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هدإء  إ 

ا اهلل التي أعطتني ثمرة الصبر  إلى روح جدتي الطاىرة غبراوي ف اطمة رحمي     
حمل اسمو بكل افتخار  أ لى من  ... إ إلى من علمني العطاء دون انتظار  ؛ و األملو 
 .طال في عمرهأإلى والدي العزيز حفظو اهلل و   ... طريق العلملى من ميد لي  إ
 ... سر الوجودلى بسمة الحياة و إ ... إلى معنى الحب  ... لى مالكي في الحياةإ
الق لب الناصع بالرياض  لى رمز الحب و إ ... لى من كان دعاؤىا سر نجاحيإ

 ... الرقيقة  لى الق لوب الطاىرةإ ؛طال في عمرىاأوالدتي الحبيبة حفظيا اهلل و 
لى أبنائيم  إو  ... لى سندىم في الحياة زوجاتيمإو  ... لى رياحين الحياة إخوتيإ

لى من  إ ... لى صاحبة الق لب الطيبإ ... ى توأم روحي رفيقة دربي؛ إلرعاىم اهلل
لى  إو ... لى سندىا في الحياة زوجيا  إو  ... رافقتني منذ الوجود أختي الغالية

اهلل   ستاذ الف اضل مسكين عبدلى األ؛ إحفظيم اهللالبراعم الصغار أبنائيا  
لى جميع أساتذة  إو ه؛ م الكثير من أجل إنجاز الذي قد   ىذا العملالمشرف عن  
إلى األخوات اللواتي لم    ؛المشرف التربوي بلق اسمي بوعبد اهللعلم النفس و 
ينابيع  لى  إ ... و تميزوا بالوف اء والعطاء  باإلخاءلى من تحلو  إ ... تلدىن أمي

إلى من    ... من معيم سعدت و برفقتيم في دروب الحياة ... الصدق الصافي
تخصصات علم    طلبة  لى جميع؛ إكانوا معي في طريق الخير والنجاح صديق اتي

تعليمية  النظمة  األتخصص  طلبة  وباألخص  ...  9102النفس دفعات التخرج  
 .دراسيةالمناىج  الو 
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    صكر و تلدير 
 شكرنا وتقديرنا للمولى عز وجل الذي وفقني على إتمام ىذا العمل المتواضع.  

كما أخص بالشكر الجزيل والعرف ان إلى كل من أشعل شمعة في دروب ىذا       

 العمل وإلى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا.

ي تفضل باإلشراف  أتوجو بالشكر الجزيل إلى الدكتور مسكين عبد اهلل الذ      

 على ىذا العمل فجزاه اهلل كل خير ولو التقدير واالحترام.

إلى جميع مفتشي التعليم االبتدائي بواليتي مستغانم وغليزان على تجاوبيم        

ومساعدتيم في إتمام ىذا العمل؛ واخص بالذكر المفتشين التربويين بلق اسمي  

 دتيما وتعاونيما.بوعبد اهلل وبن عبد المومن بن عودة على مساع

 أشكر أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على قبوليم مناقشة ىذا العمل المتواضع.      
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 9الدراسةممخص 

مناىج الجيؿ  ىيكمةالتعميـ االبتدائي نحك  مفتشيالدراسة الحالية إلى الكشؼ عف اتجاىات  تىدف     

ـّ اختيار عينة عشكائية تتككف مف ) ذككر( بمديرية التربية  50إناث،  20) مفتشا( 70الثاني، كت

خطكات المنيج  ةالباحثت ، كاتبع2018/2019خبلؿ المكسـ الدراسي كغميزاف مستغانـ  تيلكالي

مفتشي التعميـ االبتدائي  لبلتجاىاتت الباحثة استبياف عيا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمالكصفي، كس

عممية التحميؿ اإلحصائي بكاسطة اختبار "ت" كبعد إجراء  ،مف تصميميا حكؿ مناىج الجيؿ الثاني

 ىيكمةالتعميـ االبتدائي يمتمككف اتجاىات إيجابية نحك  مفتشيلعينة كاحدة؛ تكصمت الدراسة إلى أف 

 .)المحكر القيمي، المحكر البيداغكجي، المحكر المعرفي( مناىج الجيؿ الثاني

 .مناىج الجيؿ الثانيمفتشي التعميـ االبتدائي؛  ؛االتجاىات الكممات المفتاحية9

Abstract : 

     The current study aims at revealing the attitudes of the inspectors of primary education 

towards the structure of the second generation curriculum. A random sample of 70 

inspectors (20 females and 50 males) were chosen in the Directorate of Education of 

Mostaganem and Relizane States 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 trends, the validity and consistency of the signs were verified. 

After the statistical analysis by the T test for one sample, the study found that the 

inspectors of primary education have positive attitudes towards structure of the second 

generation curriculum (axis of values, pedagogic axis, cognitive axis). 

Keywords: Trends; inspectors of primary education; second generation curriculum.
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 مقدمة9
يتماشى  عميـ في الجزائر بعّدة إصبلحات كتعديبلت بغرض الكصكؿ إلى تعميـمّر التلقد      

مف جية، كمف جية أخرل  لمكاكبة تطكرات كالتغيرات الحاصمة عمى خصكصيات المجتمع الجزائرم ك 

الصعيديف الداخمي كالخارجي، فقد استجابت الجزائر ليذه التحكالت عمى غرار باقي دكؿ العالـ حيث 

المنياج الدراسي الذم لـ يكف في  كالمتمثؿ في ؛نصر مف عناصر المنظكمة التربكيةقامت بإصبلح ع

اإلصبلح االنتقاؿ مف مناىج الجيؿ األكؿ إلى مناىج الجيؿ الثاني  شمؿ ىذا ، بحيثالمستكل المطمكب

، كمف األسباب التي أدت إلى إعادة  كتابة المناىج ىي تصميح 2017- 2016مع بداية العاـ الدراسي 

، كالكاردة 2015حتى  2003 المنياج الدراسي لمجيؿ األكؿ مف فياالختبلالت كتدارؾ النقائص المسجمة 

كالتي كاف مف أىـ ما جاء فييا المطالبة بنقؿ  ؛(2013في عمميات االستشارة الميدانية حكؿ المنياج )

عدـ التكفؿ بالبعد إضافة إلى كجكد معارؼ تفكؽ مستكل التبلميذ، ك بعض المفاىيـ إلى مستكيات أعمى، 

اإلشارة إلى بعض االختبلالت التي تتعمؽ بالكتاب ك صعكبة إنجاز بعض النشاطات، ك التكنكلكجي، 

 مبلئـ لتنفيذ أنشطة المنياج. الالتكقيت غير ناىيؾ عف تعدد الكفاءات في السنة الكاحدة، ك المدرسي، 

المحكر القيمي، المحكر المعرفي،  حكر النسقي،الم)فمناىج الجيؿ الثاني انطبلقا مف محاكرىا      

تحقيؽ االنسجاـ األفقي تتضمف ، ككنيا متكاممة كمترابطة كمتسمسمة بيف المكاد، ك (المحكر البيداغكجي

كالعمكدم، مع تكحيد شكمو كمصطمحاتو انطبلقا مف مممح التخرج الشامؿ لممرحمة ثـ الطكر ثـ السنة، 

بما يسمح مف رفع نسبة استيعاب المتعمميف  ،راسة لكؿ المكاد كالمغاتزيادة عمى ذلؾ تكحيد محاكر الد

 كعدـ تشتتيـ بيف عّدة محاكر عند االنتقاؿ مف مادة إلى أخرل. 

عمى القيـ كجعمتيا ركيزة أساسية في بناء التعمـ، فالمعمـ في مناىج  مناىج الجيؿ الثانيركزت كما      

عمى العممية التعميمية إلى دكر المكجو كالمقكـ كالمنشط كالمنظـ الجيؿ الثاني ينتقؿ مف الدكر المسيطر 

كالمسيؿ ليا، معتمدا في ذلؾ عمى طرائؽ بيداغكجية كتعميمية تتمركز حكؿ المتعمـ أكثر مما تتمركز حكؿ 
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مف منطؽ تعميمي أك تمقيني، عمى أف  الكأف يضع نفسو دائما في منطؽ تعممي أك تككيني بد ،المضاميف

جعؿ المتعمـ يبني المعرفة بنفسو انطبلقا  مف النظرية يك  ،بقية لمممارسة الميدانية لمتعميـ كالتعمـيعطي األس

البنيكية االجتماعية التي تضع في الصدارة االستراتيجيات التي تمكف المتعمـ مف بناء معارفو ضمف العمؿ 

كبالتالي مع الغايات المحددة  ،فمناىج الجيؿ الثاني انسجمت مع القانكف التكجييي لمتربية ؛التشاركي

 .لمنظاـ التربكم

ال بكجكد مشرؼ تربكم إ األىداؼ كالغايات المعّد ألجميا؛ كال يمكف أف تحقؽ مناىج الجيؿ الثاني     

شراؾ  يسير عمى تنفيذىا، فيك يعتبر مف أحد العناصر الفاعمة في بناء المنياج، ككيفية تطبيقو كا 

 المعمميف كتدربييـ عمييا. 

كما أثير مف جدؿ حكؿ مدل نجاعة ىذه المناىج، دفعنا لمقياـ بيذه الدراسة مف أجؿ معرفة اتجاىات      

ما ىك إال  "(58: 1992مفتشي التعميـ االبتدائي نحك ىيكمتيا، فاالتجاه حسب ما أكرد في )دكيدار، 

بذلؾ تكجو اد عنو، ك بتعمرغكب، كما يحدد ما يجب االاليدؼ، إذ أنو يحدد ما ىك مفضؿ كمتكقع ك مكجو 

 .رد إلى المكقؼ الذم يجد فيو ذاتو"االتجاىات الف

كيمقي األضكاء عمى صحة أك خطأ ، ييسر التنبؤ بالسمكؾقياس االتجاىات النفسية االجتماعية ك      

تؤثر د الباحث بمياديف تجريبية مختمفة، كبذلؾ تزداد معرفتو بالعكامؿ التي الدراسات النظرية القائمة، كيزكّ 

 .نو كاستقراره كثبكتو كتحكلو كتطكره كتغيره البطيء المتدرج أك السريع المفاجئيفي نشأة االتجاه كتكك 

معالجة مكضكع ىذه الدراسة ضمف خطة تضمنت باإلضافة إلى مقدمة عامة، ستة فصكؿ  تكقد تم     

 كىي كالتالي:

تـ طرح  إشكالية الدراسة، فرضياتيا، دكاعي كأسباب اختيارىا، ثـ أىدافيا كأىميتيا، الفصل األول9      

 حدكد إجرائيا كالتعاريؼ اإلجرائية لمفاىيـ الدراسة. 
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مفيكميا، خصائصيا، مككناتيا، كظائفيا،  يتضمفالذم ك  "االتجاىات" : بعنكافالفصل الثاني     

 رىا، العكامؿ المؤثرة في تككينيا، كتعديميا. طرؽ تغيي، ك تصنيفاتيا، طرؽ كأىمية قياسيا

 ، مبادئو،كالذم احتكل مفيكمو، مراحؿ تطكره، أىدافو "اإلشراؼ التربكم"بعنكاف 9 الفصل الثالث     

أنكاعو، أساليبو، كظائفو، شركط كطبيعة تكظيؼ المشرفيف التربكييف في الجزائر، كمعكقات اإلشراؼ 

 التربكم.

ع مناىج الجيؿ كالذم تضمف مفيكمو، دكاعي كض "مناىج الجيؿ الثاني": بعنكاف الفصل الرابع      

القيـ  كتابتيا، المبادئ المؤسسة ليا، كيفية بنائيا، كمككناتيا، محاكر ىيكمتيا، خصائصيا،الثاني، أىداؼ 

 التي تنمييا كشركط تطبيقيا باإلضافة إلى آليات ككثائؽ تنفيذىا. 

اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية في جزئيف، حيث تطرؽ الجزء األكؿ  تضمفالفصل الخامس 9      

إلى اإلجراءات المنيجية لمدراسة االستطبلعية مف حيث ذكر الغرض منيا، مكاف كزماف إجرائيا، 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 المتبع، مكاف 

كاألداة المستخدمة في الحصكؿ  كزماف إجرائيا كصكال إلى تحديد خصائص المجتمع كالعينة التي شممتيا،

عطاء الدرجات الخاـعمى النتائج مف خبلؿ ذكر كيفية تصحيحيا ك  ذكر طريقة إجراء الدراسة  ، ثـا 

 األساسية كاألساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة الميدانية . 

إلى عرض النتائج الخاصة بفرضيات الدراسة باستخداـ األساليب  فيو تـ التطرؽالفصل السادس9      

كتفسيرىا في ضكء الدراسات السابقة كاألدب النظرم المتعمؽ بمتغيرات الدراسة، اإلحصائية المناسبة، 

كيتبع ذلؾ بخاتمة كذكر أىـ االقتراحات مف خبلؿ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج كأخيرا قائمة المراجع 

كالمبلحؽ.



 

 ولإمفصل إلأ 

مدخل إدلرإسة
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  أوال9 إشكالية الّدراسة

الجزائرية  المنظكمة التربكيةفرض عمى  جميع األصعدة؛ عمىف التطكر السريع الذم يشيده العالـ إ     

نشطة األيعرؼ عمى أّنو جميع الخبرات ك الذم تخص المنياج الدراسي، صبلحات إف تتبنى سياسات ك أ

عف طريؽ ىذا االحتكاؾ ك  ،، بقصد احتكاكيـ كتفاعميـ معياشرافياإتحت  متعمميفتقدميا المدرسة لم التي

ـّ كالتفاعؿ  لى تحقيؽ النمك الشامؿ المتكامؿ الذم يعد اليدؼ إيؤدم  ، مّماتعديموك  سمككيـ تطكير يت

(؛ كما أف مفيكـ المنياج ال يقتصر عمى ما كاف يعرؼ بو 67: 2011مى لمتربية )عبمة بحرم،ساأل

كاضيع المراد تعميميا كفؽ منطؽ خاص مصطمح "البرنامج" مف أنو عبارة عمى قائمة مف المعارؼ كالم

بمجاؿ أك مادة دراسية معينة، كفي فترة مف فترات الّتعميـ بؿ إّف المنياج كثيقة بيداغكجية رسمية تصدر 

عف كزارة التربية الكطنية لتحديد اإلطار اإلجبارم لتعميـ مادة دراسية ما، كيفترض أف يشتمؿ عمى 

نشطة ، كالمكاقؼ كاألنشطة التعميمية، كاألالكضعيات، المحتكيات ،الكفاءات بجميع مستكياتيااألىداؼ ك 

 . (26: 2012 ،حثركبي)، الطرائؽ كالكسائؿ ك أدكات التقكيـ كأساليبو البلصفية

لى مناىج إكؿ تضمنت االنتقاؿ مف مناىج الجيؿ األإف اإلصبلحات التي تبنتيا المنظكمة التربكية،      

كتمّثمت أىداؼ  ،2016/2017ا انطبلقا مف الدخكؿ المدرسي لمعاـ الدراسي تـ تطبيقيالتي الجيؿ الثاني، 

معالجة  الثغرات كأكجو القصكر التي تـ تحديدىا في مناىج الحالية عممية كتابة ىذه المناىج في محاكلة 

المؤرخ  04-08في القانكف التكجييي لمتربية  المحّددةكامتثاؿ المناىج المدرسية لمضكابط  ،)الجيؿ األكؿ(

ككذا تعزيز المقاربة ، كالمرجعية العامة لممناىج كالدليؿ المنيجي إلعداد المناىج، 2008جانفي  23في 

 الّتعمُّمات.بالكفاءات كمنيج إلعداد البرامج كتنظيـ 

لؾ ذ؛ ك فعاليتيار منظكمتيا حفاظا عمى ديمكمتيا ك تحرص عمى تطكير عناصإف المنظكمة التربكية      

ات المدعمة لما تقكـ بو مف إصبلحات عمى جميع مستكيات العممية التعميمية التعممية، بفضؿ االتجاى

ك أشياء محدد استجابات الفرد حياؿ بعض  األ ،فراداستعداد مكتسب ثابت نسبيا لدل األ" ىي فاالتجاىات
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تجاه فاال ؛اتجاه عاـكؿ شخصي كالثّاني األ :شخص منا لديو اتجاىيف لكؿّ ، ك شخاصك األفكار أاأل

تضـ اتجاىات نحك عامة التجاىات أحداث حياتو كظركفيا، كاالالشخصي ىك مجمكعة اتجاىات نحك 

 .(141: 2009 حداث العامة " )العبيدم ك كلي،األالمكضكعات ك 

لتطكير  باستمرار كمف بيف الفاعميف في الميداف التربكم نجد المشرؼ التربكم )المفتش( الذم يسعى     

"فاإلشراؼ الفني )أك التفتيش( يمثؿ المنشكدة؛ كتحقيؽ مدرسة الجكدة  ،مخرجات العممية التعميمية التعممية

المجيكد الذم يبذلو المسؤكؿ عف ىذه الميمة التربكية الستثمار كتنسيؽ كتكجيو النمك المستمر لممدرسيف 

كنيا بصكرة أكثر فعالية، حتى يصبحكا كيؤدّ  ،في المدرسة، كذلؾ لكي يفيمكا كظائؼ التعميـ فيما حسنا

أكثر قدرة عمى استثماره، كتكجيو النمك المستمر لكؿ تمميذ نحك المشاركة الذكية العميقة في بناء المجتمع 

 (.143: 2007")زبدم، 

شراؼ التربكم اإل( بعنكاف 2015نجد دراسة خمفي فتيحة ) كمف بيف الدراسات في ىذا المجاؿ،     

ف يشراؼ التربكم في مجاؿ التعميـ في تحسىمية اإلأعمى  نتائجياكدت أ ، حيثداء التربكمباألعبلقتو  ك 

لما ليا مف دكر كبير في تقكيـ  ؛شراؼ التربكمساليب اإلألى ضركرة تنكيع إكما دعت المعمميف،  داءأ

ساتذة جابية ألف ىناؾ اتجاىات ايألى إ( 2018دراسة الطالبة بف عمة رابحة )األداء التربكم؛ كتكصمت 

 التعميـ المتكسط  نحك تقكيـ المشرؼ التربكم ليـ كفؽ مناىج الجيؿ الثاني.

كلقد أجريت العديد مف الدراسات التي تمّس االتجاىات نحك المناىج الدراسية كما يتعّمؽ بيا؛ مف      

ك كثافة المناىج ـ االبتدائي نحساتذة التعميأاتجاىات  بعنكاف (2014القادر )بينيا دراسة شاشك عبد 

ف المنياج الدراسي المكثؼ يؤثر سمبا عمى ألى إ كالتي تكّصمت ثيرىا عمى بناء التعممات لدل التبلميذ،أتك 

 .كيؤثر عمى نمك القدرات المعرفية لديو ،اكتساب التمميذ

 االبتدائي نحك مضمكفتذة التعميـ ساأاتجاىات " بعنكاف (2017دراسة الطالبة درار مكنيرة )أّما              
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التعميـ االبتدائي يممككف اتجاىات  ساتذةأف ألى إتكصمت  فقد، في مناىج الجيؿ الثاني"الكتاب المدرسي 

أك القيـ بكفاءات المكاد  مناىج الجيؿ الثاني سكاء ما تعمؽايجابية نحك مضمكف الكتاب المدرسي في 

 ك الكفاءات العرضية.أالمكاقؼ ك 

تعتبر ي نحك ىيكمة مناىج الجيؿ الثاني لحالية فاف اتجاىات مفتشي التعميـ االبتدائكفي دراستنا ا     

دعامة ىامة في تحديد  ؛ فيذه االتجاىات تعتبرخطاء الكاردة فييامعالجة األأجؿ تقييميا ك ضركرية مف 

كالتي ، ؛ كىذا بحكـ المياـ المسندة إلى المشرؼ التربكم )المفتش(مدل فعالية مناىج الجيؿ الثاني

عمى كظيفة كمياـ  نصُّ الذم ي 1990-02-06المؤرخ في  49-90تضمنيا المرسكـ التنفيذم  رقـ 

 ؛ كعميو نطرح السؤاؿ الرئيسي التالي:المراقبةالتفتيش ك 

 ؟التعميـ االبتدائي نحك ىيكمة مناىج الجيؿ الثاني كما طبيعة االتجاىات التي يحمميا مفتش     

 عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية: كيتفرع     

البيداغكجي في مناىج الجيؿ  رما طبيعة االتجاىات التي يحمميا مفتشك التعميـ االبتدائي نحك المحك  -1

 الثاني؟

 في مناىج الجيؿ الثاني؟ القيمي رما طبيعة االتجاىات التي يحمميا مفتشك التعميـ االبتدائي نحك المحك  -2

 المعرفي في مناىج الجيؿ الثاني؟ رلتي يحمميا مفتشك التعميـ االبتدائي نحك المحك ما طبيعة االتجاىات ا -3

 ثانيا9 فرضيات الدراسة 

بعد عرضنا لمشكمة البحث كما انبثؽ عنيا مف تساؤالت، تّمت صياغة فرضيات الدراسة عمى النحك      

 اآلتي:

 مناىج الجيؿ الثاني؟يحمؿ مفتشك التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك ىيكمة -1
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 يحمؿ مفتشك التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك المحك البيداغكجي في مناىج الجيؿ الثاني. 2 

    حمؿ مفتشك التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك المحك القيمي في مناىج الجيؿ الثاني.ي-3

   المحك المعرفي في مناىج الجيؿ الثاني.يحمؿ مفتشك التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك  -4

 اختيار الموضوع   ثالثا9 دواعي

أف عمى حسب عمـ الباحثة   باحثة لمقياـ بالدراسة نذكر منيادفعت بال األسبابىناؾ مجمكعة مف      

االتجاىات نحك مناىج الجيؿ الثاني، لـ تتطرؽ لفئة المفتشيف التربكييف الذيف  جؿ الدراسات التي تناكلت

يعّدكف مف الفاعميف في تنفيذ المناىج الّدراسية؛ إضافة إلى ما أثير مف جدؿ حكؿ مدل نجاعة ىذه 

 المناىج مف جميع شرائح المجتمع.

 رابعا9 أىداف الدراسة

اتجاىات مفتشي التعميـ االبتدائي حكؿ ىيكمة مناىج تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف طبيعة      

 : لجيؿ الثانيا

الّتعرؼ عمى طبيعة االتجاىات التي يحمميا مفتشك التعميـ االبتدائي نحك المحك البيداغكجي في مناىج  -1

 الجيؿ الثاني.

ناىج الجيؿ الّتعرؼ عمى طبيعة االتجاىات التي يحمميا مفتشك التعميـ االبتدائي نحك المحك القيمي في م -2

 الثاني.

الّتعرؼ عمى طبيعة االتجاىات التي يحمميا مفتشك التعميـ االبتدائي نحك المحك المعرفي في مناىج  -3

 الجيؿ الثاني.
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 خامسا9 أىمية الدراسة 

تكمف أىمية الدراسة الحالية في أىمية مكضكعيا في حّد ذاتو، حيث يعّد اتجاه مفتشي التعميـ      

االبتدائي نحك ىيكمة مناىج الجيؿ الثاني، سكاء كاف سمبنيا أك إيجابينا مف أىـ الدعائـ التي تفيد القائميف 

مخرجات العممية التعميمية التعممية،  عمى إعداد المناىج مف أجؿ اإلبقاء عمييا أك تعديميا، تحقيقا لجكدة

كسعيا منيـ إلى إعداد مناىج دراسية متكاممة كمتكازنة كمرنة كمتطكرة، تمبي حاجات المتعمميف البلزمة 

 لمحياة كالّتعمـ. 

 سادسا9 حدود الدراسة

 تشمؿ مفتشي التعميـ االبتدائي.  من حيث العينة9 -0

 2019-2018الحالية خبلؿ المكسـ الدراسي تجرم الباحثة الدراسة من حيث الزمان9  -1

يتـ إجراء الدراسة بمفتشيات التعميـ االبتدائي التابعة لمديريتي التربية لكاليتي مستغانـ من حيث المكان9  -2

 كغميزاف.

استخداـ استبياف اتجاىات مفتشي التعميـ االبتدائي نحك ىيكمة مناىج الجيؿ  من حيث أداة الدراسة9 -3

 الثاني. 

 لتعاريف اإلجرائية لمفاىيم الدراسةسابعا9 ا

بنكد استبياف  بات مفتشي التعميـ االبتدائي عمىىي محصمة استجا 9مفتشي التعميم االبتدائي اتجاىات -0

بعد اختيار ما يناسبيـ مف بدائمو الخمسة )مكافؽ  ،نحك ىيكمة مناىج الجيؿ الثاني المعد لذلؾ اتاالتجاى

 (.بشدة، مكافؽ، محايد، غير مكافؽ، غير مكافؽ بشدة

كتتراكح الدرجة التي يتحّصؿ عمييا مفتشك التعميـ االبتدائي عمى االستبياف المعّد في الدراسة، نظريا ما 

  .(170-34بيف )
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بيف حيف كآخر لتكجيو لمكاد الذم يزكر المدرسة ىك المفتش بصفة اختصاص امفتش التعميم االبتدائي9  -1

غميزاف خبلؿ المكسـ الدراسي مستغانـ أك النمك المستمر لممعمميف أك المدراء، كالعامؿ بمديرية التربية لكالية 

2018/2019. 

التعميـ كبيف  ىك بنية مف بنيات النظاـ التعميمي يقع بيف الّتعميـ الّتيييئي )التحضيرم( التعميم االبتدائي9 -2

الثانكم، كيبدأ غالبا انطبلقا مف سّف الّسادسة،  كىك مرحمة التعميـ األكلي بالمدرسة التي تكفؿ لمطفؿ 

التمّرس عمى طريؽ التفكير السميـ، كتؤّمف لو حدًّا أدنى مف المعارؼ كالميارات كالخبرات التي تسمح لو 

 بالتيّيؤ لمحياة كممارسة دكره كمكاطف منتج.

: ىي كيفية بناء مناىج الجيؿ الثاني مف خبلؿ المحاكر كمككناتيا، كمناىج الجيل الثانيىيكمة مناىج  -3

الدراسي   العاـ الجيؿ الثاني ىي اإلصبلحات الجديدة التي طرأت عمى المنياج الدراسي طبقت خبلؿ

2016 -2017. 

كالمتمثمة في المحكر  كيقصد بييكمة مناىج الجيؿ الثاني في الدارسة الحالية مككنات ىذه المناىج     

  القيمي، المحكر البيداغكجي، المحكر المعرفي.



 
 

 ثاينإمفصل إم 

الاجتاهات
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 تمييد9

رد االتجاىات دكرا ىاما في المكاقؼ االجتماعية التي يتفاعؿ فييا الفرد مع اآلخريف، فاتجاه الف تمعب     

مكقؼ يتخذه نحك ىذا المكضكع، فكؿ فرد منا لو اتجاىات متعددة نحك نحك أم مكضكع عبارة عف ميكؿ ك 

تجاىات كسنتناكؿ مف خبلؿ ىذا الفصؿ مفيكـ اال ،مكضكعات مختمفة في المحيط الذم نعيش فيو

كخصائصيا كمككناتيا ككظائفيا، إضافة إلى طرؽ قياسيا كطرؽ تغييرىا كالعكامؿ المؤثرة تككينيا، كأخيرا 

 كيفية تعديميا. 

 مفيوم االتجاىات أوال9 

 التعريف الّمغوي9 -0

تجاه االك  ،ة المّشرفة ألداء فريضة الصبلةأم التكجو نحك الكعب قصد جية معينة يقاؿ االتجاه لمقبمة،     

اتجو لو )عبد الفتاح الشخص إليو أم أقبؿ بكجيو عميو كقصده ك يقاؿ اتجو ك  ،(مصدر لمفعؿ )اتجو

   .(10: 1992دكيدار، 

  التعريف االصطالحي9  -1

كالذم يشير إلى Aptus  ترجع كممة االتجاه تاريخيا إلى أصميف: األكؿ اشتؽ مف األصؿ البلتيني     

عندما تحدث عف  H.Spencerمعنى المياقة، كقد ظير ىذا االستخداـ ألكؿ مرة عند ىربرت سبنسر 

الستخداـ شائعا كاتخذ االستعداد لمفعؿ  كأمر ضركرم لمكصكؿ إلى الحكـ الصحيح، ك ظؿ ىذا ا

أما الثاني فانو يرتبط باستخداـ  كالتطبيقي، كالنظرم، كالتقميدم، : االستعداد العممي،متعددة مثؿ مضاميف

تطكر استخداـ ىذا المصطمح فأصبح يشير إلى ي تعني كضع الجسـ عند التصكير، ك التك postureكممة 

 ( 26: 2006، غيث عاطؼ) الكضع المناسب لمجسـ لمقياـ بأعماؿ معينة.

ذا المعنى في بي العالـ فاستخدمتو مدرسة الجشطالتيتضمف مصطمح االتجاه نظرة خاصة إلى ك      

محاكلتيا تفسير السمكؾ في حدكد الخصائص التنظيمية لممجاؿ النفسي، كليذا يتضح الخبلؼ بيف 

استخداـ الجشطالتييف لمفيكـ االتجاه، فبينما يؤكد أصحاب االتجاه األكؿ عمى التعميـ السمككييف ك استخداـ 
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يؤكد أصحاب االتجاه الثاني عمى ك  فيككف االتجاه في ىذه الحالة ميبل لبلستجابة أك استعداد ليا،

ذا استخدـ المصطمح استخداما ، ك العمميات اإلدراكية مما يجعؿ االتجاه يبدك كأنو يحدد نظرة معينة لمعالـ ا 

راء االجتماعية )محمد كاآل اجتماعيا صرفا فانو يشير إلى مدل االستجابة عف طريؽ العبلقات كالكاجبات،

  .(26 :2006 عاطؼ،

 كلدينا تعريفات مختمفة لبلتجاه حسب اختبلؼ الباحثيف: 

  تعريف بوجاردس9 .أ 

ض عكامؿ البيئة أك بعيدا عنيا، كيضفي عمييا معايير مكجبة الميؿ الذم ينحك بالسمكؾ قريبا مف بع     

 ( 244: 1954، . )السيدفيك بذلؾ يؤكد البيئة الخارجية  سالبة تبعا النجذابو منيا أك نفكره عنيا، أك

 تعريف ىربرت سبنسر9 .ب 

لى حد كبير عمى اتجاىنا الذىني ىك أحكاـ صحيحة في مسائؿ مثيرة لكثير مف الجدؿ، يعتمد إ     

  .(244: 1965 نحف نصغي إلى  ىذا الجدؿ أك نشارؾ فيو )زيداف،ك 

 تعريف توماس9 .ج 

أف االتجاه ىك مكقؼ الفرد تجاه إحدل القيـ أك المعايير السائدة في البيئة االجتماعية، فمكقؼ  يرل     

. )كامؿ ك األمانة ىك اتجاه كمكقفو مف معيار الحبلؿ كالحراـ ىك اتجاه أيضاالفرد مف قيمة الصدؽ أ

 (. 114: 1996عكيضة، 

 تعريف جوردن ألبورت9 .د 

كتككف  النفسي، تنتظـ مف خبللو خبرة الشخص،ك التأىب العصبي ك مف االستعداد أنو  أيعرفو عمى      

ذات تأثير تكجييي أك ديناميكي عمى استجابة الفرد لجميع المكضكعات كالمكاقؼ التي تستثير ىذه 

 (.195: 2009 ،عدناف يكسؼ العتكـاالستجابة )
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 تعريف أبو النيل9 .ه 

حكؿ مكضكع مف المكضكعات سكاء كاف استعداد نفسي تظير محصمتو في كجية نظر الشخص      

اجتماعيا أك اقتصاديا أك سياسيا أك حكؿ قيمة مف القيـ كالقيمة الدينية أك الجمالية أك النظرية أك 

االجتماعية أك حكؿ جماعة مف الجماعات كجماعة النادم أك المدرسة أك المصنع، كيعبر عف ىذا 

  .(13: 2013بف مسعكد، ) ة أك المحايدةاالتجاه تعبير لفظيا بالمكافقة عميو أك المعارض

نستخمص مف ّجؿ التعاريؼ التي ذكرناىا أف االتجاىات ىي عبارة عف مكقؼ يتخذه الشخص نحك      

مكضكعات معينة، أك مكاقؼ ذات صبغة انفعالية كاضحة كذات دكاـ نسبي، كقد يشير إلى االستعداد أك 

لجماعة عندما تككف بصدد تقييـ شيء أك مكضكع  الميؿ المكتسب الذم يظير في سمكؾ الفرد أك ا

 بطريقة متسقة كمتميزة .

 ثانيا9  خصائص االتجاىات 

  ( أف لبلتجاىات الخصائص التالية:174: 2006، دكيدارعبد الفتاح )يرل 

  .كليست كراثية، متعممة مف البيئةمكتسبة ك االتجاىات  -1

 يشترؾ فييا عدد مف األفراد أك الجماعات. يرتبط اكتساب االتجاىات بمثيرات كمكاقؼ اجتماعية  -2

يغمب عمى االتجاه ك  ،مكضع مف مكضكعات البيئةتجاىات عمى العبلقة بيف الفرد ك تعكس اال -3

 الذاتية الفردية أكثر مف المكضكعية مف حيث محتكاىا. 

رضة المعااآلخر سالب أك التأييد المطمؽ ك يقع االتجاه دائما بيف طرفيف متقابميف أحدىما مكجب ك  -4

المطمقة كقد يككف محايدا أحيانا في بعض المكاقؼ لغياب المككف المعرفي حكؿ مكضكع 

  .االتجاه

،كيضيؼ   الخصائص التالية: (199: 2009 )عدناف يكسؼ العتـك

 يسمح االتجاه بالتنبؤ باستجابة الفرد لبعض المثيرات االجتماعية المعينة.  -1
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كلكف مف الممكف تعديمو كتغييره تحت ظركؼ  ستمرار النسبي،االلبلتجاه صفة الثبات كاالستقرار ك  -2

 معينة. 

كقد يككف ضعيفا حيث يمكف  ،التغيرؿ قكيا لفترات طكيمة كيقاكـ التعديؿ ك ظاالتجاه قد يككف قكيا ك ي -3

 تعديمو أك تغييره بسيكلة. 

 ثالثا9 مكونات االتجاىات

مف ثبلث مككنات أساسية كىي تتككف االتجاىات  أف (521-520: 1985)أبك النيؿ، يرل      

 كاآلتي: 

  المكون المعرفي9 -0

أفكار تتعمؽ بمكضكع تجاه كؿ ما لدل الفرد مف إدراؾ كمعتقدات ك يتضمف المككف المعرفي لبل     

فقد يتبنى الشخص المتعصب نحك  ،االتجاه، كما يشمؿ ما لديو مف حجج تقؼ كراء تقبمو لمكضكع االتجاه

كقد يأخذ ىذا  ،االتجاه في ىذا تعصبو أك يستخدمو كحجة ضد مف يناىضكنوا، رأيا يفسر بو ممكضكع 

 تمؾ االتجاىات التي تنتشر بيف المتعصبيف.  :مثؿ ،االتجاه التعصبي صكرة التعميـ الّمفظي الجامد

   المكون العاطفي9  -1

مف إقبالو عميو ك  ،نحك المكضكعلعاطفي لبلتجاه مف مشاعر الشخص كرغباتو كيستدؿ عمى المككف ا     

أك مف نفكره منو، كحبو أك كرىو لو، كعمى سبيؿ المثاؿ:  قد نجد شخصيف ذك اتجاه كاحد نحك مكضكع 

، لكننا نجد أف مشاعرىما نحك ىذا المكضكع كف ىذا المكضكع كال يكافقكف عميواالتجاه أم أنيـ يعارض

يعارض نفس المكضكع ألنو كاره لو، كىذه المشاعر اآلخر فأحدىما يعارضو ألنو خائؼ منو، ك مختمفة، 

 التي يحمميا الشخص نحك مكضكع ما يمكف تقديرىا بمقياس االتجاىات. غيره ك مف نفكر ك 

  المكون السموكي9  -2

يتضح المككف السمككي لبلتجاه في االستجابة العممية نحك مكضكع االتجاه بطريقة ما، فإذا كانت      

نو بالتالي إما أف يتحاشى الّمقاء بيـ أك إة عف أعضاء جماعة مف الجماعات، فلدل الفرد معتقدات سالب
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نو إيكجو إلييـ العقاب بأم صكرة مف الصكر إذا كاف في إمكانو ذلؾ، أما إذا كانت معتقداتو ايجابية، ف

 يككف مستعد لمتفاعؿ معيـ أك لتقديمو المساعدة إلييـ. 

 رابعا9 وظائف االتجاىات

االجتماعية مما يعطي بعض األفكار ددة في حياة اإلنساف النفسية ك لبلتجاه أف يحقؽ كظيفة محالبد      

إلى أف أم اتجاه يجب أف يخدـ كظيفة  katzكيشير كاتز   ،عف  دكافع االتجاىات ككيؼ تتككف ك تتغير

في الرغبة مما يبرر كجكد أسس دافعية مختمفة لتككف االتجاىات يمكف حصرىا  ،كاحدة أك عدة كظائؼ

قيـ لدل الفرد، ك لحماية الذات الرغبة في التكيؼ، كالرغبة في التعبير عف منظكمة  الالمعرفة ك في 

 األسرة كالمجتمع. ك 

، كيبمكر يكجو استجابات الفرد لؤلشخاص كاألشياء كالمكضكعات بطريقة شبو ثابتةإف االتجاه       

 .(2014: 2003، )حسف الجبالي عالمو الخارجيالعبلقة بيف الفرد ك 

 : كظائؼ االتجاىات فيما يمي( 201-200:  2009، كلقد أكرد )العتكـ    

  يحدد االتجاه طريق السموك ويفسره9 -0

كانفعاالتو، كتفاعمو مع اآلخريف في المجاالت في أقكالو كأفعالو،  االتجاىات تنعكس في سمكؾ الفرد،     

كبشكؿ يتصؼ بالثبات النسبي كالمستمر، كلذلؾ  فاف أحد  ،في الثقافة التي يعيش فيياك المختمفة 

خصائص االتجاه ككظائفو في كقت كاحد ىك إعطائنا القدرة عمى تفسير سمكؾ اآلخريف ك التنبؤ بردكد 

 أفعاليـ في المستقبؿ عمى ضكء فيمنا التجاىاتيـ.

  االتجاىات وسيمة انتساب وانتماء لمجماعات9 -1

إلى االنتساب إلى جماعة معينة أك  والمؤيدة أك المعارضة لمجماعة كحاجت فاإلنساف يتخذ األحكاـ     

لذلؾ فاف الحاجة  لمدفاع عف جماعتو عندما يتخذ مكاقؼ سمبية مف الجماعات األخرل، تعميؽ انتمائو، أك

 بذلؾ تتحكـ في العديدك  ،إلى االنتماء أك االنتساب ىي حاجة نمائية ىامة، كتمعب دكرا ىاما في حياتنا

 مف اتجاىاتنا. 
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  الحماية9الحاجة إلى التكيف و  -2

، حكؿ بعض النكاحي المكجكدة كالمعرفية كاالنفعالية، كاإلدراكية، تنظـ االتجاىات العمميات الدفاعية،     

اآلخريف الذيف يشعر يساعد الفرد في الدفاع عف ذاتو ك في المجاؿ الذم يعيش فيو الفرد، فاالتجاه 

 بالمسؤكلية نحكىـ  كاألسرة، كاألصدقاء أك المجتمع بشكؿ عاـ. 

  االتجاىات تساعد عمى اتخاذ القرارات9 -3

تيسر االتجاىات لمفرد القدرة عمى السمكؾ كاتخاذ القرارات في المكاقؼ المتعددة في شيء مف االتساؽ      

 رة بتفكير مستقؿ. كالتكحيد دكف تردد أك تفكير عند كؿ مكقؼ كؿ م

  الحصول عمى المعرفة9 -4

كيفكر بطريقة محددة إزاء مكضكعات البيئة الخارجية،  كيدرؾ، يعمؿ اتجاه الفرد عمى أف يحس،     

مما ، لو الفرد ما يدكر مف حكلويتعمـ مف خبليعمؿ كإطار مرجعي يفسر، كيدرؾ، ك لذلؾ فاف االتجاه 

حداث يستطيع التعامؿ معيا أيكاجيو مف أشخاص كمكاقؼ ك مو يشعر أنو يعرؼ ما يجرم حكلو كما يجع

 حرية كاممة. بيسر ك 

 خامسا9 تصنيف االتجاىات

 :يمكف إظيارىا فيما يميتصنؼ االتجاىات حسب عّدة أسس      

 عمى أساس الموضوع9  -0

 عمى أساس المكضكع إلى نكعيف ىما: تصنؼ االتجاىاتأف ( 97: 2006لككيا،  )جابر،يرل      

يككف مكجيا نحك مكضكعات متعددة متقاربة مثؿ االتجاه نحك األجانب مف جنسيات ك  اتجاه عام9 -أ

 مف االتجاه الخاص.  ااستقرار كىك أكثر ثباتا ك  ،متعددة

أقؿ ثبات مف االتجاه ىك ك  ،كف محدكدا نحك مكضكع نكعي محددكىك االتجاه الذم يك اتجاه خاص9 -ب

 . العاـ
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  فيما يمي: (260: 2011كىناؾ أسس أخرل لتصنيؼ االتجاىات يبرزىا )جابر،     

 عمى أساس األفراد9  -1

 كىك االتجاه الذم يشترؾ فيو جماعة أك عدد كبير مف الناس.  اتجاه جماعي9 -أ

 نو يختص بالفرد نفسو. إ ،كىك الذم يكجد لدل فرد كال يكجد لدل باقي األفراد اتجاه فردي9 -ب

 اس اليدف9  عمى أس -2

 التأييد. كىك يعبر عف الحب ك اتجاه موجب9  -أ

 كىك يعبر عف الكره كالمعارضة. اتجاه سالب9 -ب

 عمى أساس الوضوح9  -3

 . كيعبر عنو سمككيا دكف حرج أك خكؼ وبيجير كىك االتجاه الذم يعمنو الفرد ك  اتجاه عمني9 -أ

 كىك االتجاه الذم يخفيو الفرد ك ينكره كيتستر عف السمكؾ المعبر عنو.  اتجاه سري9 -ب

 عمى أساس القوة9  -4

قكم الفعمي الذم يعبر عف العـز كالتصميـ كىك أكثر ثباتا كىك الذم يتضح في السمكؾ ال اتجاه قوي9 -أ

 . كيصعب تغييره نسبيا

 . المتردد كىك سيؿ التغيير كالتعديؿتراخي كىك الذم يكمف كراء السمكؾ الم اتجاه ضعيف9 -ب

 9 أىمية قياس االتجاىات سادسا9

  فيما يمي: ( 40: 2016)شرقية نكاؿ،  أكرد في     

 المساعدة عمى التكيؼ الشخصي لمفرد. تجاىات ىي المكجو لسمكؾ الفرد ك اال -1

المجاالت تحتؿ مكانا بارزا في كثير مف دراسات الشخصية كدينامكية الجماعة كفي كثير مف  -2

 الصناعة ك غيرىا. عمـ االجتماع، ك  التطبيقية مثؿ: اإلدارة، عمـ النفس،

دراكنا لآلخريف، كتؤثر عمى سرعة تمعب دكرا ميما في تحديد س -3 مككنا، فيي تؤثر في أحكامنا كا 

 . ككفاءة تعممنا، كتحدد الجماعات التي ترتبط بيا، كالميف التي تختارىا كالفمسفة التي نعيش فييا
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داللة حيف يتفؽ سمككو مع اتجاىو، لذلؾ تعمؿ االتجاىات عمى في عمى حياة الفرد معنى ك تض -4

 الدكافع النفسية عند الفرد . مف ثير إشباع الك

عطائيار بو مف مكاقؼ كخبرات ك مّ  تعمؿ عمى تكجيو السمكؾ اإلنساني، كتساعده عمى تفسير ما -5  ا 

 داللة. معنى ك 

التمسؾ بيا ك  ،ذلؾ عف طريؽ قبكلو لبلتجاىاتالكاقعية، ك  مى التكيؼ مع الحياةتساعد الفرد ع -6

 عمى حسب الجماعة التي ينتمي إلييا. 

 سابعا9 طرق قياس االتجاىات

  ىناؾ عدة طرؽ لقياس االتجاىات نكجزىا فيما يمي:     

 مقياس ليكرت9  -0

رت كقد اعتمد ليك ،ف أكثر مقاييس االتجاىات شيكعا كأكثرىا شمكال كدقة كأيسرىا صنعايعد م     

 لمتعرؼ عمى االتجاه نحك مكضكع معيف، عمى كضع سمـ يتككف مف خمس درجات ىي: 

 .(1(  معارض )2( غير مكافؽ )3( غير متأكد )4( مكافؽ )5مكافؽ جدا )

)جكدة جابر،  حسب يمتاز مقياس ليكرتك  ،درجة االستجابةيعّبر عف الرقـ المكضكع بيف قكسيف      

 بأنو: (222 :2011

 . لتي ترتبط باالتجاه المراد قياسويتيح اختيار أكبر عدد مف العبارات اسيؿ في بنائو كتطبيقو ك  -أ

 أكثر شمكال ك دقة كثبات.  -ب

  .ال يعتمد عمى رأم الحكاـك  ،مف فقراتويعتمد عمى تجربة كؿ فقرة  -ج

 يطمب مف المفحكص اإلجابة عف جميع فقراتو. -د

تمثؿ الدرجة الدنيا االتجاه السمبي كتتككف درجة االتجاه مف االتجاه االيجابي ك  لدرجة العمياتمثؿ ا -ق

  .مجمكع عبلمات المفحكص

 مقياس ثرستون9    -1
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جؿ إيجاد مقاييس ذات أاعتنى ثرستكف عناية بالغة بمكضكع تساكم المسافات بيف بنكد االختبار مف      

"إنو كمما كاف الفرؽ الحقيقي بيف طكؿ شخصيف كحدات متساكية لقياس خصائص األفراد، حيث يقكؿ 

: 1999سعد عبد الرحماف،  فؤاد السيد،أكرد في: قميبل كاف عدد مف يميز ىذا الفرؽ كبيرا كذالؾ" )

فكرتو في قياس االتجاىات عمى ىذه المسممة، حيث يقكـ عمى أساس المسافات  ى، كقد بن(266

يطمب مف كؿ كاحد منيـ أف ك  ،عدد كبير مف المحكميفقياس عمى تعرض بنكد الم ذإ المتساكية البعد،

( كالمحايدة في 11( كأكثرىا سمبية في الخانة )1تكضع في الخانة رقـ )جابية، يصفكا أكثر العبارات إي

  كىذا ما يبينو الشكؿ التالي : ،(6الخانة رقـ )

 أقصى درجات لمرفض       أقصى درجات القبكؿ                  الحياد                            

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 يبيف المسافات المتساكية البعد في مقياس االتجاه  لدل ثرستكف (09الشكل رقم )     

العبارات التي تككف بينيا المسافات متساكية، كما يؤخذ عف ىذا كاختيار أنسب  ،ثـ حساب كزف كؿ عبارة 

ف المقياس ال يعطي شدة االتجاه )حسني بناء  مقياس، كما أ يؤثر فيستعانة بحكاـ متحيزيف النكع اال

 (. 272-276ص ص.: 2003الجبالي، 

 9 (المقياس التجمعي المدرج)طريقة جوتمان  -2

أنو إذا كافؽ إنشاء مقياس تجمعي متدرج يحقؽ فيو شرط  (1950 -1947)حاكؿ جكتماف      

أنو كافؽ عمى العبارات التي ىي أدنى منيا، كلـ يكافؽ  أف يعني ىذافيو البد  معينةالمفحكص عمى عبارة 

عمى العبارات التي يعمكىا عمى غرار مقياس قكة األبصار، حيث يرل أنو إذا رأل الفرد صفا فإنو معنى 

، كدرجة الفرد ىي (264: 2003 )خميؿ ميخائيؿ، تطيع رؤية كؿ الصفكؼ األعمى منوذلؾ أنو يس

ي رفضيا، كفي ىذا كالتي تفصؿ بيف العبارات التي كافؽ عمييا كبيف العبارات الت ،الدرجة التي اختارىا

المثاؿ اآلتي ك  ،أنيما قد اختاركا نفس العباراتعمى درجة كاحدة فيذا يعني  افالمقياس إذا حصؿ شخص

  :يكضح طريقة جكتماف لقياس اتجاه األفراد نحك القسط الذم ينبغي أف يحصؿ مف الثقافة



21 
 

 )ال(     )نعـ(       المستكل الجامعي ال يعتبر كافيا لتثقيؼ الفرد  نياية – أ

 )ال(     )نعـ(       نياية المستكل الثانكم ال يعتبر كافيا لتثقيؼ الفرد  – ب

 )ال(     )نعـ(     نياية المستكل اإلعدادم ال يعتبر كافيا لتثقيؼ الفرد  – ج

 )ال(     )نعـ(      كافيا لتثقيؼ الفرد نياية المستكل االبتدائي ال يعتبر  – د

 )ال(     )نعـ(     ينبغي أف تزيد ثقافة الفرد عف مجرد القراءة كالكتابة  – ق

يصمح فقط لقياس ة جكتماف بككنو محدد االستعماؿ ك كيبلحظ أف النقص المكجكد في طريق     

)جابر،  قيسيامحدكد االتجاىات التي يبالتالي ك  ،فييا كضع عبارات يمكف تدريجيا االتجاىات التي يمكف

  .(107: 2006، لككيا

 مقياس بوجاردس9  -3

كؿ مقياس كضع لقياس االتجاىات، كييدؼ إلى قياس يعتبر مقياس "بكجاردس" لممسافة االجتماعية أ     

حيث تسعى إلى معرفة درجة التقبؿ أك  ؛البعد االجتماعي التي تفصؿ بيف جنس أك شعب آخر المسافة أك

 الرفض لؤلفراد في مجاؿ العبلقات االجتماعية. 

ككانت الدراسة التي طبؽ فييا "بكجاردس" ىذا المقياس تستيدؼ التعرؼ عمى مدل تقبؿ األمريكييف      

متدرجا قد كضع بكجاردس سبع عبارات أك استجابات تمثؿ متصبل ، ك أك نفكرىـ مف أبناء الشعكب األخرل

 : ارات ىيىذه العبارة فيو تمثؿ أقصى درجات الرفض ك أكؿ عب

(، 5(، أقبميـ كمكاطنيف في بمدم )4(، أزامميـ في العمؿ )3(، أجاكرىـ )2(، أصادقيـ )1أتزكج منيـ ) 

 . (7(، أستبعدىـ )6أقبميـ  كزائريف في كطني )

لجماعة س؟ ك ذلؾ بكضع عبلمة بحيث يجيب المفحكص عمى السؤاؿ مثبل: ما ىك مكقفؾ مف ا     

      .(301: 1985أماـ العبارة التي يراىا معبرة عف كجية نظره )أبك النيؿ، )×( 

 قد كجو ليذه الطريقة عدد مف االنتقادات: ك      
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يست كالمسافة بيف عبلقة عبلقة النادم، لية، فالمسافة بيف عبلقة الزكاج ك ذك كحدات غير متساك  وإن -أ

قياس البعد  نقطة ارتكاز يمكف ؿالجكار، كما أف المقياس ليس لو صفر مطمؽ يمث عبلقةالنادم ك 

 . االجتماعي مف بدايتو

نما ىي تر اصة بالمقياس ليست داللة إحصائية، ك الدالالت الخ -ب تيب الشعكب حسب أفضمية الخيار ا 

 . كدرجتو

يكافؽ عمى الكحدة األكلى }عبلقة الزكاج{ يكافؽ تبعا لذلؾ عمى الكحدات األخرل حتى السابعة،  مف -ج

 العكس غير صحيح لمف يكافؽ عمى الكحدة السابعة. ك  ،نسبة درجات ىذه الكحدات فتزداد

 عجز المقياس عف قياس اتجاىات ذكم الميكؿ المتطرفة.  -د

الطريقة إال أنيا مازالت تستخدـ حتى اآلف في جيت إلى ىذه بالرغـ مف ىذه االنتقادات التي ك ك      

 .(367: 1992االعتماد عمييا )سعد عبد الرحمف، ك  الدراسات مما يدؿ عمى أىميتيابعض البحكث ك 

  

    

 ثامنا9 طرق تغيير االتجاىات 

حسب  ىذه العكامؿتتمثؿ أك بالسمبية عمى سمكؾ الفرد ك تتأثر االتجاىات بعدة عكامؿ إما باإليجاب      

 فيما يمي:    (316- 313: 2009 كلي،، باسـ العبيدم )جاسـ

مف البدييي  أف اتجاه الفرد نحك أم مكضكع  يتكقؼ عمى إطاره تغيير اإلطار المرجعي9  -0

الذم يتضمف المعايير كالقيـ )نو يتأثر باإلطار المرجعي إالمرجعي، كاالتجاه ال يتككف في فراغ، 

عف نظرة  بو، إف الفرد الرأسمالي ينظر إلى جمع الثركة الشخصية نظرة تختمؼيؤثر كالمدركات ك 

عمى أم حاؿ فإف ىذا االرتباط الكثيؽ بيف اإلطار المرجعي  ،(االشتراكي لنفس المكضكع

 ىذا ما يؤكد عمى تغيير اتجاه الفرد مف خبلؿ تغيير إطاره المرجعي. ، ك كاالتجاه
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انتمى إلى  جماعة  عة المرجعية التي ينتمي إلييا، ك إذا غير الفرد الجما تغيير الجماعة المرجعية9 -1

 تغيير اتجاىات القديمة. فإنو مع الكقت يميؿ إلى تعديؿ ك  جديدة ذات اتجاىات مختمفة

دراؾ الفرد ذلؾإذا حد التغيير في موضوع االتجاه9 -2 ، فإف ث تغيير في مكضكع االتجاه نفسو كا 

دل ذلؾ إلى تغير االتجاىات الفبلح كمما أما زادت ثقافة ككفاءة العامؿ ك كماتجاىاتو نحكه يتغير، ف

 . نحكىا

ف أإف االتصاؿ المباشر بمكضكع االتجاه يسمح لمفرد ب االتصال المباشر بموضوع االتجاه9 -3

في معظـ م إلى تغيير اتجاه الفرد نحكه، ك مما يؤد ،يتعرؼ عمى المكضكع مف جكانب عديدة

 . نتيجة االتصاؿ المباشر بالمكضكع التجاهاألحكاؿ يككف تغير ا

إذا حدث تغيير في السمكؾ نتيجة لظركؼ اضطرارية  فإف ذلؾ يصاحبو عادة  تغيير الموقف9 -4

 تغير مصاحب في االتجاىات إما ايجابي أك سمبي. 

كسائؿ اإلعبلـ بأنكاعيا ليا دكر كبير في تغيير اتجاه  أثر وسائل اإلعالم و اثر المعمومات9 -5

ترجع أىمية كسائؿ اإلعبلـ في تغيير االتجاىات إلى أنيا أصبحت ذات أىمية بالغة ك  ،الفرد

كمؤثر في عممية التنشئة االجتماعية، كأصبحت تحؿ محؿ المقاببلت الشخصية كالخبرات 

لى أنيا تصؿ إلى مبلييف الناس في كقت قصير.  الشخصية في تككيف االتجاىات، كا 

يمكف تغيير االتجاىات باإلقناع أم استخداـ رأم األغمبية،   اء9تأثير رأي األغمبية ورأي الخبر  -6

 حد المبادئ األساسية التي يعتمد عمييا الداعية الذم يعتبر مغيرا محترفا لبلتجاىات. أكىذا ىك 

في المجتمع الديمقراطي نجد المناقشة الجماعية أىمية خاصة في  المناقشة و القرار الجماعي9 -7

 ية. اتخاذ القرارات الجماع

 

    تاسعا9 العوامل المؤثرة في تكوين االتجاىات

 ( العكامؿ التي تؤثر عمى االتجاىات كىي كالتالي: 17: 2003أكرد في )عكض ، 
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 األسرة9  -0

تعزيزىا لدل أبنائيا، فتعتبر ىي كتشكيميا ك تعد األسرة مف أىـ العكامؿ المؤثرة في تككيف االتجاىات      

ـ في بناء مجمكعة مف االتجاىات كنمكىا، كذلؾ عف تسيك  ،التي تتمقى الطفؿى في المجتمع الخمية األكل

 . االجتماعية بأسمكبييا الثكاب كالعقابالتنشئة طريؽ التربية ك 

 " إلى دكر األسرة قائميف:كقد أشار"مكرفي ك نيكككمب     

ء ىـ المصدر المباشر ىي نتاج لممؤشرات الثقافية السائدة في المجتمع، فاآلبا إف االتجاىات الكالديف

نو األساس إأنماط السمكؾ االجتماعي عف طريؽ ما يغرسكنو منيا في النشء، ك االتجاىات ك لممعتقدات 

غير ذلؾ مف المؤسسات ك  ،ة، كدكر العبادة، كزمبلء المعبالتربكم لممجتمع، كما تقـك بو المدرس

    .االجتماعية في ىذا المجاؿ

 المدرسة9  -1

ف يسيماف في تككيف اتجاىات السمككي المذيالثانية إلكماؿ النمك المعرفي ك  المدرسة النكاة تعتبر     

دارة مدرستو، ككذلؾ مف خبلؿ  ؿ التفاعؿ االجتماعي مع أقرانو كمعمميو، كمف خبلجديدة المعارؼ التي كا 

 . فترفع مف مستكاه الفكرم كالعممي تقدـ لو

االتجاىات، ك معالجة ما تعممو مف اتجاىات غير صحيحة  إف ميمة المدرسة األساسية ىي دعـ     

 .  سكاء في جك األسرة، أـ مف زمبلئو، أك مف المجتمع عامة

 المجتمع9 -2

اضحا في تككيف اتجاىات فمسفتو التي تؤدم دكرا ك لكؿ مجتمع ثقافتو الخاصة بو كعاداتو كقيمو ك      

كاألغراض كالكسائؿ، كالمدرسة كالنادم كدكر العبادة  ساتو المختمفة المتعددة المياـلؾ عبر مؤسأفراده، كذ

المؤسسات التي يكسب مف خبلليا األفراد اتجاىاتيـ كالجمعيات االجتماعية كالتنظيمات المتنكعة، ك 

  .المختمفة عبر التنشئة االجتماعية

 9 تعديل االتجاىات عاشرا
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حيث  معرضة لمتعديؿ أك التغيير،عمى الرغـ مف أف االتجاىات تتصؼ بالثبات النسبي، لكنيا      

 في ما يمي:  فعممية تغيير االتجاىات تتخذ مظيريف أساسييف يتمثبل

تغيير االتجاه حياؿ مكضكع ما مف مؤيد إلى معارض، أك مف مكافؽ إلى غير مكافؽ، كبالعكس،  -1

 أم إف التغيير ىنا يككف في درجة ايجابية أك سمبية االتجاه. 

 إف يتـ التغيير في االتجاه، بمعنى تأكيد ايجابيتو أك سمبيتو حياؿ مكضكع معيف.  -2

كعكامؿ أخرل تجعؿ  عكامؿ تجعؿ تغيير االتجاىات سيبل،( 311: 2012)حسيف صديؽ، يضيؼ ك     

  ما يمي:العكامؿ التي تجعؿ تغيير االتجاىات سيبل ؛ فمف تغييرىا صعبا

 عدـ رسكخو. ضعؼ االتجاه ك   -1

 اتجاىات متساكية في قكتيا بحيث يمكف ترجيح أحدىا عمى باقي االتجاىات. كجكد  -2

 عدـ كضكح اتجاه الفرد نحك مكضكع االتجاه.  -3

 كجكد خبرات مباشرة تتصؿ بمكضكع االتجاه.  -4

 كجكد مؤثرات مضادة لبلتجاه.  -5

 : ما يمي العكامؿ التي تجعؿ تغيير االتجاىات صعباكمف 

 قكة االتجاه القديـ كرسكخو.  -1

 كضكح معالـ االتجاه عند المرء.  -2

 قيمتو. ستقرار االتجاه في شخصية الفرد كارتفاع أىميتو ك ا -3

ليس عمى الجماعة حيث تنتج االتجاىات أصبل اكلة تغيير االتجاه عمى الفرد، ك االقتصار في مح -4

 مف الجماعة. 

 صبلبة الرأم عند الفرد.  -5

 إرغاـ الفرد عمى تغيير االتجاه.  -6

 تجاه التي تفرضيا الدكافع القكية عند الفرد.  مقاكمة تغيير اال -7
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 خالصة9 

المعرفية  نستخمص مما سبؽ ذكره أف لبلتجاىات قيمة حيث تقدـ لمفرد كيفية الكشؼ عف الحياة     

كلو سمكؾ معيف اتجاه مكضكع مف  ،ينفعؿف خبلؿ مككناتيا، فالفرد يتعرؼ ك السمككية مكاالنفعالية ك 

كذلؾ أىمية كبيرة في حيانا مف خبلليا يستطيع الفرد الكشؼ عف سمككو ك ، كليا مكاضيع المحيط بو

 كذلؾ تككف لو القدرة عمى كيفية التكاصؿ ك فرض نفسو عند المكقؼ.



 
 

 ثامثإمفصل إم 

 إل رشإف إمرتبوي )إمتفتيش(
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 9 تمييد

يعتبر اإلشراؼ التربكم ركيزة كدعامة ىامة في المنظكمة التربكية؛ حيث ييدؼ إلى تحسيف عممية      

التدريس كجعميا أكثر فاعمية مف خبلؿ التعامؿ كالتفاعؿ مع محاكرىا الرئيسية؛ كالمتمثمة في المعمـ  

تربكم )التفتيش( كمراحؿ تطكره كالمنياج كالمتعمـ، كسنحاكؿ في ىذا الفصؿ التطرؽ إلى مفيـك اإلشراؼ ال

كأىدافو كمبادئو كأنكاعو كأساليبو، ككظائؼ المفتش، كشركط كطبيعة تكظيفو في الجزائر، ثـ معيقات 

 اإلشراؼ التربكم. 

  اإلشراف التربوي )التفتيش(أوال9 تعريف 

 لغة9 -0

لبلطبلع عميو أعماؿ شخص معيف  التفتيش ىك مصدر فتش تفتيشا، كمعناه تصفح شيئا ما، أك     

    .(20: 2017الدقيقة )مكالم مختار،كلمعرفتو المعرفة الكاممة ك 

 نظر مف مكاف مرتفع عمى ما تحتو ،إشرافا عمى الشيء أم اطمع عميو كأداره، كاقترب منوشرؼ: أ     

 .(46ب س:  ،نصرم كآخركف )أبك

 اصطالحا9   -1

المؤرخ  49-90تضمنو المرسكـ التنفيذم رقـ  الذمك  يعرفو القانكف األساسي الخاص بعماؿ التربية     

 المراقبة. تنص عمى كظيفة كمياـ التفتيش ك   121-115كاد مف فإننا نجد م 1990 – 02-06في 

ينيا بيدؼ تحسيف مستكل تطكرىـ مالفرص المناسبة لنمك المعمميف ك  ىك عممية تربكية ىدفيا تييئة     

لتطكرات الحاصمة في ىذا االستفادة مف االتربكية المبلئمة ك اليب ذلؾ عف طريؽ استخداـ األسالتعميـ ك 

  .(18: 2002المجاؿ )البدكم، 

بجميع عناصره مف  عممية تعاكنية قيادية ديمقراطية منظمة، تعني  بالمكقؼ التعميميكما يعرؼ بأنو      

دارة، ك  لؾ المكقؼ ي ذتيدؼ دراسة العكامؿ المؤثرة فمناىج ككسائؿ كأساليب كبيئة كمعمـ كطالب كا 
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 التعممية )الطعاني، ؿ تحقيؽ أىداؼ العممية التعميميةتنظيميا مف أجكتقييميا لمعمؿ عمى تحسينيا ك 

2005 :232  ) 

لقد تطكر مفيكـ اإلشراؼ التربكم تطكرا كبيرا بجانب النظريات األخرل حيث تطكر جنبا إلى جنب      

حيث اعتبر النظاـ التربكم ىك بناء  ؛ة كنظرية النظـمع ىذه النظريات مثؿ المدرسة السمككية االجتماعي

تقدـ مجتمعو الذم يعيش كىذا النظاـ بجميع عناصره عمى المساىمة الفاعمة في بناء ك  إنساف صالح قادر

( عمى ثبلث 24-23 :2009 أبك غريبة،)حسب  تشتمؿ (طبلب ىيئة تدريسية، كسائؿ، منياج،)

 مستكيات:

 المستوى الفني9 -أ 

كالفنية مثؿ التدريس كاإلشراؼ التربكم كاإلرشاد ىك الذم ييتـ بممارسة مياـ النظـ األكاديمية      

ف يدعمكف تطبيؽ أبعاد المستكل، كيتضمف الدكر الفني تحفيز كذلؾ المكظفيف الفنييف الذيكالمناىج ك 

تيـ التعميمية، تحسيف ممارسكتشجيع المعمميف عمى الخمؽ كاالبتكار كتكفير فرص النمك الميني ليـ ك 

 . رفع الكفاية عمى أقصى درجاتيافالدكر الفني ىدفو 

 المستوى اإلداري9  -ب 

يضـ طمبات تفعيؿ دكر المستكل الفني ك ىك عممية تنسيؽ ألداء كضماف تكافر المصادر المطمكبة لمت     

  (.الدنيا اإلجرائية العميا، الكسطى،)ىذا المستكل مختمؼ مستكيات اإلدارة التربكية 

 لمستوى المؤسسي9ا -ج 

كىي تسعى جميعا لتحقيؽ  ؛مختمفةة النظاـ لمبيئة حيث يضـ مجالس كلجاف كثيرة ك مراعاييتـ بربط ك      

 ربط النظاـ ببيئتو 

"التفتيش" كىي حسب المرسكـ التنفيذم  مصطمح عمى اإلشراؼ التربكم في الجزائركيطمؽ      

ألداء ذلؾ بمراقبة العممية التعميمية لمرفع مف مستكل اك  ؛( ميمة يقكـ بيا سمؾ التفتيش92/490/1992)
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السير كما يقكـ سمؾ التفتيش بالتقكيـ كالتككيف كالمراقبة كالمتابعة ك التسيير، لدل مختمؼ أسبلؾ التعميـ ك 

 عمى تطبيؽ البرامج، كالمكاقيت ك التعميمات الرسمية. 

 ا9 مراحل تطور اإلشراف التربوي ثاني

 : فيما يمي( 34-33: 2005 )الطعاني،يكجزىا اؼ التربكم بثبلث مراحؿ مّر اإلشر لقد      

 التفتيش9   -0

ظير أسمكب التفتيش في ظؿ اإلطار الكبلسيكية القديمة في اإلدارة ك عاصرت ىذه المرحمة النظريات      

ككما كاكب ذلؾ اإلدارة العممية  ؛تمؾ الفترة التي تتصؼ بالجيكد كالسيطرة االرستقراطية االجتماعي في

 اتخاذاقص بيف األفراد كالجماعات ك التنتي تميزت بالمركزية حكؿ السمطة كاألكتكقراطية ك الكالبيركقراطية ك 

 . العقاب كسيمة لبلطبلع ك التكجيو

 التوجيو التربوي9  -1

مككية االجتماعية، كما المدرسة السمثؿ حركات العبلقات اإلنسانية ك  تطكره مع تطكر نظريات اإلدارة     

بتعاد عمى االستبدادية كالتسمط االألساليب الديمقراطية التعاكنية ك تنادم بو نظرياتيا مف التركيز عمى ا

نو عممية تفاعؿ إنسانية، أأخذ ينظر إليو عمى ـ اإلشراؼ الديمقراطي التعاكني ك ىكذا ظير مفيك الفردم، ك 

مى يؤكد ىذا المفيـك عتو في تنمية نفسو كحؿ مشاكمو، ك كتيدؼ إلى تحسيف عمؿ المعمـ كأدائو كمساعد

 .  ف المعمـ في إطار مف االحتراـ كالعبلقات اإلنسانية السميمةبيالتعاكف بيف المكجو التربكم ك 

 اإلشراف التربوي9   -2

خذ مفيكـ اإلشراؼ التربكم في التطكر ليأخذ معنى أمع استمرار التطكر في الفكر التربكم الحديث      

ربكم مف انتقؿ اإلشراؼ التة الشاممة التعميمية التعممية، ك ذلؾ حتى يمبي احتياجات النظر شمؿ كأكسع، ك أ

حداث التغيير لى االىتماـ بالمكقؼ التعميمي، ك بتعديؿ سمككو التعميمي إمكقؼ االىتماـ بالمعمـ كأدائو ك  ا 

 الصفية.كالبيئة كاإلدارة المدرسية ك  في عناصره المتمثمة في المعمـ كالمتعمـ كالمنياج االيجابي المرغكب
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 9 أىداف اإلشراف التربويثالثا

 األىداؼ التالية: (  20: 2006 )سعيد مركاف،أكرد في     

 التعمـ. تحسيف عممية التعميـ ك  -1

 يكجو المدرسيف لمراعاتيا. يكفؿ تحقيؽ األىداؼ االجتماعية كالتربكية ك العمؿ عمى ما  -2

 . عمى أحسف الطرؽ التربكية كاالستفادة منيا لتدريس المكاد لكقكؼمساعدة المدرسيف عمى ا -3

 العمؿ عمى تنسيؽ البرامج التعميمية لتحسيف العممية التربكية.  -4

 تحقيؽ ضماف استمرارية البرنامج التربكم إعادة تكييفو خبلؿ فترة طكيمة مف الزمف. -5

الجيكد االجتماعي كالمادم، ك تطكير بيئات مناسبة لمتعميـ كالتعمـ كطرؽ التدريس كالجك النفسي ك  -6

 التربكية المختمفة. 

احتراـ شخصية المدرس ك احتراـ  قدراتو الخاصة ك مساعدتو عمى أف يصبح قادرا عمى تكجيو  -7

 نفسو. 

ساعدتيـ لترتفع ركحيـ المعنكية ميف ك تككيف عبلقاتيـ اإلنسانية ك الكشؼ عف حاجات المدرس -8

 يعممكا عمى تحقيؽ أىداؼ المدرسة ك 

تطكير نكعية المعمـ المينية في شراؼ التربكم في مفيكمو الحديث ككذلؾ تتمثؿ أىداؼ اإلكيضيؼ      

ألخذ بيده نحك النمك المستمر اجؿ رفع كفاءتو التعميمية ك أذلؾ مف كرفعيا إلى أعمى درجة ممكنة ك 

ف ممو ذلؾ إحداث التغيير الشامؿ في المكقؼ التعميمي بأكإالعمؿ عمى ؛ ك كمساعدتو عمى حؿ مشاكمو

 .(80: 1998 التعميـ تتأثر بجميع ما يحيط بيا  مف أمكر  )عبد الرحماف كآخركف،عممية التعمـ ك 

 9 مبادئ اإلشراف التربوي رابعا

تنظيـ جميع عناصر المكقؼ التعميمي التعممي، التربكم عممية تيدؼ إلى تطكير ك  بما أف اإلشراؼ   

المبادئ حيث كرد في حيث يقكـ عمى مجكعة مف التعمـ، ك جؿ تحقيؽ أفضؿ أىداؼ التعميـ أكذلؾ مف 

 فيما يمي: ( 23-22: 2008 قرساس الحسيف،)
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غيرىـ مف ذكم العبلقة بالعممية قدرة عمى التأثير عمى المعمميف كالطمبة، ك تتمثؿ في ال القيادة9 -0

 كتطكيرىا.جؿ تحسيف ىذه العممية أالتعميمية التعممية في المدرسة لتنسيؽ جيكدىـ مف 

المتأثريف عمى العمؿ  يقكـ عمى أساس احتراـ المعمميف ك الطمبة كغيرىـ مف الديمقراطية9  -1

فئة لنمك كؿ فئة مف ىذه الفئات كتشجيعيا تسعى إلى تييئة فرص متكااإلشرافي كالمؤثريف فيو، ك 

 اإلبداع لتحقيؽ ذاتيا.عمى االبتكار ك 

ذكم عناصر العممية مف مديريف كمعمميف كطمبة ع تفاعؿ جمييقكـ عمى المشاركة ك  التعاون9  -2

 . اء أمكر في جميع مراحؿ التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـأكليك 

فمسفة التي تقـك تطكيره ابتداء مف الكامؿ المؤثرة في تحسيف التعميـ ك يعني جميع الع الشمول9 -3

 كؾ المتعمميف.  انتياء  بالنتاجات النيائية التي تـ إحداثيا في سمعمييا التربية كالتعميـ ك 

 تكظيؼ نتائجيا لتحسيف التعمـ.يعتمد عمى البحث كالتجريب ك  العممية9 -4

 ال يعتمد أسمكبا كاحدا، ك إنما يعتمد أساليب متنكعة لتحقيؽ ىدؼ تربكم محدد.  المرونة9 -5

نمك المستمر لكؿ مف تنشيط الييدؼ إلى تحسيف التعمـ كالتعميـ مف خبلؿ رعاية كتكجيو ك  الفنية9 -6

  .ثر في تحسيف العممية التعميميةأأم شخص أخر لو المعمف كالتمميذ كالمشرؼ نفسو ك 

 خامسا9 أنواع اإلشراف التربوي

ؼ إلى تحسيف ييدكم جعمت اإلشراؼ التربكم يرتقي ك بحكـ التطكرات التي حصمت في النظاـ الترب     

عدة أنكاع مف اإلشراؼ  لديناؿ التعميـ ك اعدة لمعامميف في مجايد العكف ك المسالعممية التعميمية كتقديـ 

 كالتالي:  كما ىيالتربكم ك 

 شراف الوقائي9 اإل -0

قيامو بزيارة المعمميف ككقكفو عمى أساليب ممارستو لمتعميـ ك لممشرؼ التربكم خبرة  اكتسبيا أثناء      

ممارستو  التدريس، تدريسيـ إذ لديو القدرات عمى التنبؤ بالصعكبات التي قد تكاجو المعمـ الجديد مف 

أف يدرؾ األساليب التي تؤدم إلى إحراج المعمـ التربكم يتميز بقكة المبلحظة، ك  باإلضافة إلى أف المشرؼ
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التغمب عمييا ذاتيا، فقد مة المشرؼ في التنبؤ بالصعكبات كالتقميؿ مف أثارىا ك ك انزعاجو، كىنا تأتي مي

ف يقـك بمناقشات كافتراضات أالذم يكاجيو ك  يقكـ المشرؼ باستخداـ أساليب تتناسب مع المكقؼ

فالمشرؼ التربكم نجده يسعى إلى غرس بعض المبادئ التربكية في نفكس المعمميف التي ؛ كاقتراحات

تعينيـ عمى أف يتفادكا الكقكع في المتاعب، ك أف يجعؿ العبلقة بينو كبينيـ متينة ك محؿ ثقة )رافده 

  .(34: 2006الحريرم، 

 حيحي9 اإلشراف التص -1

عمى ىذا األساس ال يككف دكر األخطاء في الممارسات التربكية كالتعميمية ك ييدؼ إلى معالجة      

نما معالجة المكقؼ حيث يؤدم إلى إقناع المعمميف بضركرة التخمص مف ا صيد األخطاء ك المشرؼ ىن ا 

المشرؼ مف إصبلح عندما يقع المعمـ في أخطاء البد عمى ك ؛ األخطاء بشكؿ يؤدم إلى تصحيحيا ىذه

الخطيب،   إبراىيـحتى ال ينعكس ذلؾ عمى التبلميذ كسمككيـ في المستقبؿ )الخطأ في الكقت المناسب 

  .(182: 2003أمؿ الخطيب، 

 اإلشراف التفتيشي9  -2

ذلؾ كبير مف المشرفيف عمى المعمميف ك انتشارا، حيث يمارسو عدد برز األنكاع استخداما ك أيعتبر مف      

عطاء س استخداـ السمطة كرسـ األىداؼ ك اعتماد الزيارات الصفية المفاجئة ليـ، يقـك عمى أسامف خبلؿ  ا 

غرفة الصؼ ت كاألكامر لممعمميف كتحديد الخطط كاإلجراءات اإلدارية كالتعميمية في المدرسة ك التعميما

ف بالتعميمات الصادرة مميفالزيارات الصفية األسمكب الكحيد الذم يستخدمو المفتش لمعرفة مدل تقييد المع

  .(72: 2009 أبك غريبة،)معرفة األخطاء إلييـ ك 

 اإلشراف البنائي9 -3

تطكير عمؿ المدرسيف خاصة المستقبمي، كفي ىذا النكع يتبرع المشرؼ الكؼء بخطة تيتـ ببناء ك      

شاطات التربكية كيشجع الن ،ة لما يككف عميو العمؿ التربكمالجيدالمدرسيف معو في الرؤل الجديدة ك اشتراؾ 

ىذا النكع مف يدؼ التككيني، لذا فؿ ما يخدـ تطكير الفعؿ التربكم ك ييتـ بصفة عامة بكك  ،يحفز المكاىبك 
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تحسيف ؿ عمى تشجيع األنشطة االيجابية كتطكير ك العمتمثؿ في إيجاد أساليب أفضؿ ك ياؼ اإلشر 

الجيد ك تشجيع النمك  و التدريساشتراؾ المعمميف في رؤية ما يجب أف يككف عميالممارسات الجيدة، ك 

  .(13: 2006، كفخر آالميني  )عبد العظيـ ك 

 اإلشراف اإلبداعي9  -4

المشرؼ في ك  ،يقكـ عمى تقديـ االقتراحات كالكسائؿ كاالختراعات ككؿ إنتاج جديد لـ يسبؽ كجكده     

الفرص لمتجريب المنظـ كار بيف المعمميف داخؿ المدرسة كخارجيا كيتيح إطار ىذا المفيكـ  ينشط االبت

يات معدة إعدادا جيدا، كما يتطمب إمكانقات مدربة ك األفكار الجديدة لذا يحتاج اإلشراؼ اإلبداعي إلى طاك 

 . مادية كبيرة ك كثير مف الكقت

 اإلشراف القيادي9  -5

ة الفرد جؿ تنميأبذؿ الجيكد مف يشجع عمى االستقبلؿ الفكرم كالتعاكف بيف المعمميف كالمشرفيف ك      

  .(74: 2009، )أبك غريبةإلى أقصى درجة االعتماد في التقكيـ عمى جمع البيانات ك تحميميا 

 سادسا9  أساليب اإلشراف التربوي

جؿ تحقيؽ اليدؼ أتعتبر األساليب التربكية مجمكعة النشاطات التي يقكـ بيا المشرؼ التربكم مف      

الظركؼ لكؿ مكقؼ تعميمي يناسبو في جميع المكاقؼ ك ب التي تستخدـ التربكم، حيث تعددت أسالي

احتياجاتيـ ىذا حسب طبيعة المكقؼ التعميمي كالفركؽ الفردية بيف المعمميف ك أسمكب مف األساليب، ك 

 : برز كأىـ األساليبأسنتطرؽ إلى  مف ىذاك  ؛التدريبية كاإلمكانات المتاحة

 الصفية9  ةالزيار  -0

ر تنفيذ فييا يتـ مبلحظة سيصفو أثناء التدريس، كىذه الطريقة شائعة، ك لممعمـ في  ىي زيارة المفتش     

خذ مبلحظات أكلية عف أداء المعمـ ك مستكل تحصيؿ الطبلب، ثـ مناقشة المعمـ أالدرس في الفصؿ ك 

 حكؿ فعاليات الدرس. 
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 9المقاءات التربوية و االجتماعات -1

كتحسيف األداء التربكم  ،مف المعمميف بغرض تكجيييـء لو يقكـ المشرؼ التربكم بعقد اجتماع أك لقا     

 يجب أف يككف لكؿ اجتماع أك لقاء أىداؼ كاضحة قبؿ انعقاده. ليـ،  ك 

 ورشة العمل التربوية9  -2

مناقشة يث يظـ عدد مف المعمميف لدراسة ك ىي عبارة عف لقاء تربكم يخطط لو المشرؼ التربكم بح     

يـ مثؿ صعكبة درس عمى الطبلب أك عدـ تكفر كسائؿ تنفيذه، أسمكب حؿ مشكمة ما تكاجيو في عمم

فييا يتـ تقسيـ المعمميف إلى مجمكعات، كؿ مجمكعة أك تتخصص بجانب مف جكانب المشكمة تجتمع ك 

حسب الكقت كالمكضكع ...  ساعة أك ساعتيف أك يكـ أك يكميف) عميو لتناقشو حسب الكقت المحدد

معمميف رقة مشتركة تعرض فييا بعد في اجتماع يضـ كافة المف ثـ تخرج المجمكعة ك ، ك (المتاح

يتـ ذلؾ مع كؿ نيا، ك أاالتفاؽ عمى تكصيات معينة مف شكالمشرفيف المشتركيف في الكرشة لمناقشتيا ك 

االقتراحات حكؿ مكضكع الكرشة لتعمـ في كعة لتنتيي الكرشة بتقرير نيائي يتضمف التكصيات ك مجم

 (29-28:ص ص 2008قرساس ،) لتنفيذ ما جاء فييا منيا ك  لميداف التربكم لبلستفادةا

 المقابمة الفردية9  -3

كية تعميمية عرضية أك مخطط ليا المعمـ حكؿ قضايا تربمقابمة تتـ بيف المشرؼ التربكم ك ىذه الك      

غيرىا مف أىدافيا  تعزيز الثقة حد الطبلب ك أالتربكم، مثؿ خبلؼ بيف المعمـ ك  تتـ بمبادرة مف المشرؼك 

يجب عمى إقباليـ بأىمية العمؿ الجماعي، ك بيف المعمميف بأنفسيـ، تنمية ركح التعاكف لدل المعمميف ك 

 . ؾ في الكقت يناسب المشرؼ كالمعمـأف يتـ ذلف يعد لممقابمة اإلعداد الكافي ك المشرؼ التربكم أ

 تبادل اإلشراف9  -4

جؿ أكسيمة مف كسائؿ اإلشراؼ التربكم، يخطط المشرؼ التربكم بالتنسيؽ مع المعمميف مف  ىك     

األطكؿ خبرة، فيقكـ المعمـ بزيارة معمـ آخر في فصمو ئيـ األكثر تأىيبل ك مبلز ب االحتكاؾ تمكينيـ مف زيادة

 ك بيف طبلبو في أماكف أخرل. 
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 الدروس التوضيحية9  -5

تستيدؼ ىذا قية األنشطة اإلشرافية األخرل، ك نشاط إشرافي يتكامؿ مع بتشكؿ الدركس التكضيحية      

ية التي تطكير كفايتو الصفية عف طريؽ تكضيح بعض الميارات أك الطرائؽ التربك لممعمـ ك  التقدـ الميني

تنفيذىا الدركس أك المبلحظة التي تستخدـ في التعميـ الصفي، كىي تختمؼ في مفيكميا كتخطيطيا ك 

  .(15-14: 2004 محمكد طافش،)كثير مف المعمميف ينفذىا ال

 االجتماع الفردي بالمعمم9  -6

. دة بعد الزيارة الصفية لممعمـ، كذلؾ لمناقشة الدرس كتقديـ المبلحظات مف طرؼ المشرؼيككف عاك      

  زيارة المدرسة9 -7

أداء المعمميف فييا، كمف يا ك ى النكاحي التربكية في المدرسة كمرافقيا كتجييزاتىك االطبلع عمى شت     

يؤدم إلى تحسيف لمجيات المسؤكلة ما يمـز رفعو ك  الرفعدريس ك ثـ تقديـ المشكرة الفنية إف كجدت لييئة الت

  .(29: 2008العمؿ التربكم فييا  )قرساس ، 

      سابعا9 وظائف المشرف التربوي 

ىذا استنادا لمكظائؼ ك  ،عمييا المنظكمة التربكيةترتكز تعتبر عممية اإلشراؼ التربكم دعامة ىامة        

ما في ( 22: 2005ما يكرده )حسف احمد الطعاني، كمف ىذه الكظائؼ  ؛التي يقكـ بيا المشرؼ التربكم

 :يمي

مساعدة المعمميف عمى استيعاب كظيفتيـ ك اإليماف بيا إيمانا يدفعيـ  إلى اإلخبلص في أدائيا  -  1   

 و. عمى خير كجو يستطيعكن

 مساعدة المعمميف عمى فيـ األىداؼ التربكية ك مراجعاتيا كاختيار المناسب منيا.   - 2  

المساعدة  في كضع الخطط السميمة القائمة عمى أسس عممية مناسبة لممكقؼ التعميمي الذم تكضع  - 3

 مف أجمو. 
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ميكؿ الطبلب كرغباتيـ كفيـ الكسائؿ التعميمية كحسف  المساعدة في برامج األنشطة التي تشبع- 4

 استخداميا. 

المساعدة عمى متابعة كؿ جديد ك متطكر في الميداف التربكم ك متابعة الخطط المكضكعة ك العمؿ - 5 

 عمى تحسيف الظركؼ المؤثرة في التعميـ ك التعمـ. 

 المكضكعية. تقكيـ العممية التربكية تقكيما عمميا سميما مبنيا عمى  - 6

مساعدة المدرسيف عمى النمك في مينتيـ نمكا ذاتيا ك تكجيو ىذا النمك فرديا كاف أك جماعيا إلى  - 7

 السمك بمينة التدريس ك االرتفاع بمستكل األداء فييا. 

 تنسيؽ جيكد المعمميف كجمع شمميـ حكؿ مبادئ خمقية كمينية يمتزمكف بيا.  - 8

 مجتمع المحمي.   تطكير عبلقة المدرسة بال - 9

 ثامنا9 شروط وطبيعة توظيف المشرفين التربويين في الجزائر 

 شروط التكوين9  -0

سنكات: سنتاف في التككيف  3الثاني يدكـ تككيف مفتشي التربية كالتعميـ األساسي الطكريف األكؿ ك      

 سنة في التككيف المتكاصؿ.   ،األكلي

 يتـ االلتحاؽ بتككيف مفتشي التربية ك التعميـ األساسي )االبتدائي( بطريقتيف:      

 االلتحاق عن طريق المسابقة9  - أ

التعميـ األساسي عف طريؽ المسابقة كيف األكلي لنمط مفتشي التربية ك يمكف أف يمتحؽ بالتك     

 المرشحكف الذيف تتكفر فييـ الشركط التالية:

  المستشاركف التربكيكف المرسمكف ممك المدرسة األساسية المختصكف ك معك أساتذة التعميـ األساسي

سنة في تاريخ  27ال تقؿ أعمارىـ عف دمة الفعمية، بيذه الصفة ك سنكات مف الخ 4الذيف قضكا 

 مف سنة الترشح.  31-12
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  ال تقؿ أعمارىـ عف مف الخدمة الفعمية بيذه الصفة، ك سنكات  7المعممكف المرسمكف الذيف قضكا

 مف سنة الترشح.  12-31سنة في تاريخ  27

 االلتحاق بناءا عمى الشيادة9   - ب

 كما يمكف أف يمتحؽ بيذا التككيف عف طريؽ الشيادة:      

  ف الذيف تتكفر فييـ المعممك أساتذة التعميـ األساسي كالمعممكف المختصكف كالمستشاركف التربكيكف ك

 ف شيادة ليسانس التعميمية. الذيف يحممك  شركط السف، كاألقدمية في الكظيفة

  سنكات مف الخدمة الفعمية بيذه الصفة.  3أساتذة التعميـ الثانكم المرسمكف الذيف قضكا 

  كف المعممالمستشاركف التربكيكف ك معممك المدرسة األساسية المختصكف ك أساتذة التعميـ األساسي ك

ليـ شيادتاف مف ليسانس التعميـ  ، كالذيفالذيف تتكفر فييـ شركط السف كاألقدمية المذككرة أعبله

 . يات جامعية في تحضير ميف تعميميةسداس 4حسب النظاـ القديـ، أك شيادة النجاح التاـ في 

ثاني الخاص التعميـ األساسي المتتممذيف القسـ الحكاـ المتعمقة بمفتشي التربية ك مف األ 17حسب المادة ك 

في نياية كؿ سنة مف التككيف يضبط مدير مركز التككيف إطارات التربية بعد استشارة نو ك إبنظاـ الدراسة ف

أك يعادكا  أف يعيدكا السنة بصفة استثنائية المفتشيف الذيف لـ ينجحكا، فإمامجمس األساتذة قائمة الطمبة 

 .إلى سمكيـ األصمي

يرسـ المفتشكف المتربصكف لمتكاصؿ ك لناجحكف بسنة التككيف ابعد سنتيف مف التككيف األكلي يمتحؽ ا     

 الناجحكف في نيؿ شيادة الكفاءة لتفتيش التعميـ األساسي، في نياية التككيف المتكاصؿ. 

   طبيعة تكوين المشرفين التربويينتاسعا9 

القانكف تنظيـ التككيف كافتتاح الدراسة ك  1981-06-20خ في المؤر  81/126تضمف المرسكـ      

قد أشار إلى أف مدة الكطني لتككيف إطارات التربية، ك لطمبة المتدربيف في المركز األساسي الخاص با

: طالب المتدرب إلى دراسة معمقة فيك سنتيف ك يتعرض فييا الأالتككيف بالمركز الكطني ما بيف سنة 
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التربية ، طرؽ التدريس، تاريخ النظريات التربكية، عمـ االجتماع التربكم، عمـ النفس كعمكـ التربية

  .مدرسيالتشريع ، الالخاصة

ا، كما يقكـ الطالب بإعداد أبحاث يعقبيا عني كيكمؼ بكتابة تقريركما يقكـ بزيارة ميدانية لممدارس      

مؽ عمييا اسـ الكفاءة في تطبيقي ليحصؿ الطالب المتدرب الناجح عمى شيادة يطامتحاف شفكم ك 

 . التفتيش

الطبلب بالمعيد الكطني لتككيف إطارات التربية عمى  م يدرسو المفتشكفيؿ البرنامج الذلكف تـ تعد     

النظاـ التربكم ، المناىج التعميمية، عمـ النفس االجتماعي، التربية العامة، التسيير التربكمالنحك التالي: 

  .(1999، )كزارة التربية الكطنيةالتشريع المدرسي ، التسيير اإلدارم، في الجزائر

التعميـ األساسي أصبح مفتشك التربية ك  2001-2000ـ تعديؿ البرنامج في العاـ الدراسي ككذلؾ ت     

 : لطبلب يدرسكف مجمكعة مف المقاييسا

  .القكاعد ،العركض ،: الببلغة العربيةالعربية لمطكريف األكؿ كالثاني كتشمؿ المكاضيع التالية ةالمغ -1

 ،منيجية مشكبلت التحكـ ،: المنيجيةكتشتمؿ عمىة المغة العربية لمطكريف األكؿ كالثاني منيجي -2

كلى  الميارات التعبير في السنة األ ،منيجية التعبير الشفيي ،تعميـ المغة العربية في الطكر األكؿ

 . المغكية األساسية

الكائنات الحية في خصائص  ،: النظاـ البيئيالعمكـ الطبيعية كمنيجيتيا لمطكر األكؿ كالثاني -3

 .النظاـ البيئي

 .ة الخاصة بتدريس مادة الرياضياتالمنيجي ،: المنطؽتيا لمطكر األكؿ كالثانيمنيجيالرياضيات ك  -4

 .نظاـ التربية كالتككيف ،: مفيـك التشريع ك النصكص التشريعيةالتشريع المدرسي -5

 القكة أفعاليا.  ،: الحركة ك أنكاعيافيزياء ك منيجيتيا -6

 ،المصطمحات المستعممة في المادةالمفاىيـ ك   ،: تعريؼ المنيجيةمنيجية العمكـ االجتماعية -7

 .   تصنيؼ األىداؼ ،تحميؿ األىداؼدراسة ك 
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 . األىداؼ الخاصة ،األىداؼ العامة ،: اليدؼ المحكرمتربية اإلسبلمية لمطكريف األكؿ كالثانيال -8

تقديـ عناصر ال ،مضمكف المراسمة اإلدارية ،التحرير اإلدارم: لمحة مكجزة عف التحرير اإلدارم -9

 .   اإلدارم لممراسمة اإلدارية

 . المفتش ،التفتيش ،تكجييات ،: تقنيات التفتيشكؿ كالثانيتقنيات التفتيش لمطكر األ -10

 . مصادر القانكف ،تقسيمات القانكف، تعريؼ القانكف ،: ضركرة القانكفالقانكف -11

 ( 2001، الكطنية )كزارة التربيةعمـ النفس.     ،: التربية العامةمادة التربية كعمـ النفس -12

 عاشرا9 معوقات اإلشراف التربوي

تكاجو اإلشراؼ التربكم مجمكعة مف الحكاجز تقؼ أماـ صيركرة العممية اإلشرافية، حيث تكجد عدة      

حسب نكعيا إلى معكقات إدارية،  معكقات كثيرة تبلحقو أينما كاف كأينما كجد، كتنقسـ المعكقات

ا في فاعمية اإلشراؼ ىنا سنركز عمى المعكقات األكثر تأثير ك  ؛شخصيةتصادية، فنية، اجتماعية، اق

 : التربكم كىي

 .ازدحاـ الفصكؿ الدراسية -1

  .كثرة عدد المدارس التي يجب عمى المشرؼ زيارتيا -2

  .كثرة األعباء الرادارية التي تكفر سمبا عمى النشاط الفني لممشرؼ التربكم -3

  .اإلشرافية لدل المشرفيف التربكييفقمة الدكرات التدريبية المخصصة كفاءة  -4

  .قمة المخصصات المالية البلزمة لتنفيذ بعض األساليب اإلشرافية -5

  .قمة الصبلحيات الممنكحة لممشرفيف التربكييف -6

  .عدـ مساكاة المشرفيف التربكييف بالمعمميف في االنجازات -7

  .قمة الكسائؿ التعميمية البلزمة لمعممية التربكية في بعض المدارس -8

  .تدني مستكل المعمميف في أساليب التقكيـ ك القياس -9

  .ضعؼ التأىيؿ األكاديمي ك الميني لبعض المعمميف -10
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  .االعتقاد الخاطئ لدل بعض أفراد المجتمع باف المشرؼ التربكم يتصيد األخطاء -11

  .قمة اطبلع المشرؼ التربكم عمى البحكث ك الدراسات الحديثة في مجاؿ اإلشراؼ التربكم -12

 .كجكد المجامبلت الشخصية في عممية اإلشراؼ التربكم -13

 .جكد المشرؼ التربكم داخؿ المدرسةالتكتر النفسي لدل المعمميف نتيجة لك الشعكر بالقمؽ ك  -14

  خالصة9

المشرؼ التربكم ىك مدرس خبير لو مف اإلمكانيات العممية كالمينية ما يؤىمو لمقياـ بأعباء إف      

ألنو خبير في العممية التعميمية كما يحيط بيا مف عمكـ كطرائؽ كتفاعبلت كنتائج كغير  اإلشراؼ التربكم؛

ذا كاف المشرؼ التربكم )المفتش( ذلؾ، فيك يممؾ تصكرا كامبل كمدركا ألىمية األىداؼ التعميمية ؛ كا 

 ،ألساسيةيختص بكؿ الجكانب التربكية في العممية التعميمية في المدرسة ابصفة اختصاص المكاد فإنو 

، أما يتفرع مف عدد المفتشيف بحسب المكاد العممية كالمينية كالتقنية التي تدرس في المدرسة األساسية كىك

يختص بكؿ الجكانب ما يتصؿ بالجكانب اإلدارية لممعمميف كالقائميف  إذا كاف بصفة اختصاص اإلدارة فإنو

طمب مف القائميف عميو كفاءة عالية كخبرة كاسعة اإلشراؼ التربكم بمفيكمو الحديث يتك ؛ باإلدارة المركزية

ىك الناجح التربكم اإلشراؼ ف ؛ليس عمبل صفيا فحسب بؿ تطكير لممكقؼ التربكم ككؿ؛ فيك في التعميـ

 .يؤدم إلى قدرة المعمـ عمى ممارسة اإلشراؼ الذاتيالذم 



 
 

 رإبعإمفصل إم

 مناجه إجليل إمثاين
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 تمييد9 

ترتكز المنظكمة التربكية عمى عّدة  عناصر تعد دعامة أساسية كىامة؛ كمف ىذه العناصر نجد      

عداد المتعمـ، كلقد  المنياج التربكم الذم ىك مجمكعة مف الخبرات كالمعارؼ كاألنشطة مف أجؿ تككيف كا 

لجيؿ األكؿ إلى مناىج طرأت عمى المناىج الدراسية عّدة تغييرات كتطكرات؛ كذلؾ باالنتقاؿ مف مناىج ا

ـّ العمؿ بيا ابتداء مف السنة الدراسية  ، كسنكضح أكثر في ىذا الفصؿ 2017-2016الجيؿ الثاني التي ت

مفيكـ ىذه المناىج كدكاعي كضعيا، كأىداؼ كتابتيا، كالمبادئ المؤسسة ليا، ككيفية بنائيا، كمككناتيا، 

 لتي تنمييا، كشركط تطبيقيا كآليات تنفيذىا. كمحاكر ىيكمتيا، إضافة إلى ذكر خصائصيا كالقيـ ا

 أوال9 مفيوم المنياج

 لغة9 -0

جاء في لساف العرب البف منظكر أف لفظ  منياج  يعني الطريؽ الكاضح، كتقابؿ كممة منياج في      

المغة العربية، كىذه الكممة مف جذر التيني معناىا: مضمار السياؽ، كىناؾ كممة أخرل تستخدـ أحيانا 

المعرفة التي يطمب مف بمعنى المنياج كىي كممة المقرر كيفيـ منيا كمية المعرفة المطمكبة، أم مقدار 

 (. 9: 2009التبلميذ في كؿ مكضكع خبلؿ السنة الدراسية ) تكفيؽ معرم، 

 اصطالحا9  -1

 يتضمف مفيـك المناىج اصطبلحا مفيكميف ىما:     

ىك مجمكعة المعارؼ كالحقائؽ كالمفاىيـ التي يدرسيا التبلميذ في صكر مكاد المفيوم التقميدي9  - أ

 (. 79: 2011بالمقررات الدراسية )عبد الرزاؽ، دراسية اصطمح عمى تسميتيا 

ىك مجمكعة الخبرات كاألنشطة التي تقدميا المدرسة لمتبلميذ تحت إشرافيا  المفيوم الحديث9   - ب

بقصد احتكاكيـ كتفاعميـ معيا، كعف طريؽ ىذا االحتكاؾ  كالتفاعؿ يحدث تطكير سمككيـ، 

 لذم يعد اليدؼ األسمى لمتربية. كتعديمو يؤدم إلى تحقيؽ النمك الشامؿ المتكامؿ ا
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كيعرؼ أيضا بأنو "بنية منسجمة لمجمكعة مف العناصر المنظمة في نسؽ تربطيا عبلقات التكامؿ      

بكضكح، كىك نكع مف التشريع، يقصد بو تنظيـ العممية التعميمية التعممية كتكجيييا نحك األغراض القكمية 

: 2017التي تكفؿ التقدـ كالحياة الفضمى" )كزارة التربية الكطنية،  المنشكدة، كىك أشبو بالقكانيف التشريعية

08  .) 

أمّا ما اصطمح عميو بمناىج الجيؿ الثاني؛ فيك مصطمح جديد فقط كمجرد تسمية أطمقت عمى      

المنياج التربكم مف خبلؿ التعديبلت كاإلصبلحات األخيرة في المنظكمة التربكية الجزائرية خبلؿ العاـ 

 .2017-2016اسي الدر 

 ثانيا9 دواعي وضع مناىج الجيل الثاني 

 ىناؾ عدة دكافع أدت بالمنظكمة التربكية إلى المجكء إلى  مناىج الجيؿ الثاني كنذكر مف أبرزىا:      

 اعتماد مرجعيات )قانكنية، فمسفية، ىيكمية( القانكف التكجييي كالمرجعية العامة كالدليؿ المنيجي.  -1

 اعتماد المقاربة النسقية لتحقيؽ االنسجاـ العمكدم كاألفقي.  -2

 إدراج القيـ كالمكاقؼ كالكفاءات العرضية.  -3

 ضبط المفاىيـ القاعدية بالشرح، كتحديد أىميتيا اإلستراتيجية في بناء المناىج.  -4

 الييكمة المكحدة لجميع المكاد مع استعماؿ نفس المصطمحات.  -5

ة التي تضع في الصدارة االستراتجيات التي يمكف المتعمـ مف بناء اعتماد البنيكية االجتماعي -6

 معارفو ضمف العمؿ ألتشاركي. 

 إعادة كتابة بناء المناىج مراعاة لمبدأ الحداثة.  -7

 . 2013التكفؿ بالمبلحظات الكاردة في عمميات االستشارة حكؿ المناىج  -8

 ثالثا9 أىداف كتابة مناىج الجيل الثاني

 (: 3: 2016ابة مناىج الجيؿ الثاني ما يكجزه )لكصيؼ، مف أىداؼ كت     

 معالجة الثغرات كأكجو القصكر التي تـ تحديدىا في مناىج الجيؿ األكؿ. -1
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امتثاؿ المناىج الدراسية لمضكابط المحددة في القانكف  التكجييي لمتربية كالمرجعية العامة لممناىج  -2

 كالدليؿ المنيجي إلعداد المناىج. 

 تعزيز المقاربة بالكفاءات كمنيج إلعداد البرامج  كتنظيـ التعممات.   -3

 تنمية كفاءة التعمـ الذاتي.  -4

تنمية الكفاءات التي تسمح لؤلفراد باالستعماالت المتنكعة لممعارؼ العممية في حياتيـ المدرسية  -5

 كاالجتماعية كالمينية. 

 لدل مكاطف العالـ الحالي. تنمية الفكر كالقيـ العممية التي تنشئ ذىنية جديدة  -6

تنمية قدرات المتعمميف مف خبلؿ أىداؼ تعممية تعتمد سندات متنكعة مف نصكص كرسكمات  -7

 كصكر يستقرأ كيستخمص منيا ما يمكف المتعمـ مف البناء الذاتي لممعرفة.  

رة البناء التدريجي لممفاىيـ في صكرة ذىنية تمثميا لشيء ما أك حدث أك عبلقة مشتقة مف الخب -8

 تمكف مف التصنيؼ كالتحميؿ كالتركيب كالربط كالدمج كاالستنتاج. 

يتـ االنطبلؽ مف مجاالت معرفية كمفاىيـ بسيطة لمكصكؿ إلى مفاىيـ معقدة بشكؿ تدريجي، مف  -9

مفاىيـ أكلية إلى تصنيفية ارتباطيو كالتدرج لمكصكؿ الحقا إلى مفاىيـ نظرية مع الربط بيف 

 عية. المفيـك كالقيمة االجتما

 رابعا9 المبادئ المؤسسة  لمناىج الجيل الثاني

مناىج الجيؿ الثاني ىي بنية منسجمة لمجمكعة مف العناصر المنظمة في نسؽ تربطيا عبلقات      

مكلكجي، ياألخبلقي، االبستالتكامؿ المحددة بكضكح؛ كتتمخص ىذه المبادئ في ثبلثة مجاالت )

 (: 04: 2016( كما جاء في )كزارة التربية الكطنية، البيداغكجي

  المجال األخالقي )القيمي(9 -1

يشكؿ اختيار القيـ ككضعيا حيز التطبيؽ أكؿ مصدر لتكجيو المنظكمة التربكية كغايتيا، كطرائؽ      

 التعمـ، كطبيعة المناىج كاختيار مضامينيا عمى أساس يمكف  مف إكساب كؿ متعمـ قاعدة مف اآلداب
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كاألخبلؽ المتعمقة أكال بقيـ اليكية الكطنية المرجعية )اإلسبلـ، العركبة، كاألمازيغية(، التي تشكؿ 

بانصيارىا "جزائرية، الجزائرم"، ثـ بعد عالمي ثانيا، كذلؾ بتناكؿ التراث بكؿ مككناتو في سياقو الكطني 

 الجزائرم.

 المجال االبستيمولوجي  )المعرفي(9       -1

االسترجاع فقط(، بؿ ينبغي أف تفضؿ الحفظ ك اىج التعميمية أف تتجنب تكديس المعارؼ )عمى المن     

المفاىيـ كالمبادئ كالطرائؽ المييكمة لممادة، كالتي تشكؿ أسس التعممات، كتيسر االنسجاـ العمكدم لممكاد 

كربط المكاد ببعضيا  المبلئـ ليذه المقاربة، إذ ينبغي أف تككف المعمكمات عامبل يساىـ في تنمية الكفاءات

 البعض لفؾ عزلة بعضيا عف بعض كجعميا في خدمة مشركع تربكم كاحد. 

 المجال البيداغوجي9  -2

ترتكز المناىج الجديدة عمى مبدأيف أساسييف المقاربة بالكفاءات المستكحاة مف البنيكية االجتماعية      

تعممات تبلميذه داخؿ القسـ، فمممعمـ حرية كالتي تعتمد عمى منطؽ التعمـ كالمقاربة النسقية، كقصد ضبط 

 استعماؿ مختمؼ المقاربات كاألساليب البيداغكجية. 

 خامسا9 كيفية بناء مناىج الجيل الثاني 

لقد تـ بناء مناىج الجيؿ الثاني حسب )اإلطار العاـ لمكثيقة المرافقة لمناىج التعميـ االبتدائي،      

 ( كفؽ ما يمي:02: 2006

 م  )االكسيولوجيا( 9 من حيث القي -0

لقد أعدت المناىج  عمى صعيديف: باعتبار المكاد المنفصمة، المقاربة النسقية والمنيجية9  - أ

 كباعتبار التشارؾ بيف المكاد  ذلؾ كفؽ التنظيـ اآلتي: 

 .مف الغايات إلى مبلمح التخرج مف المرحمة كالطكر 

  .مف األطكار إلى الكفاءات الشاممة 

  .مف الكفاءات الشاممة إلى الكفاءات الختامية 
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  مف الكفاءات الختامية إلى المناىج انطبلقا مف تحميؿ الكفاءات الختامية إلى مركبات، كيشكؿ

االنسجاـ الداخمي لممنياج الشغؿ الشاغؿ لمجنة الكطنية لممناىج كما عبرت عنو في العديد مف 

 تعديؿ المنيج.  كثائقيا، خاصة كثيقة أسباب إعادة كتابة أك

  .انسجاـ بيف المبلمح كالكفاءات الشاممة كالكفاءات الختامية 

تعتبر القيـ أكؿ مصدر لممناىج، كىك اعتبار في محمو ألنيا أصؿ كؿ الفمسفات  تدعيم القيم9  - ب

كالعقائد، كاألخبلؽ كالثقافات التي تنساؽ عنيا السياسات التربكية، كذلؾ ينبغي أف تتكفؿ بيا 

لدراسية بإعطاء األكلكية كما تكصي بذلؾ المرجعية العامة لممنياج، القيـ المشكمة لميكية المناىج ا

الكطنية، كالضامنة لبلنسجاـ الكطني كممارسة المكاطنة كالتضامف الكطني كبلزمة كطنية "كف 

حر شخصيتؾ، كف ابف شعبؾ، كف ابف زمنؾ" يبدك أنيا الصيغة المثمى لمتكفيؽ بيف القيـ الفردية 

 القيـ الجماعية، القيـ المكركثة  كالقيـ العصرية، القيـ الكطنية كقيـ الشعكب األخرل. ك 

 اتجينا إلى المقاربة بالكفاءات لسد الثغرات التي خمقتيا المقاربة باألىداؼ، من حيث المنيجية9 -1

تعتبر المقاربة بالكفاءات المبنية عمى أسس بنيكية اجتماعية المحكر الرئيسي ليذا المنيج كالتي 

تكفر لممعمـ إمكانية التجنيد بشكؿ ضمني لعدد مف المكاد المندرجة في حؿ كضعية مشكمة تفصؿ 

منطقة تعمـ الذم يركز عمى التمميذ كردكد أفعالو في مكاجية الكضعيات المشكمة عف منطؽ 

 التعميـ الذم يركز عمى اكتساب المعارؼ. 

 سادسا9 مكونات مناىج الجيل الثاني 

( مككنات مناىج الجيؿ الثاني 9-8: 2016أكردت كزارة التربية في مناىج مرحمة التعميـ االبتدائي )     

 كالتي تمثمت فيما يمي: 

  مممح التخرج9 -0

انكف التكجييي لمتربية، كىك مجمكع الكفاءات الشاممة ىك الترجمة البيداغكجية لمغايات الكاردة في الق     

 لممكاد إذا كاف متعمقا بالتخرج مف المرحمة، كمجمكع الكفاءات الختامية إذا كاف متعمقا بالمادة الكاردة. 
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  البرنامج السنوي9 -1

ينا ىك التعممات السنكية المبرمجة، لكنو ال يقتصر عمى تحديد المحتكيات، بؿ يربطيا رباطا مت     

بصيغتيا مكارد الضركرية لبناء القيـ كالكفاءات العرضية ككفاءات المكاد كيقدـ أنماط لكضعية تعممية، 

 كمعايير التقكيـ كمؤشراتو كمقترحات لتكزيع الحجـ الساعي. 

  الكفاءة الشاممة9 -2

د كفاءة ىدؼ تسعى إلى تحقيقو في نياية فترة دراسية محددة كفؽ نظاـ المسار الدراسي، لذا نج     

 شاممة في نياية المرحمة ككفاءة شاممة في نياية كؿ طكر كىك كفاءة شاممة في نياية كؿ سنة. 

  الميدان9 -3

ىك جزء مييكؿ كمنظـ لممادة قصد التعمـ كعدد المياديف في المادة يحدد عدد الكفاءات الختامية التي      

 ندرجيا في مممح التخرج.  

  الكفاءة الختامية9 -4

مرتبطة بكؿ ميداف مف المياديف المييكمة لممادة كتعّبر بصيغة التصرؼ عما ىك منتظر مف التمميذ      

 في نياية فترة دراسية لميداف مييكؿ. 

  مركبات الكفاءة9 -5

مستكل كاحد:  المضاميف المعرفية، تكظيفيا، تنمية القيـ  تجزئة لمكفاءة الختامية تتناكؿ ىك     

 كالكفاءات العرضية المناسبة ليذه المادة. 

  الموارد المعرفية9 -6

 ىي المضاميف لممراد إرسائيا لتحقيؽ الكفاءة كالمستنبطة مف المصفكفة المفاىيمية.      

  الوضعيات التعممية9 -7

ية تمكف مف التحكـ في المعارؼ كاستعماليا، كتشكؿ كؿ ىي أنماط مقترحة مف الكضعيات التعمم     

 مركبات الكفاءة كأنماط الكضعيات اإلدماجية. 
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 معايير و مؤشرات التقويم9  -8

ىك حجر الزاكية لتقكيـ الكفاءات، كىك النكعية، التي ينبغي أف يتصؿ بيا المنتكج،  المعيار9  - أ

 الدقة كالكضكح، االنسجاـ كاألصالة. 

 كجو العممي لممعيار، رمز مممكس قابؿ لممبلحظة كالقياس. ىك ال  المؤشر9  - ب

  أنماط النصوص9 -01

النمط ىك المكاصفات التي يتميز بيا النص عف غيره كتناسب مكضكعو كلكؿ فف تعبيرم نمط      

 تبلئمو، فالحكاية مثبل يناسبيا النمط السردم كالمقالة يناسبيا النمط البرىاني أك التفسير

 مة مناىج الجيل الثاني سابعا9 محاور ىيك

)كزارة التربية الكطنية،  01تمت ىيكمة مناىج الجيؿ الثاني كفؽ المحاكر المكضحة في الشكؿ رقـ 

2017 :09 :) 

 (9 يوضح محاور ىيكمة مناىج الجيل الثاني11الشكل رقم )
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عمى أربعة محاكر ىي: المحكر  مف خبلؿ ىذا الشكؿ نبلحظ أف المناىج الجديدة تتييكؿ     

البيداغكجي، المحكر المعرفي، المحكر النسقي، المحكر القيمي، كىذه تجعؿ المادة التعميمية مشبعة بجميع 

العناصر التي يكتسبيا المتعمـ في حياتو سكاء اليكمية أك التعميمية )مثبل تنمي مبدأ اليكية الكطنية 

لثقافي لؤلمة الجزائرية...(، ككذلؾ جميع المكاد ليا عبلقة كتداخؿ كاإلسبلـ، التاريخ، المغة، كالمكركث ا

مع بعضيا البعض بما تسمى بالكفاءات العرضية، كتترؾ المتعمـ يبني المعارؼ بنفسو مما تجعمو في 

 المستقبؿ لو رصيد غني بالمعارؼ ، تجعمو يتدرب كيفية حؿ المشكبلت بنفسو.

 ثامنا9 خصائص مناىج الجيل الثاني 

 ( خصائص مناىج الجيؿ الثاني كما يمي:02: 2016)كزارة التربية الكطنية،  في أكرد     

 المستوى العام9  -0

 تندرج في كحدة شاممة تدمج كؿ المكاد.  - أ

 مرساة في الكاقع االجتماعي.   - ب

 المستوى البيداغوجي9   -1

 االنطبلؽ مف الكفاءات ككضعيات التعمـ.  -أ 

جديدة، المقطع التعممي، التعمـ البنائي، التقكيـ التعديمي، التقكيـ  بركز مفاىيـ بيداغكجية  -ب 

 االنفرادم، تقكيـ المسارات، تقكيـ الكفاءات. 

 تمكقع أدكار جديدة لممعمـ كالمتعمـ.  -ج 

 تكظيؼ تقنيات اإلعبلـ كاالتصاؿ.  -د 

 تتأسس كفؽ مبادئ كعناصر كمنيجية مكحدة بيف المكاد.   -ق 

 ورود المقاطع لبناء كفاءة شاممة أو ختامية9  -2

 : لممقطعإبراز األنكاع المختمفة كالمتكاممة لمكضعيات المككنة      

 الكضعية المشكمة االنطبلقية  "الكضعية األـ".  -أ 
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 الكضعيات التعميمية المرحمية لمتحكـ في المكارد المعرفية.   -ب 

 كضعيات تعمـ الدمج.   -ج 

 مية. الكضعية اإلدماجية التقكي -د 

        كسائؿ التقكيـ.        -ق 

 تاسعا9 القيم التي تنمييا مناىج الجيل الثاني 

دماج  القيـ الكطنية كاإلنسانية المستمدة مف       إف المناىج تتحمؿ النصيب الكافر في مجاؿ نقؿ كا 

االختيارات األساسية لمدكلة الجزائرية، كذلؾ بالتكامؿ مع المككنات األخرل لمنظاـ التربكم كيمكف حصر 

 القيـ الرئيسية التي تنمييا حسب المرجعية العامة في: 

 )اليكية، المكاطنة، الضمير الكطني( لوطني9مجال التأصيل ا  -0

 عارؼ لمبادئ االنتماء الحضارم لمجزائر، كقادرا عمى التعبير عف احترامو لمرمكز التي تحمميا.  -أ 

 يعرؼ مؤسسات األمة الجزائرية، كمبديا تعمقو بيا.   -ب 

 ، الجغرافي، المغكم، الديني لؤلمة. اكتساب معرفة كاسعة عف التراث الثقافي، التاريخي  -ج 

المشاركة في الحياة ضمف مجمكعة مف أقرانو )في العائمة، زمبلء الدراسة، أطفاؿ الحي(، كمؤديا  -د 

 أدكار تقكـ عمى المسؤكلية كالتضامف كاحتراـ القكاعد المشتركة. 

 قادرا عمى اتخاذ مبادرات كالمثابرة عمييا.   -ق 

 في مجال التفتح عن العالم9   -1

 اعيا بتعدد البمداف، كالحضارات كالثقافات عبر العالـ إلى جانب بمده كحضارتو كثقافتو. ك  -أ 

 عارؼ بالمشاكؿ اإلنسانية التي يعاني منيا العالـ )الفقر، األمف، الصحة، البيئة(.  -ب 

 المؤسسات كالييئات الدكلية المعركفة في محيطو، كلو فكرة عامة عف ميامو.   -ج 
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 ىج الجيل الثاني عاشرا9 شروط تطبيق منا

 2016لكي نطبؽ مناىج الجيؿ الثاني يستمـز تكفر بعض الشركط يذكرىا )طيب نيت سميماف،      

 ( كما يمي: 14:

 الممارسة البيداغوجية9  -0

في المقاربة بالكفاءات بتنكيع التدريس كالتعمـ النشط، فالتنكيع  تقتضي الممارسة البيداغكجية     

يتمثؿ في استخداـ المعمميف لؤلنشطة التعميمية التعممية، كابتكار طرؽ متعددة تكفر لممتعمميف عمى 

اختبلؼ قدراتيـ كميكليـ كاىتماماتيـ كاحتياجاتيـ التعميمية فرصا مكافئة لفيـ كاستيعاب المفاىيـ 

في مكاقؼ الحياة اليكمية، كما تسمح بتحمؿ مسؤكلية تعمميـ كتقييميـ مف خبلؿ التعمـ  كاستخداميا

 الذاتي كتعمـ األقراف كالتعمـ الفكجي. 

  تكوين األساتذة9  -1

تكاجو النظـ التربكية تحديات متعددة كلعؿ أىميا قدرتيا عمى تحديد دكر المدرسة ككظيفتيا في      

تعمـ أكال، ثـ تنمية القدرة عمى مكاصمة التعميـ، كىك ما يبرز أىمية مسايرة المجتمع لبمكغ ىدؼ الحؽ في ال

التككيف لمتطمبات اإلصبلح، كيتفؽ الكؿ عمى أف التككيف يعزز انضماـ األطراؼ التربكية إلى عممية  

ثانية، التغيير التي يجرييا النظاـ التربكم مف جية، كيطكر تمثؿ العمؿ كتجكيد الممارسة التربكية مف جية 

 كيضمف اكتساب كفاءات قابمة لمتحكؿ. 

  اختيار الطرائق9  -2

التي تعتمدىا المقاربة  تدفع بالمتعمـ إلى المبادرة كاألخذ بزماـ األمكر ضمف االختيارات البيداغكجية     

بالكفاءات، كذلؾ في سياؽ مرافقة ايجابية مف طرؼ األستاذ ليضمف سبلمة المسار قبؿ كأثناء كفي نياية 

 التعمـ. 
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 التحكم في الوسائل و حسن استغالليا9  -3

ح )سندات مكتكبة، صكر، أنشطة سمعية بصرية، إنترنت، المكتبة المدرسية، اإلذاعة المدرسية، المسر     

المدرسي، المكتبات العمكمية، المعالـ األثرية، دكر الثقافة، األماكف السياحية كالشكاطئ كالغابات 

 كالصحراء ... الخ( 

 إحدى عشر9 آليات ووثائق تنفيذ مناىج الجيل الثاني 

 لكي ينفذ المنياج كيطبؽ بشكؿ صحيح كسيؿ كضعت كزارة التربية الكطنية مجمكعة مف الكثائؽ ىي: 

  قة المرافقة9الوثي -0

تعتبر الكثيقة التي ترافؽ المنياج في مختمؼ المكاد كاألنشطة التعميمية التعممية كسيمة تككينية مكممة      

 ( ما يمي: 37: 2012لممعمـ كأداة عمؿ مرجعية حقيقية فيي تستيدؼ حسب )حثركبي، 

معرفية  كالقدرات تكضيح بعض مفاىيـ المنياج كمبادئو بكاسطة أمثمة عممية مف المضاميف ال -أ 

 كالكفاءات كاألىداؼ التعميمية.

تكضيح بعض المعالـ التي تساعد المعمـ عمى اتخاذ القرارات المتعمقة بتناكؿ المنياج كتطبيقو   -ب 

 كتنظيـ األنشطة ضمف كحدة التعمـ. 

 اقتراح  بعض المعالـ األخرل التي تساعد المعمـ عمى إعداد خطط العمؿ كتصميمو.  -ج 

اعتمد في إعداد ىذه الكثيقة عمى الغايات المحددة ليا في الدليؿ المرجعي لبناء المناىج، كىي      

غايات تعبر عف سقؼ تكقعات عاؿ يتمنى أف تحققو كالمتعامميف معيا مف خبلؿ قدراتيا عمى شرح 

ية مف جية كتكضيح ما ينبغي تعممو مف جية، كاإلطار الذم يجرم فيو المعمـ اختياراتو البيداغكج

أخرل، ليككف التعميـ مصدرا مف مصادر االمتناع كاإللياـ لممعمـ، كدربا يمتد بالمتعمـ إلى أفؽ النجاح 

 (. 57: 2016كالتفكؽ كالتميز )الكثيقة المرافقة لمنيج المغة العربية، 
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  دليل المقاطع التعميمية9 -1

كالكثيقة المرافقة لو، كداعما لمبرنامج التككيني الذم قدمو  كيعد ىذا الدليؿ مكمبل لممنياج     

المفتشكف في الميداف، حيث يطرح العديد مف األفكار كالتصكرات مع إتاحة الفرصة  لكؿ جديد يساعد 

عمى تثبيت األفكار كاستيعابيا، كما يقدـ شرحا عمميا إجرائيا لمساعدة المعمـ عمى االرتقاء باألداء 

لمينية، كيزكد بالكثير مف المعمكمات التي تساعده ليرتقي بمستكل تصكره كتخطيطو طبقا لممعايير ا

 ( 2016كأدائو لممقطع التعميمي )محمد ضيؼ اهلل، 

  اعتماد المقاربة بالكفاءات9 -2

إنو مف المسمـ بو لدل الجميع مف ييتـ كيتابع المنظكمة التربكية  الجزائرية أنيا في المقاربات      

تركز عمى التعميـ كحيث يقكـ األستاذ بنقؿ المعارؼ مف الكتب كتمقينيا لتبلميذ ثـ  السابقة كانت

 انتقمت إلى المقاربة بالكفاءات كالتي تركز عمى التمميذ كىك مف يبني معارفو بنفسو.

د كأىـ ما يميز ىذا التكجو المتمثؿ في المقاربة بالكفاءات ىك إمكانية أف يجند المتعمـ مجمكعة المكار      

المندمجة لحؿ مجمكعة مف كضعيات مشكمة تنتمي إلى عائمة كاحدة؛ كما أنيا تفضؿ منطؽ التعمـ الذم 

يركز عمى التمميذ ك ردكد أفعالو في مكاجية  كضعيات مشكمة عمى منطؽ التعميـ الذم يعتمد عمى 

 تحصيؿ المعارؼ ك المعمكمات فقط. 

التصرؼ )البحث عف المعمكمة، تنظيـ كضعيات كيدرب المتعمـ في المقاربة بالكفاءات عمى      

كتحميميا، إعداد فرضيات، تقكيـ حمكؿ...( مف خبلؿ كضعيات مشكمة مختارة مف الكاقع يكاجييا في 

الحياة؛ فالكضعيات التعممية ال تركز عمى المحتكيات كالمسارات فحسب، بؿ عمى تجنيدىا الكجيو كالمدمج 

قدة الكضعيات المقترحة عمى التبلميذ كسند تعممي كسند لمتقكيـ في كضعيات مشكمة، كعمى استغبلؿ الع

التككيني كاإلشيادم؛ كال تختصر ىذه المقاربة مسار التعمـ في تكديس المعارؼ مف مختمؼ المكاد، بؿ 

تجعؿ  منيا أدكات لمتفكير كالتصرؼ في المدرسة كخارجيا، أم أنيا تجعؿ المعارؼ حّية )مناىج الطكر 

 (.7: 2016األكؿ، 



55 
 

 خالصة9

إف إعداد أم منياج يقتضي بالضركرة االعتماد عمى منطؽ يربط األىداؼ المقصكدة بالكضعيات      

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

لية، االنسجاـ، قابمية االنجاز، المقركئية، كبقدرات المتعمـ ككفاءات المعمـ كيعتمد بناء المنياج عمى الشمك 

 الكجاىة، قابمية التقكيـ.  

تعتبر مناىج الجيؿ الثاني مف اإلصبلحات التي لجأت الييا كزارة التربية الكطنية خبلؿ العاـ      

، كلكف ىي في الكاقع ليست مناىج جديدة بؿ ىي مجرد تسمية أطمقت عمى  2017-2016الدراسي 

كمة التربكية كالتي باءت بالفشؿ بسبب كجكد الكثير مف النقائص فييا كتمقييا العديد مف إصبلحات المنظ

االنتقادات مف طرؼ المسؤكليف التربكييف ، كعدـ تكافؽ األساتذة معيا كخاصة األساتذة التي ليـ  سنكات 

 تائج المناىج السابقة . طكيمة في التدريس ، ك كذلؾ الحظنا تدني في النتائج الدراسية لمتبلميذ مقارنة مع ن



 
 

 ام إمفصل إخل

 إل جرإءإت إملهنجية ندلرإسة إمليدإنية
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 تمييد9

سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى الجانب التطبيقي؛ كالذم نتناكؿ فيو اإلجراءات المنيجية المتبعة في      

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

إجرائيا، كالعينة التي مف حيث ذكر الغرض منيا كاألداة المستخدمة فييا، إضافة إلى مكاف كزماف 

اشتممتيا كمميزاتيا مف حيث متغيرات الجنس كالرتبة كسنكات الخبرة المينية، كصكال إلى ما أفرزتو مف 

نتائج فيما يخص الخصائص السيككمترية ألداة الدراسة، أما الجزء الثاني فتضمف اإلجراءات المنيجية 

ف كزماف إجرائيا كمدتيا، ككيفية القياـ بيا، كصكال إلى لمدراسة األساسية بتحديد المنيج الذم اتبعتو، كمكا

تحديد خصائص المجتمع كالعينة التي شممتيما، كاألداة المستخدمة في الحصكؿ عمى النتائج مف خبلؿ 

 ذكر كيفية تصحيحيا ك إعطاء الدرجات الخاـ، كاألساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة الميدانية.

 ية لمدراسة االستطالعيةأوال9 اإلجراءات المنيج

 الغرض من الدراسة االستطالعية9 .0

 يتمثؿ فيما يمي:إف الغرض األساسي مف الدراسة االستطبلعية      

 التعرؼ عمى مختمؼ جكانب مكضكع الدراسة عف طريؽ جمع المعمكمات مف الميداف.  -أ 

كمف مصادرىا تصميـ ككضع أداة لمدراسة انطبلقا مف المعمكمات التي تـ جمعيا مف الميداف  -ب 

 المختمفة )دراسات سابقة، كتب، مقاالت ... الخ(.

 اختبار أداة الدراسة عمى عينة استطبلعية لمتعرؼ عمى مدل مبلئمتيا.  -ج 

دراسة الخصائص السيككمترية لؤلداة، أم التأكد مف صدقيا ك ثباتيا، حتى يتـ االعتماد عمييا  -د 

 في الدراسة األساسية.

 لمناسبة لمعالجة فرضيات مكضكع البحث . تحديد األساليب اإلحصائية ا -ق 
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 مكان وزمان الدراسة االستطالعية9 .1

ـّ إجراء الدراسة االستطبلعية        مستغانـ،ك  تي غميزافكاليبمقاطعات التفتيش لمتعميـ االبتدائي التابعة لت

 .الدراسةىي فترة تكزيع كجمع أداة ؛ ك 21/03/2019إلى غاية  24/02/2019خبلؿ الفترة الممتدة مف 

 أداة الدراسة9 .2

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

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

 مفتشياتجاىات  استبيافقامت الباحثة بتصميـ  بالبحث العممي؛ كمف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج مكثكؽ بيا،

 ىيكمة مناىج الجيؿ الثاني.التعميـ االبتدائي نحك 

 لقد مر تصميـ ىذا مقياس كفؽ الخطكات التالية:     

 9لبناء أداة الدراسة الخمفية النظرية . أ

عد نقطة أساسية تعتبر مناىج الجيؿ الثاني مف اإلصبلحات التي لجأت إلييا المنظكمة التربكية، كت     

لكسب رىاف نكعية التعميـ كأداء المدرسة الجزائرية، كىك يحمؿ تحسينات مف شأنيا تصميح االختبلؿ 

كتدارؾ النقائص سكاء منيا المتعمقة بمردكدية الفعؿ البيداغكجي أك حككمة المدرسة الجزائرية، بدأ تنفيذىا 

ه اإلصبلحات كاالنتقاؿ مف مناىج الجيؿ ، كقد تـ المجكء إلى ىذ2017 – 2016مع الدخكؿ المدرسي 

األكؿ إلى مناىج الجيؿ الثاني لعدة اعتبارات منيا معالجة األخطاء الكاردة في المناىج السابقة، ككذلؾ 

مف أجؿ التكيؼ مع المرجعيات كاالعتماد عمى المقاربة النسقية لتحقيؽ االنسجاـ العمكدم كاألفقي، 

كالكفاءات العرضية، كضبط المفاىيـ القاعدية بالشرح، كتحديد أىميتيا إضافة إلى إدراج القيـ كالمكاقؼ 

اإلستراتيجية في بناء المناىج، ككذا الييكمة المكحدة لجميع المكاد مع استعماؿ نفس المصطمحات، 

كاعتماد البنيكية االجتماعية التي تضع في الصدارة االستراتيجيات التي تمكف المتعمـ مف بناء معارفو 
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عمؿ التشاركي، إعادة كتابة المناىج مراعاة لمبدأ الحداثة، كالتكفؿ بالمبلحظات الكاردة في ضمف ال

؛ كتتعمؽ األداة التي سنستخدميا في دراستنا الحالية 2013عمميات االستشارة الميدانية حكؿ المناىج 

االتجاىات؛ مف  تكجد طرؽ عديدة لقياسباتجاىات مفتشي التعميـ االبتدائي نحك ىيكمة ىذه المناىج؛ ك 

بينيا طرؽ التقدير الذاتي التي تعّد مف أكثر األساليب شيكعنا كاستخداما في ىذا المجاؿ، كاستخدـ السؤاؿ 

 التقريرم لقياس االتجاىات.

كمف بيف طرؽ التقدير الذاتي؛ اعتمدنا في الدراسة الحالية عمى طريقة ليكرت لمتقديرات التجميعية؛      

قّدـ رنسيس ليكرت طريقة ُعرفت باسمو لقياس  1932( أّنو "في سنة 281: 2007بحيث يرل معمرية )

االتجاىات، كفي ىذه الطريقة يتـّ صياغة عدد كبير مف البنكد عف المكضكع المراد قياس االتجاه نحكه، 

كيعّبر الفرد عف اتجاىو باإلجابة عف كؿ بند مف خبلؿ خمسة بدائؿ عمى كـّ متصؿ يمتّد مف المكافقة 

 ّشديدة إلى المعارضة الّشديدة مركرنا بالحياد كىي:ال

 أكافؽ بشّدة. (1

 أكافؽ. (2

 محايد. (3

 أعارض (4

 أعارض بشّدة. (5

غير مكافؽ كافؽ، غير مكافؽ، محايد، مكافؽ بشّدة، مكفي دراستنا الحالية اعتمدنا البدائؿ التالية: )     

ناىج الجيؿ الثاني؛ بتسميط الضكء م ىيكمةالتعميـ االبتدائي نحك  مفتشيبشّدة(؛ كذلؾ لقياس اتجاىات 

 محاكرىا المتمثمة في: المحكر القيمي، المحكر البيداغكجي، المحكر المعرفي.عمى 
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  9اد االستبيانتحديد أبع . ب

؛ تـ بناء استبياف الدراسة بعد االطبلع عمى األدب النظرم لمناىج الجيؿ الثانيانطبلقا مما سبؽ، ك      

 التالية:الحالية كفؽ األبعاد 

 9مازيغية في إطار الذم ينص عمى قيـ اليكية، االنتماء إلى اإلسبلـ كالعركبة كاأل المحور القيمي

 جغرافي كزمني محدكد، القيـ االجتماعية كالثقافية كالقيـ الككنية.    

 9عمى النظرية البنائية كالبنائية االجتماعية، المقاربة بالكفاءات،  الذم ينص المحور البيداغوجي

 الكضعية التعممية، الكضعية اإلدماجية، التقكيـ في ظؿ المقاربة بالكفاءات. 

 9الذم ينص عمى التنظيـ المنطقي لممعارؼ، المصفكفة المفاىيمية، تقديـ  المحور المعرفي

كمة لممادة، إدماج المعارؼ المادية، كحدة المعارؼ منسجـ مع خصكصيات المادة، المفاىيـ الميي

 في خدمة اإلنساف كالمجتمع. 

 9ستبيان وضع فقرات اال . ج

 بعد تحديد أبعاد االستبياف، تـ كضع مجمكعة مف الفقرات لقياس مضمكنيا؛ كىي مكزعة كالتالي:

   .يكضح تكزيع فقرات االستبياف عمى عدد أبعاده(9 01الجدول رقم  )

 البعد الفقراتعدد 
 المحور القيمي 33، 31، 29، 27، 25، 22، 19، 16، 13، 10، 07، 04، 01
 المحور البيداغوجي 34، 32، 30، 28، 26، 23، 20، 17، 14، 11، 08، 05، 02
 المحور المعرفي 24، 21، 18، 15، 12، 09، 06، 03
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 مفتاح التصحيح9 . د

، كتمثمت ىذه البدائؿ في )مكافؽ ستبيافكؿ فقرة مف فقرات االئؿ أماـ قامت الباحثة بكضع خمسة بدا     

ـّ إعطاء الدرجات لمبدائؿ عمى التكالي ) ، 5بشّدة، مكافؽ، محايد، غير مكافؽ، غير مكافؽ بشّدة(؛ بحيث ت

 ( باعتبار جميع الفقرات إيجابية كال كجكد لفقرات سمبية. 1، 2، 3، 4

 9ستبيانتحكيم اال مرحمة . ه

عمى مجمكعة  االتجاىات بصكرتو األكلية؛ قامت الباحثة بعرضو استبيافبعد أف تمت صياغة فقرات      

لمحكـ عمى مدل فاعميتو كصبلحيتو لقياس ما ؛ كذلؾ (مف المحكميف )أساتذة جامعييف، مفتشيف تربكييف

لدراسة؛ مف حيث صمـ لقياسو، لبلستفادة مف مبلحظاتيـ كاقتراحاتيـ في مدل مبلءمة الفقرات لمجاالت ا

كبناءان عمى المبلحظات المقدمة مف ؛ ية ككضكح الفقرات كدقتيا العمميةسبلمة التعبير كالتراكيب المغك 

طرؼ المحكميف؛ قامت الباحثة بتعديؿ المقياس ك صياغتو في شكمو الذم سيعاد التأكد مف صدقو كثباتو 

 الحقا.

 عينة الدراسة االستطالعية ومواصفاتيا9 .3

  عينة الدراسة االستطالعية9. حجم 0.3

العامميف بمقاطعات التفتيش ؛ مفتشا مف كبل الجنسيف 20اعتمدت الباحثة عمى عينة قكاميا      

 .2018/2019خبلؿ المكسـ الدراسي لمتعميـ االبتدائي لكاليتي مستغانـ كغميزاف 

 . مميزات عينة الدراسة االستطالعية9 1.3

 تكضح الجداكؿ كالمخططات أدناه مميزات عينة الدراسة االستطبلعية:     

 يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة االستطبلعية حسب متغير الجنس.حسب الجنس9  . أ
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 يكضح تكزيع عينة الدراسة االستطبلعية حسب الجنس.(9 02الجدول رقم )

 الجنس %النسبة المئكية  العدد
 الذككر 60% 12
 اإلناث 40% 08
 المجمكع 100% 20

( أكبر مف %60بنسبة  ذكر 12عينة الدراسة االستطبلعية )ذككر يتضح مف الجدكؿ أعبله أف عدد      

(  مف مجمكع أفراد %20أم ما نسبتو  أفراد 04(  بفارؽ قدره )%40بنسبة  إناث 08فييا ) اإلناثعدد 

 عينة الدراسة ككؿ، كىذا ما يبينو المخطط التالي:

 
 .ة الدراسة االستطبلعية حسب الجنسمخطط أعمدة لتكزيع عين( 9 03الشكل رقم )

 يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة االستطبلعية حسب متغير9 األقدمية المينيةحسب  . ب
 .األقدمية المينية

   .سنكات األقدمية المينيةيكضح تكزيع عينة الدراسة االستطبلعية حسب ( 9 03الجدول رقم )

 النسبة المئكية العدد االقدمية المينية
 % 05 01 سنكات 03اقؿ مف 

 %60 12 سنكات 10الى  03مف 
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 %35 07 سنكات 10اكثر مف 
 %100 20 المجمكع

 

 10إلى  03المينية ما بيف ) المفتشيف الذيف تتراكح أقدميتيـيتضح مف الجدكؿ أعبله أف عدد       

أفراد أم ما نسبتو  05سنكات بفارؽ قدره ) 10سنكات( يفكؽ عدد المفتشيف الذيف تفكؽ أقدميتيـ المينية 

 ؛ كىذا ما يكضحو المخطط التالي:سنكات 03(، فيما كجد مفتش كاحد تقؿ أقدميتو المينية عف 25%

 

 .األقدمية المينيةة االستطبلعية حسب متغير مخطط أعمدة لتكزيع عينة الدراس (049الشكل رقم )

 . الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة4

 تـ حساب معامؿ الصدؽ بطريقتيف:. الصدق9 0.4

 ؛ تـ اإلجماع عمى تعديؿ الفقرات التالية:االستبيافبعد قراءة المحكميف لفقرات أ. صدق المحكمين9 

 االتجاىات استبيافيكضح الفقرات المعّدلة في  (139الجدول رقم )

 الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ البعد
المحكر 
 القيمي

تحكم عمى المعارؼ كاسعة لمكركث األمة في 
 جميع المجاالت

 تعرؼ بالمكرث الثقافي لؤلمة الجزائرية
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المحكر 
 البيداغكجي

تدعك إلى تنكيع الكسائؿ التعميمية ك جعميا 
 متعددة

 تدعك إلى التنكيع في استخداـ الكسائؿ التعميمية 

 تدعك إلى التنكيع في تكظيؼ مصادر المعرفة  تدعك إلى تكظيؼ مصادر معرفية مفتكحة 
 صدق االتساق الداخمي9  .ب 

لمتأكد مف فاعمية فقرات أداة الدراسة تـ التحقؽ مف تكفر صدؽ االتساؽ الداخمي لفقراتيا عف طريؽ      

حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات كؿ بعد ك الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو، 

داة، كىذا ما يكضحو كما تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجات كؿ بعد ك المجمكع الكمي لدرجات األ

 الجدكليف التالي: 

 يبيف معامبلت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو (149الجدول رقم )

 فقرات المحكر المعرفي فقرات المحكر البيداغكجي فقرات المحكر القيمي
 معامؿ االرتباط الفقرةرقـ  معامؿ االرتباط رقـ الفقرة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة

1 ** 06562 02 **06590 03 *06550 
4 **06730 05 **06848 06 **06801 
7 **06555 08 **06700 09 **06815 
10 **06778 11 **06715 12 **06801 
13 **06743 14 **06825 15 **06749 
16 *06530 17 **06823 18 *06510 
19 **06663 20 **06583 21 **06674 
22 **06593 23 **06706 24 **06853 
25 **06767 26 **06745  
27 *06552 28 **06565 
29 *06482 30 **06696 
31 **06659 32 **06569 
33 **06682  

 (                       α =1.10دال إحصائيا عند مستوى داللة ) **
                       ( α =1.14دال إحصائيا عند مستوى داللة ) *       
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كاف مكجبا  مع البعد الذم تنتمي إليو فقراتالنبلحظ مف الجدكؿ أعبله أف معامؿ ارتباط جميع      

؛ (α =0.05)أك مستكل الداللة  (α =0.01داللة )المستكل سكاء عند عند كمرتفعا، كداال إحصائيا 

 الفقرة كالبعد الذم تنتمي إليو.يمكف القكؿ بتحقؽ االتساؽ الداخمي بيف  ذلؾكبناءا عمى 

 لؤلداة:يبيف معامبلت ارتباط بيرسكف بيف فقرات كؿ بعد كالدرجة الكمية (9 15الجدول رقم )

 مع الدرجة الكمية لؤلداة البعد معامؿ ارتباط البعد
 ،909 المحكر القيمي

 ،961 المحكر البيداغكجي
 ،953 المحكر المعرفي

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

يتضح مف الجدكؿ أعبله أف ىناؾ معػامبلت ارتبػاط مرتفعػة كمكجبػة بػيف كػؿ بعػد مػف األبعػاد الثبلثػة      

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

األداة بشكؿ عاـ، ككػذا كبناءا عمى ما ثبت مف نتائج يمكف القكؿ بتحقؽ االتساؽ الداخمي بيف فقرات      

تحقؽ قدرة الفقرات عمػى التمييػز بػيف إجابػات أفػراد العينػة عمػى الفقػرات ذات العبلقػة باألبعػاد الثبلثػة سػالفة 

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

 الحالية لتحقيؽ أغراضيا.

 . الثبات1.49

كركنبػػػاخ لبيػػػاف مػػػدل االتسػػػاؽ فػػػي االسػػػتجابات لجميػػػع بنػػػكد لاعتمػػػد فػػػي حسػػػاب الثبػػػات عمػػػى طريقػػػة ألفػػػا 

 االستبياف )اتساؽ ما بيف البنكد(؛ كقد بمغ معامؿ الثبات كما يمي:

 طريقة الثبات بطريقة الثبات ألفا لكركنباخ(9 16الجدول رقم )
 ألفا لكركنباخمعامؿ  عدد الفقرات البعد

 06877 13 القيمي
 06903 12 البيداغكجي
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 06869 08 المعرفي
 06956 34 الدرجة الكمية 

 
( كبمغ 0.9 – 0.8تراكحت بيف ) االستبيافأف معامؿ الثبات ألبعاد  أعبلهيتضح مف الجدكؿ        

بدرجة عالية مف الثبات تفي  (؛ كجميعيا تعّبر عف معامبلت تتمتع0.96) لبلستبيافمعامؿ الثبات الكمي 

 .بأغراض الدراسة

                             ثانيا9اإلجراءات المنيجية لمدراسة األساسية

 منيج الدراسة9  .0

لقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي لدراسة مشكمة البحث كالذم يتضمف دراسة الحقائؽ الراىنة      

ييدؼ إلى اكتشاؼ الكقائع ككصؼ ك  أك مجمكعة مف األكضاع، المتعمقة بطبيعة الظاىرة أك المكقؼ

 الظكاىر كصفا دقيقا كتحديد خصائصيا تحديدا كيفيا ككميا.

 مكان الدراسة األساسية9  .1

بمقاطعات التفتيش لمتعميـ االبتدائي التابعة لمديرية التربية لكاليتي غميزاف أجريت الدراسة األساسية لمبحث 

  كمستغانـ.

 األساسية9 مدة الدراسة .2

؛ 2019 أفريؿ 30إلى غاية  2019أفريؿ  10أجريت الدراسة األساسية في الفترة الممتدة مف      

( لتكزيع كاستبلـ 04ك 03يف )أنظر الممحق المصالح المعنيةحسب الترخيص المقدـ مف طرؼ  كدامت

 .مستغانـغميزاف ك  تية لكاليالتابعة لمديرية التربيبمقاطعات التفتيش العامميف  المفتشيفأداة البحث عمى 

 :مجتمع الدراسة األساسية .3
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التربية مجتمع الدراسة األساسية مف جميع المفتشيف التربكييف كالعامميف في مختمؼ مفتشيات تككف      

( مكزعيف حسب مفتش تربكم 88)، حيث بمغ عددىـ اإلجمالي بكاليتي لمقاطعات التعميـ االبتدائي

 مفتش بكالية مستغانـ(. 49مفتش بكالية غميزاف، ك 39الكاليتيف )

 

 عينة الدراسة األساسية9 .4

 حجم عينة الدراسة األساسية9 .0.4

مكزعيف مفتشة بمقاطعات التفتيش لمتعميـ االبتدائي ك  امفتش 70ة الدراسة األساسية مف تككنت عين     

 تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية.بالتساكم عمى كاليتي غميزاف كمستغانـ، 

 مميزات عينة الدراسة األساسية9 .1.4

 يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير الجنس.حسب الجنس 9  . أ

 يكضح تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس.( 9 17الجدول رقم )

 %النسبة المئكية  العدد الجنس
 %71.40 50 الذككر
 %28.60 20 اإلناث

 %100 70 المجمكع
( %71.40بنسبة  ذكر 50عينة الدراسة االستطبلعية )ذككر يتضح مف الجدكؿ أعبله أف عدد      

(  %42.80أم ما نسبتو  فرد 30(  بفارؽ قدره )%28.60بنسبة  إناث 20فييا ) اإلناثأكبر مف عدد 

 التالي:مف مجمكع أفراد عينة الدراسة ككؿ، كىذا ما يبينو المخطط 
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 مخطط أعمدة لتكزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس.( 9 14الشكل رقم )

األقدمية يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير 9 األقدمية المينيةحسب  . أ

 .المينية

 .سنكات األقدمية المينيةحسب  األساسيةيكضح تكزيع عينة الدراسة ( 9 18الجدول رقم )

 األقدمية المينية سنكات 03أقؿ مف  سنكات 10إلى  03مف  سنكات 10أكثر مف  المجمكع
 العدد 11 37 22 70

 %النسبة المئكية  %15.70 %52.90 %31.40 %100
 10إلى  03المينية ما بيف ) المفتشيف الذيف تتراكح أقدميتيـيتضح مف الجدكؿ أعبله أف عدد      

، ككذا عدد المفتشيف سنكات بفارؽ قدره 10سنكات( يفكؽ عدد المفتشيف الذيف تفكؽ أقدميتيـ المينية 

فرد أم ما  26( ك)%21.50فرد أم ما نسبتو  15الذيف تقؿ أقدميتيـ عف ثبلث سنكات بفارؽ قدره )

 تالي:؛ كىذا ما يكضحو المخطط العمى التكالي (%37.20نسبتو 
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 .األقدمية المينيةمخطط أعمدة لتكزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير  (159الشكل رقم )

 

 

 أداة الدراسة األساسية .5

صممت الباحثة استبياف اتجاىات مفتشي التعميـ االبتدائي نحك ىيكمة مناىج الجيؿ الثاني، بحيث      

 القيمي، البعد البيداغكجي، البعد المعرفي(. ىي )البعد  ككف ىذا االستبياف مف ثبلث أبعاديت

فقرة، كأماـ كؿ فقرة   34مف باإلضافة إلى  الجزء الخاص بالمعمكمات الشخصية  يتككف االستبياف     

 المفتشكالمطمكب مف  بشّدة(، ، غير مكافؽؽ بشدة، مكافؽ، محايد، غير مكافؽمكاف)خمس بدائؿ لئلجابة 

( تحت البديؿ xفقرة كفؽ البدائؿ المتاحة لئلجابة، كذلؾ بكضع عبلمة ) أف يحدد اتجاىو نحك محتكل كؿ

 المناسب.

 9طريقة تصحيح أداة الدراسة والحصول عمى الدرجات الخام 
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درجات لئلجابة  04درجات لئلجابة عمى البديؿ )مكافؽ بشّدة(، ك 05بإعطاء  االستبيافتـ تصحيح      

درجات لئلجابة عمى البديؿ )محايد(، ك درجتاف لئلجابة عمى البديؿ )غير  03عمى البديؿ )مكافؽ(، ك

؛ افاالستبيمكافؽ(، كدرجة كاحدة لئلجابة عمى البديؿ )غير مكافؽ بشّدة(؛ كبيذا تتراكح الدرجة الكمية عمى 

 (.170ػػػػػػ  34نظريا بيف )  المفتشكالتي يتحصؿ عمييا 

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

، x4، كعدد العبلمات لمبديؿ )مكافؽ( x5اإلجابات، حيث يضرب عدد العبلمات لمبديؿ )مكافؽ بشدة( 

، كعدد العبلمات لمبديؿ x2، كعدد العبلمات لمبديؿ )غير مكافؽ( x3)محايد( كعدد العبلمات لمبديؿ 

؛ ثـ نجمع حكاصؿ الضرب، كالمجمكع ىك الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا x1)غير مكافؽ بشّدة( 

 .االستبيافعمى  المفتش

 

 

 طريقة إجراء الدراسة األساسية9 .6

 الخطكات التالية:قامت الباحثة بإجراء الدراسة األساسية كفؽ 

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

؛ األنظمة التعميمية كالمناىج الدراسيةتخصص  عمكـ التربيةتحضير مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في 

إلى غاية  10/04/2019لفترة الممتدة مف كلقد حصمت الباحثة عمى طمب إجراء التربص الميداني مف ا

 .(04ك 03رقـ  يف)أنظر الممحق 30/04/2019

، كاليةكؿ المعنييف حسب المفتشيف بعد تحديد حجـ العينة التي ستطبؽ عمييا أداة الدراسة، كتعييف عدد  . ب

عبلميـ بمحتكل الدراسة مف أجؿ اإلجابة بيـقامت الباحثة باالتصاؿ   عمى أداة الدراسة.؛ كا 
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طريقة المعنييف، كشرح  ممفتشيفقامت الباحثة بشرح طريقة مؿء البيانات الشخصية المرفقة باألداة ل . ج

 اإلجابة عمييا. 

الشكر كالتقدير ؛ قامت بالتعبير عف كامؿ كاليةفي كؿ  المفتشيفبعد إتماـ الباحثة جمع أداة البحث عمى  . د

 ليـ لمساعدتيـ في إتماـ ىذا البحث.

 المتبعة في الدراسة الميدانية9األساليب اإلحصائية  .7

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

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

رياضية تعبير عف مكاصفات العينة بطريقة استخدمت الباحثة النسب المئكية لمالنسب المئوية9  . أ

اعتمد عمييا في إيجاد صدؽ المحكميف لتسيؿ ت أك كيفية، ك رقمية حسب المتغيرات كمية كان

 المقارنة بيف آراء المحكميف حكؿ االتفاؽ عمى الفقرات التي تـ تعديميا.

 يجاد متكسط استخدمت الباحثة المتكسط الحسابي في الدراسة الحالية إلالمتوسط الحسابي9  . ب

 ىيكمة مناىج الجيؿ الثاني.لتحديد طبيعة اتجاىاتيـ نحك  أبعاد األداةعينة البحث عمى  أفراداستجابات 

استخدمت الباحثة االنحراؼ المعيارم في ىذه الدراسة لمعرفة مدل انحراؼ ج. االنحراف المعياري9 

 ككؿ عف القيمة المتكسطة. االستبيافككذا  أبعاد األداةعينة البحث عمى  أفراداستجابات 

 استعممت الباحثة معامؿ االرتباط بيرسكف في الدراسة االستطبلعية معامل االرتباط بيرسون9  . د

 مف أجؿ إيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة البحث.

استخدمت الباحثة معامؿ الثبات ألفا لكركنباخ لبياف مدل االتساؽ في ه. معامل ألفا لكرونباخ9 

 المطبؽ في الدراسة الحالية مف أجؿ الحصكؿ عمى ثباتو. االستبيافجميع فقرات االستجابات ل
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استخدمت الباحثة اختبار "ت" لعينة كاحدة مف أجؿ معالجة النتائج الخاصة و. اختبار "ت" لعينة واحدة9 

الجيؿ محاكر ىيكمة مناىج التعميـ االبتدائي نحك  مفتشيبفرضيات الدراسة، كذلؾ لتحديد طبيعة اتجاىات 

  المحكر البيداغكجي، المحكر المعرفي(. ،الثاني )المحكر القيمي



 
 

 مسادسإمفصل إ

عرض ومناكضة وتفسري إمنتاجئ إخلاصة 

 ابمفرضيات
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 د9 تميي

ـّ استخداـ اختبار كمناقشة كتفسير عرض يتضمف ىذا الفصؿ       النتائج الخاصة بالفرضيات؛ حيث ت

"ت" لعينة كاحدة مف أجؿ تحديد طبيعة اتجاىات مفتشي التعميـ االبتدائي نحك ىيكمة مناىج الجيؿ الثاني؛ 

 كذلؾ حسب كؿ محكر مف محاكرىا، ككاف عرض النتائج كالتالي:

 النتائج الخاصة بالفرضية األولى ومناقشة وتفسير أوال9 عرض

المحكر القيمي مف مناىج الجيؿ التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك  مفتشي"يحمؿ  نص الفرضية9

 ".الثاني

لئلجابة عف  (IBM SPSS Statistics 20) 20بعد استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية اإلصدار رقـ      

ـّ االعتماد عمى نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة ؛ ؛ىذه الفرضية مفتشي كذلؾ لتحديد طبيعة اتجاىات  ت

 :التاليظيره الجدكؿ ي، كىذا ما المحكر القيمي مف مناىج الجيؿ الثانينحك التعميـ االبتدائي 

 مفتشي التعميـ االبتدائي يبّيف نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة لتحديد طبيعة اتجاىات 9(01)الجدول رقم 

 )الفرؽ بيف المتكسط الحسابي ألفراد العينة كالمتكسط الفرضي يالمحكر القيمي مف مناىج الجيؿ الثاننحك 

 (:لبلستبياف

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي

 42  ستبيافالمتكسط الفرضي لبل

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية قيمة "ت"
Sig.(bilatérale) 

48.88 6.03 9.55 69 0.000 

مف نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعبله أف قيمة االحتماؿ  نبلحظ     

Sig.(bilatérale) كبالتالي فإننا نقبؿ فرض البحث، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000تساكم ،    
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 استبيافكبمقارنة المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى 

أعمى مف المتكسط الفرضي  (48.88)كالذم بمغ  المحكر القيمي مف مناىج الجيؿ الثانياالتجاىات نحك 

التعميـ االبتدائي يممككف  مفتشي، كعميو يمكف القكؿ بأف (42)كالمقدر بػ  االستبيافالذم يفرضو ىذا 

 .المحكر القيمي مف مناىج الجيؿ الثانياتجاىات إيجابية نحك 

التي تكصمت إلى أنو تكجد اتجاىات إيجابية ( 2017حّدة نش )دراسة نتائج اتفقت ىذه النتائج مع ك      

 ألساتذة التعميـ االبتدائي نحك المحكر القيمي مف مناىج الجيؿ الثاني.

كيمكف تفسير ىذه النتيجة، بأف مناىج الجيؿ الثاني ركزت عمى القيـ بككنيا تيدؼ إلى زرع ركح      

كذلؾ تيدؼ إلى تنمية ركح المكاطنة، ذنا مف أجؿ بناء دكلة إسبلمية، ك سبلمي في نفكس تبلميالديف اإل

كزرع التعاكف كالتضامف بيف التبلميذ سكاء في المجتمع المدرسي أك في الخارج، ككذلؾ تدعك إلى الحفاظ 

 . (كبة، االمازيغيةاإلسبلـ، العر )عمى المكركث الثقافي لمكطف، كالحفاظ عمى اليكية الكطنية المرجعية 

عمى تنمية القيـ كالتركيز عمييا مما ينتج عنيا بناء ريصة كىذا مما يدؿ عمى أف المنظكمة التربكية ح     

عد عمى النيكض بدكلة ذات أخبلؽ دينية مما تساراسخة فييـ جكانب أخبلقية ك ك  ؛ذات تربية حسنة أجياؿ

كما جعؿ مفتشي التعميـ أسس عمييا مناىج  الجيؿ الثاني؛ مف المبادئ التي تت تعتبر القيـعمـ؛ فك 

االبتدائي يحممكف اتجاىات إيجابية نحك المحكر القيمي مف مناىج الجيؿ الثاني أنيا ركزت في ىذا 

 الجانب عمى تحقيؽ النقاط التالية:

  تعزيز عممية إكساب مجمكعة مف قيـ اليكّية الكطنية المرجعية 

 الجزائرم؛ »جزائرية «ازيغية( التي تشّكؿ بانصيارىا )اإلسبلـ العركبة كاألم   

 .تعزيز عممية اكتساب القيـ العالمية 
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 الثانيةالنتائج الخاصة بالفرضية ومناقشة وتفسير 9 عرض ثانيا

المحكر البيداغكجي مف مناىج التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك  مفتشي"يحمؿ  نص الفرضية9

 ".الجيؿ الثاني

لئلجابة عف  (IBM SPSS Statistics 20) 20رقـ  بعد استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية اإلصدار     

ـّ االعتماد عمى نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة ؛ كذلؾ لتحديد طبيعة اتجاىات  ؛ىذه الفرضية مفتشي ت

 :التاليظيره الجدكؿ ي، كىذا ما المحكر البيداغكجي مف مناىج الجيؿ الثانينحك التعميـ االبتدائي 

 مفتشي التعميـ االبتدائي يبّيف نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة لتحديد طبيعة اتجاىات 9(00)الجدول رقم 

)الفرؽ بيف المتكسط الحسابي ألفراد العينة كالمتكسط  المحكر البيداغكجي مف مناىج الجيؿ الثانينحك 

 (:لبلستبياف الفرضي

 المعيارم االنحراؼ المتكسط الحسابي

 36  ستبيافالمتكسط الفرضي لبل

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية قيمة "ت"
Sig.(bilatérale) 

45.31 6.36 12.26 69 0.000 

 نبلحظ مف نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعبله أف قيمة االحتماؿ     

Sig.(bilatérale) كبالتالي فإننا نقبؿ فرض البحث، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000تساكم ،

 استبيافكبمقارنة المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى 

أعمى مف المتكسط  (45.31)كالذم بمغ  المحكر البيداغكجي مف مناىج الجيؿ الثانياالتجاىات نحك 

التعميـ االبتدائي  مفتشي، كعميو يمكف القكؿ بأف (36)كالمقدر بػ  االستبيافالفرضي الذم يفرضو ىذا 

 .المحكر البيداغكجي مف مناىج الجيؿ الثانييممككف اتجاىات إيجابية نحك 
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لمناىج الجيؿ الثاني أحد المبادئ المؤسسة  يعتبر البعد البيداغكجيبأف كيمكف تفسير ىذه النتيجة،      

ية التي فييا يستطيع المعمـ أف يستخدـ في تقديمو لممادة التعميمو ييدؼ إلى الحرية البيداغكجية؛ ك بككن

كذلؾ لو الحرية في اختيار ، ك ال يقتصر عمى الكتاب المدرسيأكثر مف مصدر كاحد  لممعرفة، ك 

ذلؾ تجعؿ المتعمـ يبني المعرفة بذاتو ككضعيات المناسبة كاألساليب كطرائؽ التدريس المختمفة، ك ال

 في إطار تجسيد ما أطمؽ عميوالمعمـ يككف مجرد مكجو فقط، صبح ىك محكر العممية التعميمية، ك كي

 المقاربة بالكفاءات. ب

 كما أف مستجدات مناىج الجيؿ الثاني في الجانب البيداغكجي تميزت بمقاربتيف:     

نظرة شمكلية في بناء المناىج مف مممح التخرج الشامؿ (approche curriculaire)  المقاربة المنياجية

كؿ ىذه المستجدات التي جاءت بيا مناىج الجيؿ الثاني في الجانب المعرفي؛ جعمت مف      لممرحمة

 مفتشي التعميـ االبتدائي يحممكف اتجاىات إيجابية نحكىا.

 لمنياج كالمصطمحاتكتكحيد شكؿ ا ثـ لمطكر ثـ لمسنة مع تكامؿ بيف المكاد. 

 التركيز عمى كؿ مركبات الكفاءات كخاصة : المقاربة بالكفاءات مف الجانب البيداغكجي

 .الكفاءات العرضية كالسمككات في كؿ مككنات المنياج

؛ جعمت مف مفتشي بيداغكجيكؿ ىذه المستجدات التي جاءت بيا مناىج الجيؿ الثاني في الجانب ال     

 حممكف اتجاىات إيجابية نحكىا.التعميـ االبتدائي ي
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 الثالثة9 عرض النتائج الخاصة بالفرضية ثالثا

المحكر المعرفي مف مناىج الجيؿ التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك  مفتشي"يحمؿ  نص الفرضية9

 ".الثاني

لئلجابة عف  (IBM SPSS Statistics 20) 20رقـ  بعد استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية اإلصدار     

ـّ االعتماد عمى نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة ؛ كذلؾ لتحديد طبيعة اتجاىات  ؛ىذه الفرضية مفتشي ت

 :التاليظيره الجدكؿ ي، كىذا ما المحكر المعرفي مف مناىج الجيؿ الثانينحك التعميـ االبتدائي 

 مفتشي التعميـ االبتدائي طبيعة اتجاىاتيبّيف نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة لتحديد  9(01)الجدول رقم 

)الفرؽ بيف المتكسط الحسابي ألفراد العينة كالمتكسط  المحكر المعرفي مف مناىج الجيؿ الثانينحك 

 (:لبلستبياف الفرضي

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي

 24  ستبيافالمتكسط الفرضي لبل

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية قيمة "ت"
Sig.(bilatérale) 

27.84 5.20 6.18 69 0.000 

نبلحظ مف نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعبله أف قيمة االحتماؿ      

Sig.(bilatérale) كبالتالي فإننا نقبؿ فرض البحث، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000تساكم ،

 استبيافكبمقارنة المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى 

أعمى مف المتكسط  (27.84)كالذم بمغ  المحكر المعرفي مف مناىج الجيؿ الثانياالتجاىات نحك 

التعميـ االبتدائي  مفتشي، كعميو يمكف القكؿ بأف (24)كالمقدر بػ  االستبيافالفرضي الذم يفرضو ىذا 

 .المحكر المعرفي مف مناىج الجيؿ الثانييممككف اتجاىات إيجابية نحك 
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 كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف المحكر المعرفي يعتبر القاعدة األساسية لتشكيؿ مناىج الجيؿ الثاني،     

ه المعارؼ تصب في خدمة اإلنساف كذلؾ كؿ ىذحيث تمد المتعمـ بمعارؼ كاسعة كمتداخمة فيما بينيا، ك 

 بيفك التناسؽ بيف المعارؼ مرجك تجنيدىا في بناء الكفاءات ك كيقدـ تفاصيؿ المعارؼ ال ؛المجتمعك 

 كذلؾ مابيف السنكات. الكحدات ك 

 كما أف مستجدات مناىج الجيؿ الثاني في الجانب المعرفي عممت عمى تحقيؽ النقاط التالية:     

 عمى المفاىيـ كالمبادئ كالطرائؽ المييكمة لمماّدة التركيز.  

  .اعتبار ىذه المفاىيـ كالمبادئ كالطرائؽ كمكارد في خدمة الكفاءة 

 مّك النفسي لممتعّمـ، مع األخذ في االنسجاـ الخاّص بالماّدة أف يكّفؽ بيف مراحؿ الن

  .الحسباف تصّكراتو

  فّؾ عزلة مناىج المكاد بعضيا عف بعض كجعميا في خدمة مشركع تربكّم كاحد،  بدعـ

 .تشارؾ كتقاطع بيف مناىج مختمؼ المكاد

كؿ ىذه المستجدات التي جاءت بيا مناىج الجيؿ الثاني في الجانب المعرفي؛ جعمت مف مفتشي      

 ميـ االبتدائي يحممكف اتجاىات إيجابية نحكىا.التع

 العامةالنتائج الخاصة بالفرضية ومناقشة وتفسير 9 عرض رابعا

 ".ىيكمة مناىج الجيؿ الثانيالتعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك  مفتشي"يحمؿ  نص الفرضية9

لئلجابة عف  (IBM SPSS Statistics 20) 20بعد استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية اإلصدار رقـ      

ـّ االعتماد عمى نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة ؛ كذلؾ لتحديد طبيعة اتجاىات  ؛ىذه الفرضية مفتشي ت

 :التاليظيره الجدكؿ ي، كىذا ما ىيكمة مناىج الجيؿ الثانينحك التعميـ االبتدائي 
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 مفتشي التعميـ االبتدائي طبيعة اتجاىاتيبّيف نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة لتحديد  9(02الجدول رقم )
 (:لبلستبياف )الفرؽ بيف المتكسط الحسابي ألفراد العينة كالمتكسط الفرضي ىيكمة مناىج الجيؿ الثانينحك 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي

 102  ستبيافالمتكسط الفرضي لبل

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية قيمة "ت"
Sig.(bilatérale) 

122.04 15.47 10.84 69 0.000 

نبلحظ مف نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعبله أف قيمة االحتماؿ      
Sig.(bilatérale) كبالتالي فإننا نقبؿ فرض البحث، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000تساكم ،

 استبيافكبمقارنة المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى 
أعمى مف المتكسط الفرضي الذم  (122.04)كالذم بمغ  ىيكمة مناىج الجيؿ الثانياالتجاىات نحك 

التعميـ االبتدائي يممككف اتجاىات  مفتشيكعميو يمكف القكؿ بأف  ،(102)كالمقدر بػ  االستبيافيفرضو ىذا 
 .ىيكمة مناىج الجيؿ الثانيإيجابية نحك 

جيد مف خبلؿ القيـ التي الجيؿ الثاني تمحكرت بشكؿ منظـ ك كيمكف تفسير ىذه النتيجة، بأف مناىج      

الحفاظ عمى الديف اإلسبلمي ك  قادرا عمى إبراز صفات المكاطنة كاتباعحيث تجعمو  ؛تكفرىا لممتعمـ

ألساسية في كذلؾ يعتبر المحكر البيداغكجي الركيزة اي لمكطف كترسيخ مبادئ التاريخ، ك المكركث الثقاف

حيث  ؛كضعيات إشكالية مع تعدد مصدر المعرفةكيفية ىيكمة المعارؼ مف خبلؿ تشكيؿ كضعيات تعمـ ك 

متعمـ يبني المعارؼ بنفسو؛ كىذا ما يجعؿ المعمـ تجعؿ الكذلؾ ، ك ال تقتصر عمى الكتاب المدرسي فقط

ج اىيصبح ىذا األخير محكرا لمعممية التعميمية مقارنة بالمنمكجو فقط كالمتعمـ يبني المعرفة بنفسو؛ ك 

أم  ؛ال يزيد عنياكؿ آلي ال يستطيع أف ينقص منيا ك المعمـ يقدـ المعرفة بش تجعؿالسابقة التي كانت 

كىذا األخير يعّد  محكر العممية التعممية كالمتعمـ يحفظ المادة الدراسية  ؛ب المدرسييتقيد بما جاء بو الكتا

مناىج الجيؿ الثاني ركزت كذلؾ در عمى استيعاب المعارؼ أـ ال، ك ف كاف المتعمـ قاإفقط بدكف مراعاة 

      .متداخمةحدة مفاىيمية متناسقة ك عمى المحكر المعرفي بشكؿ كبير حيث أصبحت المعارؼ في ك 
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 خاتمة9 

نستخمص مما سبؽ أف كزارة التربية الكطنية في الجزائر عمى غرار باقي الدكؿ األخرل لجأت إلى      

تطكير مناىج المنظكمة التربكية الجزائرية بحيث تككف في قمة المنظكمات التربكية العالمية الفعالة، كلقد 

يعتبراف مف المصادر التي ساىمت في بناء سعت المجنة الكطنية لممناىج إلى إصدار مرجعيف أساسييف 

نيما اإلصبلح عانبثؽ ؛ ك الدليؿ المنيجي لممناىج: المرجعية العامة لممناىج ك يتمثبلف في كالمذاف المناىج

  .2017 – 2016الذم طبؽ مع بداية العاـ الدراسي المتمثؿ في مناىج الجيؿ الثاني ك التربكم 

عالجة النقائص كالثغرات التي ظيرت في مناىج الجيؿ األكؿ، فمناىج الجيؿ الثاني تيدؼ إلى م     

تعزيز المقاربة بالكفاءات مف حيث ىي مقاربة بيداغكجية، فالمحاكر التي بنيت مف خبلليا إضافة إلى 

تجعؿ المتعمـ يبني ككنيا  ؛متكاممة فيما بينيافي جكىرىا محاكر مرتبطة كمتسقة ك ىذه المناىج ىي 

إلى اختيار تجعؿ المعمـ يمجأ ككذلؾ  ؛عده عمى اقتناء مصادر معرفية أخرلتساالمعرفة بنفسو، ك 

 طرائؽ مختمفة تتناسب مع المادة الدراسية. ك كضعيات 

المكجو األكؿ تنفيذ ىذه المناىج، باعتباره م يسعى دائما عمى سيركرة تطبيؽ ك فالمشرؼ التربك       

مف خبلؿ إتباع مجمكعة مف األساليب الممكنة  المناىجطريقة تطبيؽ ىذه لممعمميف كتدريبيـ عمى كيفية ك 

 ك المتكفرة في عممو. 

باعتباره أحد العناصر مناىج الجيؿ الثاني يعتبر ضركرم جدا ىيكمة فاتجاه المشرؼ التربكم نحك      

الجيؿ  كما تـ الكصكؿ إليو مف نتائج في دراستنا الحالية برر فعالية مناىجالمنظكمة التربكية،  الفاعمة في

محاكر ىيكمتيا )المحكر القيمي، المحكر البيداغكجي، اتجاىات إيجابية نحك الثاني؛ مف خبلؿ تككيف 

 المحكر المعرفي( مف قبؿ مفتشي التعميـ االبتدائي بكاليتي غميزاف كمستغانـ. 
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 االقتراحات9

 انبثقت عمى ضكء نتائج الدراسة االقتراحات التالية:

 ابية تمس مناىج الجيؿ الثاني مف أجؿ إزالة الغمكض الذم يكتنفيا.ضركرة القياـ بدراسات مش 

  ،محاكلة تبسيط ما جاءت بو مناىج الجيؿ الثاني؛ لتسييؿ أجرأتيا مف قبؿ القائميف عمى تنفيذىا

 مييف.يككذا لفيميا مف قبؿ الباحثيف األكاد

 بيف الجامعة كمؤسسات التربية كالتعميـ مف أجؿ إثراء البحث األكاديمي كالعمؿ بالنتائج  التنسيؽ

 المتكصؿ إلييا كتجسيدىا عمى أرض الكاقع بما يخدـ جميع األطراؼ.



 

 كامئة إملرإجع



 

    قائمة المراجع9

(، عمـ النفس الصناعي بحكث عربية كعالمية، دار النيضة 1985أبك النيؿ، محمد الّسيد ) -1

 العربية لمطباعة ك النشر، بيركت.

ناشركف  التربكم )مفاىيـ، كاقع، آفاؽ(، دار البداية(، اإلشراؼ 2009أبك غريبة، إيماف ) -2

 كمكزعكف، عماف.

ثانكم نحك المناىج الدراسية الجديدة كدافعيتيـ (، اتجاىات أساتذة التعميـ ال2011بحرم، عبمة ) -3

 لئلنجاز، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر . 

(، اإلشراؼ التربكم )أنماط كأساليب(، مؤسسة حمادة لمنشر 2002البدرم، إبراىيـ عدناف ) -4

 كالتكزيع، األردف. 

تعميـ المتكسط (، مدل فاعمية اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر أساتذة ال2018بف عمة، رابحة ) -5

، جامعة عبد  كفؽ مناىج الجيؿ الثاني، شيادة ماستر في عمـ النفس تخصص تعميمية العمـك

 الحميد بف باديس، مستغانـ )الجزائر(.

 ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،2(، عمـ النفس االجتماعي، ط2011بني جابر، جكدة ) -6

 األردف. 

 االجتماعي، دار الفكر العربي، القاىرة.  (، عمـ النفس1954البيي، السيد فؤاد ) -7

سحاؽ، الفرحاف ) -8 (، المناىج التربكية، الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ، 2009تكفيؽ، مرعي كا 

 مصر. 

، 2(، مفاىيـ أساسية في عمـ النفس االجتماعي ، ط2006، الياشمي )جابر، نصر الديف كلككيا -9

 دار اليدل لمطباعة كالنشر، عيف ميمة )الجزائر(. 



 

(، مدخؿ عمـ النفس االجتماعي، دار الثقافة 2009جاسـ، محمد العبيدم كمحمد، باسـ كلي ) -10

 لمنشر كالتكزيع، عماف.

النظرية ك التطبيؽ، مكتبة أنجمك المصرية، (، عمـ النفس االجتماعي بيف 2003الجبالي، حسف ) -11

 مصر.

(، اتجاىات العمانييف نحك اإلرشاد األسرم 2013جمندل، بف مسعكد بف سيؼ العرابي ) -12

كالزكاجي في ضكء المتغيرات، رسالة ماجيستر في التربية تخصص اإلرشاد النفسي، جامعة أـ 

 القرل. 

في مرحمة التعميـ االبتدائي، دار اليدل،  ( ،الدليؿ البيداغكجي2012حثركبي، محمد الصالح ) -13

 الجزائر. 

(، اتجاىات أساتذة التعميـ االبتدائي نحك مناىج الجيؿ الثاني، مذكرة تخرج لنيؿ 2017حّدة، نش ) -14

 شيادة ماستر، جامعة محمد بكضياؼ المسيمة )الجزائر(.

اإلشراؼ  ( ، اتجاىات حديثة في2006حسف، سبلمة عبد العظيـ  كعكض اهلل، سميماف ) -15

 التربكم، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، عماف )األردف(. 

(، اإلشراؼ التربكم، دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع، 2003الخطيب، إبراىيـ ياسيف كأمؿ، الخطيب ) -16

 عماف )األردف(. 

(، سيككلكجية العبلقات بيف الذات كاالتجاىات، دار النيضة 1992دكيدار، عبد الفتاح ) -17

 .الجامعية، بيركت

( ، عمـ النفس االجتماعي أصكلو كمبادئو، دار المعرفة الجامعية، 2006دكيدار، عبد الفتاح ) -18

 علم النفس االجتماعً أصوله و مبادئه، )د.ط(،   (،  2116، ) اإلسكندرية )مصر(. 

(، اإلشراؼ التربكم )كاقعو، آفاقو المستقبمية(، دار المناىج لمنشر 2006رافدة، الحريرم ) -19

 عماف )األردف(.  كالتكزيع،



 

(، السمكؾ االجتماعي لمفرد ك أصكؿ اإلرشاد النفسي، مكتبة 1965زيداف، محمد مصطفى ) -20

 النيضة المصرية، القاىرة. 

 (، القياس النفسي بيف النظرية ك التطبيؽ، دار الفكر العربي، القاىرة. 1992سعد، عبد الرحماف ) -21

عميـ الثانكم نحك اإلصبلح التربكم في (، اتجاىات أساتذة الت2011سمطاني، عبد الرزاؽ ) -22

 الجزائر، رسالة ماجيستر، جامعة قسنطينة )الجزائر(. 

 (، عمـ النفس االجتماعي، دار الفكر العربي، مصر. 1999السيد، فؤاد كسعد، عبد الرحماف ) -23

( ، اتجاىات أساتذة المرحمة المتكسطة نحك استخداـ الحاسكب في التعميـ 2016شرقية، نكاؿ ) -24

المتكسط، مذكرة تخرج لننيؿ شيادة الماستر في عمـ النفس تخصص تعميمية العمكـ، جامعة عبد 

 الحميد بف باديس، مستغانـ )الجزائر(.

 3مجمة جامعة دمشؽ، العدد(، االتجاىات مف منظكر عمـ االجتماع، 2012صديؽ، حسيف ) -25

( ، دليؿ المقاطع التعميمية، كزارة التربية الكطنية، ديكاف 2016ضيؼ اهلل، محمد كآخركف ) -26

 المطبكعات المدرسية، الجزائر. 

(، اإلشراؼ التربكم )أىدافو، أسسو، أساليبو(، دار الشركؽ لمنشر 2005الطعاني، حسف أحمد ) -27

 كالتكزيع، عماف )األردف(. 

 (، عمـ النفس االجتماعي، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، األردف.2009زيداف يكسؼ )العتكـ،  -28

،  2(، أسس اإلدارة التربكية كالمدرسية كاإلشراؼ التربكم، ط1998عبد الرحماف كآخركف )عدس،  -29

 دار الفكر لمنشر، عماف )األردف(. 

 ،  لبناف.(، عمـ النفس االجتماعي، دار الكتب العممية1996عكيضة، محمد كامؿ ) -30

31-  

، المؤسسة الجامعية لمدراسات، 2(، قامكس عمـ االجتماع، ط2006غيث، محمد عاطؼ ) -32

 األردف.   



 

(، تقييـ عممية اإلشراؼ التربكم في مرحمة التعميـ االبتدائي حسب أراء 2008قرساس، الحسيف ) -33

معة منتكرم المدرسيف، شيادة ماجستير في عمـ النفس التربكم، تخصص تقييـ أنماط التككيف، جا

 قسنطينة )الجزائر(.

( ، مناىج الجيؿ الثاني مف التصميـ إلى التنفيذ، المجنة الكطنية 2016لكصيؼ، عبد اهلل ) -34

 لممناىج، كزارة التربية الكطنية، الجزائر . 

(، كاقع تككيف مفتش التعميـ االبتدائي لمغة العربية مف كجية نظرىـ، 2017مكالم، مختار ) -35

، جامعة عبد الحميد بف مذكرة تخرج لنيؿ ش يادة الماستر في عمـ النفس تخصص تعميمية العمـك

 باديس، مستغانـ )الجزائر(.

، مركز اإلسكندرية لمكتاب، 3(، سيككلكجية النمك، ط 2003ميخائيؿ، معكض خميؿ ) -36

 اإلسكندرية. 

، الديكاف ( ، دليؿ المعمـ كتاب السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي2016نايت، طيب سميماف ) -37

 الكطني لممطبكعات المدرسية. 

 . 2كط 1(، البرنامج الدراسي لمفتشي التربية كالتعميـ األساسي، ط1999كزارة التربية الكطنية ) -38

 .2كط  1(، البرنامج الدراسي لمفتشي التربية ك التعميـ األساسي، ط 2001كزارة التربية الكطنية ) -39

(، اإلطار العاـ لمكثيقة المرافقة لمناىج التعميـ االبتدائي، المجنة 2016كزارة التربية الكطنية ) -40

 الكطنية لممناىج. 

(، ممخص مناىج الطكر األكؿ مف مرحمة التعميـ االبتدائي، المجنة 2016كزارة التربية الكطنية ) -41

 الكطنية لممناىج. 

 مة التعميـ االبتدائي، المجنة الكطنية لممناىج. (، مناىج مرح2016كزارة التربية الكطنية ) -42
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 ( 9 يوضح االداة المستعممة في البحث 9  10الممحق رقم ) 

 السيدات ك السادة مفتشي التعميـ االبتدائي : 

ٌتعلق االستبٌان الذي بٌن أٌدٌكم باتجاهاتكم نحو هٌكلة مناهج الجٌل الثانً من حٌث المحور   

القٌمً، حاولوا أن تختاروا لكل بند إجابة واحدة من البدائل  البٌداغوجً، والمحور المعرفً، والمحور

، مع العلم أنه ال الخمسة ) موافق بشدة، موافق، محاٌد، غٌر موافق، غٌر موافق بشدة( ما تروه مناسبا

توجد إجابة صحٌحة وأخرى خاطئة، فاإلجابة الصحٌحة هً التً تناسبكم و تتناسب مع رأٌكم و تعتقدون 

 أنها صحٌحة من وجهة نظركم. 

 

 ( أمام اإلجابة التً تمثل رأٌك بالفعل أو ما تراه مناسبا . ×فقط ضع عالمة )

 إال لغرض البحث العلمً فقط . و نحٌط سٌادتكم علما أن هذه المعلومات لن تستخدم

 

                                                               انثى                     ذكر   الجنس :  

                                      مفتش اإلدارة                  مفتش المواد                       التخصص :

             سنوات   11أكثر من   سنوات        11 – 13سنوات           13أقل من   الخبرة    :     

 المؤهل العلمً :    لٌسانس          ماستر           شهادات أخرى          .................

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مكافؽ أرل أف مناىج الجيؿ الثاني تتمحكر حكؿ ما يمي الرقم
 بشدة

غير  محاٌد موافق
 مكافؽ

غٌر 
موافق 
 بشدة

       اإلسبلـتربية الفرد عمى مبادئ  إلىتسعى  11

      مبنية عمى البنيكية ك البنيكية االجتماعية  12

      بنيت كفؽ التنظيـ المنطقي لممعارؼ  13

      تنمي القيـ المستمدة مف مككنات اليكية الكطنية  14

      تتنكع فييا األنشطة التربكية   15

       أبعادىابنيت كفؽ نسؽ يراعي المعرفة بكؿ  16

      التحمي بركح التعاكف ك التضامف  إلىتدعك  17

      التنكيع في استخداـ الكسائؿ التعميمية  إلىتدعك  18

      مراعاة خصكصيات المادة التعميمية  إلىتسعى  19

      تدعك لنبذ العنصرية تحكم مكاضيع  11

      تراعي الفركؽ الفردية  11

      احتراـ منطؽ بناء المعرفة  إلىتدعك  12

      تنمية االنتماء الحضارم  إلىتسعى  13

      تركز عمى كفاءات المكاد ك الكفاءات العرضية  14

      تنطمؽ مف تصكرات التمميذ لبناء الكفاءة  15

      المساىمة في الحفاظ عمى البيئة  إلىتدعك  16

      نياية الطكر  إلىمعينة مف بداية الطكر  أىداؼكضع  إلىتسعى  17

      خاصة بالمادة  أكاديميةاستخداـ مصطمحات  إلىتسعى  18

المساىمة في المبادرات االيجابية ك التضامف في محيط  إلىتدعك  19
 المدرسي ك االجتماعي 

     

      تركز عمى منطؽ التعمـ  21

      المضمكف المعرفي لممكاد مستمد مف الكاقع المعيشي لممتعمميف  21

      احتراـ الرمكز الكطنية  إلىتدعك  22

      التدرج في تقديـ المعرفة لمتمميذ كفؽ عمره العقمي  إلىتسعى  23

      المعرفي لممتعمـ في بناء المعارؼ الجديدة  تراعي المستكل 24



 

       اآلخريفالحكار ك التعايش السممي مع  أساليبانتياج  إلىتدعك  25

      التقكيـ  أشكاؿك  أنماطتنكيع  إلىتدعك  26

      تركز عمى مككنات اليكية الكطنية الجزائرية  27

      لمتعمـ  كأساسترتكز عمى حؿ المشكبلت  28

      تنمي القيـ العالمية  29

      مصادر المعرفية التنكيع في تكظيؼ  إلىتدعك  31

تدعك إلى اكتساب القيـ مف اليكية الكطنية المرجعية ) اإلسبلـ، العركبة،  31
 االمازيغية ( 

     

      تدعك إلى بناء جياز لممعالجة البيداغكجية  32

      تعرؼ بمؤسسات الدكلة الجزائرية  33

      تعرؼ بالمكركث الثقافي لؤلمة الجزائرية  34

 

 

 



92 
 

 رخصة التربص الخاصة بالدراسة االستطبلعية ) مفتشي كالية غميزاف(. (119)الممحق رقم 
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 رخصة التربص الخاصة بالدراسة االستطبلعية )مفتشي كالية مستغانـ(. (129)الممحق رقم 
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 رخصة التربص الخاصة بالدراسة األساسية )مفتشي كالية غميزاف(. (129الممحق رقم )
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 رخصة التربص الخاصة بالدراسة األساسية )مفتشي كالية مستغانـ(. (139الممحق رقم )
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 النتائج الخاصة بالفرضية األكلى (149الممحق رقم )

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 72075, 6,03022 48,8857 70 القٌمً

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 42 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 8,3236 5,4479 6,88571 000, 69 9,554 القٌمً

 

 الثانيةالنتائج الخاصة بالفرضية  (159الممحق رقم )

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 75990, 6,35779 45,3143 70 البٌداغوجً

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 36 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 10,8302 7,7983 9,31429 000, 69 12,257 البٌداغوجً
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 الثالثةالنتائج الخاصة بالفرضية  (169الممحق رقم )

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 62144, 5,19932 27,8429 70 االمعرفً

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 24 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 5,0826 2,6031 3,84286 000, 69 6,184 االمعرفً

 

 العامةالنتائج الخاصة بالفرضية  (179الممحق رقم )

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 1,84878 15,46800 122,0429 70 الكلٌة

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 102 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 23,7311 16,3546 20,04286 000, 69 10,841 الكلٌة
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