوسط، فیصبح هذا األخیر تابعا للتعلیم االبتدائي ألنه عملیة تكوین المواطن الصالح أصبحت في ظل 

نظام التعلیم القدیم بالنظر إلى االنفجار الكبیر في العلوم والتكنولوجیا، وتكون الدراسة بالمدرسة االبتدائیة 

 عامة حول ثالثة أمور أو ثالث مهارات هي: 

: وتدور أساسا حول أساسیات الحساب والهندسة، حتى یتقن التلمیذ لغة الحساب لكي لغةاألرقام- 

یستطیع متابعة الدراسة في بقیة مراحل التعلیم بدون صعوبة أو یمتلك زادا كافیا من االنتفاع به في حیاته 

 العلمیة.

- العمل على دمج الطفل في بیئته االجتماعیة و الطبیعیة، وهذا عن طریق تعلیمه مبادئ التاریخ الوطني 

القومي لبالده، وكذا تعلیمه جغرافیة وطنه ثم مبادئ الصحة والعلوم فهذه المواد مجتمعة تعمل على دمج 

 الطفل في بیئته وبالتالي تكوینه وطنیا وقومیا سلیما، وبذلك مواطنا صالحا في بالده ومجتمعه.
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والجزائر كغیرها من الدول السائرة في طریق النمو أدركت األهمیة البالغة للتعلیم االبتدائي فجعلناه أولویة 

 من أولویاتها وذلك من خالل أمرین اثنین: 

 الذي یشرع إجباریة التعلیم في الجزائر بالنسبة لمراحل 16/04/1976 بتاریخ 66 /76- إصدار مرسوم 

التعلیم األساسي، ورغم أنه لم یكن إجباریا ال على الدولة وال على ولي التلمیذ إال أن األبواب كانت 

 )105 ، ص 1999ش ددن(.مفتوحة على مصرعیها كي تستقبل المدارس جمیع األطفال

الذین هم في سن الدراسة واألولیاء ذاتهم كانوا یشعرون بنوع من اإلجباریةاألدبیة المسلطة علیهم تلزمهم 

 بتسجیل أبنائهم في المدرسة بحكم واجبهم األبوي.

ونظرا ألنهم كانوا في وجهات عدیدة من الوطن إبان الوقت االستعماري محرومون من نشوة العلم ،وینص 

هذا المرسوم أن التعلیم إلزامي وٕاجباري لجمیع األطفال الذین یبلغون سن السادسة من العمر خالل السنة 

المدنیة الجاریة، ویجب على اآلباءواألولیاء بصفة عامة على جمیع األشخاص الذین یكفلون أوالد في سن 

 القبول المدرسي أن یسجلوهم في المدرسة األساسیة التابعة لقطاعهم الجغرافي المدرسي.

وتجبر السلطات البلدیة  بإجراء التبلیغ للسلطات التربویة على مستوى الوالیة بكشف دقیق لعدد األطفال 

الذین یبلغون سن الدراسة في السنة الدراسیة القادمة حتى تتخذ مصالح التربیة على مستوى الوالیة كل 

 التدابیر الضروریة الستقبال هذا العدد من األطفال.

وتطلب من مدیر المدرسة االبتدائیة أن یقوم بعملیة التسجیل قبل كل سنة دراسیة لألطفال الذین یبلغون 

 السن القانونیة في السنة الدراسیة المقبلة.

 ویتضمن مجانیة التربیة والتكوین، وهذا المبدأ من مبادئ 16/04/1976 بتاریخ 76/67- المرسوم 

دیموقراطیة التعلیم فإن كان التعلیم حقا من حقوق الطفل وٕاذا كان التكوین حقا كذلك من حقوق المواطن 

الجزائري فإن هذا الحق یتجسد میدانیا بالفعل في مجانیته حتى ال یكون المقابل النقدي عائقا ومانعا للتمتع 

بهذا الحق، ولذا أسس التشریع المدرسي في هذا المیدان أنه جعل مجانیة التعلیم مطلقة في مختلف 

المستویات من التعلیم التحضیري إلى التعلیم العالي والتخصصي، باإلضافة إلى التعلیم فإن متطلباته هي 

األخرى تكون على عاتق الدولة مثل اللوازم والوسائل والنقل واإلطعام واإلسكان داخل المؤسسة،ویعتبر 

 )106 ص1999دندش ، (هذا تشجیعا كبیرا من التربیة والتكوین.
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 خالصة الفصل :

مما سبقذكره یتضح لنا أن المعلم یتسم بمجموعة من الصفات تمیزه عن غیره كما أنه یعتمد على 

مجموعة من الوظائف التربویة والتعلیمیة، كما یقع على كاهلیه مسؤولیات تساهم في مزاولة مهنته وقد تم 

 ابراز أهمیة تأهیل المعلم من أجل مواكبة مجمل التطورات الحاصلة في میدان التربیة والتعلیم. 
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 مراجع الفصل (الثاني):

ب): 2008أبو الوفاء سالمة جمال محمد ، عبد العظیم حسین( -1 شفي ب هئك لخذز  دار ،ئألخئذب ئك

 ، األزاریطة.1الجامعة الجدیدة، ط

ب): 2010أبو جادو صالح محمد علي ( -2 لئعي ب ئإلجة ب ئكةمسئ  دار المیسرة للنشر ،زيقهكهجي

 ، عمان.6والتوزیع والطباعة، ط

شذب):2007المهدي مجدي صالح طه ( -3 لعئ ب هئك شئك م ئآل ب ئكةعكيل اي لهم لعكل ه  دار الجامعة ،ئك

 ، اإلسكندریة.1الجدیدة، ط

ب ): 1986بالط جوزي ، جیمینو وآخرون( -4 ب ئكتئمهي لخذز ب هئك ب ئإلاةخئئي لخذز لى ئك لعك ؤعخئخ 

ب هئكعكهل ب هئكتقئغ ب ككةذاي بئكعإلاي ل لمط  ، إدارة التربیة، د ط، تونس.ئك

ب): 2002البوهي فاروق شوقي وحسن  فاطمة عبد القادر( -5 شهك ئكةذاي  اجتماعیات التربیة، ،غى آ

 ، اإلسكندریة.1شركة الجمهوریة الحدیثة، ط

، دار الحامد للنشر المعلم الجدید): 2006الترتوري محمد عوض ومحمد، القضاة فرحان ( -6

 ، عمان.1والتوزیع، ط

بˇ):2008-جانفي 23(الجریدة الرسمیة  -7 ب ئكهضمي م ئكةهجيهى ككةذاي  .2، المادة 4 العددئكقئمه

ث هئكةفقيذ): 2015حاتم جاسم عزیز ومریم خالد مهدي( -8 لمه  دار الرضوان للنشر والتوزیع، ،ئك

 ، عمان.1ط

ب هئكةعكيل: )2012حالق حسان ( -9 ث ئكةذاي ه لمئ  ، بیروت.4دار النهضة العربیة، ط، ضذئئف ه

لى): 2007الخوالدة محمد محمود ( -10 ا ئكةعكي ليل ئكقةئ ش ب هة ث ئكةذاهي ه لمئ ؟ ئك ز امئ زئ دار ، آ

 ، عمان.2المیسر والتوزیع والطباعة، ط

ب): 2004دندش فایز مراد ( -11 شهك ئكةذاي ، 1 دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط،غى آ

 اإلسكندریة.
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، 1، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، طفي أصول التربیة): 2014دندش فایز مراد، ( -12

 اإلسكندریة.

عخئخ ): 2003دندش فایز مراد، أبو بكر األمین  عبد الحفیظ ( -13 ب هئى لي ب ئكعك خكيك ئكةذاي

م لي لعك  ، اإلسكندریة.1 دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط،ئك

لعكل): 2002رشوان حسین عبد الحمید ( -14  من منظور علم االجتماع مؤسسة ،ئكعكل هئكةعكل هئك

 ، اإلسكندریة.1شباب الجامعة، ط

بˇزعیمي مراد (د س):  -15 لئعي ب ئإلجة ة ئكةمسئ أززئ ، 1 منشورات جامعة باجي المختار، طل

 عنابة. 

ززهئ ): 2013الزكي أحمد عبد الفتاح و الخزاعلة محمد سلمان ( -16 ب آ ذم لقئ ب ئك ئكةذاي

 ، عمان.1دار الصفاء للنشر والتوزیع، ط، هةضايقئةهئ

ب هئكةضايف: )2000سعد محمود حسان ( -17 م ئكمطذي ب اي لي ب ئكعك ، 1 دار الفكر العربي، ط،ئكةذاي

 عمان.

لخذزى): 2007السید طارق ( -18 لئظ ئك ة غى عكل ئجة زيئ زئ ، 1 مؤسسة ثبات الجامعة، ط،آ

 اإلسكندریة.

ز هئكةقهيل ئكةذاهى):2009الشقیرات محمود طافش ( -19 ة ئكةخذي ، دار الفرقان للنشر  ئزةذئةيجيئ

 ، عمان .1والتوزیع ، ط

لئظ ئكةذاهى: )2006الصابوني معتز ( -20  ، عمان.1 دار أسامة للنشر والتوزیع، ط،عكل ئإلجة

لظ): 1992عبود عبد الغاني ( -21 لجة ة ئك لسقإل ب ه  ، القاهرة.2 دار الفكر العربي، ط،ئكةذاي

شذب): 2009العجمي  محمد، حسنین وآخرون( -22 لعئ ب هئك ة ئكةذاي لئعيئ ، 1 دار الفكر ، ط،ئجة

 عمان.

لمفذخب): 1999عدس محمد عبد الرحیم ( -23 ب ئك لخذز ب هئك شفي دار مجدالوي للنشر، ، ئألخئذب ئك

 ، عمان.2ط
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ب همطل ئكةعكيل): 2010عطیة محسن على ( -24 ب ئكحخيت ز ئكةذاي ز  دار المناهج للنشر والتوزیع، ،آ

 ، عمان.1ط

ب):2004الفنیش أحمد ( -25 شهك ئكةذاي  ، لیبیا.3 دار الكتاب الجدید المتحدة، ط،آ

لخذزى ئكجرئئذى):2010لعمش سعد( -26 لظ غى ئكةسذيظ ئك ، 1مدیریة التعلیم األساسي، ط، ئكجئ

 الجزائر.

ب غى :(2003)اللقاني حمد حسین و الجمل علي أحمل  -27 لعذغ ب ئك ة ئكةذاهي شضكحئ ل لعجل ئك

ز ث هضذف ئكةخذي ه لمئ  ، القاهرة.3 عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة، ط،ئك

لخذزى): 2004وطفة وعلي أسعد، والشهاب على جاسم( -28 لئعى ئك سنویة الظاهرة ، عكل ئإلجة

 ، بیروت.1المدرسیة ووظائفها االجتماعیة، ط
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 .متطلباتمناھجالجیاللثانیمناإلصالحالتربوي: الفصاللثالث

 تمھید

I–المناھجالتربویة. 

 .مفھومالمنھاجالتربوي–1

 .أھمیةالمنھاجالتربوي2–

 .أنواعالمنھاجالتربوي3–

 .عناصرالمنھاجالتربوي–4

 .مكوناتالمنھاجالتربوي–5

 .أسستطویرالمنھاجالتربوي–6

 .نظریاتالمنھاجالتربوي–7

II-اإلصالحاتالتربویةفیالجزائر: 

 .مفھوماإلصالحالتربوي–1

 .أھمیةاإلصالحالتربوي–2

 .بدایةاالھتمامباإلصالحالتربویبعداالستقالإللىیومناھذا–3

 .إجراءاتتغییراإلصالحفیالجزائر–4

 .أھمالمصطلحاتالجدیدةالتیرّكزعلیھابرنامجمناھجالجیاللثاني–5

 .أھمماجاءحولموضوعمناھجالجیاللثانیوأھمالمحاورلكیفیةبناءمناھجھ–6

 . األھدافوالمبادئاألساسیةفیكتابةوإعادةمناھجالجیاللثاني–7

 .مكوناتوأسبابظھورمناھجالجیاللثاني–8

 إعادةبناءالمناھجالدراسیةالخاصةبالموادالدراسیةللسنتیناألولىوالثانیةابتدائي–9

 .اإلطارالعامللوثیقةالمرافقةلمناھجالتعلیماالبتدائي–10

 .خالصةالفصل

 .قائمةالمراجع
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تمهید: 

     شغلت مسألة اإلصالح والتجدید والتحسین والتطویر التربوي فكر واهتمام المسؤولین في السیاسة 

التربویة، وقد حدثت حركة اإلصالح هذه كردة فعل حضاریة لمواجهة بعض األزمات واإلشكالیات التي 

، والعمل على االستعمارواجهها المجتمع الجزائري في فترات النهوض بالنظام التربوي في ظل مخلفات 

تطویر المنهاج ألنه یعد نقطة وصل المتعلم بالعالم المحیط به. 

    ویمثل اإلصالح التربوي رؤیة تعكس فلسفات یراد تجسیدها على أرض الواقع لتحقیق أهداف متفق 

بشأن غایاتها ومقاصدها، فاإلصالحات التربویة إذا تعكس التغیرات والتطورات التي تطرأ على السیاسة 

التربویة. 

مفهوم ال وسنتعرف على وضع المنهاج التربوي في ،    وفي هذا الفصل سنتناول موضوع المناهج التربویة

القدیم وكیف أصبح المفهوم الحدیث كما سنتجاوز المناهج وسنتعرف  على مفهوم اإلصالح التربوي 

وأهمیته، وكیف بدأ االهتمام به بعد االستقالل إلى یومنا هذا مع اإلجراءات التي بصددها تم تغییر 

اإلصالح في الجزائر، كما سوف نتعرف على المناهج الجدیدة من اإلصالح التربوي في الجزائر وأهم 

مرتكزاته، وسوف نقوم بشرح أهم المصطلحات التي تم التعرف علیها في هذه المناهج. 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 
 



 الفصل الثالث:                    متطلبات مناھج الجیل الثاني من اإلصالح التربوي
 

I. المناهج التربویة 

  قدیما وحدیثا التربويجامفهوم المنه-  1
 معنى كلمة المنهاج : 

 الطریق الواضح.لغة : 

 :المفهوم التقلیدي للمنهاج 

 مجموعة الخبرات التربویة التي تهیؤها المدرسة للتالمیذ سواء داخلها أو خارجها اصطالحا :

 أي النمو في كافة الجوانب العقلیة والثقافیة والدینیة ،بقصدمساعدتهم على النمو الشامل المتكامل

واالجتماعیة والجسمیة والنفسیة والفنیة، نموا یؤدي إلى تعدیل سلوكهم، ویكفل تفاعلهم بنجاح مع بیئتهم 

) 33، ص2009(حمادات، ومجتمعهم وابتكارهم حلوال لما یواجههم من مشكالت. 

 :« كل المفردات التي تقدمها المدرسة لتالمیذها».المنهاج التقلیدي •

« هو كل المفردات في مجال دراسي واحد مثل منهاج اللغة العربیة، منهاج المنهاج التقلیدي: •

 العلوم،ومنهاج الریاضیات».

 « هو ما یختاره التلمیذ من المفردات».المنهاج التقلیدي: •

 « هو المادة الدراسیة التي تناولها أكبر قدر من المعرفة والمعلومات المنهاج التقلیدي: •

 )22-6، صص2006(بطانیة، والحقائق». 

 المفهوم الحدیث للمنهاج: 

 هو جمیع الخبرات والنشاطات أو الممارسات المخططة التي توفرها المدرسة لمساعدة التالمیذ على -

 إلى أفضل ما تستطیعه قدراتهم. ،تحقیق النتاجات التعلیمیة المنشودة

هو جمیع أنواع النشاطات التي یقوم بها التالمیذ أو جمیع الخبرات التي یمرون فیها تحت إشراف - 

 ).12، ص2002(شاهینوسلیم،  بتوجیه منها، سواء أكان ذلك داخل بنیة المدرسة أو خارجها.  والمدرسة

من خالل التعاریف السابقة یتضح أن مفهوم المنهاج قدیما وحدیثا ركز بالدرجة األولى على المتعلم وذلك 

بغیة مساعدته وتوفیر متطلبات نموه العقلي والثقافي والدیني واالجتماعي والجسمي والنفسي والفني، ورّكز 

على تطویر وتحسین مختلف المعرفة وجل المعلومات والمهارات التي تساعد التلمیذ في نموه المعرفي 

والعقلي بالدرجة األولى. 
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وقد ورد مدعم قوي لمفهوم المنهاج منذ القدم وكان ذلك موجود في القرآن الكریم وهو خیر برهان على 

، وعلى وجوب حسن استخدامه. تهأهمي

، 2001(شوق، یكتسب المنهج التربوي أهمیة كبیرة في العملیة التعلیمیة. :أهمیة المنهاج التربوي-  2

 )29ص 

ة ي"المنهج التربوي یهیئ الخبرات الالزمة لنمو المتعلمین، وتكوین شخصیاتهم من جمیع جوانبها الفلسف

التربویة السائدة، ویعكس السیاسة التي ترسمها الدولة، والمیدان الذي من خالله تحقق المدرسة والمجتمع 

أهدافها التربویة المنشودة. 

لذلك كان البد أن یكون هناك موازنة في تخطیط المنهج، وتنفیذه، وحتى یكون التخطیط یمثل ما تنشده 

الدولة یشرط أن: 

 .بتدریسه(المعلمین) سیقومون القائمین علیه في المیدانألنهم الذینیشارك في إعداده بعض  •

ه في المیدان (لمدارس) ومتابعة تعلیم ستطبیقه وتدريبأن یكون من لجان إعداده من یشارك في تنفیذه  •

 )29، ص2002(شاهین وسلیم، وتدریس المناهج التي تم تخطیطها. 

اج وخاصة بمفهومه الحدیث له باعتباره منظومة منارة یستضيء بها فئات عدیدة من ه   كما یعد المن

المجتمع بصور شتى، وبدرجات متفاوتة وهم : المجتمع المدني، المعلم، المتعلم. 

  :أهمیة المنهاج للمجتمع المدني

األهمیة من خالل:  هذهتبدو

، وقد أوكلت األمة مهمة بناء شخصیاتهم بناء متكامال شئاالطمئنان على سالمة المسیرة التعلیمیة للن •

مما یمكنهم من االنخراط في أعمالهم وتحمل مسؤولیاتهم، في تربویة، إلى هیئات رسمیة ومدارس 

 مة.األخرى تحتاجها أمجاالت 

 الوصول إلى متطلباته وتلبیة احتیاجاته وٕاشباع تطلعاته المستقبلیة.تعمل جاهدة من أجل  •

 التأكد من نقل ثقافة األمة وتراثها إلى األجیال القادمة. •

). 35ص، 2011محمود الخوالدة،(توفیر الفرصة لإلسهام في تحسین المخرجات التعلیمیة النهائیة.  •

 اإلسهام في تطویر المناهج الدراسیة. •
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 اإلسهام في إنجاح المناهج. •

  :أهمیة المنهاج للمعلم

 یعد المعلم من أهم الفئات المنتفعة بالمنهاج سواء أكان في صورة برنامج للمنظومات المعرفیة والقیمیة 

والخبرات التربویة، أم في صورة كتاب دراسي مقروء دلیل معلم ولذلك فغن دراسة المعلم المنهاج وٕاطالعه 

علیه، تحقق له اآلتي: 

 تزوید المعلم بمرجعیة موحدة للتعلیم. •

 توفیر فرصة النجاح في العمل. •

 إثراء المنهاج. •

  :أهمیة المنهاج للمتعلم

   تبدو أهمیة ذلك من خالل: 

- وضوح النتاجات التعلیمیة، فمعرفة المتعلم لما ینبغي علیه عمله سواء أكان ذلك في الجانب العقلي أم 

القلبي أم المهاري، یسهم كثیرا في تحقیق العمل المطلوب بسرعة أكبر مما لو جهله، فالمتعلم في حالة 

معرفته للنتاجات المعتمدة مثال، سیسعى إلى بلوغها، بتركیز جهوده وترتیب أعماله بعیدا عن العفویة أو 

التخبط. 

-المشاركة الفاعلة إن وضوح المنهاج للمتعلم یدفعه إلى التفاعل مع البرامج التعلیمیة أو المحتویات 

الدراسیة المقررة والفعالیات في المواقف الصفیة، والتعاون مع أترابه والمعلمین، إلنجاح عملیة التدریس. 

-االنتقال من التعلیم الجمعي إلى التعلیم المتقن، على ضوء ما جرى من تحوالت دولیة في نظرة التربویین 

إلى عملیة التدریس وٕالى قطبیها الرئیسیین: المعلم والمتعلم، كان التحول نحو إبراز دور المتعلم، بحیث 

یستفاد من میوله واتجاهاته، وقدراته واستعداداته إلتقان التعلم،فإن واضعي المنهاج یضعون البرامج 

المناسبة لتحقیق هذا التحول، سواء أكان ذلك من خالل بلوغ وتحقیق األهداف أم األسالیب وأنواع النشاط 

إلى غیر ذلك، والمتعلمون یتفقون من ذلك بالسعي نحو تحقیق إتقان التعلم تبعا لقدراتهم، 

) 38-37، ص 2011،(الخوالده، عبدواستعداداتهم.
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للمنهاج التربوي أهمیة كبیرة تعود بالفائدة على المعلم والمتعلم والمجتمع ككل لهذا یجب بناه وفق مقاییس 

علمیة مدروسة، من أجل تحقیق األهداف التربویة 

 هناك عدة تصنیفات ألنواع المنهاج التربوي نذكر منها ::-أنواع المنهاج التربوي3

 جودالد: تصنیفGoodlad : 

  هو المنهاج المثالي الذي یبرر صورة المنهاج كما یراه العلماء والمنظرون.المنهاج اإلیدیولوجي: •

وهو المنهاج المصادق علیه من السلطات الحكومیة الرسمیة.  :المنهاج الرسمي •

: وهو ما یظن اآلباء والمدرسون والمجتمع أنه موجود حسب مرئیاته. المنهاج المرئي •

 : وهو ما یقع تنفیذه بالفعل في غرفة الصف.المنهاج العملي •

: وهو مایحسمه ویجربه الطالب في الواقع. المنهاج التجریبي •

 ویصف جالتهورنGelathorn) 1955 :أنواع المنهاج إلى مایلي (

: وهو المنهاج الذي أوصى به أفراد من المختصین والمفكرین، والمنهاج المنهاج الموصى به •

المكتوب: وهو لمنهاج المصادق علیه من السلطات الحكومیة وهو یشبه المنهاج الرسمي عند جوالد. 

: ویقصد به المنهاج الذي یتشكل من المصادر الداعمة التي توصله للمتعلمین. المنهاج المّدعم •

: وهو المنهاج الذي بإمكان الشاهد مالحظته منفذا، مثلما یدرسه المعلم في المدرسة المنهاج المدرس •

 ویقابل المنهاج العملي عند جوالد.

: وهو المنهاج الذي تصمم االختبارات لقیاس مدى تحققه سواء كانت االختبارات من المنهاج المختبر •

صنع المعلم أم من صنع جهات أخرى مثل إدارات التعلیم. 

 كل التغیرات في القیم والمدركات والسلوك الذي یحدث للمتعلم نتیجة لمروره ویقصد بهالمنهاج المتعلم: •

في الخبرة المدرسة. 

وهناك أنواع أخرى من المنهاج وتتمثل: 

: ویطلق علیه الوثیقة الرسمیة المقررة من الجهات المعنیة بالتربیة والتعلیم المتضمنة المنهاج الرسمي •

األهداف التربویة العامة، والمحتوى التعلیمي، وطرائق التدریس، واألنشطة التعلیمیة وأسالیب التقویم 

 .للمتعلمینالتي تتولى المدرسة تقدیمها 
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: ویطلق علیه المنهج المنفذ فعال، وهو كل ما یكتسبه الطالب من خبرات تعلیمیة المنهاج الواقعي •

على أیدي المعلمین ضمن الواقع الذي یعیشه. 

) بأنه: الممارسات لواقعیة على مستوى المدرسة التي قد تكون مقصودة 2012وقد عرفه مرعي والحیلة (

أو غیر مقصودة فیتعلم منها المتعلم. 

: یتضمن القیم والمعارف والعادات والمعتقدات التي یتحصل علها الطالب بشكل غیر المنهاج الخفي •

مباشر من خالل العملیة التعلیمیة لذلك یطلق علیه: المنهج المستتر أو غیر المعلن،المنهج غیر 

 المقصود، المنهج الباطن، المنهج الذي ال یدرس، المنهج الموزي، المنهج الضمني.

: وهي عبارة عن تنظیم المعرفة البشریة على شكل مواد دراسیة منهج المواد الدراسیة المنفصلة •

منفصل تدرس كل على حدة ولو كانت تتعلق بالموضوع الواحد. 

: وهو عبارة عن تنظیم المعرفة البشریة على شكل خبرات مباشرة أو غیر مباشرة منهج النشاط والخبرة •

یمر بها المتعلمین، ویتفاعلون معها بحیث یكتبون من وراء هذا التفاعل على علم والمعرفة، ومهارة 

التعلیمیة المرسومة بشكل یؤدي إلى نمو شخصیتهم من ،یساعدهم على تحقیق األهداف التعلیمیة

، 2014( القضاة وآخرون، جمیع جوانبها العقلي والجسمي والوجداني واالجتماعي والثقافي بشكل سلیم. 

. )48،ص41ص

    وعموما ومما سبق یتضح أن للمنهاج التربوي أنواع عدیدة لها ممیزات تختلف، حسب اختالف 

الباحثین والعلماء، یجب علینا أن نركز على كل نوع ألن جمیع االنواع مهمة في العملیة التربویة 

التعلیمیة. 

 - عناصر المنهاج الدراسي:4

 نتاجات تعلیمیة مخططة على المتعلم أن یكتسبها بأقصى ما تستطیع قدراته، وبشكل تلبي األهداف: •

 احتیاجاته.

: إحداث تغیرات إیجابیة في سلوك المتعلمین أي تغییر یراد إحداثه في  أما التربیة فتعرف على أنها

سلوك المتعلمین  كنتیجة لعملیة التعلم، مثل إضافة معلومات جدیدة إلى ما لدیهم من معلومات، أو 

إكسابهم مهارات معینة في مجال من المجاالت، أو إضافتها إلى ما لدیهم من معلومات. 
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 وصف لتغیر سلوكي متوقع حدوثه في شخصیة المتعلم، بعد مروره بخبرة تعلیمیة. الهدف: •

    من خالل التعریف السابق للهدف نالحظ ربط الهدف بالتعلم، ویحدد مقدار التعلم بمقدار التغیر، 

ویوجه التغیر إلى السلوك، والسلوك یالحظ ویقاس ویقوم ولتحقیق الهدف البد  أن یمر المتعلم بخبرة ما 

وٕاال فلن یتحقق، والخبرة یجب أن تكون خبرة تعلیمیة ویمر بها المتعلم نفسه. 

    والبد أن تكون للهدف مصادر اشتقاق، وتختلف مصادر االشتقاق باختالف مستویات األهداف، 

فبالنسبة لألهداف التربویة العامة، تشتق من السیاسة لتربویة وتشتق السیاسة التربویة من فلسفة تربویة، 

تكون هذه الفلسفة هي اإلطار الفكري الذي ینظم السلوك ویوجهه ویدفعه، وتشتق الفلسفة التربویة من 

فلسفة المجتمع الفكریة ومنظوماته القیمیة، ومن احتیاجاته االجتماعیة. 

 لألهداف التربویة اهمیة جلیة فهي تنبع من كونها: : أهمیة األهداف التربویة-

 تمثل الغایة النهائیة لعملیة التربیة. •

 تحدید الغایات المعرفیة للتعلم. •

 تقدیم دلیال یركز علیه البرنامج التعلیمي. •

 تحكم العمل المدرسي، النبثاقها عن فلسفة التربیة وفلسفة المجتمع. •

، 2007(الخوالدة، تساعد في نقل احتیاجات المجتمع واألفراد، وقیمهم إلى المنهاج التربوي على تحقیقها  •

 ).127ص
ومن هدا نستنتج أن أهمیة األهداف التربویة تركز على الهدف النهائي للعملیة التربویة والتي تتمثل 

في الغایات واألهداف والمقاصد من العمل التربوي، كما أنها نابعة من الغایات الناتجة عن المعرفة 

التي تدفعنا إلى التعلم، فالعمل التربوي یركز على حل البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة، كما إن 

النظام التربوي نابع من فلسفة التربیة والمجتمع فهو نتیجة لكل المبادئ والقیم التي تسود فلسفة 

المجتمع وتحكمه قواعد وقوانین محكمة من قیم ومبادئ التربیة، وكل هده الغایات والمقاصد واألهداف 

تعمل على نقل احتیاجات المجتمع واألفراد، وهده القیم والمبادئ والعادات والتقالید نتصب في المنهاج 

التربوي، فهو في مجمله عبارة عن جل الجهود المبذولة، وهو مرتبط ارتباطا وثیقا بفلسفة التربیة التي 

 بدورها تعتمد على العادات والتقالید عتنبع من القیم واألهداف والغایات، وبدلك ففلسفة المجتم

 واألعراف.
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 اشتقاق األهداف: - مصادر

من أبرز مصادر اشتقاق األهداف التربویة: 

 المجتمع وفلسفته التربویة واحتیاجاته، وتراثه الثقافي، واتجاهاته. •

خصائص المتعلمین واحتیاجاتهم ومیولهم ودوافعهم، ومشكالت نضجهم، وقدراتهم العقلیة، وطرق  •

 تفكیرهم وتعلیمهم.

 أشكال المعرفة ومتطلباتها، وما یواجهه المجتمع من مشكالت. •

 وجهات نظر المختصین في التربیة والتعلیم وعلم النفس. •

: هناك ثالث مستویات لألهداف یمكن ترتیبها كما یلي: مستویات األهداف-

 وهي أهداف عریضة وعامة یأخذ بلوغها فترة زمنیة طویلة ویتدرج تحتها أهداف المجتمع. الغایات: •

: وهي أهداف أقل عمومیة من الغایات ویندرج تحتها أهداف التربیة وأهداف المراحل األغراض •

التعلیمیة. 

   إن األهداف توضح المعلومات والمهارات واالتجاهات وأنماط السلوك المتوقع أن یصل إلیها المتعلم 

بعد دراسته للمنهج، وتقویم نمو المتعلم یتحدد في ضوء ما وصل إلیه من تقدم في اكتساب المعلومات 

والمهارات واالتجاهات، وأنماط السلوك المرغوبة وهذا الیتم إال عن طریق برنامج تقویمي شامل، یصمم 

في ضوء األهداف المرسومة. 

المحتوى أحد مكونات عناصر المنهاج، وأولها تأثیر باألهداف التي یرمي المنهاج المحتوى الدراسي:  •

إلى تحقیقها، وهو یشمل على المعرفة المنظمة وغیر المنظمة، وشمل المحتوى أیضا على األهداف 

 واألسالیب والتقویم، وهكذا فإن المحتوى أوسع من المعرفة.

 لها عدة مستویات منها: المعرفة المنظمة •

- المجال: مثل العلوم الطبیعیة، أو العلوم االجتماعیة، أو اإلنسانیة. 

- المواد الدراسیة مثل: الجغرافیا، التاریخ، علم السیاسة، علم االجتماع، الفلسفة. 

- الوحدات. 
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- الموضوعات. 

الخوالدة، ألهداف الموضوعة، وكیف متنوع من المعرفة. (ایواجه واضع المنهج بمشكلة اختیار محتوى 

). 144،143،133 ،ص، ص،ص2007

: نوعیة المعارف والمعلومات التي یقع علیها، والتي یتم تنظیمها على نحو معین  ویعرف المحتوى بـ

سواء أكانت هذه المعارف مفاهیمیا أم حقائق أساسیة إن عملیة اختیار المحتوى تتبع ثالث خطوات مرتبة 

هي: 

 اختیار الموضوعات الرئیسیة. •

 اختیار األفكار األساسیة التي تحتوي الموضوعات. •

 اختیار المادة الخاصة باألفكار الرئیسیة. -  

 معاییر اختیار المحتوى: •

  الختیار المحتوى هناك مجموعة من المعاییر یجب أن تؤخذ في الحسبان منها: 

 أن یكون المحتوى مرتبطا باألهداف. •

 أن یكون المحتوى صادقا وله داللته. •

 أن یرتبط المحتوى بالواقع الثقافي الذي یعیش فیه التلمیذ. •

 أن یكون هناك توازن بین شمول وعمق المحتوى. •

 أن یراعي المحتوى میول وحاجات التالمیذ. •

 مراعاة المحتوى لتعلم الطلبة السابق. •

 مراعاة المحتوى لالحتیاجات المستقبلیة للفرد والمجتمع.- 

 تنظیم المحتوى: •

   إن تنظیم الموضوعات الرئیسیة واألفكار التي یتضمنها الموضوع والمادة الخاصة لهذه األفكار تحتاج 

إلى تنظیم بحیث تبدأ من المعلوم إلى المجهول، ومن المحسوس إلى شبه المحسوس ثم المجرد، أو من 

المألوف إلى غیر المألوف، أو من المباشر إلى الغیر المباشر، ومن البسیط إلى المركب، وذلك حتى 

تسییر عملیة التعلم للتالمیذ، كما ان األفكار تحتاج في تنظیمها إلى تتابع، بحیث تقدم األفكار المركزیة 
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أو األساسیة، والتي تغیر أساس لغیرها من افكار ویشترط في هذا التتابع الرقي بالطالب إلى استخدام 

مهارات عقلیة علیا، كذلك فإن عملیة التنظیم هذه انها تساعد الطلبة على تحصیل المفاهیم المجردة، 

، ص،ص 2007(الخوالدة، وتنمي قدرتهم على حل المشكالت، ومهاراتهم في تحلیل المعلومات والكشف عنها. 

146،147.( 

: معاییر ترتیب المحتوى •

عند ترتیب المحتوى البد من مراعاة المعاییر التالیة: 

 :ویقصد باالستمرار تلك العالقة الرأسیة بین الموضوعات. معاییر االستمرار 

 ویكون أفقیا كربط الریاضیات بالعلوم في صف ما، وقد یكون الربط عمودیا كربط معاییر التكامل :

موضوعات معینة بموضوعات معینة بموضوعات سابقة، ولنفس المادة في صفوف سابقة أو الحقة. 

 ویقصد به وضع المواد المتخصصة في وحدات معا مثل اإلنشاء واإلمالء في مرحلة معاییر التوحید :

 ).147، ص 2007(الخوالدة، واحدة. 

-مكونات المنهاج التربوي: 5

   یتكون المنهج بمفهومه المعاصر إلى أربعة عناصر رئیسیة، ثم یتكون كل عنصر من مجموعة من 

االجزاء، وهذه العناصر: 

  تشمل على األجزاء التالیة:المقاصد: •

 والتي تتمثل في األهداف العریضة والعامة وتندرج تحتها أهداف المجتمعالغایات-

-األهداف التربویة العامة. 

-األهداف التعلیمیة. 

یعد المحتوى احد مكونات المنهاج وأولها تأثیرا باألهداف التربویة التي یرمي المنهاج إلى المحتوى: •

تحقیقها وهو یشتمل على المعرفة المنظمة والمعرفة الغیر منظمة كما ان المحتوى یشتمل على 

 ).143،ص2009(حمادات، األهداف واألسالیب ولهذا یعد المحتوى أوسع من المعرفة.
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(شاهین كما ان المحتوى یشمل على كل المواد العلمیة المنظمة كما انه ینبثق من الخبرات التربویة 

 )93،ص2002وسلیم ،

 التمارین. -

 األنشطة الصفیة التي تعمل على تحقیق األهداف بأنواعها ومستویاتها. -

: وتتضمن األجزاء التالیة: العملیات التعلیمیة •

الطرق واألسالیب في عرض المحتوى ونقل الخبرات من الكتاب المدرسي للمتعلم. - 

 إعداد المعلم قبل الخدمة وأثنائها. - 

األجهزة واألدوات التي تهیئها المدرسة. - 

 التعلیمیة. - الوسائل

األنشطة غیر الصفیة. - 

عبارة عن عملیة یحكم بها على مدى نجاح العملیة التربویة في تحقیق األهداف المنشودة كما :التقویم •

ترمي عملیة التقویم إلى معرفة مدى تحقق تغیرات المرغوبة لدى الطلبة او معرفة مدى التقدم نحو 

 ).160،ص2009(حمادات،االهداف التربویة المراد تحقیقها 

كما یعتمد  التقویم على اإلختبارات والقیاس والتقدیر كما انه یقوم بتقویم المتعلمین وهذا ال یقتصر فقط 

 ).93، ص2002(شاهین وسلیم، على المتعلم بل یشمل أیضا المعلمین وكذلك المدرسة واإلدارة 

مما سبق یتضح أن عملیة التقویم أحد أهم مكونات المنهاج التربوي ، ألن التقویم عبارة عن عملیة 

 لتصحیح المنهاج التربوي وهو إصدار حكم ما طبقا لفكرة معینة بغیة تحقیق أغراض معینة .

 :- أسس تطویر المناهج6

    یبنى التطویر على مجموعة من األسس التي بدونها ال یمكن أن تتم عملیة التطویر، فإذا  تم االلتزام 

بها تؤدي به إلى الوقوف على أرض صلبة، ومن أهم أسس التطویر ما یلي: 

  فالتطویر الناجح مثل أیة عملیة یقوم بها الفرد او الجماعة، هو الذي یبني التخطیط: •
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   على تخطیط سلیم، وهذا یستدعي وضع خطة شاملة تتعرض لجمیع الجوانب على أن تتوفر لهذه 

اإلحصائیة الدقیقة والبیانات الوافیة، ومن الضروري وضع هذه الخطة في صورة مراحل متابعة على أن 

یحدد  لكل مرحلة أهدافها والطرق والوسائل واألسالیب الالزمة لتحقیقها والزمن المحدد لها بحیث یمكن 

تقویم كل مرحلة أول بأول. 

وحتى تكون الخطة سلیمة ومبنیة على أسس علمیة فمن الضروري أن ترتكز على النقاط التالیة: 

 مراعاة مبدأ الترتیب. -

 مراعاة الواقع واإلمكانات المتاحة. -

 األخذ بمفهوم الشمول والتكامل. -

 دقة البیانات واإلحصائیات. -

 المرونة.

 استناد التطویر على دراسة علمیة للتلمیذ والبیئة والمجتمع واالتجاهات العالمیة: •

   تستدعي الدراسة العلمیة تحدید التغیرات التي طرأت على التلمیذ ومیوله وقدراته وحاجاته، ونموه 

والعوامل المؤثرة فیه، وكذلك دراسة العوامل التي تؤدي إلى زیادة تكیفه مع بیئة المدرسة حتى یتمكن من 

تحمل أعباء التعلم الذاتي والتعلم المستمر، وهو بالطبع  ال یمكنه تحمل هذه األعباء إال إذا أحب المدرسة 

والدراسة وزاد تكیفه معها. 

یلعب التجریب دورا رئیسیا في تطویر المناهج على أساس علمي وللتجریب أهداف عدیدة التجریب: •

 أهمها:

-إثبات صحة أو خطأ الموضوع المراد تجربته. 

 ).352، ص2005. (الوكیل، -معرفة جوانب القوة والضعف

-إتاحة الفرصة للتعرف على بعض المشكالت التي تواجه عند التجریب. 

  ومن الضروري أن یتعرض التطویر لجمیع جوانب المنهج، وبالتالي یجب الشمول والتكامل والتوازن: •

أن یكون التطویر شامال، كما یجب ألن یكون أیضا متكامال، وذلك ألن كل جانب من جوانب المنهج 

یرتبط ارتباطا وثیقا،بالجوانباألخرى فهو یؤثر فیها ویتأثر بها، فالكتاب الدراسي مثال كجزء من المنهج ال 
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یمكنأن یحقق أهدافه المنشودة إال إذا اتبعت الطریقة المنابة لتدریسه وطریقة التدریس المناسبة، ال یمكن 

أن تنفذ جیدا إال إذا وجد المدرس الكفء القادر على تنفیذها، والمدرس الكفء ال یمكن أن یؤدي رسالته 

 على خیر وجه إال إذا كالما ملما بالمادة التي یدرسها وبأسالیب ووسائل تقویمها.

من الضروري أن یكون التطویر تعاونیا، والتطویر التعاوني هو الذي تشترك فیه كل األطراف التي لها 

 صلة مباشرة أو غیر مباشرة بالعملیة التربویة.

 والتطویر في حد ذاته مستمر وال ینتهي أبدا إال انه یتم في صورة عملیات االستمراریة: •

متتالیةومتالحقة ولكل عملیة منها بدایة ونهایة فإذا بدأنا مثال بعملیة التطویر رقم واحد وانتهینا منها، 

 فالذي یحدث هو انه بعد عدة سنوات طالت أم قصرت  البد من القیام بعملیة التطویر.

وعملیة التطویر في حد ذاتها عملیة مستمرة، وال ینتهي إال انه یتم في صورة عملیات لكل عملیة بدایة 

ونهایة. 

-  حتى یعطي للمنهج المطور فرصة لالستقرار تسمح بتحسین في أداء المعلمین إذ أن السنوات األولى 

التي تعقب عملیة التطویر تواجه الكثیر من العقبات والمشكالت بعدها تبدأ األوضاع في االستقرار 

التدریجي. 

- حتى یكون التطویر اقتصادیا. 

- حتى یمكن الحكم على المنهج بطریقة موضوعیة وحتى یكون هناك الوقت الكافي إلجراء المقارنات 

 ،).355، 354، 353ص، ص،، ص2005(الوكیل، والتحلیالت والبحوث التقویمیة. 

- أن  یفید التطویر من التجارب السابقة لتطویر المناهج المحلیة واألجنبیة ونتائج الدراسات، والبحوث 

العلمیة المتعلقة بالتعلم، وطرائقه واستراتیجیاته ومبادئه وأسسه، وأثر التعزیز والدافعیة وتحمل المسؤولیة. 

). 229،228، ص،ص 2014(القضاه، وآخرون،- أن یكون التطویر مواكبا لالتجاهات التربویة الحدیثة. 
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: نظریات المنهاج التربوي - 7

نتیجة الختالفات فلسفات المفكرین ظهرت اختالفات حول دراسة المنهج :االجتماعیةالنظریة  •

، و على الرغم من تعددها إال أنه یمكن تجمیعها في خمسة االجتماعیةالتعلیمي، في النظریات 

  كبرى یوضحها الشكل التالي:اتجاهات

 یوضح: نظریات المنهاج التربوي )01رقم ( شكل •

 

 

 

 

 

 )202، ص2006الفتالوي، (المصدر:

  البنائي الوظیفي:االتجاه )أ

 E.Durkheimامیل دوركایم:  •

" تطور المنهج في فرنسا أول اسهاماته، في دراسة المنهج حیث حرص " دور كایمیعد كتاب 

 الدراسي لتوجیه السلوك ألتعلمي، بالتركیز على نوعیة المنهاج التضامناالجتماعيعلى إبراز نظریته عن 

و التربویة. االجتماعیةاألخالقي للمتعلمین نحو القیم، العادات، و األخالف و غیرها من موجهات التنشئة 

كذلك تؤكد تحلیالت "دوركایم"، أهمیة تحدید المناهج التعلیمیة بواسطة الدولة، فعملیة التنشئة 

"، إلى أحد المناهج "دوركایم و نوعیة المناهج و المقررات التي توجد في المدارس، و قد أشار االجتماعیة

و المقررات مثل منهج العلوم الكالسیكیة، كما سعى لعملیة تقییم شاملة للنظام التعلیمي الفرنسي من خالل 

تحلیله لطبیعة مناهجها و نوعیتها، و ما یجب أن یستخدم في تدریس الكثیر من العلوم، كما أشار إلى 

أهمیة المعلمین كفئة مهنیة لها مسؤولیتها الوظیفیة و األخالقیة في تحدید المناهج و التوجیه األخالقي 

 )203-202، ص ص 2006.( الفتالوي، للمتعلمین

 االتجاهاتاالجتماعیة الكبرى

  الوظیفياالتجاه االتجاه الماركسي الماركسیة المحدثة االتجاه النقدي االتجاهالفینومینولوجي
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فالتعلیم من وجهة نظره حل محل الكنیسة في مجتمع ما قبل الرأسمالیة، فهو لیس حرا و لكنه 

میكانزم، من میكانیزمات الضبط، و السیطرة التي تستخدمه الطبقة الحاكمة أو على حد تعبیره خادم آللة 

 الدولة.

 Antonio-Gانطونیو جرامشي:  •

 في دراسته للنظام التعلیمي على المظاهر البنائیة في المجتمع الطبقي من خالل " جرامشي"أكد 

إبرازه و تأكیده على الجوانب الثقافیة في المجتمع. 

 السائدة و هم بهذه باإلیدیولوجیةإذ یرى أنه من الممكن لمن یعملون معا في المجتمع أن یتحدوا 

 أولى الخطوات نحو تغییر العالقات الناتجة عن عالقات اإلنتاج و تبعا یتخذواالطریقة یستطیعون أن 

لذلك فإن العمل الثوري هو تحدي لهذه السیطرة الثقافیة، و یساعد النظام التربوي في تنمیة الوعي الطبقي 

للجماهیر في هذا الشأن، فما یعرف بالهیمنة، و الهیمنة المضادة و التي تعبر عن العملیة الدینامیكیة    

 هو السبیل لهذه السیطرة، و أهم أدواته ألتعلميو الصراع الفكري في المؤسسات التعلیمیة، فالنظام 

المنهاج التعلیمي. 

 

 jean.claude. pنجین كلود باسیرو •

 ما هو إال التزام بمقولة اإلیدیولوجیة االجتماعي لدور التعلیم في إعادة اإلنتاج "باسیرون"نظر 

المسیطرة، و حتمیة سیادة ثقافیة واحدة في كل من المجتمع و النظام التعلیمي، هي ثقافة الطبقة 

المسیطرة، و یكشف ذلك التأكید على أهمیة الصراع على المستوى اإلیدیولوجي و دور الجماعات 

الحاكمة في دعم شرعیة أوضاعها، و فرض القبول و الطاعة على اآلخرین بفعل تأثیر أجهزة الدولة 

اإلیدیولوجیة، و من بینها المنهاج التعلیمي، و یترتب ذلك على أن المعرفة المتضمنة في المناهج 

 التعلیمیة تشكل اختیارات ثقافیة واعیة تتطابق مع القیم و المعتقدات السائدة في الجماعات المهیمنة.

الماركسیة المحدثة ب)

 Bordieuبوردیبو •

من منظور الماركسیة المحدثة استطاع بوردیبو، أن یناقش قضیة المنهاج التعلیمي و المدرسة   

 و الوظائف المختلفة للنظام التعلیمي في المجتمعات الغربیة الحدیثة و غیرها.
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 talcott- pنز : تالكوتبارسو •

 االجتماعیة استخدام أسس النظریة البنائیة الوظیفیة في دراسة األنساق و النظم " بارسوتر"حاول 

 the، و بخاصة في مقالته الشهیرة عن طبقة المدرسة كنظام اجتماعيألتعلميالمختلفة، و منها النظام 

school class as asocial system  إذ سعى لتحلیل األدوار الوظیفیة للمدرسة في المجتمع 

األمریكي الحدیث، و خاصة عملیة تحویل المعلمین و أدوارهم إلى أدوار األفرادالبالغین في المستقبل و 

تطویر قدراتهم لمواجهة هذه األدوار، و تخصیص المتعلمین و تقسیمهم داخل الفصول الدراسیة، و 

 و غیر ذلك من وظائف أخرى تقوم بها المدرسة عن االجتماعیةإعدادهم للمهن و الوظائف المهنیة و 

طریق اهتمام بالمناهج التعلیمیة. 

 Robert-Dروبرت دربین: •

ركزت "دربین" على أهمیة المنهج التعلیمي و طبیعة المناخ األكادیمي في الفصول الدراسیة التي 

 متناوال بعض السلوكات و المظاهر التي توجد االجتماعیةیجب أن تسعى لتحقیق المبادئ و المعاییر 

داخل المؤسسة و نوعیة األنشطة التعلیمیة، و التي یمكن أن تدرج تحت ما یسمى بالمنهج الخفي 

دربین بنوعیة التقسیم األكادیمي داخل عینباإلضافة إلى المنهاج التقلیدي، أو الرسمي، عالوة على ذلك 

المؤسسة و الفصول الدراسیة، و مدى عالقة ذلك بنوعیة المناهج التعلیمیة التي تؤثر على عملیات 

، اإلنجاز، العالمیة و التخصص كمعاییر اجتماعیة یجب اكتسابها حتى یتكیف مع طبیعة االستقاللیة

الحیاة المستقبلیة. 

  الماركسي:االتجاه )ج

 األساسي التي تستند إلیه هذه النظریة، و هو التعلیم االفتراضيتنطلق الرؤیة الماركسیة في تحلیل التعلیم 

 حیث ینتهي األمر بأن الفقراء یتركون مستقبلهم للمؤسسات الرأسمالیةأحد أدوات استمرار هیمنة الطبقة 

 النخبة الحاكمة. إیدیولوجیةالتعلیمیة لتفرزه، فالتعلیم وفق هذا التطور یحافظ على 

 louis-Aلویس التوسیر •

"التوسیر"  أن المنهاج التعلیمي یعمل على نقل أیدیولوجیة الطبقة الحاكمة و غرسها في عقول األفراد من 

. )205-204، ص 2006، الفتالوي(خالل وعي طبقي زائف تستند إلیه في سیطرتها على الطبقة الخاضعة

من القضایا التي استقطبت و فتحت الشهیة العلمیة و اإلیدیولوجیة لكثیر من علماء التربیة،  و 

سوسیولوجیة المنهاج الذین ربطوا أفكارهم حول قضیة اإلیدیولوجیة التعلیمیة، فلقد اهتم بسوسیولوجیا 
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 في المجتمع الرأسمالي الحدیث و طبیعة اختیار  وتحدید أنماط المدرسةالمنهاج عندما ناقش دور 

المقررات و المناهج التعلیمیة، و الطرائق التي بواسطتها یتم تكوین رأس المال الثقافي، و انتقاله لألجیال، 

 في المجتمع، السیما أن المنهاج االجتماعیة و االقتصادیةفالمدرسة تقوم بإعادة إنتاج بناء الجماعات 

التعلیمي باإلضافة غلى المدرسة یعتبران الوسیلة األساسیة لنقل المعتقدات، و القیم للثقافة السائدة. 

  النقدي:االتجاه )د

 إمكانیة إلى المعرفة العلمیة كتكوین اجتماعي للمتعلمین في المدارس، ینطوي على االتجاهینظر هذا 

 اجتماعیة و سیاسیة محددة و علیه تصبح المعرفة في مثل هذه النظریة مصطلحاستخدامها لتبریر 

موضوعا للتحلیل على مستویین: 

 التي تضطلع بتحقیقها. االجتماعیة  یتم تحلیل المعرفة العلمیة عن الوظیفة أولهما:

 ما قد یحتویه تنظیمها من الستخالصتمیز المعرفة و العباراتن و نمط الحقائق غیر المقصودة ثانیها: 

 تصور لمجتمع بدیل.

 Miclael-Aمایكل أبل:  •

تكمن نقطة البدایة في النظریة النقدیة للمنهاج و المعرفة كما یصوغها ابل في عد المنهاج كیانا 

أیدیولوجیا یخدم في األسس مصالح و توجهات سیاسیة، و اقتصادیة، و اجتماعیة معینة، و یرى بأن 

 بالدور اإلیدیولوجي للمنهاج التعلیمي یساعدنا في الوقوف على طبیعة العناصر المعرفیة االهتمام

المتضمنة في المنهاج، و التي یجب تدعیمها، و تلك التي یجب الحد منها في عملیة اختیار، و تنظیم 

المعرفة المنظمة حیث یعمل المنهاج التعلیمي على استبعاد العناصر التي ال تتفق مع عناصر أیدیولوجیة 

الطبقة الحاكمة و تأكید تلك التي تتوافق مع هذه األیدیولوجیة و بالتالي تدعیم نمط من الوعي یعمل على 

. االجتماعیةتثبیت األفراد في مواقفهم 

 Bernsteinبرنستین:  •

 أن یحدد طبیعة المعرفة التعلیمیة و كیفیة تحقیقها في المدارس عن طریق ثالثة "برنستین"حاول 

عناصر هي: 

، باعتباره العنصر األساسي الذي یقدر أو یحدد نوعیة المعرفة المنظمة التي "Curriculum"المنهاج - 

تقدم إلى المتعلمین. 

 .)203،ص2006(الفتالوي ،طرائق التدریس أو كیفیة توصیل المحتوى التعلیمي.- 
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عملیة التقویم للتأكد من تحقق األهداف التربویة و التعلیمیة. - 

" بین أنماط تنظیم المحتوى التعلیمي و أنواع المناهج عندما استخدم ما أسماه بالنموذج "برنستینكما میز 

التجمیعي، أو التكاملي، و یرتبط النوع األول بالتصنیف القوي للمواد الدراسیة، بینما یشیر النموذج الثاني 

 تنتمي بأنهاإلى التصنیف الضعیف، و وصف كثیرا من المناهج التعلیمیة في عدد من الدول األوروبیة 

 المقارنة. السوسیولوجیةإلى النوع األخیر و ذلك عن طریق استخدام عدد من نتائج الدراسات 

 مینولوجي:والفیناالتجاه )ه

الفینومینولوجیة، بالقضایا المحددة النطاق و تركز بصورة مباشرة على األداء االتجاهاتتعنى 

الداخلي للمدارس ذاتها، و من تم كان اهتمام علم اجتماع التربیة الجدید متوافقا من خالل عنایته 

 للمنهاج. السوسیولوجياألساسیة بالدراسة 

 Michel-Yمیشیل یونج:  •

 في كتابه المعرفة و الضبط، مركزا السوسیولوجي مجموعة من التصورات "میشلیونج "طرح 

بصورة خاصة على المناهج التعلیمیة و العالقة بین المنهج، و كیفیة تنظیم و تحدید المقررات التعلیمیة، 

فقد عد التربیة إنتاجا للمعرفة، و تنظیما لها في زمن معین یتضمن اختیارات واعیة و غیر واعیة، كما 

 االتجاهرفض معالجة المناهج التي یتم تعلمها داخل المدرسة على أنها ال تشكل أیة مشكلة تربویة، فهذا 

 الشائع في موضوعیة المعرفة المتضمنة في المناهج.  االعتقادیعكس في رأیه 

، و الزمني المحیط االجتماعيو في واقع األمر فإن هذه المعرفة تتكون اجتماعیا و تاریخیا وفقا للسیاق 

 البحثیة، كما یوجه االهتماماتبها، و لقد أدت تلك الظروف إلى دفع موضوع المناهج و المعرفة لمقدمة 

"یونج" النظر إلى المعرفة المنظمة بعدمها معطى موضوعي ال تحتاج إلى فرص أو إمعان. 

 ینظر إلى وظائف األفكار أكثر مما ینظر إلى محتواها، فالمنهاج وفقا لنظریته ال ینطوي "یونج"و كان 

(الفتالوي ، على صدق داخلي و جوهري ألن المعرفة المتضمنة فیه لیست مطلقة و ال حتمیة.

 ).203،ص2006
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II. ة في الجزائر التربوياإلصالحات: 

  - مفهوم اإلصالح التربوي:1

 اإلصالح: 

سع لكثیر من الدالالت و المعاني، و تتضمن عددا من المقاصد ت كلمة فضفاضة تاإلصالحكلمة 

 االصطالحيوالغایات، و تستوجب جملة من اإلجراءات نقوم بمعرفة اإلصالح من الجانب اللغوي و 

والمفهوم اإلجرائي: 

 :هو مصدر للفعل یصلح، و الذي یعني إزالة الخلل». لغة» 

 :یقصد به العمل الذي تلجأ إلیه الوزارة أو المعنیون بأمر اإلصالح، یهدف إلى اصطالحا » 

، ص 2005(جرجس میشال جرجس، تحسیناألوضاع، و إجراء تعدیالت، اإلصالح إما جزئي أو جدري » 

79.( 

وقد یعني اإلصالح السعي لتطویر النظام التربوي، و إعادة بناء المناهج، و تحدیث الوسائل  و أسالیب 

العمل، بما یستجیب للحاجات المتجددة، و التغیرات المتالحقة و التحوالت العمیقة، و عملیة اإلصالح 

وفق هذا المنظور ال تهدم البناء القائم، و إنما تسعى إلى تحسینه، و إضافة ما تأكدت ضرورته، واشتدت 

)  66، ص2013( مهري، الحاجة إلیه 

ومما سبق ذكره یتضح أن الهدف الرئیسي هو تحسین األوضاع السائدة كما أن اإلصالح ركز على 

نوعین من إجراء تعدیالت لإلصالح، و تتمثل في اإلصالح الجزئي و الذي بدوره یركز على التعدیل 

السطحي، أو النفسي، و أما النوع الثاني فهو اإلصالح الجدري و التعدیل فیه یكون إما قاعدیا أو بشكل 

كلي، و هو یمس جمیع الجوانب القابلة لإلصالح و التصحیح. 

مفهوم اإلصالح التربوي:  •

یعد مفهوم اإلصالح التربوي أحد المفاهیم التي أضیفت حدیثا إلى مجموعة المفاهیم التربویة،  ویمكن 

أن یصنف هذا المفهوم ضمن مجموعة المفاهیم التربویة الدینامكیة التي تشتمل على التجدید   و التحدیث 

والتطور واإلصالح، و نتیجة لكثرة المتغیرات المفاعلة في النظام التعلیمي فقد أدى ذلك إلى عدم وجود 

اتفاق بین التربویین على تعریف واحد لإلصالح التربوي. 

اإلصالح التربوي: « عملیة شاملة تنطوي على تغیرات هیكلیة و هامة في النظام التربوي لیصبح 

اإلصالح التربوي كجزء ال یتجزأ من عملیة تحول اجتماعي شامل في المجتمع»                         
 ).42، ص 2003( استیتیة و سرحان،
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و النظر في النظام التربوي القائم في ذلك النظام التعلیمي، و مناهجه، و ذلك من خالل إجراء 

الدراسات التقویمیة، ثم البدء في عملیة التطویر، وفق مقتضیات المرحلة الراهنة، و الرؤى المستقبلیة 

 العالمیة و مظاهر التجدید التربوي من أهم األمور التي االتجاهاتللنظام التربوي، و في هذه الحالة تكون 

 )24، ص 2008(عبد الحمید،االعتبارتوضع في 

: «هو منظومة من اإلجراءات التربویة التي تسعى إلى إصالح "كمایعرفه " حسن حسین البیالوي

الخلل أو حالة عدم التوازن التي یشهدها النظام التربوي نتیجة لجملة من المتغیرات، و قد یكون اإلصالح 

التربوي جزئیا أو كلیا حسب طبیعة كل نظام، كما أنه یتضمن معاني اجتماعیة و اقتصادیة و سیاسیة». 
). 32، ص 1998(البیالوي، 

أما " عبد القادر فضیل": «فیرى أن عملیة اإلصالح التربوي»، یعني:« التغییر الجدري لبنیة النظام، 

 )63، ص2009( فضیل، و التجدید الكلي لألسس التي یقوم علیها و لعناصر السیاسة التي توجهه».

 « عملیة تغییر في النظام أنه:، فیشیر إلى .EducationalReformأما مفهوم اإلصالح التربوي: 

التعلیمي، أو في جزء منه نحو األحسن، و غالبا یتضمن هذا المفهوم معاني اجتماعیة، اقتصادیة، 

وسیاسیة». 

 التربیة یعرفون اإلصالح التربوي بأنه:   االجتماعوهذا التعریف یقدمه علماء التربیة، بینما علماء 

«یتضمن عملیات تغییر سیاسیة و اقتصادیة، ذات تأثیر على إعادة توزیع مصادر القوة و الثورة في 

 ).246، ص 2009(علي أحمد، المجتمع» 

كما یعرفه أیضا محمد منیر مرسي: « بأن اإلصالح التربوي یرتبط بمفاهیم متعددة و أهمها التغییر 

). 77، ص 1996(مرسي، و التجدید، و التجدید، و التطویر، و التحدیث» 

 « الجهود التي تبدل في جمیع قطاعات النظام التعلیمیأثناء كما یعرفه أیضا " سات ریتشارد" بأنه:

إجراء التغیر، و غالبا ما یتجاوز موجباته، و آثاره، ونتائجه، أما التغیرات التعلیمیة، فهي محاوالت متفرقة 

، ص 1981( ساریتشارد، لتغییر، أو تحسین بعض جوانب النظام التعلیمي دون أن یشمل النظام بأكمله». 

43 .(

: « تغییر أساسي و مهم  التربوي على أنهاالصطالحأما القاموس الموسوعي للتربیة و التكوین یعرف 

و مرغوب فیه، في حالة أولیة إلى حالة معلن عنها و مخططة، كما أن التطویر یمیل إلى التغییر 

المستمر و العمیق، و هو التجدید، أما التعدیل فهو تغییر جزئي یمس عنصرا معینا ال یؤدي بالضرورة 
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إلى مجموعة العناصر التي ینتمي إلیها و ال یخدمها أما التحویل فهو عبارة عن تغییر كلي مع تنویع 

 ).69، ص 2008(حرقاس، » رالخاصیة السطحیة للتغیي

 یمكننا استخالص أن اإلصالح التربوي هو عبارة عن مجموعة من اإلجراءاتوهي ذكرهو مما سبق 

بدورها تهتم بمدخالت العملیة التربویة التي تهدف إلى تحسین المخرجات التربویة، و فد ركز اإلصالح 

التربوي من خالل التعاریف اآلنف ذكرها أنه یعتمد على التعبیر و التجدید و التطویر و ذلك بغیة 

 و المبادئ التي یقوم علیها أي االتجاهاتالتحسین المستمر في إطار محكم و منظم و هو یستهدف كل 

نظام تربوي و ذلك من أجل تحقیق أهداف منشودة. 

أهمیة اإلصالح التربوي:  - 2

یعد اإلصالح التربوي من أهم القضایا التي شغلت بال اإلنسان بشكل عام و المفكرین بشكل خاص 

تقتضي الرغبة في التطلع دوما نحو الكمال فكلما أحس اإلنسان بدبیب الوهن و الضعف و البحث عن 

نظمه المختلفة، إال و استنهض الهمم للبحث و التقصي في مكامن هذا الضعف و البحث عن أنجع 

الوسائل و الطرائق لمعالجة آثاره و تحسین حاله و النظام التربوي لیس بمعزل عن هذا التفكیر، بل قد 

 االرتباطیكون مركزه األساسي نتیجة لتغلغل النظام التربوي في دوالیب األنظمة المختلفة للمجتمع، و كذا 

الوثیق بین هذه األنظمة بمختلف توجهاتها و النظام التربوي القائم في المجتمع. 

و لقد توصل عدد كبیر من المفكرین التربویین عبر األزمنة و األمكنة إلى إبراز أهمیة و أثر التربیة 

في توجیه و مساعدة األفراد و المجتمعات في تطویرهم و سموهم نحو قیم اإلنسانیة، إال أن هذه األنواع 

من التفكیر أصبحت مجرد نظریات ال عالقة لها بالواقع العملي في المجال التربوي. 

حیث كان المفكرین یركزون على امتحانات التجاوز و بلوغ مراتب اجتماعیة عالیة و هذا ما كانت 

 ألنه هدف المدرسة قدیما و حدیثا هو إعداد األفراد لمهن و وظائف لو االجتماعیةتحرص علیه النخب 

كانت نخب المس قد تكونت و ال تقول قد تعلمت على ضوء فكر العلماء الذین صاغوا جانب التربیة 

 .)51،ص2009(مهدي ،بصیغة إنسانیة لما نتج عنه ذلك المجتمع المادي.

فالمعارف لیست تربیة لمفهومها الشمولي و عملیة التكوین المبتغاة مستقبال ترمي إلى إدماج المعارف 

 عملیة میدانیة حینها یمكن الحدیث عن جدوى التربیة و قد بینت و برهنت أداةو المهارات و تحویلها إلى 

تجارب القرن العشرین على أن التعلیم وحده غیر كاف لمعالجة أمراض المجتمع، بل بالعكس أن 

اإلصالح التربوي یحتاج إلى تكاثف الجهود بین كل الفاعلین التربویین و مستشارین و علماء التربیة     

و العاملین في المیدان كل له وجهة نظر مختلفة عن اآلخر فال ننتظر حتى یتفق الجمیع و نقبل ما هو 
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متفق علیه من الخطوط العریضة، ما دام أن الخط العام لنظریة اإلصالح هو خطأ محمود، و متفق لذا 

الجمیع، و علیه یجب تفادي النقاش غیر المجدي الطي یؤخر وضع التنظیم التربوي، و تطبیق اإلصالح 

و وجوب أخد قرارات شجاعة للمرور إلى الواقع العملي مع مراعاة الهدف العام و هو مستقبل التربیة 

 ).50،51، ص 2009 (مهدي، األخالقي.

كما أن النظام التربوي بمثابة سفینة طاقمها یتقاسمون المهام، لكل دور یؤدیه لبلوغ غایة مشتركة 

 عن العملیة التعلیمیة لتحقیق االبتعادیسعى الجمیع إلیها و هذا ما یهدف إلیه النظام التربوي، كما أن 

التقدم و النهوض بالمجتمع و مواكبة التطور الحاصل على كافة األصعدة، دفع المفكرین إلى دق ناقوس 

الخطر و العمل على ضرورة إحداث تغیرات، و تجدیدات على النظم التربویة من حین آلخر و لما لها 

من إصالحات بالمفهوم الشامل لإلصالح، رغبة في تكوین الفرد القادر على تحقیق اإلقالع الحضاري 

 ).204، ص 1986(عمار،مستفیدا من المجال المعرفي للمدرسة في تطویر كفائتة. 

بدایة االهتمام باإلصالح بعد االستقالل إلى یومنا هذا:  - 3

    إن االهتمام باإلصالح التربوي في الجزائر لیس ولید الیوم بل هو قدیم جدید، قدیم مع مدرسة األمس 

وجدید مع مدرسة الیوم، ولقد برز هذا االهتمام منذ بدایة االستقالل في شكل نوایا وأمنیات مع عودة 

المدرسة إلى السیادة الوطنیة، ثم في شكل إجراءات كان الهدف منها تحویر النظام القائم آنذاك، وتكییف 

الظروف االنتقالیة التي كانت تعیشها المدرسة، ومحاولة  إزالة عوامل الغربة عنها، وجعلها تقترب شیئا 

فشیئا من المجتمع الذي یحتضنها، وقد وجد  هذا االهتمام التربوي سنده في االهتمام السیاسي الذي 

م فقد ألحت لوائح هذا المؤتمر على  1964أبرزته وثائق المؤتمر األول لجبهة التحریر الوطني عام 

المراجعة الثوریةللبرامج الموروثة على العهد االستعماري، كما ألحت على قضایا  أخرى تتعلق  خاصة 

بضرورة اإلسراع بتعمیم التعلیم، وجعله حقا متاحا لجمیع األطفال، وٕاقامة نظام دائم لمحاربة األمیة وتعمیم 

التكوین المهني، وٕاعطاء التعلیم التقني مكانة مفضلة في البرامج المدرسیة، باإلضافة إلى الدعوة إلى 

إنشاء لجنة وطنیة مكلفة بإعداد برنامج تعریب، یرمي إلى صیانة وتنمیة قیمنا الثقافیة والروحیة. 

ومن بین القضایا التي شملها االهتمام السیاسي بإصالحاألوضاع التربویة الموروثة محاربة الشیب الثقافي 

والتطبع الغربي الذین ساهما في غرس احتقار اللغة والقیم القومیة مت التأكید على التعلق بشخصیتنا 

العربیة اإلسالمیة. 
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 المتالحقة    ولوال هذا االهتمام السیاسي وما تولد عنه من إجراءات تربویة ما عرفت المدرسة التغیرات

التي لم تكن كافیة، ومع ذلك غیرت كثیرا من صفات المدرسة الموروثة، وحولتا من مدرسة في لجزائر إلى 

مدرسة جزائریة، أي أنها مهدت  لمیالد المدرسة المنتظرة، التي استقبل المجتمع النصوص المنشئة لها 

، ومما تجدر اإلشارة إلیه أن االهتمام باإلصالح والتطویر 1980 واستقل میالدها الفعلي  عام 1976عام 

قد استمر حتى بعد تعمیم نظام التعلیم، الذي غیر وجه الممارسة التربویة، وربط المدرسة بمحیطها 

 وبحقائق عصرها، وأزال التعلیم كثیرا من صفات السطحیة واللفظیة.

ومع ذلك فاإللحاح على تطویر لم یتوقف، بل ازداد في السنوات األخیرة بشكل ملحوظ، نظرا للتطورات 

 الهائلة في میدان المعرفة وطرائق التبلیغ، ومراعاة التحوالت السیاسیة واالقتصادیة المحلیة والعالمیة.

 غیر أن هذا اإللحاح على تطویر النظام وتحسین ظروف التمدرس یقي على مستوى الطموح، ولم یخرج 

من دائرة الرغبة النظریة واألمنیة المأمولة، والشيء الذي یدعو إلى االستغراب هو أناإلجماع حاصل على 

ضرورة االستمرار في إجراء عملیات اإلصالح والتطویر، خاصة في المسائل التي تأكدت الحاجة إلى 

معالجتها، والتي ال تنتظر رأیا  علمیا، أو نقاشا وطنیان ألنها تكاد تكون من البدیهیات، ومع ذلك بقي 

اإلصالح مجرد شعار نردده في كل لقاء، وال نعمل على تحریك الغدارة التي یعود إلیها أمر التنفیذ، ففي 

 72،ص ص 2003.(مهري،  إلى یومنا هذا عرفنا كثیرا من المحاوالت اإلصالحیة1988العشریة الماضیة منذ 

73( 

 ففي كل مرة وفي بدایة نشاط كل حكومة یطرح الموضوع، ویصور للناس على انه قضیة الساعة، 

وتشكل اللجان ویطلب منها النظر في قضایا تربویة معینة، أو في قضایا النظام بأكمله، وتضطلع اللجان 

بمهامها، وتنجز ما طلب منها، ثم یتوقف كل شيء بعد تقدیم الملفات، والتقاریرٕالى المعنیین، وحین تظهر 

حكومة جدیدة أو یعین وزیر جدید یطرح الموضوع مرةأخرى، وتشكل لجان یعهد لها بدراسة جوانب 

الموضوع، فتعكف على الدراسة، وجمع المعلومات وتحلیل األوضاع، ثم تدون ما وصلت إلیه من نتائج 

واقتراحات في تقاریر مفصلة، تقدم إلى المعنیین كالعادة، فتضاف إلى التقاریر السابقة، وتوضع كلها  في 

 ).72،73،74، ص،ص،ص 2003. (مهري، حیز معین، ثم یتوقف األمر هنا وهكذا

 الذي أسندت إلیه مهمة مراجعة واقع المنظومة 1996   باإلضافة إلى إنشاء المجلس األعلى للتربیة سنة 

التربویة، من خالل مناقشة المبادئ العامة للسیاسة التربویة، وٕاصالح التعلیم، وهي المهمة نفسها التي 
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تولتها اللجان المشكلة لهذا الغرض، هذه الهیئات جمیعها عقدت جلسات عمل وفحصت واقع التعلیم 

سیاسیة ونظاما ونتائج، ودرست أوضاعه ومناهجه وأسالیب عمله، وطرحت في تقاریرها عددا من 

 اإلشكاالت، وجملة من االقتراحات والحلول التي تعالج الوضع، وتسعى  إلى تطویره.

   وكان بعض االقتراحات هاما ومفیدا، ولكن الحكومة لم تلتفت إلى هذه التقاریر، ولم تنفذ أیا منها فبقیت 

مركونة في مكاتب المسؤولین تنتظر من یخرجها إلى التنفیذ ولم تعرض للنقاش العام، ولعل هذا هو 

الوضع الذي وجدت علیه المسیرة المدرسیة، والنظام التعلیمي في سنوات االنفتاح، وهو الذي دعاني غلى 

تسمیة هذه المرحلة بمرحلة التسیب في مجال تسییر أمور التربیة كما سیأتي بیان ذلك، الن ما یالحظ هو 

 فقدان الوضوح في االتجاه والجدیة في التناول واالرتجال في القرار.

    وقد برز االتجاه الهادف إلى التغییر بشكل واضح طوال هذه المرحلة التي استمرت إلى سنة 

السنة التي شكل فیها رئیس الجمهوریة اللجنة الوطنیة إلصالح منظومة التربیة  والتكوین، التي 2000

، هذا الوضع الذي عاشته مسیرةالمدرسة في نهایة القرن العشرین وبدایة 2001أصدرت تقریرا شامال عام 

القرن الواحد والعشرین، هو الوضع الذي تسمیه مرحلة التسیب في تسییر شؤون التربیة، وفي ممارسات 

التغییر التي أعطى لها مصطلح اإلصالح، كما عبرت عنه الوزارة، إنها مرحلة طرحتها ظروف االنفتاح 

إلى یومنا هذا، وهي المرحلة التي فقد  2003السیاسي المفاجئ، الذي جعل البالد حائرة في آمرها من 

فیها النظام التعلیمي استقراره ووضوح اتجاهه، وهو األمر الذي جعل هذه المرحلة تسمى بمرحلة التسیب 

في تسییر علیها، وال هیئة علمیة تعتمدها في اتخذ المواقف والقرارات لذلك أصبحت اإلجراءات المتخذة 

إجراءات تتسم باالرتجالیة، والدلیل على ذلك شعور المسؤولین بأن نظام  التعلیم بحاجة إلى مراجعة، 

ألنهم  غیر راضین بالوضع القائم، لذا شكلوا المراجعة الوضع لجانا عدیدة، أسندوا إلیها مهمة المراجعة 

واإلصالح وقامت هذه اللجان المشكلة بما طلب منها اقتراحات وحلول ویبقى الوضع یتأرجح بین الدعوة 

، وهي المرحلة التي انطلق فیها 2003إلى التغییر وبین االستمرار في التعامل مع الواقع كما هو إلى سنة 

تطبیق إجراءات اإلصالح التي دعا إلیها تقریر لجنة اإلصالح األخیرة، ذلك التقریر الذي اعتمدته الوزارة 

م، وسمت الوزارة ما كانت تنفذه إصالحا، وفي 2003وشرعت في تنفیذ ماورد فیه من أفكار منذ سنة 

 التي كانت تنفذها ال یمكن اعتبارها إصالحا ألنها لم تصلح وضعا فاسدا، وفي هذه تالحقیقة أن القرارا

المرحلة شهد التعلیم عددا من إجراءات التغییر التي كان الهدف منها التحول من وضع قائم إلى وضع 
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، ص،ص 2016. (فضیل، أراده المسؤولین أن یكون وضعا مغایرا لما هو قائم من غیر أن یرفق  هذا التغییر

82،81.( 

 : - إجراءات تغییر اإلصالح في الجزائر4

    اإلجراءات التي تم اإلقدام علیها في هذه الفترة نستعرضها فیما یلي:

  اإلجراء الخاص بالتخلي عن العمل بنظام األمریة الرئاسیة المحددة لمبادئ النظام التعلیمي، وتبعه

 إجراء خاص بالتخلي عن نظام التعلیم األساسي من خالل العودة إلى النظام القدیم.

  اإلجراء الخاص بالتخلي عن التكوین األولي للمعلمین، وٕالغاء التعامل مع لمعاهد الخاصة بتكوین

 المعلمین و االستغناء عنها.

  القرار الخاص بتنزیل تعلیم اللغة الفرنسیة من السنة الرابعة إلى السنة الثانیة ثم نقلها إلى السنة

 الثالثة.

  اإلجراء الخاص بفرنسة الرموز والمصطلحات المستخدمة في تدریس الریاضیات في مرحلة التعلیم

 األولي، وامتد هذا اإلجراء إلى المرحلة الموالیة.

 .إلغاء نظام المراقبة المستمرة في تقویم أعمال التالمیذ في المرحلة، وتعویض ذلك بامتحان وطني 

 .قرارٕانشاء الدورة االستدراكیة في امتحان نهایة التعلیم االبتدائي، وقد ألغیت هذه الدورة 

 .إلغاء شعبة العلوم الشرعیة من شعب التعلیم الثانوي 

 .تحویل مؤسسات التعلیم التقني إلى مؤسسات عادیة، واالستغناء عن برنامج التعلیم التقني 

 .فرض كتاب خاص بأطفال السنة األولى للتعلیم التربیة المدنیة 

  إلغاء البرامج التي كانت مطبقة في التعلیم األساسي، والخاصة بالعمل، والیدوي، والتربیة

التكنولوجیةمراجعة هیكلة التعلیم اإللزامي بحذف سنة من مرحلة التعلیم االبتدائي وٕاضافة سنة إلى 

 )84، ص2016فضیل، التعلیم المتوسط.(

  من بین اإلجراءات إقرار نظام التعلیم الخاص بفتح المجال للمستثمرین أن ینشؤوا مدارس خاصة في

 مختلف المراحل.

  من اإلجراءات التي دخلت حیز التنفیذ: فتح المجال للمؤلفین األحرارأن یسهموا في إنتاج الكتب

 المدرسیة، من خالل تخلي الدولة عن االحتكار في مجال التألیف المدرسي.
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هذه جملة من اإلجراءات التي نفذت في هذه الفترة، وهذه هي الوجهة التي حددت لنظام التعلیم، هذا وٕاننا 

حین تستعرض ما تم في هذه المرحلة نجد أن نظامنا التعلیمي ال یزال لم یهتد إلى أسالیب تنظیمیة 

ومناهج تعلیمیة تحرر المدرسة من األوضاع المتدنیة، وتدفع القائمین علیها إلى المزید من التفكیرفي 

وضع إستراتیجیة واضحة المعالم، تعالج اإلشكاالت التي تشد التعلیم إلى الوراء وتعوقه عن التقدم وترسم 

خطة تربویة لمجابهة التحدیات والرهانات التي أصبحت تدعو إلى بذل المزید من التفكیر الذي یجعل 

نظامنا التعلیمي في مستوى التحدیات، ویكسبه القدرة على مواجهتها، والعمل على إخراج قطاع التربیة من 

 )84،83، ص،ص 2016(فضیل، جوانب األمة التي أصبح فیها. 

    یعّد المقطع التعلیمي من أهم المرتكزات لبناء المقاطع التعلیمیة، وهو عبارة عن مجموعة مرتبة 

ومترابطة من األنشطة، والمهمات، وتتمیز بوجود عالقات تربط بین مختلف أجزائه المتتابعة من اجل 

إرساء موارد جدیدة، وتحقیق مستوى من مستویات الكفاءة الشاملة، وتحقیق كفاءات ختامیة معینة، وقد 

 بّین المقطع الخطوات التالیة:

   تحلیل قبلي للمادة الدراسیة، بدراسة الكفاءة الشاملة والكفاءات الختامیة ویحدد مدى مساهمة المادة في 

تحقیق الملمح الشامل، مع ضبط مركبات الكفاءة الختامیة، وضبط الموارد المعرفیة والمنهجیة المستهدفة 

كما اعتمد على ضبط القیم والكفاءات العرضیة، ضبط الوضعیات، انطالقا من الوضعیة االنطالقیة 

لتوجیه وضبط التعلیمات بدأ بوضعیات مشكلة بسیطة لممارسة الفعل التعلیمي، وأخرى لتعلم اإلدماج 

 ).2016(وزارة التربیة الوطنیة، وتقویمه وصوال إلى حل الوضعیة المشكلة االنطالقیة. 

 أهم المصطلحات الجدیدة التي ركز علیها برنامج مناهج الجیل الثاني: - 5

 هو ترجمة بیداغوجیة للغایات الواردة في القانون التوجیهي للتربیة، وهو مجموع ملمح التخرج :

الكفاءات الشاملة  للموارد إذا كان متعلقا بالتخرج من المرحلة ومجموع الكفاءات الختامیة، إذا كان 

 متعلقا بالمادة الواحدة.

 هو التعلیمات السنویة المبرمجة، لكنه ال یقتصر على تحدید المحتویات المعرفیة البرنامج السنوي :

بل یربطها ربطا بصفتها موارد ضروریة لبناء القیم والكفاءات العرضیة، وكفاءات المواد، ویقدم أنماط 

 الوضعیات تعلیمیة، ومعاییر التقویم، ومؤشراته، ومقترحا لتوزیع الحجم الزمني.
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 هدف نسعى إلى تحقیقه في نهایة فترة دراسیة محددة وفق نظام المسار الدراس، لذا الكفاءة الشاملة :

نجد كفاءة شاملة في نهایة المرحلة، وكفاءة شاملة في نهایة  كل طور، وكفاءة شاملة في نهایة كل 

 سنة.

 :جزء مهیكل منظم للمادة قصد التعلم، وعدد المیادین في المادة یحدد الكفاءات الختامیة التي المیدان 

 ندركها في ملمح التخرج.

 مرتبطة بكل میدان من المیادین المهیكلةللمادة وتعتبر بصیغة التصرف عما هو الكفاءة الختامیة :

 منتظر من التلمیذ في نهایة فترة دراسیة لمیدان مهیكل.

 هو تجزئة للكفاءة الختامیة المتناول، المضامین المعرفیة، توظیفها وتنمیة القیم مركبات الكفاءة :

 والكفاءات العرضیة المناسبة لهذه الكفاءة.

 هي المضامین المراد إرساؤها لتحقیق الكفاءة، والمستنبطة من المصفوفة الموارد المعرفیة :

 المفاهیمیة.

 هي أنماط مقترحة من الوضعیات التعلمیة، تمكن من التحكم في المعارف ةالوضعیات التعلیمي :

 واستعمالها، وتشمل كل مّركبات الكفاءة، وأنماط الوضعیات اإلدماجیة.

 معاییر ومؤشرات التقویم    : 

 هو حجم الزاویة لتقویم الكفاءات، وهو النوعیة التي ینبغي أن یتصف بها المنتوج، الدقة - المعیار:

 والوضوح، االنسجام، واألصالة.   

  هو الوجه العملي للمعیار، والمؤشر رمز ملموسا قابل للمالحظة، والقیاس.-المؤشر:

 النمط عبارة عن المواصفات التي یتمیز بها یتمیز بها نص عن غیره وتتناسب أنماط النصوص :

 موضوعاته، ولكل فن تعبیر عن ما یالئمه.

 وهي عبارة عن جدول یتضمن المیادین والكفاءات المصفوفة المفاهیمیة للمارد المعرفیة والمنهجیة :

 ).2016(وزارة التربیة الوطنیة،. الختامیة  للموارد

  - أهم ما جاء حول مناهج الجیل الثاني واهم المحاور لكیفیة بناء مناهجه6

 :أهم ما جاء حول مناهج الجیل الثاني 
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 تم إصدار مناهج الجیل األول بصفة سنة بعد سنة، مما جعلها تفقد االنسجام والتماسك بینها أما 

بخصوص اعتماد المقاربة بالكفاءات فقد تم تعزیز هذا الجانب في مناهج الجیل الثاني، وقد تم اعتماد 

 ، والمرجعیة العامة للمناهج 08/04ثالث مرجعیات إلعداد المناهج الجدیدة وأولها هو القانون التوجیهي 

والدلیل المنهجي إلعداد المناهج، وتم اعتماد مبدئي الشمولیة واالنسجام بین مناهج السنوات في جمیع 

 األطوار لمعالجة تفكك مناهج الجیل القدیم.

 أهم المحاور المعتمدة لهیكلة المناهج الجدیدة (كیفیة بناء المناهج :( 

     تم اعتماد أربع محاوالت لهیكلة المناهج الجدیدة وتم فیما یلي:

 : ویتضمن المصفوفة المفاهیمیة والتي تهدف إلى التجدید الشامل المحور المعرفي •

للموارد الضروریة لبناء الكفاءات المستهدفة، وتتكون هذه الموارد من معرف المادة والكفاءات 

العرضیة والقیم، وتشمل المهارات والسلوكات لبناء الكفاءات والمصفوفة المفاهیمیة تجمع المعرف 

األساسیة للمادة فالتعلم ینبغي أن یستهدف التحكم في الموارد، والطرائق والمساعي واإلجراءات، فهي 

بمثابة الدلیل الذي نتبعه في إعداد الوضعیات المشكلة، المخصصة للتحكم في المعرف األساسیة 

والطرائق ولمساعي واإلجراءات الضروریة لبناء الكفاءات الختامیة أي أنها بمثابة المخطط العام للمادة، 

كما ركزت على التنظیم المنطقي للمعارف، مع تقدیم منسجم مع خصوصیة المادة، والمفاهیم،والمحور 

 البیداغوجي وتضمن البنائیة واالجتماعیة والوضعیة اإلقلیمیة، والوضعیة االندماجیة وكذا التقییم.

شامل، تنازلیي ر: وهو بدوره یضمن تقارب وتالقي المناهج في وحدة شاملة، وتطوالمحورألنسقي •

 )2016.(وزارة التربیة الوطنیة، للمناهج وانسجام أفقي وعمودي للمناهج

: یشكل اختیار القیم ووضعها حیز التطبیق أول مصدر لتوجیه المنظومة التربویة المحور ألقیمي •

وغایاتها، وطبیعة المناهج واختیار مضامینها وطرائق التعلم وحسب ما جاء في المرجعیة العامة 

للمناهج فغن المنظومة التربویة الجزائریة علیها واجب إكساب كل متعلم قاعدة من اآلداب واألخالق 

(وزارة التربیة الوطنیة، المتعلقة بالقیم ذات بعدین وطني وبعد عالمي، تشكل  وحدة منسجمة متناسقة. 

2016   .( 

   وتعزیز عملیة اكتساب مجموعة من قیم الهویة الوطنیة المرجعیة وتعزیز عملیة اكتساب القیم 

العالمیة، وفي مجال قیم الهویة الوطنیة فإن الكفاءات المستهدفة یجب ان تنمى لدى المتعلم، ویجب تربیة 
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إسالمیة قاعدیة تعمل على تنمیة سلوك فردي و جماعي یتماشى و القیم النبیلة لإلسالم و روح العدل و 

 النظافة و الصحة و التضامن و حب العمل و االجتهاد و النزاهة و التسامح.

باإلضافة إلى تعلم القرآن الكریم و الحدیث الشریف ، كما یجب تعزیز قیم الهویة المتمثلة في اإلسالم و 

العروبة و األمازیغیة التي تساهم في بناء هویة التلمیذ، وتكسبه معالم تمكنه من فهم انتمائه إلى مجتمع 

 یتقاسم معه قیما مشتركة.

فیمكن لكل مادة أن تقدم للتلمیذ العدید من النشاطات التي تمنح فرصة تجنید هذه القیم، واالستفادة 

منها، وتعزیزها كما تمنحه أیضا فرصة إثراء ثقافته، وتحضیر نفسه للقیام بدور نشیط في مجتمع 

 دیمقراطي.

   إن اكتساب وتنمیة هذه القیم ككفاءات عرضیة، ینبغي أن تتم أساسا خالل تعلم كل مادة ولو أن 

هذه المواد تشترك في تنمیة روح النزاهة واإلتقان والتضامن والعمل والتسامح فغن لبعضها دور هاما في 

تحصیل هذه القیم كما هو شأن التربیة اإلسالمیة والتربیة المدنیة والتاریخ والجغرافیا على وجه الخصوص 

 الن القیم لدیها تغطي بدرجات مختلفة جزءا كبیرا من كفاءات هذه الموارد.

   ویمكن االنسجام العمودي للمناهج بین المراحل واألطوار والسنوات في تحدید ملمح التخرج من 

لمرحلة، وهو بدوره یتكون من خالل الكفاءة الشاملة خاصة بكل سنة، وهذه بدورها تتجزأ إلى كفاءات 

 ).   2016(وزارة التربیة الوطنیة، ختامیة تخص كل میدان من میادین المادة الواحدة. 

:  یمكن تحدید الكفاءات العرضیة، والقیم بدقة ضمن ما یسمى بتشاركیة المواد االنسجام األفقي •

حیث تصبح المواد وحدة منسجمة ومتناغمة فیما بینها التكوین ملمح تخرج للتلمیذ من أي مرحلة من 

. ( وزارة التربیة الوطنیة، مراحل المسار الدراسي للتلمیذ من أي مرحلة من مراحل المسار الدراسي للتلمیذ

2016.( 

    وعموما ومما سبق ذكره یتضح أن المحاور المعتمدة لبناء المناهج الجدیدة اعتمدت على محاور 

هدفت من خاللها إلى إعادة أو تعدیل المناهج، وذلك من اجل التوفیق بین القیم الفردیة والقیم الجماعیة 

القیم الموروثة والقیم العصریة، القیم الوطنیة وقیم الشعوب األخرى، وتحقیق التوازن بین قیمنا الخاصة 

وفي هذا اإلطار تشكل قیم الهویة الوطنیة كما حددتها المرجعیة العامة للمناهج، واإلطار المرجعي الذي 
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تنبثق منه القیم األخرى، وتصاغ قیم وترتبط بالحیاد وقیم ترتبط بالعمل والمحاسن المتعلقة به، وبالصرامة 

 والضمیر المهني.

 

 -األهداف و المبادئ األساسیة في كتابة وٕاعادة مناهج الجیل الثاني7

 األهداف األساسیة في كتابة مناهج الجیل الثاني 

 : لمعالجة الثغرات وأوجه القصور التي تم تحدیدها في مناهج السابقة.تعمل مناهج الجیل الثاني

امتثال المناهج المدرسیة للضوابط المحددة في القانون التوجیهي للتربیة والمرجعیة العامة للمناهج، والدلیل 

 المنهجي إلعداد المناهج.

 ).2016(وزارة التربیة الوطنیة،  تعزیز المقاربة بالكفاءات كمنهج إلعداد البرامج وتنظیم التعلیمات. 

 :المبادئ األساسیة إلعادة المناهج 

    المناهج التعلیمیة بنیة منسجمة لمجموعة من العناصر المنظمة في نسق تربطها عالقات التكامل 

المحددة بوضوح وٕاعداد أي منهج تقتضي بالضرورة االعتماد على منطق یربط األهداف المقصودة 

بالوضعیات، والمضامین واألسالیب المعتمدة لتجسیدها وربطها كذلك باإلمكانات البشریة والتقنیة والمادیة 

 وبقدرات المتعلم وكفاءات المتعلم، ویعتمد بناء المنهج على احترام المبادئ التالیة:

 الشمولیة ویعني بناء مناهج المرحلة التعلیمیة. -

 االنسجام، أي وضوح العالقة بین مكونات المنهاج. -

 قابلیة االنجاز، أي قابلیة التكیف مع ظروف االنجاز. -

 المقروئیة أي البساطة، ووضوح الهدف ودقة التعبیر. -

 الوجاهة أي السعي إلى تحقیق التنسیق بین األهداف التكوینیة للمناهج والحاجات التربویة. -

 )2016.(وزارة التربیة الوطنیة، قابلیة التقویم، أي احتواء معاییر قابلة للقیاس -
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ومن األمور التي یقتضیها إعداد المنهج أن یستحضر المعد مهام المدرسة في ذهنه، ویدرك جیدا هیكلة 

المنظومة، وتنظیم المسارات الدراسیة، فالمنهج هو نتیجة مسار طویل من اإلعداد، یحتوي على محطات 

 للمناقشة، والتشاور والتحریر.

   أما وثائق التأطیر الموجهة له، فهي القانون التوجیهي للتربیة والمرجعیة العامة للمناهج وتتلخص 

(وزارة التربیة المبادئ األساسیة للمناهج في الجانب األخالقي والفلسفي والمنهجي والبیداغوجي. 

 ).2016الوطنیة،

 مكونات وأسباب ظهور مناهج الجدیدة: ( الجیل الثاني)-8

 :مكونات ظهور مناهج الجیل الثاني 
 ملمح التخرج وتقسیمها من المستوى الشامل إلى السنوي: یمكننا من اجتناب تكدیس البرامج السنویة. -

 مصفوفة الموارد المعرفیة والمنهجیة لبناء الكفاءات. -

 الكفاءات العرضیة والقیم والمحاور المشتركة. -

 الجدول السنوي. -

وعموما یتضح أن مكونات المناهج الجدیدة اعتمدت على ملمح التخرج وهو یعتمد جمع جل الكفاءات 

الشاملة للموارد، وهو مستنبط من القانون التوجیهي للتربیة، كما یركز على مصفوفة  الموارد المعرفیة 

والمنهجیة لبناء الكفاءات،والتي تعمل بدورها إلى السعي نحو التطویر والتحسین للموارد الضروریة لبناء 

 الكفاءات المستهدفة.

   والكفاءات العرضیة وهي تعمل على كفاءة كل المواد وال تركز على مادة فقط بل تجمع على معالجة 

كل المعلومات فهي ال تختص بمادة فقط بل هي تنشر عبر جمیع المواد والقیم تسعى إلى نشر الهویة 

الوطنیة والعروبة، أما الجدول السنوي فهو مخطط شامل لبرامج دراسي ضمن مشروع تربوي یقتضي إلى 

تحقیق الكفاءة الشاملة لمستوى من المستویات التعلیمیة، وذلك انطالقا من الكفاءات الختامیة للمیادین 

ویبنى على مجموعة من المقاطع التعلیمیة المتكاملة، إذا هو بمثابة القاعدة األساسیة لتوزیع الموارد 

 )2016.(وزارة التربیة الوطنیة، المعرفیة على المقاطع

 :أسباب ظهور مناهج الجیل الثاني 
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     یعود سبب ظهور المناهج الجدیدة نتیجة غیاب الوثائق المرجعیة وهو السبب في اختالالت عدیدة: 

 - غیاب إطار مرجعي.

 لم تأتي بالتغییر البیداغوجي المنتظر من تبني المقاربة بالكفاءات. -

 نقص في التنسیق بین األطوار والمراحل التعلیمیة. -

 وضع حیز التنفیذ بطریقة مستعجلة. -

 غیاب البعد المنهاجي. -

 عدم توحید النمطیة في تقدیم المناهج وتناول المواد. -

 -إعادة بناء المناهج الدراسیة الخاصة بالمواد الدراسیة للسنتین األولى والثانیة ابتدائي:9

   إن إعادة بناء المناهج الدراسیة عملیة معقدة وحساسة یتحكم فیها عدد من العناصر التنظیمیة التي یتم 

تحدیدها بدقة كبیرة لضمان تماسكها الداخلي وترابطهما مع غیرها من البرامج، وتستدعي  هذه العملیة 

اتخاذ ترتیبات تنظیمیة كفیلة بضمان السیر الحسن لكل مرحلة من مراحل إعادة البناء، ولقد عمدت وزارة 

التربیة الوطنیة إلنشاء اللجنة الوطنیة للمناهج كجهاز جدید مكلف بتصمیم المناهج الدراسیة، وهي هیئة 

استشاریة تتولى إعداد تقاریر الخبرة العلمیة والبیداغوجیة عبر ما تصدره من أراء وتصوغه من اقتراحات 

 (وزارة التربیة الوطنیة).. بخصوص جمیع القضایا لمتعلقة بالبرامج الدراسیة

        فقد ركزت وزارة التربیة الوطنیة على:

 باعتبارها  التربیة على الدین اإلسالمي الحنیف، وعلى عقیدة الكتاب مادة التربیة اإلسالمیة: •

والسنة، تربیة تقوم بتنمیة استعدادات المتعلم الفطریة في المجاالت الفكریة، والروحیة، الخلقیة 

واالجتماعیة، تماشیا وخصائص نموه العقلي والنفسي، وتنشئته تنشئة قائمة على مبادئ العقیدة 

الصحیحة والسلوك القویم ومعاملة الطیبة، وذلك بغیة تنمیة الشعور باالنتماء لذا  الوطن واالعتزاز 

بثوابته وتعویده على ممارسة القواعد المنظمة للعالقات االجتماعیة، والتفاعل اإلیجابي مع المحیط 

الخارجي لحفظ الصحة الجسدیة والنفسیة والتوازن في الشخصیة وتستمد التربیة اإلسالمیة مواردها 

المعرفیة من المصادر األساسیة وهي القرآن الكریم، والسنة النبویة الشریفة، وهي تساهم في تنمیة 
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الرصید اللغوي من خالاللنصوص الشرعیة والتعبیر عن الرأي الموقف بالحجة والدلیل الشرعي 

 المناسب، وتنمي التواصل االیجابي مع استخدام أدوات الحوار البّناء.

: تحظى اللغة العربیةبمكانة متمیزة في منظومتنا التربویة باعتبارها اللغة الوطنیة مادة اللغة العربیة •

الرسمیة، ومكونا رئیسیا للهویة الوطنیة، ولغة التدریس لكافة المواد التعلیمیة في المراحل األولى من 

التعلیم االبتدائي، فهي بذلك كفاءة عرضیة ولذلك فإن التحكم فیها هو مفتاح العملیة التعلیمیة 

التعلمیة، وٕارساء الموارد وتنمیة الكفاءات التي یمكن للمتعلم من هیكلة فكره، وتكوین شخصیة 

 ).2016(وزارة التربیة الوطنیة، والتواصل بها مشافهة وكتابة في مختلف وضعیات الحیاة الیومیة. 

   لذا فإن منهج اللغة العربیة في هذه األخیرة یركز على التعبیر الذي لم یأخذ مكانته الالئقة في المناهج 

السابقة،إلى جانب االهتمام باالستماع، نظرا لدوره األساسي في هیكلة الفكر وصقل الشخصیة، وكأساس 

یبنى علیه الفهم الذي یمثل المفتاح النفاذ في كل التعلیمات وقاعدة لبناء كفاءة التواصل،التي طالما 

أهملت في منظومتنا التربویة، باإلضافة إلى ذلك فغن اللغة العربیة في هذه المرحلة تغذي البعد الثقافي 

 والوجداني وتغرس قیم األمة الجزائریة.

   وفي میدان فهم المكتوب وبعد التحكم في الحروف خالل الطور األول تركز المادة على قراءة نصوص 

متوسطة الطول مشكولة جزئیا قراءة صحیحة بتنغیم مناسب، حسب ما تقتضیه أنماط النصوص ومقامها 

وفهم معناها العام، والتعرف على خطاطات أنماط النصوص والتمییز بینها، وفهم التعلیمات وبناء الحكم 

 الشخصي وتذوق الجانب الجمالي فیها بالتفاعل معها، والتدریب على استعمال القاموس اللغوي.

    وفي میدان اإلنتاج تسعى المادة إلى إكساب التلمیذ فنیات كتابة نص منسجم معنى وبنیة، والوصول 

 به إلى جعل اللغة العربیة أداة ووسیلة تفكیره وتعبیره الیومي.

   وعلى هذا األساس تتولى اللغة العربیة مهمة إرساء الرصید اللغوي ودعمه لدى المتعلم، وذلك قصد 

 تحقیق الملكة اللغویة المهیكلة لفكرة منهجیته التي تمكنه من التحلیل والتركیب واالستنباط واالستقراء.

وعلیه فالمدرس مطالب بتغییر أسالیب ممارسة التعلیم داخل القسم، فیعتمد طرائق التعلم عوض التعلیم 

 .وهذا یقتضي منه تحسین معارفه في مجال تعلیمیة اللغات
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وقد ساهمت مادة اللغة العربیة في تحقیق الملمح الشامل ألنه ال یتحقق إال المتعلم متمكنا من لغة 

التدریس، وال یكون ذلك إال بالتحكم في میادین اللغة األربعة وهي: التعبیر الشفوي، فهم المكتوب، التعبیر 

الكتابي وال یأتي هذا التحكم إال بالممارسةالفعلیة للغة، مشافهة وكتابة في التعبیر عن األفكار والمشاعر 

والخبرات، باستعمال لغة عربیة سلیمة وبهذه الصفة تساهم في تحقیق الملمح الشامل للتخرج من التعلیم 

 ).2016 (وزارة التربیة الوطنیة، االبتدائي..

  :لم تعد المدرسة المصدر الوحید للموارد التي  یكتسبها المتعلم، وعلى هذا طبیعة الموارد المجندة

األساس، فهو یملك موارد شخصیة كالمهارات والقدرات وموارد خارجیة هي بمثابة روافد تساهم في بناء 

الكفاءات وتنمیتها ولتفعیل ذلك یجند المتعلم موارده اللغویة  من نحو وصرف وٕامالء والثقافة المتنوعة 

التي تهیكلها نصوص مناسبة من أنماط مختلفة تعكس القیم والمفاهیم المقررة في المنهاج، إال أن 

خصوصیة الطور األول من التعلیم االبتدائي تقتضي التركیز على إرساء أسس للغة، وهي قراءة الحروف 

 وكتابتها.

 اللغة العربیة في المدرسة الجزائریة كفاءة عرضیة مساهمة المادة في التحكم في المواد األخرى: •

لكونها لغة التدریس في مراحل التعلیمیة، والتحكم في اللغة أساسا لتحكم في المواد الدراسیة األخرى، التي 

تساعد على إثراء جوانب معرفیة متنوعة لدى المتعلمین وتمكن من تنمیة كفاءات عرضیة في مجال الفكر 

والثقافة، والمنهجیات والتواصل االجتماعي والفردي  فمن طریق اللغة یستوعب المتعلمون المفاهیم 

األساسیة، ویعتبرون عما لدیهم من أفكار في تفاعل في تفاعل مشترك مع الموارد الدراسیة المقررة ومن 

ناحیة ثانیة فغن المواد األخرى تساهم مساهمة فاعلة في إثراء الرصید اللغوي للتلمیذ، وتمكنه من توظیف 

 مختلف المفاهیم في وضعیات مناسبة.

 هي اختیار بیداغوجي یقتضي الربط بین التلقي واإلنتاج ویجسد النظر إلى اللغة المقاربة النصیة: •

باعتبارها نظاما ینبغي إدراكه في شمولیة، حیث یمثل النص البنیة الكبرى التي تظهر فیها كل 

المستویات اللغویة والصوتیة والداللیة والنحویة والصرفیة واألسلوبیة بهذا یصبح النص المنطوق أو 

المكتوب محور العملیة التعلمیة، ومن خاللهما نتمنى كفاءات میادین اللغة ویتم تناول النص على 

 ).2016(وزارة التربیة الوطنیة، . مستویین: المستوى الداللي، المستوى النحوي

تساهم التربیة المدنیة في التعلیم االبتدائیفي تكوین المتعلم على المواطنة وٕاعداد مادة التربیة المدنیة: •

الفرد للحیاة إعداد یؤهله للعیش كمواطن یشعر بالمسؤولیة، و یعني التزاماته اتجاه مجتمعهن ویساهم 
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في بنائهن فیكسب قیم الهویة و القیم الروحیة و المواطنة التي تربط التلمیذ بمجتمعه ووطنهن والتي 

یتعین على المدرسة تنمیتها لدى المتعلم حیث یبدأ في ممارسة ماله من حقوق، و یؤدي ما علیه من 

واجبات و ینمي حسه المدني و قدرته على التكیف مع الوضعیات المطروحة في محیطه االجتماعي 

 و التعلق بوطنه و التفتح على العالم.

كما تهدف التربیة المدنیة في هذه إلى تنمیة ثقافة الدیموقراطیة لدى المتعلم باكتسابه مبادئ النقاش  -

والحوار و قبول رأي اآلخر، و نبد التمییز العنصرین و العنف و احترام المؤسسات الوطنیة     

والهیئات الدولیة و اإلقلیمیة، و تتكامل التربیة المدنیة مع كل المواد المدرسیة تأثیرا و تأثران و تشكل 

مواردها المعرفیة وسیلة من وسائل بناء السلوك االجتماعي السلیم لدى المتعلم ال غایة في حد ذاتها 

و قد هیكلت هذه المعارف ثالث میادین تماشیا و خاصیتها اإلیستمولوجیة و نمو المتعلمین في كل 

مستوى  وهي میادین الحیاة االجتماعیة، میدان الحیاة المدنیة و میدان الحیاة الدیموقراطیة 

 والمؤسسات.

إن إدراج مادة التربیة و التكنولوجیا في جمیع مستویات التعلیم :مادة التربیة العلمیة و التكنولوجیة •

االبتدائي، كان بغرض تحقیق غایات تستهدفها منظومتنا التربویة لمسایرة التطور المتسارع للحیاة في 

شتى المجاالت، و هذا یتطلب تنشئة األجیال على التكیف مع الحیاة العصریة المشبعة باالبتكارات 

التكنولوجیة، و توسیع إدراكه لجسمه، و للزمان و المكان و األشیاء، و تنمیة ذكائه و شعوره، ومهارته 

الیدویة و الجسمیة و الفنیة حسب ما جاء في القانون التوجیهي للتربیة، و یتحقق ذلك بممارسة 

أنشطة ذات طابع استكشافي عملي التنمیة اتجاههم نحو التفكیر العلمي الناقد، و الحصول على ثقافة 

علمیة و تكنولوجیة تؤهله لالندماج في العالم، و بناء تصورات صحیحة، تمثل الظواهر بأكثر 

موضوعیة و عقالنیة، و تنمیة القدرات المتعلقة بالمالحظة التساؤل، صیاغة الفرضیات وتجربتها 

وتحلیل الوثائق، كما تساهم المادة في تحقیق الملمح الشامل من المعارف العلمیة و القیم و المواقف 

التي تمكنه من ممارسة المواطنة، كما أنها تحدد طبیعة الموارد المعرفیة و المنهجیة الضروریة 

إلرسائها، و قد نظمت هذه الموارد میادین مهیكلة للمادة و تتمثل في: اإلنسان و الصحة، اإلنسان 

والمحیط، المادة و عالم األشیاء، الفضاء و الزمن، الفیزیاء و الكیمیاء، البیولوجیا و التكنولوجیا، حیث 

 تبرز على شكل أبعاد تحمل تلك المضامین المعرفیة.
وتساهم المادة في تزوید اللغة العربیة بالمصطلحات العلمیة و تضمن دقة المفاهیم، و یناء الفكر 

 )2016وزارة التربیة الوطنیة،الناقد و التعلیل و التركیب و االستنتاج و االستدالل و المنطق.(
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وتوظیف األدوات الریاضیة من قواعد الحساب و ترسیخ مفاهیم التقدیر الكمي و القیاس، والمعلمة 

 في الفضاء و الزمن، و تساهم في تقدیر الكتل، و المدة الزمنیة، و درجة حرارة الجو.

 مادة التربیة الموسیقیة: •

تهدف مادة التربیة الموسیقیة في المرحلة االبتدائیة إلى اإلیقاظ النفسي و الفكري للطفل، و تنمیة الذوق 

 الجمالي لدیه، و السمو بالعواطف،و اكتشاف المواهب، و تنمیة دقة السمع، و الترفیه عن النفس.

و التربیة الموسیقیة في هذه المرحلة من أهم األنشطة التي ینبغي على المربین التركیز علیها، لكونها أداة 

 اتصال و تواصل و تعبیر.

و علیه فإن التربیة الموسیقیة تقوم بوظیفتین أساسیتین: تربویة و فنیة، إنها تعمل على تنمیة التكامل 

الفكري و الوجداني في شخصیة التلمیذ، و تصرف الطاقات الزائدة لدى الطفل بالتعبیر الفني، و تغرس 

 فیه االنسجام و روح العمل الجماعي، و المشاركة الوجدانیة مع اآلخرین.

 تساهم التربیة الموسیقیة في تحقیق الملمح الشامل من خالل:

 نشر جو المرح و السرور في الوسط المدرسي. -

 تعزیز الثقة في النفس لدى التلمیذ، و تعویده على النظام و ممارسة میوله الفنیة و الجمالیة. -

 تنمیة الرصید اللغوي من خالل األناشید و األغاني التربویة، و تنمیة تذوق اإلیقاع الشعري. -

 تدریب األذن على التمییز بین األصوات، و اللسان على النطق السلیم. -

تنمیة كفاءة اإلصغاء، السیما في السنة األولى التي یعتمد فیها المتعلم على السمع قبل أن یتمكن من  -

 القراءة.

تدریب المتعلم على تركیز االنتباه بفضل ما یسمعه من أغان تربویة، و ما یصاحبها من إیقاع   -

 ولحن.

طبیعة الموارد: التي یتضمنها البرنامج، فإنها تركیز كان على الجانب التربوي التهدیبي (تربیة الذوق)  -

إلى جانب مجموعة من المعارف الموسیقیة البسیطة التي تساهم في بناء شخصیة المتعلم، مثل: 

 مفاهیم الصوت و قسماته.

 مفاهیم تتعلق باللغة الموسیقیة. -

 )2016وزارة التربیة الوطنیة،مفاهیم تتعلق بأدبیات الموسیقى: كالقوالب الموسیقیة.( -

 مادة الریاضیات للسنتین األولى و الثانیة ابتدائي: •

84 
 



 الفصل الثالث:                    متطلبات مناھج الجیل الثاني من اإلصالح التربوي
 

الریاضیات وسیلة لتكوین الفكر، و أداة الكتساب المعارف، فهي تساهم في نمو قدرات التلمیذ 

الذهنیة و تشارك في بناء شخصیته و دعم استقاللیته و تسهیل مواصلة تكوینه المستقبلي، كما تمكن 

التلمیذ من اكتساب أدوات مفهوماتیة و إجرائیة مناسبة تمكنه من القیام بدوره بثقة و فاعلیة، في محیط 

اجتماعي تتزاید متطلباته أكثر فأكثر، و في عالم شمولي یتحول باستمرار، وهذا یعني أنها تضطلع بمهمة 

 تكوین العقل الناقد و تملیكه أدوات و مقاییس الحكم و المفاهیم المجردة.

إنها تساهم مع المواد األخرى في تحقیق ملمح التلمیذ، و یرمي تدریسها إلى تمكینه من اكتساب 

كفاءات قابلة للتحویل إلى مختلف المجاالت ( المواد األخرى، الحیاة الیومیة) لذلك ینتظر من تعلم 

 الریاضیات تحقیق اثنین، أحدهما ذو طابع تكویني ثقافي و اآلخر نفعي.

 :غایات تدریس الریاضیات في التعلیم االبتدائي 

یتمحور منهج الریاضیات في التعلیم االبتدائي حول المشكالت في مختلف المیادین، و الذي 

یتطلب دراسة منظمة لألعداد ( التعداد العشري، الحساب)، و لألشكال ( عالقات متعلقة بالفضاء) 

ولبعض المقادیر و قیاسها و في هذا الصدد، ال تبنى المحاور المتعلقة بهذه المحاور لذاتها، بل كأدوات 

 فاعلة كل المشكالت.

 تكمن صیاغة هذه الغایات في النقاط التالیة:

 تنمیة العقل الناقد لدى المتعلم، و تملیكه أدوات و مقاییس الحكم، و مفاهیم الصحیح و الخطأ. -

تأهیل المتعلم لمواجهة متطلبات الحیاة العصریة و حل المشكالت التي تستعرضه بمنهجیة عقالنیة  -

 وموضوعیة.

 المساهمة في بناء شخصیة المتعلم، و توسیع ثقافته، و دعم استقاللیته. -

 :مساهمة المادة في تحقیق الملمح الشامل 

تتضمن الكفاءات العرضیة المساعي الفكریة و المنهجیة المشتركة بین مختلف المواد التي یسعى 

إلى جعل المتعلم یكسبها أثناء مساره الدراسي، و الریاضیات كباقي المواد، تسهم في تحقیق بعض 

 الكفاءات العرضیة إسهاما مباشرا، و بشكل غیر مباشر بالنسبة لبعضها اآلخر.

فتعلم الریاضیات في المرحلة االبتدائیة، یقوم على البحث و االستكشاف، و المالحظة و التجریب 

و التحلیل، و االستدالل و التبریر و النقد و التخیل و تشجیع الفضول العلمي، و االستعمال الفعال 

 للتكنولوجیات الحدیثة.
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أما في المجال المنهجي فإن مادة الریاضیات تعمل على اكتساب التالمیذ استراتیجیات العمل 

الفعال كالتخطیط، و تنظیم المعطیات و جمعها و تصنیفها، و تجنیدها في حل المشكالت و تحویلها إلى 

 مواقف إلى واقف معیشة.

كما ینبغي أن تعطي أهمیة للممارسات الیدویة ألشیاء ملموسة في األنشطة المقترحة على 

التالمیذ لمساعدته على وضع تصورات لوضعیات تعتمد سندا كتابیا، یمكن في السنتین األولى و الثانیة 

 االرتكاز على ألعاب أو على تجارب تتحقق فعال بأشیاء ملموسة.

 و هذا ال یعني أن المعالجة الیدویة هي التي تشكل النشاط الریاضي، بل األسئلة التي تثیرها   

و النشاط الذهني الذي ینتج عنها، و على هذا األساس أعطیت األسبقیة لحل المشكالت في التعلیمات   

و في مجال القیم و المواقف، یساهم تعلم الریاضیات في احترام القواعد، و النجاعة و الدقة، و ترسیخ قیم 

العدل و اإلنصاف و التضامن، و التعاون و الصدق، و تذوق الجمال و تعزیز قیم الجد و االجتهاد     

 و المثابرة و تقبل رأي اآلخر.

 مادة التربیة التشكیلیة للسنتین األولى و الثانیة ابتدائي: •
 التي تساعد على التعبیر و التواصل، و قراءة و فهم الرسائل نالفنون التشكیلیة هي لغة األشكال و األلوا

المرئیة و انتاجها بلغة فن الرسم و التلوین و التصمیم. كما تساعد على اكتساب ثقافة جمالیة، إلى جانب 

ذلك، فهي تنمي األحاسیس و المشاعر الذاتیة، مما یجعل المتعلم متفتحا على العالم الحّسي، و منسجما 

معذاته، و مع مختلف األحاسیس المتمثلة في التعابیر الفنیة التشكیلیة، كما أنها تنمي ذكاء المنتج 

 والمتلقي، و تساهم في تكوینه الثقافي و االجتماعي، و ترقي ذوقه الجمالي.

 وحتى تكون التربیة التشكیلیة فاعلة، البد من التفتح على التحف الفنیة المتوفرة في المحیط الثقافي 

 للتلمیذ، و االحتكاك بها من خالل زیادة األماكن الثقافیة و الفنیة.

  :في المرحلة االبتدائیة تهدف إلى تنمیةاالنتباه و اإلدراك الوجداني غایات التربیة التشكیلیة

 .والتخیل، و تنمیة القیم الجمالیة
و تساهم التربیة التشكیلیة في تحقیق الملمح الشامل، من خالل إثراء اللغة العربیة، و المساهمة في  -

 معرفة التاریخ الفني لألمة، و اإللمام بموروثها الحضاري.

أما طبیعة المعارف التي توظفها المادة، فإنها وفق ما نص علیه القانون التوجیهي للتربیة مهیكلة في  -

 میدانین: الرسم و التلوین، و فن التصمیم ال سیما الخط العربي.
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 التربیة البدنیة و الریاضیة: •
 حركیة تإن التعبیر الحركي لدى طفل المرحلة االبتدائیة، بكل ما یتضمنه من تصرفات و سلوكیا

عفویة، خاصة تلك التي تكتسي صیغة اللعب، من تصمیم حیاته، فهو یواكب نموها السریع و یسعى من 

 خالله إلى إثبات ذاته و تأكیدها في المحیط الذي یعیش فیه.

و األفضل أن یجد امتداده في إطار منظم و مهیكل تراعى فیه خصوصیات و ممیزاته و حتى إمكانیاته 

 في صیغة اللعب تالبدنیة، و هذا ما تتضمنه حصة التربیة البدنیة التي تبقى الفضاء األول لتعلیما

شریطة أن یتناولها المعلم مع تالمیذه في قالب تعلمي هادف، بعیدا عن التصور المبني على منطق 

التلقین و التدریب، و ما یتطلبه من ممیزات و خصوصیات، تجعل من معلمي المدرسة االبتدائیة ینفرون 

منها، و یعزفون حتى عن القیام بألعاب بسیطة العتقادهم أن تسییر الحصة یستدعي المشاركة مع 

التالمیذ و القیام بحركات أو تمارین تتطلب منهم مجهودا عضلیا أو درجة من التنسیق و التوازن، یرون 

تحقیقها صعبا، بینما الواقع یجعل من المعلم مرافقا و مرشدا للتالمیذ من خالل سیرورة التعلم، محفزا     

و مشوقا، داعیا إلى تحقیق األهداف المنشودة باقتراح مجموعة حلول عبر مسالك متعددة یجد فیها كل 

 تلمیذ مبتغاه، لیصل إلى ما یصبوا إلیه ضمن منطق تعلیم و تعلم.

تبقى التربیة البدنیة شرطا أساسیا لمواكبة المسار الدراسي، باعتبارها تربیة مالزمة للطفل بأبعادها  -

الحركیة، الحسیة و الفكریة و االجتماعیة، إنها ال تمنح الصحة المتمثلة في تنمیة العوامل التنفیذیة( 

سرعة، مقاومة، قوة، مرونة، دقة) الضروریة للفرد الفاعل فحسب، بل تتدخل بقدر كبیر في تنمیة 

وتطویر الجانب المهاري بكل أبعاده ( التحكم، اإلدراك، التنسیق، التوازن، الهیكلة، االستجابة)، و كذا 

 في تكوین و بلورة شخصیة الطفل الّذاتیة و االجتماعیة، و تجد داللتها في:

 انطالقا من أن األنشطة البدنیة مبنیة على تنوع اللعب الذي یجب امتداده في النشاط :يالبعد الوظیف 

المعتاد للفرد، فإن التربیة البدنیة بارتكازها على األلعاب ضمانا للتوازن الوظیفي الحقیقي، في إطار 

تنمیة متناسقة لكامل الجیم و األجهزة الحیویة ( الدموي و التنفسي) خصوصا، و عن طریق الحركات 

القاعدیة (جري، مشي، رمي، وثب) تسعى إلى تطویر الجهازین الحركیین ( العضلي، العظمي) 

فتمنح الطفل إمكانیة تقویم هیأته و تدعیم هموده الفقري متجنبا بذلك آثار الّساعات الطوال التي 

 یقضیها على مقعد الدراسة.
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 :عن طریق ممارسة األلعاب یتمكن الطفل من التعرف على امكانیاته البدنیةو مقدرته البعد النفعي 

على التحكم في األشیاء، متخلصا من الشوائب و الحركات الزائدة، فیكون ذلك بأقل تكلفة للجهد 

 وصرف للطاقة.

 :حین یوضع التالمیذ في حصة التربیة البدنیة أمام وضعیات إشكالیة تمثل عوائق  البعد الخلقي 

 وحواجز بالنسبة له یجد نفسه ملزما لتخطیها و التغلب علیها.

فهو بذلك معرض للظفر و الفوز أو تمثل الفشل و آثار االنهزام، و تساهم المادة في تحقیق الملمح 

 الشامل من خالل:

 – تسهیل النمو الحركي من خالل تطویر التحكم في الجسم و عمل األطراف و مدى تكاملها.

- اكتشاف جسمه و أجهزته الحیویة وظائفها و تأثیر الجهد علیها من جهة و مقاومتها من جهة 

 أخرى.

- إدراك أهمیة العمل الجماعي في إطار من األمور المسلمة بها عالمیا أن المناهج المدرسیة ال 

تتصف بالجمود و أنها تخضع دوریا إلى تعدیالت ظرفیة في إطار تطبیقها، و تعدیل مضامینها 

أحیانا، بما یفرضه التقدم العلم و التكنولوجي، إلدراج معارف جدیدة أو موارد دراسیة جدیدة         

وتعدیالت تقتضیها أحكام القانون التوجیهیة، و إدخال تحسینات عن طریق تعزیز االختبارات 

المنهجیة و تعمیقها،  و مقاربة نسقیة شاملة تمكن من تحدید مالمح اإلخراج من المرحلة و الطور 

 ).2016.(وزارة التربیة الوطنیة، وذلك قصد معالجة نقائص تلك المناهج التي أعدت في ظروف استعجالیة

  اإلطار العام للوثیقة المرافقة لمناهج التعلیم االبتدائي: -10

 :إن الوثیقة المرافقة شقیقة المناهج، ترافق إعدادها مرافقة لصیقة، موجهة أساسا دور الوثیقة المرافقة 

إلى المدرسین، لكنها تهتم أیضا بمؤلفي الكتب المدرسیة و معدي االختبارات، باإلضافة إلى أولیاء 

  تتمثل في:هالتالمیذ و الباحثین و كل مهتم، و علیه فإن و وظیفت

 :بالنسبة للمدرسینأ. 
-  تمكین القارئ من الفهم الموحد للمناهج من خالل التعاریف و التعالیق و الشروح كلما اقتضت 

 الضرورة ذلك.

 -  شرح المعارف و الممارسات المرجعیة التي تقتضیها المادة في مستوى معین.
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 المبنیة على اكتساب ت-  تیسیر تطبیق المناهج على المدرسین باحترام االختیارات: التعلیما

 الكفاءات.

 المتكسبة فردیا أو في إطار جماعي، في إطار المقاربة البنیویة االجتماعیة.ت- التعلیما

 المبنیة على أساس المادة، و النسقیة في آن واحد، قصد إدراج و تنمیة الكفاءات ت- التعلیما

 العرضیة.

 - تربیة الفرد على القیم.

 الضروریة التي تمكن المدرس من المبادرات البیداغوجیة، و تقدیم تعلیم مبدع   ت-  توفیر المعلوما

 و تكییف محتویات الكتب المدرسیة لواقع قسمه مع احترام األهداف المسطرة في المناهج.

-  وصف مسار تحقیق األهداف على مستوى القسم إلى جانب ذلك فهي تقدم الجانب العملي بإجراء 

 حصة تعلیمیة وفق منطق جدول البرامج السنویة من تحدید الكفاءة المراد بنائها إلى غایة تقسیمها.

 ب. بالنسبة لمعدي الكتب و الوثائق التربویة:

إنشاء دفتر أعباء بیداغوجي یحتوي على مؤشرات تمكن من تنظیم التعلیم و التعلم و تقییماتها  - 

 وذلك وفق االختیارات المنهجیة و البیداغوجیة للمنهاج أي: 

مدخل للكفاءات، مقاربة البنیویة االجتماعیة، نظرة نفسیة منهجیة، من الضروري أیضا أن تقدم 

(وزارة التربیة الوثیقة المرافقة مرجعیاتها النظریة التي تبرر القرارات المنهجیة و البیداغوجیة المتخذة 

 ).2016الوطنیة،
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 خالصة الفصل:

من خالل ما توصلنا إلیه یتضح أن القائمین عن اإلصالح في مجال التربیة و التعلیم في 

الجزائرمازالوا ینظرون إلى اإلصالح التربوي على أنه مجرد إصالح و تغییر وتعدیل في الكتب والدروس 

والبناءأما اإلصالح الحقیقي المطلوب هو مواكبة التحوالت التاریخیة الجدیة، و السعي إلى بناء قدرة 

الشعوب الجزائریة على الدخول في التنافس و الرقي الحضاري، والثقافي مع مختلف المم و الشعوب 

 األخرى.

فتدفق اإلصالحات التربویة في الجزائر لم یأت شكلیا، أو نقاط على الورق، بل یجب علیها اعتماد مبدأ 

النقد الذاتي أو التقییم الذاتي، للنهوض باإلصالح التربوي، فیجب على السیاسیین التربویین أن یبحثوا عن 

أسباب الفشل  في التعلیم، و بذلك تسعى جاهدة إلى العمل و التطویر لكي تحقق التحوالت النوعیة في 

مختلف المجاالت، فالعصر اآلن یواجه أكبر قفزة نوعیة، و االنتقال إلى عمق هذا التطور، و بهذا على 

المجتمع الجزائري أو على اإلصالح التربوي الجزائري أن یركب أمواج الحضارة و یسعى إلى النهوض 

 بالتعلم و الرقي به موكب التطور و التجدید وفق أسس علمیة مدروسة.
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 مراجع الفصل

ب): 2003استیتیة دالل ملحس ، و سرحان عمر موسى ( -1 ة ئكةذاهي  دار وائل للنشر ،ئكةجخيخئ

 ،عمان. 1والتوزیع، ط

ب): 2006بطانیة رزق فایز ( -2 ث ئكةذاهي ه لمئ  ، عمان.1عالم الكتب الحدیث، ط، ئك

شإلج ئكةذاهى غى ئكعئكل ئكتئكت ):1998البیالوي حسن حسین ، ( -3  عالم الكتب للنشر والتوزیع، د ،ئأل

 ط، القاهرة.

ب هئكةعكيل):2005جرجس مشال جرجس( -4 ة ئكةذاي شضكحئ ل ، 1 دار النهضة العربیة، ط،لعجل 

 بیروت.

م ): م2008حرقاس وسیلة ( -5 ل ة ص ؟ئ ب ائكقفئ ذا لقئ ب ئآلهكو ئاةخئئى كةضايف ئك لى ئكزم لعك و ؤعخئخ  خ

لفةس لعكل هئك ا ئك ب ئكجخيخب حز ة ئكةذاهي شإلحئ ، مجلة العلوم اإلنسانیة جامعة ومتنوري، قسنطینة، ئأل

 .30العدد 

ب):2006حمادات محمد حسین ( -6 ث ئكةذاهي ه لمئ  دار حامد للنشر واالتوزیع، عالم الكتب الحدیث، ،ئك

 ، عمان.1ط

ب ˇ): 2009حمدات محمد حسن ( -7 ث ئكةذاهي ه لمئ  ،عمان.1 دار الحامد للنشر والتوزیع ،طئك

بˇ):2009حمدي علي أحمد( -8 لئظ ئكةذاي   ، مصر.1 دار المعرفة الجامعیة،ط عكل ئجة

ا ئكةعكيل): 2007الخوالدة محمد محمود ( -9 ليل ئكقةئ ش ب هة ث ئكةذاهي ه لمئ ؟ ئك ز امئ ز  دار المیسر ،آ

 ، عمان.2للنشر والطباعة، ط

ث ˇ)، 2011الخوالده ناصر احمد ، عبده یحي اسماعیل ( -10 ه لمئ زمزم ناشرون ئك

 ،عمان.1وموزعون،ط
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بˇریتشارد سات: -11 ة ئكةذاهي شإلحئ لئض ئأل ـ آم شمي ، 1 ترجمة النحاس أحمد، مجلة الیونسكو، عدد ة

1981. 

ث): 2002شاهین نجوى عبد الرحیم وسلیم محمد صابر ( -12 ه لمئ  ، القاهرة.1 دار القاهرة، ط،عكل ئك

) االتجاهات الحدیثة في تخطیط المناهج الدراسة، دار الفكر العربي، 2001شوقي محمود أحمد ( -13

 ، القاهرة.1ط

ز):2009عبد الحم ید هبة محمد ، ( -14 ب هعكل ئكمف ة ئكةذاهي شضكحئ ل  دار البدایة للنشر ،لعجل 

 ،عمان.1والتوزیع،ط

م ئكعذاى): 1988عمار حامد ( -15 ؟ ئألمزئ ، دار المعرفة الجامعیة للنشر والتوزیع، غى امئ

 ،اإلسكندریة.1ط

ا ئكفئعك): 2006الفتالوي سهلیة محسن كاظم ( -16 لى هئكةخذي ث ئكةعكي لمه  دار الشروق للنشر ،ئك

 ، عمان.1والتوزیع، ط

ة): 2009فضل عبد القادر ( -17 سقئكيئ ب حقئئف هئى ب ئكجرئئذي لخذز  جسور للنشر التوزیع، ،ئك

 ،الجزائر.1ط

، 1 مركز الشهاب للبحوث والدراسات، طمطل ئكةعكيل غى ئكجرئئذˇ): 2016فضیل عبد القادر ( -18

 الجزائر.

ب )،2014القضاة بسام محمد ، أبو لطیفة ورائد فخري وآخرون( -19 ث ئكةذاهي ه لمئ ب غى ئك ل لقخ

ب  ، عمان.1دار وائل للنشر والتوزیع، طˇئكحخيت

شذ ئكحخيتˇ): 1996مرسي محمد منیر ( -20 شإلج هئكةجخيخ غى ئكع  ،القاهرة.1 عالم الكتب، طئأل

ب): 2007مرعي توفیق أحمد والحیلة محمد محمود ( -21 ب ئكحخيت ث ئكةذاهي ه لمئ  دار المیسرة للنشر ،ئك

 ، عمان.7والتوزیع و الطباعة، ط

بˇ): 2009مهدي عثمان آیت ( -22 ذقر ئكهضمى ككهتئئف ئكةذاهي ل ة ئك م فذئ؟ئ  ، الجزائر.1 جل

 .2016وزارة التربیة الوطنیة،  -23

هئ):2005الوكیل حلمي أحمد ، والمفتي محمد أمین ( -24 ل ث هةمطي ه لمئ ؟ ئك ز امئ ز  دار المیسر ،آ

 .ن، عما1للنشر والتوزیع والطباعة، ط
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 تمهید

بعد القیام بجمع المعلومات المتعلقة بالجانب النظري لموضوع دراستنا الخاص بمدى استعداد 

معلمي التعلیم االبتدائي للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني من اإلصالح التربوي، سنحاول في هذا 

 والذي یتطلب بدور تحدید اإلجراءات التنفیذیة للدراسة والتي تسمح ،الفصل التطرق إلى الجانب المیداني

ختیار الفرضیات الموضوعیة المقترحة كما أن  الالحصول على مختلف البیانات والتي تسمح للباحثبلنا 

، أدوات جمع البیانات، االستطالعیةاإلجراءات التنفیذیة تضم حدود الدراسة، المنهج المتبع، الدراسة 

ریة لألداة باإلضافة إلى أسالیب المعالجة اإلحصائیة لبیانات تكوميسيمجتمعالدراسة، كذلك الخصائص ال

الدراسة وأخیرا تنفیذ الدراسة، وهذا ما سنحاول عرضه في هذا الفصل. 
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 حدود الدراسة. -1

لدراسة أي موضوع یجب على الباحث أن یقوم بحصر دراسته في نطاق وحدود معینة. 

 استعداد معلمي التعلیم االبتدائي للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل واقعولهذا تم حصر دراستنا المتعلقة " 

:  عرضها كما یليویمكنفي إطارها الدراسة  تتحركالثاني من اإلصالح التربوي" في ثالثة حدود أساسیة 

 : الحدود المكانیة -1-1

ویقصد بالحدود المكانیة المجال الجغرافي والبیئة والنطاق المكاني إلجراء البحث  المیداني، وبما 

 استعداد معلمي التعلیم االبتدائي للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني واقعأن موضوع دراستنا هو: " 

من اإلصالح التربوي" فان الحدود المكانیة لدراستنا هو: المدارس االبتدائیة ببلدیة القنار وسیدي عبد 

 جامع الخلفة، خالد  وقد أجریت دراستنا بابتدائیات: " عمار دیابي،الشقفة، بتدائیاتإالعزیز وبعض 

لي، المكربوسكسو، عبد السالم بن ت مصطفى العالكمیتي، العربي لدرع، رابح محروق، محمد بوهرین،

 ودائرة وهذه  المؤسسات متواجدة ببلدیة القناروسیدي عبد العزیز،سالمة، أحمد میالط، صالح جبروني" 

.  الشقفة

 :الحدود الزمانیة -1-2

نجاز بحثنا أي مند بلورة الفكرة إاها في نیقصد بالحدود الزمنیة الوقت والمدة الزمنیة التي استغرق

حول الموضوع من خالل اإلطالع والبحث واإلتفاق مع األستاذ المشرف، وهذا ابتداءا من تاریخ 

نجاز الجانب النظري وذلك في إ وتمت الموافقة علیه من قبل اللجنة العلمیة، حیث قمنا ب20/11/2016

، وهذا من خالل اإلطالع على الكتب 26/02/2017 إلى غایة 12/12/2016الفترة الممتدة من 

 جهات من أجل ةوالجرائد الوطنیة والمنشورات الوزاریة، ومعلومات من الوزارة الوطنیة، واالتصال بعد

 زیارات استطالعیة إلى إجراء مباشرة من الجانب النظري قمنا باالنتهاءتزوید بالمعلومات، وبعد 

 أما البدایة 28/02/2017 نظرة أولیة، وأخذ فكرة عامة عن الموضوع الدراسة في إللقاءالمؤسسات 

. 8/03/2017 تاریخ ذالفعلیة للدراسة المیدانیة فكانت من
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 :الحدود الموضوعیة -1-3

 استعداد معلمي التعلیم االبتدائي للعمل وفق متطلبات مناهج  واقعتناولت هذه الدراسة موضوع: "

الجیل الثاني من اإلصالح التربوي". 

 استعداد معلمي التعلیم االبتدائي وهو المتغیر األول والذي قیس بالمؤشرات التالیة: واقعویمثل 

 النفسي. واالستعداد المعرفي، االستعداد المهني، االستعداد

أما المتغیر الثاني المتمثل في متطلبات مناهج الجیل الثاني من اإلصالح فقد قیس بالمؤشرات 

 والتكویني وحب اإلطالع. ألتأهیليالمستوى على التالیة 

 منهج الدراسة:- 2

ثیرها موضوع ي التي واالستفساراتیعد المنهج الطریقة التي یتبعا الباحث في دراسة المشكلة، 

حریة في اختیار منهج دراسته، بل إن المنهج المستخدم الالبحث، والوصول إلى حقیقة، فالباحث لیس له 

 المستخدمة وطبیعة الظاهرة، وله أهمیته بالغة في أي بحث ألنه لمفهوماتوفق ایتحدد في أي دراسة 

یحدد للباحث المسار الذي یسلكه للوصول إلى نتائج علمیة وموضوعیة حول موضوع دراسته، فهو 

أسلوب للتفكیر والعمل یعتمده الباحث لتنظیم أفكاره وتحلیلها وعرضها، وبالتالي الوصول إلى نتائج 

 )85، ص2006( شفیق، وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة 

كما ،كما یعرف المنهج أیضا أنه: فن التنظیم الصحیح لسلسلة من األفكار ال یعرفها اآلخرون 

یعد المنهج الوصفي طریقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خالل منهجیة علمیة صحیحة وتصویر 

 ).83، ص 2009(غریب، النتائج التي یتم التوصل إلیها على أشكال معبرة یمكن تفسیرها. 

وقد اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي وذلك لمالئمته مع موضوع الدراسة المندرجة تحت 

 استعداد معلمي التعلیم االبتدائي للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني من اإلصالح واقععنوان"

التربوي" ومحاولة التعرف على إسهامات مناهج الجیل الثاني من اإلصالح التربوي لطبیعة التغیرات 

شهدها المنظومة التربویة الجزائریة، ومدى حفاظها على قیم ومبادئ المجتمع، ویصبح توالتطورات التي 

لزاما علینا استخدام هذا المنهج لمطابقة خصائصه، وأهدافه مع خصائص وأهداف هذه الدراسة. 
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 - الدراسة االستطالعیة:3

 وهي كما یلي: جمع المعلومات لمساعدتنا في بناء اإلستمارة،تهتم الدراسة االستطالعیة ب

:  الدراسة- إجراءات3-1

ختیار هذه إ بمجال الدراسة والمتمثل في المدارس االبتدائیة ببلدیة القنار وذلك بلتحاققمنا باال

 الدخول إلى المدرسة االبتدائیة، قمنا بالذهاب إلیها مرتین. ة رخصذاإلبتدائیات  بصورة مسبقة، وبعد أخ

 الحدود الزمانیة والمكانیة وكذلك معرفة مجتمع الدراسة ومحاولة تمالتعرفعلى المرة األولى في

التعرف علیه أما في المرة الثانیة فقمنا بتجریب االستمارة وتوزیعها على أفراد العینة. 

: لدراسة- أهدافا3-2

فیما یخص الدراسة االستطالعیة كان هدفها الرئیسي هو التعرف على مجال الدراسة المتمثل في 

المدارس االبتدائیة. 

:   الدراسة نتائج3-3

تحدید مجتمع البحث إذ تم  في الدراسة بعرضهاونقصد بالنتائج تلك األهداف المحققة التي قمنا 

 معلما ومعلمة، في حین أننا قمنا باختیار 40المتمثل في بعض معلمي التعلیم االبتدائي وكان عددهم 

استخراج الصورة النهائیة لألداة المتمثلة في االستمارة وتوزیعها على عینة و معلمة، 15عینة تقدر بـ 

الدراسة. 

- أداة جمع بیانات الدراسة: 4

 تعد االستمارة من أكثر األدوات استخداما وشیوعا في البحوث وذلك راجع للممیزات االستمارة:

ه األداة  من اختصار للجهد والتكلفة وسهولةمعالجة بیاناتها إحصائیا والنتائج المتحصل ذالتي تحققها ه

فراد من أجل األعلیها، تتحدد حسب محتواه من أسئلة وهي نموذج یضم مجموعة  أسئلة توجه إلى 

، ویتم تنفیذهاإما عن طریق المقابلة الشخصیة أو عن طریق  الدراسةلحصول على معلومات تحول مشكلةا

 ).81، ص2005 ( المختار،وسائل االتصال األخرى، وهي تكون باإلجابة على تلك األسئلة بمعرفة الخاصة 
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المالئمة لطبیعة وولقد تم االعتماد في هذه الدراسة على االستمارة، باعتبارها األداة األساسیة 

 وقد تبنت هذه اإلستمارة مجموعة من األسئلة تم صیغتها من مؤشرات ،هاموضوع الدراسة وفرضیات

 ومختلف التساؤالت من أجل اختبار الصدق والثبات للفرضیات المطروحة، وقد جاءت وفرضیات الدراسة

محاور االستمارة مجسدة للتساؤالت التي تحاول الدراسة اإلجابة عنها. 

وجاءت كل األسئلة المغلقة للدراسة حتى یستطیع المبحوث اإلجابة عنها، وذلك بغرض ثبات 

المعلومات المیدانیة، وتحویلها إلى أرقام وتحلیلها مع متطلبات الدراسة المیدانیة. 

م عرضها على مجموعة تمع األستاذ المشرف تها  من عرض أسئلة االستمارة ومناقشاالنتهاءوبعد 

من المحكمین، والمتمثلین في أساتذة من قسم علوم التربیة وعلم النفس واألرطفونیا بجامعة محمد الصدیق 

بن یحي-جیجل- ممن لدیهم الخبرة في إعداد البحوث، واإلشراف على رسالة الدكتورة والماجستیر، وقد 

أدلى األساتذة المحكمین، بمالحظتهم حول وضوح أسئلة االستمارة ومدى مالئمة عبارتها على إجراء 

تعدیالت مناسبة وحذف المفردات غیر الواضحة، وٕاعادة صیاغتها مع متطلبات الدراسة، وقد ضمت 

: وهي محاور 4االستمارة النهائیة 

 . خاص بالبیانات الشخصیة الخاصة بالمعلمین وتتضمن ثالثة بنود األول:محورال

 درجة  خاص بالفرضیات األولى المتمثلة في معلمي التعلیم االبتدائي على الثاني:لمحورا

 محاور) 10 للعمل وقت متطلبات مناهج الجیل الثاني من اإلصالح التربوي وتتضمن (النفسيستعدادإلامن

). 10 رقم (محور) إلى ال01 رقم (محورمن ال

 درجة  خاص بالفرضیة الثانیة في: " معلمي التعلیم االبتدائي على الثالث:محورال

) 10للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني من اإلصالح التربوي". ویتضمن (المعرفي ستعدادإلامن

). 20 رقم (المحور) إلى 11رقم (محور من المحاور

 درجة  یتعلق هذا المحور بالفرضیة الثالثة في: " معلمي التعلیم االبتدائي على:رابع المحورال

محاور ) 09للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني من اإلصالح التربوي". ویتضمن (المهنيستعدادإلامن

). 29 رقم (المحور) إلى 21رقم (محور من ال
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 ر بالمفحوصین  المباشلتحاقوقد اعتمدنا في توزیع االستمارة على التوزیع المباشر، حیث قمنا باال

وقد ساعدنا في عملیة توزیع وجمع االستمارة كل من مدیري المؤسسات االبتدائیة وبعض المعلمین. 

 - الخصائص السیكومتریة لألداء.5

، والثبات لالستمارة وذلك من الصدقد معامالت ي تأكلألداة علىتعمل الخصائص السیكومتریة 

خالل حساب معامالت الصدق وثبات االستبیان. 

- حساب ثبات األداة: 5-1

 )248، ص 2000( محمد، عرف الثبات بأنه: " االتساق في قیاس الشيء الذي تقیسه أداة لقیاس" 

مكانیة التعمیم، وهو درجة الركون على نتائج المقیاس إكما یعرف على أنه: " االعتمادیة أو 

 )70، ص2008محمد، (ودرجة الثقة في هذه النتائج، فضال على ثبات النتائج وعدم تغییرها

 كرونباخ، وقد كان عدد أفراد العینة ا ولقد تم إیجاد معامل الثبات لالستمارة باستخدام معمل  ألف

باخ وعن طریق المعالج نكروا فرد، وتم حساب ثبات األداة األعلى طریق معادلة ألف15التجریبیة 

)SPSS( 20 االصدار )ما توضحه محاور ) وهذا 0.70، وقد أظهرت نتیجة الحساب معدل ثبات قدره

  ).01 رقم( جدولفي الاالستمارة

 .):یوضح نتیجة حساب معدل الثبات عن طریق معادلة ألفا كرونباخ01الجدول رقم (
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.703 29 

  .20) االصدارspssالمصدر : برنامج الحزمة االحصائیة (

تطبیق هذه االستمارة على مجتمع الدراسة في ن درجة ثبات األداة عالیة، وهذا یساعدنا إومنه ف

الكلي. 
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األداة. صدق - حساب5-2

 مایعد الصدق من الخصائص التي ینبغي االهتمام بها في بناء األداة، إذ تعد األداة صادقة عند

وهو یعني أن یقیس االختبار أو المقیاس ، التي وضعت ألجلهاتكون قادرة على قیاس السمة أو الصفة 

 ).73، ص 2008(محمد، السمة أو القدرة أو الشيء الذي یدعى أنه یقیسه.

ل االتساق الداخلي لالستمارة امولقد تم حساب معامل الصدق االستمارة من خالل إیجاد مع

باستخدام طریقة التجزئة النصفیة، حیث تم تقسیم االختبار إلى نصفین،وتم حساب معامل االرتباط 

)، أنظر إلى 0.813مان للتجزئة فقد بلغت نتیجة (وثل جمعاب) أما 0.814رمان، وكانت نتیجته( بيس

 ن األداة تتمتع بدرجة عالیة من الصدق.إ) ومنه ف02رقم (الجدول

 ):یوضح معامل االرتباط سبیرمان ومعامل االرتباط جوثمان لتجزئة النصفیة.02الجدول رقم (

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur ,573 

Nombre d'éléments 15a 

Partie 2 Valeur ,626 

Nombre d'éléments 14b 

Nombre total d'éléments 29 

Corrélation entre les sous-échelles ,635 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,814 

Longueur inégale ,814 

Coefficient de Guttman ,813 

a. Les éléments sont : 12س ,11س ,10س ,9س ,8س ,7س ,6س ,5س ,4س ,3س ,2س ,1س, 

 .15س ,14س ,13س

b. Les éléments sont : 24س ,23س ,22س ,21س ,20س ,19س ,18س ,17س ,16س ,15س, 

 .29س ,28س ,27س ,26س ,25س

 ).spssالمصدر: برنامج الحزمة االحصائیة (

- مجتمع الدراسة: 6

 التعلیم االبتدائي للعمل وفق متطلبات ي استعداد معلمواقع حول" محورتتبما أن دراستنا الحالیة 

ن مجتمع الدراسات إاألولىوالثانیة ابتدائي، في السنة مناهج الجیل الثاني من اإلصالح التربوي" مع معلم

صغیر وال یتطلب استخدام العینة، ویعرف" مجتمع الدراسة على أنه كل العناصر المراد قیاسها، إن سحب 
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، والعملیات التي تتم بهذا الشكل یطلق علها sampleمن مجتمع الدراسة یطلق علیها اسم العینة؛ 

). 160، ص 2009(الضامن، المعاینة 

 معلمة ومعلم، الذي 40لذلك قمنا باستخدام تقنیة الحصر الشامل ألفراد المجتمع، وقد بلغ عددهم 

مار) بدائرة الشقفة، وقد جاء توزیعهم يت( جاابتدائي بعض تمثل في ابتدائیات القنار وسیدي عبد العزیز، و

كاألتي: 

 ) یوضح: خصائص مجتمع الدراسة.01جدول رقم(خصائص مجتمع الدراسة:-6

ابتدائیات بلدیة القنار وسیدي 
عبد العزیز وابتدائتین بدائرة الشقفة 

السنة 
األولى ابتدائي 

السنة 
الثانیة ابتدائي 

المجموع 

 عمار دیابي 
 الخلفة جامع 
خالد لكمیتي 
لي تمصطفى الع
رابح محروق 

مصطفى لدرع 
محمد بوهرین 

سكسو وبكي الم
عبد السالم بن سالمة 

صالح جبروني 
أحمد میالط 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 

2 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
 /
2 

 

11 19 21 40 
 المصدر :من اعداد الطالبة باالعتماد على الزیارات المیدانیة للمؤسسات.

 -أسالیب المعالجة اإلحصائیة.7

تعد األسالیب المعالجة اإلحصائیةلبیانات الدراسة من أهم الخطوات التي یجب على الباحث أن 

یمر بها، ویتطرق إلیها وقد قمنا باالعتماد على األسلوب التالي:  
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)قد تم االعتماد علیه في حساب العشوائي الحسابي spssتم االعتماد على البرنامج اإلحصائي( -

 spss) 20واالنحراف المعیاري، وكذلك التباین باستخدام برنامج (

 لتحلیل بیانات الدراسة وتمثلت القوانین التي تم اختیارها بـ: -

- تنفیذ الدراسة: 8

بعد توفر الشروط السیكومتریة ألداة، تم تنفیذ الدراسة وذلك من خالل التأكد من صدق وثبات 

 معلم ومعلمة على مستوى االبتدائیات.  40 توزیعها على عینة الدراسة المتمثلة في  تماألداة ثم
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خالصة الفصل: 

تناولتنا في هذا الفصل اإلجراءات التنفیذیة للدراسة، حیث تم تحدید مجاالت الدراسة وبعدها 

ریة لألداة تكوميالمنهج ثم أدوات جمع البیانات، باالضافة إلى مجتمع وعینة الدراسة ثم الخصائص الس

 إلى أسالیب المعالجة اإلحصائیة للبیانات وأخیرا التنفیذ الدراسة ومنه الجانب  التنفیذي للدراسة. باإلضافة
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المراجع الفصل: 

ب ): 2006 محمد (شفیق -1 لئعي ب ئإلجة لجئك ئكخذئز ة غى  لظ ةضايقئ لى   المكتب ،ئكاحت ئكعك

. ، مصر1 طالجامعي، 

لى:)2009الضامن منذر ( -2 ة ئكاحت ئكعك زيئ زئ ، عمان. 2 دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط،آ

ب): 2009غریب علي ( -3 لعي ب ئكذزئئك ئكجئ قةئا ب غى  لمهجي ة ئك . ،قسنطینة2ط،آاجخيئ

ز ): 2008 أحمد هشام (محمد -4 لى غى عكل ئكمف ث ئكاحت ئكعك ه  مؤسسة رؤیة للطباعة والنشر ˇلمئ

 ، المعمورة.1والتوزیع، ط

زˇ):2000(محمد سامي ملحم  -5 ب هعكل ئكمف ز هئكةقهيل غى ئكةذاي  دار المیسرة للنشر والتوزیع، ئكقيئ

 األردن.

ب):2005إبراهیم(محمدالمختار، -6 ن ئألجذئئي لئعى خضهئة ، 1دار الفكر العربي، ط، لذئحك ئكاحت ئإلجة

. القاهرة
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 :الفصل الخامس: عرض ومناقشة النتائج

 تمهید الفصل.

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات .-1

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیة الجزئیة األولى.1-1

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیة الجزئیة الثانیة.1-2

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیة الجزئیة الثالثة1-3

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیة العامة.1-4

 -نتائج الدراسة.2

 .-التوصیات والمقترحات3

 .خالصة الفصل
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تمهید: 

في هذا الفصل سوف نتطرق إلى عرض ومناقشة نتائج الدراسة، وهذا من خالل عرض ومناقشة نتائج 

الفرضیة العامة، وسوف نقدم النتائج النهائیة المتوصل إلیها في  الثالثة والفرضیة الجزئیة األولى والثانیة و

وختمنا هذا الفصل بخالصة ، التي رأیناها مناسبةواالقتراحات هذه الدراسة، إضافة إلى بعض التوصیات 

نهائیة. 
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 عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات: -1

- عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیة الجزئیة األولى: 1-1

:  01الجدول رقم 

رقم 
البند 

رتبة 
البند 

المتوسط العبارة 
الحسابي 

االنحراف 
المعیاري 

الدرجة التباین 

- ترغب في االستفادة من كل ماله عالقة  1 8
بعملك 

عالیة  0.001 0.001 3.00

عالیة  0.02 0.15 2.97- تحس بروح المسؤولیة في عملك  2 6
عالیة  0.10 0.31 2.95- تقتدي بزمالئك في التدریس  3 7
- تمیل إلى االطالع على كل جدید في  4 5

مهنة التدریس. 
عالیة  0.12 0.34 2.92

عالیة  0.16 0.40 2.87- تحب مهنةالتعلیم قبل التحاقك بها.  5 2
عالیة  0.49 0.70 2.62- تشعر بالراحة أثناء قیامك بعملك  6 1
عالیة  0.56 0.75 2.50- تحب مهنة التعلیم بعد التحاقك بها  7 3
- ترغب في العمل وفق مقتضیات المناهج  8 4

الجدیدة 
عالیة  0.61 0.78 2.45

- یرضیك المستوى التعلیمي الذي وصلت  9 10
إلیه 

عالیة  0.84 0.71 2.45

متوسطة  0.93 0.06 2.12- تلقیت تكوینا في علم النفس قبل الخدمة  10 9
 .spssالمصدر :من اعداد  الطالبة بناءا على مخرجات 
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:  01نالحظ من خالل الجدول رقم

 التعلیم االبتدائي یرغبون في االستفادة من كل ماله عالقة بمجال عملهم، وهذا یدل على يأن معلم

أنهم تم تأهیلهم وفق مقتضیات هذه المناهج الجدیدة فعلیة بمعنى أنهم تقبلوا هذا التجدید والتغییر، 

م وتوصل المعارف للمتعلمین، أي كلما اتأهیل المعلم تساهم في زیادة قدرته على الحفاظ على النظ

زاد تأهیل المعلم بالخبرات واألسالیب الجدیدة والحدیثة لما شعر بالرضا الوظیفي، وزاد التحقق 

 ما هو موجود في المناهج استیعاباألكادیمي في العملیات التعلیمیة، حیث أصبح المعلم قادرا على 

الجدیدة من  اإلصالحات التربویة وذلك من تدریبهم على المحاور الحدیثة لهذه المناهج، وتناولهم 

الستراتجیات ومحاور ومعاییر حدیثة للمناهج المدرسیة تشملفعالیة  التدریب على المناهج الجدیدة  

والتدریب على كیفیة االستفادة من النظم والتطبیقات التكنولوجیة الحدیثة في توصیل محتوى المادة 

التعلیمیة والتي تعود بالنفع على العملیة التعلیمیة، بحیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي إلجابتهم بـ 

المعلومات والمعارف یتبادلون) وهي قیمة عالیة فكل أفراد المجتمع یوافقون على أنهم یجب أن 3.00(

 المعلمین بروح المسؤولیة اتجاه عملهم، أغلب المعلمین من حليمع بعضهم البعض، وفیما یخص ت

دون بزمالئهم في التدریس ویعتمدون يقتأفراد المجتمع یتحلون بروح المسؤولیة اتجاه عملهم كما أنهم ي

) 2.95، 2.97یب( تمبدأ التشاور فیما بینهم، حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي إلجاباتهم على التر

ا  في بعضهم البعض كما أنهم دائم ویأثرونوهي نسبة عالیة فأغلب مجتمع الدراسة یرى أنهم یتأثرون

 التعلیم االبتدائي یملون إلى االطالع على كل ما هو و إلى أن معلمباإلضافة المسؤولیة، ونتحملي

) وهي قیمة عالیة، 2.92جدید في مهنة التدریس حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي إلجابتهم (

ن إال من خالل وبحیث یرى أغلبیتهم أن التجدید في المعلومات هو أساس نجاح مهنتهم وهذا ال یك

تعزیز أسلوب القراءة والبحث عن ما هو جدید أما فیما یخص حب مهنة التعلیم قبل وبعد االلتحاق 

، 2.87بها والشعور بالراحة أثناء القیام بالعمل فكانت إجابات األساتذة على الترتیب تتراوح بین ( 

) وهي نسبة عالیة مما یؤكد أن مهنة التعلیم بالنسبة لهم جیدة ومریحة، وال یجدون أیة 2.50، 2.62

لیات الموكلة لهم بكل أمانة ووالمعلومات للمتعلمین، والعمل بالمنشورات أو المسؤصعوبة في تلقین

 وٕاخالص.
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باإلضافة إلى استجابات األساتذة حول الرغبة في العمل وفق مقتضیات المناهج الجدیدة والرضى 

) وهذا 2.45بالمستوى الذي وصلوا إلیه، فكانت استجاباتهم عالیة بحیث قدرت قیمة المتوسط الحسابي(

یعود إلى اإلطالع الواسع على هذه المناهج الجدیدة المتبعة حالیا، ومقتضیاتها، مما یجعلهم یكیفون 

أنفسهم للعمل وفقها، ویكونون راضیین على مستواهم التعلیمي الذي وصلوا إلیه، وذلك من خالل إطالعهم 

الواسع على كل ما هو جدید في میدان التربیة والتعلیم، أما فیما یخص تلقي تكوین في علم النفس قبل 

)، وهذا دلیل على أن أفراد المجتمع من 2.12الخدمة فقد جاءت استجاباتهم بدرجة متوسطة تقدر ب(

األساتذة لیس لدیهم تكوین في علم النفس قبل الخدمة، لكن قادرین على العمل بمقتضیات هذه النماذج  

من خالل اطالعهم واالختالط بدوي الخبرة واالختصاص والتدریب المستمر لهم من أجل رفع قدراتهم 

 ومهاراتهم ومستواهم وفق هذه المناهج الجدیدة.

)، إذ من خالل استجابات أفراد مجتمع الدراسة وهو 2.68ولقد بلغ المتوسط الحسابي االجمالي ب (

أساتذة التعلیم االبتدائي، نالحظ أن أغلبیتهم موافقون حول االستعداد النفسي للعمل وفق متطلبات المناهج 

الجدیدة ، بحیث لم توجد اختالفات حول درجة استعدادهم النفسي وكان جمیع أفراد المجتمع مستعدین 

) بنود موزعة على االستعداد النفسي 10للعمل وفق مناهج الجیل الثاني بحیث الحظنا موافقتهم حول (

 وهذا ربما یرجع لسنوات الخبرة والممارسة التي عملوا في مجال التربیة والتعلیم.

أي أنه یمكن القول أن حب االطالع واالحساس بروح المسؤولیة واالقتداء في العمل بالزمالء من دوي 
 بها، والرغبة في االطالع على كل التغیرات  االلتحاقالخبرة واالختصاص والمیل وحب العمل قبل وبعد 

جعلهم دائما مستعدین يساهم في تحفیز المعلمین ويوالتطورات الراهنة والسیر وفق التطور التكنولوجي 
واقع المنظومة التربویة ) حول 2006أحالم(نفسیا إلى كل ما هو جدید، وهذا ما یتوافق مع دراسة مرابط 

 الجدیدة جعلت مهمة التعلیم أكثر  الدراسیةالجزائریة التي من نتائجها أن غالبیة المعلمین یرون أن المناهج
یسرا مما كانت علیه في السابق، وأصبح هناك اهتمام أكبر بالجانب التطبیقي في العمل التربوي وأن 

عملیة تطبیق المناهج الجدیدة تمكن المعلمین من تحدید األهداف والغایات من كل درس قبل الشروع في 
 تقدیمه، كما أن طریقة التدریس في تحسین مستمر.

من خالل ما سبق یالحظ أن معلمي التعلیم االبتدائي على درجة من االستعداد النفسي للعمل وفق 
 متطلبات الجیل الثاني من اإلصالح التربوي، ومن الفرضیة الجزئیة األولى تم تبیینها وهي محققة.
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 - عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ظل الفرضیة الجزئیة الثانیة:1-2

المتوسط  االنحراف المعیاري التباین الدرجة
 الحسابي

رتبة  العبارة
 البند

رقم 
 البند

تتقصى على مهاراتجدیدة تدعم بها الخبرات  11 20
المعرفیة 

3,00 0,00
1 

 عالیة 0,001

 عالیة 0,02 0,15 2,97تستفید منعالقتك بزمالئك في توسیع معارفك  12 19
 عالیة 0,10 0,31 2,95تستفید من تجاربك السابقة في إثراء معارفك  13 14
 عالیة 0,04 0,22 2,95تعمل على تعزیز معارفك النظریة بالتطبیقیة  14 18
 عالیة 0,40 0,26 2,92تبحث عن الجدید في میدان تخصصك  15 15
 عالیة 0,14 0,34 2,90تتلقى تكوینا معرفیا أثناء الخدمة  16 12
تستثمر في عملك المعارف التي تلقیتها قبل  17 11

 الخدمة
 عالیة 0,21 0,46 2,87

تسعى إلى تنمیة معارفك الشخصیة من خالل  18 13
 المطالعة

 عالیة 0,42 0,64 2,70

تشارك في الملتقیات المنظمة لصالح العملیة  19 17
التعلیمیة 

عالیة  0,45 0,67 2,60

 میدان فيیساعدك االطالع على الدوریات  20 16
تخصصك 

عالیة  0,40 0,63 2,55

 .spssالمصدر :من اعداد  الطالبة بناءا على مخرجات 

 :02نالحظ من خالل الجدول رقم 

أن أفراد مجتمع الدراسة یرى أنهم یعملون على التقصي عن مهارات جدیدة تدعم بها خبراتهم 

)، وهي درجة عالیة وهذا یعني أن كل 3,00المعرفیة، حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي إلجابتهم ب(

 یتم كسرالروتین الیومي في عملیة تقدیم يأفراد المجتمع یوافق على البحث والتجدید على مهارات جدیدة لك

ویع في طرائق وأسالیب التدریس، وذلك بغیة الوصول إلى نتائج إیجابیة ترجع بالفائدة على نالدرس، والت

المعلم والمتعلم والمادة التعلیمیة، أما فیما یخص االستفادة من عالقة المعلمین مع بعضهم البعض والعمل 

على تعزیز معارفهم النظریة وتدعیمها بالتطبیقیة والبحث عن الجدید في مجال تخصصهم، وتلقیهم تكوینا 
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معرفیا أثناء الخدمة التعلیمیة باإلضافة إلى استثمار المعارف التي تم تلقیها في العمل قبل الخدمة، ومدى 

، 2,97مساهمة المطالعة في تنمیة معارفهم الشخصیة، فقد بلغ المتوسط الحسابي على الترتیب(

)، وهي نسب عالیة جدا مما یؤكد أن أساتذة التعلیم 2,70، 2,87، 2,90، 2,92، 2,95،2,95

 إثراء الرصید المعرفي بما یخدم المجال التربوي االبتدائي یستفیدون من تجاربهم السابقة وذلك من خالل

التجربة المیدانیة، واالتصال بأهل االختصاص بغیة التوصل إلى ما وتعزیز معارفهم ومهاراتهم من خالل 

هو مدعم للعمل والمیدان التربوي التعلیمي، وجمیع األساتذة مثقفین حول البحث في كل ما هو جدید في 

عملهم وذلك بغیة إیصال المحتوى التعلیمي بكل بساطة وسهولة إلى المتعلمین، وفیما یخص المشاركة 

في الملتقیات المنظمة لصالح العملیة التعلیمیة فأغلب أفراد مجتمع الدراسة یرى أنهم یجب علیهم أن 

فاعلین في مختلف النشاطات والدورات التي تنظمها الوزارة الوطنیة لصالح ویكونوا دائمي الحضور 

) وهي نسبة عالیة تدل على أن هذه 2,60توسط الحسابي(مالعملیة التعلیمیة، حیث بلغت نسبة ال

الملتقیات المنظمة تساعد جمیع المعلمین على امتالك أسالیب ومهارات جدیدة تمكنهم من التعامل مع كل 

المستجدات التي تشهدها المنظومة التربویة الجزائریة، ویكونوا دائما على اطالع مسبق على مختلف 

الدوریات والحولیات والمجالت وكذلك المنشورات الوزاریة التي تخدم مجال تخصصهم، بحیث بلغت نسبة 

)، وهي قیمة عالیة تدل على أهمیة اهتمام المعلمین بمثل هذه 2,55المتوسط الحسابي إلجاباتهم ب(

 الوسائل التعلیمیة، ومدى مساعدتهم في التعرف على كل ما هو جدید.

 ي)، من خالل استجابات أفراد مجتمع الدراسة، وه2,84بلغ المتوسط الحسابي االجمالي ب(ولقد 

أساتذة التعلیم االبتدائي، نالحظ أن أغلبیة أفراد المجتمع مستعدین معرفیا للعمل وفق متطلبات مناهج 

الجیل الثاني من االصالح التربوي، حیث ال یوجد أي اختالف حول درجة استعدادهم المعرفي وكان 

وٕاكسابهم مهارات جدیدة تساعدهم في العمل وفق متطلبات المناهج والجدیدة، كما أن التدریب المستمر 

یساعدهم في مجال عملهم ویكسبهم مهارات ومعارف جدیدة، وهذا ما أظهرته دراسة وسیلة بن عامر 

ات التدریبیة لدى معلمي المرحلة االبتدائیة في مجال التدریب وفق المقاربة جوصباح ساعد حول االحتیا

بالكفاءات حیث أظهرت نتائجها أن أفراد مجتمع الدراسة وهم أساتذة التعلیم االبتدائي ، وجود احتیاطات 

 وٕاعداد وتوضیح األهداف الواقعیة لكل م وتحسین خبراتهمتدریبیة لدى المعلمین، وذلك بغیة ترقیة مهاراته

متعلم، ویجب على المعلم أن یدرب تدریب معرفیا سواء كان في التخطیط أو التقویم وكذا تنفیذ الدرس 

 وذلك من أجل التحكم في ایصال المعلومات والمعارف للمتعلمین.
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  وىرضعلى درجة من المن خالل ما سبق یتضح لنا أن أغلبیة أفراد مجتمع الدراسة 

 معرفي للعمل وفق متطلبات المناهج الجدیدة ومنه فإن الفرضیة الجزئیة الثانیة محققة.االستعدادال

 -عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ظل الفرضیة الجزئیة الثالثة:1-3

بنود الفرضیة الجزئیة الثالثة: ل:یوضح إجابات أفراد المجتمع 03الجدول رقم 

رقم 

البند 

رتبة 

البند 

المتوسط العبارة 

الحسابي 

االنحراف 

المعیاري 

الدرجة التباین 

عالیة  0,02 0,15 2,97- تأخذ بعین االعتبار ما یقدمه المشرف التربوي.  21 25

عالیة  0,12 0,34 2,92- تعتني بالتنویع في طرائق التدریس.  22 26

عالیة  0,12 0,34 2,92درك الوسائل التعلیمیة التي تحتاج إلیها. ت-  23 22

عالیة  0,04 0,22 2,92- تتیح لك مهنة التدریس إمكانیة تحسین أدائك.  24 27

عالیة  0,16 0,40 2,87- تتابع االتجاهات الجدیدة في میدان عملك.  25 24

عالیة  0,23 0,42 2,85- تسعى إلى اإلبداع في أدائك المهني.  26 28

عالیة  0,14 0,38 2,82- تمتلك القدرة على إیصال المعرفة للمتعلم.  27 29

متوسطة  0,84 0,91 2,32- تلقیت تكوینا في علوم التربیة قبل الخدمة..  28 21

متوسطة  0,59 0,76 2,15تقتنع بالمناهج التي تقوم بتدریسها.  29 23

 .spssالمصدر :من اعداد  الطالبة بناءا على مخرجات 

 : 03نالحظ من خالل الجدول رقم 

ن یأخذوا بعین االعتبار كل ما یقدم إلیهم المشرف أ أنه یجب ون معظم أفراد مجتمع الدراسة یرأن

التربوي من نصائح، وتوجیهات وذلك بغیة تحسین مستواهم وتعزیز معارفهم، حیث یرى أفراد مجتمع 

ن علیهم التواصل واالتصال مع المشرف التربوي ویجب أن یأخذ بعین االعتبار كل ما یقدمه أالدراسة 

لهم من توصیات، وذلك من أجل رفع المردود المهني، وتحسین أدائهم، حیث بلغت قیمة المتوسط 

) وهي نسبة عالیة، فمعظم األساتذة متفقین على أهمیة النصائح 2,97الحسابي ألرائهم ب (

 المشرف التربوي، من أجل رفع أدائهم المهني، باالضافة إلى ذلك یرى  لهمواالستشارات التي یقدمها
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ن أنهم یجب أن یعتنوا بالتنویع في طرائق التدریس، وعلیهم إدراك الوسائل التعلیمیة التي والمعلم

یحتاجون إلیها في عملیة التدریس، وأن مهنة التعلیم تتیح للمعلم إمكانیة تحسین أدائهم، وتجدید خبراتهم 

والمقرر الدراسي، حیث قدرت قیمة أومهارتهم وتدعیم معرفهم، وهذا ال یخرج عن المناهج الدراسي 

)، وهي قیمة علیة، وهذا یعني أن أساتذة التعلیم 2,92المتوسط الحسابي ألراء أفراد المجتمع ب (

االبتدائي یعتمدون على التجدید في وسائل تقدیم المعرفة، وكذلك لدیهم وعي كل الوسائل التعلیمیة التي 

یحتاجونها خالل إیصال المعرفة للمتعلمین، فكل مادة یقومون بتدریسها یدركونها ویكونون على وعي 

ما یقدم إلیهم، كما أن ببالوسائل التي علیهم استخدامها من أجل إیصال المعارف، وفهم المتعلمین 

األساتذة یتبعون كل االتجاهات الجدیدة خاصة تلك التي لدیها عالقة بمیدان تخصصهم ومیدان عملهم 

وتنوع االتجاهات والمعارف یخلق للمعلم القدرة على اإلبداع والرقي في أدائه المهني، وطریقة تعامله مع 

المحتوى التعلیمي تكون له بصمته الخاصة به وتكون خادمة للمقرر الدراسي لكي تتسم بأسلوبه 

اإلبداعي االبتكاري الجدید، وهذا ما یساعده على القدرة في إیصال المعارف والمهارات والمعلومات 

للمتعلمین بشكل بسیط وسلس ومفهوم، حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي حوا أراء األساتذة نسبة 

 ي)، وهي نسبة عالیة إنما تدل على أن معلم 2,87 ،2,85 ،2,82متقاربة على الترتیب تتراوح بین (

ة مسبقة على كل ما هو جدید في میدان تخصصهم، وذلك من خالل مراقبة يالتعلیم االبتدائي لدیهم درا

جمیع االتجاهات الجدیدة في مجال عملهم وتنوع في عملیة تقدیم المعارف وهذا  یساعدهم على توصیل 

المعلومات للمتعلمین والوصول إلى األهداف التربویة المنشودة، أما فیما یخص تلقي المعلمین للتكوین 

في علوم التربیة قبل الخدمة واالقتناع بالمناهج الجدیدة التي یدرسون بها، كانت نسبة المتوسط الحسابي 

)، وهي نسبة متوسطة تدل على أن أغلب المعلمین لیس 2,15  ،2,32إجاباتهم تتراوح على الترتیب (

لدیهم تأهیل مهني في تخصص علوم التربیة، لكن على الرغم من ذلك إال أنهم یخضعون إلى دورات 

تدریبیة في مجال تخصصهم التربوي، ولدیهم حب ورغبة لإلطالع على تخصصات متنوعة یستفیدون 

منها في تدعیم عملهم، أما فیما یخص اقتناعهم بالمناهج التي یقومون بتدریسها، فكان أغلبهم یرى أن 

 العلمیة للمتعلمین تساعدهم في تقبل كل جدید في میدان عملهم  العملیة والخبرة والممارسة والكفاءة

المطالعة والبحث من أجل عدم التقصیر فإیصال المعرفة للمتعلمین وقد بلغ  دائمي ویجب أن یكونوا 

 من خالل إجابات أفراد مجتمع الدراسة فأغلبهم مستعدین مهنیا  ا) إذ2,74المتوسط الحسابي االجمالي (

) 2003)، ودراسة توفیق أحمد مرعي (2010وهذا ما یتفق مع دراسة عیسى بن فرج المطیري (للعمل 
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)، والتي أظهرت هذه األخیرة أن تدریب المعلمین یعد عنصرا أساسیا للحصول 1991ودراسة كلیبون (

 اإلبداعي، لدى المعلمین بصفة خاصة واألفراد االبتكاري أنماط التفكیر تنمیةعلى المعرفة، وأنه یجب 

بصفة عامة، على اعتبار أن المعلمین هم الذین یعملون على نقل المعرفة واكساب المتعلمین  المهارة، 

 تربیة علمیة أدائیة ا) أن المتعلمین یجب أن یربو2003كما أظهرت أیضا  دراسة توفیق أحمد مرعي (

ویجب تكوینهم وتأهیلهم وفق معاییر الكفایات التعلمیة، باإلضافة إلى ذلك أظهرت دراسة عیسى بن فرج 

)، أن الكفایات المهنیة یجب أن تتوفر في المعلمین، حیث أظهرت نتائج هذه الدراسة 2010المطیري (

أن المعلم إذ توفرت فیه كفایات مهنیة عدیدة، وكلما زادت سنوات خبرته، كلما زادت درجة امتالكه 

لمختلف الكفایات، وهذا یدل على أن الخبرة والممارسة والكفاءة عوامل مهمة في اكساب المعلم قدرات 

ومهارات تقبل التطویر والتجدید. 

مهني للعمل وفق الستعداد درجة من اال التعلیم االبتدائي على ي ما سبق نالحظ أن معلملمن خال

متطلبات مناهج الجیل الثاني من اإلصالح التربوي، ومنه فالفرضیة الجزئیة الثالثة محققة. 

- عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیة العامة" :  1-4

 التعلیم االبتدائي على استعداد نفسي ومعرفي ي     من خالل ما تم عرضه ومناقشته یتضح أن معلم

ومهني وذلك من خالل تأهیلهم المعرفي والعلمي واألكادیمي، وكونهم دائمي اإلطالع والبحث عن معارف 

ومعلومات جدیدة ، كذلك ساعدتهم الخبرة والكفاءة وممارسة المهنة أن یتأقلموا مع كل ما هو جدید في 

 التعلیم االبتدائي دائما مستعدین لكل ماله عالقة بعملهم من يمیدان عملهم، باإلضافة إلى ذلك فمعلم

 التعلیم االبتدائي على يخالل تحقق الفرضیات الجزئیة فإن الفرضیة العامة التي مفادها كاآلتي: معلم

.  تم تحقیقهاطلبات مناهج الجیل الثاني من اإلصالح التربويمتستعداد للعمل وفق درجة من اال

نتائج الدراسة: -2

لقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة: 

ستعداد للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني من درجة من اال التعلیم االبتدائي على ي- معلم

اإلصالح التربوي. 
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:                                          عرض ومناقشة نتائج الدراسة  الفصل الخامس
 
 

نفسي للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني الستعداد درجة من اال التعلیم االبتدائي على - معلمي

من اإلصالح التربوي. 

مهني للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني الستعداد درجة من اال التعلیم االبتدائي على ي- معلم

من اإلصالح التربوي. 

 :-اإلقتراحات3

منخاللتحلیلنالموضوعمدىاستعدادمعلموالتعلیماالبتدائیللعملوفقمتطلباتمناهجالجیاللثانیمناإلصالحالتربوي،وبنا

 :ءعلىالنتائجالتیتوصلناإلیهامنخالاللدراسةالمیدانیةاقترحنابعضالنقاطبعضالنقاطالتینأمالألخذوالعملبها

 .علىالمعلمأنیتبعأسلوبالمرونةفیالتعاملمعمتغیراتالعصر -1

 .تشجیعالمعلمینعلىالتدریبوالتكوینالمستمرألنهیساعدهمفیالتعرفعلىكلماهوجدیدفیمیدانعملهم -2

 .تشجیعالمعلمینعلىاستخدامالوسائاللحدیثةأثناءالعماللتعلیمي -3

 .تعزیزالوعیالثقافیوالمعرفیلدىالمعلمین -4

 .علىالمعلمأنینمیذاتهمنأجلمواجهةالمشكالتالتیتصادفهفیمهنةالتعلیم -5

 .ابتكارقنواتاالتصالوالتفاعلبینالمعلمینمنأجالكتسابمعارفومهاراتجدیدة -6

على  -7

المعلمأنیمتلكالمهاراتالخاصةبتلبیةاحتیاجاتوالمطالبالتربویةللطالبذویاالحتیاجاتالخاصةوالذینیعانونمنصعوباتفي

  .العملیةالتعلیمیة

 .االستیعابالكامللحقیقةالعملیةالتربویةوالتعلیمیةوذلكمنأجاللتأثیراإلیجابیداخلحجرةالصف -8

 . تدریبالمعلمعلىاألسلوبالعلمیفیالتفكیرواإلبداع -9
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:                                          عرض ومناقشة نتائج الدراسة  الفصل الخامس
 
 

10-

ضرورةاألخذبعیناالعتبارنتائجهذهالدراسةمنأجالالنطالقفیدراساتأخرىمشابهة،وذلكللوصوإللىنتائجأكثرت 

 .طورا،ویمكناالستفادةمنهامستقبال

خالصة الفصل: 

 نوضح أهم النتائج التي تحصلنا علیها بعد معالجة البیانات باستخدام  أنلقد حاولنا في هذا الفصل

)، وقد عرضنا أهم النتائج ومناقشتها في ضوء spssبرنامج الحزم اإلحصائیة في الدراسات االجتماعیة (

 الفرضیات والدراسات السابقة.
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 التوصیات والمقترحات
 

التوصیات والمقترحات: 

 التعلیم االبتدائي للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل ومن خالل تحلیلنا لموضوع مدى استعداد معلم

الثاني من اإلصالح التربوي، وبناءا على النتائج التي توصلنا إلیها من خالل الدراسة المیدانیة 

اقترحنا بعض النقاط بعض النقاط التي نأمل األخذ والعمل بها: 

 المعلم أن یتبع أسلوب المرونة في التعامل مع متغیرات العصر. على -1

تشجیع المعلمین على التدریب والتكوین المستمر ألنه یساعدهم في التعرف على كل ما هو جدید  -2

في میدان عملهم. 

تشجیع المعلمین على استخدام الوسائل الحدیثة أثناء العمل التعلیمي.  -3

تعزیز الوعي الثقافي والمعرفي لدى المعلمین.  -4

على المعلم أن ینمي ذاته من أجل مواجهة المشكالت التي تصادفه في مهنة التعلیم.  -5

خلق قنوات االتصال والتفاعل بین المعلمین من أجل اكتساب معارف ومهارات جدیدة.  -6

المعلم أن یمتلك المهارات الخاصة بتلبیة احتیاجات والمطالب التربویة للطالب ذوي االحتیاجات  -7

الخاصة والذین یعانون من صعوبات في العملیة التعلیمیة.  

 الكامل لحقیقة العملیة التربویة والتعلیمیة وذلك من أجل التأثیر اإلیجابي داخل حجرة االستعجاب -8

الصف. 

 .تدریب المعلم على األسلوب العلمي في التفكیر واإلبداع  -9

 في دراسات أخرى مشابهة، االنطالق نتائج هذه الدراسة من أجل االعتبارضرورة األخذ بعین  -10

 مستقبال. منها االستفادةوذلك للوصول إلى نتائج أكثر تطورا، ویمكن 
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 خاتمة
 

 خاتمة 

مما سبق ذكره یتضح أن استعداد المعلم لمهنة التعلیم یعد شیئا ضروریا، باعتباره احد القوى البشریة 

الخالقة والهائلة والتي تسعى دائما إلى تكوین النشئ وٕاعدادهم إعداد سلیما وفق متطلبات المنهاج 

التربوي ،فبات على المعلم ضرورة حتمیة لكي یستعد لمهنته، فالتدریب احد المسهالت التي تساهم في 

عملیة إثراء وٕاكسابه لتقنیات وأسالیب فاعله لكي یواجه التحوالت والتغییرات الحاصلة في المنظومة 

التربویة الجزائریة في الوقت الراهن ، والتي تواجه المنهاج التربوي خاصة ولهذا یجب على المعلم أن 

یخضع للتدریب المهني المستمر لكي یعمل على تطویر مهاراته ومعارفه، ومسالة التدریب تساعد 

المعلم لكي یستعد نفسیا ومعرفیا ومهنیا للعمل وفق متطلبات العمل التربوي وذلك من اجل الوصول 

 إلى األهداف التربویة المنشودة.
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 قـائمة المالحق

 
118 

 



 ): یوضح االستمارة النهائیة للدراسة.01ملحق رقم (

 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جیجل–جامعة محمد الصدیق بن یحي 

 كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة

 قسم علم النفس وعلوم التربیة واألورطفونیا

 

 استبیان بحث بعنوان

 

 

 

 

 

 أخي المعلم أختي المعلمة ، تحیة طیبة وبعد :

في إطار إعداد مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في قسم علوم التربیة یشرفني أن أضع بین أیدیكم هذا 

) في الخانة المالئمة لإلجابة Xاالستبیان راجیة منكم التفضل باإلجابة عن األسئلة وذلك بوضع عالمة (

من وجهة نظركم ، وأعدكم بأن المعلومات التي تقدمونها في هذا المضمار ال تستخدم إال في أغراض 

 البحث العلمي.

 وتقبلوا مني جزیل الشكر وفائق االحترام

 

  م2016/2017السنة الدراسیة 

مدى استعداد معلمي التعلیم االبتدائي للعمل وفق 

 متطلبات مناهج الجیل الثاني من اإلصالح التربوي
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 المحور األول: البیانات الشخصیة:

 الجنس :

 ذكر                     أنثي

 المتحصل على شهادة :

 لیسانس -

 ماستر -

 مدرسة علیا -

 مستوى الثالثة ثانوي -

 األقدمیة :

  سنوات10 إلى 06 سنوات                                             من 05أقل من 

  سنة 20 إلى 16 سنة                                           من 15 إلى 11من 

 أستاذ(ي) الفاضل (ة) وفي إطار تدریسك لمستوى تعلیمي قائم على مناهج الجیل الثاني ترى أن (ك):

 ال أوافق محاید موافق البند الثاني : االستعداد النفسي
    -تشعر بالراحة أثناء قیامك بعملك01
    -تحب مهنة التعلیم قبل التحاقك بها02
    -تحب مهنة التعلیم بعد التحاقك بها03
    -ترغب في العمل وفق مقتضیات المناهج الجدیدة04
    -تمیل إلى االطالع على كل جدید في مهنة التدریس05
    -تحس بروح المسؤولیة في عملك06
    -تقتضي بزمالئك في التدریس07
    -ترغب في االستفادة من كل ما له عالقة بعملك08
    -تلقیت تكوینا في علم النفس قبل الخدمة09
    -یرضیك المستوى التعلیمي الذي وصلت إلیه10
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 ال أوافق محاید موافق البندالثالث: االستعداد المعرفي
    -تستثمر في عملك المعارف التي تلقیتها قبل الخدمة11
    -تتلقى تكوینا معرفیا أثناء الخدمة12
-تسعى إلى تنمیة معارفك الشخصیة من خالل إثراء 13

 معارفك
   

    -تستفید من تجاربك السابقة في إثراء معارفك14
    -تبحث عن الجدید في مجال تخصصك15
-یساعدك االطالع على الدوریات في میدان 16

 تخصصك
   

-تشارك في الملتقیات المنظمة لصالح العملیة 17
 التعلیمیة

   

-تعمل على تعزیز عالقتك بزمالئك في توسیع 18
 معارفك

   

    -تستفید من عالقتك بزمالئك في توسیع معارفك19
-تتقصى على مهارات جدیدة تدعم بها خبرات 20

 المعرفیة.
   

 

 ال أوافق محاید موافق البندالرابع : االستعداد المهني
    -تلقیت تكوینا في علوم التربیة قبل الخدمة21
-تدرك الوسائل التعلیمیة التي تحتاج إلیها في 22

 التدریس
   

    -تقتنع بالمناهج التي تقوم بتدریسها23
    -تتابع االتجاهات الجدیدة في میدان عملك24
    -تأخذ بعین االعتبار ما یقدمه إلیه المشرف التربوي25
    -تعتني بالتنویع في طرائق التدریس26
    -تتیح لك مهنة التدریس إمكانیة تحسین أدائك27
    -تسعى إلى إبداع في أدائك المهني28
    -تمتلك القدرة على إیصال المعرفة للمتعلم29
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 ):یوضح االستمارة المنقحة بعد المناقشة.02ملحق رقم (

 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جیجل–جامعة محمد الصدیق بن یحي 

 كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة

 قسم علم النفس وعلوم التربیة واألورطفونیا

 

 استبیان بحث بعنوان

 

 

 

 

 

 أخي المعلم أختي المعلمة ، تحیة طیبة وبعد :

في إطار إعداد مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في تخصص علوم التربیة یشرفني أن أضع بین أیدیكم 

) في الخانة المالئمة Xهذا االستبیان راجیة منكم التفضل باإلجابة عن األسئلة وذلك بوضع عالمة (

 لإلجابة من وجهة نظركم.

 وتقبلوا مني جزیل الشكر وفائق االحترام

 

  م2016/2017السنة الدراسیة 

 

استعداد معلمي التعلیم االبتدائي للعمل وفق واقع

 متطلبات مناهج الجیل الثاني من اإلصالح التربوي
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 المحور األول: البیانات الشخصیة:

 الجنس :

 ذكر                     أنثي

 المتحصل على شهادة :

 لیسانس -

 ماستر -

 مدرسة علیا -

 مستوى الثالثة ثانوي + معهد  -

 األقدمیة :

  سنوات10 إلى 05 سنوات                 من05أقل من 

  سنوات10اكثر من 

 

 أستاذ(ي) الفاضل (ة) وفي إطار تدریسك لمستوى تعلیمي قائم على مناهج الجیل الثاني ترى أن (ك):

 ال أوافق محاید موافق المحورالثاني : االستعداد النفسي
    -مستعد لإلصالحات التربویة01
-ازدادت دافعیتك للعطاء انطالقا من المحتوى 02

 التعلیمي
   

-ازداد حماسك لتدریس المناهجالجدیدة نظرا 03
 لمواكبتها لتطورات العصر

   

    -ترغب في العمل وفق مقتضیات المناهج الجدیدة04
    -انت مقتنع بمحتوى المناهج التي تقوم بتدریسها05
    -تحس بروح المسؤولیة في عملك06
    -یرضیك المستوى التعلیمي الذي وصلت إلیه10
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 ال أوافق محاید موافق المحورالثالث: االستعداد المعرفي
-قدراتك المعرفیة تتالءم مع مستوى محتوى المناهج 11

 الجدیدة
   

    -تتلقى تكوینا معرفیا أثناء الخدمة12
- تقوم باالطالع على كل ماهو جدید في مجال 13

 المواد الدراسیة إلثراء معارفك
   

    -تشارك في الملتقیات العلمیة لالستفادة من الخبرات 14
    -تنمیى مهارات جدیدة تدعم بها خبراتك المعرفیة15
 

 ال أوافق محاید موافق المحورالرابع : االستعداد المهني
-تتحكم الوسائل التعلیمیة التي تحتاج إلیها في 16

 التدریس
   

    -تلقیت تكوینا اثناء الخدمة17
    -یساعدك المشرف التربوي في تحسین آدائك المهني18
    -تتیح لك البرامج الجدیدة التنویع في طرق التدریس19
-تعتبر هده البرامج الجدیدة عامل مهم في تحسین 20

 مسارك المهني
   

-دفعك محتوى البرامج الجدیدة الى البحث عن طرق 21
 ابداعیة جدیدة في تقدیم الدروس

   

    -تمتلك القدرة على إیصال المعرفة للمتعلم22
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 ملخص الدراسة 
هدفت هده الدراسة إلى الكشف عن مدى استعداد معلمي التعلیم االبتدائي للعمل وفق متطلبات مناهج 

الجیل الثاني من االصالح التربوي، من وجهة نظر أساتذة التعلیم االبتدائي، من أجل ذلك تم بناء استمارة 

 معلما ومعلمة موزعون على مستوى ابتدائیات القنار وسیدي عبد 40 بند وزعت على 29تحتوي على 

 العزیز وبعض ابتدائیات بالشقفة، وقد تم التوصل الى النتائج التالیة:

معلمي التعلیم االبتدائي على استعداد نفسي للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني من االصالح  -

 التربوي.

معلمي التعلیم االبتدائي عتى استعداد معرفي للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني من االصالح  -

 التربوي.

معلمي التعلیم االبتدائي على استعداد مهني للعمل وفق متطلبات مناهج الجیل الثاني من االصالح  -

 التربوي.

Résumé : 

Cette  étude vise à connaitre si les enseignants du cycle primaire sont prêts à travailler 
selon les exigences des programmes de la 2éme génération de la nouvelle réforme de 
l’éducation, Pour cela ; un questionnaire  de 29 questiona été préparé et distribué qui 40 
enseignants et enseignantes qui travaillent dans les primaires d’El-Kenner , de Sidi Abd El 
Aziz et de Chakfa 

Les résultats de cette étude sont : 

Les enseignants du cycle primaire sont prêts sur le côté psychologique pour travailler selon 
les exigences des programmes de la 2éme génération de la nouvelle réforme de l’éducation. 

Les enseignants du cycle primaire sont prêts sur le côté cognitif pour travailles selon les 
exigences des programmes de la 2éme génération de la nouvelle réforme de l’éducation. 

Les enseignants du cycle primaire sont prêts du point de vue professionnel pour travailler 
selon les exigences des programmes de la 2éme génération de la nouvelle réforme de 
l’éducation. 
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