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..." و بالوالدين إحسانا : " إلى من أوصى هللا عز وجل بطاعتهما في قوله  ..." و بالوالدين إحسانا : " إلى من أوصى هللا عز وجل بطاعتهما في قوله 

إلى من حممتني و هنا عمى وهن ، إلى من الجنة تحت قدميها ، يا من استطعت بفضل إلى من حممتني و هنا عمى وهن ، إلى من الجنة تحت قدميها ، يا من استطعت بفضل 

حدسها وصفاء قمبها و كفاحها المتواصل أن أتعمم ما لم أتعممه من  الكتب و في المدارس و في حدسها وصفاء قمبها و كفاحها المتواصل أن أتعمم ما لم أتعممه من  الكتب و في المدارس و في 

" خديجة " الجامعات،  يا منبع الدفء و الحنان أمي الطيبة   " خديجة " الجامعات،  يا منبع الدفء و الحنان أمي الطيبة  

إلى من يحمل المشاعر الراقية و يرفعني إلى النجاح  إلى من يحمل المشاعر الراقية و يرفعني إلى النجاح  

إلى من عممني اإليمان باهلل والثقة بالنفس و العمل بصدق و إخالص و القدرة عمى إلى من عممني اإليمان باهلل والثقة بالنفس و العمل بصدق و إخالص و القدرة عمى 

" عبد القادر"مواجهة الصعاب من أجل ازدهار حياتي أبي الغالي  " عبد القادر"مواجهة الصعاب من أجل ازدهار حياتي أبي الغالي 

بات فضمكما عميا عظيما جدا إال يقدر بثمن و حبكما صحائف تشع من قمبي وعقمي بات فضمكما عميا عظيما جدا إال يقدر بثمن و حبكما صحائف تشع من قمبي وعقمي 

. أدامكما هللا ، و أطال عمركما . أدامكما هللا ، و أطال عمركما 

عبد " "دمحم " إلى من أممي يزداد بحبهما إلى من شاركوني حنان والديا أخوتي األعزاء  عبد " "دمحم " إلى من أممي يزداد بحبهما إلى من شاركوني حنان والديا أخوتي األعزاء 

". نوال"، " حميد"، "ياسين "، " مميكة"، "حكيمة" ، " الرحمن  ". نوال"، " حميد"، "ياسين "، " مميكة"، "حكيمة" ، " الرحمن 

هاني، سوسن، عماد، وائل، " سإلى هبة هللا لخمقه و زينة الحياة الدنيا ، البراعم الصغار  هاني، سوسن، عماد، وائل، " سإلى هبة هللا لخمقه و زينة الحياة الدنيا ، البراعم الصغار 

". وليد، نسرين، نور هدى، فريال، دمحم أمين ، شيماء، هاجر ". وليد، نسرين، نور هدى، فريال، دمحم أمين ، شيماء، هاجر 

إلى من كانت قريبة مني طول الوقت و شاركوني  انجاز مذكرة التخرج متمنية لهم كل إلى من كانت قريبة مني طول الوقت و شاركوني  انجاز مذكرة التخرج متمنية لهم كل 

. النجاح و التوفيق. النجاح و التوفيق

 إلى من عشت معهن معظم سنين حياتي و قاسمنني الحموة و المّرة  إلى من عشت معهن معظم سنين حياتي و قاسمنني الحموة و المّرة 

" عدة"إلى كل من يحمل لقب  " عدة"إلى كل من يحمل لقب 
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 :ق ال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

 "من لم يشكر الناس لم يشكر هللا" 
 صدق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

 علينا  ننمه و  أكرر أكرا يليي  بجله و  مالهه و  نلل و  نلم على  نينا  الحمد هلل الذي تفضل
 دمحم صلى هللا عليه و سلم الذي جاء  الهدى و النيا ات

   كامل المودة و االمتنان و التقدير و االحترام  توجه  الشكر الخاص إلى األستاذ كامل المودة و االمتنان و التقدير و االحترام  توجه  الشكر الخاص إلى األستاذ أكر  أكر           
التل ساعد ل و  عا تل فل إ باز هذا النحث  كل تف ا ل " غنرينل منطفى" المشرف  . . التل ساعد ل و  عا تل فل إ باز هذا النحث  كل تف ا ل " غنرينل منطفى" المشرف 

       تقدم  بجيل الشكر إلى  ل من ساعد ل ووجهنل من  نيد  و من قريي إلى  األستاذة  
"  لكرد دمحم" و" " سيننان ف اطمل زهراء" و"  وقوعيش مغنيلة  عليلش ف ل"الف االل  الد تورة  

القدوتل ومنا دتل على هذا النحث و  " عليلش ف لل"  خنوص  ستاذة" ستاذ عند الهادي  "و
التل  عطتنل من وقتها و جهدها و علمها الشلء الككيره و التل  ا ن لتوجيهاتهما الناانل و  
 رااهم النديدة  حنن األألره ف لهما منل ججيل الشكر سااج هللا  ن يبجيهما عنل  ير البجاء  ما  
 تقدم  بجيل الشكر إلى  عضاء لبنل المناقشل الموقرة و إلى  ل من تفضل  مناعدتل  ر ي  و  

 . مشورة  و  توفير الكتي و المراجع التل يتطلنها النحث
 ما  أكر مديريل التر يل و إدارة المدارس التل فتت لل   وا هما  جراء الدراسل الميدا يل دون  
 ن   نى  ساتذة عينل الدراسل على مناعدتهم لل فل إجراء هذا النحثه و  ذا إلى  ل زميجتل  

 ه 
 . و   يرا ف ا ل  ستغفر هللا النظيم و  توب إليه من  ل زلل و  طأ              
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: ممخص

التعميم طبيعة اتجاهات األساتذة التعميم االبتدائي نحو دور هدفت هذه الدراسة إلى التعرف عمى    

، ولتحقيق األهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج التحصيل الدراسيفي تحسين التحضيري 

الوصفي، واختيرت عينة من األساتذة التعميم االبتدائي بالمدرستي بمبشير حمو والمدرسة موساوي ميمود 

أستاذا تم تصميم من طرف  (27)، حيث تكونت من2018/2019 بوالية مستغانم 1تابعة لمقاطعة 

الطالبة، وأما األدوات الدراسة فتمثمت االستبيان لقياس االتجاهات اتجاهات التعميم االبتدائي نحو دور 

عمى فقرة ، وقد اعتمدت الباحثة  (35)، يتكون من التحصيل الدراسيفي تحسين التعميم التحضيري 

  وأساليب إحصائية المعتمدة عميها التكرارات والنسب المؤوية spss20الحزمة اإلحصائية برنامج 

 : وكانت النتائج كالتالي (مان وتني يو )واختبار

التحصيل في تحسين التعميم التحضيري ألساتذة التعميم االبتدائي االتجاهات االيجابية  نحو دور - 

 .الدراسي

التعميم لألساتذة التعميم االبتدائي نحو دور  االتجاهات  في ذات دالة اإلحصائيةيوجد فروو ال  - 

.   تعزى في متغير الجنسالتحصيل الدراسيفي تحسين التحضيري 

التعميم لألساتذة التعميم االبتدائي نحو دور  االتجاهات  في ذات دالة اإلحصائيةيوجد فروو ال -

.   المستوى التعميمي تعزى في متغيرالتحصيل الدراسيفي تحسين التحضيري 

التعميم لألساتذة التعميم االبتدائي نحو دور  االتجاهات في ذات دالة اإلحصائية يوجد فروو ال - 

.   خبرة المهنية تعزى في متغيرالتحصيل الدراسيفي تحسين التحضيري 

: الكممات المفتاحية

. (التحصيل الدراسياألستاذ التعميم االبتدائي، االتجاهات، التعميم التحضيري،  )
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Abstract: 

The aim of this study was to identify the nature of the attitudes of primary 
education teachers toward the role of preparatory education in improving 
scholastic achievement . To achieve the objectives of the study, the 
researcher used the descriptive approach. A sample of teachers was 
selected for primary education at the schools of Belbechir Hamou and 
Musawi Meloud of district 1 in Mostaganem State 2018/2019. Where it 
consisted of (27) professors designed by the student. The study tools 
consisted of a questionnaire to measure trends in primary education trends 
towards the role of preparatory education in improving scholastic 
achievement. Consists of (35) paragraph, the researcher has adopted the 
statistical package program spss20 And statistical methods based on 
repetitions and percentages and the test (Man and Tiny Yu) The results 
were as follows: 

-Primary education teachers have positive attitudes towards the role of 
preparatory education in improving scholastic achievement. 

- There are no statistically significant differences in attitudes of primary 
school teachers toward the role of preparatory education in improving 
scholastic achievement attributable to the sex variable. 

- There are no statistically significant differences in the attitudes of primary 
school teachers towards the role of preparatory education in improving 
scholastic achievement attributable to the variable education level. 



 ه
 

- There are no statistically significant differences in attitudes of primary 
education teachers toward the role of preparatory education in improving 
scholastic achievement attributable to the variable professional experience. 

- key words: 

Preparatory education, primary education teacher, trends, academic 
attainment). 
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13 
 

  :مقدمة

ن برعاية الطفل بما في ذلك فئة ذلك فئة اآلباء والمربين المتخصصين بدراسة يي    لقد زاد المعن

 تشيد لو العصور السابقة مثيال وال شك في أن االىتمام يرجع إلى إدراك المعنيين لمالطفولة ازدياد 

لقيمة مرحمة الطفولة وتقدير، منيم ليا بعد أن تأكدت لدييم نتائج الدراسات السيكولوجية خاصة 

 وىذا مناقضة لما كان سائدا من أخطاء ألراء مؤداه أن ،ة العمميةظالتجريبية منيا والقائمة عمى المالح

 فقد كان الظن قديما إن الطفل خالل مراحل نموه ،الطفل ما ىو إال صورة مصغرة لإلنسان الراشد

المتعاقبة يتطمب عناية بحاجاتو النفسية واالنفعالية واالجتماعية إلى جانب حاجاتو الفيزيولوجية وقدراتو 

 الفرصة الكافية لمعب والحركة إتاحةك وجوب لالعقمية التي تستمزم توجييا صائبا ويستدعى األمر كذ

 فالطفل اليادئ طيمة ،والتنفيس عن فائض الطاقة لديو فمن الخطأ أن نطمب من الطفل أن يكون جامدا

ألن  الوقت البد من النظر في أمره لكنو ليس بالضرورة دوما القياس عمييا كقاعدة، بل النظر في أمره

كل طفل بأمس الحاجة إلى من يوجيو توجييا صائبا كمرجع يعود إليو ككائن مستقل بذاتو وشخص 

 من حياة الطفل تتميز بكثير من التغيرات في الخبرة والتجربة الني يكتسبيا ىمتميز ألن السنوات األول

 سبيل المثال الذىاب إلى ىالطفل أول األمر وسط أسرتو ليمتقي بعد ذلك خبرات خارج محيطو وعل

المدارس التحضيرية التي تتيح لو الفرصة باالتصال مع أقرانو من األطفال لُيَكوَن عالقة اجتماعية 

المنطمق أردنا أن نخوض في التعميم التحضيري وعالقتو ىذا ن م و،ويشترك معيم في نشاطات مختمفة

بالتحصيل الدراسي، والذي انتيجنا في دراستو المنيج الوصفي، لكي يكون سندا تربويا لتقريب وتوحيد 

االختبارات التربوية لدى فئة المربين التي تنشط في فضاءات التربية التحضيرية والتأكيد من خاللو 

عمى ضرورة انسجام الممارسات التربوية في ىذا الحقل التربوي اليام، ولقد تمت معالجة ىذا الموضوع 

و قسم تطبيقيا من خالل الفصول التي يمكن   وقد احتوى بحثنا ىذا إلى قسمين ىما التي قسم نظريا



 مقدمة الدراسة
 

14 
 

:   عرضيا فيما يمي

الباحثة تقديم البحث حيث حددت فيو  مدخل الدراسة الذي تناولت فيويحتوي عمى  :: األولالفصل

إشكالية البحث وفرضياتو العامة والفرعية، كما تم التطرق إلى دوافع اختيار ىذا البحث وأىميتو 

. واألىداف المرجوة منو، وكذا تم تحديد المفاىيم اإلجرائية لمدراسة

 مفيوم التعميم التحضيرية، وتعرضت : فيو التعميم التحضيري والتعميم األساسييتناول :الفصل الثاني

تطور و التعميم التحضيري في العصور القديمة والوسطى وعند العرب والمسممين والحديثة، التطورفيو 

كما نتطرق إلى تطور التعميم التحضيري في  التعميم التحضيري في العالم في العالم الغربي والعربي،

باإلضافة إلى ىذا الفصل فقد تطرقنا إلى الجزائر مرت بمرحمتين قبل االستقالل ومرحمة بعد االستقالل 

. التعميم األساسي وأىدافو ومميزاتيا وأسباب ظيور المدرسة أساسية

 يضم نمو الطفل في مرحمة التعميم التحضيري، وخصائص نموه، مع التطرق إلى :الثالفصل الث-

. تكوين المفاىيم خالل مراحل النمو المختمفة

ومفاىيمو والعوامل المؤثرة فيو ، واألخير في القسم النظري يضم التحصيل الدراسي : الرابعالفصل

. والحمول المقترحة

: الجانب التطبيقي وخصصنا له الثالثة الفصول: القسم الثاني- 

، واليدف االستطالعية المنيجية لمدراسة الميدانية ويضم الدراسة اإلجراءات يشمل :لخامسالفصل ا

منيا التأكد من مدى صالحية ودقة أداة البحث، ومعرفة خصائص المجتمع األصمي لمعينة، 

ومواصفاتو ومعرفة مدى وضوح بنود األداة وصدقيا وثباتيا باالعتماد عمى بعض األساليب اإلحصائية 

. لمتحقق من مدى صالحية الفرضيات
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يعتبر أخر فصل تضمنتو دراستنا تطرقت فيو الباحثة إلى عرض نتائج الدراسة  :سادسالفصل ال

 نتائج الدراسة عمى ضوء الدراسات ةناقش الباحثت وفيو .وتفسير ومناقشة نتائج فرضيات الدراسة

 تعميم النتائج المحصل عمييا عمى المجتمع األصمي لمعينة من خالل ما احتوى إمكانيةالسابقة مع 

  ،ثم يتبع البحث بالخالصة العامة التي تبرز فييا نتائج البحث مبرزا أىمية الموضوع عميو ىذا الفصل،

واختتمت دراستنا بخاتمة عامة، تضمنت االستنتاج العام ألىم النتائج المتوصل إلييا، معتقدي معظم 

 .االقتراحات التي تتخذ المجاالت التربوية بفتح مجاالت لدراسات أخرى 

 .   وفي األخير عرضت مختمف المراجع والمالحق التي اعتمدت عمييا الباحثة في انجاز دراستيا
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:  إشكالية البحث-1

   تعتبر التربية التعميم من المواضيع البالغة األىمية التي تحتاج إلى الدراسة وعناية كبيرة نظرا 

ألىميتيا في الحياة الفرد، فالتربية تساعد الفرد عمى النمو السميم بكل ما تحممو ىذه األخيرة من معاني 

. الخمقية والوجدانية والجمالية واالجتماعية والوطنية

   باعتبار أن التعميم ىو عممية مستمرة تبدأ مع نمو الطفل وتالزمو طوال حياتو فيكتسب من خالليا 

عدة معارف وميارات وعمى ىذا األساس نجد أن التعميم التحضيري أمر في غاية األىمية يدفع 

بالعممية التربوية إلى األمام فيو يعتبر عممية تحضيرية لمطفل تساىم فييا المربية أو األم في تكوين 

. شخصيتو وتنمية قدراتو وتييئتو إلى الدخول في مرحمة جديدة وعالم جديد لم يعتد عميو من قبل

 سنوات واكتسابو لمواد عممية تمكنو 05   وتتمثل  ىذه المرحمة في دخول الطفل إلى المدرسة في سن 

من الفيم والتحصيل الدراسي الجيد الذي لو عالقة وطيدة بااللتحاق الطفل في السنوات األولى من 

عمره إلى المؤسسات التربوية، بحيث تساىم ىذه األخيرة بشكل وباألخر في العممية التربوية والتعميمية 

. لمطفل، فالسنة األولى االبتدائي تعد مرحمة من مراحل لتعميم األساسي 

   فنظرا ألىمية الطفولة المبكرة في تكوين شخصية الفرد، فقد أىتم العمماء منذ قديم الزمان بدراسة 

خصائصيا واحتياجاتيا وعمموا عمى توفير الفضاء والجو المالئم لنمو الطفل في ىذه المرحمة، كما أن 

ىذه المرحمة ما زالت تثير اىتمام الباحثين ليذا نجد ىناك مجموعة من البحوث أجريت في العديد من 

الدول لتبيان أىمية ىذه المرحمة، وكيفية التكفل بيا وأىمية البرامج المقدمة لمرحمة الطفولة المبكرة 

ونحن ىنا سنقدم بعض الدراسات السابقة لبحثنا و البحوث العممية التي تطرق إلييا بعض الباحثون 

بي روبواسون حيث -حول التعميم التحضيري وتأثيره عمى التحصيل الدراسي وىذا ما أشار إليو دراسة أ
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أكد انو عند تطبيق البرامج التعويضية في المدرسة التحضيرية يمكن أن تساعد إلى حد ما في تكثيف 

. (43: 1983بينورة ،)األوالد واكتساب الميارات الالزمة لتعمم القراءة 

بحث أجريت في 500، حيث استخمص فيو نتائج 1969   وكما أشارت  الدراسة أزون سجولند عام 

أنحاء مختمفة من العالم لمعرفة مدى تأثير الروضة عمى النمو األطفال عامة ،والنمو المعرفي 

خاصة،وأثبت نتائج ىذه البحوث األثر اإليجابي الواضح لمروضة تطور النمو العقمي وتكوين المفاىيم 

. (48- 47 :1984بوشنة ،)والقدرة االبتدائية 

 والتي BLOOM   وقد أوضحت دراسة بموم فبعد الدراسات التي توصل إلييا العالم النفس تأنيب 

أجراىا عمى األطفال يؤكد أىمية السنوات األولى من حياة الطفل، حيث أكد من خالل دراستو التي 

 من النمو العقمي يتم فييا بين الميالد والعام الرابع من عمره،%50أجراىا عمى الطفل ىذه المرحمة أن 

ويرى .11  :2009بورصاص ،)من النمو العقمي يتم فييا بين الرابع والثامن من حياة الطفل % 30

من الذكاء يحصل عمييا الطفل في السنوات الثامنة األولى مع مراعاة الظروف البيئية %80أن نسبة 

أن ىذه المرحمة من العمر يتمقى الطفل أنشطة مختمفة "بموم "ويضيف  واالجتماعية التي تحيط بو،

يؤثر التعمم فييا أثرا كبيرا وال يقصد في ىذه المرحمة التعميم السريع بل الوصول إلى تصحيح األخطاء 

من خالل دراستو التي أجراىا عمى الطفل وقد "بموم "التي تعودىا األطفال وأن النتائج التي توصل إلييا 

-47: 1984سعيد بوشنة ، )تعرف تأثير التعميم المبكر،إذ أنو ساىم في تطوير النمو الفكري لمطفل 

48)  .

 بعد التجربة التي أجراىا عمى األطفال التابعين لمدرسة في MOOR   نفس الشيء أكدتو دراسة مور 

إحدى األحياء الشعبية فقد الحظ أن التعميم المبكر يؤىل النمو الفكري ليؤالء األطفال الذين يعتبرون 

.  (16: 1983شارف وصالح، )محرومين اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا 
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 مجال الباحثين في بال تشغل ومازلت شغمت التي اإلشكاليات التعميم التحضيري من تعتبر  وليذا   

 مستويات إلى التالميذ أغمبية وصول ضمان كيفية يخص فيما مستمرة، خاصة بصورة النفس عمم

أىمية التعميم التحضيري وتأثيره عمى "وبالتالي يتمحور موضوع بحثنا حول  التعميم، من ومتقدمة عالية

، ومن خالل الدراسات السابقة التي انطمقت منيا دراستنا وعمى ىذا األساس قامت "التحصيل الدراسي

الباحثة بطرح التساؤالت انطالقا مما سبق ذكره التي تمثل محور إشكاليتا ومن ىنا تم طرح التساؤل 

   :الرئيسي التالي

 التعميم االبتدائي نحو التعميم التحضيري في تحسين التحصيل  األساتذةما طبيعة االتجاىات- 

الدراسي؟ 

: ويتفرع عن هذا السؤال التساؤالت الفرعية التالية

 التعميم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي تغزى  األساتذةىل يوجد فروق في االتجاىات-

متغير الجنس؟ 

 التعميم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي تغزى  األساتذةىل يوجد فروق في االتجاىات-

متغير المستوى التعميمي؟ 

 التعميم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي تغزى األساتذةىل يوجد فروق في االتجاىات -

متغير خبرة المينية؟ 
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: الفرضية العامة-2-1

 التعميم االبتدائي االتجاىات االيجابية نحو دور التعميم التحضيري في تحسين التحصيل ألساتذة

. الدراسي

 :الفرضيات الفرعية-2-2

التعميم التحضيري في تحسين دور نحو التعميم االبتدائي نحو ت األساتذة يوجد فروق في اتجاىا_ 

  .التحصيل الدراسي تعزى في متغير الجنس

في تحسين االبتدائي نحو التعميم التحضيري  نحو التعميم  األساتذةيوجد فروق في اتجاىات- 

 .التحصيل الدراسي تعزى في متغير المستوى التعميمي

في تحسين االبتدائي نحو التعميم التحضيري  نحو التعميم األساتذةىل يوجد فروق في اتجاىات - 

 .التحصيل الدراسي في تحسين التحصيل الدراسي تعزى في متغير خبرة المينية

 : دوافع اختيار موضوع الدراسة- 3

اعتبار مرحمة الطفولة متميزة، وألن الطفل في مرحمة التعميم التحضيري يكون قد اكتممت لديو قدرات - 

 .وميارات جديدة ولمتعرف عمى األدوات واألساليب التربوية المعتمدة عمييا في ىذا التعميم

 معرفة ما إذا كان يراعي فيو متطمبات نمو الطفل واحتياجاتو ولمتعرف عمى مختمف النشاطات التي -

 . يجرييا البرنامج

 .إرضاء لفضولنا أردنا معرفة أىمية التعميم التحضيري ومدى إعداده لمدخول المدرسي- 
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إلى طبيعة تخصصنا الذي يندرج ضمن عمم النفس  ألولى لدرجةبااإلضافة إلى ذلك تعود - 

المدرسي، ففضمنا أن يكون موضوع الدراستنا أحد مواضيع والمحاور الميمة ليذا التخصص المتمثل 

. في التعميم التحضيري في إعداد الطفل لمرحمة التمدرس

 :أهمية البحث -4

جاءت ىذه السنة التحضيرية بيدف إعداد األطفال لمدخول لممدرسة وتوفير البيئة المناسبة لضمان - 

نمو طبيعي ليم وكذلك لتعويض النقص الذي يعاني منو الطفل في البيت نتيجة الظروف المعيشية 

القاسية أو لكون بعض األولياء ذوي مستوى تعميمي أو ثقافي متدني ال يمكنيم إعانة أطفاليم عمى 

.    النمو وعمى اكتساب الخبرات والميارات والمعارف

مرحمة الطفولة ليس باألمر اليين ذلك ألنيا مرحمة ميمة جدا وشديدة الحساسية، وال يتسنى لنا إعدادىم 

 .وتنشئتيم إال باالىتمام بكل خصائصيم وجوانبيم المختمفة

 إلبراز وترسيخ فكرة ضرورة إنشاء مثل ىذه المؤسسات التربوية كمنطمق أساسي لتكوين شخصية -

الطفل كرجل الغد واستثمارىا لممستقبل،  

توضيح طبيعة النمو وخصائص طفل ما قبل المدرسة وعالقتيا بالنشاطات المبرمجة لو لمساعدتو - 

 .عمى نموه وعمى اكتساب المعارف والخبرات

تحديد أىمية التعميم التحضيري في إنماء مراحل نمو الطفل ما قبل المدرسة من خالل واالعتناء - 

 .بيذه المرحمة من النفسي والتربوي 

التعريف بالتعميم التحضيري ودوره في رفع التحصيل الدراسي، وضرورة تصميمو عمى كل أطفال ما - 

  .قبل المدرسة
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 :أهداف البحث - 5

 : تهدف هذه الدراسة إلى

التعميم االبتدائي نحو التعميم التحضيري في تحسين األساتذة  طبيعة االتجاىات التعرف عمى- 

 .التحصيل الدراسي

التعميم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي تغزى األساتذة فروق في االتجاىات ال الكشف عن - 

متغير الجنس 

 التعميم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي تغزى األساتذةفروق في االتجاىات الكشف عن ال- 

 .متغير المستوى التعميمي

التعميم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي تغزى األساتذة فروق في االتجاىات ال الكشف عن-

 .متغير خبرة المينية
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 : التعاريف اإلجرائية - 6

 سنوات، 04 سنوات وفي حاالت قميمة أطفال 05وىي تستقبل األطفال بعمر: التعليم التحضيري - 1

 .أي أطفال ما قبل سن التمدرس اإللزامي، وبإعتبره أن طفل فاعال في بناء معرفتو وتطوير قدراتو

ىم األساتذة الذين يعممون في وظيفة التعميم لدى وزارة التربية والتعميم : ابتدائيالتعليم  األساتذة-3
 سواء في األقسام المدمجة أو األقسام العادية و المبرمجين  والية مستغانم،بمدارس المرحمة االبتدائية 

 .2019-2018لسنة الدراسية 

بأنيا استعدادا نفسيا وتييؤ عقمي عصبي متعامل الستجابة السالبة أو الموجبة نحو :االتجاهات-4

والدرجة التي يتحصل عمييا .أشخاصا وموضوعا ومواقف أو رموز في البيئة تستشير فييا االستجابة

سمبي  (70-35)ضمن المجال  (النظري )األستاذ في ىذا المقياس محصورة ما بين المدى االفتراضي 

 .إيجابي (71-135)

ىو عبارة عن مقدار من الكفاءات و نتائج التي يتحصل عمييا تمميذ السنة  :التحصيل الدراسي-5

 .األولى ابتدائي إثناء الفصل الثاني 
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:تمهيد  

تعتبر الطفولة من أىم المراحل التي يمر بيا اإلنسان في حياتو، ففييا تشتد قابميتو لمتأثير بالعوامل    

المختمفة التي تحيط بو مما يبرز أىمية السنوات الخمسة في تكوين شخصيتو، بصورة تترك أثرىا فيو 

طيمة حياتو، وتجعل تربيتو في ىذه المرحمة أمرا اآلراء يستحق العناية البالغة، وان ىذا االىتمام بالطفل 

نما جاء نتيجة لتطور كثير من اآلراء واألفكار التربوية، من المربين عمى مر  وتغيير يحدث فجأة وا 

  .العصور

: تعرري التعميم التحضيري - 1

يمنح التعميم التحضيرؼ في مؤسسات موضوعية تحت الوصاية التربوية لموزير الموكل بالتربية 

والمقصود بالتعميم التحضيرؼ إعداد الطفل لمرحمة ما قبل المدرسة وتنشئتو قبل السن اإللزامي لمدخول ’

 تنمية قدراتو العقمية والجسمية والحركية لةلممدرسة وتمقيو بعض الخبرات والمعمومات إضافة إلى محاو

وثيقة تربوية مرجعية التعميم التحضيرؼ )والعناية الصحية ،وبعض مبادغ القراءة والكتابة والحساب 

. (06 :1990المعيد الوطني، 

فيو ييدف إلى تنمية الجوانب المعرفية لمطفل وأيضا الجوانب الميارية والوجدانية من خالل ما    

يختصو لو من أنشطة ويسعى إلى تطبيق بعض المبادغ التربوية والتعميمية، فتنمي لديو القدرات 

المغوية والحسابية والميارات االجتماعية وتغرس فييم العادات السميمة، كما تسمح لألطفال بتنمية كل 

. (186: 2003،المقامي وأخرون )إمكانياتيم، كما توفر ليم فرص النجاح في المدرسة والحياة 

 سنوات في حجات تختمف عن غيرىا 6-4ىي القسم الذؼ يقبل فيو األطفال المتراوح أعمارىم بين    

بتجييزاتيا ووسائميا  البيداغوجية، كما أنيا المكان المؤسساتي الذؼ تنظر فيو المربية لمطفل عمى أنو 
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بذلك استمرارية لمتربية األسرية تحضيرا لمتمدرس في المرحمة المقبمة  ما زال طفال وليس تمميذا وىو

. مكتسبا بذلك مبادغ القراءة والكتاب والحساب

أو ىي إعداد الطفل المرحمة ما قبل المدرسة وتنشئتو قبل السن اإللزامي لدخول المدرسة وتمقيو    

بعض الخبرات والمعمومات، إضافة إلى محاولة تنمية قدراتو العقمية والحسية والحركية والعناية الصحية 

 (30: 1983،  أحمدمرسي)والحساب وبعض مبادغ القراءة والكتابة 

: قسم التعميم التحضيري في الممحقة- 2

يجوز لمفتش التربية لممرحمة األولى والثانية أن يطمب فتح قسم التعميم التحضيرؼ في الممحقة    

 .(مصمحة الدراسات واالمتحانات)ويرسل الطمب إلى مدير التربية 

:  بعد ما يتأكد المفتش من   

.  طفل عمى أقل15عدد األطفال - 

وجود معممة ذات كفاءة مينية تتسم بالصبر والحنان وحب الصغار، يسجل مقر فتح قسم األطفال - 

 سنوات كاممة 6-4في خريطة المدرسة الممحقة، قبول التالميذ يقبل األطفال الذين تتراوح أعمارىم بين 

: والوثائق التي تقدم عند التسجيل ىي كالتالي

شيادة -5صورتان شمسيتان ، - 4شيادة التعميم -3كشف الحالة المدنية ، - 2طمب خطي، - 1

. (األم واألب)العمل

عمى األقل من األماكن الشاغرة لألطفال %20عمى كل مؤسسة لمتعميم التحضيرؼ أن تخصص    

. (92-91: 1989تركي،)الذين ال ينتمي أبائيم لمقطاع الميني الذؼ تتبع لو الييئة المسيرة لممدرسة 

 تسمح أنياكما   ىي تربية مخصصة لألطفال الذين لم يبمغوا سن القبول اإللزامي في المدرسة،

لألطفال بتنمية إمكانياتيم ،وتوفر ليم فرص النجاح في المدرسة والحياة وىي مؤسسة اجتماعية تربوية 
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 وتشبع حاجاتو بطريقة سوية وتتيح لو فرص المعب المتنوعة واالجتماعيةتختص بالرعاية الصحية 

 . (2007:11بن حضرية،دايب،)،فيكتشف  ذاتو ويعرف قدراتو ويعمل عمى تنميتيا

: تتطر التعميم التحضيري - 3

   تعتبر الطفولة من أىم المراحل التي يمر بيا اإلنسان في حياتو، ففييا تشتد قابميتو لمتأثير بالعوامل  

المختمفة التي تحيط بو مما يبرز أىمية السنوات الخمسة في تكوين شخصيتو، بصورة تترك أثرىا فيو 

 األطفالوتجعل تربيتو في ىذه المرحمة أمرا يستحق العناية البالغة، وان ىذا االىتمام . طمية حياتو

نما جاء نتيجة لتطور كثير من اآلراء واألفكار التربوية، التي أوردتيا كثير من  وتغيير بحدث فجأة وا 

: المربين عمى مر العصور وسنعرض فيما يمي ىذه األفكار

: تربية التفل في العصطر القديمة-أ

ماسيرو، التربية في رياض  )لعل مصر كانت أكثر بمدان الشرق القديم عناية بالتربية، كما يقول 

ففي سن الرابعة يعيش الطفل مع ألعابو من دمى وتماثيل، ولم تكون تربيتو رخوة لسنو  (31األطفال، 

فمنذ السنوات األولى من عمره يسير عار القدمين حميق الرأس وتقدم لو أمو تدريجيا بعض المبادغ 

الدينية واألخالقية، ويدخل بعدىا المدارس األولية التي يتعمم فييا مبادغ الدين وآداب السموك والقراءة 

. والكتابة والحساب والسباحة والرياضيات البدنية

    أما بالنسبة لميونان فقد كان الفتى الثانية يبقى حتى سن السادسة أو السابعة، تحت رعاية مرضعة 

أو رقيبة حكيمة في السابعة يذىب إلى مدرسة النمو أو الرياضة ويتعمم في السنوات األولى من عمره 

 فقد اعتبر اليونان الطفل رجال امشقة، الخشونة، الرياضة تحمل األلم واإلنصاف بأخالق الرجال وىكذ

 لحياة الكبار منذ وقت مبكر فيما بين الثالثة يييأأن الطفل يمكن أن : "صغيرا ويؤكد أفالطون بقولو

التربية إلى مراحل أوليا " أرسطو"والسادسة يمكن أن يتمقى الطفل تربية خمقية تعميمية مالئمة، ويقسم 

التربية الجسمية، التي تنتيي في سن السادسة تقريبا وينبغي أن يرافقيا تدريب عمى التمرينات العقمية 
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ليا، أما التربة الخمقية والفكرية فال يجوز أن تبدأ قبل  سوف ينصرف إلييا الطفل في المرحمة التالية

.  الخامسة

أما بالنسبة لمرومان فإنيم لم يعرفوا المدارس حتى نياية القرن الثالث قبل الميالد ومن أشير  المربين 

الذؼ يرػ وجوب تخير المرضعات الفاضالت حكيمات ألن االنطباعات األولى، "كوان تميان" الرومان

عارف  )"سيشرون "تترك آثار فالصوف إذا صبغت لم تستعد أبدا بياضيا األول وقد أيده في ذلك

. (32: 1990مصطمح،

: تربية األتفال في العصطر الطستى-ب

    قد بدأت الديانة المسيحية باالنتشار في أوائل العصر الروماني حيث تم االعتراف بيا كديانة 

رسمية حيث طالب بابا الكنيسة بتعديل النظام التربية الذؼ كان متبعا أيام اليونان والرومان ألنو يمثل 

.  مع األىداف والغايات التي ترمى إلييا الديانةيتالءمتراث وثنيا وال 

المسحية حيث أدت إلى ضرورة تركيز وتربية حول األمور الدينية، تعتبر مسؤولية الوالدان حيث يبمغ 

الطفل سن السادسة أو السابعة يمتحق بعدىا بالديار أو الكنيسة ليمتقى مبادغ الدين والقراءة عمى يد 

. الراىبات

بمرور الزمن أدركت الكنيسة أىمية مرحمة الطفولة، فوالت عناية بأطفاليا الصغار ورعايتيم لكي    

تتمكن من غرس المبادغ الدينية في عقوليم في وقت مبكر وكانت مدارس األطفال ما قبل السادسة 

. (107 :د تبدران،)تقام داخل الكنيسة نفسيا في أماكن ذلك 

: التربية عند العرب طالمسممين-ج

رافق لظيور اإلسالم انتشار الكتاتيب التي دعت إلى ضرورة في ظيورىا النتقال العرب من الحالة    

البدائية إلى الحياة الحضارية وتأتي أىمية في أن المكان الرئيسي لتعميم الصغار القرآن وقد كان 
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:  لمكتاب نوعان ىما

.  والكتابة يقام في منازل المعممينالقرآننوع لتعميم -1

نوع لتعميم القرآن ومبادغ الدين اإلسالمي، وكان مكانو المسجد وفيو يتم تعميم القرآن والحديث -2

واألخبار وبعض األحكام الدينية، وقد يضاف إلى ذلك الشعر وقواعد النمو، أما السن الذؼ يدخل فيو 

وقد ترك اآلباء أحرار، فمم يقيدوا بسن . الطفل إلى الكتاب ليس ثابت يمكن أن يبدأ من السن الخامسة

 لتعميم فرض من اعتبروامعينة إلرسال أطفاليم لمكتاب، ولم تفرض عمييم تعميم أبنائيم، أكتفوا بأن 

الفروض الدينية وىكذا فقد كانت الكتاتيب تقوم مقام رياض األطفال في العصر األموؼ والعباسي، 

. وكان بعضيا خاصا بأبناء سواء الشعب وبعضيا اآلخر مخصصا ألبناء الطبقة العميا

إلى جانب األوقات المخصصة لمتعميم كان المفكرين يطالبون أن يتم تخصيص وقت معين لألطفال    

:  النيار وبعد انصرافيم من الكتاب، ويقول الغزاليأوساط في المعب، والرياضة خصوصا في يقضونو

ينبغي أن يأذن لمطفل بعد االنصراف من الكتاب أن يمعب لعبا جميال ليستريح إليو من تعب، وال " 

يكون لعبو تعب شديد، فالرياضة تحفع الصحة وتنفي الكسل وتطرد البالدة وتبعث النشاط وتزكي 

 أنو من المفيد التبكير في تعويد الطفل عمى "الغزالي" ، ويرػ (35: 1990عارف مصطمح،)النفس 

الصبي أمانة عند والديو فقمبو الطاىر جوىرة نفسية ساذجة خالية من كل : الخصال الحميدة وىو يقول

وقد أدرك الغزالي أىمية " نفس وصورة، وىو قابل لكل من ينقش عميو، ومائل إلى كل ما يحال إليو 

رىاقو بالتعميم يميت القمب ويبطل الذكاء  .  (107:  دتبدوان،)المعب ألن منعو وا 

: تربية التفل في العصطر الحديثة -د

ظير عدد كبير من المربين الذين يطالبون بتربية األطفال بشكل يختمف عن األسموب الذؼ كانت 

تطبقو الكنيسة المسيحية، نتيجة ذلك ظير عدد من األفكار والمؤلفات التربوية التي كانت مميدة 

لظيور رياض األطفال بشكميا الحديث، ومن أشير المربين الذين ظيروا في عصر النيضة 
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وقد بحث "التربية الحرة لألطفال" كما نشر رسالة  عنوانيا " الطفولةآداب"الذؼ ألف كتاب " أبراسموس"

في طبيعة الطفولة وىو يحي باستخدام الطرق المشوقة في تعميم األطفال، ويحارب النظام القاسي في 

. نربيتيم

 :حطل تربية التفل " كطمينيطس"أراء -1

الذؼ كان ألرائو أثر كبير في البدء بافتتاح مدارس األطفال في القرن "كومينيوس " المربي الشيير 

لقب المبشر األول لمتربية الحديثة، وقد طرح كثيرا  (1592.1671)"كومينيوس" لذلك أطمق عمى17

أكبر قدر من النجاح، لذا أدعى  من اآلراء، فيو يرػ أن الطفولة نمثل الراحة التي تحقق بيا التربية

رياض األطفال، . 1: ضرورة توافر المدارس التي تعتني بيذه المرحمة،  وقسم التعميم إلى مراحل

الدراسة العميا ، والطفل في مرحة رياض األطفال . 4المدارس الثانوية، . 3المدارس االبتدائية، .2

يقضي وقتو في مدارس األميات، حيث تكون األم المعممة األولى التي يتمقى فييا الطفل حتى سن 

 في االبتدائي، ويرػ أن يتم توجيو الطفل منذ نعومة أظافره نحو يستعممياالسادسة الدروس التي سوف 

معاني الماء، اليواء، النار، : األشياء التي تحيط بو ليكتسب من ذلك الخبرة والمعرفة فيتعمم الطفل مثال

" ، وطمب (اليوم، النيار الميل)المطر، ويبدأ التمييز بين النور والظالم، وفي تكوين فكرة الزمن 

أن تييأ لألطفال وسائل المعب المفيدة وغير المؤدية، ألن قمة النشاط والحركة أكثر ضرر "كومينيوس

. (39: 1990عارف مصمح، )لمعقل والجسم من أؼ شيء آخر 

: التربطية " جطن جاك رطسط"آراء - 2

كما ألف إميل الذؼ أحدثت ثورة في المفاىيم " العقد االجتماعي" كتابو السياسي الشيير " روسو"ألف 

قد  (1778. 1712)" روسيو" ل وبذلك يكون فالتربوية وقد نفذ  صوتو إلى أوربا  معمنا حقوق الط

أرائو التربوية " أميل"وضع األسس الصحيحة لمنظرية الحديثة في التربية، ووضح من خالل كتابو 

ميل اسم لط ل لن يجيد حتى السن الثاني عشر إال الركض والقفز بالنمو البدني، وتربية فالجديدة، وا 
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الحواس عمى أساس أن تحيط الطفل بالوسائل التي نريد منو أن يتعمم من خالليا، دون أن نثير 

يقدموا لمطفل أداء خطيا، ال يستطيع سماعيا ودعوا الوصف والبالغة والمجاز  ال" شكوكو وىو يقول

 .(41: 1990عارف مصطمح، )" واكتفوا أن تعرضوا عميو األشياء حيتيا

: التربطية بداية تأسيس رراض األتفال"  ستالطتزي " آراء - 3

اىتماميا حول تأسيس  (1746.1827)الذؼ ظير في ألمانيا وعاش " بستالونزؼ " لقد ركز      

أن أخمص التربية من أيدؼ الطبيعة " مدرسة األطفال الغرباء وىدف التربية يظير لنا من خالل قولو

القاسية وأن أنجح في جعمنا فنا ينسج مع أنبل القوػ المتحمية في عقولنا ونفسنا، فان معظم أمالي 

وفتح فتح مدرسة لألطفال األيتام بسويسرا، وحاول تطبيق أرائو .(20: 2006جالل، )تكون قد تحققت 

. بشكل عممي، والنظام الخاص بالمدرسة خصص لمعمل اليدوؼ، الممتد من السادسة حتى الثامنة

ويجب أن تكون العالقة بين المعمم وتالميذه عمى أسس  إنسانية مميئة بالمحبة والمودة، والتعاون من 

: أىم توصياتو

. ينبغي أن يعرف الطفل كيف يتكمم قبل أن يتعمم القراءة-

. ينبغي أن يرسم الطفل قبل أن يكتب- 

. غي أن يستفيد من األحرف المتحركة الممصقة عمى الوجوبين- 

. ين باألشياء المحسوسة لتعمم الحسابعينبغي أن يست- 

. ينبغي أن يتقن العمل اليدوؼ بالعمل العقمي- 

 :تتطر التعميم التحضيري في العالم-4

:  العالم الغربي-1

المتحضرة اىتماما كبيرا بالطفل وتسخر لو إمكانيات مادية ومعنوية لممشاركة في  تعطي الدول   

 واآلالت العزفالنشاطات وفي تنظيم ميرجانات لألطفال والمناسبات الرسمية بتدريب الطفل عمى 
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رسمية، فيذه الدول خمقت لمطفل عالما مصغرا من لعب وقصص  حفالت  فيومشاركتوالموسيقية 

وأفالم تحوم بو في عالم الخيال مستخدمين كل الوسائل التي تساعده لتقرب إلى المعرفة والتعمم، أما 

تييئتو الطفل خالل المرحمة التحضيرية فيي تختمف من دولة ألخرػ حسب السياسات التربوية التي 

: تتبناىا فمثال

 جاء في الوثائق الرسمية أنو يتربى في شبو معسكرات ويعامل أسموب ال يخمو من :في اليا ان-أ

القسوة والمعاناة ويروض ويدرب في ظروف صعبة جدا فمثال يترك حافيا ويجبر عمى السير في 

 كما يعود عمى التفكير في المسائل فكرية تدعو إلى جيد فكرؼ عن مختمف األجيزة طريقةال

. االلكترونية والترفييية التي ال تحصى وال تعد

 بالنظريات الحديثة حيث يشمل تأثيراتعد مدارس األطفال من أكثر المدارس الفرنسية  :فرنسا- ب

برنامج مدارس األطفال عمى تمرينات بدنية وألعاب، وتمرينات حسية ويدوية ورسم ولغوية وقصص من 

سمعان، )تقل عن خمس سنوات في التدريس  طرف المعممات ويجب أن تكون خبرة المديرة أن ال

1974 :40) 

ونظرا الختالف السياسات التربوية التي تتبعيا دول أوروبا الغربية في تييئة األطفال قبل التحاقيم 

، فأكدت عمى أىمية التنشئة ومنظورىا لألطفال الذين يأتون من جميع المستويات من اإللزاميبالتعميم 

برامج أعدت خصيصا ألولياء األمور بتوعيتيم بالدور الذؼ يجب أن يقوم بو البيت حتى يتماشى مع 

. ما تقدمو المدرسة

  :العالم العربي-2-

 كان من الضرورؼ وتطوراتو   بحكم مسايرة الدول العربية لمحتوػ التغيرات العالمية في شتى تقمباتو 

الحديث عن مرحمة ما قبل المدرسة لمطفل بعد العالم الغربي خاصة أن الكثير من التغيرات التي 

تحدث لدػ الدول الغربية تتبعيا بالمقابل تغيرات لدػ الدول العربية بحكم التقدم والتخمف، يعتبر 
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انتشار واتساع شبح األمية المقمق في شرائح المجتمع العربي الدافع القوؼ لالىتمام بالمراحل التعميمية 

حوالي م 1970المختمفة ومنو التعميم قبل المدرسي فقد بمغت نسبة األمية في تونس حسب إحصائيات 

 إلى جانب أن الظروف االجتماعية %50.4 الجزائر %88.6موريتانيا %66 المغرب 45.8%

واالقتصادية الجديدة والتغيرات المستمرة إلى جانب ظروف الوسط العائمي بدوره عرف تغيرات لم تسمح 

وألجل دلك أولت   كل ىذا أوجب عمى ضرورة االىتمام بيذه المرحمةالطفللو أن يتحمل عبئ تربية 

المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم أىمية لتربية الطفل العربي في سن ما قبل المدرسة، ويمثل ىذا 

خطة تربية الطفل " االىتمام في ما عقدتو ىذه المنظمة حوليا من لقاءات وندوات كان نتائجيا وضع

. م1986عام "العربي في السنوات الست األولى 

كما تشير األىمية البالغة التي تولييا الدول العربية في ىذا االتجاه حيث يثمن اجتماع الخبراء الذؼ    

 عقده مجمس التعاون لدول الخميج العربي بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لمطفولة

. م1989سنة   " UNICEFاليونسف"

إضافة إلى الندوة العربية بدمشق في النشاطات المتعددة بين وزراء اإلعالم العرب وبين بعض    

الييئات الدولية وأىم أىدافيا المتعمقة بالنقاش ىو مدػ تنفيذ البرامج التفصيمية المتعمقة بأىداف الطفولة 

. السميمة

ومن أبرز النشاطات في ميدان الطفولة في الوطن العربي، ىي تمك التي يقوم بيا المجمس العربي    

. بطفولة والتنمية، منذ إنشائو حتى اليوم

   ومنو نذكر عمى سبيل المثال المغرب التي تعد من الدول العربية التي اىتمت بالتربية ما قبل 

: المدرسة وبمرحمة الطفولة بشكل خاص حيث كان

   التعميم التحضيرؼ مرتبط مباشرة بالكتاتيب التي كان ليا دورا فعاال خالل مرحمة ما قبل المدرسة 

: عندىم وذلك من خالل مرورىا بمرحمتين
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حيث كانت ىذه المرحمة شاممة لكل المعارف الدينية ومفتوحة لكا أبناء الحي :الكتاتيب التقميدية-أ

بالرغم من وجود االستعمار الذؼ حاول طمس اليوية الوطنية المغربية ومع ذلك قامت الكتاتيب 

... بتحفيزىم القرآن دون تفسير

: الكتاتيب الحديثة- ب

 المغرب أحدثت تغيرات عمى مستوػ الكتاتيب من حيث البرامج والمناىج، كما جاء استقاللبعد 

 الذؼ يقوم بدعم ىذه المدارس وتحويميا إلى مؤسسات تتعمق 1968- 10-09الممكي  الخطاب

بالتعميم ما قبل المدرسي وأصبحت رياض األطفال ضمن ىذا االختيار لتشمل المرحمة العمرية من 

-122: 2004محمود ناشف، )... سنوات وبذلك حولت الكتاتيب إلى مؤسسات التعميم األول04-07

123) .

:  تتطر التعميم التحضيري في الجزائر -5

عندما نتطرق إلى تطور التعميم التحضيرؼ فيتبادر في أذىاننا أنيا مرت بمرحمتين قبل االستقالل    

: ومرحمة بعد االستقالل التي جاء فييا ما يمي

: قبل االستقالل-1

    استمرت المدارس القرآنية والكتاتيب والزوايا ىي التي تقوم بعممية التربية والتعمم وكان يمتحق بيا 

األطفال ابتداء من سن الثالث واألربع سنوات، واستمرت عمى أداء وظيفتيا الحضارية وفي مواجية 

مشروع المدرسة االستعمارية ذات الطابع، التعميمي التبشيرؼ وكذا المدارس النظامية العمومية التي 

اعتمدت القسم التحضيرؼ المدمج قصد تقريب األطفال إلى السنة األولى ابتدائي، كما كانت توجد 

إضافة إلى التعميم القرآني بعض مؤسسات رياض األطفال والتي وطفت كغيرىا من مؤسسات الدولة 

في خدمة المحتل، إذ كان يمتحق بيا إال أبناء الفرنسيين والقميل من أبناء الموالين لممستعر وحرص 
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مديرية )المستعمر عمى استبعاد الجزائريين وعدم السماح ليم سواء باالنضمام إلييا أو باإلشراف عمييا 

. (8: 2004التعميم العالي،

:   مرحمة  عد االستقالل- 2

   وجدت الجزائر نفسيا بعد االستقالل أمام مرحمة إعادة بناء شامل لممنظومة التربوية التي خربت من 

   جراء تواجد المستعمر الفرنسي بأراضييا، حيث كان عمييا توفير المؤسسات التي تستوعب أكبر قدر 

ممكن من التالميذ الذين انتشرت بينيم األمية، نتيجة استبعادىم وحرمانيم من التعميم، فقامت بتأميم 

المدارس وأدمجت التعميم القرآني في النظام العام، وما في من المؤسسات التربوية التحضيرية تكفمت 

.   (29: 1983مرسي أحمد، )بيا قطاعات مينية واجتماعية أخرػ 

 :أأداا مؤسسات التعميم التحضيري  -6

    لقد اعتبرنا أىداف التعميم التحضيرؼ من أىداف مؤسساتيا لذلك قدمنا أىداف ىذه المؤسسات، التي 

لم تأت عممية إنشاؤىا صدفة ولكن كان نتيجة ألفكار المربين الذين كان ليم اىتمام واسع بمجال 

الطفولة وماليا من أثر بالغ األىمية عمى شخصية الفرد، كما أن لمتطور التكنولوجي واالقتصادؼ التي 

شاىدتو مختمف دول العالم دور في ذلك، حيث زاد العبء عمى الرجل واضطرت المرأة لمخروج إلى 

العمل لمساعدتو الرجل عمى تحمل العبء، لكن عمل المرأة وخروجيا من البيت سبب مشكال وأثر 

عمى تربية البناء فمن يرعاىم في غيابيا؟ كما أن لتدني معيشة األسر وانتشار الفقر دور كذلك في 

: إنشاء ىذه المؤسسات، ومن أىدافيا نذكر ما يمي

: التنشئة االجتماعية-أ
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عممية مستمرة من الطفولة إلى آخر مراحل العمر، تتميز ىذه " أو التطبيع االجتماعي ىي عبارة عن

كساب األنماط السموكية السائدة في المحيط الذؼ يعيش فيو الفرد ابتداء بمحيط األسرة  العممية بتعمم وا 

.  (71: 1994عشوؼ، )والعائمة والمدرسة والمجتمع ككل بما يمثمو من عقيدة ولغة وعادات وتقاليد 

من ىذا التعريف نستنتج أن التنشئة االجتماعية ىي عممية التربية والتعميم التي تخضع ليا الطفل    

منذ والدتو إلى آخر عمره، حيث يتطبع بسموكات المجتمع الذؼ يعيش فيو ويأخذ عاداتيم وتقاليدىم 

يولد الطفل عمى الفطرة، فأبواه ييودانو أو يمجسانو أو " لغتيم وعقيدتيم وفي ىذا يقول الرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

" ينصرانو

إذا ىنا دليل عمى مدػ تأثير األسرة عمى تنشئة الطفل حيث يقضي سنواتو األولى بين أحضانيا ثم 

. ينتقل إلى المدرسة لتكمل ىذه الميمة

   لقد كانت األسرة والزالت أحسن مؤسسة تنشئ األطفال ولكن دورىا تقمص نتيجة لعدة عوامل 

ذكرناىا سابقا وأصبحت ىناك مؤسسات أخرػ تقوم بيذه العممية، حيث أتضح أن عممية التطبيع 

االجتماعي التي تنمو بجالء في مؤسسات التربية التحضيرية أين يتعمميا الطفل ويمارس صورا شتى 

منيا، ففي ىذه المؤسسات يجد الطفل ما يساعده عمى تحولو أو انتقالو من اتجاه التمركز حول الذات 

إلى ممارسة األنشطة التي تتطمب المشاركة والتعاون حيث يجد الطفل في ىذه المؤسسات من النشطة 

المعدة خصيصا لو لترسخ لديو مبادغ السموك الخمقي الذؼ يجب أن يتحمى غيره من األفراد بغض 

.  (84: 1991مرسي أحمد، كوجك، )النظر عن صغر سنيم أو كبره 

     إذا فمؤسسات التربية التحضيرية تيدف إلى تنشئة الفرد تنشئة اجتماعية، يستطيع من خالليا 

االندماج في الوسط الذؼ يعيش فيو، ويندمج مع مجموعة الرفاق بحيث يكون صداقات ويتطبع 

   .بسموكات وعادات وتقاليد وقيم عقيدة المجتمع الذؼ يعيش فيو
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:  التنمية العقمية- ب

    تيدف مؤسسات التربية التحضيرية إلى تنمية قدرات الطفل لعقمية، ذلك ألن نمو ىذا  الجانب 

يساعد في نمو الجوانب األخرػ االجتماعية والعاطفية والجسمية والحس الحركية كما أن نمو ىذا 

. الجانب يقتضي نمو الجوانب األخرػ 

إضافة إلى كل ما يتعممو الطفل ...ويقصد بالقدرات العقمية الذكاء، التذكر، االنتباه، المالحظة، التخيل

من معارف وما يكتسبو من ميارات عقمية، ونمو القدرات السابقة يسيل عمى الطفل عمميات كثيرة منيا 

إعداده لبدء تعممو القراءة والكتابة والحساب في صورة منظمة، ويكون ذلك عن طريق االستمتاع الجيد 

لمقصص التي تقصيا المربية، والمسرح والتمثيل، حيث يقوم األطفال بمعب الدوار لقصة إستمعو إلييا 

. (88: 1991مرسي،  كوجك، )

" جان بياجي" وأطمق عميو" المعب الوظيفي" وقد أشار إلى ىذا مونيسورؼ في برنامجيا وأطمقت عميو 

. (85: 1991مرسي،  كوجك، )" لعب التمرينات

    فالطفل ينتقل إلى المؤسسة التحضيرية وىو مزود ببعض المعارف والخبرات التي إكتسبيا من 

محيطو الذؼ يعيش فيو وىي عادة ما تكون خبرات قميمة ومعارف محدودة، عمى حسب غنى أو افتقار 

محيطو االجتماعي إلى المثيرات التي تبعث فيو حب التطمع واالستكشاف المذان يزودانو بالكثير من 

المعارف والخبرات، لكن المحيط التربوؼ الجديد الذؼ ينتقل إليو الطفل يوفر نفس الظروف والشروط 

والمثيرات لكل األطفال مما يجعميم يستفدون بنفس الدرجات، فكمما وجد الطفل ما يثير اىتمامو إلى 

لقد أثبتت عدة دراسات مدػ تأثير مؤسسات التربية . المعرفة، ساعده ذلك عمى نمو قدراتو العقمية

التحضيرية عمى نمو قدرات الطفل العقمية، فمثال فيما يخص نمو المغة التي تعتبر كواحدة من القدرات 



                 التعميم التحضيري           الفصل الثاني                                   
 

38 
 

لى " جارير وىيبر" العقمية، فقد توصل  إلى أن الروضة تؤدؼ إلى إرتفاع مستوػ المغة عند الطفل وا 

ارتفاع مستوػ األداء في اختبارات الذكاء التي أجريت لو، وكان  ىذا في دراستيما التي أجروىا عمى 

أطفال التحقوا بالروضة وآخرين لم يمتحقوا بيا حيث كشفت الدراسة عمى تفوق األطفال الذين ألتحقو 

درجة مقابل 123بالروضة لما يعادل سنتين في النمو المغوؼ، كما أن متوسط نسب ذكائيم بمغ 

.  (94-93: 1991مرسي،  كوجك، )درجة فقط لألطفال الذين لم يمتحقوا بالروضة 94

: االتجاأات نحط العمل- ج

ويسنيو البعض اآلخر من العمماء بالغرضية أو السموك الغرضي ويعني السموك الموجو منذ بداية 

. تحقيق أىداف واضحة ومحددة عمى الرغم من وجود عقبات أو مشتتات لالنتباه

    إن تكون اإلتجاه لدػ طفل مرحمة ما قبل المدرسة ضرورؼ وأساسي لتعويد الطفل تمقي األوامر 

وتنفيذىا عن 

. (89: 1991مرسي، كوجك، )عندما يمتحق بمراحل التعميم التالية 

وتكوين إتجاه الطفل يكون من خالل النشطة التي ينجزىا بمفرده أو مع رفاقو المتمثمة في المروعات 

التي يتكمف بإنجازىا، حيث يحدد اليدف الذؼ يريد الوصول إليو بمعنى المشروع الذؼ يريد إنجازه إلى 

جانب تحديد خطة اإلنجاز والطرق والوسائل وغيرىا من األمور التي يجب أن يحددىا مسبقا قبل 

الشروع في اإلنجازىوبيذا يتكون فروبل في أفكاره التربوية بدفع الطفل وحثو عمى رعاية األرض وحراثة 

الجنان وىي محاولة لتكوين إتجاه الطفل نحو العمل 

من خالل دراستيا التي قامت بيا حول التفكير اإلبتكارؼ عند الطفل إلى أن الطفل  أيتزر وقد توصمت

: يمر بثالثة مراحل وىو يمعب بالمكعبات الخشبية وىي
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مرحمة ال ييدف فييا إلى تكوين شيء معين ولكن بعد االنتياء من رص المكعبات يكتف أنيا يمكن - 

 .أن تكون كذا وكذا

 .مرحمة تأتي إليو فكرة تكوين شيء معين أثناء لعبو وصو المكعبات أؼ بعد أن يبدأ- 

 . مرحمة يقرر تكوين شيء معين، ثم يبدأ في رص المكعبات لتكوين ىذا الشيء الذؼ حدده مسبقا- 

ترػ أنو يمكن أن نعود الطفل خالل لعبو عمى وضع أىداف، ويعمل عمى تحقيقيا باستخام فهتزر 

. (34: 1991مرسي،  كوجك، )بعض األدوات البسيطة المتوفرة في محيطو

  :النمط الجسمي-د

    إن من األىداف التربية التحضيرية أيضا بنمو الطفل الجسمي، والنمو الجسمي يضم نمو 

.  والحواسوالعظامالعضالت 

والنمو الجسمي ال يتم ما لم تسانده تنمية عقمية واجتماعية، وىو ال يقتصر عمى نشاط ةاحد محدد لكنو 

:  متداخل بالضرورة في جميع األنشطة، ويتم النمو الجسمي عن طريق

 من ابتداء والعناية بصحة الطفل مسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات المجتمع :العناية  الصحة- 

 .األسرة

 إن لمتغذية أصول وقواعد يجب أن تتبع في غذاء الطفل، كما يجب أن يعرفيا :العناية  التغذية- 

 .الطفل في بساطة ويسر

رػ والصغرػ لألطفال يكون عن طريق المعب، الجرؼ، ب تنمية العضالت الك:تنمية العضالت- 

 .إلخ...التأرجح، القفز والسباحة
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 بعني تربية السمع والبصر والمس من خالل بعض األنشطة واأللعاب التي تؤدؼ :تربية الحطاس- 

إلى ذلك، فاالستمتاع إلى قصص مثال يؤدؼ إلى نمو السمع، ومالحظة الطبيعة ينمي البصر والمعب 

 .ببعض األلعاب واليدايا ينمي الممس وىذا ما أشار إليو كل من فروبل ومونتيسورؼ 

      لقد ذكرنا األىداف األساسية لمؤسسات التربة التحضيرية، وىذا ال يعني عدم وجود أىداف 

أخرػ، كإعداد الطفل لدخول المدرسة، ومساعدة األم العاممة عمى تربية أبناءىا واالعتناء بيم أثناء 

غيابيا، حماية األطفال من التشرد والضياع، إلى غير ذلك من األىداف، وعمى العموم يمكن أن 

نمخص أىداف التربية التحضيرية في ثالثة مجاالت أساسية وىي المجال العقمي، المجال االجتماعي 

. والعاطفي والمجال الجسمي والحسي الحركي

: برنامم التعميم التحضيري -7

نتطرق في ىذا العنصر إلى المواد التي يدرسيا الطفل في المرحمة التحضيرية، إن إدراج ىذه المواد لم 

نما كان الغرض منيا إيجاد توازن يضمن التأثير  يكن ضرب عشواء وال من حشو أدمغة األطفال وا 

االيجابي عمى نمو الطفل نفسيا من حيث عممية االنتباه والمالحظة والمقارنة ىذه األنشطة من 

الصعب توفرىا داخل األسرة وتتجاوز ىذه المواد الجانب النفسي لتشمل باإلضافة إلى ذلك البنية 

العقمية والمعرفية لدػ الطفل وبرامج التعميم التحضيرؼ ليس وزاريا بل سيرت عمى انجازه لجنة 

بيداغوجية تتكون من مربيات تحت إشراف مفتيشية التعميم التحضيرؼ ويتضمن مجموعة من النشاطات 

: نذكرىا فيما يمي
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: أنشتة المغة العربية- 1-

يتفاعل ويتواصل مع األقران والغير في الوضعيات الحوارية والوصفية والسردية :نشاا التعبير الشفطي 

 نحو المخاطب واإلصغاء لمغير ويأخذ الكممة دون االنتباهبطرح واإلجابة عن األسئمة وتوجيو  وذلك

 .حرج وكل ذلك باستعمال وقائع الحياة اليومية

ويوصف مشاىد معبرة عن وضعية قريبة من الطفل، كما يميل األطفال كثيرا إلى سرد ما وقع ليم قبل 

.  بالمدرسة أو ما عايشوه في نياية األسبوعااللتحاق

  يقرأ بعض الكممات بحيث يتعرف عمى سندات مكتوبة ويتعرف عمى نظام الصفحات:نشاا القراءة- 

وتكون وضعيات التعميم بتكمف فوج من األطفال بغرض كتاب أو قصة عمى أقرانيم وعادة ما تكون 

قراءة رسالة بمناسبة من المناسبات مثل عيد الفطر، عيد األضحى، عيد ميالد أحد أقران ، واكتشافو 

. إشارات الكتابة

، ويكون ىنا التحكم (التحكم في حركات الجسم واليد)يتحكم في مبادغ الكتابة :نشاا الكتا ة- 

الحروف في . باالستقامة عند الجموس ويقوم برسم عمى السبورة أو الموحة أو الكراس أو الكتابة

 .وضعيات مختمفة وبأدوات مختمفة

: النشتة العممية- 2-

 :نشاا الرراضيات- 1

ينيي مشروعا بتوظيف معارف رياضية واستراتيجيات حل المشاكل مثال يحل مشكالت متعمقة - 

بالفضاء وذلك باستعمال وسائل محسوسة ومجسمات ويكون التحكم في الفضاء بمعرفة بعض األلفاظ 

إلخ وكذلك يجرؼ عمميات حسابية مثل الجمع والطرح وضم ...فوق، أسفل، أعمى، قريب، بعيد

. مجموعتين أو أكثر وباستعمال قطع نقدية أو أدوار من المحيط

 



                 التعميم التحضيري           الفصل الثاني                                   
 

42 
 

 :نشاا التربية التعميمية طالتكنطلطجية- 2

 (المواد وتحوالتيا)والفيزيائية (اإلنسان، الحيوان، النبات)ينجز مشروعا بتوظيف معارفو البيولوجية 

، كالكشف عن جسمو بالحفاظ عمى سالمتو ويعبر عن (أدوات ووسائل تكنولوجي)والتكنولوجية 

رش الماء، مواد البناء، قياس : المتطمبات البيولوجية لجسمو ويكون ىذا التعمم في الوضعيات مختمفة

. الوزن والقامة، ركن المعب والمعاب، تدريب الحواس، كما يكشف خصائص النباتات والحيوانات

: نشاتات التربية اإلسالمية طالمدنية- 3

    يتعايش ويندمج في مختمف الفضاءات االجتماعية، حيث يثبت ذاتو ويعبر عن نفسو وحاجاتو 

ويستكشف مكونات الحياة في الوسط االجتماعية، في الوسط االجتماعي يتعرف عمى حقوقو وواجباتو 

داخل وخارج المدرسة مثال ويتعرف عمى وسائل النقل والمين المختمفة ويمارس القواعد األولية لمحياة 

حياء  المدنية مثال يبدأ عمال وينييو ويمارس سموكات في إطار القيم االجتماعية كالتمفع بالشيادتين وا 

. السالم

: طاإليقاعيةنشاا التربية البدنية - 4

يستعمل إمكاناتو الجسمية في مختمف الوضعيات الحركية، حيث يعتبر إمكانياتو الحسية الحركية     

. في الفضاء والزمن ويندمج في جماعة المعب، تؤدؼ أنشطة جسمية بند موسيقي

: أنشتة التربية المطسيقية- 5-

يتجاوب مع اإليقاع والمحن الموسيقي حيث َيْكَتف العالم الصوتي، يتدرب عمى اإلصغاء ويحدد 

 صوتية بسيطة كما يستعمل بعض اآلالت إيقاعاتمصادر الصوت ويميز بين األصوات، ويؤدؼ 

. الموسيقية
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:  التربية التشكيميةأنشتة-6-

    يوظف إمكاناتو اإلبداعية في إنتاجات تشكيمية بحيث يكتشف األلوان واألشكال والمواد في التعبير 

التشكيمي ويستعمل األلوان واألشكال والمواد في إنجازات تشكيمية ويشكل أشياء بمواد متنوعة، ينسخ 

. مشيدا أو حدثا بالرسم

: أنشتة المسرح طالتمثيل- 7-

يتواصل مع اآلخرين بتمثيل وضعيات مسرحية ودرامية بحيث يتواصل مع االخرين بالمفع والحركة     

. والجسم، يؤدؼ أدوار متنوعة، يشارك في المعب المرحي

 من خالل ما سبق ذكره نستنتج إن برنامج العميم التحضيرؼ ثرؼ من حيث المواد الدراسية فيحتوؼ    

عمى عدة النشاطات نذكر منيا التعبير والقراءة والرياضيات، أيضا نشاط التربية التعميمية والتكنولوجية، 

نشاطات التربية اإلسالمية والمدنية، ونشاط التربية البدنية واإليقاعية، وأنشطة التربية الموسيقية 

 6-5أطفال )الدليل التطبيقي لمناىج التربية التحضيرية )والتشكيمية باإلضافة إلى المسرح والتمثيل 

 .(14، (سنوات

 : أأمية المعب في البرامم المطجهة-8

توجد في المدارس  يتمقاىا في أسرتو ، وال بأن الطفل يجب أن يزود بتربية ال"فرويل "لقد كان يؤمن 

يرغبون فيو ويميمون إليو  النظامية التي يمتحق بيا فيما بعد ، لذلك أراد لبرامجو أن تقدم لألطفال ما

ونظرا لما . وائد كثيرة في تطور شخصية الطفل وتنميتيا فلذلك قامت عمى المعب نظرا لما لمعب من 

. تخمو منو  ل فإن برامج مؤسسات التربية التحضيرية الفالمعب من أىمية كبيرة في حياة الط

. وسيمة التعمم والنشاط الفعال "كما أن المربيين يرون في المعب 
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المعب ىو خاصية تجمع كل األطفال، فيم في حاجة إلى المعب دائما، وىو وسيمة تفيدىم في التعميم 

وتعطييم معنى لمعالم الذؼ يعيشون فيو واألكثر من ذلك كمو ىو أن المعب ميم جدا لكل جوانب نمو 

. الطفل، فيو عبارة عن نشاط يتعمق بكل كيانو 

ومن أنكر عمى الطفل حقو في المعب فكأنما أنكر عميو حق من حقوقو في الحياة والنمو، ولمعب فوائد 

يزه عمى نمو الطفل المعرفي ،فمن خالل المعب تتسع قدرات الطفل في التفكير، كما فكثيرة منيا تح

 جديدة أثناء لعبو، ويتضمن المعب أيضا نشاط مفردات استخدامينمي لغتو من خالل تشجيعو عمى 

يؤكد عمى  ، لمخيال ومالمتعبير لالكتشافوسيمة "جسمي لمطفل، وينمي لديو روح اإلبداع كما يعتبر 

بمناسبة عام الطفل العالمي، 1979قامت بو منظمة اليونيسكو عام  أىمية المعب بالنسبة لألطفال  ما

فمن  حيث نظمت معرضا وليا لأللعاب والمعب في باريس إذن فالمعب يمثل دور ميم في حياة الطفل،

لعبو يمكننا أن نعممو ونربيو دون ممل أو إكراه فالطفل يمعب باستمرار ويغير مواضيع لعبو كمما أشبع 

. رغبتو من المعب في الموضوع األول 

ومع كل موضوع يضيف الطفل إلى خبراتو شيء جديد، ويعتبر المعب عام من عوامل التنشئة 

 أمالك فيو يكتسب حب التعاون والمبادرة خالل لعبو مع رفاقو، كما يتعمم المحافظة عمى االجتماعية

وطاعة الكبار إلى غير ذلك حيث أننا نجد   عمييا كما ينمي لديو حب الجماعة،االستيالءالغير وعدم 

 في المعب وسيمة أيضا لتمبية حاجات الطفل الضرورية كالغذاء والنوم مثال فيو في بعض األحيان ال

يحب أن يأكل مثال وىذا ما عمى األم إال أن تتحايل عمى طفميا من خالل المعب ليتناول طعامو، كما 

. (30- 29: 2015بوثميجة،)أن لمعب وائد كثيرة في تربية الطفل ليس بوسعنا ذكرىا في بحثنا ىذا 
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: عيطب التعميم التحضيري في الجزائر -9

: إن متبع العمميات التعميم التحضيرؼ في الجزائر يرػ مجموعة من النقائص من أىميا 

. عدم التقييم الدقيق لواقع المدرسة الجزائرية فيناك نقص في تقييم المنظومة التربوية -

غياب ىيكل دائم لمدراسة والمتابعة إذ أن أؼ إصالح يتطمب تقييما وتكيفا ومتابعة ويكون ذلك من - 

. طرف الذين رسموا خطة اإلصالح وحددوا األىداف وتابعوا تنفيدىا

ىناك  تيميش لألساتذة المعنيين والمربيين الباحثين أقسام ومخابر عممية جامعية  في عموم التربية -

. ليذا من المفروض أن تسند ليا عمميات التقييم والدراسة اإلصالح التربوؼ 

لم تقيم في اإلصالح المنظومة التربوية عمى "إن اإلصالحات لم تبنى لي دراسات وبحوث ميدانية  -

منيج عممي بناءا عمى بحوث ميدانية عمى عينة واسعة من التالميذ والمدارس عبر الوطن بل كانت 

"  عممية اإلصالح مبنية عمى أراء ووجيات النظر 

. حصر اإلصالح في التركيز عمى لغة التدريس والتدريس إلسالمية بالدرجة األولى - 

ولم تنل القضايا أخرػ من نقص اإلمكانيات والوسائل وسوء إدارة القطاع ومشاكل المربين وكثافة 

البرامج وسوء الكتب المدرسية ومحتوػ ونوعا حقيا من األىمية  

يكون محدودة بالزمان  حصر الفترة الزمنية لمجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية فيجب أن ال-

 ( 45: 2010قارؼ،)فيي تحتاج إلى الوقت طويل لمتقييم 
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الخاتمة  

    إذن يظير جميا من خالل ما تقدم عرضو في العناصر التالية إن مفيوم المدارس التحضيرية واسع 

وذو أىداف كبيرة، فبالرغم من االختالف وتعدد المفاىيم فيو إال أنو كان يقصد منو اليدف واحد 

تنصب فيو كل المفاىيم المتعمقة بالتعميم التحضيرؼ أال وىو رعاية األطفال رعاية سميمة، وأن الدافع 

باالىتمام بمثل ىذا التعميم ال يتوقف مع الدافع التربوؼ فحسب بل يتطور عمى دافع نفسي واجتماعي 

واقتصادؼ، أيضا كما إن مبادغ ىذه المدارس أصبحت اليوم تيدف عمى تحقيق النمو المتكامل في 

شخصية الطفل ويكون عمى استعداد تام لبداية تسمق السمم التعميمي، وفي مؤخرة ىذه العناصر توصمنا 

اليا المختمفة مرحمة ميمة في حياة الطفل وتعدد أغراضيا دليل كإلى أن مرحمة التعميم التحضيرؼ بأش

.  واضح عمى ذلك ويكون منياج منسجم ومناسب مع عمر الطفل
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:  قد ل 

     إن النمو ظاىرة حيوية في حياة أي كائن حي يترتب عمييا مطالب متعددة البد من مواجيتيا 

لمساعدة الطفل عمى تحقيق التوازن ويعتبر النمو مرحمة في حياة الطفل وتتميز بالسرعة والبطيء وفق 

المرحمة التي يمر بيا الطفل ففي المرحمة المبكرة من حياة الطفل يالحظ النمو السريع من الناحية 

الجسمية لكن ىذه السرعة ال تستمر عمى ما ىي عميو طيمة مرحمة الطفولة بل يترتب عمى النمو الجسمي 

السريع  نمو وظيفي وبالتالي نمو آخر كالنمو  االنفعالي والعقمي لكل ىذه المراحل النمائية خصائص  

تتميز بيا خضعت لمدراسة مما أدى إلى الكشف عن الحقائق التي تتميز بيا كل مرحمة نمائية تساعد 

دراسة النمو في ضبط سموك الفرد وتقويمو في الحاضر بيدف تحقيق أفضل مستوى ممكن من التوافق 

النفسي والعقمي واالجتماعي واالنفعالي بما يحقق صحتو النفسية وتكيفو مع المجتمع بشكل أفضل   وليذا 

. سنتطرق إلى التعاريف المغوية واالصطالحية لمنمو
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: لتريف ال  م-1

: سنذكر جممة من التعاريف المغوية لمنمو

يعني الكثرة والزيادة، فنقول عن الزرع أرتفع حجمو، وزاد ونمي المال وغيره زاد وكثر ونمو : المغل-أ-1

. (15: 1984دبابة، )اإلنسان ىو ازدياد حجمو 

 ىو عممية انتقال من مرحمة إلى مرحمة أكثر نضجا وتطورا، فيو إذن يضمن االستمرار لكل : ال  م

والنمو سمسمة من التغيرات تيدف  (إنسان، حيوان، نبات )الكائنات الحية ومنو فكل كائن في األرض ينمو 

إلى غاية واحدة ىي النضج، ونمو اإلنسان ىو عممية شاممة لجميع جوانبو الجسمية، النفسية، العقمية، 

. (23: اإلليي سيد، بدون سنة)االجتماعية 

:  اصلالاا- ب-2

 ىو سمسمة ممتابعة متكاممة من التغيرات تسعى بالفرد نحو االكتمال النضج واستمرار وبدء انحداره 

. (15: 1984دبابة،)

العممية التي تتفتح خالليا إمكانيات الفرد الكامنة وتظير في شكل قدرات وميارات : ويعرف كذلك أنو

. (83منجد الطالب، )وصفات وخصائص شخصيتو 

سمسمة ممتابعة متماسكة من التغيرات تيدف إلى غاية واحدة ىي اكتمال النضج : ويعرف أيضا عمى أنو

ومدى استمراره وبدء انحداره، فالنمو بيذا المعني ال يحدث فجأة، وال يحدث خيط عشوائي بل يتطور 

. (15: 1984دبابة، )خطوة أثر خطوة، ويسفر في تطوره ىذا عن صفات عامة تحدد ميدان أبحاثو 

وعموما فان النمو مجموعة من التغيرات التي تمس الفرد وتظير في شكل قدرات وميارات وصفات 

. وخصائص شخصية
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: ال فهمي ال فسف لم  م-ج-1

 يعرف النمو في عمم النفس عمى أنو جممة من التغيرات الجسمية والفيزيولوجية من حيث الطول    

والوزن، الحجم والتغيرات التي تحدث في أجيزة الجسم المختمفة والتغييرات العقمية المعرفية والتغيرات 

. السموكية االنفعالية واالجتماعية التي يمر بيا  الفرد في مراحل نموه المختمفة

    إذا كانت دراسة النمو في جميع مراحل الحياة المختمفة ىامة فإن معرفة تمك الدراسة في مرحمة 

الطفولة بالذات تعد أكثر أىمية، ذلك ألن مرحمة الطفولة ىي المرحمة التي تتكون فييا بدور شخصية الفرد 

ويتحدد إطارىا     العام، وىي التي يتكون خالليا ضميره الواعي وذلك ألن الطفل يكون في طور التكوين 

واالكتساب، كما إن عقمو يتصف بالمرونة وتقبل االتجاىات الجديدة، ولذلك ألن الطفل يكون في طور 

التكوين واالكتساب، كما إن عقمو يتصف بالمرونة وتقبل االتجاىات الجديدة، ولذلك تنطبع فييا الخبرات 

التي يمر بيا الطفل وتظل ثابتة إلى حد كبير طوال مراحل حياتو المقبمة، ومن ىنا جاءت أىمية دراسة 

: النمو التي سنذكرىا في العناصر اآلتية

: أه لل دراسل ال  م-2

    تيدف الدراسة العممية لمنمو إلى اكتشاف المقاييس والمعايير المناسبة لكل مظير من مظاىره كمعرفة 

عالقة طول بعمره الزمني، وعالقة وزنو بطولو وعمره وعالقة لغتو بمراحل نموه، وىكذا تستطرد ىذه 

. الدراسات لتكثف المقاييس المختمفة لكل طور من أطوار حياة اإلنسان
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وبذلك يستطيع الباحث أن يقيس النمو الجسمي والنفسي واالجتماعي بمقاييس صحيحة، فيكشف النمو     

العادي المتوسط، والنمو البطيء المتأخر،والنمو السريع المتقدم، وىذا لمعرفة مظاىر ومراحل النمو 

المختمفة أثر كثيرا في فيمنا لسيكولوجية العمميات العقمية كالتفكير والتذكر والتخيل وليذه الدراسات دور 

فيفيم  مدى عالقة مظاىر الحياة بعضيا ببعض، ومدى عالقتيا بالنمو الجسمي واالجتماعي، كما ليا 

ىدف معرفة أثر البيئة والثقافة القائمة ي نمو األفراد وتربية األفراد تربية صحيحة وتوجيييم توجييا 

.  (20:البيي السيد، بدون سنة)صحيحا   عمميا، يعتمد في جوىره عمى األبحاث التجريبية الموضوعية 

   

 

 

:   ويمكن تمخيص أىمية دراسة النمو التي تمس جممة من المبادئ فيما يمي

: األه لل اللربملل -/ أ-2

   حيث أن معرفة خصائص النمو في كل مرحمة تباعد عمى توفير أنواع النشاط الجسمي العقمي 

واالجتماعي التي تتناسب مع قدرات الفرد، وعمى ذلك فال يعقل أن تطمب من السادسة ما تطمبو من 

الراشد الكبير، ذلك ألن تكميف الطفل القيام بأعباء تفوق قدراتو الطبيعية من شأنو أن يشعره بالفشل 

. واإلحباط ويولد عنده الشعور باليأس والنقص

: األىمية العالجية /ب-2

    تنتج عن معرفتنا بالميول الطبيعية والنزاعات الشاذة في كل مرحمة، فمن المعروف أن ما ىو طبيعي 

في مرحمة قد يعد شاذا في مرحمة أخرى، فالطفل إذا تبول تبوال الإراديا في عامو األول ال يعد ذلك شذوذا، 
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ومن ثم ال يدعو إلى شعور اآلباء بالقمق، أما إذا استمر الطفل حتى السادسة في ذلك مثال أعتبر ذلك 

غير طبيعيا، ونوجو أنظارنا إلى ضرورة توفير العناية الالزمة لمساعدة الطفل عمى التخمص من مثل ىذه 

العادة وغني عن البيان أن المعرفة بجميع العوامل التي تؤثر في سالمة النمو وسرعتو تفيد في الوقاية من 

.  اإلصابة بكثير من األمراض واالضطرابات كما تفيد في تقديم العالج

:  األه لل التم لل البالل/ ج-2

   حيث تفيدنا مراحل النمو المختمفة في معرفة الصفات الوراثية التي يولد الفرد مزودا  بيا، وتمك 

الصفات المكتسبة من البيئة ونحن نحصل عمى مثل ىذه المعرفة عن طريق مقارنة أطفال من بيئات 

وأعمار وأجناس مختمفة، فما يوجد عند جميع األطفال من البيئات الذين ينحدرون من بيئات اجتماعية 

وجغرافية مختمفة فيو وراثي فطري، وما يوجد عند أبناء بعض البيئات وال يوجد عند غيرىم فال شك أنو 

: 1999العيساوي، )مكتسب بالخبرة والتعمم، وعمى ىذا النحو يمكن تحديد الصفات الوراثية والمكتسبة 

24-25) .

    إذن فان دراسة النمو تساعدنا في معرفة تأثير البيئة عمى مظاىر النمو المختمفة وذلك بمقارنة الطفل 

البدائي بالطفل الحضاري، أو طفل المدنية وطفل القرية، وطفل الطبقات االجتماعية المتوسطة والطبقات 

العميا والدنيا، ويساعدنا ىذا في معرفة البيئة المثالية لنمو الطفل، ومن ثم نعمل عمى توفيرىا ولذلك ال 

تقتصر دراسة النمو عمى معرفة خصائص النمو الطبيعي، الجسمي، والعقمي، والنفسي، ولكنيا تيتم 

.    بمعرفة أثر العوامل الوراثية، كإفرازات الغدد والجياز العصبي في سرعة النمو واتجاىاتو
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:  ظاهر ال  م- 3

:  لمنمو مظيران أساسيان نوجزىما فيما يمي

 ونعني بو نمو الفرد فس الشكل والوزن، والتكوين نتيجة لنمو طولو، وعرضو :ال  م اللكمي ف- أ-3

. وارتفاعو، فالفرد ينمو ككل في مظيره الخارجي العام وينمو داخميا تبعا لنمو أعضاءه المختمفة

 ونعني بو نمو الوظائف الجسمية والعقمية واالجتماعية لتساير تطور حياة الفرد :ال  م المظلفف- ب-3

. واتساع نطاق بيئتو

.   وبذلك يشمل النمو بمظيريو الرئيسين عمى تغيرات كيميائية، فسيولوجية، طبيعية ، نفسية واجتماعية

     فالنمو يعني تقدم الكائن الحي جسما وعقال ونفسا منذ بدء نشوءه وحتى نياية العمر، ولكنو يشير 

بنوع خاص إلى مراحل التكوين والرقي منذ البدء حتى اكتمال حتى اكتمال النمو، وقد يتضمن الترقي 

نموا،  وتعمما، ونضوجا، وقد ال يسير الترقي عند فرد النواحي الجسمية والذىنية واألخالقية واالجتماعية 

.        وغيرىا بسرعة واحدة فقد يكون فردا بالغا من الناحية البدنية، وصبيا من ناحية الذكاء مثال

:  لالب ال  م-4

:  يحدد حامد زىر جممة من المطالب العامة نمخصيا فيما يمي

 .نمو واستغالل اإلمكانيات الجسمية إلى أقصى حد ممكن- 4-1

 .تحقيق الصحة الجسمية- 4-2

 .تكوين عادات سميمة في الغداء والنوم والوقاية الصحية- 4-3
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 .تعمم الميارات الجسمية الضرورية لمنمو السميم، وحسن المظير الجسمي العام- 4-4

 .النمو العقمي المعرفي- 4-5

 .تحصيل أكبر قدر ممكن من المعرفة، والثقافة العامة، وعادات التفكير الواضح- 4-6

 .تنمية االبتكار وتنمية ميارات جديدة- 4-7

 .النمو االجتماعي والتوافق إلى أقصى حد مستطاع- 4-8

 .تقبل الذات والثقة بيا-4-9

 .تقبل الواقع،وتكوين االتجاىات، وقيم سميمة-4-10

التقدم المستمر نحو السموك األكثر نضجا، والمشاركة الخالقة المسؤولة في األسرة والجماعات -4-11

 .األخرى 

 .االتصال والتفاعل السميم في حدود البيئة-4-12

 .االستمتاع بالحياة التي يستمتع بيا اآلخرون -4-13

 .توسيع دائرة الميول واالىتمامات واليوايات-4-14

 .تنمية الميارات االجتماعية التي تحقق التوافق االجتماعي السوي -4-15

. تحقيق النمو األخالقي والديني-4-16

. إشباع الغرائز في حدود المشروع- 4-17

. تحقيق الدوافع لمتحصيل والتفوق - 4-18
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   إشباع الحاجات مثل الحاجة إلى األمن، واالنتماء والمكانة والتقدير والحب والتوافق والمعرفة وتنمية 

، قد يكون نمو الفرد (11-10: 1999العيسوي،)1القدرات والنجاح والدفاع عن النفس والتوجيو والحرية 

نموا طبيعيا أو سريعا أو بطيئا، كما أنو قد يكون نمو في االتجاه المنحرف، وقد تكون اتجاىات الطفل 

االجتماعية تنمو نحو اكتساب األطفال األسوياء وقد تنمو نحو صحبة أقران السوء واألشرار ومن ىنا فإننا 

: سنذكر خصائص النمو كاآلتي

 :(خصائص ال  م لفل  ا قبل ال درسل )خصائص ال  م

 تقريبا % 16تسمى ىذه المرحمة أحيانا مرحمة الطفولة المبكرة، ويشمل األطفال في ىذه المرحمة حوالي 

سنوات بخصائص 6-3من تعداد السكان في معظم البمدان، وتتميز ىذه المرحمة العمرية الممتدة مابين

: عقمية واجتماعية وحركية وجسمية وانفعالية وذلك عمى النحو التالي

: الخصائص الجس لل مالاركلل: أمال

. سرعة في النمو كالوزن والحجم والطول- 1

. استخدام الحواس في اكتشاف العالم الخارجي المحيط بو- 2

. زيادة في النشاط العضمي كالجري والقفز والتسمق- 3

وتظير في قدرة الطفل عمى ربط خيط حذائو وارتداء قميصو وتزريره . نمو العضالت الصغيرة والكبيرة- 4

. واإلمساك بالقمم عند الكتابة واإلمساك بالمقص

. ويظير في القدرة عمى تآزر البصر واليد معا في آن واحد. التوافق الحسي الحركي-  5
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:    الخصائص التقملل مالمغملل- ثا لا

. سرعة في النمو لمغوي - 1

تنمو لدى الطفل عمميات عقمية تيتم بمشاعره وتخيالتو لذلك فإن لعبو يتميز بالطابع التخيمي - 2

. اإلبيامي

. التمركز حول الذات ويتضح ذلك في أحاديثيم- 3

دراك الفروق بينيم مثل الحجم والوزن والتركيب-4 . إعطاء االىتمام بخواص بعض األشياء وا 

. تطور المفردات المغوية حيث يستطيع التعبير عما يحيط بو من البيئة باستخدام الكممات والرموز- 5

. (21-20: 2009اليتيم، )القدرة استرجاع األحداث التي مرت بو - 6

.  القدرة عمى التصنيف من حيث المون والحجم والشكل- 7

. التعمم عن طريق المحاولة والخطأ- 8

. الميل إلى االستفسار وكثرة التساؤالت -9

 .الرغبة في البحث واالستكشاف- 10

 .االستقالل واالعتماد عمى النفس- 11

 .التعبير بالرسم عن أفكاره- 12
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 .القدرة عمى الحفظ- 13

 .القدرة عمى سرد القصص- 14

 يونس 21-20: 2005اليتيم، )استخدام األلعاب التربوية مثل األلغاز والفك والتركيب - 15

: 2009بحري،

: الخصائص االجل اعلل: ثالثا

. تتزايد أىمية رفاق المعب في الحياة الطفل- 1

. يقتضي وقتا أطول، في التعاون مع رفاقو- 2

.  يصبح أكثر ميال إلى الصداقات مع رفيق أو رفيقين، ولكن ىذه الصداقات تتغير بسرعة بوجو عام- 3

. تؤدي ممارسة النشاطات االجتماعية إلى التقارب بين األطفال- 4

. يكون الطفل مرنا وقادرا عمى المعب مع معظم أطفال الصف- 5

. يسمك الطفل سموكا عدوانيا عندما يشعر باإلحباط أو الفشل- 6

. يستمتع بتمثيل القصص التي يتصفحيا أو يسمعيا- 7

. يرغب في اكتشاف أي نوع من األشخاص يمكنو أن يكون - 8

يونس )يتأسس في داخمو صوت الضمير الذي يجعمو يشعر بالذنب عمى بعض أعمالو - 9

. (37-36: 2009بحري،

: الخصائص اال فتاللل:رابتا 
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. يميل إلى التعبير عن انفعاالتو بحرية وصراحة-1

يتعرض لبعض نوبات الغضب عندما يكون متعبا  - 2
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: التما ل اللف لؤثر  ف ال  م

    إن موضوع الوراثة والبيئة ودور كل منيما في المساىمة في ارتقاء ونمو الشخصية، مسألة ذات جذور 

تاريخية، قديمة، فقد أنشأت في البداية وجيتان، متقابمتان من النظرة األولى تتحيز لمعوامل الوراثية وترى 

أن الدور الحاسم لنمو وارتقاء الشخصية يرجع لمعوامل الوراثية التي تحدد بشكل قاطع يصعب معو القول 

بأي تأثيرات بيئية، والثانية تتحيز لمعوامل البيئية وترى أن الخبرات البيئية المتنوعة وما يرتبط بيا من 

. أساليب مختمفة لمتنشئة االجتماعية من شانيا توجيو الشخصية في المسارات مجددة

  ولكن مع تزايد الدراسات الواقعية التي أجريت وتنوع أىدافيا وعيناتيا ومناىجيا برزت وجية نظر ثالثة   

أكثر اعتداال ومنيجية ترى أن الشخصية ال تتحدد بعوامل وراثية فقط وال بعوامل بيئية فقط ولكن تتحدد 

وتنمو من خالل التأثيرات النسبية والتفاعل بين العوامل الوراثية وبين العوامل البيئية من خبرات المتعمم 

. واالكتساب

: المراثل مال  م- 6-1

يقصد بالوراثة كل ما يأخذه الفرد عن طريق ما يسمى بالكروموزومات والجنيات التي ليا سمات تساىم 

إن الخصائص التي يرثيا اإلنسان تتحدد منذ المحظة األولى التي يتم فييا . في نمو شخصية الفرد وتكوينو

اتحاد البويضة األنثوية بالحيوان المنوي الذكري، وىذه الخصائص تتوقف عمى الجنيات التي ىي جممة 
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االستعداد الوراثي عند الفرد، والجين السائد ىو الذي يحدد الخصائص المحددة ينصرف النظر عن الحين 

المنتحي الذي تقترن بو فيو عمى العكس فيحب أن تظير إلى حيز الوجود وىناك مجموعة من السمات 

كما أن الشعر المجعد . يكون ليا الغمبة باستمرار فالمون البني العينين يكون لو الغمبة عمى المون األزرق 

. (26: 1998كامل أحمد، )يسود عمى المون المسترسل 

    من خالل ماا تطرقنا إليو في ىذا العنصر نستنتج أن العوامل الفطرية أو الوراثية التي تنتقل إلى الفرد 

عن طريق إبائو وأجداده والساللة التي ينحدر منيا كالموروثات أو الصفات الوراثية ىي التي تحدد صفاتو 

. األساسية مثل طول قامتو ولون بشرتو وشكل عينيو وشعره

: البضئلل مال  م- 6-2

يقصد عمماء النفس بكممو البيئية النتاج الكمي لجميع المؤثرات التي تؤثر عمى الفرد من بداية الحمل     

حتى الوفاة ويحتم ىذا التعريف عممية التأثير إذ ال يكفى وجود عامل من العوامل فقط بل يحب أن يكون 

ليذا العامل أثره ويحتم ىذا التعريف أيضا الشمول إذ يتضمن كل المؤثرات التي يمكن أن تؤثر عمى الفرد 

ميما كان نوعيا كما يتضمن شمول دوره حياة الفرد كميا وتعمل عوامل البيئية مع عوامل الوراثة منذ 

المحظة الولي لمجمل فالتغذية وكمية األكسجين والحالة الجسمانية لألم مثال يعتبر من العوامل البيئية في 

. داخل الرحم التي قد يكون ليا اثر بالغ في نمو الجنين

    ىذا وتشمل البيئية بيذا المعني كل العوامل المادية واالجتماعية والثقافية والحضارية ومن المؤثرات 

التي تؤثر في الطفل ىي البيئة االجتماعية الطبقة االجتماعية أيضا الخمقية االجتماعية واالقتصادية 

والتربوية لمطفل وتوجيو النفسي والفرص المتاحة أمامو أيضا التعميم والوسط الثقافي واألخالقي والديني 

. (27: 1998كامل أحمد، )ومستوى الذكاء ومن الزواج واالستقرار وعدد األطفال لألسرة
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    مما سبق يمكن القول بأن ىناك مجموعة كبيرة من العوامل يمكن الرجوع إلييا في تفسير نمو وارتقاء 

شخصية الطفل وىذه العوامل تجمع بينى العوامل الوراثية والبيئية معا فالعوامل الوراثة يمكن أن تمدنا 

باحتماالت كثيرة لمغاية لتفسير كل من التشابيات واالختالفات بين األفراد داخل األسرة كما أن البيئة وما 

يتصل بيا من عمميات تعمم تمدنا كذلك باحتماالت أخرى ال حصر ليا وطالما أن كل صفة من المحتمل 

أن تتاثر بالمحددات األساسية الكامنة في الجياز التكوين كما تتأثر بالوقت نفسو بمجري حياة الفرد في 

بيئتو مميئة بالمثيرات فمن المستحيل عزل أي سمة مفردة من سمات الشخصية إلى الوراثة وحدىا او إلى 

. البيئة وحدىا أو فيما متضامنتان معا منذ بداية الحياة

: الغدد مال  م- 6-3

فرازاتيا تأثيرات واضحة في عممية النمو والغدد نوعان : لمغدد وا 

في الدم مباشرة لتحكم  (اليرمونات) وىي التي تطمق إفرازاتيا :الغدد الص اء أم الالق ملل-6-3-1

. وظائف الجسم وىي في عمميا تؤثر إحداىا في األخرى 

وىي التي تجمع موادىا في الدم وتطمق إفرازاتيا في قنوات إلى المواضيع التي : الغدد الق ملل-6-3-2

تجاويف الجسم أو عمى سطح الجمد مثل الغدد المعابية والغدد الذىنية والغدد العرقية والغدد )تستعمل فييا 

. (26: 1998كامل أحمد،  )(الدمعية والغدد المعدية والمعوية والبروستاتا

     إن التوازن في إفراز الغدد يجعل من الفرد شخصا سميما نشطا ويؤثر تأثيرا حسنا عمى سموكو بصفة 

. عامة كما أن اضطراب الغدد يؤدي إلى المرض النفسي وردود الفعل السموكية المرضية

: اللغذلل مال  م- 6-4
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الغذاء ىو مصدر الطاقة كما أن سوء التغذية يضر بالجسم ولعقل ويؤخر عمميات النمو المختمفة،     

ويعمل الغذاء عمى نمو وبناء الخاليا وتجديد بناء األنسجة التي تستيمك أثناء نشاط الفرد وحركتو خالل 

من ناحية أخرى، كما أن  (أي سبب من األسباب)دورة الحياة من ناحية وعندما تفوق عممية اليدم البناء 

سوء التغذية أو نقصيا يؤدي إلى تأخر عممية النمو أو توقفيا، فقد وجد عمى سبيل المثال أن نقص 

الحديد في الجسم الطفل يؤدي إلى تشتت انتباىو وعدم قدرتو عمى التركيز، وان نقص البروتين في بداية 

. (56: 1998كامل أحمد، )النمو يؤثر في النمو العقمي لمطفل 

     أيضا يحتاج الجسم في مراحل النمو  إلى مجموعة كبيرة من العناصر الغذائي، كالبروتينات والمواد 

الذىنية واألمالح المعدنية، والماء والفيتامينات والمواد السكرية والمواد البشرية، ىذا ويحتاج إلى نوع من 

التوازن الغذائي بين ىذه العناصر جميعا دون اإلفراط في إحداىما عمى حساب اآلخر لينمو الجسم نموا 

سميما طبيعيا ويعتبر عدم التوازن الغذائي مستوال إلى حد كبير عن حاالت النمو الشاذ أو تأخر النمو 

. وحتى من الوفاة

: األسرة مال  م- 6-5

 األسرة ىي الوحدة االجتماعية األولى التي ينشأ فييا الطفل ويتفاعل مع أعضائيا، وىي التي تسيم    

بالقدر الكبر في اإلشراف عمى نمو الطفل وتكوين شخصيتو وتوجيو سموكو، وتسعى األسرة إلى تحقيق 

الطمأنينة ألفرادىا حيث تبدأ عالقات الطفل االجتماعي والتي تكسبو الشعور بقيمتو وذاتو مع األفراد 

أسرتو، أنو من خالل ىذه العالقة األولية ينمي خيرتو عن الحب، والعاطفة والحماية، ويزداد وعيو لذاتو، 

وينمو لديو شعور بالطمأنينة،  وعن . ويزداد نمو بزيادة تفاعمو مع المحيطين بو وقيامو بدوره الخاص

. طريق التفاعل تأخذ شخصية باالتزان والتبمور
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    ويؤكد عديد من الباحثين أن األنماط السموكية األسرية تحدد ما سوف يفعمو الوليد البشري في مقبل 

حياتو أو ما يستطيع أن يفعمو لكي يحصل عمى اإلشباع والرضا، وعمى ذلك فان األسرة ىي التي كون 

. وتنمي شخصيتو

    إن األسرة تعتبر لحضن االجتماعي الذي تنمو فيو بدور الشخصية اإلنسانية وتوضح فيو أصول 

التطبيع االجتماعي، بل يتحدد فيو بحق كما ذىب كولي الطبيعة اإلنسانية لمكائن الحي، زكما يتشكل 

الوجود البيولوجي لمجنين في رسم األم، فكذلك يتشكل الوجود االجتماعي لمطفل في رحم األسرة وحضنيا 

. (35-34: 1998كامل                    أحمد، )

: ال حج- 6-6 

     ىو عممية نمو متتابع يتناول جميع نواحي الكائن الحي، وكل كائن حي، وكل كائن الحي ينمو وفقا 

لنمط معين تحدده العوامل العضوية الوراثية، إال أن ىذا النمو تحدث آثاره في البيئة الخارجية بحيث يتوقع 

من الكائن الحي إذا توافرت ىذه الشروط الخارجية أن يتبع خط نمو معين ويتصل إلى مستويات معينة 

. من النضج خالل ىذا النمو

    وىناك مستويات معينة من النمو إذا وصمنا الفرد اعتبر ناضجا وينطق ذلك عمى جميع نواحي الفرد 

فالطفل الذي ال يستطيع المشي بعد سنتين يعتبر غير ناضج من ىذه الناحية الجسمية، وكذلك طفل 

العاشرة الذي يرتمي عمى األرض ألتفو األسباب ويبكي بشدة وال يستطيع التحكم في انفعاالتو إلى ىذا 

.  (35-34: 1998كامل أحمد، )القدر يعتبر غير ناضج من ىذه الناحية 

: اللتمي- 6-7
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    التعميم عممية تغير وتعديل في سموك الفرد نتيجة لمخبرة والممارسة، والتعمم عممية أساسية تحدث في  

حياة الفرد باستمرار نتيجة احتكاكو بالبيئة الخارجية واكتسابو أساليب سموكية جديدة ويعدل من أساليب 

. سموكو القديمة

سموك متعمم وسموك غير متعمم والسموك غير متعمم ال يتضمن إال :     والسموك بمظاىره المختمفة نوعان

أنماطا محددة لمغاية مثل العطس والسعال ونحو ذلك من األفعال التي يأتييا اإلنسان نتيجة تكوينو 

الفسيولوجي وتركيبو الداخمي فحسب، أما غير ذلك من أنماط السموك فأغمبيا يتعمميا الفرد نتيجة مروره 

بعدد من الخبرات أو المواقف الخاصة في حياتو، ومن ىنا تأتي أىمية التعمم كعامل أساسي من عوامل 

. (98-1998:97أحمد كامل)النمو

    يتفاعل كل من النضج والتعمم ويؤثر معا في عممية النمو كما أن كل أنواع السموك التي يقوم بيا الفرد 

.    في أي مرحمة من مراحل حياتو المختمفة إنما تنمو وتتطور نتيجة لمنضج والتعمم

:   راال ال  م- 7

    يمكن تقسيم أطوار النمو إلى مراحل متعددة بل أن ىناك بعض عمماء النفس الذين يميمون إلى تعديد 

مراحل النمو فيتحدثون عن مظاىره عند الطفل في العام األول من عمره ثم في العام الثاني وىكذا ولكننا 

ىنا سنعالج مرحمة الطفولة ككل وذلك لتشابو خصائص مرحمة الطفولة سوف نعالجيا كمرحمة واحدة 

التقميد والمحاكاة، فيقمد الكبار من المحيطين بو وال سيما من يعجب بشخصيتيم، ولذلك يجب أن يتوفر 

لمطفل القدوة الحسنة والمثال الطيب الذي يستطيع أن يتقمص شخصيتو وأن يستفيد من ىذا التقمص 

وعمى وجو الخصوص ييتم عمماء النفس التحميميون بالسنوات الخمس األولى من حياة الطفل لم ليا من 

أىمية بالغة في تشكيل شخصية الطفل فيما بعد، وفي ىذه المرحمة يجب العمل عمى تجنب الطفل المعاناة 

. من المشكالت النفسية كالغيرة والعناء والعدوان، والتبول الالإرادي
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   الطفل في بداية حياتو يعتمد  اعتمادا كميا عمى أمو ألنو يكون عاجزا عن قضاء حاجاتو بنفسو، وطفل 

. اإلنسان بالذات تطول فترة طفولة الحيوان

لزام الغير بضرورة االستجابة إلى مطالبو ويتمسك ويصر  وفي حوالي سن الثانية يميل الطفل نمو العناد وا 

وفي حوالي الرابعة يزداد ميمو إلى نشاط . عمى تحقيق مطالبو باإللحاح والصراع واالرتماء عمى األرض

: 1999العيسوي، )الحركي والجسمي ولذلك يميل إلى الجري والمعب وعدم االستقرار في مكان لمدة طويمة

45) .

    في مرحمة الطفولة يتسم خيال األطفال بالقوة والجنوح، فخيال الطفل يصبح قويا جدا وقد يفوق في 

قوتو الواقع نفسو بل إن الطفل الصغير يمتزج عنده الحقيقة بالخيال، ويعجز عن التعبير بينيما في كثير 

من األحوال، فالطفل الصغير يعامل دميتو نعامل اآلدمي فيطعميا ويمبسيا وينزل بيا العقاب إذا مرضت، 

وكذلك يكافئيا إذا أصابت وأطاعت أوامره، لذلك يجب استغاللو قدرة الطفل الخيالية في المناشط كالعزف 

والموسيقى أو الرفض أو الرسم واألشغال وغيرىا من الفنون ويمكن تمخيص أىم خصائص النمو عمى 

: النحو التالي

 :ال  م الجس ف- 7-1

     يمتاز بالسرعة حيث يتضاعف وزن الطفل في نياية السنة الخامسة يصل الوزن ستة أمثال وزنو عند 

الميالد، ومعدل السرعة ىذا ال يصدق بالنسبة لمون فحسب ولكن أيضا بالنسبة لمطول ونمو العضالت 

المختمفة وحجم المخ وغير ذلك من المظاىر الجسمية، ولكن ىذا النمو ال يستمر إلى ما النياية حيث أنو 

يأخذ في التناقض تدريجيا باقتراب الطفل من مرحمة الطفولة فنجده كثير الحركة سرع االنتقال من مكان 

ألخر، ويجب تشجيع الطفل عمى ىذا النشاط الحركي المتزايد حتى ال ينزع إلى االنسحاب واالنطواء وفي 

نجد أن معدل النمو يأخذ في التباطؤ  (من السادسة حتى الثانية عشرة تقريبا  )مرحمة الطفولة المتأخرة 
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بالقياس إلى المرحمة السابقة ويؤدي نضج الجياز العصبي في الطفل إلى نضج األعضاء الدقيقة 

كاألصابع  وىنا ينبغي أن تتاح لمطفل فرصة التدريب عمى األعمال الدقيقة كالكتابة عمى اآللة الكاتبة أو 

. األشغال اإلبرة واأللعاب الرياضية وغير ذلك

: ال  م التقمف - 7-2

في مرحمة الطفولة المبكرة يكون الجياز العصبي غير مكتمل النضج ولذلك فإن القدرات العقمية ال     

تظير بشكل متمايز في ىذه المرحمة المبكرة ويتصف تفكير الطفل بأنو تفكير مادي وحسي فال يقوى 

الطفل عمى تفكير في األمور المعنوية المجردة فال يدرك معنى فكرة الحق والخير والجمال والشر أو 

. الواجب وال يستطيع أن يفكر إال في األمور الشخصية والماثمة أمام حواسو المختمفة

   والنمو المغوي في ىذه المرحمة يتصل بعدم النضج وذلك لعدم اكتمال عضالت المسان واألحبال 

الصوتية وىي التي تساعد الطفل عمى إخراج الكممات والمقاطع والطفل أول ما يبدأ التعبير المغوي يبدأ 

بكممات عشوائية غير مفيومة وبازدياد النضج يستطيع أن ينطق بعض الكممات المفيومة ثم تزداد ثروتو 

 . (46: 1999العيسوي،)المغوية شيئا فشيئا 

: ال  م االجل اعف-  7-3    

يرتبط الطفل ارتباطا وثيقا بأمو نظرا ألنيا ىي التي تقوم عمى إشباع :      ف  رامل اللفملل ال بكرة

حاجاتو األساسية من الغذاء ودفء، وحنان، وبمرور الوقت يتعود الطفل عمى رؤية بقية أفراد األسرة 

وعمى البقاء معيم دون احتجاج، ويتقدمو في العمر تتسع دائرة معارفو لتشمل أناسا من خارج األسرة،من 

األقارب واألصدقاء والجيران، ولكنيا تظل محدودة ىذه الحدود فال يقيم عالقات طيبة مع الغرباء وفي 

بداية ىذه المرحمة يفضل لمطفل بمفرده، ثم يبدأ في المعب مع غيره من األطفال ويقيم عالقات اجتماعية 

  .(46: 1999العيسوي،)معيم نتيجة لممشاركة  في بعض المناشط الجماعية 
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 فإن الطفل يفضل االندماج مع جماعات األصدقاء واألندار :     أ ا  ف  رامل اللفملل ال لأخرة 

لى إنمائو بقيمة الجماعة في تحقيق أىدافو، ومن ىنا يبدأ في  ويرجع ذلك إلى نضجو العقمي والوجداني وا 

الشعور والوالء لمجماعة، وىكذا تتسع دائرة الطفل بعد أن محدودة في نطاق األسرة لتشمل جماعات 

. (47: 1999العسوي، )األصدقاء والزمالء في المدرسة والناي والحي

: ال  م المجدا ف- 7-4 

ال يوجد انفعاالت لدى الطفل ولكن بعد فترة قصيرة نجد أن :  ف بدالل ال رامل اللفملل ال بكرة    

انفعاالتو تدور حول إشباع حاجاتو األولية مثل الجوع والعطش واإلخراج والنوم والراحة، فالطفل يعتريو إذا 

. (48-47: 1999العسوي، )أشبعت ىذه الحاجة 

    ويالحظ ذلك عمى عالقات األطفال بعضيم ببعض حيث ينتقل الطفل من شجار إلى تعاون ولعب 

مشترك في لحظات معدودات، وتتصف انفعاالت الطفل بيذه المرحمة أيضا بالشعور واألنانية وحب 

. االمتالك والدكتاتورية والرغبة في تحيق حاجاتو دون نظر إلى مقتضيات الواقع

فيمتاز الطفل باليدوء واالتزان فالطفل في ىذه المرحمة ال يفرح :     أ ا  ف  رامل اللفملل ال لأخرة

بسرعة وال يغضب بسرعة كما كان الحال في مرحمة الطفولة المبكرة فيو يفكر ويدرك ويقدر األمور المثيرة 

لمغضب واالنفعال ويقتنع إذا كان مخطئا، كذلك يتغير موضوع الغضب، فبدال من االنفعال بسبب إشباع 

.  الحاجات لمادية تصبح االىانة أو اإلخفاق من األمور التي تستشير انفعاالتو، أي األمور المعنوية

: ال  م المغمر - 7-5

. يشتمل ىذا الجانب عمى دراسة عدد المفردات التي يمتمكيا الفرد وزيادتيا عبر مراحل النمو المختمفة

. (46-45: 2007ممحم،)
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والميارات المغوية و التبادالت التي تحدث ألجيزة الصوت . وكذلك تطور جممتو وزيادة عند مفرداتيا

 .(47: 2007ممحم، )والكالم وتطور الميارات المغوية والتعبير المفظي والكتابي 

 : ال  م الفضزيملمجف-7-6

يشتمل ىذا الجانب عمى نمو وظائف أعضاء الجسم المختمفة مثل نمو الجياز العصبي، وضربات القمب 

. وضغط الدم، والتنفس، واليضم، واإلخراج، والنوم والتغذية والغدد الصماء التي تؤثر إفرازاتيا عمى النمو

: ال  م الاركف- 7-7

  يشتمل ىذا الجانب عمى دراسة النمو حركة الجسم، وانتقالو، والميارات الحركية المتنوعة من جموس 

. وزحف ومشي وقفز وىرولة وركض وما يمزم اإلنسان من أوجو النشاط المختمفة في الحياة

:   ال  م الاسف- 7-8

يشتمل ىذا الجانب عمى دراسة نمو الحواس المختمفة السمع والبصر والشم والتذوق واإلحساسات الجمدية 

وجميع التغيرات التي تطرأ . و الحشرية كاإلحساس باأللم والجوع والعطش والنعاس، وامتالء المعدة والمثانة

. عمييا عبر مراحل النمو المختمفة

: ال  م الج سف- 7-9

 (الجسمي والنفسي)يشتمل ىذا الجانب عمى نمو الجياز التناسمي ووظائفو وأساليب السموك الجنسي 

. وتطوره مع نمو الفرد

: ال  م الدض ف- 7-10
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يشتمل ىذا الجانب عمى دراسة تطور المعتقدات والعبادات والمواقف العقائدية التي يقفيا الفرد نحو 

ممحم، )1األيمان والشك والكفر ومدى التغير الذي يحدث عمى تمك المواقف عبر مراحل النمو المتتابعة

2007 :46-47) .

:  الدراسات السابقل- 8

: سنقدم بعض الدراسات السابقة والبحوث العممية التي تطرق إلييا بعض الباحثين حول نمو الطفل

  (م1928-1948)  Aarnold-Gesellدراسة أرنولد جيزل-8-1

     قام بدراسة أعداد كبيرة من األطفال، ونشر مجمدات عديدة في وصف النمو الطبيعي والنمو الشاذ 

لألطفال وصفا بالغ التفصيل، وقد تقدم وصفا لمنمو الحركي والمغوي واالجتماعي والشخصي، وكذلك 

لى مرحمة المراىقة، مع معايير السن بيدف أن تكون  النمو الجسمي بصفة عامة، منذ والدة الطفل وا 

مرشدا في األغراض المقارنة، ومن ىنا كانت تسمية ىذه المعمومات بالمعايير القياسية، وبذلك أضيفت 

عبد المعطى، دمحم قنوي،  )طابع مميزا في مجال النمو" بالنضج" لوجية النظر الخاصة " جيزل" أعمال 

2001 :56) .

 (BERKELEY)دراسل بضركمف -8-2

. FELES INSTITUTESم ودراسات معيد فمز1928  التي كانت حول النضج التي بدأت في عام   

 قدمت كثيرا من المعمومات عن كثير من مظاىر نمو وتربية الطفل، ففي دراسة م1930التي بدأت عام 

عن نمو الشخصية ، والمظاىر الجنسية، والعالقات  (شاممة) مثال، أخذت قياسات واسعة FELESفمز 

معمومات غريزة عن النمو الجنسي، " بيركمي" بين الوالدين والطفل، وعن النمو االجتماعي، وقدمت دراسات



            راال   م اللفل  ف  رامل اللتملي اللاحضرر                                  لثالفصل الثا
 

70 
 

ونمو معدل الذكاء، لقد أصبح المشتركون في تمك الدراسات اآلن كبارا راشدين أىم أطفاليم الذين يقومون 

. (57: 2001عبد المعطى، دمحم قنوي،  )بدراستيم أيضا    

 ( Jean Piaget)دراسل جان بلاجله - 8-3

     وفي سنوات القميمة لدراسة الطفولة، عندما كان معظم ىاماء النفس ييتمو، بوصف نمو الطفل 

بإجراء بحوث ووضع نظرية عن  (م1932-م1929-م1926)الجسماني واالجتماعي، قام جان بياجيو

كان  (مثل االستيعاب )النمو المعرفي لمطفل، فنجد أن بياجي نص عمة وجود آليات داخمية غير منظورة 

. (58: 2001عبد المعطى، دمحم قنوي،  ))المعتقد أنيا مسؤولة عن مسار النمو العقمي 

نمو الطفل، حيث تطرقنا إلى دراسة أرنولد :     قدمنا في ىذا العنصر بعض الدراسات السابقة لموضوع

، ثم دراسة 1928عام (Berkeley)، ثم دراسة بيركمي (م1948-م1928 )(Arnold- Gesell)جيزل 

قام بإجراء نظرية عن النمو  (م 1932-م1929-م1926) ( Jean Piaget)دراسل جان بلاجله 

. المعرفي لمطفل
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:     خاتمة

      تطرقنا في ىذا الفصل إلى أىم المظاىر وأنواع النمو التي يمر بيا الطفل ألن النمو الذي يطرأ عمى 

. الطفل، ال يعني الناحية الجسمية فحسب بل يعني مظاىر نمائية من جسمية عقمية وانفعالية واجتماعية

ومن خالل ما ذكر فيما يخص الدراسات السابقة عن نمو الطفل، نستنتج أن كل دراسة تدرس نموا معينا 

  .سواء عقمي أو اجتماعي أو نفسي فيي تتكامل فيما بينيا
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مقدمة 

   ما من شك أن لكل تمميذ قدرتو ومؤىالتو التي تميزه عن باقي أقرانو من التالميذ فخصائصو الفردية 

وظروفو البيئية، كل ذلك قد يساعد أو يعيق نمو مستواه التحصيمي في المواد الدراسية باختالف 

أنواعيا، ألن معرفة مستوى التالميذ يتوقف عمى مدى تحصيميم الدراسي أثناء تواجدىم في المدرسة 

فقد يكون التقييم جيدا إذا كان تحصيميم مرتفع والعكس صحيحا، وسعيا منا لمعرفة وتحديد األسباب 

يأتي ىذا الفصل ليشمل أوال تعريف . التي تؤثر إما سمبا أو إيجابيا عمى عممية التحصيل الدراسي 

التحصيل الدراسي وأىميتو وتوضيح شروط التحصيل والعوامل المؤثرة فيو ثم العمميات العقمية التي 

تساىم في عممية التحصيل، ثم معوقاتو ومشاكمو والحمول المقترحة وأخيرا طرق قياس التحصيل 

. الدراسي

   تعتبر عممية تحصيل التمميذ في المدرسة واكتسابو لبعض الخبرات والميارات من األىداف الرئيسية 

ألي منظومة تربوية، لذلك كان اىتمام الدراسات والبحوث التحصيل الدراسي ومن ىنا تعددت مفاىيم 

: وتعاريف التحصيل الدراسي نذكر منيا ما يمي

:  مفهوم التحصيل الدراسي- 1

: لغة_1-1

من " حصل"     يعرف المنجد في المغة العربية واإلعالم لفع التحصيل عمى أنو مشتق من فعل 

الشيء أحرزه وممكو، أما لفع الدراسي فيو " حصوال" "حصل"محصوال الشيء ثبت بقي، و"و"حصوال"

الكتب درسيا والدراسي صفة لموصوف، فمثال نحن لدينا التحصيل " درسا" "درس"مشتق من الفعل 
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المجند في المغة واإلعالم،د )الدراسي فالدراسي ىي صفة لمتحصيل تصف الموصوف وىو التحصيل 

. (ت

     وورد في القاموس الجديد لفع التحصيل كما يمي حاصل الحاصل من المال ىو باقية بعد 

. الحساب، وحاصل الموضوع خالصتو وحاصل الضرب أو الجمع نتيجة جمع حواصل

. يتحصل فيو من النقود  حصالة النقود ىي ظرف خزفي أو معدني يكتنز فيو األطفال ما:حصالة

. حصل، يحصل، يحصل تحصيال لمعمم أو مال؛جمعو

. حصل، يحصل حصوال لو كذا، وقع فالن عمى الشيء، نالو

. (54: 2002لبالد الزىرة، بوناب الويزة، )الحصيمة بقية الشيء : حصيمة

: اصطالحا- 1-2

يقصد بالتحصيل الدراسي ما تعممو الفرد في المدرسة من المعمومات خالل دراسة مادة معينة وما 

يدركو المعمم من عالقات بين ىذه المعمومات وما يستنبطو منيا حقائق تنعكس في أداء اختيار يوضح 

 .(01: بدوي، د ت)وفق قواعد معينة، تمكين من تقدير أداء المتعمم كما يسمى بدرجات التحصيل 

وىناك من يعرفو بأنو ىو مقدار المعرفة أو الميارات التي حصل عمييا الفرد نتيجة التدريب والمرور 

 :روور لغااون : بيا أو ىي بموغ مستوى معين في مادة من المواد التي تحددىا المدرسة في حين عرفو

 .بأنو  المعرفة التي يحصل عمييا الطفل من خالل برامج مدرسي قصد تكييفو مع الوسط المدرسي
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أن التحصيل أداء يقوم بيا الطالب في الموضوعات المدرسية :إبراهيم عبد المحسن الكتابييرى 

المختمفة، والذي يمكن إخضاعو لمقياس عن طرق درجات االختيار أو تقديرات المدرسين أوكمييما 

 .(155: 1989بدوي، )

وفي القاموس النفسي نجد أن التحصيل الدراسي يستخدم اإلشارة عمى التحصيل الدراسي األكاديمي 

يستخدم ليشير إلى القدرة عمى األداء لممتطمبات التي تتعمق بالنجاح المدرسي، سواء في التحصيل 

 .بمعناه العام أو النوعي لمادة دراسية معينة 

 وفي القاموس النفسي نجد أن التحصيل الدراسي يستخدم اإلشارة عمى التحصيل الدراسي األكاديمي 

يستخدم ليشير إلى القدرة عمى األداء لممتطمبات التي تتعمق بالنجاح المدرسي، سواء في التحصيل 

. بمعناه العام أو النوعي لمادة دراسية معينة

ىو معرفة أو ميارة : " في معجم عمم النفس التحصيل عمى أنو" فخر عاقل" ويعرف الدكتور 

مكتسبة،وىو بذلك يختمف عن القدرة وذلك عمى اعتبار أن اإلنجاز ىو أمر فعمي حاضر وليس 

 .(jp،05 ; 1968)" أمكانية

   نستنتج من خالل التعريف أن التحصيل الدراسي ىو مقدار المعرفة التي يحصميا التمميذ نتيجة 

.  التدريب والمرور بالخبرات، وىو قياس باالختبارات التي تيم بمعرفة قدرة الطفل في نواحي متعددة

: أهمية التحصيل الدراسي-2

تكمن أىمية التحصيل الدراسي في تربية الكفل داخل األسرة وداخل البيئة المدرسة ومحيط    

 أن المدرسة خاصة في المرحمة اإلعدادية من التعميم يجب أن تعمل عمى دمحم راعتاالجتماعي، فيقول 
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تخميص الطفل من أنانيتو القوية، برفع نزعاتو التحريرية فتعوده عمى التعمق االجتماعي، وتبصره 

 .بحقوقو وواجباتو

   وعميو البد لممدرسة أن تقدم العناية والحماية ليذا الطفل ليذا الطفل حتى ال يحس نفسو بأنو 

غريب، فإذا وفرت لو المدرسة ما يمزمو ويساعده في حياتو فانو حتما ال يفشل، مما يجعمو غير 

مضطر إلنتاج سموكيات غير سوية وبيذا يتجمى لنيل األثر الكبير الذي تتركو المدرسة في تكوين 

نفسية الفرد وشخصيتو، فيي التي تصنع منو فردا صالحا أو فاسدا، ىذا باإلضافة إلى البيئة 

. االجتماعية

. إال أنيا تدفعو لمرضي عن النفس بالنجاح، أو اإلصابة باإلحباط عند الفشل

   وعميو فان أىمية التحصيل الدراسي تكمن في مساعدة التمميذ حتى ال يفقد عزيمتو ورغبتو في 

. العمل، تحصل نتائج حسنة ومرضية تجعمو في المستقبل فردا صالحا وسط المجتمع

:   شروط التحصيل الدراسي-3

ما نعرفو أن التعميم يحدث تعير في سموك، وىذا ال يعتبر كافيا، إذ ىناك شروط يجب عمى المتعمم أن 

يعرفيا ويتوخاىا ليتمكن من اكتساب خبرات جديدة وحتى يكون تحصيمو جيد، وتتمثل ىذه الشروط فيما 

: يمي

:   التكرار-3-1

التكرار الموجو العام عمى أساس  الذي يساىم في نمو الخبرة وارتفاعيا لدى المتعمم، لكن ىنا ال نقصد

الفيم والتركيز عمى االنتباه والمالحظة الدقيقة، وذلك حتى يدرك الفرد ما يتعممو، فالتكرار اآللي األصم 

. ال فائدة منو ففيو مضيعة لموقت والجيد
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:     الدوااع- 3-2

يعتبر ىذا األخير بمثابة المحرك األساسي الحي، لقيام بالنشاط الذي يشبع حاجتو، وكمما  

   كان الدافع قويا كان نشاط الفرد نحو التعمم كبير ولمثواب والعقاب أيضا دورا في حدوث تغيير السموك

:  التدريب والتركيز الموزع والمركز- 3-

ىناك التدريب الموزع الذي يتم في فترات متباعدة تتخمميا فترات من الراحة، والتدريب المركز الذي يتم 

في وقت واحد أي ال توجد فيو فترات الراحة، مما يؤدي إلى الشعور بالممل والتغمب، كما أن ما يتعممو 

الشخص ىنا يكون عرضة لمنسيان، ففقرات الراحة التي تتخمل دورات التدريب الموزع تساعد عمى 

.  تثبيت المعمومات لدى الفرد كما أن المتعمم بعد الراحة يقبل التعمم باىتمام كبير

: الطريقة الكمية والطريقة الجزئية- 3-4

يجب أن يكون الموضوع المراد تعممو متسمسال ىذا يسيل تعممو بالطريقة الكمية عكس الموضوعات 

 (1984:189عبد الرحمن العيسوي،  ( المكونة من أجزاء ال ربط بينيا

: التسميع الذاتي- 3-5

   لعممية التسميع الذاتي فائدة كبير ألنيا تظير لممتعمم مقدار ما تعممو وما حفظو، فالتسميع الذاتي 

عممية يحاول بيا الفرد استرجاع ما يصمو من معمومات، فيي حافز عميو بذل الجيد واالنتباه لفيم 

. المادة وبالتالي النجاح،وال يجب أن يتعجل المتعمم في عممية التسميع حتى ال يفشل ويصاب باإلحباط
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: اإلرشاد والتوجيه- 3-6

ىو شرط ميم ليكون التعمم صحيحا والتحصيل جيدا، واإلرشاد والتوجيو في مجال التعمم يتم عن طريق 

المعمم أو األسنان حتى يتم التعمم بمجيود أقل، عكس التعمم الذي ال يكون فيو اإلرشاد والتوجيو 

ايجابي، فيحب أن يكون التوجيو واإلرشاد في بداية تعمم الخبرة وليس وسطيا أو مؤخرتيا تضمن 

. تحصيال ايجابيا

: معراة متعمم نتائج ما تعممه باستمرار- 3-7

معرفة النتائج في وقتيا تجعل الطالب المتعمم بصفة عامة يبذل المزيد من الجيد إلحساسو بالتفوق، 

ذا لم  يتبع الطرق الصحيحة في اكتساب الميارات وتحصيميا، وتعمم الخبرة وموضوعيا بسرعة، وا 

يتعرف المتعمم عمى نتائج تعممو فيمكن أن ينخدع باعتقاده أنو في الطريق الصحيح، فمعرفة ىذه 

 .النتائج في وقتيا أنجح وأفضل لممعمم من معرفتيا في آخر المطاف

: النشاط الذاتي-3-8

   ال يعقل أن يكتسب فرد الخبرة ما دون أن يبذل الجيد الالزم لذلك، فاإلنسان ال يستطيع التعمم إال 

من خالل الممارسة، والنشاط الذاتي أحسن سبيل لتعمم الميارة، والتعمم الجيد يكون عمى أساس بذل 

. (201: 1984عبد الرحمن عيسوي، )الجيد ونتيجة لذلك ترسخ المعمومات في الذىن 

    في خاتمة عنصر شروط التحصيل الجيد ومن خالل ما ذكر نستنتج أنو يتضافر عدة عوامل 

التكرار : وتداخميا يتمكن التمميذ من اكتساب خبرات جديدة ويكون تحصيمو جيدا، وىذه الشروط ىي

الدافع القوي لمقيام بنشاطاتو، التدريب –الموجو العام عمى أساس الفيم والتراكيز والمالحظة الدقيقة 

الموزع في فترات متباعدة، محاولة التمميذ بنفسو استرجاع ما يعممو من معمومات، إرشاد المعمم لممتعمم 
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في بداية تعمم الخبرة وبذل جيد شخصي من طرف التمميذ، وأخيرا معرفة التمميذ لمسار تحصيمو ىل 

. ىو في الطريق الصواب أم ال

: العوامل المؤثرة اي التحصيل الدراسي- 4

يشكل التحصيل الدراسي المحور الذي يتوقف عميو نجاح العممية التربوية أو فشميا، لذلك تسعى 

المدرسة إلى تحقيق مستوى دراسي جيد لدى التالميذ لكن ىذا اليدف ال يتحقق مع التالميذ، فالكثير 

منيم يعاني من ضعف التحصيل، ويعود ىذا الضعف إلى عوامل كثيرة تؤثر عمى أداء المتعمم سمبا أو 

:  ايجابيا، وتتمثل فيما يمي

: المستوى االقتصادي واالجتماعي - 1- 4

     لقد أثبتت الدراسات العممية أن المستوى االقتصادي واالجتماعي الذي يوجد فيو الكفل لو تأثير 

عمى تحصيمو المدرسي ونوع الفرص التي ستتاح لو مستقبال، ونجد أن ىناك فروق واضحة بين 

المستويات االقتصادية واالجتماعية في تأثيرىا عمى القدرات العقمية، وبالتالي عمى التحصيل الدراسي 

لمتمميذ، فمثال الذي يأتي من بيئة فقيرة تنقصو عوامل التشجيع عمى التحصيل الجيد، فإنو يتراجع أو 

. ينطوي عمى نفسو

:  الجو المدرسي العام- 4-2

     إن لمبيئة المدرسية أثر كبير عمى التالميذ من خالل ما يسود الجو المدرسي من استقرار 

واضطراب وطبيعة المعاممة من شدة أولية ومن ثواب وعقاب، وما تحققو ىذا المعاممة من عدل 

اجتماعي وتقدير واحترام لكل تمميذ ميما كانت طبقتو االجتماعية، فمسؤولية المدرسة ىنا إن تعمل 
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دمحم مصطفى زيدان، )عمى بسط السيطرة التامة في الجو المدرسي العام وتوجييو لصالح التالميذ 

1990 :243) .

: شخصية المعمم والتحصيل الدراسي-4-3

     إن لشخصية المعمم تأثير كبير عمى عممية التحصيل يفوق تأثير كبير عمى عممية التحصيل 

يفوق تأثير المعمومات التي يعطييا لو، فكثيرا ما نجد تمميذا ينفر من مادة ما بسب نقضو سموك 

المعمم، فيو يعتبر بالنسبة لمتمميذ ذوي القدرة التي يقتدون بيا، عمى المعمم إن يتصف باالتزان العاطفي 

عبد المجيد  )وعدم التوتر وأن يعطي لمتمميذ نوعا من االىتمام ويعمل عمى أن يحبب المدرسة لمتمميذ 

.  (237: 1986نشوتي، 

: خبرات التالميذ السابقة والتحصيل الدراسي- 4-4

    إن ىناك عالقة وثيقة بين الخبرات التي يكتسبيا التالميذ قبل دخوليم المدرسة وبين تحصيميم 

المدرسي، إال أن الخبرات تكون موجية وعمى المدرسة أن تعمل عمى تنمية ىذه الخبرات باستعمال 

. طرق مناسبة وتتمثل ىذه الخبرات في القدرات والميارات والرغبة في التعمم

: طريقة المعمم اي التدريس والتحصيل الدراسي- 4-5

    تعتبر طريقة أو نموذج من نماذج سموك المعمم، يدخل فييا تخطيط األعمال التربوية إدارتيا 

وتنفيذىا، بواسطتيا تنتقل المعمومات إلى أذىان التالميذ، تبين لممعمم أن يجعميا مصدر تشويق 

التالميذ من أجل االكتساب السريع المنظم، ولذلك مجد نمط تدريس المعمم يؤثر عمى أداء تالميذه 

لذلك عميو أن يعمل عمى المالئمة بين أسموبو في التدريس وأسموب التمميذ في التعمم المعتمد في  
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: طريقة التدريس ما يمي

: عامل الدقة- 4-5-1

ويقصد بالدقة ىو أن سموك المتعمم يتغير بتغير نمو أنماط ثابتة، فتكرار كتابة الحروف والعبارات في 

بداية تعمم التمميذ يكسب نوع من الدقة والسرعة، فعمى المربي مراعاة عامل الدقة في طريقتو حتى 

. يكسب تالمذتو تعميما ثابتا ومستمرا

: عامل التكرار- 4-5-2

     إن تكرار المدارس لوظيفة معينة أو بعض المعمومات يكسبيا نوع من الثبوت والنمو واالستقرار، 

. مما يساعد عمى أداء عممو بطريقة سريعة منتظمة وصحيحة

 : عامل التنظيم- 5-3- 4

    إن تبني المعمم في طريقتو لعامل التنظيم يساعد عمى تنظيم المعمومات عن طريق كشف عالقات 

جيدة وتنميتيا، ونالحع أن سيولة التي يكتسب بيا التالميذ تتوقف عمى تنظيم الجزاء في الوحدات 

. منظمة ومقيدة

 :عامل األولية-4-5-4

     يشير الكثير من المربين إلى العناية باالستجابات في مختمف المواقف حذف االستجابات، وىنا 

تظير مسؤولية الدرس الذي بو وحده يستطيع أن يختبر الطريقة التي تعطي األولوية ألساليب 

. (442صالح،  د ت؛ )االستجابة 
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     نستنتج من الخالل العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي أنو ىناك عدة عوامل تحد من عزيمة 

: التمميذ في التحصيل الجيد المناسب مع الصف الدراسي، نذكر منيا ما يمي

انخفاض المستوى االقتصادي وتدىور الوضع االجتماعي، االضطرابات الذي يسود الجو المدرسي 

العام شخصية المعمم وما ليا من تأثير ايجابي وسمبي عمى نفسية المتعمم وبالتالي عمى تحصيمو، 

البيت، أسرة متعمم، التعميم )وطريقتو في التدريس والتحصيل الدراسي وأخيرا خبرات التمميذ السابقة 

. ، حول التمدرس(التحضيري 

: العمميات العقمية التي تساهم اي عممية التحصيل الدراسي- 5

:     إن عممية التحصيل تساىم فييا الكثير من العمميات العقمية لدى الفرد من بين ىذه العمميات نذكر

ىو القدرة عمى استرجاع المعمومات والخبرات التي سبق إن حصميا      التمميذ، وليذا :التذكر- 5-1

يجب عمى المعمم في تدريسو إن ييتم باستخدام وسائل اإليضاح السمعية والبصرية التي تساعد التمميذ 

  .عمى التذكر بسيولة

ىو عبارة عن استمرار قدرة الفرد عمى أداء العمل الذي يعممو بعد فترة تعممو، وىذا : الحفظ- 5-2

دليل عمى إن العقل قد احتفع بأثر ما تعممو وقد ينسى التمميذ ما تعممو أو جزءا كبيرا منو، ولكنو 

. (96؛ 1983أحمد عبد الخالق، )يستطيع إن يعود إلى التعمم ما نسيو بمجيود قميل 

 ىو عممية التي بواسطتيا تستثار خبرة سابقة سواء كانت عن طريق الصور أو :االسترجاع- 5-3

: األلفاظ مع ما يصاحبيا من الظروف المكانية أو الزمنية أو االنفعالية وىو نوعان

 وىو الذي يحدث تمقائيا عندما ترجع بذاكرتنا وخبرتنا إلى معمومات :االسترجاع المباشر-5-3-1 

.  وميارات وأحداث عشناىا في الماضي
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ىذا النوع يحدث نتيجة مثيرة يعمل عمى استرجاع الذكريات : االسترجاع الغير المباشر- 5-3-2

مثل سؤال في االمتحان يثير في الذاكرة الحقائق المطموبة أو رؤية مكان يذكر بحادثة مرادىا 

. (96؛1984عبد الرحمن عيساوي، )الشخص

 ىو عبارة عن عممية يمم بيا اإلنسان بموضوع سبق لو التعرف عميو، وىو يعتمد :التعرف-5-3-3

. (148؛1967فيمي، )عمى خبرات سابقة قد تعمميا، فالتعرف ما ىو إال إدراك معيد بالتعمم

 :الروط والتنظيم- 5-4

     ال يوجد شيء أكثر تبديدا لمطاقة من االنتقال السريع من موضوع إلى آخر دون أي ربط أو خطة 

واضحة لمعمل، لذلك يحتاج التمميذ إلى تنظيم المادة الدراسية، وطرق تحصيميا مع إتباع منيجية 

بسيطة لممذاكرة، فتنظيم المادة والربط فيما بينيا وبين غيرىا من مواد يساعد عمى فيميا وبالتالي يسيل 

.     (84؛ 1983أحمد عبد الخالق، )عمى التمميذ تحصيميا

: التفكير- 5-5

 يعتبر التفكير مظير من مظاىر الذكاء، يمكن تدريب التالميذ وتوجيو الفرد فييا، لذلك فان التربية    

. الحديثة تستيدف تدريب التالميذ عمى أساليب تفكير العممي الدقيق

: وضوح الهدف من الدرس- 5-6

.     كما كان الشخص عمى دراية بأىداف التحصيل كان أقرب إلى االستمرار والتركيز فيو

    ليكون ىناك تحصيل دراسي فالبد من استماع ممكات تساعد عمى ذلك زىي قدرة التمميذ عمى 

استرجاع المعمومات التي سبق تحصيميا، أيضا قدرة االحتفاظ بما تعممو الفرد في تحصيمو الدراسي، 
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إلمام التمميذ بمواضيع سبق لو التعرف عمييا وذلك اعتمادا عمى خبرات سابقة قد تعمميا ومحاولة الربط 

.  (46؛1990دمحم مصطفى زيدان،  )والتنظيم في أعمال التمميذ 

: معوقات التحصيل الدراسي- 6

    إذا كان لمتحصيل الدراسي شروط تساعد المعمم عمى تجاوز العقبات، فان ىناك معوقات أو 

: مشاكل تعيق التحصيل الدراسي ونذكر منيا

: العوامل الجسمية- 6-1

    أن ضعف النمو العام لمجسم بسبب سوء التغذية أو قتميا، من شأنو أن يضعف من قدرة التمميذ 

عمى تركيز وبذل الجيد، كما أن لبعض العيوب الجسمية كضعف البصر،أو كضعف السمع، أو حتما 

. تأثير بالغ عمى تحصيل التمميذ في بعض المواد أو جميعيا...وجود خمل في النطق، وتشوه األسنان

: العوامل االنفعالية- 6-2

    يؤدي اضطراب االتزان العاطفي لدى التمميذ إلى فقدان الثقة بالنفس، والشعور بالنقص والخمول 

داخل القسم، وبالتالي الميل إلى الكسل داخل الصف الدراسي مما يجعل التمميذ غير ميتما بالدرس 

. (143دمحم يعقوب، د ت؛   )وىذا يؤدي بطبيعة الحال إلى ضعف تحصيمو في مادة أو أكثر

 :العوامل الذهنية- 6-3

    إن انخفاض مستوى الذكاء عن الحد العادي ىو أحد أسباب ضعف التحصل الدراسي لدى التمميذ، 

أن عامل الذكاء ال يبغي ضعف  BOURT حيث أكدت دراسات قام بيا عالم النفس اإلنجميزي 
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التحصيل الذكاء والقدرات العامة كاالنتباه والتركيز واإلدراك والمالحظة والتذكر من شأنيم أن يضعفوا 

. (148دمحم يعقوب، د ت؛ )القدرة المغوية العددية في بعض المواد الدراسية 

:  العوامل المتعمقة بالمحيط- 6-4

    وتشمل الجوانب االجتماعية، االقتصادية والثقافية، كانخفاض مستوى األسرة أو ارتفاعو فكمما ارتفع 

 1976معنا ارتفاعا وانتظاما في مستوى التحصيل الدراسي، لقد قام العالم عصام  جابر بدراسة سنة

خمص فييا إلى أن ىناك اثر لعوامل البيئية ومنيا العوامل االجتماعية االقتصادية الثقافية عمى مستوى 

تحصيل التالميذ، دراسات أخرى ألحمد مطر توصل إلى إن ىناك ستة أسباب اجتماعية لمتأخر 

: االجتماعي والدراسي

. االنخفاض الشديد لممستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة- 6-4-1

مكانياتو- 6-4-2 . ارتفاع مستوى الطموح بما ال يتناسب مع قدرة الطفل وا 

.    الظروف السكنية والبيئية- 6-4-3

. كبر حجم األسرة- 6-4-4 

. القمق عمى التحصيل- 6-4-5

. (196؛ 1999مجمة التربية، )أسموب التربية الخاطئ- 6-4-6

: البيئة المدرسية- 6-4-7
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يتأثر التحصيل الدراسي بالجو المدرسي العام، فحسب الجماعة التي يرافقيا يتحدد مستواه الدراسي،     

قبالو عمى الدراسة وىنا تبرز مسؤولية المدرسة في إعطائيا أىمية واالىتمام التام في إيجاد  وحب وا 

. الجو المناسب لمتمميذ عمى العمل واالجتياد

:   العوامل المتعمقة بالتمميذ- 6-5

: وتشتمل جوانب متعمقة بالتمميذ ثالث جوانب     

: الصفات الشخصية لمتمميذ- 6-5-1

إن خصائص االنطواء والخجل واالنفتاح تأثير عمى التحصيل العام، خاصة في النظام التربوي     

الذي تطول فيو فترات الدراسة، وتستدعي التركيز واالنتباه، فقد أثبتت الدراسات وجود عالقة ارتباطيو 

مكاناتو قد  بين التحصيل الدراسي وخصائص الفرد الشخصية، كما أن طموحاتو الزائدة عن طاقاتو وا 

. تؤدي إلى التوافق المدرسي وانخفاض مستوى التحصيل عمى مستويات معينة

 :   تقدير التمميذ لنفسه- 6-5-2

مكاناتو، قد تؤدي إلى عدم التوافق المدرسي وانخفاض مستوى التحصيل      تؤثر نظرة الفرد لذاتو وا 

. عمى مستويات معينة

: خبرات التمميذ السابقة- 6-5-3

    إن الميارات والخبرات السابقة التي أكتسبيا الطفل قبل المدرسة من خالل فرص العمم التي ىيأتيا 

التي ليا  (روضة، دور الحضانة، والمدرسة القرآنية)األسرة أو المجتمع أو مؤسسات التعميم التحضيري 

. تأثير في دعم التحصيل الدراسي أثناء المدرسة، وما عمى ىذه األخيرة إال توجيييا وتنميتيا



                           التحصيل الدراسي                                          الرابعالفصل 
 

87 
 

: العوامل المتعمقة بالمعمم- 6-6

وتشمل الجوانب التي تخص المعمم نفسو     

: شخصية المعمم - 6-6-1

تمثل شخصية المعمم محط أنظار التالميذ واىتماماتيم واكتسابا لالتجاىات اإليجابية محو العمم     

بصفة عامة، فاألستاذ ذو الشخصية القوية الميتم بميمتو وتالميذه يمثل رمزا وقدوة ليم، ودافعنا ليم 

عمى محاولة تقميده في جميع صفاتو، بينما األستاذ الميمل المقصر في أعمالو، يقمل من اىتمام 

. التالميذ لالجتياد والعمل المتواصل

: طريقة المعمم اي التدريس- 6-6-2

إن أسموب المعمم في تقديم المادة العممية وتناوليا أمام التالميذ وصياغتيا حسب طاقة االستيعاب      

لدييم يسيل عمى التالميذ أخذ المعمومات بصفة واضحة ومنظمة، ومن العوامل التي تساعد المعمم في 

: نجاح أسموبو التدريسي

: عامل الدقة-6-6-2-1

    ويتعمق باإلحاطة بكل الجوانب المعمومة أو المقدمة من طرف المعمم وا عادتيا من أجل ترسيخيا 

. وتحديدىا، بكل خصائصيا وصفاتيا ألن المعمومة الدقيقة تعتبر أساس الخبرات والميارات

: عامل التكرار- 6-6-2-2

معمومة يكسبيا نوعا من الثبات والرسوخ واالستقرار في أذىان      إن تكرار المعالم الوظيفية أو

. التالميذ
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: عامل التنظيم- 6-6-2-3

 يساعد عامل التنظيم لممعمم عمى ضبط المعمومات وصياغتيا في شكل واضح وسيل فالسيولة    

. التي يكتسبيا التالميذ في فيم المادة تتوقف عمى تنظيم أجزائيا إلى وحدات منظمة ومفيدة

: عامل األولوية- 6-6-2-4

    نستنتج من خالل ما ذكر في ىذا العنصر إن أي خمل في عناصر الخمية التربوية يحدث نوع من 

التأخر أو اإلعاقة لمتحصيل الدراسي وىذا الخمل نتيجة لعدة عوامل منيا العوامل المتعمقة بالتمميذ 

الصفات الشخصية لمتمميذ، تقدير التمميذ : ، إضافة إلى ىذه العوامل ىناك(ذىنية، انفعالية، جسمية)

لنفسو، خبرات التمميذ السابقة، أيضا عوامل متعمقة بالمعمم والتي تحوي شخصية المعمم، وطريقتو في 

الدقة، التكرار، التنظيم، عامل األولوية، وأخيرا : إلقاء الدرس الذي يرتكز فييا عمى عدة أسس منيا

االنخفاض الشديد لممستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة، أيضا يتأثر : عوامل المتعمقة بالمحيط مثال

.  التحصيل الدراسي لمتمميذ بالجو المدرسي العام

: مشاكل التحصيل الدراسي- 7

تحصيل الدراسي عدة مشاكل منيا ما يتعمق بالوسط االجتماعي والوسط المدرسي ومنيا ما يتعمق     

. بالجانب النفسي والصحي

: المشكالت االجتماعية- 7-1

أدرك العمماء التربية أن المتغيرات االجتماعية مثل تماسك األسرة ومعاممة الوالدين والمستوى     

االجتماعي واالقتصادي لألسرة، وعدد أفرادىا ليا دور في التأثير عمى تحصل المعمم وسموكو العام، 
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وقد ثبت في عدة دراسات أن ظاىرة التأخر الدراسي ترتبط ارتباطا قويا بطبيعة المتغيرات االجتماعية 

. (163أحمد زكي بدوي، د ت؛ )المؤثرة في المعمم 

:  المشكالت النفسية- 7-2

إن الراحة النفسية لممتعمم، وعدم تعرضو لصدمات أو مواقف انفعالية ونفسية مؤثرة، من أسباب       

التغمب عمى ما يتعرض عمى طريقو من عقبات، وكذلك من أسباب تييئتو لتحصيل دراسي مثمر، 

الخجل، االضطراب االنفعالي، : ومن أىم المشكالت النفسية التي يتعرض ليا المتعممون بشكل ىام

االكتئاب القمق من االمتحان ضعف الثقة بالنفس، الشعور بالفشل وقد ثبت أيضا أن المتخمفين دراسيا 

الخوف من الرسوب والقمق الذي يزداد وضوحا قبل االمتحان، : يعانون حاالت انفعالية خاصة مثل

.  إضافة إلى مشكالت عدم التوافق واإلحباط

:   المشكالت الصحية- 7-3

إن نعمة الصحة من أىم النعم التي يجب عمى اإلنسان أن يشكر هللا عمييا وقد درس عمماء التربية     

اثر المعاناة من األمراض أو المعاقات الصحية عمى استمرارية ونجاح المتعمم في المدرسة، وقد وجد 

أن ىناك عالقة بين القصور في النمو وفي الوظائف الجسمية وما بين المستوى التحصيمي المتدني 

لممتعمم، كما وجد أيضا أن نسبة اإلعاقة السمعية البصرية ترتفع بين المتأخرين دراسيا عنيا بين األفراد 

. العاديين والمتفوقين

 :المشكالت الدراسية- 7-4
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    توجد بعض المواد التي تشكل لبعض المتعممين عقبة دراسية يعانون من اجتيازىا واألسباب في 

ذلك كثيرة منيا، ضعف الخمفية المغوية أو الميارية لممتعمم في مادة من المواد، عدم اقتناع المتعمم بما 

. (163بدوي، د ت؛ )يدرس وأيضا أسباب تتعمق بأستاذ المادة 

    وتتصل المشكالت الدراسية بالعوامل المشتركة في إنتاج التحصيل لدى التالميذ ويمكن حصرىا 

:  فيما يمي

في التربية والتحصيل في عدم اختيارىم بطريقة عممية   وتتمثل مشكالتيم:المعممون - 7-4-1 

موضوعية كمتعممين في المعاىد والكميات، ولم يتم إعدادىا لبرامج فعالة لمسؤولياتيم المدرسية، ثم يتم 

إرساليم بعد تخريجيم إلى المواقع التعميمية، ويدل عمييم ستار النسيان من حيث عدم متابعتيم 

. بالتدريب أثناء الخدمة كمما لزم األمر

وأىم الصعوبات التي يواجيونيا في افتقاره لعادة الدراسة المنظمة والصناعة :المتعممون -7-4-2

  .الذاتية لمقرار

وتتمخص مشكمة النتائج من الكتب المقررة في أنيا غير متوفرة لمتعميم : المناهج- 7-4-3

ذا توفرت تكون قد اختبرت وطورت بطرق غير عممية، ثم طرحت لممتعممين بصيغة  والتحصيل، وا 

. جمالية موحدة دون اعتبار لفروقيم الفردية

فيي شكميا قد تكون غير مؤىمة جزئيا أو كميا الستيعاب عمميات التعمم :  المؤسسة التعميمية7-4-4

والتحصيل، بسبب افتقارىا لمكثير من اإلمكانيات التربوية والمادية واإلدارية والبشرية الضرورية 

. لعمميات التربية
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 ىو العصب الموجو لمتحصيل غير موافق التعمم والتدريس، المتابعة المختمفة :نظام التقييم- 7-4-5

جراءاتو ثم يكونو جماعيا في  ومشكمة نظام التقييم تتمثل في كونو شخصي وغير منضبط في وسائمو وا 

. (76أحمد زكي بدوي، د ت؛ )أىدافيا وأساليب تعاممو مع المتعممين 

    من خالل ىذا العنصر نستنتج أن لمتحصيل الدراسي مشاكل ال تجعمو في المستوى المطموب 

مشاكل اجتماعية وكل ما يتعمق باألسرة من تماسكيا ومستواىا وعدد أفرادىا، أيضا : نذكرىا فيما يمي

المشاكل النفسية من خجل واضطراب انفعالي واكتئاب وضعف الثقة بالنفس إلى غير ذلك، أيضا 

مشاكل صحية وماليا من أثر المعاناة من األمراض أو المعاقات عمى االستمرار والنجاح وأخيرا 

عدم إعداد المعممين لبرامج فعالة،وعدم متابعتيم أثناء العمل بعد تخرجيم : مشاكل دراسية نجمميا في

من المعاىد، وعدم افتقار المتعممين لعادة التنظيم في أعماليم، عمى توفر الكتب في المكتبات، 

.  المؤسسة التربوية وعدم تأىميا الستيعاب عمميات التعميم والتحصيل ومشكمة التقييم

: الحمول المقترحة لمشاكل التحصيل الدراسي- 8

     نظرا لما يعانيو التحصيل الدراسي من مشاكل ومعوقات وعامل تؤثر في بالسمب، وجب اقتراح 

وىذه الحمول مقترحة بالدرجة األولى إلى المعممين : حمول تساعد أو ربما تقمل نوعا من ىذه العوامل

والمتعممين والمناىج المتبعة من طرف المعممين أيضا الكتب المنيجية وىذا ما سنتطرق إليو في 

: عنصرنا التالي

: تحسين وضع المتعممين- 8-1

: ويكون ذلك من خالل

. تحسين وعي المتعممين لمفيوم التحصيل بإبراز دوره في حاضرىم ومستقبميم- 
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. تحسين العادات الدراسية لممتعممين ودعوتيم لتبني عادات دراسية يومية منظمة- 

تحسين الصناعة الذاتية لمقرار، وذلك من تحويل المتعممين من أفراد قادرين عمى المبادرة والتفكير - 

. (64؛ 1981طرف دمحم ياسين،  )والرغبة في صنع القرار

إن تحسين وضع المعممين في التربية من أجل رفع فعالياتيا : تحسين وضع المعممين- 8-2

. اإلنتاجية في التحصيل الدراسي

: لدى التالميذ يبدو من خالل

لتبني مبدأ المفاضمة في القبول لمينة التربية متعممين ومعممين حيث يوجب عمى الجيات - 8-2-1

المعنية بالتربية أن ال يكون قبوليم لممتقدمين لمؤسسات اإلعداد الوظيفي تمقائيا، بدون غربمة كما ال 

يجوز إرسال كل خريج من المعاىد والكميات إلى المواقع المدرسية المختمفة لكون أن البعض قد يكون 

. اضعف من المطموب وظيفيا

رفع كفاية اإلعداد الوظيفي قبل الخدمة ويكون ذلك بالحرص عمى اإلجابة التنفيذية عمى - 8-2-2

: األسئمة التالية

ما ىي المسؤوليات الوظيفية لممعممين في التربية المدرسية؟ - 

ما ىي المعارف والميارات والميول الضرورية لمتنفيذ الناجح ليذه المسؤوليات؟ - 

ما محتوى برامج اإلعداد في المعاىد والكميات من مقررات دراسية، تؤدي سموكيا إلى نجاح - 

المعممين ميدانيا في أداء المسؤوليات المدرسية؟ 

. التدريب المكثف لممعممين- 
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. سد حاجات المعممين لمبقاء، وذلك بإنصاف المجتمع لممعمم، ماديا ونفسيا واجتماعيا- 

: تحسين وضع الكتب المنهجية- 8-3

: ويكون ذلك بأخذ االعتبارات التالية

. توفير الكتاب المنيجي في مكانو وزمانو لممتعممين والمعممين- 8-3-1

.   توفير الكتاب الصالح نفسيا وتربويا وزمنيا وفنيا وبيئيا ومدرسيا لممتعمم والتحصيل- 8-3-2

: طرح الكتاب المنيجي لممتعممين بصيغ متنوعة وسمعية، بصرية استجابة لمبدأ تربوي - 8-3-3

. (16:1996دمحم زيان حمدان، )المتعممون المختمفون يتعممون بصيغ إدراكية مختمفة 

    :تحسين مفاهيم ونظم المؤسسة التعميمية اي التروية واإلدارة والتقييم- 8-4

    إن المؤسسة التعميمية يجب أن ال تتدني في مفيوميا عن الحد المتعارف عميو بخصوص أنواع 

كالقاعات إضافة : ومواصفات عوامميا األساسية المتمثمة ف المعمم، المتعمم، المنيج والغرفة الدراسية

. إلى عوامل ثانوية أخرى ىي الخدمات المساعدة اإلدارية، االقتصادية، الفنية والبشرية

المعمم، المتعمم والكتاب المدرسي :     إن نظام التربية يتم من خالل تشغيل عوامل التربية الثالث

حسب عالقات منطقية محسوبة أدوار مقننة منضبطة سموكيا في المكان والزمان لإلنتاج والتحصيل 

.    المطموب

: طرق قياس لتحصيل الدراسي- 9

تعتبر االمتحانات الوسيمة الوحيدة المستعممة في المدارس العربية بصفة عامة والجزائرية بصفة     

:  خاصة لتقويم األعمال المدرسية لمتالميذ وال بأس من ذكر النوعين المعروفين وىما
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األسئمة، تعتمد  من وتعرف باالمتحانات اإلنشائية وتتضمن عدد قميل: االمتحانات التقميدية- 9-1

    .اإلجابة فييا عمى حفع المعمومات

    من ابرز عيوب في ىذه األخيرة أننا نجدىا تعتمد عمى األسئمة القميمة مما يقمل من حظوظ التمميذ، 

.   كما أنيا ال تنعكس المستوى الحقيقي لمتمميذ

: تنقسم بدورىا إلى نوعين ىما: االمتحانات الحديثة- 9-2

: اختبارات المقننة- 9-2-1

وىي اختبارات معدة من طرف أخصائيين عمى حسب الفحوص فيما يخص السن أو الفصل     

نوع الحفع عند التالميذ  لقياس ثورندايك الدراسي،أو مرحمة عممية معينة وأول اختبار مقنن وضعو

. 1809وذلك عام 

 :االختبارات الموضوعية- 9-2-2

:    وىذه االختبارات تأتي عن عدة نماذج منيا ما يمي

نموذج تكميل الجمل  -9-2-2-2-1

. نموذج  أسئمة إجابة من إجابات متعددة- 9-2-2-2

. (السيم)نموذج أسئمة الربط والتوفيق-9-2-2-3

. نموذج أسئمة التدريب- 9-2-2-4

. نموذج االسترجاع البسيط- 9-2-2-5
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    وال فرق بين االختبارات المقننة والموضوعي في عممية التقنين وكذلك في عممية المكمفة وبيا دوائر 

البحث التربوي إذ تحتوي االختبارات الموضوعية عمى كثير من األسئمة القصيرة وىي أسئمة تتطمب 

. اإلجابات الموضوعية التي ال تترك مجاال لمعوامل الذاتية لمتدخل فييا

    ىناك عدة اختبارات لقياس التحصيل الدراسي لكن التي تستخدم في وقتنا الحالي ىي التي ذكرناىا 

: في العنصر التالي وىي االمتحانات التقميدية وىي عبارة عن امتحانات إنشائية واالمتحانات الحديثة

اختبارات مقننة وىي اختبارات مقننة وىي اختبارات معدة من طرف األخصائيين، : تنقسم إلى قسمين

.   واالختبارات الموضوعية وتأتي عمى عدة نماذج

:  الدراسات السابقة- 10

    سنقدم بعض الدراسات السابقة والبحوث العممية التي تطرق إلييا بعض الباحثين حول التحصيل 

: الدراسي

: دراسة ألكونيك- 10-1

بحوث تتعمق بنمو الطفل في سن ما قبل المدرسة، تبين األطفال  "D.B.elkonik"    أكد البروفيسور

: 1983أنابو بينورة،)الصغار قادرون تماما عمى فيم العالقة المجردة والعامة بين األشياء والظواىر

45) .

 

: دراسة هيرلوك ونيومارك- 10-2
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    وجد أن الطفل قبل التحاقو بالمدرسة االبتدائية أن يتذكر األرقام واأللفاظ والصور والحركات 

التي "  B.newmarنيومارك"و" B.Hurlokهيرلوك "والمعاني واألوامر المختمفة كما تدل دراسات 

 plandoyer ,no)"أجريت عمى عينة من األطفال تمتد أعمارىم من الخامسة إلى السادسة

date ;100). 

 "ألكونيك"    قدمان في ىذا العنصر الدراسات السابقة حول التحصيل الدراسي، حيث تطرقنا لدراسة 

. ، نالحع أنيما دراستان تتكامل فيما بينيا وتترابطان"هيرلوك ونيومارك"ودراسة 
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الخاتمة  

    نستخمص من خالل ىذا الفصل أن لمتحصيل الدراسي أىمية بالغة في العممية التربوية إذ أنو من 

التحصيل الدراسي لمتمميذ تمكن معرفة مدى تطور عجمة التعمم لدى التالميذ، كما استخمصنا أنيا ذا 

أردنا الوصول إلى نتائج ايجابية في عممية التحصيل فال بد من وجود شروط المالئمة والالزمة لمعممية 

.  التربوية

    كما نستنتج أنو ال يمكن اعتبار التحصيل مسالة قدرات فحسب بل التحصيل مسألة لو عدة عوامل 

متداخمة تؤثر في تحصيل التمميذ وليا عالقة وطيدة بيا فمنيا ما يصل بالطالب نفسو من حيث تكوينو 

أو حالتو النفسية ومنيا ما يصل بالمعمم في حد ذاتو كشخصية وطريقة التعامل معو وطرق التدريس 

 . التي يتبعيا وكيفية إيصال المعمومات لمتالميذ
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: تمييد

تقوم الباحثة أثناء الدراسة الميدانية بإجرائيين أوليما الدراسة االستطالعية والتي يتأكد من خالليا من     

جراءاتيا نأدوات البحث التي  ريد تطبيقيا عمى عينتيا األساسية، من حيث صالحيتيا ومدة تطبيقيا وا 

المختمفة، كما تيدف الدراسة االستطالعية بصفة عامة إلى التحقق من الخصائص السيكومترية 

بدراسة ة  الباحثتلالختبارات واالستبيانات المستخدمة، وقبل تطبيق أداة البحث في الدراسة األساسية قام

. لدراسة الميدانية لمتوصل إلى نتائج دقيقةبا هاستطالعية لتدعيم الجانب النظري، وتعزيز

: الدراسة االستطالعية: أوال

 :أىداف الدراسة االستطالعية-  1

 :ما يمي الدراسة االستطالعية  أىداف    من

 .التعرف عمى الميدان والتحقق من مدى وجود الظاىرة المراد دراستيا-

. معرفة مدى صالحية ودقة أداة البحث-

. معرفة خصائص المجتمع األصمي لمعينة ومواصفاتيا- 

 .فراد عينة البحثبالنسبة ألوضوح األداة المستعممة فيم  ومعرفة مدى - 

. تكوين فكرة عامة عن عينة مجتمع الدراسة وطرق اختيارىا - .
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 :   لدراسة االستطالعية والزمانيالمجال الجغرافي- 2

 :   المجال الجغرافي لدراسة االستطالعية2-1

  بالدائرة عشعاشة لوالية مستغانم 01المقاطعة " الشيخ البشير اإلبراىيمي"     أجريت الدراسة باالبتدائية 

:  لمدراسة اإلستطالعية الزمانيمجال ال2-1

.  خالل الفصل الثاني م 27/02/2019إلى 2019/ 15/02أجريت البحث في فترة الممتدة من 

: طريقة المعاينة ومواصفات الدراسة االستطالعية- 3

: طريقة المعاينة- 3-1

معمما  (16)معممي المرحمة االبتدائية وقد وقع عددىا  من عينة اختيارتم ووفقا لطبيعة الموضوع     

وقد   يمثمون بذلك عينة الدراسة االستطالعية،(معممين المغة الفرنسية (02) معمما المغة العربية و14)

. األقدمية في المينة– المستوى التعميمي - السن- صنفت العينة حسب الجنس
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 :عينة الدراسة االستطالعيةمواصفات -  3-2

: حسب الجنس/- أ

: االستطالعية حسب الجنسالدراسة يمثل الجدول التالي توزيع عينة 

. يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس (01)الجدول رقم

 

 

 

 

 

بر أك (%62.5أنثى بنسبة 10)أن عدد إناث عينة الدراسة االستطالعية  (01)  رقميتضح من الجدول

من  ( %25)أفردا أي نسبتو  (04)، بفارق قدره %37.5 ذكورا بنسبة06التي قدر بمن عدد الذكور 

 .مجموع أفراد عينة الدراسة ككل

 

 

 

 

 النسبة المئوية العددالجنس 

 37.5 06 ذكور

 62.5 10 إناث

 %100 16 المجموع
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: حسب السن/- ب

: يمثل الجدول التالي توزيع عينة االستطالعية  حسب  السن

: يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب السن (02)الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 إلى 20)تراوح أعمارىم مابين تأن أغمبية أفراد عينة االستطالعية  (02)يتضح من خالل الجدول رقم     

بالنسبة  ( سنة40 إلى 11من )تراوح أعمارىم ت الذين األفراديمييا ثم . ( (%56.25بالنسبة ( سنة30

 .) %06.25 ( فأكثر بنسبة41من بينما األفراد الذين تتراوح ألعمارىم،  (37.5%)

 

 

 

 

 

 

 %النسبة المئوية العددالسن 

 %56.25 09 30 إلى 20

 %37.5 06 40إلى 31من 

 %6.25 01  فأكثر41من 

 %100 16 المجموع



 الفصل الخامس                                              اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

103 
 

: حسب المستوى التعميمي- ج

:  المستوى التعميمي حسبيمثل الجدول التالي توزيع عينة االستطالعية

: يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب المستوى التعميمي (03) الجدول رقم-

النسبة المئوية العدد المستوى التعميمي 

 %12.5 02 المعيد

 %81.25 13 ليسانس

 "06.25 01 الماستر

 %100 16 المجموع

مستواىم التعميمي ليم  أن أغمبية عدد أفراد عينة االستطالعية (03)يتضح من خالل الجدول رقم     

، ويمييا (% 12.5) تيمنسبقدرت  المعيدمستواىم  بينما  الذين ،(81.25%)تخصص ليسانس بنسبة 

. 06.25%المستوى التعميمي الماستر بنسبة
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: الخبرة المينيةحسب /- د

: الخبرة المينة  االستطالعية حسب  الدراسةيمثل الجدول التالي توزيع عينة

 الخبرة المينيةيوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب  (04) الجدول رقم

النسبة المئوية  العدد الخبرة المينية

 %37.5 06 04إلى 01من 

 %43.75 07 10إلى 05من 

 %18.75 03  فأكثر10أكثر من 

 %100 16 المجموع

خبرتيم المينية تتراوح  االستطالعية  الدراسةأن أغمبية أفراد عينة (04) رقم يتضح من خالل الجدول   

بنسبة  (04إلى 01من) ت خبرتيم مابينثم يمييا الذين تراوح (%43.75بنسبة  (10إلى05من ))

. %18.75نسبتيم قدرت  سنوات 11من خبرتيم أكثر الذينبينما ، %37.5ىا قدر

 :أدوات الدراسة اإلستطالعية- 4

 :اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى األدوات التالية

 :المقابمة الموجية 4-1

واليدف منيا ىو جمع أكبر قدر ممكن من المعمومات لبناء استمارة الدراسة، حيث طبقتيا المقابمة تمت  

 (01أنظر الممحق ).التعميم اإلبتدائي األساتذة  (16)عمى
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. عمى التحصيل الدراسيالتعميم التحضيري تبيان لقياس وجية نظر المعممين نحو تأثير  اس 4-2

 نحو تأثير التعميم التحضيري عمى التحصيل  األساتذةقامت الباحثة بتصميم استبيان لقياس وجية نظر

: لخطوات التاليةلالدراسي وفق 

: (الخبرة السابقة لمباحثة)الخطوة األولى- 

باإلضافة إلى  ميدان التخصص،في ىذا اإلطار شممت عممية توظيف الخبرات المكتسبة من      

اإلطالع الشخصي الذي قامت بو الباحثة، وىي األمور التي سمحت بجمع عدد ىائل من المعطيات 

. الخام، والتي مكنت من تحديد األرضية لالنطالق واكتساب القدرة لمتصور والتزويد بأدوات العمل

: (االستفادة من الدراسات السابقة)الخطوة الثانية - 

التي     وىي الخطوة التي تمت بالتوازي مع الخطوة السابقة، وفييا تم االعتماد عمى أىم الدراسات 

 ذات الصمة بالموضوع ومن بين المقاييس والبحوث التربوية التي تشمل مجموعة من تناولت ىذا الموضوع

 :ىذه الدراسات 

 حيث أكد انو عند تطبيق البرامج التعويضية في المدرسة التحضيرية يمكن أن بي رووواسون -أدراسة -

. تساعد إلى حد ما في تكثيف األوالد واكتساب الميارات الالزمة لتعمم القراءة

والنمو  معرفة مدى تأثير الروضة عمى النمو األطفال عامة،التي ىدفت ل، (1969)دراسة أزون سجولند -

وأثبت نتائج ىذه البحوث األثر اإليجابي الواضح لمروضة تطور النمو العقمي وتكوين  المعرفي خاصة،

. المفاىيم والقدرة االبتدائية

 عمى أىمية السنوات األولى من حياة الطفل وقد تعرف تأثير  فييايؤكدالذي  BLOOMدراسة بموم -

 .التعميم المبكر،إذ أنو ساىم في تطوير النمو الفكري لمطفل
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 التي أثبتت أن التعميم المبكر يؤىل النمو الفكري ليؤالء األطفال الذين يعتبرون MOORدراسة مور -

. محرومين اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا

: (الدراسة األولية)خطوة الثالثة - 

التعميم التحضيري ، تم االتجاىات األساتذة نحو     قامت الباحثة بإعداد استبيان مفتوح بيدف التعرف 

.  02 المشار إلييا في الممحق  ، وبعدىا تم تفريغ النتائجأستاذ وأستاذة  (16) األساتذةتطبيقو مع عدد من

 (تحديد األبعاد): الخطوة الرابعة

   ومن خالل ىذه المعمومات المستمدة من المعممين واالستعانة بدراسات السابقة و بعض المقاييس، تم 

: الستبيان، كما ىو موضح في الجدول التالي.  أبعاد03تحديد 
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 نحو تأثير التعميم التحضيري عمى  األساتذةيشير إلى أبعاد استبيان وجية نظر (05)جدول رقم 

 التحصيل الدراسي

 مقاييسو الفرعية البعد

دور التعميم :البعد األول

 التحضيري قي حياة الطفل

يتضمن تكوين رصيد المعرفي، االستيعاب واالنتباه، يعبر عن 

حاجاتو ومطالبو بوضوح، يؤثر عمى السموك، يساعده عمى اندماج 

 .في الجماعة، سيولة لتعاممو مع األطفال، انضباط

المفاىيم المعرفية : البعد الثاني

 األساسية

إدراك المفاىيم الجانبية، استرجاع تسمية األشياء بعد إخفائيا،  تذكر 

األيام األسبوع العطمة، يتعرف عمى األلوان ويسمييا،  استرجاع 

 .المعمومات، رسم األشكال اليندسية، تعرف عمى أسماء زمالئو

اىتمام لممتحدثين معو، يصحح أخطاء زمالئو أثناء القراءة، سرد  الميارات المغوية: البعد الثالث

موقف مر بو، يعرف اتجاه الكتابة، تأثر بالشخصيات الموجودة في 

 .المص المقروء، يميز بين الحروف المتشابية في النطق

: (صياغة فقرات ):الخطوة الخامسة

استبيان لقياس وجية نظر المعمميين نحو تأثير  وبعد تشكيل الركائز األساسية، قامت الباحثة بتصميم

 ذات اتجاه  فقرة (35) ، حيث صيغت فقراتو وكان مجموعياالتعميم التحضيري عمى التحصيل الدراسي

: يوضح ذلك(06)وزعت عمى ثالثة أبعاد، والجدول رقم إيجابي 
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زيع فقرات استبيان وجية نظرا ألساتذة  نحو تأثير التعميم التحضيري عمى يوضح تو: (06)الجدول رقم

 (الصورة األولية) حسب أبعاده التحصيل الدراسي

المجموع  فقراترقم ال ستبيانأبعاد اإل

التعميم التحضيري في  دور :األول

. الحياة الطفل 

01-02-03-04-05-06-07-08-

09-10-11-12-13 

13 

-21-20-19-18-17-16-15-14. المفاىيم المعرفية األساسية: الثاني

22-23-24-25-26-27 

14 

-35-34-33-32-31-30-29-28الميارات المغوية  : الثالث

36-37-38-39-40-41-42-43-

44-45-46 

19 

 46المجموع 

: (طريقة التطبيق)الخطوة السادسة

 وضع ىمىذا المقياس يطبق جماعيا وىو موجو لممعممين الذين يدرسون المرحمة االبتدائية، حيث يطمب من

. ، مع العمم أنو ال يوجد إجابة صحيحة أو خاطئة (دائما،أحيانا، أبدا)إحدى البدائل أمام  (×) إشارة

 :(طريقة تفريغ وتصحيح االستبيان)الخطوة السابعة 

 (2)درجات لدائما، و(3)وذلك بإعطاء، لمبدائل (1_2_3) وضعت الباحثة درجات في ىذه الخطوة

. ألبدا ، وبعد ذلك تجمع الدرجات المحصل عمييا من كل فرد من أفراد العينة (1)ألحيانا، و
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 استبيان  وجية نظر األساتذةنحو تأثير التعميم التحضيري عمى يمثل سمم التنقيط ( 07)الجدول رقم 

 التحصيل الدراسي

 أبداأحيانا  دائما االستجابة

 01 02 03الدرجة 

 

 : دوات الدراسةالخصائص  السيكومترية أل- 5

  :صدق األداة 5-1

صدق االتساق الداخمي و  صدق المحكميناعتمدت الباحثة في دراستيا لمعرفة مدى صدق المقياس عمى

 .طرفيةوصدق المقارنة ال

لجنة المحكمين من ذوي االختصاص  (5)تم توزيع االستبيان وعرضيم عمى خمسة: صدق المحكمين/ أ

في مجال عمم النفس، وطمب منيم إبداء آرائيم حول فقرات االستبيان ومدى صالحيتو لقياس ما وضع 

 .ألجمو ، وقد أبدي ىؤالء مالحظاتيم وتم األخذ بيا وفق اختيارىم حسب الشروط

أجمع أغمب األساتذة عمى قبوليا  وبعد جمع استمارات المحكمين وتحميميا، تم استبقاء الفقرات التي

. واستبعاد الفقرات التي تم رفضيا

 حذفت بعض فقرات المقياس، وكذلك عدلت بعض ون إجراء التعديالت التي أوصى بيا المحكم وبعد

 .(03أنظر الممحق ) 46 بعدما كانت35الفقرات وأعيد صياغتيا، حيث أصبح عدد أسئمة المقياس
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 :صدق االتساق الداخلي/ ب

وجية النظر األساتذة نحو التعميم التحضيري قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخمي الستبيان      

 والدرجة الكمية لمبعد و الدرجة "بيرسون "، وذلك بحساب معامل االرتباط وتأثيره عمى التحصيل الدراسي

كما ىو موضح في ، (spss20)الكمية لألداة، وذلك باستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية

 :الجدول التالي

يوضح نتائج حساب االتساق الداخمي بين األبعاد والدرجة الكمية الستبيان وجية : (08)الجدول رقم _ 

: نظر األساتذة نحو تأثير التعميم التحضيري عمى التحصيل الدراسي

معامل اإلرتباط برسون األبعاد 

 ادور التعميم التحضيري في حياة 

الطفل 

**0.930 

 **O.946المفاىيم المعرفية األساسية 

 **0.868الميارات المغوية 

. (0.01)دالة عند مستوى **

أن معامالت االرتباط التي تم الحصول عمييا بين درجة كل بعد  ( 08)يتضح من خالل الجدول رقم 

.  وتماسك بنوده االستبيان  مرتفعة، مما يدل عمى اتساق لالستبيانوالدرجة الكمية 
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 : (التمييزي  )صدق المقارنة الطرفية : ثانيا -ج

قامت الباحثة بحساب صدق المقارنة الطرفية بين درجات األعمى واألدنى ، حيث تم ترتيب أفراد العينة 

 عمى فقرات المقياس ككل اإلجابةاالستطالعية  ترتيبا تنازليا حسب الدرجة الكمية التي حققيا كل منيم في 

 المقارنة بين المجموعتين إجراء وتم ،من الدرجات% 27  أدنيمن الدرجات ،و% 27،ثم تم اختيار أعمى 

 . (09) كما ىو موضح في الجدول رقم .(مان وتني يو)،وذلك باستخدام اختبار 

يوضح صدق المقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات باستخدام اختبار  (09)جدول رقم 

 :(ت)

متوسط  المجموعات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

   sigقيمة  "ت"اختبار 

 0.000 10.007 3.10913 80.5000 أعمى
 3.10913 58.5000 أدنى

 

مما يدل (0,01)أصغر من مستوى الداللة  SIG(0,00) أن قيمة (09) الجدول رقم  خالليتضح من

عمى وجود فقدان إحصائيا يبين مرتفعي ومنخفضي الدرجات وعميو فإن االستبيان وجية النظر المعممين 

 .نحو التعميم التحضيري وتأثيره عمى التحصيل الدراسي يتمتع بالصدق التمييزي 

:  ثبات األداة-5

:. قامت الباحثة بحساب الثبات عمى طريقة التجزئة النصفية وطريقة ألفا كرونباغ ، كما يمي    

 :معامل الثبات ألفا لكرونباخ/ب

 :استخدمت الباحثة معامل الثبات ألفا لكرونباخ وقد بلغ معامل الثبات كما يلي
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 يوضح نتائج قيم معامل ألفا لكرونباخ(10)جدول رقم 

 معامل الفا لكرونباغ األبعاد

 0.761 دور التعليم التحضيري في حياة الطفل

 0.804 المفاهيم المعرفية األساسية

 0.767 المهارات اللغوية

 0.888 الثبات الكلي

 

نظر استبيان وجهة يتضح لنا أن  المرتفعة  قيمة معامل ألفا لكرونباخ إن(10) الجدول رقم من خالل    

يتسم بقدر من االستقرار في نتائجه أي أنه  نحو تأثير التعميم التحضيري عمى التحصيل الدراسياألساتذة

 يقيس ما وضع لقياسه فيمكن تطبيقه كأداة قياس 

 :الدراسة األساسية: ثانيا_

 :منيج الدراسة_ 1

 .إلى تحقيقيا، فقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي نظرا لطبيعة موضوع الدراسة واألىداف التي سعت

:  لمدراسة األساسية والزمانيالمجال الجغرافي_ 2

 :المجال الجغرافي لمدراسة األساسية_ 1_2

 :المدرستي اإلبتدائيتين    تم إجراء الدراسة األساسية ب

 ، (2002-2001) اإلدارية بمستغانم، إذ فتحت أبوابيا في العام الدراسي 1بمبشير حمو التابعة لممقاطعة-

  اإلدارية بسيدي لخضربمستغانم، 01 موساوي ميمود التابعة لممقاطعة -

: المجال الزمني لمدراسة األساسية_ 2_2

  2019 مارس 8 إلى 05 أجريت الدراسة األساسية خالل الفترة الممتدة من 
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 :مجتمع الدراسة_ 3

التعميم االبتدائي بمديرية التربية بوالية مستغانم، األساتذة ( 3730)من         يتكون مجتمع الدراسة  

. 2019- 2018دوائر من خالل السنة الدراسية من (10)موزعين حسب التقسيم اإلداري عمى 

:  عينة الدراسة األساسية ومواصفاتيا_4

: طريقة المعاينة_ 1_ 4

 من (ة)المعمم  (27)بطريقة عشوائية حيث تكونت من قامت الباحثة بسحب عينة الدراسة األساسية      

من 19 أما بنسبة لشيادة المتحصمين عمييا األساتذة يوجد ، لمغة الفرنسية04 لمغة العربية و23بينيم 

 ة خريجو المعيد التكنولوجي لمتربي8و  (التوظيف المباشر)حاصمين عمى شيادة الميسانس27

:  عينة الدراسةمواصفات_ 2_4

:  حسب الجنس_أ

: يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس
. يبين توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس: (11)الجدول رقم_ 

 الجنس البيانات عدد األفراد النسبة المئوية

 ذكور 03 11.11%

 اناث 24 88.89%

 المجموع 27 100%

 .%77.78بفارق قدره  ر من نسبة الذكورب أكاإلناثأن نسبة   (11)    يتضح من خالل الجدول رقم

 :حسب المستوى التعممي _ب

: عميمييمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية حسب المستوى الت
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 المستوى التعميميتوزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب ا يوضح : (12)الجدول رقم_ 
 المستوى التعميمي  األفراد عدد النسبة المئوية

 المعيد 08 29.63%

 ليسانس 19 70.37%

 المجموع 27 100%

أن معضم األفراد العينة الدراسة األساسية الحاصمين عمى الشيادة ليسانس   (12)يتضح من الجدول رقم 

  .%40.74)أكبر من العدد األفراد خارجين من المعيد بفارق قدره 

: الخبرة المينية  حسب-ج

: يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة األساسية حسب السن

 .توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب السن: (13)الجدول رقم_ 
 السن األفراد عدد النسبة المئوية

 10-05من  10 37.04%

  فما فوق 10من  17 62.96%

 المجموع 27 100%

 سنوات 10عدد األفراد العينة الدراسة األساسية الذين خبرتيم تفوق أن  (13)نالحظ من خالل الجدول رقم
 .(%25.92)سنوات بفارق قدره 05أكبر من عدد األفراد الذين تراوحت 

 وات الدراسة األساسيةأد-5

 نحو تأثير التعميم التحضيري  األساتذةلقياس وجية نظر  في ىذه الدراسة عمى استبياناالعتمادتم      

من طرف الباحثة؛ حيث يتكون من جزئين، جزء خاص بالمعمومات المصمم ، عمى التحصيل الدراسي
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 (35)الشخصية وتعميمتو وجزء آخر خاص باألسئمة،بحيث يحتوي عمى ثالثة أبعاد تضم في مجموعيا 

 (04نظر الممحق رقمأ).(دائما، أحيانا، أبدا)حدى البدائل إفقرة منيا، تتم اإلجابة عمييا ب

:  حسب أبعادىااستبيانوالجدول التالي يوضح توزيع فقرات 

 نحو تأثير التعميم األساتذةلقياس وجية نظر  يوضح توزيع فقرات استبيان :(14)الجدول رقم _ 

  حسب أبعادىا التحضيري عمى التحصيل الدراسي

 .(الصورة النيائية)

المجموع  فقراترقم ال ستبيانأبعاد اإل

التعميم التحضيري في  دور :األول

. الحياة الطفل 

01- 04 -07 -10 -17 -

20 -23-26 -29-32 

10 

- 21- 18-15-13- 11- 08-05-02. المفاىيم المعرفية األساسية: الثاني

24-27-30-33 -

12 

-19- 16- 14- 12- 09- 06-03الميارات المغوية  : الثالث

22-25-28-31 -34 -35 

13 

 35المجموع 

 

في الخانة التي يرونيا  (×)أن يضع عالمة   يطمب منيمحيثاألساتذة  المرحمة اإلبتدائية ويتم تطبيقو 

 .مناسبة حسب رد فعميم األول والتي يعبرون فييا عن رأييم بكل صدق
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وفي النياية يحسب  ،ألبدا (1)ألحيانا،ودرجة(2)لدائما ودرجة  (3)ويتم تصحيح بمنح  الفقرات درجة 

اتجاه السمبي وأكثر (70-35) من  لتصبح الدرجة الكميةاالستبيانمجموع الدرجات المحصل عمييا في 

. (105-35) لمفرد تتراوح مابين  فيو اتجاه ايجابي70من 

: طريقة إجراء الدراسة األساسية_ 6

 : الخطوات اآلتية األساسية وفقامرت طريقة الدراسة

 تيناالتصال بمدير المؤسس: الخطوة األولى .

بعد حصول الباحثة عمى رخصة الدراسة الميدانية من طرف مديرية التربية لوالية مستغانم، ثم االتصال 

 وتحسيسيم  وا عالميم بوجود دراسة عممية ليستجيبوا لطمب مشاركة فييا بكل المعممين واتي المدرسيبمدير

 .ثقة واطمئنان

. تطبيق األداة: الخطوة الثانية

قامت الباحثة في ىذه الخطوة بالتعريف بنفسيا وبميمتيا كباحثة وطمأنة األفراد المؤسستين بعد دخولنا 

. المعنيين بالدراسة

 .ستبيان عمييم االتطبيقالوتييئتيم نفسيا، وا عطائيم التعميمات الالزمة، تم المعممين  فبعد تحضير _

 .تفريغ نتائج الدراسة: الخطوة الثالثة

جمعيا في جداول إحصائية وذلك باستخدام برنامج الرزم االحصائية لمعموم و    تم تفريغ نتائج االستبيان 

. 20spssاالجتماعية 

 المعالجة اإلحصائية لمنتائج: الخطوة الرابعة .

وذلك لعرض وتفسير ومناقشة نتائج  (مان وتني يو)بعد تفريغ النتائج استخدمت الباحثة معامل اختبار 

. فرضيات الدراسة
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: األساليب االحصائية المستخدمة_ 7

 لمعموم اإلحصائيةأسموب الرزمة     لتحقيق أىداف الدراسة ولإلجابة عمى تساؤالتيا اعتمدت الباحثة عمى 

:   التاليةاإلحصائية األساليب تم استخدام ، حيثspss20االجتماعية 

. النسب المئوية لمتعبير عن مواصفات العينةالتكرارات واستخدمت الباحثة : النسب المئوية_ 

 الداخمي لالستبيان  وأيضا حساب ثباتو عن طريق االتساقلحساب  استعمل :معامل االرتباط بيرسون _ 

 .التجزئة النصفية

  استخدمت الباحثة ىذا االختبار لقياس فرضيات الدراسة وذلك بقياس:(مان وتني يو )اختبار الفروق _

اتجاىات المعممين التعميم االبتدائي نحو دور التعميم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي الفروق في 

 . وذلك تبعا متغير  الجنس والمستوى التعميم والخبرة المينية
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         :تمهيد

. ستعرض الباحثة خالل ىذا الفصل نتائج وتفسير والمناقشة الخاصة بكل فرضية من فرضيات البحث

I. عرض نتائج الفرضيات. 

: نتائج الفرضية العامة عرض. 1. 

 التعليم االبتدائي نحو دور التعليم التحضيري في األساتذة طبيعة االتجاهاتما  : نص الفرضية

 ؟تحسين التحصيل الدراسي

  بتفريغ النتائج عن طريق التكرارات والنسب المئوية، والجدول رقم  الباحثةقامت لالختبار ىذه الفرضية

. يوضح ذلك ( 15)

التعميم االبتدائي نحو دور األستذة تجاهات التكرارات والنسب المئويةيوضح  (15)جدول رقم        _

 التعميم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي

 

 

 

 

 أي ما يمثل ايجابي  أفراد عينة الدراسة، لدييم اتجاهغمبيةأ (15)يتضح من خالل الجدول رقم     

يحمل األساتذة التعميم االبتدائي االتجاىات :"وعميو تحققت الفرضية التي تنص بأنو، %96.30بنسبة

. االيجابية نحو دور التعميم التحضيري في التحسين التحصيل الدراسي

 

 االتجاهات التكرارات %النسب المئوية 

 السمبي 01 3,70%

 ايجابي 26 96.30%

 المجموع 27 100%
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 :األولىنتائج الفرضية   عرض:02

نحو دور التعميم التحضيري في تحسين التحصيل األساتذة  يوجد فروق في اتجاىات ":نص الفرضية

 ".الدراسي تعزى في متغير الجنس

الختبار ىذه الفرضية استخدمت الباحثة األسموب اإلحصائي الالبارامتري باستخدام اختبار 

: يوضح ذلك (16)والجدول رقم  (  يومان وتني )

نحو دور التعميم التحضيري في تحسين التحصيل  ألساتذةايبين فروق في اتجاهات : (16)الجدول رقم 
 ( يووتني –مان )الدراسي تعزى في متغير الجنس باستخدام اختبار 

الداللة    sigقيمة  Uقيمةمجموع الرتب متوسط الرتب  المتغيرات

 19.00 ذكر
 

  0.05دالة عند غير 0.520 8.000 19.00

 359 13.81 أنثى
 

 أكبر من مستوى الداللة (0.520)التي تساوي   SIGأن قيمة  (16)يتضح من خالل الجدول رقم    
 نحو دور التعميم التحضيري في تحسين  األساتذةفروق في اتجاىات مما يدل عمى عدم وجود (0.05)

ونرفض   الصفري و بالتالي فإننا نقبل الفرض ( يووتني –مان )باستخدام اختبار الدراسي التحصيل 
  . البحثالفرض

: نتائج الفرضية الثانية عرض: ثانيا

يوجد فروق في اتجاىات األساتذة نحو دور التعميم التحضيري في تحسين التحصيل " :نص الفرضية
. الدراسي تعزى في متغير المستوى التعميمي

 رقم بعد تفريغ النتائج استخدمت الباحثة اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه كما ىو موضح في الجدول
: التالي (17)
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يبين فروق في اتجاهات األساتذة نحو دور التعميم التحضيري في تحسين التحصيل : (17)الجدول رقم 
الدراسي تعزى في متغير المستوى التعميمي  

 
 المتغيرات

 
متوسط الرتب 

 

 
مجموع الرتب 

 
مان  قيمة

 uوتني

 
  sigقيمة 
 

 
الداللة 

  0.05دالة عند غير 0,595 66,00 102,00 12.75 المعهد
 276.00 14,53 ليسانس

 
     

 أكبر من مستوى  (0.595)التي تساوي  SIg أن قيمة (17)يتضح من خالل الجدول رقم     

نحو دور التعميم التحضيري في   األساتذةفروق في اتجاىات مما يدل عمى عدم وجود (0.05)الداللة

 وبالتالي نقبل الفرض الصفري ونرفض تحسين التحصيل الدراسي تعزى في متغير المستوى التعميمي

 .الفرض البحث

: نتائج الفرضية الثالثة عرض: ثالثا

 نحو دور التعميم التحضيري في تحسين التحصيل األساتذةيوجد فروق في اتجاىات " :نص الفرضية
: الخبرة المينيةالدراسي تعزى في متغير 

 (مان وتني  )الختبار ىذه الفرضية استخدمت الباحثة األسموب اإلحصائي الالبارامتري باستخدام اختبار
: يوضح ذلك (18)والجدول رقم 
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نحو دور التعميم التحضيري في تحسين التحصيل  األساتذةيبين فروق في اتجاهات : (18)الجدول رقم 
 (وتني –مان ) باستخدام اختبار الخبرة المهنيةالدراسي تعزى في متغير 

 
 المتغيرات

 
متوسط الرتب 

 

 
مجموع الرتب 

 
 Uقيمة

 
  sigقيمة 
 

 
الداللة 

0-10 
 

 0.05دالة عند غير 0.250 66.500 144.50 12.04

  فما فوق 10
15.57 

233.50 

 من مستوى  أكبر(0.250)التي تساوي  SIgأن قيمة  (18)يتضح من خالل الجدول رقم    

نحو دور التعميم التحضيري في  األساتذة فروق في اتجاىات  مما يدل عمى عدم وجود (0.05)الداللة

الخبرة المينية وبالتالي نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض تحسين التحصيل الدراسي تعزى في متغير 

 .البحث

II. مناقشة نتائج فرضيات الدراسة :

 التعميم االبتدائي نحو التعميم  األساتذةطبيعة االتجاىات التي تنص عمى :مناقشة نتائج الفرضية العامة

التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي حيث وجدت أغمبية أفراد عينة الدراسة، لدييم اتجاه ايجابي أي 

 التعميم األساتذةمجمل :" ، مما أدى بالباحثة إلى قبول فرض البحث بأنو%96.30ما يمثل بنسبة 

االبتدائي لدييم اتجاىات إيجابية نحو دور التعميم التحضيري في التحسين التحصيل الدراسي ورفض 

.   فرض الصفري 

   وتفسر الباحثة النتائج المتوصل إلييا إلى أن التعميم التحضيري يحقق لمطفل كثيرا من حاجاتو التي ال 

يمكن أن لألسرة أن تحققيا، فوظيفة التعميم ما قبل االبتدائي ىي توفير مناخ اجتماعيا ووجداني عقمي 

يجمع بين مميزات عيد الطفل في األسرة بما يشمل ىذا العيد من حرية وحنان وتمقائية وبين صفات 
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فالطفل حين يمتحق بالتعميم التحضيري ينضم إلى .المدرسة االبتدائية بما تشمل عميو من نظام وحد لمحرية

المعممة واألقران مما ينمي مياراتو الحركية، وتنمية التآزر بين اليد والعين بصفة خاصة لمتييئة لتعمم 

الكتابة، فالنمو الحركي لو صمة كبيرة وثيقة بالنمو الحسي وىذا ما يؤكده بياجيو من ضرورة التركيز عمى 

تعامل الطفل مع األشياء مباشرة كأمر جوىري في عممية تمقين المعارف، كذلك يساىم دور التعميم 

التحضيري في تنمية الشعور بالثقة بالنفس،وتقدير الذات واالعتماد عمييا، وىذا ما يجعل التالميذ الذين 

. مروا بالمرحمة التحضيرية أكثر نشاطا وحيوية من الناحية الفكرية والسموكية

وتتفق  دراسة الباحثة مع دراسة بموم والتي أجراىا عمى األطفال، يؤكد أىمية السنوات األولى من حياة 

 من الذكاء يحصل عمييا الطفل في السنوات الثامنة األولى، حيث اثبت األثر %80الطفل، وأن نسبة 

.  االيجابي الواضح لمتعميم التحضيري عمى تطور النمو العقمي وتكوين المفاىيم والقدرة االبتدائية

كما اتفقت دراسة الباحثة مع دراسة نازلي صالح أحمد وكان اليدف منيا ىو أثر االلتحاق األطفال -

بالمرحمة التحضيرية في مصر ومتابعتيم الدراسة في المرحمة االبتدائية وقد توصمت نتائجيا بالنسبة 

لمتحصيل الدراسي في المرحمة االبتدائية يزيد من قدراتيم عمى التحصيل الدراسي في المواد الدراسية مثل 

المغة العربية، الحساب، القراءة، وأشارت النتائج إلى أن األطفال الذين التحقوا بالطور التحضيري قد 

.   اكتسبوا صفات شخصية مرغوب فييا لم يسبق ليم أكثر من الذين أن التحقوا

 نحو األساتذةنص عمى عدم وجود فروق في االتجاىات  التي ت:مناقشة نتائج الفرضية الفرعية األولى

دور التعميم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي تعزى لمتغير الجنس حيث وجدت القيمة اإلحصائية  

sig  مما يدل عمى عدم وجود فروق في  (0.05)أكبر من مستوى الداللة  (0.520)التي تساوي

أي ال .،اتجاىات المعممي نحو دور التعميم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي في متغير الجنس

.   الذكور واإلناث في اتجاىيم نحو دور التعميم التحضيري األساتذةتوجد فروق بين 
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تفسر الباحثة النتائج المتوصل إلييا إلى أن ىده المرحمة إي الطفولة والبراءة ىي التي تحبب كال    ف

الجنسين ليذه المينة وتجعمو مرتاحا فييا والن االحتكاك بالطفولة يجعل المعمم يجد متعة في التعامل 

معيم األمر الذي يجعمو يتعاطف معيم، وفسرت النتائج وعميو فأن كال الجنسين عمى وعي بمدى أىمية 

مرحمة التعميم التحضيري لما تحدثو من أثر واضح لدى الطفل، وىذا ما يسيل عممية التدريس في 

 حول نتائج األساتذة أجرأتياالسنوات المقبمة،وىذا ما التمستو الباحثة من خالل الميدان والمقارنة التي 

.   التحصيل الدراسي لدى لتالميذ الذين التحقوا بالتعميم التحضيري والذين لم يمتحقوا

التي توصمت إلى أن متغير الجنس ليس ليما أثر عمى  Boardman (2006)واتفقت الدراسة دراسة 

النمو العقمي والمعرفي لمطفل، فيذا يمكن أن يرجع إلى امتالكيم نفس الميول من حيث حب االستطالع 

والبحث وقدراتيم عمى التركيز واستخداميم نفس األدوات والوسائل لحل المشكالت وكذلك تالقييم نفس 

المعاممة حيث ال توجد فروق فردية في معاممتيم فال تمييز بين لذكور واإلناث، يعاممون بطريقة واحدة 

وىذا مراعاة لعدم تأثيرىا عمى تنمية القدرات العقمية لمطفل ومن ىنا يمكن اعتبار أن التحصيل الدراسي 

. والنمو العقمي لمطفل المتمدرس في القسم التحضيري ال يختمف بين الذكور واإلناث

عمى عدم وجود فروق في االتجاىات المعممين نحو دور   تنص التي:الثانيةالفرضية نتائج مناقشة 

 sigالتعميم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي تعزى لمتغير المستوى التعميمي حيث وجدت أن قيمة

مما يدل عمى عدم وجود فروق في اتجاىات  (0,05)أكبر من مستوى الداللة (0.595 ) التي تساوي 

المعممين نحو الدور التعميم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي تغزى المستوى التعميمي مما أدى 

معممي المتخرجين \بالباحثة إلى قبول الفرض الصفري والذي ينص عمى عدم وجود فروق في اتجاىات ال

. يسانس  ونرفض الفرض البحثلمن المعيد والمتحصمين عمى شيادة 

تفسر الباحثة عدم وجود فروق في المستوى التعميمي الن ليما نفس الميول كال التخصصين  
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فإنيم ينظرون لممستوى التعميمي لممعمم أنو يمعب دورا فعاال في عممية كاتز وكاهر فحسب نظرية الدور 
 منو القيام بيذا الدور ضمن خصائص معينة، وأن طبيعة الدور ااخرون التعميم داخل الصف، ويتوقع 

: 2005دمحم حسن) والشخصية لمن سيقوم بو واألكاديميةوصفاتو تحدده الخصائص االجتماعية والنفسية 
كما أشارت دراسة الدكتورة نازلي صالح أحمد وكان اليدف من الدراسة ىو أثر االلتحاق األطفال . (163

: بالمرحمة التحضيرية في مصر ومتابعتيم الدراسة في المرحمة االبتدائية وقد توصمت في ىذه الدراسة إلى
بالنسبة لمتحصيل الدراسي في المرحمة االبتدائية يزيد من قدراتيم عمى التحصيل الدراسي في المواد 
الدراسية مثل المغة العربية، الحساب، القراءة، وأشارت النتائج إلى أن األطفال الذين التحقوا بالطور 

محمود، ) بياالتحقواالتحضيري قد اكتسبوا صفات شخصية مرغوب فييا أكثر من الذين لم يسبق ليم أن 
19) . 

: الثةث الفرضية ال نتائج مناقشة

نحو دور التعميم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي األساتذة التي تنص عمى فروق في اتجاىات 

أكبر من مستوى الداللة  (250ء.0)التي تساوي sigتغزى في متغير الخبرة المينية حيث وجدت أن قيمة 

 نحو دور التعميم التحضيري في تحسين األساتذةما يدل عمى عدم وجود فروق في اتجاىات  (0.05)

التحصيل الدراسي تغزى في متغير الخبرة المينية مما أدى بالباحثة إلى قبول الفرض الصفري الذي ينص 

.  من حيث خبرتيم المينية ورفض الفرض البحثاألساتذةعمى عدم وجود فروق في اتجاىات 

المنياج الدراسي والطرق الدراسية في   يتبعون نفساألساتذةفتفسر الباحثة عدم وجود فروق إلى أن كال 

التعامل مع التالميذ األمر الذي جعل إن الخبرة المينية لم تؤثر في اتجاىيم نحو التعميم التحضيري في 

 سنوات فما فوق يعتمدون 10من   خبرتيم المينية  الذين لدييماألساتذةكما أن تحسين التحصيل الدراسي 

عمى كل من خبرتيم في التعميم و وطريقة تعامميم عن طريق تبسيط الكممات وتكرارىا بنسبة كبيرة، 

يتمحور ىدف المعمم  فالطريقة التدريس الميمة جدا في عممية التعميم وباألخص التعميم التحضيري وىذا ما

 األساليب والطرق التربوية إلفادة بإتباعفي األىداف المتعمقة بعممية التدريس في تطوير عممو وتحسينو 
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، أن العمل مع األطفال الصغار من (32: 1998بنت ماجد الخثيمة، )األطفال وفقا لقدراتيم واستعداداتيم 

األعمال الشاقة التي تتطمب قبل كل شيء الرغبة في العمل بالحنان والعطف ثم الفيم الصحيح لحاجات 

الطفل األساسية وكيفية إشباعيا في األوقات المناسبة والقدرة الفائقة لممشاركة في نشاطاتيم المتنوعة بنفس 

المعممين في مينة التعميم لو دور أساسي فعال في أنيم يساىمون في تكوين الخبرة الطاقة والحماس، ف

 .الطفل وتنميتو بمثابة المرحمة األساسية لممرحمة التحضيرية

  يوجد فروق في اتجاىات األساتذة نحو التعميم " وتوصمنا من خالل نتائج الفرضية األولى التي تقول

 :يمي إلى ما " خبرة المينيةالتحضيري تعزى في متغير 

  ييتمون بالتعميم في التحضيري ىم الذين لدييم أكثر من الخبرة المينية الذين لدييم األساتذةأن أغمبية 

. عشرة سنوات فما فوق 

  ىناك نسبة كبيرة من المعممين الراضين عن التدريس في القسم التحضيري مما يكسب التالميذ

. المفاىيم المعرفية  األساسية والميارات المغوية 

 المينة تكسب المعممين الخبرة ىذه األخيرة تمعب دورا ىاما في استعماليم الطريقة المالئمة في الخبرة 

. التدريس ويظير ىذا من خالل تبسيطيم لممفاىيم وتدرجيم من البسيط إلى المركب

  يبذل المعممون جيدا كبيرا في عممية التدريس ويظير ذلك من خالل صعوبة ىذه المينة، إال أنيم

 .يسعون دوما إلى تحسين لغة الطفل

  رصيد اكتسابيعتمد برنامج التعميم التحضيري اعتمادا كبيرا عمى المعممين في مساعدة الطفل عمى 

 .لغوي 

في التعميم التحضيري يؤثر عمى تحصيميم الدراسي أستاذ بالتالي فان دور 
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فإنيم ينظرون لممستوى التعميمي لممعمم أنو يمعب دورا فعاال في عممية كاتز وكاهر ل فحسب نظرية الدور

 منو القيام بيذا الدور ضمن خصائص معينة، وأن طبيعة الدور ااخرون التعميم داخل الصف، ويتوقع 

: 2005دمحم حسن) والشخصية لمن سيقوم بو واألكاديميةوصفاتو تحدده الخصائص االجتماعية والنفسية 

كما أشارت دراسة الدكتورة نازلي صالح أحمد وكان اليدف من الدراسة ىو أثر االلتحاق األطفال . (163

: بالمرحمة التحضيرية في مصر ومتابعتيم الدراسة في المرحمة االبتدائية وقد توصمت في ىذه الدراسة إلى

بالنسبة لمتحصيل الدراسي في المرحمة االبتدائية يزيد من قدراتيم عمى التحصيل الدراسي في المواد 

الدراسية مثل المغة العربية، الحساب، القراءة، وأشارت النتائج إلى أن األطفال الذين التحقوا بالطور 

محمود، ) بياالتحقواالتحضيري قد اكتسبوا صفات شخصية مرغوب فييا أكثر من الذين لم يسبق ليم أن 

19) .
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: الخاتمة

   تناولت ىذه الدراسة اتجاىات أساتذة التعميم االبتدائي من وجية نظرىم  نحو التعميم التحضيري 

و فييا حاولت الباحثة التقرب من األساتذة لمتعرف عمى اتجاىاتيم . وتأثيره  عمى التحصيل الدراسي

نحو التعميم التحضيري مقارنة مع التالميذ السنة األولى االبتدائي، و لتأكيد ذلك قامت الباحثة بتصميم 

. استبيان بيدف معرفة اتجاىات ايجابية كانت أم سمبية

و في حدود عمم الباحثة بأن المرحمة الطفولة من أىم المراحل التي يمر بيا اإلنسان في حياتو، ولما 

. تتميز بو من سرعة في نمو مختمف جوانبو

واعتبار المكانة التي تحتميا رعاية الطفولة المبكرة في العممية النمائية الشخصية الطفل بمختمف 

أبعادىا ومجاالتيا مما يمكنو من التكيف مع المحيط والتأثير فيو، فإن االىتمام مرحمة التربية 

التحضيرية انطالقا من توفير المستمزمات التربوية لفائدة المعممين العاممين في أقسام التعميم التحضيري 

. بالمدارس االبتدائية التي تستيدف فئة األطفال مابين الخامسة والسادسة من العمر

    رغم التطور الذي عرفتو عمو م التربية والداريات النفسية ونظرتيا في مجال الطفولة المبكرة في 

العالم إال ان الكثير من الناس وبعض العاممين في قطاع التعميم مازالوا يظنون أن إدماج السنة 

التحضيرية في ىيكمو التعميم األساسي ىو مجرد توسيع لمييكمة الشكمية ليذا التعميم، ويجيمون حقيقة 

.    ىذا اإلدماج الذي ىو تصور جديد لمفعل التربوي في حد ذاتو حتى يكون مسايرات لمقتضيات العصر

فإن التعميم التحضيري تيدف إلى مساعدة أطفال ما قبل المدرسة عمى تحقيق األىداف التربوية في 

. إكساب األطفال المفاىيم والميارات األساسية
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: االقتراحات

  من خالل ما قدمتو الباحثة في الجاني النظري، وباالعتماد على نتائج االستبيان، س ومن خالل     
التعليم " ما استخلصتاه وتحصلنا عليو من نتائج الدراسة الميدانية والدراسات السابقة المعروضة حول 

االتجاىات " ، نظرا لما يحتل الموضوع الذي قمنا بدراساتو من أىمية، والذي يتمثل في " التحضيري 
، تقترح الباحثة بعض "األساتذة التعليم االبتدائي نحو التعليم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي 

االقتراحات التي يمكن االستفادة منيا الحقا والتي قد تمثل حلقة ضمن حلقات البحث العلمي وىي 
: كالتالي

في حياة الطفل خالل سنواتو األولى، ألنيا ىي  (حضانة، روضة، كتاب)أىمية التعليم التحضيري - 
. ركيزة وعماد مستقبلو

ضرورة إجبارية التعليم التحضيري على كل األطفال، دون تمييز بين مستواىم االقتصادي - 
. واالجتماعي

. أىمية إنشاء مؤسسة قائمة مؤسسة قائمة بذاتيا للتعليم التحضيري، وليس تابعة للمؤسسات المختلفة- 

. توعية األولياء ببىمية التعليم التحضيري - 

تنظيم الحجرة التي يتعلمون فييا األطفال بشكل يسمح ليم بالحركة بكل حرية، مع توفير طاوالت -
. تتناسب مع حجرة أجساميم

توفير الفضاء المناسب والوسائل واألجيزة الالزمة والضرورية لتطبيق األنشطة الميمة لنمو الطفل - 
. والمنصوص علييا في المناشير الوزارية

: كما نقترح

إجراء دراسات مماثلة ليذه الدراسة بكل المدن الجزائرية لتبين حقيقة واقع تطبيق التعليم التحضيري - 
. على أرض الواقع

 .إجراء مزيد من الدراسات حول األطفال المتمدرسين وبصفة شاملة- 
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دليل المقابمة 

: التعميم التحضيري دور في تعميم القراءة:المحور األول

ىل في القسم تالميذ ممتحقين بالتعميم القرائي ؟ : 1س

كيف تجد مستواىم التعميمي مقارنة بالذين لم يمتحقوا بالتعميم التحضيري خالل الموسم الدراسي ليذه لسنة؟  :2س

أي فئة من التالميذ لدييا رغبة أكثر في قراءة الممتحقين بالتعميم التحضيري أم غير الممتحقين بيا؟ : 3س

كيف يكون أداء التالميذ أثناء حصة القراءة؟  - 4س

ما ىي الصعوبات التي يواجييا التالميذ في القراءة؟ - 5س

ذا كانت سميمة األداء فمن أي ناحية يتضح ذلك؟ - 6س ما ىو تقييمك لقراءة التالميذ الممتحقين بالتعميم التحضيري وغير الممتحقين بيا؟ وا 

كيف ىي قراءة التمميذ الذي يدرس بالتعميم التحضيري لمصور القرآنية مقارنة بالتمميذ الغير ممتحق بيا؟  : 7س
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: التعميم التحضيري واكتساب المعارف: المحور الثاني

 واألحاديث النبوية مقارنة بالتالميذ الذين لم يمتحقوا بيا؟ ولماذا؟ القرآنية اآلياتفي رأيك ىل ترى أن تمميذ التعميم التحضيري أسرع في حفظ - 1س

ما مالحظتك لممستوى المعرفي لكال من التالميذ المتمدسين وغير المتمدرسن بالتعميم التحضيري؟ - 2س

كيف ىي النتائج التي يتحصل عمييا تالميذ التعميم التحضيري في االمتحانات خاصة في مادة المغة العربية مقارنة في بالتالميذ الغير ممتحقين بالتعميم : 3س

التحضيري؟ وما سبب ذلك في رأيك؟  

يف يكون أداء التالميذ أثناء حصة التعبير؟ - 4س

في رأيك ىل تعتبر التعميم التحضيري فضاء يساعد الطفل عمى تنمية قدراتو العقمية واكتسابو المعارف والميارات؟ أين يبرز ذلك؟ - 5س

أترى أنو من الضروري إدراج األولياء أبنائيم في التعميم التحضيري؟ - 6س
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 (الصورة األولية)استمارة التعميم التحضيري 

: (ة)أخي، أختي أستاذ

االتجاىات األساتذة التعميم اإلبتدائي نحو التعميم التحضيري  ودوره في تحسين : "   بيدف إعداد مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر في عمم النفس المدرسي حول
".  التحصيل الدراسي

    نرجو من سيادتك إفادتنا معموماتك القيمة بكل صدق وموضوعية حول ىذا الموضوع من خالل تجربتك الميدانية قصد استغالليا استغالال عمميا في بحثنا 
نما تعبر عن رأيك الشخصي(× (ىذا، وىذا يوضع عالمة  . أمام اإلجابة التي تراىا مناسبة، بحيث ليست ىناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة وا 

. كل ما تفيدنا بو من معمومات ميما كان نوعيا سوف تكون محل سرية تامة خصوصا ما تعمق منيا بالجانب الشخصي لسيادتكم (ة)   أخي أختي المعمم

: البيانات الشخصية

 (   )أنثى                                     (   )  ذكر :الجنس

 (  ) فأكثر41من                         (   ) 40إلى 31من                 (   ) 30إلى20من :   السن

  ( )دكتورة                     ( )الماجستير           ( )الماستر        ( ) ليسانس :المستوى التعميمي

 ( )سنوات11أكثر من                ( ) 10إلى 05من           ( ) 05إلى01 من :األقدمية في المهنة
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ال أحيانا نعم الفقرات الرقم 
   ىل ترى أن التعميم التحضيري دور في تكوين الرصيد المعرفي لمطفل؟  01

   ىل يكتب أشكال الحروف ويضعيا عمى السطور بطريقة صحيحة؟  02

   ىل يمكنو اإلشارة إلى يمين ويسار الشيء؟  03
   ىل يعطي كل اىتماماتو لممتحدثين معو؟  04
   في رأيك طفل التعميم التحضيري أكثر استيعابا من األطفال اآلخرين؟  05
   ىل يستعيد أسماء األشياء بعد إخفائيا؟  06
   ىل يحسن نطق الحروف بشكل سميم؟  07
   ىل طفل تعميم التحضيري يدرك المسافات؟  08
   ىل يستخدم أدوات الربط بين الجمل؟  09
   ىل يذكر أيام األسبوع بتسمسل؟  10
   ىل طفل التعميم التحضيري يعبر عن حاجاتو ومطالبو بوضوح؟  11
   ىل يستعيد أسماء األشياء بعد إخفائيا؟  12
   ىل يكتب بشكل سميم؟  13
   ىل يساىم التعميم التحضيري في تطوير المفاىيم األساسية لمطفل؟  14
   ىل يعرف أيام العطمة األسبوعية؟  15
   ىل يتذكر بعض المعمومات المتضممة في جممة بسيطة؟  16
ىل يبدي طفل التعميم التحضيري انتبيا إذا قصت عميو قصة تجمع بين الواقع  17

والخيال؟ 
   

   ىل يدرك أسماء األشياء انطالقا من حاسة الممس؟  18
   ىل لو القدرة عمى سرد موقف مّر بو؟  19
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   ىل  التعميم التحضيري تأثير عمى سموك الطفل؟  20
   ىل يعرف اتجاه الكتابة؟  21
   ىل يستخدم الشخصيات التي تقوم بالفعال من النص المقروه؟  22
   ىل طفل التعميم التحضيري أحسن سموكا من غيره؟  23
   ىل يربط بين المون واسمو؟  24
   ىميحكي قصة سمعيا أو قرأىا بشكل سميم؟  25
   ىل يصبح الطفل أكثر انضباطا في سموكو بعد دخولو القسم  التحضيري؟  26

   ىل يكتب الحروف بطريقة صحيحة في بداية ووسط الكممة؟  27
   ؟ (دائرة-مستطيل-مربع)ىل يكون أشكال ىندسية 28
   ىل يكتب الكممات والجمل كتابة صحيحة؟  29
   ىل ترى أن لمتعميم التحضيري دور في تنمية روح الجماعة؟  30
   ىل يركب الجممة انطالقا من كممات مبعثرة؟  31
   ىل يكتب الكممات والجمل كتابة صحيحة؟  32
ىل يساعد التعميم التحضيري الطفل عمى اإلندماج  33

الجماعة؟ 
   

   ؟ (أسطوانو- موشور- مكعب)ىل يشكل مجسمات مختمفة 34
   ىل يفيم النص المسموع؟  35
   ؟ (الرفاق).ىل يميز بين أسماء اآلخرين 36
   ىل يساعد التعميم التحضيري الطفل أكثر تفاعال مع المعمم من غيره؟  37
   ىل يستعمل إمكاناتو الجسمية في مختمف الوضعيات الحركية؟  38
   ىل تقل أخطائو عند القراءة؟  39
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   ىل تجد سيولة في تفاعمك مع األطفال الذين مروا بالتعميم التحضيري؟  40
   ىل يحفظ آيات قرآنية سبق تعمميا؟  41
   ىل يشارك عند طرح األسئمة الشفيية من قبل المعمم؟  42
   ىل ينسى واجباتو المنزلية؟  43
   ىل يميز بين الحروف المتشابية؟  45
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 (الصورة النهائية)استمارة التعميم التحضيري 

: (ة)أخي، أختي أستاذ 

االتجاىات األساتذة التعميم االبتدائي نحو التعميم التحضيري  ودوره في تحسين : "   بيدف إعداد مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر في عمم النفس المدرسي حول
". التحصيل الدراسي

    نرجو من سيادتك إفادتنا بالمعموماتك القيمة بكل صدق وموضوعية حول ىذا الموضوع من خالل تجربتك الميدانية قصد استغالليا استغالال عمميا في بحثنا 
نما تعبر عن رأيك الشخصيأ (×)ىذا، وىذا بوضع عالمة . مام اإلجابة التي تراىا مناسبة، بحيث ليست ىناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة وا 

. كل ما تفيدنا بو من معمومات ميما كان نوعيا سوف تكون محل سرية تامة خصوصا ما تعمق منيا بالجانب الشخصي لسيادتكم (ة)   أخي أختي المعمم

: البيانات الشخصية

 (   )أنثى                          (   )      ذكر :الجنس

 (  ) فأكثر41من                  (   ) 40إلى 31من            (   ) 30إلى 20من :  السن

        (  )الماستر                          (  )ليسانس                ( ) المعيد :المستوى التعميمي

 (  )سنوات11أكثر من       (  ) 10 إلى 05من       ( )04- 01 من :الخبرة المهنية 
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ألبدا  أحيانا دائما  الفقرات الرقم 
   لمتعميم التحضيري لو دور في تكوين الرصيد المعرفي لمطفل    01
     (يمين، بسار، فوق، تحت)يدرك مفاىيم الجانبية  02
   يصغي باىتمام لممتحدثين معو  03
   الطفل الذي يدرس القسم التحضيري أكثر إستعابا من األطفال اآلخرين  04
   يستطيع استرجاع تسمية األشياء بعد إخفائيا  05
   يستخدم األدوات الربط بين الجمل  صحيحة  06
يعبر الطفل الذي درس في قسم التحضيري في تطوير المفاىيم األساسية عن  07

حاجاتو ومطالبو بوضوح 
   

   يتذكر األيام األسبوع بتسمسل  08
   يكتب الحروف واألرقام بشكل سميم  09
يساىم الطفل الذي درس في قسم التحضيري يبدي انتباىا إذا قصصت عميو  10

قصة تجمع بين الواقع والخيال 
   

   يسترجع المعمومات المكتسبة سابقا بسيولة  11
   يصحح أخطاء زمالئو أثناء القراءة  12
   يعرف أيام العطمة األسبوعية  13
   لو قدرة عمى سرد موقف قد مر بو بالمغة سميمة   14
   يتعرف عمى األشياء انطالقا من حاسة الممس  15
   يعرف اتجاه الكتابة  16
   التعميم التحضيري يؤثر عمى سموك طفل  17
   يتعرف عمى األلوان ويسمييا  18
   يتأثر بالشخصيات الموجودة في النص المقروء  19
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   الطفل الذي درس في قسم التحضيري أحسن سموكا من غيره  20
    (دائرة- مستطيل- مربع )يرسم األشكال اليندسية  21
   يكتب الكممات المممية عميو كتابة صحيحة  22
   يصبح الطفل أكثر انضباطا في سموكو بعد دخولو لمقسم التحضيري    23
   يركب الجممة انطالقا من كممات مبعثرة  24
   يفيم النص المقروء  25
   لمتعميم التحضيري لو دور فعال في سمة روح الجماعة  26
   لو القدرة عمى التحكم في عضالتو الجسمية في مختمف الوضعيات الحركية   27

   تقل أخطاءه عند القراءة  28
   الطفل الذي درس في قسم التحضيري نجده أكثر تفاعال مع المعمم من غيره   29
   يتذكر اآليات القرآنية التي سبق وأن حفظيا في القسم التحضيري   30
   يجب عمى أسئمة التي يطرحيا المعمم دون حرج  31
   يجد سيولة في تعاممو مع األطفال الذين استفادوا من التعميم التحضيري  32
   يتعرف عمى أسماء زمالئو   33
   يميز بين الحروف المتشابية في النطق  34
   يكتب الحروف في بداية ووسط الكممة ويضعيا عمى السطور بطريقة صحيحة  35
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 مع فقراته األولالتساق الداخمي بين البعد  (04)الممحق رقم ا
 
 Q1 Q4 Q7 Q10 Q17 Q20 Q23 Q26 Q29 Q32 dimension1 

Q1 
Pearson Correlation 1 ,236 ,235 ,120 ,092 ,218 -,234 ,000 ,164 ,055 ,336 
Sig. (2-tailed)  ,380 ,381 ,657 ,733 ,417 ,384 1,000 ,543 ,840 ,203 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q4 
Pearson Correlation ,236 1 ,532* ,511* ,261 ,617* ,440 ,000 ,310 ,155 ,787** 
Sig. (2-tailed) ,380  ,034 ,043 ,328 ,011 ,088 1,000 ,243 ,567 ,000 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q7 
Pearson Correlation ,235 ,532* 1 ,255 -,222 ,338 ,428 ,000 ,409 ,579* ,750** 
Sig. (2-tailed) ,381 ,034  ,341 ,410 ,200 ,098 1,000 ,115 ,019 ,001 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q10 
Pearson Correlation ,120 ,511* ,255 1 ,234 ,552* ,197 -,170 ,099 -,099 ,515* 
Sig. (2-tailed) ,657 ,043 ,341  ,384 ,027 ,465 ,528 ,715 ,715 ,041 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q17 
Pearson Correlation ,092 ,261 -,222 ,234 1 ,182 -,022 ,000 -,289 ,046 ,164 
Sig. (2-tailed) ,733 ,328 ,410 ,384  ,501 ,937 1,000 ,278 ,867 ,544 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q20 
Pearson Correlation ,218 ,617* ,338 ,552* ,182 1 ,153 ,309 ,323 ,108 ,752** 
Sig. (2-tailed) ,417 ,011 ,200 ,027 ,501  ,572 ,245 ,223 ,692 ,001 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
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Q23 
Pearson Correlation -,234 ,440 ,428 ,197 -,022 ,153 1 ,000 -,141 ,346 ,420 
Sig. (2-tailed) ,384 ,088 ,098 ,465 ,937 ,572  1,000 ,603 ,190 ,106 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q26 
Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 -,170 ,000 ,309 ,000 1 ,155 ,310 ,328 
Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 ,528 1,000 ,245 1,000  ,567 ,243 ,215 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q29 
Pearson Correlation ,164 ,310 ,409 ,099 -,289 ,323 -,141 ,155 1 ,009 ,459 
Sig. (2-tailed) ,543 ,243 ,115 ,715 ,278 ,223 ,603 ,567  ,974 ,073 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q32 
Pearson Correlation ,055 ,155 ,579* -,099 ,046 ,108 ,346 ,310 ,009 1 ,517* 
Sig. (2-tailed) ,840 ,567 ,019 ,715 ,867 ,692 ,190 ,243 ,974  ,040 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

dimension1 
Pearson Correlation ,336 ,787** ,750** ,515* ,164 ,752** ,420 ,328 ,459 ,517* 1 
Sig. (2-tailed) ,203 ,000 ,001 ,041 ,544 ,001 ,106 ,215 ,073 ,040  
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 حساب االتساق الداخمي بين البعد الثاني وفقراته (05)الممحق رقم 
 Q2 Q5 Q8 Q11 Q13 Q15 Q18 Q21 Q24 Q27 Q30 Q33 dimension2 

Q2 
Pearson Correlation 1 ,540* ,247 -,195 ,638** ,160 -,042 ,563* -,020 ,000 -,151 ,151 ,533* 
Sig. (2-tailed)  ,031 ,356 ,470 ,008 ,553 ,878 ,023 ,941 1,000 ,577 ,577 ,033 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q5 
Pearson Correlation ,540* 1 ,576* -,517* ,461 ,085 -,150 ,407 ,278 ,399 -,109 ,255 ,652** 
Sig. (2-tailed) ,031  ,019 ,040 ,072 ,754 ,578 ,118 ,298 ,126 ,687 ,341 ,006 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q8 
Pearson Correlation ,247 ,576* 1 -,517* -,031 ,085 ,235 ,407 ,044 ,399 -,109 ,546* ,605* 
Sig. (2-tailed) ,356 ,019  ,040 ,910 ,754 ,382 ,118 ,872 ,126 ,687 ,029 ,013 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q11 
Pearson Correlation -,195 -,517* -,517* 1 -,218 -,384 -,128 -,289 -,311 -,236 -,258 -,258 -,514* 
Sig. (2-tailed) ,470 ,040 ,040  ,417 ,142 ,637 ,278 ,241 ,380 ,334 ,334 ,042 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q13 
Pearson Correlation ,638** ,461 -,031 -,218 1 ,395 -,475 ,378 ,204 ,154 ,000 ,169 ,474 
Sig. (2-tailed) ,008 ,072 ,910 ,417  ,130 ,063 ,149 ,449 ,568 1,000 ,531 ,064 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q15 
Pearson Correlation ,160 ,085 ,085 -,384 ,395 1 ,077 ,285 ,256 ,155 ,382 -,042 ,478 
Sig. (2-tailed) ,553 ,754 ,754 ,142 ,130  ,776 ,285 ,339 ,567 ,144 ,876 ,061 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q18 Pearson Correlation -,042 -,150 ,235 -,128 -,475 ,077 1 -,074 ,146 ,121 ,430 ,099 ,291 
Sig. (2-tailed) ,878 ,578 ,382 ,637 ,063 ,776  ,786 ,589 ,656 ,097 ,715 ,274 
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N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q21 
Pearson Correlation ,563* ,407 ,407 -,289 ,378 ,285 -,074 1 -,359 ,204 ,000 ,000 ,454 
Sig. (2-tailed) ,023 ,118 ,118 ,278 ,149 ,285 ,786  ,172 ,448 1,000 1,000 ,077 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q24 
Pearson Correlation -,020 ,278 ,044 -,311 ,204 ,256 ,146 -,359 1 ,440 ,402 ,241 ,486 
Sig. (2-tailed) ,941 ,298 ,872 ,241 ,449 ,339 ,589 ,172  ,088 ,123 ,369 ,056 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q27 
Pearson Correlation ,000 ,399 ,399 -,236 ,154 ,155 ,121 ,204 ,440 1 ,548* ,365 ,682** 
Sig. (2-tailed) 1,000 ,126 ,126 ,380 ,568 ,567 ,656 ,448 ,088  ,028 ,164 ,004 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q30 
Pearson Correlation -,151 -,109 -,109 -,258 ,000 ,382 ,430 ,000 ,402 ,548* 1 ,200 ,447 
Sig. (2-tailed) ,577 ,687 ,687 ,334 1,000 ,144 ,097 1,000 ,123 ,028  ,458 ,083 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q33 
Pearson Correlation ,151 ,255 ,546* -,258 ,169 -,042 ,099 ,000 ,241 ,365 ,200 1 ,528* 
Sig. (2-tailed) ,577 ,341 ,029 ,334 ,531 ,876 ,715 1,000 ,369 ,164 ,458  ,036 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

dimensi
on2 

Pearson Correlation ,533* ,652** ,605* -,514* ,474 ,478 ,291 ,454 ,486 ,682** ,447 ,528* 1 
Sig. (2-tailed) ,033 ,006 ,013 ,042 ,064 ,061 ,274 ,077 ,056 ,004 ,083 ,036  
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  وفقراتهلثحساب االتساق الداخمي بين البعد الثا( 06)الممحق رقم 

 dimension3 Q3 Q6 Q9 Q12 Q14 Q16 Q19 Q22 Q25 Q28 Q31 Q34 Q35 

dimension3 
Pearson Correlation 1 ,499* ,207 ,009 ,313 ,622* ,425 ,737** ,269 ,352 ,583* ,851** ,467 ,747** 
Sig. (2-tailed)  ,049 ,441 ,973 ,237 ,010 ,101 ,001 ,314 ,181 ,018 ,000 ,068 ,001 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q3 
Pearson Correlation ,499* 1 ,056 -,244 ,401 ,309 ,344 ,381 -,383 ,084 -,064 ,220 ,270 ,561* 
Sig. (2-tailed) ,049  ,836 ,363 ,124 ,244 ,192 ,145 ,143 ,756 ,814 ,413 ,312 ,024 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q6 
Pearson Correlation ,207 ,056 1 ,583* -,489 ,296 -,705** ,118 ,324 -,541* ,389 ,410 ,000 ,032 
Sig. (2-tailed) ,441 ,836  ,018 ,055 ,265 ,002 ,663 ,221 ,031 ,137 ,115 1,000 ,907 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q9 
Pearson Correlation ,009 -,244 ,583* 1 -,344 ,054 -,500* -,183 ,200 -,162 ,123 ,211 -,258 -,293 
Sig. (2-tailed) ,973 ,363 ,018  ,191 ,843 ,049 ,499 ,458 ,550 ,651 ,433 ,334 ,271 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q12 
Pearson Correlation ,313 ,401 -,489 -,344 1 -,150 ,595* ,000 ,185 ,364 -,068 ,168 ,000 ,349 
Sig. (2-tailed) ,237 ,124 ,055 ,191  ,580 ,015 1,000 ,492 ,166 ,802 ,535 1,000 ,185 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q14 
Pearson Correlation ,622* ,309 ,296 ,054 -,150 1 ,210 ,442 ,054 ,130 ,297 ,511* ,209 ,236 
Sig. (2-tailed) ,010 ,244 ,265 ,843 ,580  ,436 ,086 ,843 ,630 ,264 ,043 ,438 ,378 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q16 
Pearson Correlation ,425 ,344 -,705** -,500* ,595* ,210 1 ,219 -,260 ,468 ,095 ,253 ,155 ,380 
Sig. (2-tailed) ,101 ,192 ,002 ,049 ,015 ,436  ,415 ,331 ,068 ,725 ,345 ,567 ,146 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q19 Pearson Correlation ,737** ,381 ,118 -,183 ,000 ,442 ,219 1 ,000 ,442 ,268 ,433 ,707** ,535* 
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Sig. (2-tailed) ,001 ,145 ,663 ,499 1,000 ,086 ,415  1,000 ,086 ,315 ,094 ,002 ,033 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q22 
Pearson Correlation ,269 -,383 ,324 ,200 ,185 ,054 -,260 ,000 1 ,054 ,417 ,422 ,000 ,098 
Sig. (2-tailed) ,314 ,143 ,221 ,458 ,492 ,843 ,331 1,000  ,843 ,108 ,104 1,000 ,719 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q25 
Pearson Correlation ,352 ,084 -,541* -,162 ,364 ,130 ,468 ,442 ,054 1 -,178 ,000 ,209 ,236 
Sig. (2-tailed) ,181 ,756 ,031 ,550 ,166 ,630 ,068 ,086 ,843  ,509 1,000 ,438 ,378 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q28 
Pearson Correlation ,583* -,064 ,389 ,123 -,068 ,297 ,095 ,268 ,417 -,178 1 ,775** ,000 ,538* 
Sig. (2-tailed) ,018 ,814 ,137 ,651 ,802 ,264 ,725 ,315 ,108 ,509  ,000 1,000 ,032 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q31 
Pearson Correlation ,851** ,220 ,410 ,211 ,168 ,511* ,253 ,433 ,422 ,000 ,775** 1 ,204 ,617* 
Sig. (2-tailed) ,000 ,413 ,115 ,433 ,535 ,043 ,345 ,094 ,104 1,000 ,000  ,448 ,011 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q34 
Pearson Correlation ,467 ,270 ,000 -,258 ,000 ,209 ,155 ,707** ,000 ,209 ,000 ,204 1 ,378 
Sig. (2-tailed) ,068 ,312 1,000 ,334 1,000 ,438 ,567 ,002 1,000 ,438 1,000 ,448  ,149 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Q35 
Pearson Correlation ,747** ,561* ,032 -,293 ,349 ,236 ,380 ,535* ,098 ,236 ,538* ,617* ,378 1 
Sig. (2-tailed) ,001 ,024 ,907 ,271 ,185 ,378 ,146 ,033 ,719 ,378 ,032 ,011 ,149  
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  والدرجة الكمية لممقياساإلبعادحساب االتساق الداخمي بين  (07)الممحق رقم 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Correlations 
 dimension1 dimension2 dimension3 TOTAL 

dimension1 

Pearson 
Correlation 

1 ,860** ,706** ,930** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,002 ,000 
N 16 16 16 16 

dimension2 

Pearson 
Correlation ,860** 1 ,742** ,946** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,000 
N 16 16 16 16 

dimension3 

Pearson 
Correlation 

,706** ,742** 1 ,868** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,001  ,000 
N 16 16 16 16 

TOTAL 

Pearson 
Correlation 

,930** ,946** ,868** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 16 16 16 16 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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الثبات : ثانيا

بعد االول   ال( 08)الممحق رقم 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,761 2 
 

  البعد الثاني( 09)الممحق رقم 
 
 
 
 

ا 

 

 

 

 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 
Items 

,804 2 
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: لبعد الثالث ا ( 10 )الممحق رقم 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,767 2 
 
 

الثبات الكمي  (11 )الممحق رقم 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,888 4 
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اتجاهت األساتذة نحو التعميم اإلبتدائي التحصيل الدراسي حو التعميم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي تغزى في   األولى الفرضية (12)الممحق رقم 
 متغير الجنس

Ranks 

 Sexe N Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

TOTA
L 

Masculin 1 19,00 19,00 
Feminin 26 13,81 359,00 
Total 27   

 
 

Test Statisticsa 
 TOTAL 
Mann-Whitney U 8,000 
Wilcoxon W 359,000 
Z -,643 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,520 
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Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

,667b 

a. Grouping Variable: sexe 
b. Not corrected for ties. 

اتجاهات األساتذة نحو التعميم االبتدائي التحصيل الدراسي حو التعميم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي تغزى الفرضية الثانية  ( 13)الممحق رقم   
  التعميميالمستوى في متغير 

 
Ranks 

 
Niveau N Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

TOTA
L 

Bac+2 8 12,75 102,00 
Licenc

e 
19 14,53 276,00 

Total 27   
 
 
 
 
 
 



 
 

157 
 

 
 
 
 
 
 

 

 اتجاهات األساتذة نحو التعميم االبتدائي التحصيل الدراسي حو التعميم التحضيري في تحسين التحصيل الدراسي تغزى في متغير الخبرة المهنية لمستوى الثالث (14 )الممحق رقم 

 
Ranks 

 
Anciennté N Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

TOTA
L 

de 00 et 14 
ans 

12 12,04 144,50 

de 1O ans 
PLUS 

15 15,57 233,50 

Total 27   
 

 اإليجابية نحو دور التعميم التحضيري في التحصيل الدراسيالتجاىات  لألساتذة التعميم اإلبتدائي االفرضية العامة (15 )الممحق رقم 

Test Statisticsa 
 TOTAL 

Mann-Whitney U 66,000 
Wilcoxon W 102,000 

Z -,532 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,595 
Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 
,621b 

a. Grouping Variable: niveau 
b. Not corrected for ties. 
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Test Statisticsa 
 TOTAL 
Mann-Whitney U 66,500 
Wilcoxon W 144,500 
Z -1,149 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,250 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,256b 
a. Grouping Variable: anciennté 
b. Not corrected for ties. 


