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 إلى كل من ساندني في هذا العمل المتواضع ...  تحية

      إلى الوالدين الكريمين

 إلى أصدق ائي في الدراسة    

إلى جميع أساتذة شعبة علم النفس بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم  

الذين لم يدّخروا جهدا في تقديم ما يفيدنا؛ وباألخص األستاذ مسكين عبد  

 اهلل الذي كان له الفضل الكبير في انجاز هذا العمل.
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    شكر و تلدير 
 بعد الحمد والشكر والصالة على أطهر المرسلين لتوفيقي في هذا العمل  

بذله معي من توجيه  رسالة شكر ألستاذي الكريم مسكين عبد اهلل على ما  
 في شكله النهائي  إرشاد لوضع هذا البحثو 

أساتذة    إلىالمشاركين في تحكيم أداة الدراسة؛ و   رسالة شكر إلى األساتذة
التعليم االبتدائي بمدينة مستغانم على تجاوبهم ومساعدتهم وتعاونهم إلتمام  

 هذا العمل. 

 هذا على مناقشة سيشرفون الذين المناقشة، لجنة أعضاء إلى رسالة شكر

 المتواضع. العمل

 العمل هذا انجاز في وساهم بعيد، أو قريب من ساعدني لكل من         

 العرف انلكم مني جزيل الشكر و                           
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 9الدراسةممخص 
متدريس لالصعكبات التي تكاجو أساتذة التعميـ االبتدائي تيدؼ الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف      

ـٌ اختيار عينة لقد ك  كفؽ مناىج الجيؿ الثاني؛ مستغانـ  بمدينة( أستاذ كأستاذة 80تتككف مف ) عشكائيةت
 منو سعياك ، التحميمي ، كاتبع الباحث خطكات المنيج الكصفي2018/2019خبلؿ المكسـ الدراسي 

، تـ التحقؽ مف دالالت صدقو استبياف لقياس صعكبات التدريسلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ 
 لمنتائج التالية: الباحث  تكصؿكثباتو، كبعد إجراء عممية التحميؿ اإلحصائي 

الصعكبات التي تكاجو أساتذة التعميـ االبتدائي ذات داللة إحصائية في  فركؽ عدـ كجكد -1
 لمتدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

الصعكبات التي تكاجو أساتذة التعميـ االبتدائي ذات داللة إحصائية في  فركؽ عدـ كجكد -2
 قدمية في مينة التدريس.لمتغير األلمتدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني تعزل 

 يكاجو أساتذة التعميـ االبتدائي صعكبات لمتدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني بدرجة متكسطة. -3

 .مناىج الجيؿ الثاني ؛ أساتذة التعميـ االبتدائي؛صعكبات التدريس الكممات المفتاحية9

Abstract : 

The current study aims at revealing  the Difficulties faced by teachers of primary education 

to teach according to the second  generation curriculum. A  random sample of 80 teachers  

were chosen in the Mostaganem city during the academic year 2018/2019, The researcher 

followed the steps of the descriptive approach. In order to achieve the objectives of the 

study, he used a measure of Teaching difficulties, the validity and consistency of the signs 

were verified. After the statistical analysis the researcher reached the following result: 

1. There were no statistical  significant differences from Difficulties faced by teachers of 

primary education to teach according to the second  generation curriculum attributed to the 

variable of educational qualification. 

2. There were no statistical  significant differences from Difficulties faced by teachers of 

primary education to teach according to the second  generation curriculum attributed to the 

variable of seniority in the teaching profession. 

3. Teachers of primary education face difficulties in teaching according to the second 

generation curriculum to a medium degree. 

Keywords: Teaching difficulties; teachers of primary education; second generation 

curriculum.
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 مقدمة9
يعد التدريس مف الميف القديمة، كالتي عرفيا البشر منذ كجكدىـ عمى األرض، فحرصكا عمى أف      

كالتعرؼ عمييا، كىذا ما ساىـ في جعؿ التدريس أداةن مف يدرسكا كافة األشياء المحيطة بيـ الكتشافيا، 

 . أدكات نيكض المجتمعات اإلنسانية

ية، كالكتابية التي يقـك بيا ىك مجمكعة النشاطات الكبلمالذم المفيـك التقميدم كانتقؿ التدريس مف     

درس ىك المصدر المكيرتبط ىذا المفيـك بفكرة أف درس مف أجؿ تكصيؿ المادة الدراسية لمطبلب، الم

المفيـك المعاصر إلى ؛ ثـ الكحيد لممعمكمات الدراسية، كىك الذم يمتمؾ كافة اإلجابات حكؿ أسئمة الطبلب

درسيف، كالتي تعتمد عمى تبادؿ األفكار، ت المشتركة بيف الطبلب كالي مجمكعة مف النشاطا الذم ىك

كحيد لممعمكمات إلى مكجو، المصدر الدرس مف المادة الدراسية، فيتحكؿ دكر المكالمعمكمات حكؿ 

كالحكار، كالبحث حتى يتمكف الطبلب مف  ع الدرس، كالذم يعتمد عمى النقاشلمطبلب في مكضك  كمشارؾ

 .(64 :2003 ،فيـ المادة الدراسية بكضكح )كماؿ

كلككف ىذه  ؛ةسمى لممدرسة في كؿ المستكيات التعميمية كالٌتعميـ كمازالت الغاية األالتربيكلقد كانت      

، عرفت المدرسة راء كفي اٌتصاؿ بعالـ دائـ الٌتطك األخيرة ترتبط بمسار مستمٌر يتكٌلد منو منتكج دائـ البن

الٌتدريس عف طريؽ األىداؼ اإلجرائية، ك ؛ة كالٌطرائؽ البيداغكجيةالٌتربكيمف الٌنظريات  الجزائرية الكثير

كاٌلتي قد  ،في مجالي البيداغكجيا كالٌديداكتيؾ كفاءاتىداؼ، كنظرية الٌتدريس بالكنظرية الٌتدريس باأل

كلكف ما تجدر اإلشارة  ،تناكلتيا مناىج الجيؿ األكؿ لتأتي مناىج الجيؿ الثٌاني مكممة لنقائص ىذه األخيرة

إليو ما الٌتصكر الٌنظرم اٌلذم يتبناه منياج الجيؿ الثٌاني في نظرية الٌتدريس بالكفاءات؟ ككيؼ يمكف تمثميا 

 طبيقيا في المجاؿ الٌتربكم كالٌتعميمي؟ ت

كؿ ىذه األسئمة ما ىي إال مؤشرات تكحي بحجـ صعكبات التدريس التي قد يكاجييا األستاذ كفؽ      

تيدؼ إلى نقؿ التمميذ مف اكتساب المعارؼ عف طريؽ الحفظ مناىج الجيؿ الثاني، فيذه األخيرة 
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بداء اللى إكاالسترجاع  ىك خمؽ عممية  ىذه المناىجالمبتغى األساسي مف ؛ ك النقدرأم ك التفكير كالتحميؿ كا 

تفاعمية داخؿ القسـ مف خبلؿ عمؿ األفكاج الذم يسمح بالتفاعؿ االجتماعي لمتمميذ مع المعمـ كالزمبلء 

 .مما يساعده عمى تطكير كفاءاتو

يصبح العنصر المنشط كالمنظـ كالمسيؿ لمعممية  ستاذ كفؽ ما تقتضيو مناىج الجيؿ الثانياألف     

كما  ؛كالمسيطر عمى العممية التعميمية ،بعدما كاف ىك المصدر الكحيد لممعمكمات داخؿ القسـ ،التعميمية

مجمكعة الكفاءات كالتعميمات التي يظير التمميذ " بويقصد الذم  "مممح التخرج"بمعرفة ىذه المناىج تسمح 

مناىج الجيؿ ف ،مما يؤىمو إلى الدراسة في القسـ المكالي ،نو متمكف منياأمعيف مف  في نياية طكر تعميمي

التي ترتكز عمى استخداـ نفس المكضكع في مكاد مختمفة ككفقا " المقاربة الشاممة"الثاني تقـك عمى مبدأ 

 .(26: 2012  ،)محمد صبلح .لخصكصيات كؿ مادة سكاء كانت عممية أك أدبية

أثناء بيف ما يجب تطبيقو ك  ،في مساره األكاديمي بيف ما قاـ بدراستو اشاسع افرق فاألستاذ قد يجد     

فما درسو في  ،بالطبع ىناؾ فجكة كبيرة بيف المجاؿ النظرم كالتطبيقي أك العمميك  ؛عممية التدريس

مكيا لكي يقـك بتكصيؿ كالطريقة التي يجب أف يس ،المتعمميفالجامعة يختمؼ عف ما يقـك بتطبيقو مع 

، ليذا جاءت دراستنا الحالية لتسميط الضكء عمى الصعكبات المعمكمة إلييـ كتقديـ األنشطة المناسبة ليـ

التي تكاجو أساتذة التعميـ االبتدائي في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني، كلقد تـ تقسيميا إلى ستة 

 :كانت كالتالي فصكؿ

كدكاعي اختيار  ،فرضيتيا ثـ كالية الدراسةطرح إش فيو تـ بعنكاف"مدخؿ الدراسة" الفصل األول     

  لمفاىيـ الدراسة. ؼ اإلجرائيةيكذا التعار ك  ، كحدكدىا،أىدافيا كأىميتياالمكضكع، ثـ 

، كأىميتو كالمسممات التي احتكل عمى مفيـك التدريسمقد ف "كصعكباتو التدريس"بعنكاف  الفصل الثاني     

  يقـك عمييا، ثـ مبادئو كخطكاتو، كمياراتو كاستراتيجياتو، كأخيرا صعكباتو.
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بعنكاف "أستاذ التعميـ االبتدائي" تضمف مفيـك التعميـ االبتدائي، كمراحؿ إعادة ىيكمتو،  الفصل الثالث     

عداده، كالمشكبلت الصفية كدكره في حميا.  كأىدافو، ثـ مفيـك المعمـ كأىميتو كخصائصو كصفاتو كا 

مفيـك مناىج بعنكاف "مناىج الجيؿ الثاني" اشتمؿ عمى مفيـك المنياج الدراسي، ثـ  الفصل الرابع     

، كبعض الجيؿ الثاني كالمبادئ المؤسسة ليا، كدكاعي كضعيا، كخصائصيا كشركط تطبيقيا

 المصطمحات كالمفاىيـ الكاردة فييا.

جزئيف، حيث تطرؽ الجزء  " تضمفاإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانيةبعنكاف "الفصل الخامس      

تطبلعية مف حيث ذكر الغرض منيا، مكاف كزماف إجرائيا، األكؿ إلى اإلجراءات المنيجية لمدراسة االس

كاألداة المستخدمة فييا، كالعينة التي اشتممتيا كمكاصفاتيا كصكال ما أفرزتو مف نتائج الخصائص 

السيككمترية ألداة الدراسة، أما الجزء الثاني تضمف اإلجراءات المنيجية لمدراسة األساسية بتحديد المنيج 

كاألداة المستخدمة  اف إجرائيا كصكال إلى تحديد خصائص المجتمع كالعينة التي شممتيا،المتبع، مكاف كزم

عطاء الدرجات الخاـ، ثـ ذكر طريقة إجراء  في الحصكؿ عمى النتائج مف خبلؿ ذكر كيفية تصحيحيا كا 

 الدراسة األساسية كاألساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة الميدانية. 

إلى  فيو تـ التطرؽ بعنكاف "عرض كمناقشة كتفسير النتائج الخاصة بالفرضيات" الفصل السادس     

عرض النتائج الخاصة بفرضيات الدراسة باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة، كتفسيرىا في ضكء 

الدراسات السابقة كاألدب النظرم المتعمؽ بمتغيرات الدراسة، كيتبع ذلؾ بخاتمة كذكر أىـ االقتراحات 

 منبثقة عف نتائج الدراسة، ثـ ذكر قائمة المراجع ثـ المبلحؽ.ال



 

 

 ولإمفصل إلأ 

 مدخل إدلرإسة
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 أوال9 إشكالية الدراسة

االفتراضات بعضيا يصؼ طبيعة المادة التي نو مجمكعة مف المسممات أك أيعرؼ التدريس عمى      

إحاطة المتعمـ  بأنوكما يعرؼ أيضا  ،كالبعض األخر يتصؿ بعمميتي تعميميا كتعمميا ؛يقـك بتدريسيا

 ؛لى التخيؿ كالتصكر الكاضح كالتفكير المنظـإبالمعارؼ كتمكينو مف اكتشافيا مع القدرة عمى الكصكؿ 

ككافة اإلجراءات التي  ،التي يكفرىا المدرس في مكقؼ تدريسي معيفنو كافة الظركؼ كاإلمكانيات أكما 

 .يتخذىا في المكقؼ التدريسي

ة يالتخطيط لمدرس الذم يؤخذ بعيف االعتبار جاىز  ياتقـك عممية التدريس عمى ثبلث خطكات أكلك      

خطط لو مف ما تنفيذ ثـ يأتي  ؛الطمبة كاستعداداتيـ كمدل اىتماميـ كتنظيـ الخبرات التعميمية كتسمسميا

جؿ تحقيؽ األىداؼ التدريسية فنستخدـ إستراتيجية التدريس كمكاد تعميمية كاأللعاب كاألنشطة كينظـ  أ

التعميمية فيما العممية أما الخطكة الثالثة يتـ فييا تقييـ مخرجات  ؛الخبرات التعميمية كيعرض المادة بتتابع

 .(22: 2005 األحمد،إذا كصؿ الطمبة لمستكل األداء المخطط لو )

التي إف التدريس باألىداؼ يختمؼ عف التدريس بالكفاءات، الذم تنص عميو مناىج الجيؿ الثاني      

ت بالسنة األكلى مف الطكر أبد، كالتي 2016/2017دخكؿ المدرسي لسنة الشرع في تنفيذىا مع 

كمف  ،السنة األكلى متكسط كمرحمة أكلى ككذلؾ ،االبتدائي باعتبارىا الركيزة األساسية لبناء اليـر التربكم

كالتي ينتظر منيا تحقيؽ النكعية في تحسيف األداء  ؛ثـ يعمؿ عمى باقي المستكيات كاألطكار التعميمية

كمف جية أخرل نقؿ المتعمـ مف مجرد مكتسب لممعارؼ عف طريؽ الحفظ  ،التربكم لممعمـ مف جية

و تسمح لو بالتفاعؿ االيجابي بين فعالةخمؽ بيئة تعميمية كاالسترجاع إلى ممارس كمفكر كمبدع مف خبلؿ 

 .المعمـ كبيف



 

6 
 

كعند االنتقاؿ مف مناىج الجيؿ األكؿ إلى مناىج الجيؿ الثاني، يكاجو المعمـ صعكبات في تطبيقيا      

خاصة في مجاؿ التدريس بمراحمو الثبلث )التخطيط، التنفيذ، التقكيـ(، ما يجعمو في حاجة ماسة إلى 

 (2018) محمد دراسة محمكدمككيف المكثؼ عمى ىذه التغييرات التي شممتيا المناىج، حيث تكصمت الت

 االحتياجات التدريبية ألساتذة التعميـ االبتدائي في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني،  التي تناكلت

في تنمية كتطكير القدرات  ضركرة االىتماـ بالبرامج التدريبية لممتككنيف باعتبارىا عنصرا أساسياإلى 

 .المعرفية ك تحسيف الميارات التدريسية

دكر التككيف البيداغكجي التحضيرم التي تناكلت  (2018) ميدم حياةب كفي نفس السياؽ، تكصمت     

ضركرة انتقاء المككنيف األكفاء كؿ في إلى  في تنمية الكفايات التدريسية لدل أساتذة التعميـ االبتدائي،

 .إضافة إلى  ضركرة الدراسة العممية لمحجـ الساعي كمحتكل مقاييس التككيف ،تخصصومجاؿ 

كفي مجاؿ التدريس، تختمؼ الصعكبات التي تكاجو األساتذة مف أستاذ إلى آخر باختبلؼ متغيرات      

( التي تناكلت 2018عدة كالخبرة كالتككيف كالمؤىبلت العممية، بحيث تكصمت دراسة مالؾ خديجة )

يعاني مف عكائؽ االتصاؿ ائؽ االتصاؿ البيداغكجي لدل األستاذ المبتدئ، إلى أف ىذا األخير عك 

ضركرة مساعدة  التي انبثقت عنيا كمف بيف االقتراحات ؛قرانو الذيف يفكقكنو خبرةأالبيداغكجي مقارنة ب

ة االتصاؿ بكاسطة األساتذة المبتدئيف عمى االتصاؿ البيداغكجي الفعاؿ عف طريؽ التخطيط الجيد لعممي

     .تحديد اليدؼ المنشكد مف العممية االتصالية

إذف يمكف القكؿ بأف تشخيص الصعكبات التي تكاجو أساتذة التعميـ االبتدائي في مجاؿ التدريس كفؽ     

مناىج الجيؿ الثاني، يعٌد أمرا ضركريا مف أجؿ تحسيف مخرجات العممية التعميمية التعممية، كعميو نطرح 

ما درجة الصعوبات التي تواجه أساتذة التعميم االبتدائي لمتدريس وفق مناهج  ؤاؿ الرئيسي التالي:الس

 الجيل الثاني من وجهة نظرهم؟
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 :كيندرج تحت ىذا السؤاؿ األسئمة التالية

الصعكبات التي تكاجو أساتذة التعميـ االبتدائي لمتدريس ذات داللة إحصائية في  فركؽ يكجدىؿ  -1

 الجيؿ الثاني تعزل لمتغير المؤىؿ العممي؟كفؽ مناىج 

الصعكبات التي تكاجو أساتذة التعميـ االبتدائي لمتدريس ذات داللة إحصائية في  فركؽ يكجدىؿ  -2

 كفؽ مناىج الجيؿ الثاني تعزل لمتغير األقدمية في مينة التدريس؟

الثبلث )التخطيط،  بأبعاده لمتدريس صعكبات التي تكاجو أساتذة التعميـ االبتدائيالما درجة  -3

 التنفيذ، التقكيـ( كفؽ مناىج الجيؿ الثاني؟ 

 الدراسة اتفرضيثانيا9 

كما انبثؽ منيا مف تساؤالت تـ صياغة الفرضيات الدراسة عمى النحك  ؛بعد عرضنا مشكمة البحث     

 : التالي

االبتدائي لمتدريس الصعكبات التي تكاجو أساتذة التعميـ ذات داللة إحصائية في  فركؽ يكجدال  -1

 كفؽ مناىج الجيؿ الثاني تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

الصعكبات التي تكاجو أساتذة التعميـ االبتدائي لمتدريس ذات داللة إحصائية في  فركؽ يكجدال  -2

 كفؽ مناىج الجيؿ الثاني تعزل لمتغير األقدمية في مينة التدريس.

بأبعاده الثبلث )التخطيط، التنفيذ، التقكيـ( كفؽ  تدريسصعكبات لم كاجو أساتذة التعميـ االبتدائيي -3

 مناىج الجيؿ الثاني بدرجة كبيرة.

 ثالثا9 دواعي وأسباب اختيار موضوع الدراسة

 مقياـ بالدراسة الحالية مف بينيا ما يمي: لالباحث بىناؾ مجمكعة مف األسباب دفعت 
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قمة الدراسات عمى حد عمـ الباحث التي تناكلت المتغيرات المتعمقة بالدراسة الحالية خاصة في مرحمة  -1

 التعميـ االبتدائي. 

 حداثة المكضكع كما دار مف حكلو مف جدؿ في الكسط التربكم كاالجتماعي.  -2

 رابعا9 أهداف الدراسة

ـ االبتدائي لمتدريس بأبعاده الثبلث التعرؼ عمى درجة الصعكبات التي تكاجو أساتذة التعمي -1

 )التخطيط، التنفيذ، التقكيـ( كفؽ مناىج الجيؿ الثاني.

التعرؼ عمى الفركؽ في الصعكبات التي تكاجو أساتذة التعميـ االبتدائي لمتدريس كفؽ مناىج  -2

 الجيؿ الثاني، كالتي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

جو أساتذة التعميـ االبتدائي لمتدريس كفؽ مناىج التعرؼ عمى الفركؽ في الصعكبات التي تكا -3

 .الجيؿ الثاني، كالتي تعزل لمتغير األقدمية في مينة التدريس

 خامسا9 أهمية الدراسة

أىمية المكضكع الذم تتناكلو؛ كىك الصعكبات التي تكاجو أساتذة تكمف أىمية الدراسة الحالية في      

القائميف عمى مفت انتباه ل مناىج الجيؿ الثاني؛ كىذا مف أجؿ التعميـ االبتدائي لمتدريس كفؽ متطمبات

كأخذىا بعيف االعتبار في برامج إعداد شؤكف التربية كالتعميـ مف أجؿ مراعاة درجة ىذه الصعكبات، 

األساتذة سكاء قبؿ الخدمة أك أثناءىا مف أجؿ تحقيؽ الجكدة كالفعالية المرجكة مف تطبيؽ ىذه المناىج 

 .لمنظكمة التربكية بالجزائرفي ا الجديدة

لدل  صعكبات التدريس كما تكمف أىمية ىذه الدراسة كذلؾ في أنيا تقدـ أداة قياس )استبياف( لتحديد     

كمف ثمة اعتبارىا مرجعية يعتمد عمييا في بناء أم برنامج تدريبي  ؛األساتذة في مرحمة التعميـ االبتدائي

يسعى إلى تطكير كتنمية برامج تدريب األساتذة لمتدريس كفؽ المناىج الجديدة في مجاالت التخطيط 
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لصعكبات ، كما أنيا تميد لمقياـ بدراسات الحقة كاقتراح برامج تدريبية لتدارؾ ىذا اقكيـكالتنفيذ كالت

 المسجمة.

 حدود الدراسةنطاق و سادسا9 

اتذة التعميـ أس تكاجو الصعكبات التيتتحدد الدراسة الحالية بالمكضكع الذم تتناكلو كالمتمثؿ في      

متدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني، كبعينة الدراسة المتمثمة في أساتذة التعميـ االبتدائي الذيف لاالبتدائي 

مديرية التربية لكالية مستغانـ، كباألداة المستخدمة كالمتمثمة في ل بالمدارس االبتدائية التابعةيعممكف 

كىما العاـ ؛ ، كما تتحدد أيضا بالزماف كالمكاف المذاف ستجرل فييماصعكبات التدريساستبياف 

مكانية تطبيقيا في ضكء ىذه  مستغانـ، بمدينة( 2019 - 2018)الدراسي كستناقش نتائج الدراسة كا 

 الحدكد.

 التعاريف اإلجرائية لمفاهيم الدراسةسابعا9 

ىي مختمؼ العكائؽ تكاجو األستاذ في الدرس بمراحمو الثبلث )التخطيط، صعوبات التدريس9  -0

 التنفيذ، التقكيـ(.

كتعرؼ في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصؿ عمييا أستاذ التعميـ االبتدائي بمدينة مستغانـ عمى 

 (.108-36الدرجة التي يتحصؿ عمييا نظريا بيف ) كتتراكح ؛االستبياف المعد لذلؾ

ىك المسئكؿ األكؿ عف تناكؿ المادة الدراسية كتكفير الجك المناسب  :أستاذ التعميم االبتدائي -1

استغبلليا لتحقيؽ نمك التبلميذ كاالستفادة منيا عمى أفضؿ صكرة طبقا لؤلىداؼ في المنظكمة 

 .التعميمية

بأنو كؿ أستاذ يعمؿ بالمدارس التابعة لمدينة مستغانـ خبلؿ العاـ الدراسي كيعرؼ في الدراسة الحالية 

(2018-2019.) 



 

11 
 

ىي المناىج التي جاءت لمعالجة الثغرات كأكجو القصكر التي تـ تحديدىا  :مناهج الجيل الثاني  -2

ربية كامتثاؿ المناىج الدراسية لمضكابط المحددة في القانكف التكجييي لمت ،في مناىج الجيؿ األكؿ

كتعزيز المقاربة بالكفاءات كمنيج لئلعداد البرنامج  ،كالمرجعية العامة لممناىج كالدليؿ المنيجي

 التعممات.كتنظيـ 



 

 

 ثاينإمفصل إم 

 إمتدريس وصعوابته
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9تمهيد  

لممتعمـ؛ كذالؾ مف خبلؿ  عمى تقديـ مجمكعة مف المعمكمات التدريس عممية ممنيجة تقـكإف      

مجمكعة مف األساليب التدريسية، مما يجعمنا نبيف في ىذا الفصؿ كيؼ يعد المعمـ لمينة التعميـ كأىـ 

 .قـك عمييا ىذه المينة ككيفية تطبيقياتالمبادئ  التي 

 أوال9 مفهوم التدريس

، كيعتمد عمى نقؿ المعمكمات الثقافية، كالعممية لمطبلب مف  ىي كممة      مشتقة مف الفعؿ الثبلثي درسى

قبؿ شخصو يسمى الميدرس، كيعد التدريس مف الميف القديمة، كالتي عرفيا البشر منذ كجكدىـ عمى 

ا ساىـ األرض، فحرصكا عمى أف يدرسكا كافة األشياء المحيطة بيـ الكتشافيا، كالتعرؼ عمييا، كىذا م

 . في جعؿ التدريس أداةن مف أدكات نيكض المجتمعات اإلنسانية

 : كيعتمد التدريس عمى مفيكميف، كىما     

مجمكعةي النشاطات الكبلمية، كالكتابية التي يقـك بيا الميدرس مف أجؿ تكصيؿ  "ىك 9المفهوم التقميدي

س ىك المصدر الكحيد لممعمكمات الدراسية، المادة الدراسية لمطبلب، كيرتبط ىذا المفيـك بفكرة أف الميدر 

 (.236: 1984فؤاد كآخركف،  كىك الذم يمتمؾ كافة اإلجابات حكؿ أسئمة الطبلب" )

تعتمد عمى تبادؿ كالميدرسيف، كالتي  ف النشاطات المشتركة بيف الطبلب"ىك مجمكعة م 9المفهوم المعاصر

كالمعمكمات حكؿ المادة الدراسية، فيتحكؿ دكر الميدرس مف المصدر الكحيد لممعمكمات إلى مكجو،  األفكار

كالبحث حتى يتمكف الطبلب مف  ع الدرس، كالذم يعتمد عمى النقاش كالحكاركمشارؾو لمطبلب في مكضك 

 (.25: 2005)راشد،  فيـ المادة الدراسية بكضكح
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   9 أهمية التدريسثانيا

 : ( في النقاط التالية231 :2000 ،ريس أىمية كبيرة في الحياة التعميمية كالتربكية، يكجزىا )عميلمتد     

 . ينتج عف التدريس العديد مف النتائج اإليجابية في المجتمع  -1

 . يساعد في تنمية ميارات الطبلب  -2

 .يساىـ في دعـ مكاىب، كىكايات الطبلب في النشاطات البلمنيجية  -3

 . يكفر تدريبان لمطبلب لجعميـ أكثر تفاعبلن مع زمبلئيـ  -4

يعد التدريس عنصران أساسيان مف عناصر العممية التربكية، كالذم يؤثر في شخصيات الطبلب   -5

 . تأثيران إيجابيان 

 ا9 مسممات يقوم عميها التدريس ثالث

 ( في ما يمي:70: 2003ىناؾ مجمكعة مف المسممات يقـك عمييا التدريس يكردىا )كماؿ،      

خبرة تربكية، كيحاكؿ  أك تعميمية كمادة كتمميذ مدرس مف تتألؼ؛ ثبلثية أبعاد ذات عممية التدريس  -1

 المدرس أف يحدث تغيرا حسنا منشكدا في سمكؾ التمميذ. 

كبير نسبيا مف التفاعؿ  قدر كجكد كمف كمدرس تبلميذ كجكد مف البد أم اجتماعي، سمكؾ التدريس  -2

 .كبيف ىؤالء التبلميذبينو 

ميما ارتقت  مادية كسيمة أك ةبآل استبدالو يمكف ال اآلدمي المدرس أف أم إنساني، بعد لو التدريس  -3

 .عف المدرس ةدرجة كفايتيا، كالكسائؿ التعميمية أدكات كليست بديم

قدرتو التعميمية، في  يثؽ كالتمميذ المدرس مف ككؿ كتفاعؿ، حركة فييا أم ديناميكية، عممية التدريس  -4

 .كالتمميذ يسمـ بقدرة مدرسو عمى التأثير كمساعدتو عمى تحقيؽ األىداؼ التربكية
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إرساؿ معينة إلي  عميو يتعيف المدرس أف أم المغة، ىي ةيالرئيس كسيمتيا اتصاؿ، عممية التدريس  -5

  .كفقا لخطة معينة، تساير فمسفة بناءه لمجتمع أفضؿ تمميذ معيف

النكاحي العقمية  في البشر اختبلفات ظؿ في لمتدريس كاحدة طريقة بصبلحية االعتقاد الخطأ مف  -6

 كاالجتماعية كلكف ذلؾ ال يعني بالضركرة عدـ كجكد إستراتيجية كاضحة لمتدريس.

 9 مبادئ التدريسرابعا

 : ( ما يمي25: 2005يرتبط التدريس بعدة مبادئ ميمة، كمف أىميا حسب )راشد،      

 . كاستيعاب المكاد الدراسية قدرات الطبلب اإلدراكية عمى فيـ االعتماد عمى  -1

 . تقدير االختبلفات الفردية بيف الطبلب، حيث إف لكؿ طالب مميزات تميزه عف زمبلئو اآلخريف  -2

 . كالفاعمية خطط تدريسية تتميز بالكفاءةييدؼ إلى تطكير التعميـ، مف خبلؿ كضع   -3

يذائيـ لفظيامعا يبتعد التدريس عف  -4  . اأك جسدي قبة الطبلب، كا 

 التدريسخامسا9 خطوات عممية 

 ثبلث عناصر أساسية كىي:  إف عممية التدريس تتضمف     

ربكية التي تراعي قدرات كضع خطة عممية قائمة عمى األسس النفسية كالت التخطيط )اإلعداد(9 -1

كاتجاىاتيـ، فيكفر ليـ األجكاء المبلئمة لعمميات التعمـ مف أسئمة، ككسائؿ كمادة مناسبة  التبلميذ كميكليـ

قباؿ ذاتييف )ىني  .(71: 1999، خير الديف تثير لدييـ فاعميات التعمـ الناجحة بشكؽ كا 

 كيتابع ،كميا بتسجيؿ دركسوكيقـك فيو المعمـ ي ،كتتـ عممية التخطيط عمى كراسة تسمي دفتر التحضير

 .كالمفتش ىذه الكراسة لمعرفة ما أنجزه المعمـ مف دركس المدير
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كتعني مجمكعة اإلجراءات العممية ، كىي الخطكة الثانية مف خطكات عممية التدريس التنفيذ9 -1 

: 2000عبد الرحمف صالح األزرؽ، ) .أثناء األداء الفعمي داخؿ الفصؿ كالممارسات التي يقـك بيا المعمـ

30.) 

المعمـ االلتفات إلى مجمكعة مف القضايا مثؿ: كيفية التمييد لمدرس، كطريقة عرضو، كالطرؽ التي عمى 

ككيؼ يراعي الفركؽ الفردية بيف تبلميذه، كمتى  يستخدميا في التدريس، كمف الذم يجيب عف األسئمة،

 .لخا ... يعرض الكسيمة التعميمية، ككيؼ يشجع تبلميذه عمى المشاركة

... إف  المدرسكف يقيمكف مدل نجاحيـ في تحقيؽ ما خططكا كعممكا عمى القياـ بو كما أدكهالتقويم9  -2

ىذا التقييـ يساعدىـ عمى أف يقرركا ما إذا كانت ىناؾ نقاط معينة في حاجة إلى أف يعاد تدريسيا، كما 

 .ينبغي تدريسو بعد ذلؾ، ككيؼ ينبغي أف يدرس كما الذم ينبغي أف يعمؿ

 الّتدريسمهارات سادسا9 

عنيا، باإلضافة إلى مسبقة  تكالتدريب بعد امتبلؾ معمكما إلى الممارسة الميارات يحتاج بإف اكتسا     

كعدـ نسيانيا، أٌما أنكاع ىذه الميارات فيي حسب  آلية معينة تثٌبت الميارةى ضمف السمككيات بيدؼ تثبيتيا

  :(32، 2018ما كرد في )محمكدم، 

 مكاجية مشاكؿى أك مكاقؼعٌيف، كتيستخدـ في التي تحتاج إلى أداء ذىني مىي  9مهارات معرفية  -0

 . بحاجة إلى حمكؿ

 . كالنشاطات التي تحتاج إلى الحركة تشمؿ األداء الحركي، كتمثيؿ األدكار كالكتابة 9مهارات حركية  -1

 . ترتبط بالطبيعة الكجدانية لكؿ معٌمـ9 مهارات اجتماعية -2

مف الميارات، كالتي ليا دكر كبير في  ىناؾ العديدأف  )84 -83: 2011خميؿ ابراىيـ، (كيرل      

 :عممية التدريس، بيدى أٌف أىـ ىذه الميارات
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، مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ في عممية تدابير ، كىك أسمكب عممي يتـ مف خبللو اتخاذالتخطيط  -1

 .المستقبؿ

عمييا قبؿ االنتقاؿ إلى سؤاؿ، أك  ات الطبلب، كعدـ تجاىميا، بؿ يجب التعقيبإجاب معالجة  -2

 . طالب آخر

 .المثيرات، كىي األمكر التي يقـك بيا المعمـ مف أجؿ جذب انتباه التبلميذ أثناء الدرس تنكيع  -3

 . الدافع عند الطبلب مف خبلؿ خمؽ الرغبة لدل التبلميذ مف أجؿ التعٌمـ إثارة -4

 .الطبلب لمدرس الجديدلمدرس، كىك ما يقـك بو المعمـ، بيدؼ تييئة  التييئة  -5

 . كمنو تقديـ المكافآت لمتبلميذ عمى سمكؾ معيف مرغكب بو التعزيز -6

 . كتكجيييا طرح األسئمة الشفيية، كميارة صياغتيا  -7

نياء الدرس بطريقة مناسبة ميارة  -8  . التمخيص، كا 

 .إدارة الغرفة الصفٌية ميارة  -9

لبناء الصرح التعميمي السميـ،  المعٌمـ عامبل ضركريافة ميارات التدريس كتطبيقيا مف قبؿ معر  تعدٌ      

التخطيط، كالتنفيذ، : الذم يربط بيف النظرية كالتطبيؽ، كسنتناكؿ في دراستنا الحالية ميارات ثبلث، كىي

 : كالتقكيـ، كفيما يأتي بياف ىذه الميارات بالتفصيؿ

 مـ الذم يسعى لمتمٌيز في عمميتوعتقنيا المىذه العممية ىي أكؿ ميارة يجب أف يمهارة التخطيط9   -0

ر في فكالمعٌمـ كحده، فيك ي التدريسية، كىي التخطيط لمعممية التدريسية، كىذه العممية يقـك بيا

 . درٌسيا لمطبلب، كفي الكيفية التي يتـ التدريس فييااألمكر، كالمكضكعات التي سي

القدرة العالية، التي يستطيع مف خبلليا معرفة طبيعة الفئة  تتطٌمب عممية التخطيط مف المعمـ     

حٌدد أيضان ما تكاجدىا أثناء التدريس، كي ، كمعرفة أىـٌ احتياجاتيـ، ليحرص عمى(تعمميفالم)المستيدفة 

مكانيات، لمحاكلة تكريسيا، كاالستفادة منيا في العممية التدريسية يتمٌيز بو ىؤالء الطبلب مف قدرات  . كا 
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إٌف األمكر السابقة المذككرة ىي مف أىـٌ المدخبلت األساسية في عممية التخطيط، كالتي يعتمد عمييا      

المعٌمـ في تخطيطو، كبعد تحديد ىذه األمكر يجب عمى المعمـ أف يككف قادران عمى كضع أىداؼ العممية 

مادة العممية، كبالتالي ى لتقديـ الالتعميمية، كتحميؿ محتكل المادة الميراد تدريسيا، كتحديد الطريقة الميثم

لمدرس الذم سيقدمو، كىذه الخطة ينبغي أف يذكر فييا أىـٌ مبرراتو في استخدامو  يصؿ لخطة متقنة

ككف األىداؼ التي تكضع ذات لؤلىداؼ التعميمية، ككذلؾ المصادر التي تيستقى منيا ىذه األىداؼ، كأف ت

: 1985جابر، عبد الحميد جابر كسميماف، الشيخ، (يمية كتخدـ العممٌية التعم صياغة قكية، ككاضحة

12(. 

أف ىذه الميارة تتضمف جميع  )98: 2010داكد، حمس كمحمد، أبك شقير، (يرل مهارة التنفيذ9   -1

الممارسات التي يقـك بيا المعمـ، كيينٌفذىا داخؿ الغرفة الصفية، كالتي تندرج تحتيا العديد مف 

  :الميارات األخرل مثؿ

ىي العممٌية التي يعمؿ بيا المعٌمـ عمى إقامة عبلقة كدٌية بينو كبيف الطمبة،  9التمهيد قبل الدرس -أ 

أك عبلقة معرفية مرتبطة بالمادة الدراسية؛ إلشراؾ الطالب في الدرس، كفي مادتًو العممية؛ فالمعٌمـ 

يفتتح فيو الجمسة الناجح الذم يبتدئ درسو بمقدمةو حكؿ الدرس المراد شرحو، أك نشاطو معيفو 

تشكيؽ المتعمميف لممكضكع، : التعميمية، كىذا ما ييعرؼ بالتمييد، كالذم لو فكائد عديدةه منيا

كمعرفة مدل استعداد كؿ كاحدو منيـ لتمقي ىذا المكضكع، كسيكلة االنتقاؿ مف الدرس السابؽ إلى 

 .الدرس الجديد كربطيما معان 

؛ بيدؼ إعداد الطمبة لمدرس و المعمـ مف أقكاؿ كأفعاؿكٌؿ ما يقـك ب ىي 9التهيئة قبل الدرس  -ب 

، كانفعاليةو تسمح ليـ بتمٌقي المعمكمة الجديدة كقبكليا،  الجديد، بحيث يككنكف في حالةو ذىنيةو

كميارة التييئة مف الميارات األساسية، التي يجب عمى المعٌمـ استخداميا لعرض الدرس، كىي 

لمدرس ينحصر في التمييد المنطقي لمطمبة، أما التييئة فيي  تختمؼ عف عممية التمييد؛ فالتمييد
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التركيز عمى الجانب االنفعالي لدل الطمبة، كاىتماميـ كجعؿ تكجو الطمبة، كمشاعرىـ تجاه المادة 

شعارًه بمدل قربًو منيـ، كبما  العممية، كذلؾ بعد فيـ ىذه المشاعر، كتجاكب المعمـ معيـ، كا 

ٌبيـ لو، كيضمف تجاكبيـ معوي، كىذا ما أكدتوي البحكث ييفكركف، كبذلؾ يكسب المع مـ كٌد تبلميذًه كحي

 مكب التييئة ييحقؽ نتائج كأىدافاالتي أيجريت في ىذا المكضكع، كىك أٌف استخداـ المعٌمـ ألس

 .أفضؿ بكثير مٌمف ال يقكمكف بالتييئة قبؿ الدرس

التدريسية، كالتي تككف عكنان لممعمـ تسعده عمى السبكرة أداة مف أدكات العممٌية  9استخدام السبورة  -ج 

ذا استخدميا المعٌمـ  نجاح عممو التعميمي، كاستعماؿ السبكرة يعني دمجيا في العممية التعميمٌية، كا 

: لمسبكرة كظائؼ عديدة منيا. االستخداـ األمثؿ في الغرفة الصفية فإٌف ذلؾ ييمثؿ نصؼ الدرس

ريفات الخاصة بالدرس، كالبعد عف الطابع التجريدم في بياف المصطمحات، كالمفاىيـ، كالتع

الدرس الذم يبعث عمى الممؿ عند الطمبة، كالسبكرة أيضان تساعد عمى تسييؿ شرح المادة العممية 

 . المكجكدة في الدرس كتحميميا، كضرب األمثمة، كاستخداـ الرسكمات المساعدة

ييعتبر األساس الذم تقـك عميو العممٌية إف طرح األسئمة في الغرفة الصفية  9فن طرح السؤال -د 

التدريسية، فيك يزيد مف عمميًة التفكير لدل الطمبًة كيعمقيا، مف خبلؿ األسئمة اليادفة التي 

 ، يستخدميا المعمـ، كلطرح األسئمة أىميةه كبيرةه في تحسيف الجك الصفي، كما تتخممو مف أعماؿو

، فيك ييضيؼ جكان مف المساع دة اإليجابية، كالترابط بيف المعمـ كتمميذه، فبل يككف كأحداثو تعميميةو

ٌنما ىك إنسافه يتمقى معمكمةن بطريقةو سميمةو، حيث يحاكر،  التمميذي مجٌرد فردو متمؽٍّ لممعمكمة، كا 

 . كيناقش، فيك داخؿ الغرفة الصفية فرده نشيط، متفاعؿ مع المكضكع المطركح

يضعو المعمـ لمتمميذ يخمؽ نكعان مف التعاكف بيف المعٌمـ الكاجب المنزلي الذم  9الواجبات المدرسية -ه 

كالطالب، كالمربي، كالعمؿ سكيان مف أجؿ إنجاح العممية التعميمية، كتيرٌبي الكاجبات داخؿ الغرفة 

الصفية أيضان لدل الطالب الشعكر بالمسؤكلية تجاه نفسو، كاالىتماـ بالكقت، كقيمتو؛ كذلؾ ألف 

 . اسب ألداء الكاجبات المدرسية أثناء إنجازىاالمعمـ يحدد الكقت المن
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ىي األفعاؿ كاألقكاؿ التي يقـك بيا المعمـ حتى يينيي عرض الدرس المطركح نيايةن  9الغمق -و 

ـٌ تمقييا، في الدرس كىي  مناسبةن، كميارة الغمؽ ىذه تيساعد الطمبة عمى تنظيـً المعمكمات التي ت

ٌد الغمؽ نشاطان مكٌمبلن لمتييئة، فالتييئة لمدرس تككف نشاطان تيعينيـ عمى استيعابيا بشكؿو أكبر، كييع

يبدأ المعٌمـ بو، أما الغمؽ فيك نشاطه ييختتـ بو الدرس، كتظير فائدة ميارة الغمؽ في جذب انتباه 

براز أىـ المعمكمات التي تـ تناكليا في الدرس، كمحاكلة  الطمبة، كتكجيييـ لنياية الدرس، كا 

 .التأكيد عمييا

ـٌ بيا ال :ارة التقويممه  -2 معممكف ىي الميارة الثالثة التي يجب عمى الميدرس إتقانيا، كقد اىت

، حتى إٌف البعض منيـ ييبالغكف في اىتماميـ بيذه الميارة، لدرجة أٌف كالتربكيكف اىتماما خاصا

العمميًة العممية التعميمية أصبحت تبدك أٌنيا كسيمة لخدمة أىداؼ التقكيـ فقط، كىذا ينعكسي عمى 

التدريسية، داخؿ الغرفة الصفية؛ فيمجأ المعممكف إلى التركيز أثناء الدرس عمى المكضكعات، التي 

 . تكثير منيا أسئمة االمتحانات

داكد، حمس  (لميارة التقكيـ أىميةه كبيرةه في العممية التعميمية، حيث تظير ىذه األىمية كما يكجزه إف      

  :ما يمي في )400: 2010كمحمد، أبك شقير، 

كالكفاءات التي يتميزكف بيا في نياية العاـ  تقدير مدل التحصيؿ العممي لمطبلببياف ك  -أ 

 .الدراسي

 .رجات الطبلب، كتقديراتًيـ بطريقة عادلةيعتمد عمييا في كضًع د تزكيد المعٌمـ بأسس  -ب 

رساؿ تقارير فييا لآلباء نات يمكف أف تيكٌضح مستكل الطمبةكضع بيا  -ج   . كا 

كتظير أىمية ميارات التدريس كضركرتيا في العديد مف الجكانب؛ إذ إٌف إتقاف المعمـ ليذه الميارات      

كمياـ، كما أٌف إتقاف ىذه  ييسٌيؿ تنفيذ ما تتطمبو مف أعماؿييسٌيؿ تحقيؽ أىداؼ العممية التدريسية، ك 

فة لدل المعمـ، كالخبرة النظرية األساسية في الكعي، كالمعر  عممية التعمـ كالتعميـ، مع زيادةالميارات يعٌمؽ 
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صبح ممارسة العممية التدريسية أمران في غاية السيكلة كاليسر، كيمكف إحداث أىـٌ اإلنجازات لو، كبالتالي ت

 .)45 :2006 ،فييا مف ًقبؿ المعٌمـ كالطالب )متكلي

تحقيؽ أىداؼ معٌينة،  عى إلىكميارات التدريس ىي شكؿ مف أشكاؿ التدريس الفٌعاؿ، كالذم يس     

باستجابات عقمية، أك لفظية، أك حركية، أك عاطفية، كتتكيؼ  مف المعٌمـ عمى ىيئة سمكؾو مرتبط تخرج

 :مف الخصائص أبرزىا ي، كتمتمؾ ميارات التدريس العديدبدٌقة مع ظركؼ المكقؼ التدريس

 مختمؼ مراحؿ الدراسة كعمى كيعكد ذلؾ إلى أٌف كظيفة المعمـ تتشابو بشكؿ كبير في  9العمومية

اختبلؼ المكاد الدراسية، بيد أٌف التغير يككف أحيانان في طبيعة السمكؾ، كالذم يأخذ في الحسباف 

 . المرحمةى العمريةى، كطبيعةى المحتكل التعميمي

  مف الكارد أف تتغيرى مناىجي التدريس، بيدؼ التطكير، كالبناء، كالمرتبط في كثير مف  9التغيير

اف بأكضاع المجتمع، كفمسفتو، كطبيعة الطبلب، كىذا يدعك إلى السعي الدائـ المتبلؾ األحي

 . ميارات تدريسية جديدة

  إٌف طبيعةى السمكؾ التدريسي مركبة، كمعقدة، بحيثي يصعبي الفصؿي بيف أنماط السمكؾ  9التفاعل

 .التدريسي، كعمى ذلؾ فإٌنو يصعبي أيضان فصؿي الميارات بعضيا عف بعض

 ال شؾَّ أٌف ىناؾ أنماطان سمككيةن شائعة االستخداـ عند المعمميف في حاؿ  9تالف طريقة األداءاخ

أداء ميارة معينة، إاٌل أٌف ذلؾ ال يمنع كجكدى اختبلفاتو ما بيف معمـ كآخر، كىذا مرتبط بالسمكؾ 

 . الشخصي لكؿ منيـ، كالمؤثري طريقةي تطبيؽ الميارة

 منيا الخبرة الخدمة، أك أثناءىا، كاكتساب الميارة ىنا يخض قد تككف قبؿى  9قابمية التعمم ، ع لعكامؿى

 .كالممارسة كالدافع كالتنفيذ

 



 

21 
 

 ا9 استراتيجيات التدريسسابع

 ( فيما يمي:80 :2003 ،لمتدريس استراتيجيات متعددة كمتنكعة يكجزىا )كماؿ     

 9إستراتيجية المناقشة  -0

ىذه اإلستراتيجية تعتبر مف األساليب القديمة في التدريس، حيث كاف الفيمسكؼ سقراط يعتمد عمى      

تشجيع تبلميذه كتكجيو فكرىـ مف خبلؿ منحيـ فرصة لممناقشة كطرح األسئمة مع ضماف احتراـ كافة 

أف جميع التبلميذ  اآلراء، كتعتمد طريقة المناقشة عمى جمع المعمكمات ثـ إجراء مكازنة بينيا، بحيث

يشترككف في إعداد الدرس، كعمى المعمـ أف يراعي أثناء استخدامو لطريقة المناقشة في التدريس عمى 

تخطيط الدرس بشكؿ سميـ كاالىتماـ بالثناء عمى تبلميذه مف أجؿ تحفيزىـ ككذلؾ مراعاة الفركؽ الفردية 

 .بيف التبلميذ كترؾ مجاؿ لمجميع مف أجؿ المشاركة

 9اتيجية التدريس االستقرائيإستر   -1

في ىذه اإلستراتيجية يتـ االعتماد عمى التتبع كالفحص كانتقاؿ تدرج العقؿ أثناء االنتقاؿ مف الحكادث      

الجزئية بشكؿ تدريجي حتى الكصكؿ ألحكاـ كمية، كفي ىذه اإلستراتيجية يراعى عمى المعمـ أف يقكـ 

يقكـ بعرضيا، ثـ بعد ذلؾ يتـ مناقشتيا مع طبلبو كصياغتيا بتحضير األمثمة ثـ يكتبيا عمى المكح أك 

 .بالصكرة النيائية

(  أف المعٌمـ يستخدـ ىذه الطريقة عندما يريد الكصكؿ إلى نظرٌية عاٌمة 125: 1988كيرل )حمداف، 

ـٌ فييا دراسة عدد كاؼو مف األمثمة كالحاالت الفردٌية مف أجؿ التكٌصؿ إلى النظرٌية ال مشتركة معٌينة، كيت

 : بيف ىذه األمثمة، أٌما الخطكات اإلجرائٌية ليذه الطريقة فيي

 .يعرض المعٌمـ مجمكعة مف األمثمة التي يكجد بينيا قاعدة أك نظرٌية مشتركة -أ 

 . يساعد المعٌمـ الطبلب مف أجؿ إيجاد العامؿ المشترؾ بيف األمثمة المطركحة  -ب 
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 . بيا الطبلبيبدأ المعٌمـ بصياغة النظرٌية العاٌمة ليساعد   -ج 

 . التأٌكد مف صٌحة الحٌؿ مف خبلؿ تطبيؽ النظرٌية عمى األمثمة المطركحة -د 

 إستراتيجية العمل الجماعي  -2

كفييا ييعزل لممعمـ نجاح عمؿ المجمكعات أـ ال، كتيدؼ ىذه اإلستراتيجية إلى تعزيز قيمة العمؿ      

الجماعي كاالكتساب االجتماعي كتساعد الطبلب عمى تبادؿ األفكار كتنمية ركح التعاكف كتساعد عمى 

ثر مف مجمكعة صغيرة كؿ زيادة تقبؿ أفكار اآلخريف، ككذلؾ التعمـ النشط، كفييا يتـ تقسيـ الطبلب ألك

 .مجمكعة ال يتجاكز عددىا أربعة أعضاء، كيتـ إعطائيـ لكاجبات معينة

 9إستراتيجية التعمم بالتخيل -3

تيدؼ ىذه اإلستراتيجية إثارة مشاركة فاعمة بيف الطبلب، كما أنيا تساعد عمى اكتشاؼ األفكار      

ي تكفير المؤثرات الصكتية المبلئمة لمكضكع الجديدة كالعمـ اإلتقاني، كتتطمب تكافر بعض الشركط كى

التخيؿ كتكفير الكقت الكافي كتكفير مكاف مريح كىادئ كتحفيز الطالب عمى إفراغ ذىنو مف أجؿ التفكير 

 .بمكضكع التخيؿ، كتكفير قائد لمتخيؿ كي يكجو الطبلب

 9إستراتيجية العصف الذهني -4

ألفكار اإلبداعية كتكليد اآلراء لدل الطبلب مف أجؿ كىي عبارة عف طريقة يتـ استخداميا لتكليد ا     

حؿ مشكمة ما، كتككف ىذه األفكار مفيدة ألنيا تساعد عمى إثارة الذىف كاالستعداد لمتفكير بجميع 

االتجاىات مف أجؿ الحصكؿ عمى قدر أكبر مف األفكار التي تتعمؽ بالمكضكع، األمر الذم يتيح فرصة 

جية لتفعيؿ دكر الطالب كتحفيزه عمى التفكير اإلبداعي كتعكيده عمى أف لمحرية، كتيدؼ ىذه اإلستراتي

 .يحتـر أراء غيره كيحاكؿ االستفادة منيا
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 9إستراتيجية الخرائط المفاهيمية -5

تعتبر مف االستراتيجيات التدريسية الفاعمة، حيث يتـ استخداميا لتمثيؿ المعرفة عف طريؽ عرض      

طيطية تقـك بربط المفاىيـ بعضيا ببعض مف خبلؿ الخطكط كاألسيـ، المعمكمات عمى ىيئة أشكاؿ تخ

يجاد عبلقة بيف المفاىيـ ككذلؾ العمؿ تنمية ميارات المتعمـ في أف  كتيدؼ لتبسيط المعمكمات كتنظيميا كا 

 .يقـك بترتيب كتطبيؽ المفاىيـ كتعتبر مفيدة في تذكر المعمكمات

( أف ليذه الطرؽ كاالستراتيجيات 114: 1988رل ) حمداف، بعد عرضنا لمختمؼ استراتيجيات التدريس، ي

   قكاعد عامة تتمثؿ فيما يمي:

ـٌ االنتقاؿ إلى الماٌدة المجيكلة.  -أ   تقديـ الماٌدة التعميمٌية المألكفة لمطبلب، ث

ـٌ التطٌرؽ إلى الماٌدة المعقٌدة كالتي تحتاج إلى   -ب  تقديـ الماٌدة التعميمٌية بشكؿ مبٌسط ككاضح، ث

 .تفسير كتكضيح أكثر

 ربط الماٌدة المراد شرحيا بالكاقع، ثـٌ شرحيا بطريقة عممٌية كعقمية. -ج 

 صعوبات التدريس ثامنا9

ذ، التقكيـ( كالميارات المتعمقة بيا، سنتطرؽ في بعد تناكلنا لخطكات العممية التدريس )التخطيط، التنفي     

 ىذا الجزء إلى الصعكبات التي تعترض المعمـ أثناء قيامو بتنفيذ ىذه الخطكات:

 9 لمدرسالتخطيط صعوبات   -0

  9التربوية األهدافصعوبات تتعمق  - أ

  معرفة األىداؼ التربكية العامةصعكبة. 

  .صعكبة معرفة األىداؼ التربكية الخاصة بالمادة الدراسية التي يقـك بتدريسيا 
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 صعكبة صياغة أىداؼ شاممة لمجكانب المعرفية كالميارية كالكجدانية 

  9المادة العمميةصعوبات تتعمق ب  - ب

  .صعكبة تحميؿ محتكل المادة العممية إلى مككناتيا 

  جكانب المادة العممية.صعكبة معرفة أنكاع االرتباطات بيف مختمؼ 

 عدـ القدرة عمى تحديد الكـ الدراسي بما يتفؽ كزمف الحصة. 

  9األنشطة والخبراتصعوبات تتعمق ب -ج 

 .صعكبة تحديد الخبرات البلزمة لتحقيؽ أىداؼ الدرس 

 صعكبة تنكيع أكجو النشاط. 

 صعكبة اختيار إستراتيجيات التدريس المناسبة.  

  .صعكبة اختيار استراتيجيات التدريس المناسبة 

 .صعكبة  تحديد أساليب التقكيـ المناسبة لقياس تحقيؽ األىداؼ 

 تنفيذ الدرس9  صعوبات -1

 صعكبة تنشيط كاستثارة دافعية المتعمميف. -أ 

 صعكبة تنكيع إجراءات كأساليب التدريس القائمة عمى نشاط المتعمميف.  -ب 

 بتدريس مكاد االختصاص.  صعكبة التمرس بالطرائؽ الخاصة  -ج 

 صعكبة الربط بيف مختمؼ خبرات التعمـ السابقة كالحالية.  -د 

 صعكبة إعداد كاستخداـ المعينات التربكية بكفاءة.  -ق 

 صعكبة صياغة كتكجيو األسئمة الصفية.  -ك 
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 صعكبة تنظيـ التعمـ التعاكني.   -ز 

 صعكبة تنمية أساليب التفكير العميا.   -ح 

 .صعكبة ميارات إغبلؽ الدرس  -ط 

 تقييم الناتج التعميمي9 صعوبات   -2

  .صعكبة الكعي بنقاط القكة كالضعؼ في التدريس 

 .صعكبة استخداـ أساليب مناسبة لتقكيـ أداء المتعمميف 

  .صعكبة تصميـ االختبارات كتقنينيا 

 .صعكبة إعداد اختبارات تشخيصية 

  بكفاءة.صعكبة استخداـ العمميات اإلحصائية البلزمة لتحميؿ نتائج االختبار 

  .صعكبة إدراؾ قيمة التقكيـ المستمر التككيني 

 .صعكبة أدراؾ العبلقة بيف التقكيـ كاالرتقاء بعممية التدريس 

 خالصة9

إف مينة التدريس تحتاج إلى تكفير الكثير مف الظركؼ إلنجاحيا، ككمما كاف المعمـ أكثر تمكنا مف      

ة، دكف ننسى إشراؾ المتعمـ في صناعة المعرفة مع التغذية لممعمكم االمادة الدراسية كمما كاف أكثر تقديم

الراجعة، ليذا يجب الربط بيف جميع مراحؿ الدرس مف تخطيط كتنفيذ كتقكيـ؛ حتى تككف مخرجات العممية 

 .طراؼ المشاركة فييااألالتدريسية مرضية لجميع 



 

 
 

 ثامثإمفصل إم 

 أأس تاذ إمتعلمي الابتدإيئ
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 9تمهيد

لقد أصبح تطكير التعميـ مف األكلكيات في عصرنا الحالي لما لو مف انعكاسات كبيرة عمى جميع      

بالجكانب األصعدة حيث كانت قديما تقتصر عمى الجانب المعرفي أما أالف فقد اتسعت دكائر االىتماـ 

 ، كأصبحت تحديات المجتمعات كثيرة ككثيرة جدا، لكف األىـاألخرل مثؿ الكجداني كالنفسي كالعاطفي

كاألصعب فييا ىك التحدم التربكم، لما لو مف مرد كدية كاضحة عمى بقية القطاعات األخرل، ككاف 

كبتقدـ األزمنة كتطكرىا  التعميـ مف أجؿ الحياة كاكتساب الميارات يزيد مف تكيؼ اإلنساف مع محيطو،

 .زادت العناية الكبيرة بتنقيح األنظمة التربكية بالمدرسة كالمدرسيف مف حيف إلى آخر

تعتبر العممية التعميمية األساس في إعداد التبلميذ كتأىيميـ، مف خبلؿ تزكيدىـ بالمعمكمات حيث      

تمؾ خبرة كافية كمما ساىـ ذلؾ في تفعيؿ كلعؿ أف الفاعؿ الرئيسي فييا ىك المعمـ، فكمما ام ،كالخبرات

 .ف نسمط عميو الضكء في ىذا الفصؿأسنحاكؿ لذا  ،العممية التعميمية

 أوال9 مفهوم التعميم االبتدائي

( التعميـ االبتدائي بأنو: أكؿ فرصة تتيح لمطفؿ تربية نظامية يتكالىا 141: 2009 ،يعرؼ )فكضيؿ     

معممكف داخؿ المدرسة ، التي تتميز بمنيج تربكم كاضح األىداؼ، مربكف مختصكف في فيـ التربكم 

محدد الخطط، لو أدكاتو كسائؿ الخاصة فيك مرحمة ىامة مف التعميـ ، تقـك الدكلة باإلشراؼ عمى 

مؤسساتو كترعاىا ماديا كمعنكيا كي تككف قد كضعت البنات األساسية في تككيف األفراد تككينا يساير 

 .العميا لممجتمع األىداؼ كالخيارات

المرحمة التعميمية التي تبدأ مف التحاؽ الطفؿ  :التعميـ االبتدائي أنو (25: 1990، كيعرؼ )رابح     

سنكات، فيحتـ عمى كؿ طفؿ يبمغ مف الدراسة أك تجاكزه أف يمتحؽ  06بالمدرسة االبتدائية في سف 

إلى تعميـ التبلميذ الميارات األساسية في  بالمدرسة االبتدائية ذات السنكات الخمس، كتيدؼ ىذه المدرسة
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القراءة كالكتابة كالحساب، كمعرفة القيـ الدينية كاألخبلقية كالقكمية في التبلميذ حتى يصبحكا مكاطنيف 

 صالحيف قادريف عمى تحقيؽ أىداؼ المجتمع.

 مراحل إعادة هيكمة التعميم االبتدائيثانيا9 

  (:55: 2018، ميدم حياةم)ب التعميـ االبتدائي فيما يميىناؾ ثبلث مراحؿ إلعادة ىيكمة 

س الطفؿ، إذ في أثناءىا يمارس نشاطات اإليقاظ التي تحفز ر كىي أىـ مراحؿ تمد المرحمة األولى9 -أ

اىتماماتو قبؿ الشركع في التعمـ بالمعنى المتعارؼ عميو ؛ ثـ إف الجزء األكبر مف نجاح المدرسة أك 

 ىذه المرحمة بالذات.إخفاقيا يتحدد خبلؿ 

أك فترة تعميؽ التعممات األساسية: كفييا ينصب االىتماـ أكثر عمى التحكـ في  9المرحمة الثانية -ب

المغة العربية مف حيث التعبير الشفيي كفيـ المقركء كالمكتكب كالقدرة عمى التحرير، كىي الجكانب التي 

 تشكؿ القطب األساسي بالنسبة لمتعميمات المقرة في ىذا الطكر.

لتحكـ في المكاد األساسية: يشكؿ تدعيـ التعميمات القاعدية الذم يفترض أك فترة ا 9المرحمة الثالثة -ج

منو الكصكؿ بالمتعمـ إلى التحكـ في القراءة كالكتابة كالتعبير التمقائي ، كالتكظيؼ الجيد لممعارؼ ذات 

 كف فيالصمة بالمكاد التعميمية األخرل اليدؼ األساسي بالنسبة ليذه المرحمة، كعند نيايتيا يشرع المعني

إلى كضع  كيتعيف عمى ىذا التقييـ، بعد نياية كؿ مرحمة، أف يخمص ،عممية تقييـ عاـ لمتعميـ االبتدائي

عادة السنة الدراسية بالنسبة لممتعمميف.    نظاـ لممعالجة لتجنب التأخيرات كا 

  9االبتدائيةفي المرحمة  أهداف التعميم ثالثا9 

ـٌ تعٌد المرحمة االبتدائٌية       الركيزة األساسٌية التي ييعتمىد عمييا في إعداد الناشئيف، كىي المرحمة التي يت

بيا تزكيد األطفاؿ باالتجاىات السميمة، كالعقيدة الصحيحة، كالخبرات كالميارات، كليذه المرحمة العديد مف 

 :(160 :2010 ،)حركش ما يكرده األىداؼ، مف أىميا
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الطفؿ، كرعايتو مف خبلؿ التربية اإلسبلمٌية المتكاممة، سكاء  تثبيت العقيدة اإلسبلمٌية في نفس  -1

ميؽ، أك الجسـ، أك العقؿ، أك الٌمغة.  كاف ذلؾ في الخي

 تدريب الطالب عمى إقامة الصبلة، كتعميمو الفضائؿ كآداب السمكؾ.   -2

 تنمية الميارات األساسٌية الخاصة بالميارات الحركٌية، كالعددٌية، كالمغكٌية.   -3

 الطالب بالقدر المناسب مف المعمكمات في مختمؼ المجاالت كالمكضكعات.تزكيد   -4

تعريؼ الطالب بنعـ اهلل سكاء كاف ذلؾ في النفس، أك في البيئة الجغرافية كاالجتماعٌية؛ مف أجؿ   -5

أف يحسف استخداـ النِّعىـ، كينفع ذاتو كبيئتو. تنمية الذكؽ البديعٌي لدل الطالب، كيككف ذلؾ مف 

 ة التقدير لؤلعماؿ اليدكٌية.خبلؿ زياد

 تنمية الكعي لدل الطالب؛ مف أجؿ أف يدرؾ كاجباتو، كحقكقو في حدكد سًنو.  -6

  غرس حٌب الكطف في قمب الطفؿ.   -7

 تكليد الرغبة لدل الطالب في الحصكؿ عمى الًعمـ النافع، كالقياـ باألعماؿ الصالحة.   -8

 تدريب الطالب عمى االستفادة مف كقت الفراغ.   -9

 ييز الطالب لممراحؿ القادمة في حياتو. تج -10

 مفهوم المعمم رابعا9 

فيك قائد  ؛يعد المعمـ مف العكامؿ الرئيسية التي تساعد المدرسة عمى النجاح في مجاالت تربية الطفؿ     

 ،كىك أيضا المستثمر الذم يستثمر كيكجو ما يكجد في بيئة المدرسة ،العمؿ التربكم كالتعميمي الداخمي

عدادا خاصا إفالمعمـ بيذا يحمؿ عمى عاتقو مسؤكليات ضخمة تتطمب منو  لكي ينجح في أدائيا أف يعد 

 . (30: 2018 ،خديجة ،)مالؾ. ليا
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كلو الدكر القيادم  ،يعرؼ المعمـ بأنو: عنصر حي قادر عمى التأثير كالتأثر ببقية العناصر األخرلك      

لذم يقكد كيكجو العناصر األخرل في المكقؼ أك المجاؿ التربكم فيك ا ،كالتكجييي في العممية التربكية

  .(183 :2006 ،أحمدكرشكاف، عبد الحميد  ،حسيف(ليجعميا في كضع يخدـ معو العممية التربكية 

كىك المييمف عمى مناخ الفصؿ  ،كما يعرؼ المعمـ بأنو: العنصر األساسي في المكقؼ التعميمي     

كىك المثير لدكاعي االبتياج كالحماسة كالتسامح  ،كالمحرؾ لدكافع التبلميذ كالمشكؿ التجاىاتيـ ،الدراسي

 .(9: 2000 ،محمد منيرسامي، (كاالحتراـ كاأللفة كالمكدة 

  أهمية المعممخامسا9 

عمى إف المعمـ ىك الخبير الذم كظفو المجتمع لتحقيؽ أغراضو التربكية، فيك مف جية القيـ األميف      

تراثو الثقافي كمف جية أخرل العامؿ األكبر عمى تجديد ىذا التراث كتعزيزه )عبد ىمبل الراشداف، نعيـ 

كما لو دكر أساسي في تشجيع المتعمميف عمى ممارسة األنشطة المختمفة، كلو  ،(09 :2010 جعنيني،

كلممعمـ أىمية في أم  .شردكر ميـ في عممية التنشئة االجتماعية ألف اتصالو بالطالب يككف اتصاؿ مبا

نظاـ تعميمي؛ فيك حجر الزاكية في العممية التربكية كعميو يتكقؼ نجاحيا كبمكغ غاياتيا، باإلضافة إلى 

دكره في نقؿ العمـك كالمعارؼ؛ فالمعمـ في النظريات التربكية الحديثة مكجو لمتعمـ كىك العنصر الفعاؿ في 

اث كا مشاركة داخؿ الصؼ، كىك المرشد إلى مصادر خمؽ عنصر التفاعؿ كديناميكية الصؼ؛ إحد

 المعرفة كطرؽ التعميـ الذاتي. 

كفي ىذا الصدد يقكؿ المربي الكبير عبد العزيز السيد "إف المعمـ ىك العمكد الفقرم لمتعميـ كبمقدار صالح 

قميمة الجدكل إذا لـ المعمـ يكك صالح التعميـ فالمباني الجيدة كالمناىج المدركسة كالمعدات الكافية أ تككف 

يتكفر المعمـ الصالح بؿ إف كجكد ىذا المعمـ يعكض في كثير مف األحياف ما قد يككف مكجكدا مف 

 .(58 :2005 ،حمد عبد اهلل)أ .النقص في ىذه النكاحي
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 خصائص المعمم سادسا9 

عمى المعمـ أف يتحمى بالصفات الخمقية كالعقمية كالعاطفية التي تفرضيا عميو رسالتو؛ ليقـك بكاجبو      

 عمى أفضؿ كجو كيؤدم إلى المجتمع أجؿ خدمة يمكف لكائف بشرم أف يؤدييا. 

كمف الميـ أف يككف المعمـ متمتعا بمؤىبلت فكرية كنفسية كذاتية تساعده عمى المحافظة عمى      

كصكنو مف الجيؿ كالغباء، كمف كاجب المعمـ أف يتسمح بسبلح الثقافة العامة، كالمعمكمات  النشء،

   .(122 :2008 المكسكعية خاصة في مرحمة التعميـ االبتدائي )الجقندم،

، ما مف الصفات الخمقية كالعقمية التي ينبغي أف يتحمى بيا المربى: عقميةالخصائص الخمقية وال  -0

 فيما يمي: (2002:291نعيـ الجعنيني ك  راشداف،عبد اهلل ال( يكجزه

ت التي بلقاكربطيا بالع ،ىما عنصراف يساعداف المعمـ عمى تمثؿ المعرفة الترتيب والوضوح9  .أ 

 .تصميا بالمعارؼ األخرل

مجمكعة مف  ألفإف المعمكمات المرتبة كالمنسقة، يسيؿ نقميا إلى الغير  تنسيق المعمومات9  .ب 

 .المعمكمات الكاضحة تؤلؼ نظاما يتخذ قيمة غير ذاتية كصفة منطقية

ىك الشعكر باحتماؿ المسؤكليات األخبلقية كاالجتماعية في أداء رسالة التعميـ، فالمعمـ  الضمير9  .ج 

بؿ ىك  ،ليس مكظفا يؤدم كاجبو، مف خبلؿ تدريسو بعض الحصص التي تقتضييا القكانيف

 إنساف القيمة لعممو إذا لـ يضع قمبو كعقمو كمشاعره كثقافتو العامة في خدمة رسالتو. 

 9الخصائص الوظيفية -1

: 2008ىناؾ جممة مف الخصائص الكظيفية التي يجب أف يتمتع بيا المعمـ يكجزىا )الخطيب،      

  ( فيما يمي:33

 .كرم كاإلنسانيالتزكد بالمعارؼ كاألفكار كالمعمكمات ذات البعد الف .أ 
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 الخ.  ...اإللماـ بالمادة التي يدرسيا ككؿ ما يتصؿ بيا مف كسائؿ كقيـ .ب 

  د.طبلع عمى كؿ جديلبلمكاكبة كؿ تطكر في ميداف اختصاصو  .ج 

اإللماـ المعرفي بسيككلكجية الطفؿ كمراحؿ نمكه، كاإللماـ بكسائؿ التكنكلكجية الحديثة كتقنيات العصر  .د 

 .مف ككمبيكتر إنترنت

 جممة مف الخصائص في ىذا المجاؿ كىي كالتالي: (59: 2009 يكسؼ ماركف،(كيضيؼ      

  .التكيؼ مع المنيج كتقكيمو .أ 

 .معرفة مختمؼ طرؽ التدريس .ب 

  و.تكجيو التعميـ نحك تحقيؽ غايات المنيج كأىداف .ج 

 .يككف عمى استعداد لمينة التدريس حتى ينجح في مينتو .د 

أف يككف المعمـ محركا كمتفاعؿ أم أف يحرؾ تبلميذه كينشطيـ كيراقب أعماليـ كيحثيـ عمى العمؿ  .ق 

 الفردم كالجماعي. 

 الخصائص الجسمية9  -2

حسف ( كالصمـ كالعكر كالتأتأة) يجب أف يككف سميـ البنية خاليا مف العاىات كالعيكب الشائعة     

كما يجب أف يككف نشيطا كثير الحيكية كمتزف االنفعاالت  ؛نظيفا كمنظما فيك نمكذج لتبلميذه ،المظير

 .(15: 2013ىالة مصباح البنا، (متحمسا 

 الكفء صفات المعممسابعا9 

 ( كما يمي:23: 2005لممعمـ الكؼء صفات أساسية يكجزىا )عكدة 

المعارؼ  أف يككف عمى درجة كبيرة مف المركنة بحيث يستطيع االستمرار في التعمـ، فيكتسب .أ 

 .كالميارات المختمفة التي يحتاجيا في ممارستو لعممية التدريس
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بينو  أف يدرؾ أف المكقؼ التدريسي عبارة عف مكقؼ تربكم أم أف يجرم فيو التفاعؿ المثمر .ب 

المجاؿ إال بالقدر  كبيف تبلميذه، كأنو ليس متطمب باستعراض معمكماتو كمفاىيمو كأفكاره في ىذا

  .جميع اإلطراؼ الذم يخدـ مسار التفاعؿ بيف

كمشكبلتيا، كمف ثـ  أف ينظر إلى كؿ تمميذ في فصمو كحالة مفردة ليا اىتماميا كميكليا كقدراتيا .ج 

عند تحديد أىداؼ المكقؼ  فبل يجكز أف ينظر إلى الجميع كما لك كانكا عمى قدر المساكاة سكاء

 التدريسي، أك عند التفاعؿ معيـ، أك عند تقكيـ عائد ىذا المكقؼ.

 صفات أخرل لممعمـ الجيد كىي كما يمي: (176 :2006 ،)عريبات كيضيؼ

التصرؼ، ليككف  تكامؿ الصفات الشخصية المستقيمة مف حضكر الذىف كالدقة في األداء كحسف .أ 

المستمر يتطمب الجيد  قادرا عمى االعتماد ممی حكاسو، كصحتو كحيكيتو، ألف ىذا العمؿ

  .كالحرص كالميمة العالية كالمثارة

ب. الحب كالرتبة األكيدة لمعمؿ في ىذه المينة ألف اإلكراه عمى العمؿ في ىذه المينة يكلد التبمد في 

 .اإلحساس كالشعكر كالرغبة المستمرة في ترؾ المينة بشي التفرؽ

  إعداد المعممثامنا9 

يمـز إعداده إعدادا لكي يقـك المعمـ بكاجباتو كمسؤكلياتو في تدريس المادة التي سيتخصص فييا فإنو      

 :جيدا يمكنو القياـ بدكره في العممية التعميمية كعممية اإلعداد ىذه تتطمب االىتماـ بالجكانب التالية

كنعني بو جميع الخبرات التي ينبغي أف يكتسبيا الطالب المعمـ في المجاؿ  :الجانب التخصصي -0

 ـ خبرات ىذا المجاؿ إلى المتعمميفالذم يعد لتدريسو، بما افٌ  لديو أساسا قكيا يمكنو مف تقدي

 .(43 :2003 ،خركفآعبد اهلل ك (
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فإذا كاف الطالب المعمـ يعد ليككف معمـ صؼ فإف الجانب التخصصي في إعداده يحتكم عمى جميع 

ف كاف يعد ليككف معمما مختصا أالمقررات الدراسية التي سكؼ يقـك بتعميميا لممتعمميف في ذلؾ الصؼ، ك 

مثؿ الرياضيات الفيزياء، فإف الجانب ف التخصصي في إعداده سكؼ يركز عمى في اختصاص محدد 

 .(177 :2006 ،تمكيف المعمـ مف معارؼ ىذا االختصاص كمياراتو كطرائقو في التدريس. )عريبات

كىك ييتـ بتزكيد المعمـ بثقافة عامة تتيح لو التعرؼ عمى عمـك أخرل غير  9الجانب الثقافي -1

متعمقة بشؤكف الحياة، فالثقافة شرط أساسي لمينة التعميـ ك كمما ازدادت تخصصو كا الخبرات ال

كعمى مكاجية  ،اكتسابو المعمكمات العامة لممعمـ، كاف أقدر عمى احتراـ المتعمميف لو كثقتيـ بو

 .(45 :2003 ،عبد اهلل كاخركف(المكاقؼ العممية المختمفة. 

ينبغي أف يكتسبيا الطالب المعمـ بما يساعده كنعني بو جميع الخبرات التي  9الجانب التربوي  -2

معرفة نظريات التعمـ  فيـ طبيعة المتعمـ كتككينو كمعرفة خصائص نمكه كمشكبلتو عمى تحقيؽ

أما المقررات الدراسية ، )2008:81 خالد طو،(كأساليبو كطرائقو كاكتساب الميارة في تطبيقيا. 

فيي جميع المقررات التربكية كالسيككلكجية بما التي تغطي ىذا الجانب الميـ مف جكانب اإلعداد 

 (.76: 2005، في ذلؾ عمـ النفس التربكم، عمـ االجتماع التربكم، التقكيـ التربكم )الفرح

كنعني بو جميع الخطكات التطبيقية، التي ينبغي أف يكتسبيا الطالب المعمـ بما  :الجانب العممي -3

يساعده د ىذا الجانب أىـ جكانب إعداد المعمـ ك ىك عمى ممارسة التعميـ الصفي بنجاح ممحكظ، 

 ) 89 :2008 خالد طو،(كيعير المعيار األساس في مقدرة الطالب. 

 حمهاالمشكالت الصفية ودور المعمم في تاسعا9 

 أسباب المشكالت الصفية -0

ىناؾ أشكاؿ مختمفة مف مشكبلت الطمبة التي تكاجو المعمـ في غرفة الصؼ. كتختمؼ أسباب      

ىذه المشكبلت تبعا ألنكاعيا، كما كأنيا تتفاكت بيف صؼ كآخر، كمف حصة إلى أخرل نتيجة عدة 
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المحيطة بيـ أك إلى أسمكب المعمـ عكامؿ منيا ما يعزل إلى طبيعة التبلميذ أنفسيـ أك إلى البيئة 

في تجنب ىذه المشكبلت كمعالجتيا عند حدكثيا. ىذا كيمكف إدراج أسباب المشكبلت الصفية 

بشكؿ عاـ في فئتيف رئيسيتيف ىما: فئة األسباب المدرسية كفئة األسباب غير المدرسية ذات 

، ىذا ما لمتسارعة في المجتمعباألسرة كالمجتمع ككسائؿ اإلعبلـ كغيرىا مف التغيرات ا العبلقة

 ( فيما يمي:133-126: 2014يكرده )أيكب، دخؿ اهلل، 

 فئة األسباب المدرسية - أ

تتعمؽ ىذه األسباب بمدخبلت العممية التعميمية التعممية ذات الصمة بالمعمميف كاإلدارييف      

 كالتبلميذ كالمناىج كأساليب التدريس، كمنيا:

 9أسباب متعمقة بخصائص المعمم 

إف الخصائص السمبية لممعمـ تعتبر مف األسباب الرئيسة لحدكث المشكبلت الصفية      

كالمدرسية. كما كأف شخصيتو ككفاياتو العممية كخبرتو التربكية ليا تأثير كبير في حدكث أك منع 

جريت مرات عديدة عمى تبلميذ مف أكىذا ما يؤكده البحكث كالدراسات التي  ،حدكث ىذه المشكبلت

تمؼ المراحؿ التعميمية لمكقكؼ عمى الخصائص التي يحبكف أف يركىا في معمميـ، فجاءت مخ

 اإلجابات لتؤكد عمى الخصائص التالية:

 يتحدث مع الطمبة كيتعاطؼ معيـ. -

 يصغى جيدا إلى الطمبة. -

 لديو ركح المرح كالفكاىة. -

 ال يجبر الطمبة عمى القياـ بأعماؿ يحددىا بنفسو دائما. -

 الكقت المحدد إلى غرفة الصؼ.يأتي في  -
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 صبكر. -

 )الكاجبات(. يتابع النشاطات البيتية -

 يقدـ تعمما مفيكما. -

 يدع الطمبة يقكمكف بالسمكؾ غير المرغكب فيو. ال -

 يريد مف الطمبة في غرفة الصؼ أف يككنكا نشطيف كمجديف. -

 يحضر دركسو جيدا. -

 يسمح لمطمبة بطرح األسئمة. -

دارتو كيمتـز بيا.يضع قكانيف لتنظيـ العمؿ في  -  الصؼ كا 

 يعطي الطمبة الفرصة التخاذ قراراتيـ الخاصة. -

كبناء عميو فإف ما يتعارض مع ىذه الخصائص مف صفات يعتبر سببا مباشرا فيما قد يبرز مف      

مشكبلت داخؿ غرفة الصؼ كخارجيا. مثمما أف شخصية المعمـ كأسمكبو في التدريس كميارتو في حؿ 

صؿ مع التبلميذ يؤدم دكرا حاسما كمفصميا في التسبب أك عدـ التسبب في كقكع المشكبلت كالتكا

 مشكبلت داخؿ غرفة الصؼ.

 9أسباب متعمقة بتعمم التالميذ 

ك فشؿ العممية التعميمية داخؿ غرفة الصؼ يعتمد إلى حد بعيد عمى مدل استجابة أإف نجاح      

االستجابات إيجابية فإنيا تشكؿ عامبل مساعدا عمى إيجاد التبلميذ كاندفاعيـ لمتعمـ. ففي حاؿ كانت ىذه 

ستككف  بيئة تعميمية فاعمة كحافزة عمى التعمـ بعيدا عف المشكبلت. أما إذا كانت االستجابات سمبية فإنيا

عامبل معرقبل لحسف سير العممية التعميمية كسببا في حدكث المشكبلت. كمف أمثمة الممارسات التي تؤثر 

 ممية التدريسية كتتسبب في خمؽ بعض المشكبلت:عمى سير الع
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 عدـ تحضيره لمدركس اليكمية. -

 عدـ االنتباه أثناء الشرح . -

 عدـ إحضار الكتب كأدكات الكتابة. -

 التغيب المتكرر عف المدرسة دكف سبب مشركع. -

 سرحاف الطالب كانشغالو بأمكر بعيدة عف الدرس. -

كأكلياء األمكر، لكف المعمـ الفعاؿ يستطيع أف يضع حمكال كمثؿ ىذه المشكبلت يتضايؽ منيا المعمـ      

شغاؿ الطبلب بما  لمتخفيؼ مف حدتيا كقد يمنع حدكثيا قبؿ أف تقع، كذلؾ بتكفير بيئة صفية مناسبة كا 

 يفيدىـ  كيحفزىـ عمى التعمـ كيرفع مف مستكل تحصيميـ.

 9أسباب متعمقة بسموك التالميذ 

عمدكف إلى القياـ ببعض السمككات التي تتسـ بالبلمباالة أك العنؼ أك ىناؾ بعض التبلميذ الذيف ي     

المشاكسة أك الغش كالتي تؤثر عمى سير الدرس كبالتالي قد تؤدم إلى عدـ قدرة التبلميذ عمى متابعة 

نجاز المياـ الصفية المككمة إلييـ.  كا 

 كمف أمثمة ىذه السمككات ما يأتي:

 عمـ.التكمـ داخؿ الصؼ دكف إذف مف الم -

 الضحؾ بصكت عالي. -

 الحديث الجانبي. -

 األكؿ أك شرب . -

 العدكاف بأشكالو المفظي كاليدكم. -

 التخريب . -
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 الكذب. -

 السرقة. -

 الغش في االمتحانات. -

كعمى المعمـ في مثؿ ىذه الحاالت أف ال يخطئ الظف نحك أمثاؿ ىؤالء التبلميذ كأف يعتبرىـ فاشميف      

سمطة المعمـ. كالمعمـ الناجح ىك الذم يتنبو ليذه السمككات كينجح في أك مستيتريف أك متمرديف عمى 

تحكيميا مف ممارسات سمبية إلى ممارسات إيجابية كذلؾ مف خبلؿ تكفير البيئة التي تساعدىـ كتحفزىـ 

كقد ال يستطيع المعمـ كحده حؿ ىذه المشكبلت، عندىا ال بٌد مف  ،عمى القياـ بنشاطات بديمة محببة ليـ

اكف مع إدارة المدرسة كأكلياء األمكر، غير أف القاعدة العامة تشير إلى اف المعمميف األكفاء في التع

 تدريسيـ يكاجيكف مشاكؿ أقؿ مف حيث العدد كالنكع مف غيرىـ.

 9أسباب متعمقة باإلدارة المدرسية 

سية ديمقراطية يشعر مف المعمـك أف اإلدارة المدرسية الناجحة ىي تمؾ القادرة عمى تأميف بيئة مدر      

فييا المعممكف كالتبلميذ عمى حٌد سكاء أنيـ بأماف، كببل شؾ أف مثؿ ىذه اإلدارة قادرة عمى مساعدة المعمـ 

عمى حؿ مشكبلتو داخؿ الصؼ كخارجو كقادرة في الكقت عينو عمى مساعدة التبلميذ كحؿ مشكبلتيـ 

ف ىناؾ كسائؿ أجدل كأنفع مف ذلؾ مف خبلؿ بالكسائؿ المجدية لكؿ مشكمة بعيدا عف العقاب البدني أل

 التكجيو كاإلرشاد كاستخداـ الحكافز سكاء المادية أـ المعنكية منيا.

فاإلدارة المدرسية التي تيتـ أكثر بالظركؼ اإلنسانية كالتنسيؽ مع العامميف في القيادة اإلدارية      

يدا عف اإلحراج كالتجريح قادرة عمى المدرسية مف معمميف كطبلب كعماؿ كأكلياء أمكر كمشرفيف بع

مساعدة المعمـ في إيجاد بيئة صفية آمنة، قادرة عمى حؿ مشكبلتيا بعيدا عف التشنج أك التعٌصب كفي 

 ظؿ أجكاء مف المحبة كاالحتراـ المتبادليف.
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األمكر، فإف كعندما تتخمى اإلدارة المدرسية عف كاجباتيا تجاه المعمميف كالعامميف كالتبلميذ كأكلياء      

ذلؾ سينعكس سمبا عمى أداء المعمـ داخؿ الصؼ كخارجو، كسيترتب عميو العديد مف المشكبلت التي 

 ستبلـ إدارة المدرسة عمييا، كقد يككف مف أسباب لـك اإلدارة المدرسية ما سيأتي:

 عدـ كضكح التعميمات المدرسية. -

 عدـ تكفر أبداؿ لمسمكؾ غير المرغكب فيو. -

 ف بالية.استخداـ قكاني -

 عدـ مشاركة األىؿ بفعالية في نشاطات المدرسة. -

 عدـ كجكد برامج كقائية تحٌد مف المشكبلت قبؿ كقكعيا. -

 عدـ االستماع إلى شكاكل الطمبة أك االلتقاء بيـ مف كقت إلى آخر. -

 عدـ إشراؾ الطمبة في القرارات ذات الٌصمة بيـ بشكؿ مباشر. -

 ككنيا متعسفة جٌدا.ككف إدارة المدرسة متساىمة جٌدا أك  -

كليذا ليس غريبا أف تككف اإلدارة المدرسية كقكانينيا كتعميماتيا سببا رئيسا في حصكؿ بعض      

 المشكبلت الصفية، مما قد يؤدم بالطمبة إلى التحٌدم كرفض األنظمة كالتعميمات التي تسنيا.

بمقدكرىا مساعدة المعمـ عمى حؿ كبطبيعة الحاؿ إف إدارة مدرسية ىذه ىي صفاتيا، سكؼ لف يككف      

مشكبلتو داخؿ الصؼ، ال بؿ إنيا ستككف سببا رئيسا في إثارة المشكبلت لو داخؿ الصؼ كخارجو سكاء 

 كاف ذلؾ مع المعمميف أـ األىؿ أـ المجتمع المحمي ككؿ مف لو عبلقة بالتبلميذ كقضاياىـ.
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 فئة األسباب غير المدرسية9 -ب

 9الحياة األسرية 

إف إىماؿ اآلباء كاألميات ألعماؿ أطفاليـ كنشاطاتيـ المدرسية، كعدـ إيجاد كقت حتى لمحديث      

معيـ يؤثر سمبا عمى نمكىـ المغكم، كعمى دافعيتيـ لمتعمـ كالتحصيؿ ... كعمى لنقيض مف ذلؾ فإف 

 داخؿ الصؼ.اىتماـ األىؿ بأبنائيـ يساعدىـ عمى حؿ المشكبلت التي قد تكاجييـ في المدرسة أك 

ىناؾ أىؿ يترككف أبناءىـ كي يسمككا كما يحمك ليـ دكف رقيب أك حسيب، العتقادىـ بأف التسيب      

يعمـ الطفؿ االستقبللية كيزيد مف دافعيتو عمى التحصيؿ، إال أف ىذا غير صحيح ألف التسيب في الكاقع 

ا كأف الٌتسيب يحكؿ بيف الطفؿ يترؾ لدل الطفؿ شعكرا بعدـ األمف كيخفض مف دافعيتو لمتحصيؿ، كم

كتعمـ النظاـ كأسمكب في أداء الميمات المدرسية أك الحياتية باإلضافة إلى عدـ االستجابة إلى متطمبات 

اآلخريف، كؿ ىذا يؤدم إلى عدـ تعمـ مثؿ ىؤالء األطفاؿ كيؼ يبذلكف جيكدىـ أك كيؼ يتصرفكف 

 بفاعمية في المكاقؼ التعممية داخؿ غرفة الصؼ.

إف نبذ األطفاؿ يشعرىـ باليأس كعدـ الكفاءة كالغضب، مما يدفعيـ إلى استخداـ الضعؼ التحصيمي      

كاإلىماؿ كطريقة لبلنتقاـ مف الكالديف، كبالتالي فإف ىذا سيككف سببا لحدكث كثير مف المشكبلت داخؿ 

 غرفة الصؼ.

بة لمنجاح في المدرسة، مثمما أف المشاجرة إف المشكبلت األسرية قد تيشًغؿ األطفاؿ كال تترؾ لدييـ رغ     

المستمرة يمكف أف تؤدم إلى زيادة حدة االكتئاب لدل األطفاؿ، كبالتالي العزكؼ عف القياـ بأم عمؿ 

 مدرسي، كقد يككف مثؿ ىؤالء األطفاؿ ميدديف بفقد الرغبة في التحصيؿ.
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دىا الحب كاالحتراـ كالتفاىـ تككف كعمى النقيض مما سبؽ فإف األطفاؿ الذيف يأتكف مف أسر يسك      

ثقتيـ بأنفسيـ عالية، كيتمتعكف بصحة نفسية جيدة، كيتميزكف بممارساتيـ السمككية كاالنفعالية اإليجابية 

 كينشؤكف أسكياء ناجحيف.

كمف أجؿ الحٌد مف تأثير العكامؿ األسرية السمبية، كالعمؿ عمى زيادة الدافعية لمدراسة لدل أطفالنا،      

عمينا العمؿ عمى تكعية اآلباء كاألميات بدكرىـ، كزيادة تفيميـ لتأثيرىـ عمى  محٌد مف المشكبلت الصفيةكل

األطفاؿ، كتعميـ األطفاؿ طرقا متعددة لضبط الذات كتحسيف مفيـك الذات. ضؼ إلى ذلؾ العمؿ عمى 

شديد إلى االنتقاد البلذع استخداـ نظاـ حكافز فعاؿ، كاالمتناع قدر االمتناع قدر اإلمكاف عف الميؿ ال

الذم يحط مف شخصية الطفؿ كيزيد مف شعكره بعدـ األماف ك االستسبلـ كالسمكؾ االنتقامي. كأخيرا يجب 

 االستعانة بإرشاد الخبراء المتخصصيف مف أجؿ تجنب العكاقب الكخيمة كزيادة الدافعية لمتحصيؿ.

 وسائل اإلعالم 

تقـك كسائؿ اإلعبلـ بدكر ميـ كفاعؿ في التأثير عمى تكجيات كسمكؾ األطفاؿ كالمراىقيف ألف ما      

مف أفبلـ كمسمسبلت كعركض، يمٌجد بشكؿ أك بآخر  -في كثير مف األحياف–تعرضو ىذه الكسائؿ 

ية عمى تكجيات العنؼ كالتصرفات غير المسؤكلة لمخارجيف عف القانكف، األمر الذم يترتب عميو آثار سمب

كسمكؾ الناشئة مف األطفاؿ كالمراىقيف مف كبل الجنسيف كذلؾ لما ليذه العركض التمفزيكنية كاإلعبلنات 

 مف فاعمية في التركيج لمعنؼ مف أجؿ حياة أفضؿ.

كالمتتبع لمدل تأثير اإلعبلـ عمى األفراد يبلحظ أف ىناؾ مشكبلت أكثر تعقيدا كخطكرة قد تبرز مف      

 أثير كسائؿ اإلعبلـ مثؿ القتؿ كالتيديد كاالبتزاز مما يجعؿ الطالب مرآة ليذا المجتمع كانعكاسا لو.خبلؿ ت

كىكذا فإف ما تعرضو معظـ األفبلـ األمريكية في الفضائيات العربية اليـك ينطكم عمى آثار ىدامة عمى 

ـ لمجكء إلى العنؼ كأسمكب مستقبؿ أبنائنا، تتمثؿ في محاكاة ما يتابعكنو عمى ىذه الشاشات، كتقبمي
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طبيعي لحؿ المشكبلت، األمر الذم يرتب مسؤكلية كبيرة عمى المعنييف لمنظر في ىذه القضية الخطيرة، 

كالعمؿ عمى جعؿ اإلعبلـ إعبلما تربكيا منسجما مع التربية النظامية التي تديرىا المؤسسات التربكية 

 النظامية.

 ية9دور المعمم في معالجة المشكالت الصف  -1

حتى يتمكف المعمـ مف التصدم لممشكبلت الصفية كالتغمب عمييا ىناؾ مجمكعة مف اإلجراءات التي 

 ( فيما يمي:134: 2014يجب أف يقـك بيا يكجزىا )أيكب، دخؿ اهلل، 

 التخطيط المسبؽ لؤلنشطة التعميمية التعممية داخؿ غرفة الصؼ. .أ 

 عكر بالفراغ.إشغاؿ الطبلب بشكؿ مستمر كالحؤكؿ بينيـ كبيف الش .ب 

 حفظ النظاـ كالضبط المبكر لمصؼ مف بداية الحصة الدرسية كحتى نيايتيا. .ج 

 تعكيد الطبلب عمى تحٌمؿ المسؤكلية. .د 

 التنكع في استخداـ األنشطة التعميمية التعممية في الدرس الكاحد. .ق 

 اعتماد أساليب الكقاية ككضع قكاعد العمؿ الصفي بمشاركة التبلميذ كااللتزاـ بيا. .ك 

كأخيرا فإف نجاح المعمـ في إدارة الصؼ يمكنو مف تكفير بيئة آمنة كحافزة لمتعمـ، كلذلؾ فإف مثؿ      

ىذه البيئة تشكؿ مناخا تعميميا مناسبا لرفع مستكل التحصيؿ عند التبلميذ، كترسخ عندىـ المبادئ كالقيـ 

 مراعاة  النمك المتكامؿ لممتعمميف.كاالتجاىات النابعة مف رسالة المدرسة التي تمحظ في جممة ما تمحظو 

 خالصة9

مف أىـ المراحؿ التي يجب إعطاءىا أىمية كبيرة  الذم يعدٌ التعميـ االبتدائي تناكلنا في ىذا الفصؿ      

كلعؿ أف المدرسة االبتدائية ال تحقؽ أىدافيا إال مف خبلؿ ، ألنو في ىذه المرحمة  يبني الطفؿ شخصيتو

بينيا، فالمعمـ إذا أحسف إعداده بيداغكجيا كتربكيا، كراعى  ليا، كتحقيؽ االنسجاـتفاعؿ العناصر المككنة 
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في تدريسو قدرات التبلميذ كحاجاتيـ كخصائصيـ، كؿ ىذا سيؤدم حتما إلى نجاح ميمتو في التدريس 

التعميمية المعمـ ىك حجر الزاكية في العممية  يمكف القكؿ أففي الختاـ ، ك كبالتالي نجاح العممية التعميمية

لذلؾ كجب عميو  ؛كالعنصر األساسي فييا، كمستكل تقدـ أم مؤسسة تعميمية مرتبط بمستكل المعمـ فييا

كلكي يقـك بكؿ كاجباتو عميو أف يعد إعداد جيدا يجنبو ، أف يتحمى بمجمكعة مف الخصائص تميزه كمعمـ

 .الكقكع في الكثير مف المشكبلت



 

 
 

 إمرإبعإمفصل 

 مناجه إجليل إمثاين
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 تمهيد9

يتككف النظاـ الجزائرم مف مجمكعة مف المككنات، كالمناىج أساس كلب ىذه المككنات، ألنيا فمسفة      

المجتمع كتكجياتو، كىي تعتبر بمثابة الترجمة العممية لؤلىداؼ التربكية كخططيا كاتجاىاتيا في كؿ 

بكية كلقد بيف مجتمع، فيي التي تحدد األىداؼ كالمقررات كطرؽ تدريسيا، كغيرىا مف الجكانب التر 

تشخيص المنظكمة التربكية أف ىناؾ اختبلفات يجب تعديميا بيف فترة كأخرل تماشيا مع المستجدات 

العالمية، كتعد فترة التعميـ االبتدائي إحدل المراحؿ التي مسيا التطكر كالتجديد في المناىج الدراسية عبر 

ـ مف خبلؿ مناىج الجيؿ الثاني كىذا  2017/ 2016خر ما جد فييا السنة الدراسية آسنكات عديدة كاف 

 ما سنحاكؿ التطرؽ إليو في ىذا الفصؿ.

 الدراسي المنهج مفهوم أوال9

 كتفاعميـ احتكاكيـ بقصد إشرافيا تحت لتبلميذ المدرسة تقدميا التي الخبرات كاألنشطة جميع ىك     

 الشامؿ النمك تحقيؽ إلى كيؤدم كتعديمو سمككيـ، تطكير يحدث كالتفاعؿ االحتكاؾ ىذا طريؽ كعف معيا،

 .(09 :2009 ،)تكفيؽ معرم لمتربية األسمى اليدؼ يعد المتكامؿ الذم

 داخؿ التمميذ بيا يقـك كالخبرات التي األنشطة يشمؿ المقررات الدراسية بؿ عمى يقتصر ال المنيجف     

 .كقدراتو حاجات المتعمـ مف كينطبؽ لممتعمـ الفعاؿ االيجابي بالدكر كييتـ كخارجيا المدرسة

 الثاني الجيل مناهج مفهومثانيا9 

 ألف جديدة مرجعية أك نظرية خمفية إلى يستند ألنو فقط شعار أك تسمية مجرد الثاني الجيؿ عبارة     

 التكجييي القانكف تساير تعديبلت عف عبارة كىي ؛البنائية عمى تعتمد الجزائرية مازالت التربكية المنظكمة

 كالسنة فقط االبتدائي التعميـ مف األكؿ الطكر كتخص المسجمة، الميدانية كالمبلحظات كالثغرات الحاصمة،

 .(35 :2017 ،األكلى متكسط ) لعريبي ببلؿ
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 لممناهج المؤسسة المبادئثالثا9 

 الفمسفي، )لقيمي (األخبلقي الجانب :جكانب ىي ثبلثة في لممناىج المؤسسة المبادئ تتمخص     

 .البيداغكجي المنيجي ،اإلبستمكلكجي

 في لمتبلميذ العممية الثقافية األخبلقية العقمية الركحية النكاحي تعزيز الجيد المنيج شركط أىـ فمف     

 .(97 :2011 ،الحياة )عبد الرزاؽ سمطاف كخبرات لممسؤكليات اإعداد المجتمع،ك  المدرسة

التكامؿ  عبلقات تربطيا نسؽ في المنظمة العناصر مف لمجمكعة منسجمة بنية التعميمية المناىج     

عداد بكضكح، المحددة  المقصكدة األىداؼ يربط منطؽ عمى االعتماد بالضركرة منيج يقتضي أم كا 

 كالمادية البشرية كالتقنية كذلؾ باإلمكانات كربطيا لتجسيدىا، كاألساليب المعتمدة بالكضعيات كالمضاميف

 .المعمـ ككفاءات كبقدرات المتعمـ المجندة،

  :اآلتية احتراـ المبادئ عمى (9 ، 2009،معرم )تكفيؽكما كرد في  المنيج بناء كيعتمد     

 قصد كالسنكات األطكار حسب ثـ المراحؿ التعميمية حسب المناىج بناء يقتضي الذم :الشمولية  -0

 .االنسجاـ العمكدم

 كتنظيـ كتككيف المناىج، مككنات مختمؼ بيف العبلقات تكضيح إلى ييدؼ :االنسجام  -1

 .الخصكص كجو التربكية عمى المؤسسات

 التبلميذ ظركؼ الخصكص كعمى كالتكفؿ االنجاز ظركؼ تكييؼ مف تمكف التي :المالئمة مبدأ  -2

 .كالبيداغكجية النفسية

 .االنجاز ظركؼ مع التكيؼ قابمية أم :االنجاز قابمية  -3

 سيمة أداة لجعمو مجراالب صياغة في كالدقة كالكضكح البساطة يستمـز الذم 9المقروئية  -4

 .االستعماؿ

 .التربكية كالحاجات لممناىج التككينية األىداؼ بيف التكافؽ تحقيؽ إلى السعي أم :الوجاهة  -5
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     .لمقياس قابمة معايير احتكاء أم 9التقويم قابمية  -6

 ؟المناهج الجديدةلماذا رابعا9 

 المناىج الدراسية ال تتصؼ بالجمكد كأنيا تخضع دكريا إلى:عمبل بالمسممة العالمية أف      

 تعديبلت ظرفية في إطار تطبيقيا. .1

 تجنيد مضامينيا إلدراج معارؼ جديدة. .2

 تعديبلت ظرفية أك إدراًج كتحييف معارؼ، أك تعديبلتو تقتضييا أحكاـ القانكف التكجييي أك تعزيز .3

 اختيارات منيجية. 

 الجديدة التي ترتكز مف الجانب القيمي عمى تعزيز قيـ اليكية الكطنية، كالتي اللذلؾ جاءت المناىج      

تنفصؿ تنميتيا عف بعدىا العالمي المتعمؽ بحقكؽ اإلنساف كالمكاطنة كالحفاظ عمى الحياة  كالبيئة، كمف 

نيجي الجانب الفمسفي عمى تيسير االنسجاـ العمكدم كاألفقي بيف المكاد، كما ترتكز مف الجانب الم

جتماعية كالمقاربة كية االيكالبيداغكجي عمى مبدأيف أساسييف ىما: المقاربة بالكفاءات المستكحاة مف البن

 .(06: 2017،)ب(النسقية )كزارة التربية الكطنية

جاءت ىذه المناىج التي تـ اعتمادىا مف قبؿ كزارة التربية الكطنية في مطمع الدخكؿ المدرسي      

لى إتيح لممتعمـ االنتقاؿ مف اكتساب المعارؼ عف طريؽ الحفظ كاالسترجاع كالتي ت 2016/2017

بداء الرأم كالنقد كما تركز ىذه المناىج عمى بناء شخصية المتعمـ كمشاركتو في  ،التحميؿ كالتفكير كا 

 القسـ.

كاز ىذه نظرا لعدـ ارت ،الكاردة في المناىج السابقة تختبلالككذلؾ جاءت ألجؿ معالجة كتعديؿ اال     

 األخيرة عمى المرجعيات القانكنية.
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التعممات عمى كؿ مركبات الكفاءة خاصة الكفاءات  فيالتركيز  المناىج الجديدة كمف مستجدات     

عرضية الكفاءات المكاقؼ كالقيـ + ال كبالعكدة لمييكمة المنياج مممح التخرج + ،العرضية القيـ كالسمككات

 بة.                      نجد االنسجاـ كالنسقية المطمك 

 الجيل الثاني مناهج وضع دواعي خامسا9

 الدائـ لممعارؼ كالتطكر التكنكلكجي الجديدة ىك التزايد مناىج الجيؿ كضع يمكف القكؿ أف أسباب     

 مف دكاعي، ك التربية في مجاؿ جديدة كبركز حاجات المجاؿ االقتصادم، في العكلمة تعرفو كماالسريع، 

 :( كما يمي2: 2016، الكطنية التربية كزارة)في  أكردت الثاني مناىج الجيؿ كضع

 .المرجعيات مع التكيؼ  -1

 .كاألفقي االنسجاـ العمكدم النسقية لتحقيؽ المقاربة اعتماد -2

 .صريح العرضية بشكؿ كالكفاءات القيـ كالمكاقؼ إدراج  -3

 .المصطمحات نفس مع استعماؿ المكاد الييكمة المكحدة لجميع  -4

 .الحداثة مراعاة لمبدأ المناىج كتابة إعادة  -5

 .مختمفة كبرامج االبتدائي لمتعميـ كاحد منياج  -6

 المنيجي كالدليؿ العامة كالمرجعية التكجييي القانكف )ىيكمية فمسفية، قانكنية،( مرجعيات اعتماد  -7

 .كاألفقي العمكدم االنسجاـ لتحقيؽ النسقية المقاربة اعتماد  -8

 .العرضية كالكفاءات كالمكاقؼ إدراج القيـ  -9

 .المناىج بناء في اإلستراتيجية أىميتيا كتحديد بالشرح، القاعدية المفاىيـ ضبط -10

 .المصطمحات نفس استعماؿ مع المكاد لجميع المكحدة الييكمة -11

 بناء مف المتعمـ تمكف التي االستراتيجيات الصدارة في تضع التي االجتماعية البنيكية اعتماد -12

 .لتشاركيا العمؿضمف  معارفو
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 .الحداثة مراعاة لمبدأ المناىج كتابة إعادة -13

 .المناىج حكؿ االستشارة عمميات في الكاردة بالمبلحظات التكفؿ -14

 الثاني الجيل مناهج خصائصسادسا9 

  ( خصائص مناىج الجيؿ الثاني فيما يمي:2011:97، )عبمة بحرمتكجز      

 .ليا إعداد أك لمحياة كمشركعخبراتو  كيجسد التمميذ حكؿ المنياج يتمحكر -1

 زاف.كات شمكؿ في كالبدنية كالعقمية الكجدانية جكانبيا بجميع المتعمـ شخصية ينمي -2

 اليكمية حياتو في التمميذ يكتسبيا كالميارات كالخبرات التي المعمكمات تكظيؼ ضركرة عمى يؤكد -3

 .كالمستقبمية

 حسف تحسيف عمى كالقدرة كاالبتكار كاالستقصاء كاالكتشاؼ اإلقداـ ركح لتنمية الفرص يييئ -4

 .الحياتية المشكبلت كحؿ كاتخاذ المكاقؼ االختيار

 الكطنية لمتربية التكجييي قانكف عمييا نص الذم منيجيال االختيار مع تتماشى الخصائص كىذه     

  .الجديدة المناىج تقديـ في اعتمادىا ينبغي لممقاربة التي بالنسبة

 الثاني الجيل مناهج تطبيق شروط ا9بعسا

 :يمي فيما (14:  2016سميماف، نايت نكجزىا)طيب الممارسات مف جممة عمى المناىج ىذه تطبيؽ يعتمد

 التدريس تنكيع بالكفاءات المقاربة في البيداغكجية الممارسة تقتضي :البيداغوجية الممارسة -0

 طرؽ كابتكار، التعميمية التعميمية المعمميف لؤلنشطة في استخداـ يتمثؿ فالتنكيع النشط، كالتعمـ

 فرصا كاحتياجاتيـ التعميمي قدراتيـ كميكليـ كاىتماماتيـ اختبلؼ عمى لممتعمميف تكفر متعددة

 بتحمؿ مسؤكلية تسمح كما الحياة اليكمية، مكاقؼ في كاستخداميا المفاىيـ كاستيعاب لفيـ مكافئة

 .فكجيال األقراف كالتعمـ كتعمـ الذاتي التعمـ خبلؿ مف تعمميـ كتقييميـ

 دكر تحديد عمى قدرتيا أىميا كلعؿ متعددة، تحديات التربكية النظـ تكاجو :األساتذة تكوين  -1

 مكاصمة عمى القدرة تنمية ثـ أكال، التعمـ في الحؽ لبمكغ ىدؼ المجتمع في ككظيفتيا المدرسة
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 التككيف أف عمى الكؿ كيتفؽ لمتطمبات اإلصبلح، التككيف مسايرة أىمية يبرز ما كىك التعميـ،

 كيطكر جية، مف يجرييا النظاـ التربكم التي التغيير عممية إلى التربكية راؼاألط انضماـ كيعزز

 .كفاءات قابمة لمتحكؿ اكتساب كيضمف ثانية، جية مف التربكية الممارسة كتجكيد العمؿ تمثؿ

االختيارات  ضمف األمكر بزماـ كاألخذ المبادرة إلى المتعمـ تدفع كالتي :اختيار الطرائق -2

 األستاذ طرؼ مف ايجابية مرافقة سياؽ في كذلؾ بالكفاءات، المقاربة تعتمدىا التي البيداغكجية

 .التعمـ نياية كفي كأثناء قبؿ المسار سبلمة ليضمف

 انترنت، بصرية، سمعية أشرطة صكر، مكتكبة، سندات) :استغاللها وحسن الوسائل في التحكم -3

 دكر األثرية، المعالـ العمكمية، المدرسي، المكتبات المسرح المدرسية، اإلذاعة المدرسية، المكتبة

 .)الخ ... كالصحراء كالغابات كالشكاطئ السياحية األماكف الثقافة،

    ات مناهج الجيل الثانيمميزات وخصوصيثامنا9 

إف المناىج الجديدة أك ما يعرؼ بمناىج الجيؿ الثاني ليا مجمكعة مف المميزات كالخصكصيات      

 (.08: 2017 ،)ب()كزارة التربية الكطنيةيمكف إدراجيا فيما يمي، ككما ىك مكضح في الشكؿ المكالي: 

 :الجانب التصوري .0

 تتضمف قيـ  ،جتماعيالكاقع االتصكر ييدؼ إلى تحقيؽ مبلمح التخرج لغاية شاممة مرساة في  .أ 

 .جتماعية كالمينيةذات عبلقة بالحياة اال

 .جتماعية في صدارة االستراتيجياتكية االينمكذج تربكم بنائي اجتماعي بكضع البن  .ب 

 الجانب البيداغوجي9 .1

 .المقاربة بالكفاءات، ككضعيات مشكمة لمتعمـ ذات طابع اجتماعي مستنبطة مف أطر الحياة . أ

 أدكات التعمـ كييتـ بالكظيفتيف التعديمية كاإلقرارية عف طريؽ تقكيـ  اة فعمية مفالتقكيـ كأد  . ب
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 .المسارات كالكفاءات

  الجانب الديداكتيكي9 .2

 .تييكمت المادة عمى أساس مفاىيـ منتقاة حسب قدرتيا اإلدماجية كمنظمة في مياديف .أ 

 .كالتعمـ ممارستيا في التعميـحددت مستكيات المفاىيـ عمى أساس الصعكبات التي تطرح عند  .ب 

  .نظمت المحتكيات عمى شكؿ مكارد معرفية لخدمة الكفاءة .ج 

 
 ةيمثؿ خصكصيات المناىج الجديد(9 01الشكل رقم )

 تاسعا9 بعض المصطمحات والمفاهيم الواردة في مناهج الجيل الثاني

ارتأينا مف خبلؿ ىذا الجزء أف نكرد بعض المصطمحات كالمفاىيـ البيداغكجية التي اعتمدت في      

 (09: 2017 ،)ب()كزارة التربية الكطنية  مناىج الجيؿ الثاني

 : مف المعركؼ أف أىمية المؤسسات تكمف في منح أبنائنا القدرات كالميارات المقاربة بالكفاءات -0

كىذا ما نعنيو: المقاربة  ،يككنكا أكفاء لمقياـ بأشياء تنفعيـ كتنفع المجتمع التي تسمح ليـ فعبل أف

بالكفاءات، كالكفاءات ىي التي تجعؿ المعارؼ قابمة لمتحكيؿ كالتجنيد في الكضعيات التي تمكننا مف 

ارات كاتخاذ قر  ،كالتحميؿ كالتأكيؿ كالتكقع كمكاجية كضعيات معقدة، أم التفكير ،التصرؼ خارج المدرسة
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 تشكؿ ىذه المقاربة ،كالتنظيـ كالتفاكض، بيذا نقكؿ إف الكفاءة ال تكجد إال ما تأكد منيا كتجمى في األداء

)أم  ةالمحكر الرئيس لممناىج الجديدة كىذه األخير  –كية االجتماعيةيالمؤسسة عمى البناء الفكرم كالبن-

مـ مف بناء معارفو في كضعيات تفاعمية ذات قدـ االستراتيجيات التي تمكف المتعتجتماعية( كية االيالبن

 كتتيح لو فرصة تقديـ مساىمتو في مجمكعة مف أقرانو. ،داللة

إف المقاربة بالكفاءات تجعؿ مف المتعمـ محكرا أساسيا ليا كتعمؿ عمى إشراكو في مسؤكلية قيادة      

لحياة في صيغة مشكبلت ترمي كىي تقـك عمى اختيار كضعيات تعممية مستقاة مف ا ،كتنفيذ عممية التعمـ

عممية التعمـ إلى حميا باستعماؿ األدكات الفكرية، كبتسخير الميارات كالمكارد الضركرية لذلؾ، فحؿ 

المشكبلت أك الكضعيات المشكمة ىك األسمكب المعتمد لمتعمـ الفعاؿ إذ أنو يتيح لممتعمـ في بناء معارفو 

 اتو السابقة.بإدماج المعطيات كالحمكؿ الجديدة في مكتسب

 ىي القدرة عمى تجنيد مجمكعة مندمجة مف المعارؼ كالميارات بشكؿ ناجح في مكاجية  الكفاءة9 -1

فيي القدرة عمى التصٌرؼ المبني عمى تجنيد كاستعماؿ مجمكعة مف المكارد استعماال  ،كضعيات مشكمة

لحٌؿ كضعيات مشكمة ناجعا )معارؼ مكتسبة، حسف التصٌرؼ، قيـ، قدرات فكرية، مكاقؼ شخصية...( 

 ذات داللة.

 كيتعمؽ بمادة مف  ،كىي ىدؼ نسعى لتحقيقو خبلؿ مرحمة أك طكر أك سنة الكفاءة الشاممة9 -2

.  المكاد كيتسـ بالعمـك

 كىي كفاءة تتعمؽ بميداف مف المياديف المييكمة لممادة خبلؿ سنة كاحدة. الكفاءة الختامية9  -3

 يدؼ إلى تفصيؿ الكفاءة الختامية حتى تصبح عممية : كىي في غاية األىمية، تمركبات الكفاءة -4
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أكثر في عممية التعمـ، كبصفة عامة فإف ىذه المركبات تركز عمى التحكـ في المضاميف المعرفية 

 كاستعماالتيا لحؿ كضعيات مشكمة تساىـ في تنمية القيـ كالكفاءات العرضية المناسبة ليذه الكفاءة،

 كفاءة الختامية:كبصفة عامة تكجد ثبلث مركبات لم

 مركبة خاصة بالجانب المعرفي. .أ 

 مركبة خاصة بتكظيؼ المكارد المعرفية.  .ب 

 مركبة خاصة بالقيـ كالسمككات. .ج 

نما تتعمؽ بعدة مكاد مثؿ:  ،ىي كفاءة ال تتعمؽ بمادة بذاتيا الكفاءة العرضية أو األفقية9 -5  كا 

نما نجدىا  ،مادة المغة العربية كحدىا الكتابة، فيذه الكفاءات ال تخص –القراءة  –معالجة المعمكمات  كا 

 تنتشر عبر جميع المكاد.

 ىي اختيار بيداغكجي يجسد النظر إلى المغة باعتبارىا نظاما ينبغي إدراكو في  المقاربة النصية9 -6

شمكلية، حيث يتخذ النص محكرا أساسيا تدكر حكلو جميع فركع المغة، كيمثؿ البنية الكبرل التي تظير 

)المعجـ المغكم كالدالالت الفكرية باعتبار النص يحمؿ  تكيات المغكية كالصكتية كالدالليةفييا كؿ المس

كبيذا يصبح النص المنطكؽ أك المكتكب محكر  ،كيبمغ رسالة ىادفة( كالنحكية كالصرفية كاألسمكبية

 العممية التعممية، كمف خبلليما تنمى كفاءات مياديف المغة األربعة.

 كىي  ،ىي كضعية تعممية يعدىا األستاذ بيدؼ إنشاء فضاء لمتفكير كالتحميؿ مة9ك  ش  الوضعية الم   -7

شاممة كمركبة كذات داللة مستمدة مف الحياة اليكمية كاألحداث التي نكاجييا فييا، ينتج عنيا جك مف 

مف  ،كتدعك المتعمـ لمتفكير كاستحضار مكارده المعرفية كاالجتماعية كالكجدانية لحميا ،الحيرة كالتساؤؿ

 معمكمات معركضة في سياؽ ما لتكظيفيا بطريقة مدمجة مف أجؿ إنجاز ميمة.

 رغـ أنيا مف تصميـ - عمـ، كىي كضعياتتكضعيات مركزة حكؿ مفاىيـ ال الوضعيات التعمُّمية9 -8
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عداده تتمحكر حكؿ المتعمميف كتأخذ بعيف االعتبار خصائصيـ المعرفية كالثقافية كاالجتماعية  -المدرس كا 

 (.13: 2017، )أ( )كزارة التربية الكطنية باتيـ السابقة/ تصكراتيـ/ صعكباتيـ...()مكتس

تتمثؿ في تكفير الفرصة لممتعمـ لممارسة الكفاءة المستيدفة، كىي نشاط وضعية تعمم اإلدماج9  -01

مستعينا بمكارده الذاتية كمكتسباتو مجندا  ،يقـك بو المتعمـ الستغبلؿ المعارؼ كالميارات المكتسبة

إياىا بشكؿ متصؿ في كضعيات ذات داللة، كال بد أف يككف اإلدماج حاضرا في كؿ مراحؿ 

ـى لمقياـ بإنجاز يبرىف  ،التعٌمـ، كيستيدؼ بناء أك تنمية كفاءة كيرتكز عمى حؿ كضعية تيًعدُّ المتعٌم

ىذا النشاط، أما المعمـ فيككف مشرفا كمكٌجيا حيث يككف الفاعؿ في  ،فيو عمى مستكل كفاءتو

 (:11: 2017 ،)ب()كزارة التربية الكطنية كينقسـ إلى ثبلثة أنكاع

 يرتبط بأنشطة البناء كالتدريب. إدماج جزئي9 .أ 

 يرتبط بالكفاءة المرحمية.  إدماج مرحمي9  .ب 

 يرتبط بالكفاءة األساسية المستيدفة خبلؿ سنة دراسية. إدماج نهائي9 .ج 

 وضعية تعمم اإلدماج9 خصائص  -00

 تجند مجمكعة مف المكتسبات التي تدمج كال تجمع. .أ 

 فيي إذف ذات طابع اجتماعي. ،ميمة كذات داللة مكجية نحك .ب 

 مرجعيتيا فئة مف المشكبلت الخاصة بالمادة الدراسية. .ج 

 ىي كضعية جديدة بالنسبة لممتعمـ.  .د 

 يتـ االتفاؽ عميو بيف األستاذ  ،جماعي المشركع عمؿ كتابي فردم أك بيداغوجيا المشروع9 -01

نجازه داخؿ القسـ ـٌ خارج القسـ كداخمو؛ كالمتعمميف، كتجرم مناقشتو كا  كعبر  ،أٌما إعداده فيت

 كيعرض المشركع كفؽ معايير كشركط محددة. ،كتحت إشراؼ األستاذ مراحؿ،
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لممارسة الفعمية، كعمى حمؿ المتعمـ عمى اتأف  اكيتبنى المنياج بيدغكجيا المشركع الذم مف شأني     

لذلؾ يقترح إنجاز عدة مشاريع يغمب  ،االجتماعي، فضبل عف بناء كفاءات جديدة –االندماج النفسي 

كذلؾ مف شأنو تدعيـ ثقة المتعمميف  ،كشبو حقيقية ،عمييا الطابع الكتابي، انطبلقا مف كضعيات حقيقية

 بأنفسيـ كتنمية ركح تحدم العقبات كالصعاب لدييـ.

 )التحصيمي( جزء مف  شيادمإف التقكيـ بأنكاعو: التشخيصي، التككيني، اإل ويم البيداغوجي9التق -02

كمساعد  ،فيك مدمىج فييا كمبلًزـ ليا كليس خارجا عنيا، كما أنو كاشؼ لمنقائص ،عممية التعميـ كالتعمـ

عمى استدراكيا عمى تشخيص االختبلالت كالتذبذبات التي يمكف أف تحصؿ خبلؿ عممية التعمـ، كيساعد 

بصفة عادية كمنتظمة. كبيذه الصفة، فإف استغبلؿ أخطاء التمميذ أك نقائصو في تصكر طرائؽ التكفؿ 

ىداؼ التقكيـ البيداغكجي في ، كمف أبيا عنصر إيجابي كىاـ في تشخيص تمؾ النقائص كاستدراكيا

 :  ( ما يمي12: 2017، )ب()كزارة التربية الكطنية المناىج الجديدة

 األىداؼ. أكد مف مستكل بمكغالت .أ 

 تنظيـ سيركرة الفعؿ التعميمي/التعممي. .ب 

 اإلجازة ك التأىيؿ. .ج 

 عبلـ الجيات الرسمية.إ .د 

 ىي المسار الذم يمكف المتعمـ مف تجاكز الصعكبات التي تعترض  المعالجة البيداغوجية9  -03

صعكبات في التعمـ ألسباب تعمُّمىو، كتيدؼ المعالجة البيداغكجية إلى إدماج التمميذ الذم يعاني مف 

مف طرؼ المعمـ نفسو في إطار التكفؿ  محددة، كعمى عكس الدعـ فيك يمارس فقط في أكقات الدراسة

عمى شكؿ أفكاج التكيؼ ليستعيد الطفؿ الثقة بالنفس كقدرتو عمى التعمـ، كالمعالجة ىي التعديؿ الدائـ 
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كتسكيتيا بحسب حاجات المتعمـ، كتمر  ،لتبلميذكالسريع لمتعممات بكاسطة التقكيـ المستمر لمكتسبات ا

 :(14: 2017، )أ()كزارة التربية الكطنية سيركرة المعالجة البيداغكجية بصفة عامة بالمراحؿ التالية

 إحصاء عكائؽ التعمـ )صعكبات التعمـ(. .أ 

 تحديد األىداؼ )الحاجات(. .ب 

 اقتراح كضعيات المعالجة )نشاطات، سندات، كأشكاؿ التقكيـ(. .ج 

 ىك مجمكعة مرتٌبة كمترابطة مف األنشطة كالميٌمات، كيتمٌيز بكجكد عبلقات  قطع التعممي9الم -04

كتحقيؽ مستكل مف مستكيات الكفاءة  ،مف أجؿ إرساء مكارد جديدة ،تربط بيف مختمؼ أجزائو المتتابعة

 .(13: 2017، )ب()كزارة التربية الكطنية الشاممة أك تحقيؽ كفاءات ختامية معٌينة

 كعدد المياديف في الماٌدة يحٌدد عدد الكفاءات  ،جزء مييكؿ كمنٌظـ لمماٌدة قصد التعٌمـ الميدان9 -05

كيضمف ىذا اإلجراء التكفؿ الكٌمي بمعارؼ المادة في مبلمح  ،الختامية التي ندرجيا في مممح التخٌرج

 التعبير الشفكم، فيـ المكتكب،التخٌرج، كبالنسبة لمغة العربية فإف لدينا أربعة مياديف ىي: فيـ المنطكؽ، 

 .(13: 2017، )ب()كزارة التربية الكطنية التعبير الكتابي

)كزارة  ىي عبارة عف جدكؿ يتضمف المياديف، الكفاءات الختامية كالمكارد المصفوفة المفاهيمية9  -06

 .(13: 2017، )ب(لتربية الكطنية

 مخطط عاـ لما يتـ برمجتو خبلؿ سنة دراسية، ضمف  ىك المخطط السنوي لبناء التعممات9 -07

مشركع تربكم، ييفضي إلى تحقيؽ الكفاءة الشاممة لمستكل مف المستكيات التعٌممية انطبلقا مف الكفاءات 

الختامية لممياديف، كييبنى عمى مجمكعة مف المقاطع التعممية المتكاممة، كىك القاعدة األساسية لتكزيع 

 .(13: 2017، )ب()كزارة التربية الكطنية ى المقاطعالمكارد المعرفية عم

 ، ىي كؿ ما يجنده المتعمـ كيتحكـ فيو كيحكلو مف أجؿ حؿ المشكبلت كتنمية الكفاءات الموارد9  -08
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 .(14: 2017، )ب()كزارة التربية الكطنيةكىي مجمكعة المعارؼ التي: 

 يسترجعيا المتعمـ قبؿ الشركع في نشاط ما. .أ 

 لحؿ كضعية مشكمة ) كضعية مركبة(.يجندىا المتعمـ  .ب 

 يعدىا المعمـ قبؿ النشاط. .ج 

 يكتسبيا التمميذ أثناء نشاط ما. .د 

 كتستخدـ  ،ىي كؿ ما يستعاف بو في المكاقؼ التعميمية التعمميةالوسائل التعميمية التعممية9   -11

عؿ مع باقي كترسيخ مكتسباتيـ كتنميتيا، كيجب أف تتفا ،بغرض مساعدة المتعمميف عمى بناء تعمماتيـ

العناصر بيدؼ بمكغ أىداؼ المنياج، كىى بذلؾ تعد السبيؿ األساسي لبث النبض كالحياة في المادة 

التعميمية، كبالتالي فإف األستاذ حينما يخطط مكاقؼ التدريس اليكمية يفكر باستمرار فيما يناسب ىذا 

ة كالمداخؿ التي سكؼ يستخدميا في يككف اختياره لمكسائؿ التعميمية كاألنشطة المصاحبفذاؾ،  الدرس أك

ضكء أسس كمعايير خاصة تحددىا طبيعة الدرس، كمعنى ذلؾ أف استخداـ الكسائؿ التعميمية في التدريس 

مشاىد، السبكرة،  يجب أال يترؾ لمصدفة، كىي متنكعة أىميا: الكتاب المدرسي، قصص، نصكص،

، صكر الشخصيات كاألعبلـ الكطن ية كالعالمية، المعالـ األثرية كالسياحية، األلكاح، الصكر كالرسـك

الشفافات، أجيزة عرض الصكر كاألفبلـ كالشرائح، أجيزة الحاسكب، البرامج اإلذاعية، األسطكانات، 

كيرتكز اختيار  ،التمثيميات، الرحبلت، المعارض )معرض الكتاب، الصناعات التقميدية، زيارة المتاحؼ(

، )ب()كزارة التربية الكطنيةتناسبيا، تجربتيا  نكعيا، جكدتيا، نجاعتيا،9 ىيالشركط  الكسيمة التعميمية عمى

2017 :14). 
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 :خالصة

 المدرسية المقررات كالكتب مف التربكية العممية في تتحكـ التي المحكرية القاعدة المناىج تعتبر     

 أىمية زدت ا كقد التربكم، بالنسؽ المرتبطة العكامؿ مف كغيرىا كالخبرات األساتذة التدريسية كالكسائؿ

 عمى زيدا ا مت الضغط كأصبح مشاكميا كتشابو الحياة كتعقد السريع بالتطكر عصر يتسـ في المناىج

 بحيث سميمة بطرؽ كتبنى قصكل أىمية لممناىج تعطى أف يجب ىذه كالتطكرات كليذا لمسايرة التربية

 الحياة كمتطمبات حاجاتو تمبية في كمساىمة التمميذ لمكاقع كمرتكزة عمى مسايرة متفتحة مرنة تككف

 .المنظكمة التربكية تسعى ما كىذا كالمينية االجتماعية



 

 
 

 إخلامسإمفصل 

 إل جرإءإت إملهنجية ندلرإسة إمليدإنية
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 تمهيد9

في  فيو اإلجراءات المنيجية المتبعة نتناكؿكالذم  ؛نتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى الجانب التطبيقي    

اإلجراءات المنيجية لمدراسة االستطبلعية؛ الجزء األكؿ يتضمف جزئيف، حيث  الدراسة الميدانية؛ كذلؾ في

ا، كالعينة التي المستخدمة فييا، إضافة إلى مكاف كزماف إجرائي اةمف حيث ذكر الغرض منيا كاألد

أما ، الدراسة ةاشتممتيا كمميزاتيا، كصكال إلى ما أفرزتو مف نتائج فيما يخص الخصائص السيككمترية ألدا

دراسة األساسية بتحديد المنيج الذم اتبعتو، كمكاف كزماف اإلجراءات المنيجية لمالجزء الثاني فتضمف 

 اةد خصائص المجتمع كالعينة التي شممتيما، كاألدإجرائيا كمدتيا، ككيفية القياـ بيا، كصكال إلى تحدي

المستخدمة في الحصكؿ عمى النتائج مف خبلؿ ذكر كيفية تصحيحيا ك إعطاء الدرجات الخاـ، 

 الدراسة الميدانية.كاألساليب اإلحصائية المتبعة في 

 اإلجراءات المنهجية لمدراسة االستطالعية أوال9

 الغرض من الدراسة االستطالعية9 .0

إف الغرض األساسي مف الدراسة االستطبلعية ىك االطبلع كاالكتشاؼ لميداف البحث، كالتدريب      

عمى إجراءاتو الميدانية، مف حيث منيج البحث كطريقة المعاينة، كالخصائص السيككمترية ألداة القياس 

 جتيا.كاستعماليا لجمع بيانات البحث مف أفراد العينة كاألساليب اإلحصائية المتبعة لمعال

 مكان وزمان الدراسة االستطالعية9 .1

ـٌ إجراء الدراسة االستطبلعية بالمدارس االبتدائية التابعة لمدينة مستغانـ،      خبلؿ الفترة الممتدة مف  ت

 ؛ كىي فترة تكزيع كجمع أداة الدراسة.2019أفريؿ  30إلى غاية  2019أفريؿ  23

 9دراسة االستطالعيةأداة ال .2

البحكث كقيمتيا العممية عمى االختيار السميـ لمطرؽ كاألدكات التي تتمتع بالشركط يتكقؼ صدؽ      

العممية كالمنيجية بغية الكصكؿ إلى األىداؼ المسطرة كمف أجؿ جمع المعمكمات كالبيانات المتعمقة 

استبياف لقياس الصعكبات جؿ الكصكؿ إلى نتائج مكثكؽ بيا، قاـ الباحث بتصميـ أكمف ؛ بالبحث العممي
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التي تكاجو أساتذة التعميـ االبتدائي في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني؛ كالذم تـ تصميمو كفؽ 

  ثبلث أبعاد تمثمت في: صعكبات التخطيط، صعكبات التنفيذ، صعكبات التقكيـ.

 ىي مكزعة كاآلتي: بعد تحديد أبعاد االستبياف، تـ كضع مجمكعة مف الفقرات لقياس مضمكنو، ك 

 يمثؿ تكزيع فقرات االستبياف عمى عدد أبعاده.  (019الجدول رقم )

 مفتاح التصحيح9

قاـ الباحث بكضع ثبلث بدائؿ أماـ كؿ فقرة مف فقرات االستبياف، كتمثمت ىذه البدائؿ في )أجد صعكبة 
بدرجة كبيرة، أجد صعكبة بدرجة متكسطة، ال أجد صعكبة( بحيث تـ إعطاء الدرجات لمبدائؿ عمى التكالي 

 الفقرات إيجابية كال كجكد لفقرات سمبية.( باعتبار جميع  1، 2، 3)
 9أداة الدراسةمرحمة تحكيم 

 المحكميفبعرضيا عمى مجمكعة مف األكلية؛ قاـ الباحث  ابصكرتياألداة بعد أف تمت صياغة فقرات 
لقياس ما  اكصبلحيتي اكذلؾ لمحكـ عمى مدل فاعميتي، أساتذة المدرسة االبتدائية(؛ ساتذة جامعييفأ)

مبلءمة الفقرات لمجاالت الدراسة؛ مف مدل ، لبلستفادة مف مبلحظاتيـ كاقتراحاتيـ في لقياسو تصمم
كبناءان عمى المبلحظات المقدمة ؛ حيث سبلمة التعبير كالتراكيب المغكية ككضكح الفقرات كدقتيا العممية

كد مف صدقو الذم سيعاد التأ افي شكمي اكصياغتي فقرات األداةقاـ الباحث بتعديؿ  ؛مف طرؼ المحكميف
 كثباتو الحقا.

 عينة الدراسة االستطالعية ومواصفاتها9 .3

 . حجم عينة الدراسة االستطالعية0.59

 بالمدارس االبتدائية التابعة العامميفك  أستاذا كأستاذة؛ 50مف  االستطبلعيةتككنت عينة الدراسة      

 لمدينة مستغانـ.

 األبعاد صعكبات التخطيط صعكبات التنفيذ صعكبات التقكيـ

3 ،6 ،9 ،12 ،15 ،18 ،21 ،
24 ،27 ،30 ،33 ،36. 

2 ،5 ،8 ،11 ،14 ،17 ،20 ،
23 ،26 ،29 ،32 ،35. 

1 ،4 ،7 ،10 ،13 ،16 ،19 ،
22 ،25 ،28 ،31 ،34. 

عدد 
 الفقرات
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 ستطالعية9مميزات عينة الدراسة اال. 1.5 
 الجداكؿ كالمخططات أدناه مميزات عينة الدراسة االستطبلعية:تكضح 

يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة االستطبلعية لمبحث حسب متغير حسب المؤهل العممي9  .أ 
 المؤىؿ العممي:

 يكضح تكزيع عينة الدراسة االستطبلعية حسب المؤىؿ العممي  (029) الجدول رقم

 المجمكع جامعي خريجي المعيد البكالكريادكف  المؤىؿ العممي
 50 36 13 01 العدد

 100 72 26 02 النسبة المئكية ٪
أسػػتاذا بنسػػبة  36األسػػاتذة ذكم المؤىػػؿ العممػػي جػػامعي )عػػدد يتضػح مػػف الجػػدكؿ أعػػبله كالبيػػاف التػػالي أف 

بينمػػا يفػػكؽ  %46(  بفػػارؽ قػػدره  %26أسػػتاذا بنسػػبة  13( يفػػكؽ عػػدد األسػػاتذة خريجػػي المعيػػد  ) 72%

 ، كىذا ما يكضحو المخطط التالي: %70عدد األساتذة ذكم مستكل دكف البكالكريا بفارؽ يقدر بػ 

 

 : يمثؿ أعمدة لتكزيع عينة الدراسة االستطبلعية حسب المؤىؿ العممي.(02الشكل رقم )

 األقدمية المهنية9حسب  .ب 

 المينية: األقدميةلمبحث حسب متغير سنكات  االستطبلعيةيمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة 
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 المجموع جامعي خريجي المعهد دون الباكالوريا

 العدد

 النسبة المئوية
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 المينية.   قدميةحسب سنكات األ االستطبلعيةيكضح تكزيع عينة الدراسة  (039الجدول رقم )

 المجمكع كاتسن 10أكثر مف  سنكات 10- 3مف  سنكات 3أقؿ مف  المينية األقدمية
 50 12 15 23 العدد

 100 24 30 46 النسبة المئكية ٪
 03األقدمية المينية أقؿ مف األساتذة ذكم عدد ( كالبياف التالي أف 03مف الجدكؿ رقـ ) يتضح     

سنكات( كعدد األساتذة الذيف تفكؽ  10ػػػ  03سنكات يفكؽ عدد األساتذة ذكم األقدمية المينية )مف 
 كىذا ما يكضحو المخطط التالي:( عمى التكالي، %22(، )%16سنكات بفارؽ قدره ) 10أقدميتيـ 

 
 المينية. األقدميةحسب سنكات  االستطبلعيةلتكزيع عينة الدراسة  أعمدةيمثؿ مخطط (9 03الشكل رقم )

 الدراسةالخصائص السيكومترية ألداة  .4
 تـ حساب معامؿ الصدؽ بثبلث طرؽ كفؽ ما يمي:أ. الصدق9 

 9صدق المحكمين  
 تـ اإلجماع عمى تعديؿ الفقرات التالية: األداة؛ بعد قراءة المحكميف لفقرات

 المعٌدلة في أداة الدراسةيكضح الفقرات  9(04جدول رقم )ال
 الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ الرقـ

أجد صعكبة في كيفية استغبلؿ الكسائؿ  02
 التعميمية أثناء تنفيذ التدريس

ء أجد صعكبة في كيفية استغبلؿ الكسائؿ التعميمية أثنا
 تنفيذ الدرس

26 
كيفية تسيير حصص أجد صعكبة في 

المعالجة البيداغكجية في نياية كؿ مقطع

تسيير حصص المعالجة البيداغكجية أجد صعكبة في

23 

15 
12 

50 
46 

30 
24 

100 

0

20

40

60

80

100

120

 المجموع سنوات 10أكثر من  سنوات 10ــ  03من  سنوات 03أقل من 
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 النسبة المئوية
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 9الصدق بطريقة االتساق الداخمي   

 لمتأكد مف فاعمية فقػرات أداة الدراسػة تػـ التحقػؽ مػف تػكفر صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لفقراتيػا عػف طريػؽ     

حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات كؿ بعد كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمػي إليػو، كمػا 

تػػػـ حسػػػاب معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف درجػػػات كػػػؿ بعػػػد كالمجمػػػكع الكمػػػي لػػػدرجات األداة، كىػػػذا مػػػا تكضػػػحو 

 عمى التكالي: (06(، )05الجداكؿ رقـ )

 بيرسكف بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو يبيف معامبلت ارتباط (059الجدول رقم )

 االحتياجات التدريبية لمتدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني
 التقكيـصعكبات  التنفيذصعكبات  التخطيطصعكبات 

 معامؿ االرتباط رقـ الفقرة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة
1 ,352* 2 ,602** 3 ,538** 
4 ,628** 5 ,448** 6 ,630** 
7 ,397** 8 ,371** 9 ,382** 
10 ,572** 11 ,426** 12 ,525** 
13 ,516** 14 ,433** 15 ,538** 
16 ,679** 17 ,531** 18 ,522** 
19 ,503** 20 ,740** 21 ,595** 
22 ,625** 23 ,498** 24 ,587** 
25 ,642** 26 ,584** 27 ,580** 
28 ,679** 29 ,704** 30 ,526** 
31 ,400** 32 ,686** 33 ,452** 
34 ,657** 35 ,534** 36 ,509** 

 ( α =1.14دال إحصائيا عند مستوى داللة ) *

 (                                 α =1.10دال إحصائيا عند مستوى داللة ) **

مػف أبعػاد أداة الدراسػة ليػا معامػؿ ارتبػاط مكجػب نبلحظ مف الجدكؿ أعبله أف جميع فقرات كؿ بعػد        

(؛ فقػد بمػغ أعمػى α =0.01) مسػتكل داللػةأك عنػد ( α =0.05) بالبعد الذم تنتمي إليو عند مستكل داللػة
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( كأقػؿ معامػؿ ارتبػاط α =0.01( عنػد مسػتكل داللػة )0.679التخطػيط )صػعكبات معامؿ ارتباط في بعػد 

(، كيػػػدؿ ذلػػػؾ عمػػػى تمتػػػع الفقػػػرات بفاعميػػػة عاليػػػة؛ أمػػػا فػػػي بعػػػد α =0.05عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة ) (0.352)

= α( عنػػد مسػػتكل داللػػة )0.371( كأدنػػى قيمػػة )0.740التنفيػػذ فقػػد بمغػػت أعمػػى قيمػػة ارتبػػاط )صػػعكبات 

( 0.452( كأدنى قيمة ارتبػاط بمغػت )0.630التقكيـ فقد بمغت أعمى قيمة )صعكبات (؛ أما في بعد 0.01

(؛ كبناءا عمى ما سبؽ ذكره يمكف القكؿ بتحقؽ االتسػاؽ الػداخمي بػيف فقػرات α =0.01عند مستكل داللة )

كػػػؿ بعػػػد عمػػػى حػػػدة؛ ككػػػذا تحقػػػؽ قػػػدرة الفقػػػرات عمػػػى التمييػػػز بػػػيف إجابػػػات أفػػػراد العينػػػة عمػػػى الفقػػػرات ذات 

 .كفؽ مناىج الجيؿ الثاني لصعكبات التدريسالعبلقة بكؿ بعد مف األبعاد الثبلثة 

 بعد كالدرجة الكمية لؤلداةكؿ كضح معامبلت ارتباط بيرسكف بيف فقرات ي( 9 06الجدول رقم )

 مع الدرجة الكمية لؤلداة البعد معامؿ ارتباط البعد
 **928, التخطيطصعكبات 
 **929, التنفيذصعكبات 
 **942, التقكيـصعكبات 

 (α =1.10دال إحصائيا عند مستوى داللة ) **

ىنػاؾ معػامبلت ارتبػاط مرتفعػة كمكجبػة بػيف كػؿ بعػد مػف األبعػاد الثبلثػة يتضح مف الجػدكؿ أعػبله أف      

 (.α =0.01كالدرجة الكمية لؤلداة عند مستكل داللة )

كبناءا عمى ما ثبت مف نتائج يمكف القكؿ بتحقؽ االتساؽ الداخمي بػيف فقػرات األداة بشػكؿ عػاـ، ككػذا      

العينػة عمػى الفقػرات ذات العبلقػة باألبعػاد الثبلثػة سػػالفة  تحقػؽ قػدرة الفقػرات عمػى التمييػز بػيف إجابػات أفػػراد

الػػذكر، كىػػذه النتػػائج التػػي تػػـ التكصػػؿ إلييػػا تجعمنػػا نطمػػئف بشػػكؿ كػػاؼ لصػػحة األداة عمػػى عينػػة الدراسػػة 

 .الحالية لتحقيؽ أغراضيا
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  9الصدق التمييزي 

ـٌ استعماؿ طريقة المقارنة الطرفية؛ حيث       ـٌ لحساب الصدؽ التمييزم ت تٌمت المقارنة بيف عينتيف ت

أستاذا  14سحبيما مف طرفي الدرجات عمى األداة لعينة الدراسة االستطبلعية؛ حجـ كؿ عينة يساكم 

(، كتـ تطبيؽ اختبار "ت" بيف متكسطي العينتيف كما ىك 50مف العينة الكمية )ف= %27كأستاذة بكاقع 

 (:07مبيف في الجدكؿ رقـ )

 قيـ "ت" لداللة الفرؽ بيف المتكسطيف الحسابييف لمعينتيف. يبٌيف(9 07الجدول رقم )

العينة             

 المتغير             

 14العينة الٌدنيا ف= 14العينة العميا ف=
 قيمة "ت"

 االنحراؼ المعيارم المتكسط االنحراؼ المعيارم المتكسط

 *11,614 7,71042 80,2857 5,51721 50,8571 صعكبات التدريس

 (α =0.05* قيمة "ت" دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

"ت" في الجدكؿ أعبله أف أداة الدراسة تتميز بقدرة كبيرة عمػى التمييػز بػيف المػرتفعيف  ةيتبيف مف قيم       

كفػػػؽ منػػػاىج الجيػػػؿ الثػػػاني؛ ممػػػا يجعميػػػا تتصػػػؼ بمسػػػتكل عػػػاؿ مػػػف  صػػػعكبات التٌػػػدريسكالمنخفضػػيف فػػػي 

 الصدؽ لدل أفراد عينة الدراسة االستطبلعية.

 الثبات9 .ب 

 طريقتيف:اعتمد في حساب الثبات عمى 

 9طريقة التجزئة النصفية 

 فكاف ية؛عمى طريقة التجزئة النصف صعكبات التدريساعتمد الباحث في حساب ثبات استبياف      

كىي دالة إحصائيا عند مستكل  0.792معامؿ االرتباط بيرسكف لنصفي االستبياف فكانت النتيجة ر= 

(0.01.) 
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  0.884كبعد التصحيح بمعادلة سبيرماف براكف أصبحت قيمة معامؿ االرتباط لبلستبياف ككؿ تساكم 

يتمتػػع بقػػدر مػػف االسػػتقرار فػػي نتائجػػو، كبالتػػالي يمكػػف  صػػعكبات التػػدريسكعميػػو يمكػػف القػػكؿ بػػأف اسػػتبياف 

 االعتماد عميو لتحقيؽ أغراض الدراسة الحالية. 

 9طريقة ألفا لكرونباخ 

استخدـ الباحث معامؿ الثبات ألفا لكركنباخ لبياف مدل االتساؽ في االستجابات لجميع بنكد االستبياف 

 ا يمي:)اتساؽ ما بيف البنكد(؛ كقد بمغ معامؿ الثبات كم

  عمى أبعاد أداة الدراسة ألفا لكركنباخ يبيف تكزيع معامؿ الثبات( 9 08الجدول رقم )

 معامؿ الثبات ألفا لكركنباخ عدد الفقرات البعد
 0.795 12 التخطيطصعكبات 
 0.791 12 التنفيذصعكبات 
 0.771 12 التقكيـصعكبات 

 0.918 36 الدرجة الكمية
صعكبات التخطيط، صعكبات أبعاد أداة الدراسة )فقرات أف معامؿ الثبات ل أعبلهيتضح مف الجدكؿ 

( عمى التكالي، كبمغ معامؿ الثبات الكمي 0.771 - 0.791 - 0.795التقكيـ( بمغت )صعكبات التنفيذ، 

(؛ كجميعيا تعٌبر عف معامبلت تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تفي بأغراض 0.918أداة الدراسة )فقرات ل

 .سةالدرا

                        ثانيا9اإلجراءات المنهجية لمدراسة األساسية

مكانية تطبيقيا       بعدما حققت الدراسة االستطبلعية ىدفيا كالمتمثؿ في التأكد مف صبلحية األداة كا 

     جاء دكر الدراسة األساسية لمتحقؽ مف صحة الفرضيات.
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 منهج الدراسة9  -0

عمى رصد كمتابعة دقيقة  الذم يقـكتـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي،      

مف حيث المحتكل كالمضمكف كالكصكؿ إلى  عمييابطريقة كمية أك نكعية مف أجؿ التعرؼ لمظكاىر 

 .نتائج كتعميمات تساعد عمى فيـ الكاقع كتطكيره

 مكان الدراسة األساسية9  -1

  .الدراسة األساسية لمدراسة بالمدارس التابعة لمدينة مستغانـأجريت      

 مدة الدراسة األساسية9 -2

 ،2019 جكاف 12إلى غاية  2019 مام 05 مف خبلؿ الفترة الممتدةتـ إجراء الدراسة األساسية      

 تائج.، تطبيؽ األساليب اإلحصائية، كمناقشة النالنتائجكجمع أداة الدراسة، تفريغ  كىي فترة تكزيع

 مجتمع الدراسة األساسية9 -3

حسب اإلحصاء الذم قدـ لمباحث مف مكتب التعميـ األساسي بمديرية التربية لكالية مستغانـ، كاف      

 ربع مؤسسات.أأستاذا كأستاذة مكزعيف عمى  663العدد اإلجمالي ألساتذة التعميـ االبتدائي 

 9ومواصفاتها عينة الدراسة األساسية -4

 الدراسة األساسية9حجم عينة  .0.4

أستاذا كأستاذة كالعاممية بالمدارس التابعة لمدينة مستغانـ  80تككنت عينة الدراسة األساسية مف      

 .2018/2019خبلؿ المكسـ الدراسي 

 عينة الدراسة األساسية9 مواصفات .1.4

 :األساسيةتكضح الجداكؿ كالمخططات أدناه مميزات عينة الدراسة 
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لمبحث حسب متغير  األساسيةيمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العممي9  .أ 
 المؤىؿ العممي:

 حسب المؤىؿ العممي  األساسيةيكضح تكزيع عينة الدراسة  (099) الجدول رقم

 المجمكع جامعي خريجي المعيد دكف البكالكريا المؤىؿ العممي
 80 56 21 03 العدد

 100 70 26.2 3.8 النسبة المئكية ٪
أسػػتاذا بنسػػبة  56األسػػاتذة ذكم المؤىػػؿ العممػػي جػػامعي )عػػدد يتضػح مػػف الجػػدكؿ أعػػبله كالبيػػاف التػػالي أف 

بينمػػا  %43.8(  بفػػارؽ قػػدره  %26.2أسػػتاذا بنسػػبة  21( يفػػكؽ عػػدد األسػػاتذة خريجػػي المعيػػد  ) 70%

 ، كىذا ما يكضحو المخطط التالي: %66.2يفكؽ عدد األساتذة ذكم مستكل دكف البكالكريا بفارؽ يقدر بػ 

 

 حسب المؤىؿ العممي. ساسية: يمثؿ أعمدة لتكزيع عينة الدراسة األ(04الشكل رقم )

 األقدمية المهنية9حسب  .ب 
 المينية: األقدميةلمبحث حسب متغير سنكات  االستطبلعيةيمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة 

 المينية.   قدميةحسب سنكات األ االستطبلعيةيكضح تكزيع عينة الدراسة  (109الجدول رقم )
 المجمكع كاتسن 10أكثر مف  سنكات 10- 3مف  سنكات 3أقؿ مف  المينية األقدمية

 80 23 21 36 العدد
 100 28.8 26.2 45 النسبة المئكية ٪
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 03األقدمية المينية أقؿ مف األساتذة ذكم عدد ( كالبياف التالي أف 10يتضح مف الجدكؿ رقـ )     

سنكات( كعدد األساتذة الذيف تتراكح  10سنكات يفكؽ عدد األساتذة ذكم األقدمية المينية )أكثر مف 

كىذا ما يكضحو ( عمى التكالي، %18.8(، )%16.2سنكات بفارؽ قدره ) 10-3أقدميتيـ ما بيف 

 المخطط التالي:

 
 المينية. األقدميةحسب سنكات  األساسيةلتكزيع عينة الدراسة  أعمدةيمثؿ مخطط (9 05الشكل رقم )

 أداة الدراسة األساسية -5

التعميـ االبتدائي، لدل أساتذة  صعكبات التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثانيمـ الباحث استبياف ص     

بحيث تككف ىذا االستبياف باإلضافة إلى الجزء الخاص بالمعمكمات الشخصية، مف ثبلث أبعاد ىي: 

 التقكيـ.صعكبات التنفيذ، صعكبات التخطيط، صعكبات 

بدرجة أجد صعكبة فقرة، أماـ كؿ فقرة ثبلث بدائؿ لئلجابة ) 36كيتككف االستبياف في مجممو مف      

الصعكبات (، كالمطمكب مف األستاذ أف يحدد درجة أجد صعكبة، ال بدرجة متكسطةأجد صعكبة كبيرة، 

بعاد الثبلثة )التخطيط، التنفيذ، التقكيـ( كفؽ البدائؿ المتاحة لئلجابة، كذلؾ بكضع األ كاجيو في تالتي 

 ( تحت البديؿ المناسب.xعبلمة )
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 طريقة تصحيح أداة الدراسة والحصول عمى الدرجات الخام9 -6

درجتيف بدرجة كبيرة(، ك  جد صعكبة( لئلجابة عمى البديؿ )أ03مقياس بإعطاء درجتيف )تـ تصحيح ال     

لئلجابة عمى البديؿ )ال  كاحدة بدرجة متكسطة(، كدرجةجد صعكبة ( لئلجابة عمى البديؿ )أ02كاحدة )

ػػػػػػ  36(، كبيذا تتراكح الدرجة الكمية عمى األداة؛ كالتي يتحصؿ عمييا األستاذ نظريا بيف ) أجد صعكبة

108.) 

كلمحصكؿ عمى الدرجات الخاـ نقـك بضرب العبلمات التي كضعيا المفحكص عمى البنكد في أكزاف      

العبلمات لمبديؿ  ، كعددx3بدرجة كبيرة(  جد صعكبةاإلجابات، حيث يضرب عدد العبلمات لمبديؿ )أ

؛ ثـ نجمع حكاصؿ x1( أجد صعكبة، كعدد العبلمات لمبديؿ )ال x2بدرجة متكسطة(  جد صعكبة)أ

الضرب، كالمجمكع ىك الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا األستاذ عمى األداة، كالتي تعٌبر عف درجة 

 في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني. الصعكبات التي تكاجيو

 إجراء الدراسة األساسية9طريقة  -7

 قاـ الباحث بإجراء الدراسة األساسية كفؽ الخطكات التالية:

 االتصاؿ برئيس مصمحة التككيف كالتفتيش بمديرية التربية لكالية مستغانـ، بطمب تسييؿ ميمة  . أ

ج األنظمة التعميمية كالمناىتخصص  عمكـ التربيةفي إطار تحضير مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في 

؛ كلقد حصؿ الباحث عمى طمب إجراء التربص الميداني؛ كما قامت مصمحة الدراسة كاالمتحانات الدراسية

( كالبالغ 2018/2019بتزكيد الباحث باإلحصاء الخاص بأساتذة التعميـ االبتدائي خبلؿ المكسـ الدراسي )

 ؛ كذلؾ مف أجؿ تحديد المجتمع كعينة البحث.663عددىـ 
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ينة التي ستطبؽ عمييا أداة الدراسة، قاـ الباحث باالتصاؿ بمدراء المؤسسات؛ بعد تحديد حجـ الع . ب

عبلميـ بمحتكل الدراسة مف أجؿ تسييميـ لميمة تقديـ أداة البحث لؤلساتذة مف أجؿ اإلجابة  كا 

 عمييا.

قاـ الباحث بشرح طريقة مؿء البيانات الشخصية المرفقة باألداة لؤلساتذة المعنييف، كشرح طريقة  . ج

 جابة عمييا. اإل

بعد إتماـ الباحث جمع أداة البحث عمى األساتذة في كؿ مقاطعة؛ قاـ بالتعبير عف كامؿ الشكر  . د

 كالتقدير ليـ لمساعدتيـ في إتماـ ىذا البحث.

 األساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة الميدانية9 -8

 IBM( )20ـك االجتماعية )اإلصدار تمت معالجة نتائج الدراسة باالستعانة ببرنامج الحـز اإلحصائية لمعم

SPSS Statistics 20:باستخداـ الباحث مجمكعة مف األساليب اإلحصائية التالية ) 

استخدـ الباحث النسب المئكية لمتعبير عف مكاصفات العينة بطريقة رياضية النسب المئوية9  .أ 

درجة الصعكبات التي ، كما تـ استخداميا لمعرفة رقمية حسب المتغيرات كمية كانت أك كيفية

تكاجو أساتذة التعميـ االبتدائي في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني بأبعاده )التخطيطػ، 

 التنفيذ، التقكيـ(.

استخدـ الباحث اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف في إيجاد الصدؽ التمييزم ألداة اختبار "ت"9  .ه 
ـٌ سحبيما مف طرفي الدرجات لؤلداةالدراسة، عف طريؽ المقارنة الطرفية بيف عينتيف    .ت

استخدـ الباحث معامؿ الثبات ألفا لكركنباخ لبياف مدل االتساؽ في معامل ألفا لكرونباخ9  .و 
 االستجابات لجميع فقرات المقياس المطبؽ في الدراسة الحالية مف أجؿ الحصكؿ عمى ثباتو.

استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادم مف أجؿ التعرؼ اختبار تحميل التباين األحادي9  .ز 
التي تعزل لمتغير المؤىؿ ك  صعكبات التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني؛عمى داللة الفركؽ في 

 العممي كاألقدمية في مينة التدريس عمى التكالي.
 



 

 
 

 إمسادسإمفصل 

عرض ومناكشة وتفسري إمنتاجئ إخلاصة 

 ابمفرضيات

 

 

 



 

74 
 

 تمهيد9

درجة صعكبات سنتناكؿ في ىذا الفصؿ عرض النتائج الخاصة بفرضيات الدراسة؛ كالتي تتعمؽ ب     

إضافة إلى تحديد الفركؽ في  التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني مف كجية نظر أساتذة التعميـ االبتدائي،

 كمعالجتيابعد جمع البيانات ذلؾ ىذه الصعكبات حسب متغيرات المؤىؿ العممي، كسنكات األقدمية، ك 

، كما سنحاكؿ (IBM SPSS Statistics 20) 20برنامج الحـز اإلحصائية اإلصدار رقـ إحصائيا باستخداـ 

 كالدراسات السابقة.تفسير كمناقشة ىذه النتائج في ضكء األدب النظرم 

 األولىالنتائج الخاصة بالفرضية  وتفسير ومناقشة9 عرض أوال

الصعكبات التي تكاجو أساتذة التعميـ االبتدائي ذات داللة إحصائية في  فركؽ يكجد ال" نص الفرضية9

  لمتدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني تعزل لمتغير المؤىؿ العممي"

( لئلجابة عف IBM SPSS Statistics 20) 20اإلحصائية اإلصدار رقـ بعد استخداـ برنامج الحـز      

ـٌ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم  ( كحساب قيمة "ؼ" لمعرفة ANOVA à 1 facteur)ىذه الفرضية ت

 (:......مستكل داللة الفركؽ؛ كجاءت نتائج تحميؿ التبايف عمى النحك اآلتي كما يكضحو الجدكؿ رقـ )

صعكبات يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في مستكيات (9 11الجدول رقم )

 المؤىؿ العممي.التي تعزل لمتغير  التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

قيمة )ؼ(  متكسط المربعات درجات الحرية
 المحسكبة

 االحتماؿ

 0.984 0.016 2.019 2 4.039 بيف المجمكعات
   127.151 77 9790.649 داخؿ المجمكعات

    79 9794.688 اإلجمالي
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أف قيمة االحتماؿ  أعبلهنبلحظ مف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم في الجدكؿ      

Sig.(bilatérale) الفرض  نقبؿكبالتالي فإننا  % 5مف مستكل المعنكية  أكبركىي  0.984تساكم

الصعكبات التي تكاجو أساتذة التعميـ االبتدائي الفرض البديؿ القائؿ بأف ىناؾ فركؽ في  نرفضالعدمي، ك 

 .المؤىؿ العمميتعزل لمتغير  لمتدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني

( 2018( كدراسة محمكدم محمد )2018بمميدم حياة ) ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف قتفكات     

الكفاءات سكاء في  لى عدـ كجكد فركؽ تعزل لممؤىؿ العممي( التي أشارت إ2011كدراسة طبشي )

  أك في احتياجاتيـ التدريبية في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني. التدريسية لممعمميف

ذكم المؤىؿ العممي دكف البكالكريا ليـ خبرة طكيمة في مينة  األساتذةبأف  كيمكف تفسير ىذه النتائج     

جعميـ يمتمككف كفايات تدريسية بفضؿ تراكـ المعرفة كتجاربيـ يمما  التعميـ تفكؽ غالبا عشر سنكات،

أما األساتذة  تساىـ في التقميؿ مف الصعكبات التي قد تكاجييـ أثناء التدريس، الميدانية في ىذه المينة،

في الجامعة، إضافة إلى  امتخصصا المؤىؿ الجامعي فيـ يتمقكف تككيندرسة العميا كذكم خريجي الم

استنادا إلى القرار المؤرخ الذم أقرتو كزارة التربية الكطنية البيداغكجي التحضيرم؛  استفادتيـ مف التككيف

لبيداغكجي يحدد كيفيات تنظيـ التككيف ا 2015غشت سنة  24المكافؽ  1436ذم القعدة عاـ  09في 

 التحضيرم أثناء التربص التجريبي لمكظفي التعميـ كمدتو ككذا محتكل برامجو.

أثناء الخدمة مف طرؼ المفتشيف بإجراء ندكات إضافة إلى ذلؾ؛ فإف األساتذة يستفيدكف مف التككيف      

الصعكبات فركؽ في كزيارات صفية، ككذا احتكاكيـ باألساتذة ذكم الخبرة، ىذا ما أدل إلى عدـ كجكد 

 .المؤىؿ العمميتعزل لمتغير  التي تكاجو أساتذة التعميـ االبتدائي لمتدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني
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 نيةالثاالنتائج الخاصة بالفرضية وتفسير ومناقشة 9 عرض نياثا

االبتدائي الصعكبات التي تكاجو أساتذة التعميـ ذات داللة إحصائية في  فركؽ يكجد ال" نص الفرضية9

 ".تعزل لمتغير األقدمية في مينة التدريس لمتدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني

( لئلجابة عف IBM SPSS Statistics 20) 20بعد استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية اإلصدار رقـ      

ـٌ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم  كحساب قيمة "ؼ" لمعرفة  (ANOVA à 1 facteur)ىذه الفرضية ت

 (:.......مستكل داللة الفركؽ؛ كجاءت نتائج تحميؿ التبايف عمى النحك اآلتي كما يكضحو الجدكؿ رقـ )

صعكبات يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في مستكيات (9 12الجدول رقم )

 األقدمية في مينة التدريس.التي تعزل لمتغير كفؽ مناىج الجيؿ الثاني  التدريس

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

قيمة )ؼ(  متكسط المربعات درجات الحرية
 المحسكبة

 االحتماؿ

 0.889 0.118 14.905 2 29.811 بيف المجمكعات

   126.817 77 9764.877 داخؿ المجمكعات

    79 9794.688 اإلجمالي

 

أف قيمة االحتماؿ  أعبلهنبلحظ مف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم في الجدكؿ      

Sig.(bilatérale) الفرض العدمي،  نقبؿكبالتالي فإننا  %5مف مستكل المعنكية  أكبركىي  0.889تساكم

االبتدائي لمتدريس الصعكبات التي تكاجو أساتذة التعميـ الفرض البديؿ القائؿ بأف ىناؾ فركؽ في  نرفضك 

 .األقدمية في مينة التعميـتعزل لمتغير  كفؽ مناىج الجيؿ الثاني
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( 2008( كدراسة الزىراني )2007ىذه النتائج مع ما تكصمت إليو دراسة كؿ مف الشايب )قت فكات     

التي تكصمت إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيا بيف متكسطي األداء التدريسي لمعممي 

الرياضيات بالمرحمة الثانكية في ضكء المعايير المينية تعزل الختبلؼ سنكات الخبرة التدريسية، ككذا 

كفؽ  التدريبية االحتياجات( التي تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ في 2018نتائج دراسة محمكدم محمد )

األقدمية في مينة التعميـ؛ كاختمفت النتائج المتحصؿ عمييا مع نتائج تعزل لمتغير  مناىج الجيؿ الثاني

تعزل لمتغير الخبرة، ( التي أشارت إلى كجكد فركؽ في الكفاءات التدريسية لممعمـ 2011دراسة طبشي )

( عند استعراض نتائج 1990كبالمثؿ اختمفت نتائج ىذه الفرضية مع ما أكرده عبد العزيز كآخركف)

دراستيـ حكؿ أثر عاممي الخبرة كالمؤىؿ في الكفاءات التدريسية، كالتي خمصت إلى أف لمخبرة أثر في 

 ة.مستكل معرفة المعمميف لمكفاءات، كلكف ليست دائما لؤلكثر خبر 

مف كجية نظرنا أف ميما كانت أقدمية المعمميف أم عدد السنكات التي كيمكف تفسير ىذه النتائج      

مارسكا فييا مينة التدريس، ال يمكف أف تككف عامبل مؤثرا عمى درجة الصعكبات التي يكاجيكنيا في 

ى نفس التككيف كتحت مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني، كما أف كؿ المعمميف كانكا يخضعكف إل

نفس الشركط تقريبا، إضافة إلى ما جاءت بو مناىج الجيؿ الثاني، جعؿ جميع المعمميف عمى اختبلؼ 

مدة أقدميتيـ أماـ كاقع يحتـ عمييـ تمقي التككيف مف أجؿ الرفع مف كفاياتيـ التدريسية، ىذا ما جعؿ عدـ 

 المينية.فركؽ في صعكبات التدريس التي  تعزل لمتغير األقدمية 

 9الخاصة بالفرضية العامةالنتائج عرض ومناقشة وتفسير 9 ثالثا

لمتدريس بأبعاده الثبلث )التخطيط، التنفيذ، صعكبات كاجو أساتذة التعميـ االبتدائي ي" نص الفرضية9     

 بدرجة كبيرة". التقكيـ( كفؽ مناىج الجيؿ الثاني
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مف لكؿ بعد مف أبعاد االستبياف، ك  المئكية كالنسب التكراراتاستخدمت  ىذه الفرضيةلئلجابة عف      

 أجؿ تفسير النتائج اعتمد الباحث النسب المئكية كما يمي:

 درجة الصعوبة                   النسب المئوية

 %100-68درجة كبيرة                       

  %67-34                   درجة متكسطة

 %33أقؿ مف                    منخفضةدرجة 

يحتكم االستبياف عمى ثبلث أبعاد ىي صعكبات التخطيط، صعكبات التنفيذ، صعكبات التقكيـ،      

كيبيف الجدكؿ التالي اإلجابات كالتكرارات كالنسب المئكية لدرجة الصعكبات التي تكاجو أساتذة التعميـ 

 االبتدائي في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني.

يبيف اإلجابات كالتكرارات كالنسب المئكية لدرجة الصعكبات التي تكاجو أساتذة التعميـ  (139دول رقم )الج
 االبتدائي في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني:

 درجة الصعكبة النسبة المئكية اتالتكرار  اإلجابات األبعاد

صعكبات 
 التخطيط

 متكسطة %47.5 38 ال أجد صعكبة
 متكسطة 51.25% 41 بدرجة متكسطة أجد صعكبة

 منخفضة 1.25% 01 أجد صعكبة بدرجة كبيرة

صعكبات 
 التنفيذ

 متكسطة 45% 36 ال أجد صعكبة
 متكسطة 51.25% 41 أجد صعكبة بدرجة متكسطة
 منخفضة 3.75% 3 أجد صعكبة بدرجة كبيرة

صعكبات 
 التقكيـ

 متكسطة 50% 40 ال أجد صعكبة
 متكسطة 47.5% 38 متكسطةأجد صعكبة بدرجة 

 منخفضة 2.5% 02 أجد صعكبة بدرجة كبيرة

الدرجة 
 الكمية

 متكسطة 42.5% 34 ال أجد صعكبة
 متكسطة 55% 44 أجد صعكبة بدرجة متكسطة
 منخفضة 2.5% 02 أجد صعكبة بدرجة كبيرة
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أف درجة صعكبات التدريس كفؽ مناىج  أف أغمبية أفراد عينة الدراسة، أعبلهيتضح مف الجدكؿ      

الجيؿ الثاني لؤلبعاد الثبلثة )التخطيط، التنفيذ، التقكيـ( كانت متكسطة عمى اإلجابات )ال أجد صعكبة، 

(، %67-34أجد صعكبة بدرجة متكسطة(، حيث كانت النسبة المئكية لبلستجابة عمييا تتراكح مف )

ة كبيرة( حيث كانت النسبة المئكية لبلستجابة عمييا أقؿ ككانت منخفضة عمى اإلجابة )أجد صعكبة بدرج

 .  %33مف 

كبالتالي يمكف القكؿ أف أساتذة التعميـ االبتدائي يكاجيكف صعكبات في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج      

 الجيؿ الثاني بدرجة متكسطة.

( التي 2011( كدراسة ساعد بف عامر )2009عنزم ) ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف قتفكات     

 تكصمت إلى كجكد صعكبات في التدريس لدل األساتذة.

يكاجيكف صعكبات في التدريس كفؽ مناىج  أساتذة التعميـ االبتدائي كيمكف تفسير ىذه النتائج بأف      

ـٌ تصكيب  قبؿ مف المستمر كتقكيميا خبراتيـ الجيؿ الثاني بدرجة متكسطة، كذلؾ لعٌدة اعتبارات منيا أنو ت

 الجديدة التدريسية بالخبرات تزكيدىـ عمى كالعمؿ العالية، الكفاءات ذكم كالخبراء التربكييف المفتشيف

 عمى الجديدة المستجدات عمى اطبلعيـ خبلؿ مف كاألدائية كالمينية، المعرفية كفاءاتيـ البلزمة لتنمية

 بلؿ بناء مخططات تدريبيةخاصة، كذلؾ مف خ بصفة التدريس ميداف كفي عامة، بصفة الساحة التربكية

في إطار تنفيذ اإلستراتيجية مستجدات مناىج الجيؿ الثاني؛ حيث أنو  مف انطبلقا باألساتذة خاصة

التحكير البيداغكجي،  المتمثمة فيالكطنية لكزارة التربية الكطنية القائمة عمى ثبلث مرتكزات أساسية 

االحترافية ثـ الحكامة في شقيا المتعمؽ بتييئة األساتذة الناجحيف في المسابقة قبؿ االلتحاؽ بمناصب 

غشت سنة  24ق المكافؽ لػ 1436ذم القعدة عاـ  09عمميـ؛ تـ إصدار القرار الكزارم المؤرخ في 

يرم أثناء التربص التجريبي لمكظفي التعميـ يحدد كيفيات تنظيـ التككيف البيداغكجي التحضالذم  ،ـ2015

كمدتو ككذا محتكل برامجو، كذلؾ تطبيقا لؤلحكاـ المنصكص عمييا في القانكف األساسي الخاص 
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المعدؿ كالمتمـ )الجريدة الرسمية  08/315بالمكظفيف المنتميف لؤلسبلؾ الخاصة بالتربية الكطنية 

 (.27: 2015، 55/ العددلمجميكرية الجزائرية

مف مبادئ كأىداؼ التككيف البيداغكجي التحضيرم تمكيف المتككنيف مف تحكيؿ محتكيات التككيف ف     

كمضامينو إلى حقائؽ تصٌب في كاقع الممارسة المينية؛ كذلؾ استنادنا إلى مقاربة التككيف بالكفاءات 

 كالتركيز عمى معايير األداء كالممارسة العممية.

تدريسية ألساتذة التعميـ االبتدائي؛ مف الجكانب التي ييتـ بيا التككيف كيركز لذا تعتبر الكفايات ال     

عمى إكسابيا ليـ؛ مف أجؿ تحسيف مخرجات العممية التعميمية التعممية كبمكغ الكفاءات المسطرة قبؿ الفعؿ 

 التعميمي.

يرم بصفة خاصة لو تككيف األساتذة بصفة عامة، كالتككيف البيداغكجي التحضيمكف القكؿ بأف إذف      

في التقميؿ مف درجة الصعكبات التي قد تكاجو أساتذة التعميـ االبتدائي في مجاؿ التدريس أىمية بالغة 

 كفؽ مناىج الجيؿ الثاني.
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 خاتمة9

إف إعداد المناىج الجديدة يعٌد خطكة مف خطكات اإلصبلح التربكم، لكف أجرأتيا عمى أرض الكاقع      

، فاألستاذ ىك نقطة االنطبلؽ كحجر الزاكية في أم تبقى عمى عاتؽ األستاذ، باعتباره المنفذ الفعمي ليا

الحالية، يمكف القكؿ بأنو ال بد إصبلح أك تطكير، كمف خبلؿ ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج في دراستنا 

التي  مف تجديد معارفو لتنمية قدراتو كتحسيف مستكاه العممي كالميني ليتمكف مف القياـ باألدكار الجديدة

، كالتي يتغمب لكاسطتيا عمى صعكبات التدريس التي قد تكاجيوتنادم بيا التربية الحديثة بجدارة كفعالية، 

عداد جيؿ لو كفاءات تساعده عمى حؿ ا  راتيجية جديدة لمتدريس، ك بتبني مناىج الجيؿ الثاني كإست

المشكبلت المركبة التي تصادفو في الحياة، لذلؾ يطمب مف األستاذ في مجاؿ مينتو أف يككف متحكما في 

 الكفاءات كالقيـ، التي ىك مطالب بإكسابيا لممتعمـ، حتى يتمكف مف تحقيؽ الكفاءات التربكية المنشكدة .

مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني ال يقتصر  الصعكبات التي يكاجييا األساتذة فيإف      

بالضركرة عمى األساتذة الجدد أك المتربصيف فحسب، ألنو ال يمكف االدعاء بأف األساتذة الذيف لدييـ 

، التقكيـ( التدريس بخطكاتو الثبلث )التخطيط، التنفيذ يكاجيكف صعكبات فيالتدريس ال  أقدمية في مينة

التعميـ، ألف التدريس عممية متجددة تتطمب اإلطبلع المستمر،  بحكـ خبراتيـ كسنكات خدمتيـ في مينة

الظركؼ، كالصعكبات الطارئة التي قد يكاجييا المعمـ أثناء  كالقراءة المتكاصمة كالتييئة الكافية لمختمؼ

 درسو.

 االقتراحات9

 مف خبلؿ ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج تمت صياغة االقتراحات التالية:     

  ، مف أجؿ تكفير الشركط البلزمة لمتدريس الفعاؿ.التقميؿ مف عدد التبلميذ في القسـالعمؿ عمى  -

  ءات.تكفير الكسائؿ كاألدكات التي تناسب التدريس بالكفاضركرة  -
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ء الخدمة مف خبلؿ دكرات تدريبية قصيرة المدل حبذا لك تككف خارج التركيز عمى تككيف المعمميف أثنا -

 الكالية التي يعممكف فييا حتى يعكدكا بنفس جديد.

 تكعية أكلياء األمكر بأىمية مساعدة أكالدىـ في البيت كحثيـ عمى إنجاز كاجباتيـ المنزلية  -

 ات.ءربط إعداد المعمميف بالفمسفة القائمة عمى الكفا -

  كتحفيزىـ. اـ بإنجازات المعمميفاالىتم -

تكفير المصادر المراجع الخارجية التي تساعد المعمميف في إعداد الدركس كالكتب العممية كالمجبلت  -

 الخ ... التربكية كالجرائد

التدريب  بما يحقؽ التنمية في جميع جكانب التنكيع في طرائؽ كأساليب تدريب أساتذة المرحمة االبتدائية -

 معارؼ، كفاءات، سمككات، اتجاىات، كميارات.مف 

 االىتماـ بتقكيـ مدل فعالية الدكرات التدريبية كدكرىا في تطكير أداء المدرسيف. -

 

 



 

 
 

 كامئة إملرإجع
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 لدل التدريسية الكافيات تنمية في التحضيرم البيداغكجي التككيفدكر  (،2018) حياة ،ميدممب -10

ة العمـك جامعة عبد ي،تعميمتخصص ماستر في عمـ النفس  مذكرة ،االبتدائي أساتذة التعميـ

    (.الجزائرمستغانـ ) ،بف باديسالحميد 

نجازات، الجزائر2009بف بكريد، أبك بكر ) -11   .(، إصبلح التربية في الجزائر رىانات كا 

 مذكرة ،كاقع التقكيـ في التعميـ االبتدائي في ضؿ المقاربة بالكفاءات(، 2008)بف سي مسعكد  -12

  (.الجزائر)جامعة منتكرم قسنطينة  ،ماجستير في العمـك التربكية
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، بالكفاءات التدريس مقاربة ضكء في لممعمميف التدريسية الممارسات (،2008)بكعيشة نكرة  -13

 (.الجزائر)قاصدم مرباح كرقمة  ، جامعةريماجست مذكرة

  ، القاىرة.مداخمو(، دار قباء -(، التخطيط التعميمي )عممياتو 2001لبكىي، شكقي )ا -14

 . ، الككيتبيقاتو، مكتبة الفبلح(، عمـ النفس التربكم كتط1997البيمي، عبد اهلل ) -15

  .مصر، لمتسكيؽ المتحدة العربية الشركة، التربكية المناىج(، 2009) معرم تكفيؽ -16

 العربي، مصر. (، طرؽ تدريس التربية الرياضية، دار الفكر2008جبلؿ، عبد الحكيـ عادة ) -17

 لتطكير كفاءاتيـبرنامج تدريبي مقترح لمعممي التعميـ االبتدائي (، 2017)جكىارم سمير  -18

في عمـك  اهأطركحة دكتكر  ،التدريسية كفؽ المقاربة بالكفاءات في ضكء احتياجاتيـ التدريسية

 (.الجزائر) 2جامعة محمد الميف دباغيف سطيؼ  ،التربية

 .الجزائر ،كالتكزيع لمنشر الخمدكنية دار، بالكفاءات التدريس بيداغكجيا ،(2005) فريد حاجي -19

 ،اليدل دار، االبتدائي التعميـ لمرحمة البيداغكجي الدليؿ ،(2012) الصالح محمدحثركبي،  -20

  ر.الجزائ

، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، إدارة المدارس االبتدائية الجزائرية(، 2010)حركش رفيقة  -21

  الجزائر.

ثة، ، دار التربية الحديالخدمة أثناء المدرسيف العامميف تطكير  (،1989) زياد محمد حمداف، -22

 .)األردف(عماف

 ، الجزائر.الشركؽ دار ي،الٌصف التفاعؿ (،2004)خطابية ماجد  -23

 ، عماف.المناىج دار التدريس، أساسيات ،(2011)خميؿ إبراىيـ  -24

 ، الجزائر.ة لمقشربدار القص، بالكفاءات التدريس مقاربة(، 2005) ىني الديف خير -25

 )الجزائر(. تبسة الجزائر، جامعة في االجتماعية كالتنمية التربكم النظاـ)، 2010 (زينب دىمي، -26

 ، الجزائر.الجامعية المطبكعات ديكاف، 2 ط ،كالتعميـ التربية أصكؿ  (،1990) رابح تركي -27
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  .الجزائر، ىكمة دار، الكفاءات كمقاربة التربكم الفعؿ تقنيات (،2003لخضر ) زركؽ، -28

، عماف المسيرة لمنشر كالتكزيعدار ، الٌصفي التدريس سيككلكجية (،2007)زغمكؿ عماد  -29

  )األردف(.

 .القاىرة، الدار المصرية المبنانية، العربي الكطف في لمحكار دعكة التعميـ (،2006) شحاتة حسف -30

الفكر  دار ،االبتدائي التعميـ مف الثانية السنة كتاب المعمـ دليؿ ،(2016) سميماف يتان طيب -31

 .بيركت ،العربي

 .بيركت ف، دار الفكر العربي،لممعممي التربكم النفس عمـ (،2000) األزرؽ صالح الرحمف عبد -32

، دار الفكر العربي، 5النفس ط كعمـ التربية في اإلحصاء مبادئ(، 1987) عدس عبد الرحماف -33

 )األردف(.عماف 

 .عماف، دار الثقافة، التعميـ بيئة كتنظيـ الصفكؼ إدارة (،2006)عريبات  -34

 .عماف، دار الثقافة، كالتطبيؽ النظرية بيف المعمـ (،2004) زكي خالد ،عقؿ -35

 ، السعكدية.كالتكزيع لمنشر دار المجتمع الفعاؿ، ميارات التدريس (،2000) عمي -36

سمسمة طرائؽ التدريس دار ، "األداء -التدريب – المفيـك" التدريسية الكفايات (،2003) الفتبلكم -37

 .االردف ،الشركؽ لمنشر كالتكزيع

 .عماف ، مكتبة الكراؽ،لممعمميف المينية التنمية سياتأسا (،2005)الفرح كجيو  -38

 ، مصر.الييئة العامة لشؤكف األميرية كالتربية، النفس عمـ معجـ (،1984) خركفآك  فؤاد -39

شكاالت (،2009)فكضيؿ عبد القادر  -40  جسكر لمنشر كالتكزيع، المدرسة في الجزائر حقائؽ كا 

 )الجزائر(.

ماستر في عمـ  مذكرة ،المبتدئ األستاذ لدل البيداغكجي االتصاؿ عكائؽ(، 2018)خديجة  ،مالؾ -41

   (.الجزائر) ، مستغانـبف باديس الحميد جامعة عبد ،ة العمـكيتعميمتخصص النفس 
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، الكفاء دار التطبيؽ،ك  النظرية كالرياضية بيف التربية البدنية تدريس طرؽ ،(2006)متكلي  -42

 مصر.

، 4 العدد، مجمة الدراسات، الكفاءات في المقاربة ظؿ في التقكيـ (،2006) كعمي الطاىر محمد -43

 (.الجزائر) غكاطاأل، ثمجيي عمار جامعة

 ، دار الثقافة،العاـ التطكير كآفاؽ كالمدرسة التعميمية اإلدارة سيككلكجية (،2004) محمد جاسـ -44

 .عماف

 كالتكزيع، لمنشر غريب دار أفضؿ، تعميـ نحك المثالي المدرس (،2008) منير سامي محمد -45

 .القاىرة

كفؽ  التدريس مجاؿ في االبتدائي يـمالتع ألساتذة التدريبية االحتياجات(، 2018)محمكدم محمد  -46

تخصص عمـ النفس اإلرشاد، التكجيو ماستر في عمـ النفس  مذكرة   ،الثاني الجيؿ مناىج

 ، مستغانـ )الجزائر(.بف باديسالحميد جامعة عبد  كالتقكيـ،

، دار المعرفة الجامعية ،بداع التبلميذا  التعميـ األساسي ك (، 1993)منسي محمكد عبد الحميـ  -47

  اإلسكندرية )مصر(.

الديكاف الكطني  ،المدرسيف لدل كفعاليتو التربكم األداء تحسيف (،2008)ميسـك عبد القادر -48

  ، الجزائر(.لممطبكعات المدرسية

  .عماف كالتكزيع، لمنشر صفاء دار المعاصرة، المدرسية اإلدارة (،2013) البنا مصباح ىالة -49

 مناىج، الجزائر.لم الكطنية المجنةج، لممناى العامة المرجعية (،2016) الكطنية كزارة التربية -50

ديكاف المطبكعات المدرسية،  العربية، المغة جيالمن مرافقةال الكثيقة(، 2016كزارة التربية الكطنية ) -51

 الجزائر.

دليؿ استخداـ كتاب المغة العربية السنة الثالثة مف التعميـ  ،(2017) )أ(كزارة التربية الكطنية -52

 االبتدائي، الجزائر، الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية.
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(: دليؿ استخداـ كتاب المغة العربية السنة الرابعة مف التعميـ 2017) )ب(كزارة التربية الكطنية -53

 .االبتدائي، الجزائر، الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية

 .لبناف لمكتاب، الحديثة المؤسسة كالممارسة، النظرية بيف التعميـ طرائؽ (،2008) ماركف يكسؼ -54
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 المالحق9

 (9 مجتمع الدراسة األساسية10الممحق رقم )
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 ألداة الدراسة القائمة االسمية لؤلساتذة المحكميف(9 11الممحق رقم )

 األصمية المؤسسة الرتبة سـ كالمقباال رقـال
 مستغانـ - جامعة عبد الحميد بف باديس ""بمحاضر أستاذ ميمكد عمار 01

 مستغانـ - جامعة عبد الحميد بف باديس "ب"ة محاضر  ةأستاذ الزىراء مةيسيسباف فاط 02

 مستغانـ - جامعة عبد الحميد بف باديس "ة "بمحاضر  ةأستاذ مغنيةقكعيش  03

 مستغانـ - جامعة عبد الحميد بف باديس أستاذة مساعدة "أ" بف عرـك كافية 04

 1قرباجي محمد مدرسة  االبتدائي التعميـ أستاذة حمداني أسماء 05

 1محمد قرباجي مدرسة  االبتدائي التعميـ أستاذة ةصبايحية بخت 06
 1قرباجي محمد مدرسة  االبتدائي التعميـ أستاذة محمد سبع أمينة 07

 1قرباجي محمد مدرسة  االبتدائي التعميـ أستاذة بذراع تكرية 08
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 (9 أداة الدراسة األساسية12الممحق رقم )
متدريس كفؽ مناىج تكاجيكنيا لالصعكبات التي أساتذتي األفاضؿ إليكـ  بعض العبارات التي تيعبِّر عف      

 الجيؿ الثاني في مجاالت التخطيط، التنفيذ، كالتقكيـ.
كفؽ  الصعكبات التي تكاجيؾ( تحت االختيار الذم يتماشى مع ×جيدا  ثـ ضع عبلمة ) فقراتاقرأ ال

؛ ال فقط االختيارات المتاحة )بدرجة كبيرة أك بدرجة متكسطة أك ال أجد صعكبة( عمى أف تختار إجابة كاحدة
لمتعرؼ  استبيافإجابات صحيحة كأخرل خاطئة، بؿ ىك  االستبيافتترؾ أم سؤاؿ دكف إجابة؛ ال تكجد في 

  .لتدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني فقطا صعكباتعمى 
 ( في المكاف المناسب:Xيرجى كضع إشارة )

 جامعي                 خريج المعيد              ادكف البكالكري       المؤهل العممي9
 كات     سن10 أكثر مف     سنكات 10 - 03مف     سنكات  03أقؿ مف     9في مهنة التدريساألقدمية 

 الفقرات الرقم
أجد صعوبة 
 بدرجة كبيرة

أجد صعوبة 
 بدرجة متوسطة

ال أجد 
 صعوبة

 ..... ..... ..... مناسبة لكؿ كضعية جديدةاقتراح كضعيات استثمار أجد صعكبة في  11
 ..... ..... ..... سدر التنفيذ أثناء  الكسائؿ التعميميةاستغبلؿ   أجد صعكبة في 12
 ..... ..... ..... عداد شبكة المبلحظة كالمتابعة لممتعمميفإ أجد صعكبة في 13
 ..... ..... ..... تحديد المكارد  القبمية لدل المتعمـ لبناء معارؼ جديدة أجد صعكبة في 14
 ..... ..... ..... رساء المكارد في الكضعيات الجزئيةإ أجد صعكبة في 15
 ..... ..... ..... ساليب التعميمية المستخدمةتقكيـ الطرائؽ كاأل أجد صعكبة في 16
 ..... ..... ..... ـلمكضعية االنطبلقية األصياغة ميمات أخرل أجد صعكبة في  17
 ..... ..... ..... ثناء التدريسأداغكجية الفارقية يتطبيؽ الب أجد صعكبة في 18
 ..... ..... ..... التأكد مف  تحقيؽ الكفاءة الختامية لكؿ ميداف أجد صعكبة في 19
 ..... ..... ..... لى مؤشراتإتجزئة مركبات الكفاءة  أجد صعكبة في 11
 ..... ..... ..... إنجاز أنشطة  اإلدماج الجزئي لمتعممات في الكضعيات الجزئية أجد صعكبة في 11
 ..... ..... ..... بناء اختبار تحصيمي حسب الشركط ك المعايير أجد صعكبة في 12
 ..... ..... ..... ربط الحصة التعميمية/التعممية بمركبات الكفاءة أجد صعكبة في 13
 ..... ..... ..... فكاج كحكصمتيامناقشة أعماؿ األ أجد صعكبة في 14
 ..... ..... ..... إعداد شبكة التصحيح أجد صعكبة في 15
 ..... ..... ..... الكفاءة لكؿ حصة تعميمية/تعممية اتصياغة مركب أجد صعكبة في 16
 ..... ..... ..... إدماج مركبات الكفاءة لمميداف الكاحد لتحقيؽ الكفاءة الختامية أجد صعكبة في 17
 ..... ..... ..... اختيار الكضعيات التقكيمية األكثر شمكال لعناصر لمكفاءة الختامية أجد صعكبة في 18
 ..... ..... ..... التخطيط  ألنشطة الكضعيات الجزئية أجد صعكبة في 19
 ..... ..... ..... كفاءات الختامية لجميع المياديف لتحقيؽ الكفاءة الشاممةالإدماج  صعكبة فيأجد  21
 ..... ..... ..... شيادم في نياية السنةإعداد  التقكيـ اإل أجد صعكبة في 21
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 الفقرات الرقم
أجد صعوبة 
 بدرجة كبيرة

أجد صعوبة 
 بدرجة متوسطة

ال أجد 
 صعوبة

 ..... ..... ..... تحميؿ الكفاءة الختامية لكؿ ميداف إلى مركباتأجد صعكبة في  22
 ..... ..... ..... أجد صعكبة في الربط بيف اإلرساء ك اإلدماج كالتقكيـ لممكارد 23
 ..... ..... ..... أجد صعكبة في تنفيذ المتابعة المستمرة حسب تكجييات التعميمة الكزارية 24
 ..... ..... ..... الطريقة النشطة المناسبة لكضعية تعميمية تعممية معينةأجد صعكبة في اختيار  25
 ..... ..... ..... أجد صعكبة في تسيير حصص المعالجة البيداغكجية 26
 ..... ..... ..... أجد صعكبة في بناء االختبارات حسب معايير التقكيـ بمناىج الجيؿ الثاني 27
 ..... ..... ..... تعميمية/تعممية  خاصة بالمعالجة البيداغكجيةأجد صعكبة في تصميـ كضعية  28
 ..... ..... ..... حصة  15حصص بدؿ  6أجد صعكبة في تسيير حصص اإلدماج ك التقكيـ كالمعالجة  29
 ..... ..... ..... أجد صعكبة في استثمار حصص الدعـ لتغطية النقائص لدل المتعمـ 31
 ..... ..... ..... السندات التربكية  في التخطيط  لمدرس أجد صعكبة في استغبلؿ 31
 ..... ..... ..... أجد صعكبة في اختيار إستراتيجية التعمـ النشط لكؿ مكقؼ تعممي 32
 ..... ..... ..... أجد صعكبة في تحديد مدل اكتساب التمميذ لمكفاءة كتحكمو فييا 33
 ..... ..... ..... إدماجيةأجد صعكبة في التخطيط  لكضعيات  34
 ..... ..... ..... (KWLأجد صعكبة في تفعيؿ أسمكب التعمـ النشط مثؿ )فكر،  زاكج ، شارؾ(،) 35

36 
أجد صعكبة في تكظيؼ شبكة المبلحظة في تحديد التبلميذ المعنييف بالمعالجة 

 البيداغكجية
..... ..... ..... 
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 تفريغ النتائج الخاصة بالفرضية األكلى (139الممحق رقم )

 

ANOVA à 1 facteur 

 الكلية

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 4,039 2 2,019 ,016 ,984 

Intra-groupes 9790,649 77 127,151   

Total 9794,688 79    

 

 تفريغ النتائج الخاصة بالفرضية الثانية (149الممحق رقم )

 

ANOVA à 1 facteur 

 الكلية

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 29,811 2 14,905 ,118 ,889 

Intra-groupes 9764,877 77 126,817   

Total 9794,688 79    
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