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َياِوي َصِغيًرا" إلى من  َما َزبَّ
َ
ْل َزّبِ اْزَحْمُهَما ك

ُ
إلى من قال فيهما هللا سبحاهه وحعالى: "َوق

وحعبا من أجل أن أصل هرا املقام إلى والداّي العصيصين أطال هللا بقائهما، إلى من  سهسا

زسمىا الابدسامت على شفاهي فحطىها بكل دقت إخىحي ألاعصاء إلى أسخاذي املشسف الري 

شازكني في هرا العمل إلى أصدقائي كل طلبت قسم علم الىفس وبىجه الخصىص طلبت 

ل من عسفني من قسيب ومن بعيد إلى كل طالب حعثر في خطاه ماستر علم الىفس املدزس ي، وك

 لكىه ماض هحى هدفه.
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    تلدير  شكر و
الشكس أوال وأخيرا هلل حعالى على جىفيقه لىا في اهجاش هرا العمل فالحمد هلل الري سهل 

مصكين لىا طسيقا إلى العلم، وهخقدم بالشكس الجصيل إلى ألاسخاذ املشسف الدكخىز "

" على قبىله إلاشساف على مركسجىا وإعطائىا الخىجيهاث والىصائح وإمداده لىا هللاعبد

باملعلىماث القيمت، وعدم بخله بجهده ووقخه، فأهذ أهل الشكس والخقدًس فلك مىا كل 

على "لكحل هوز الدين "الثىاء والخقدًس سيدي، كما هخقدم بجصيل الشكس إلى ألاسخاذ 

الكافي فأسأل هللا أن ًجعل هرا في ميزان حسىاجه على جقدًمه  مىحه لىا السصيد املعسفي

ًد العىن في اهجاش املركسة والشكس مىصىل إلى كل أساجرة قسم علم الىفس عامت 

وأساجرة علم الىفس املدزس ي خاصت و كل من ساهم من قسيب وبعيد في اهجاش هرا 

 العمل. 

ومفدش ي الخعليم م أداة البحث من أساجرة جامعيين لكل من ساهم في جحكي الشكس 

جالمير مخىسطاث عين الىىيص ي، وكل الطاقم الابخدائي؛ وكل أفساد عيىت الدزاست من 

 على حعاونهم إلجمام هرا العمل.التربىي وإلادازي 

على  سيشسفىن  الرًن املىاقشت، لجىت أعضاء إلى الجصيل بالشكس ؛ أجقدمفي ألاخيرو   

 املخىاضع. العمل اهر مىاقشت

 .بكلمت طيبت ولى العمل هرا اهجاش في وساهم بعيد، أو قسيب من ساعدوي من ولكل
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 "تكوين اتجاهات المتعممين نحو التعميم النظاميب وعالقتهاالدروس الخصوصية "
 

 الممخص:
المتعمميف نحك تككيف اتجاىات كعالقتيا بالدركس الخصكصية  عمى التعرؼتيدؼ الدراسة الحالية إلى 

ـّ اختيار عينة التعميـ النظامي تمميذا كتمميذة مستفيديف مف الدركس  50قصدية تتككف مف ، كت
مكسـ الدراسي مستغانـ خالؿ الب الخصكصية بمتكسطة الشييد بف زازة مصطفى بعيف النكيصي

 تاستخدمعيا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة خطكات المنيج الكصفي، كس ةالباحثت ، كاتبع2019/2020
استبيانيف أحدىما لقياس مدل أىمية الدركس الخصكصية كاآلخر لقياس االتجاىات نحك التعميـ 

، كبعد إجراء عممية التحميؿ اإلحصائي تكصمت ماكثباتي ما، تـ التحقؽ مف دالالت صدقيالنظامي
 إلى النتائج التالية:الدراسة 
مية الدركس الخصكصية بالنسبة ىناؾ عالقة ارتباطية ضعيفة غير دالة إحصائيا بيف أى -

 لممتعمميف كاتجاىاتيـ نحك التعميـ النظامي.
 لمدركس الخصكصية مستكل مرتفع مف األىمية بالنسبة لممتعمميف.  -
 يحمؿ المتعمميف اتجاىات سمبية نحك التعميـ النظامي. -

 التعميـ النظامي. االتجاىات؛ الدكر الخصكصية؛ الكممات المفتاحية:
"The private lessons role and its relation to forming attitudes students toward the 

formal education" 
 

     Abstract: :  

The current study aims to know the private lessons and its relation to forming learners 

attitude toward the formal education a sample of 50 student who beneft from private 

lessens were chosen  At ben zaza mostapha  middle school in Ain Al-Nuwaisi Mostaganem 

school year 2019- 2020. the researcher followed the steps of the descriptive method, In 

order to achieve the objectives of the study, he used Two questionnaires the first one to 

measure the importance of the private lessons where the second one to me answer the 

attitudes toward  the formal education, the validity and consistency of the signs were 

verified. After the statistical analysis, the study found that: 

- there is a week relation between the importance of the private lessons and learners 

attitude toward the formal education. 

- the private lessons have high level of importance for learners.  

- learners have negative view on the formal education.                

Keywords: the private lessons; the attitude; the formal education.         
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 مقدمة:

بيف األطكار التعميمية، كىذا إف المتتبع كالميتـ في المجاؿ التربكم التعميمي يجد اختالفا كبيرا    

في مختمؼ المكاد التعميمية حيث يكمف ىذا االختالؼ في الفركؽ الفردية بيف المتعمميف كالمعمميف فكؿ 

ميف نجد مف ىك متأخر فبالنسبة لممتعم ؛فرد مف ىذه األسرة التربكية إال كلو خصائص تميزه عف اآلخر

ف نجد المتميز كالمكىكب، كىك نفس الشأف بالنسبة كما يمكف أ ؛جيد كى متكسط كمف ىك دراسيا كمف

كىناؾ  ،فيناؾ مف يتبع أسمكبا كطريقة كاحدة ال غيرىا ؛لممعمـ الذم يقدـ المعمكمة كيكجو المتعمـ الكتسابيا

كمنيـ مف يبدع بكؿ األساليب كحتى أنو يشرؾ المتعمميف في الحصة  ،مف ينّكع بيف الينيية كاألخرل

 الذم يجعؿ مستكيات التعمـ مختمفة عند التالميذ. الدراسية، كىك األمر

ىذا األمر دعا بعض أكلياء األمكر إلى الدفع بأبنائيـ إلى دعـ تعمماتيـ عف طريؽ الدركس 

الخصكصية بدفع أمكاؿ طائمة، حتى أننا نجد منيـ مف يخصص معمميف لتدريس أبنائو مقابؿ أمكاؿ 

كىك األمر الذم تعاني منو أغمب األسر فال أحد  !ابنو أـ الال يعمـ بعدىا إف كاف النجاح حميؼ  ،باىظة

كىذا ما دعا إلى انتشار الدركس الخصكصية في  ،يبحث عف كمية العمـ بؿ يبحث عف النجاح كفقط

 أماكف شتى بطريقة جنكنية.

المتعمميف  إذف كاف البد مف طرح تساؤالت عف كيؼ تؤثر ىذه الدركس الخصكصية عمى تعممات

في مختمؼ المستكيات؟ كما ىك رأم المتعمميف نحك الدركس الخصكصية؟ ثـ ىؿ يككف النجاح حميؼ 

التالميذ المتابعيف لمدركس الخصكصية دكف غيرىـ مف الذيف يتبعكف التعميـ النظامي في المدارس 

 الحككمية؟ 

 بحيث ؛عمكمات عمى ىذه المتغيراتكلمحاكلة اإلجابة عمى ىذه التساؤالت كغيرىا كاف البد مف تقديـ م

 :كىي عمى التكاليفصكؿ إضافة إلى مقدمة عامة،  ةستتضمنت دراستنا ليذا المكضكع 
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 طرح إشكالية الدراسة، كفرضياتيا كأىدافيا كأىميتيا ككذلؾ التعاريؼ اإلجرائيةفيو تـ ي الفصل األول:

 لمفاىيـ الدراسة.

ماىيتيا، كتطكر استخداميا، كأسباب انتشارىا، عمى  يحتكم"، الدركس الخصكصيةبعنكاف " :الفصل الثاني

ثـ أنكاعيا كأشكاليا كالمشكالت الناجمة عنيا، ثـ إيجابيات كسمبيات الدركس الخصكصية كالحمكؿ 

 المقترحة لمحد منيا.

كمككنات كخصائص ككظائؼ كطرؽ قياس مفيـك  ناكؿيت"، االتجاىاتبعنكاف " الفصل الثالث:

  االتجاىات.

بعنكاف "التعميـ النظامي"، يتطرؽ إلى مفيـك النظاـ التعميمي، ثـ التعميـ األساسي في  :لفصل الرابعا

 الجزائر، مف حيث مميزاتو كأىدافو كمستكياتو ككظائفو كأىميتو.

، حيث تطرؽ الجزء األكؿ إلى إلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية في جزأيفيتضمف ا :خامسالفصل ال

المنيجية لمدراسة االستطالعية مف حيث ذكر الغرض منيا، إلى مكاف كزماف إجرائيا، إضافة اإلجراءات 

المستخدمة فييا، كالعينة التي اشتممتيا كمميزاتيا، كصكال إلى ما أفرزتو مف نتائج فيما يخص  كاتإلى األد

الدراسة، أما الجزء الثاني فتضمف اإلجراءات المنيجية لمدراسة األساسية  تيالخصائص السيككمترية ألدا

 بتحديد المنيج الذم اتبعتو، كاألساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة الميدانية.

لعرض النتائج الخاصة بفرضيات الدراسة باستخداـ األساليب اإلحصائية  يتطرؽ :سادسالفصل ال

المناسبة، كتفسيرىا في ضكء الدراسات السابقة كاألدب النظرم المتعمؽ بمتغيرات الدراسة؛ كيتبع ذلؾ 

ـّ  بخاتمة كذكر االقتراحات المنبثقة مف خالؿ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج؛ كأخيرا قائمة المراجع ث

 لمالحؽ.ا

  



 

 إمفصل إلأول

 مدخل إدلرإسة
 إشكالية الدراسةأوال: 

 ثانيا: فرضيات الدراسة

 ثالثا: أهداف الدراسة

 رابعا: أهمية الدراسة

 خامسا: نطاق وحدود الدراسة

 سادسا: التعاريف اإلجرائية لمفاهيم الدراسة
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 إشكالية الدراسةأوال: 

، أصبحت اليـك الدركس الخصكصية ظاىرة متفشية كسط شريحة كبيرة مف المجتمع الجزائرملقد      

( أنو "تُقدَّـ تبريرات كثيرة النتشار ىذه الظاىرة، حيث يقاؿ أف ذلؾ راجع إلى 2003) حيث يرل بكبكرم

لى اكتظاظ الفصكؿ بالتالميذ، كغياب تدريسيات فعالة لمختمؼ المكاد  ضعؼ ركاتب المدرسيف، كا 

لخ" الدراسية، ككثافة المناىج كخطيتيا، كطكؿ المقررات الدراسية، كميكانيكية أساليب االمتحاف ... ا

 (.172: 2003)بكبكرم، 

كرغـ خطكرة - كتعتبر ىذه الظاىرة مف أكبر الميددات لمعممية التعميمية التعممية في التعميـ النظامي     

بؿ إنيا ىي التي نالت مف الكزارة، ، ـ تقـ الكزارة بأم مجيكد يذكر لمحد مف تمؾ الظاىرةل -ىذا الداء

؛ إال أف تناكؿ ىذه بعد انتياء اليـك الدراسي في التعميـ النظاميحيث أصبحت تشكؿ تعميما مكازيا يبتدئ 

سائؿ نشر عمى صفحات الجرائد كك اقتصر عمى ما  -التي تيّز كياف المدرسة العمكمية-القضية الحساسة 

 اإلعالـ فقط.

مقاال بعنكاف  "أماؿ لكاؿ"لمصحفية  2011 ديسمبر 18تاريخ بحيث نشرت جريدة النيار الصادرة      

حيث شرعت مصالح الشرطة في التحقيؽ مع عدد كبير ؛ "الشرطة تحقؽ مع أساتذة الدركس الخصكصية"

مف األساتذة في عدة كاليات حكؿ استغالؿ األماكف غير المراقبة في نشاط الدركس الخصكصية نتيجة 

مميكف مف  16مف كبيرة فاألستاذ يربح أكثر  أرباحافحسبيـ الظاىرة تدير  ؛شككل مف قبؿ أكلياء التالميذ

جراء الدركس الخصكصية كقد رفع تقرير لمكزارة المعنية كالتي أكصت ىذه األخيرة بضركرة قياـ الدركس 

منشكر ليا خاص بتقنيف  دج في 200جر عف كؿ ساعة أكب ؛الخصكصية داخؿ المؤسسة التربكية

 .محاكلة السيطرة عميياالظاىرة ك 
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مقاال  "خيرة لعركسي"لمصحفية  2014ر بكتك أ 13في عددىا الصادر يـك فنشرت جريدة الخبر أّما      

حيث دعت لتجريـ الظاىرة ككنيا تحدث  ""نقابة عماؿ التربية تطالب بتجريـ الدركس الخصكصية بعنكاف

خارج أسكار المؤسسات التربكية باعتبارىا مظيرا مف مظاىر الفساد مطالبيف الكزارة كضع آليات لقطعيا 

خر بديؿ عف النظاـ الرسمي متسائمة ما سبب آا عبر إصدار قكانيف صارمة باعتبارىا نظاـ مف جذكرى

 ،اتمتحاناالقد خمؽ نمطية جديدة في تكقع أسئمة  كلجكء التالميذ كاألساتذة إلى الدركس الخصكصية؟ كى

ييتمكف لما يدكر  مؽ منيـ مجرد اتكالييف الخمما ي ،ليا التالميذ لمحصكؿ عمى نقاط مرتفعة أكبالتالي يمج

 ر عمى الثقة داخؿ النظاـ التربكم.ثّ أمما  ،داخؿ القسـ

لتسديد الدركس الخصكصية حيث كتبت  ليست بالرمزيةأصبحت األسر الجزائرية تدفع أمكاال كما      

مقاال بعنكاف "الدركس الخصكصية خمس نجكـ  2015سبتمبر 11جريدة العربي في عددىا الصادر في 

كؿ مكسـ دراسي جديد تقتطع األسر الجزائرية مف  ؛"جازية سميماني"في بعض الكاليات" لمصحفية 

يع التمميذ االستغناء عنيا حتى يضمف استيعاب ميزانيتيا لتسديد فاتكرة الدركس الخصكصية التي ال يستط

حيث أصبحت الظاىرة بمثابة سكقا يعرض فييا األساتذة عبر ممصقات إعالنية في كؿ  ؛أفضؿ الدركس

 مكاف عف خدماتيـ كعف المادة المراد دراستيا.

الدكتكر ؛ حيث يرل ىذه الظاىرةتساىـ بطريقة غير مباشرة في انتشار أصبحت فاألسر الجزائرية      

مصدر اطمئناف  الدركس الخصكصية فيي تعتبر ؛ كالتفكؽ أف األسر تنشد اليـك النجاح"لغامدم اعبد اهلل 

ذلؾ باالستعانة بالمدرسيف الخصكصييف الذم يكمف دكرىـ في ك ؛ في اجتياز أبنائيـ االختبارات التحصيمية

ا ما يككنكف ميمميف طيمة العاـ عقكؿ الطالب الذيف غالب إلىكيفية إيصاؿ المعمكمة في كقت قصير 

: 2012، أبنائيـ )نحكؿجؿ تعميـ أالدراسي حيث اليـك أصبح أكلياء األمكر يدفعكف مبالغ طائمة مف 

10.) 
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 ف فرص التعميـ أصبحت اليـك تحدد بالقدرات المالية دكف القدرات العقميةأبيذا يمكف القكؿ ك      

كما  ،تقضي عمى العدؿ اإلنسانيالسمـ االجتماعي ك  أسسك  تتناقضالمعرفية ثغرة مف أىـ الثغرات التي ك 

حيث يشكؿ المجكء إلى  ؛نو في الكقت ذاتو داللة عمى أف ما تقدمو الدكلة مف خدمة تعميمية ال غنى فيوأ

 .لية التعميـ في المدرسة الرسميةالدركس الخصكصية تعبيرا عف ضعؼ فعا

سساتيا ؤ ممة قطيعة بيف المتعمـ كاألسرة مف جية كبيف الدكلة ك عكرية إقاينجـ عف ىذا بطريقة ال شك      

 ؛نفكذه االجتماعيمشاكمو مستعمال ثركتو المالية ك  الطرؼ األكؿ إلى حؿ أمف ثـ يمجك  ؛مف جية أخرل

ه إلى الكفر بمصداقية أسرتو بركابط االنتماء إلى قيـ الدكلة كما يقكدس الفرد ك ىذا ما يضعؼ إحساك 

؛ كبالتالي يتنازع الطمب عمى التعميـ اتجاىاف: أحدىما فردم ترمي األسرة مف كرائو يامؤسساتيا كشرعيت

إلى تحقيؽ طمكحاتيا بحصكؿ أبنائيا عمى أعمى الشيادات األكاديمية التي تمكنيـ مف الحصكؿ عمى 

لى جانب طمب األسرة الفردم عمى التعميـ، يقـك ال طمب أحسف عمؿ يضمف ليـ مكانة اجتماعية رفيعة؛ كا 

المجتمعي عميو، كما يركمو مف ترسيخ ثقافة مشتركة، كتنمية بشرية مؤىمة لممشاركة في مختمؼ 

 (.173-172: 2003مشركعات التنمية الكطنية )بكبكرم، 

كما داـ التعميـ يتحقؽ في الدركس الخصكصية في البيت أك في مكاف آخر خارج المدرسة، فإف ىذه      

نزعة االغتراب عف مؤسسة المدرسة، كعدـ احتراـ المدرس كتقديره؛ حيث لـ الدركس تكّلد لدل التالميذ 

تعد لتمؾ المؤسسة أىمية بالنسبة إلييـ، كبذلؾ ال يرل ليا التمميذ أم دكر في تنمية مختمؼ جكانب 

شخصيتو، كما تتجمى أبسط صكر االغتراب في أف اعتماد التمميذ عمى الدركس الخصكصية، التي يتمقاىا 

كار المدرسة العمكمية، يدفعو إلى عدـ اإلنصات لممدرس، األمر الذم يسقط التالميذ المراىقيف خارج أس

 (.171-170: 2003في فراغ قاتؿ يقكدىـ إلى ممارسة الشغب كتطكير نزعات عدكانية )بكبكرم، 

تأخذ االتجاىات النفسية دكرا كبيرا في معرفة رأم الفرد كتحديد كجية نظره في عدة مكضكعات، ك 

كفي ىذا الصدد كانت ىناؾ بعض الدراسات المتعددة المماثمة كالمشابية لمدراسة الحالية كمف بيف ىذه 
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االبتدائي نحك  التي ىدفت إلى الكشؼ عف اتجاىات أساتذة التعميـ (،2017) الدراسات نجد دراسة درار

مضمكف الكتاب المدرسي في مناىج الجيؿ الثاني في كتب المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية 

كف مكأساتذة التعميـ االبتدائي يم ، كالتي تكصمت إلى أفالمدنية، لمسنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نمكذجا

بمعياشي كعامر  دراسة أمااىج الجيؿ الثاني، اتجاىات ايجابية نحك مضمكف الكتاب المدرسي في من

ىدفت إلى الكشؼ عف دكر المرشد النفسي في تعديؿ اتجاىات أساتذة التعميـ التي ( 2017)مصفح 

ال تكجد فركؽ أنو تكصمت إلى  فقداالبتدائي نحك دمج ذكم االحتياجات الخاصة ببعض المدارس العادية، 

يـ االبتدائي بالمدرسة الجزائرية نحك دمج التالميذ مف ذكم دالة إحصائية في اتجاىات أساتذة التعم

 االحتياجات الخاصة في األقساـ العادية تعزل لمتغير الجنس كالمؤىؿ العممي كالخبرة.

ىدفت إلى تحميؿ النظاـ التربكم كمؤسساتو، كتحميؿ العمميات ( التي 2012)دراسة بمحسيف رحكم أما     

نسؽ التربكم تحميال عمميا كالتدقيؽ في مختمؼ العناصر المكضكع مع كصؼ االجتماعية التي تتـ داخؿ ال

تفاكت بيف إجابات  كاظيرت نتائجيا أف ىناؾ الممارسات الميدانية داخؿ المدرسة االبتدائية الجزائرية،

مر أفراد العينة حيث نجد المفتشيف الذيف يمثمكف السمطة التنفيذية حسب رأييـ أنيـ في كضعية تنفيذ األكا

فقط ، كالتي تأتييـ مف السمطة التشريعية كليس لدييـ الحؽ في التعديؿ أك الحذؼ، أما المعممكف يشتككف 

مف تأـز الكضع داخؿ المدرسة، لصعكبة المناىج الدراسية كانعداـ الكسائؿ التعميمية التي تساعد عمى 

 .الفيـ كاالستيعاب باإلضافة إلى عدـ رضاىـ عمى عممية التككيف

ىدفت إلى الكشؼ عف اتجاىات أساتذة التعميـ  التي (2011)دراسة ىياؽ تكصمت نفس السياؽ ك      

المتكسط نحك اإلصالح التربكم في الجزائر بكالية بسكرة، إلى أف تغير كاقع المنظكمة التربكية نحك 

طاقـ إدارم األفضؿ يتطمب جممة مف اإلجراءات تتمثؿ أساسا في إعادة تككيف أفراد القطاع التربكم مف 

كبيداغكجي، كالسير عمى تكفير كتمبية مطالبيـ كتحسيف مستكاىـ المادم كالمعرفي، مع الحرص عمى 

 .تكفير كؿ كسائؿ الالزمة إلنجاح عممية اإلصالح التربكم
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مف خالؿ دراستنا الحالية، تسميط الضكء عمى عينة مف المتعمميف المستفيديف مف الدركس  كنحاكؿ     

الخصكصية، محاكليف معرفة االتجاىات التي تكلدت لدييـ نحك التعميـ النظامي، كعميو تتمحكر اإلشكالية 

 في السؤاؿ الرئيسي التالي: 

 التعميم النظامي؟ ما دور الدروس الخصوصية في تكوين اتجاهات المتعممين نحو

 كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

كاتجاىاتيـ نحك التعميـ بالنسبة لممتعمميف الدركس الخصكصية  أىميةىؿ ىناؾ عالقة بيف  -1

 النظامي؟

 ما مستكل أىمية الدركس الخصكصية بالنسبة لممتعمميف؟ -2

 ؟النظامي التعميـالمتعمميف نحك  التي يحمميا ما طبيعة االتجاىات -3

 فرضيات الدراسة ثانيا: 

كانطالقا مف األدب النظرم حكؿ متغيراتيا، كما انبثؽ عنيا مف أسئمة،  الدراسةبعد عرضنا لمشكمة      

 عمى النحك اآلتي:يا تّمت صياغة فرضيات

كاتجاىاتيـ نحك بالنسبة لممتعمميف الدركس الخصكصية  أىميةبيف  ارتباط سمبية ىناؾ عالقة -1

 .النظاميالتعميـ 

 لمدركس الخصكصية مستكل مرتفع مف األىمية لدل المتعمميف. -2

 التعميـ النظامي.نحك اتجاىات سمبية المتعمميف  يحمؿ -3

 اختيار الموضوعوأسباب دواعي ثالثا: 

 ىناؾ مجمكعة مف األسباب دفعت الباحثة لمقياـ بالدراسة الحالية مف بينيا ما يمي:
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الدركس الخصكصية التي تعتبر أكبر ميدد لمعممية التعميمية محاكلة تسميط الضكء عمى ظاىرة  -1

 التعممية كلممدرسة العمكمية كالتعميـ النظامي.

االنتشار الكبير لظاىرة الدركس الخصكصية كما دار حكليا مف جدؿ في الكسط التربكم  -2

 كاالجتماعي خاصة بعد اإلصالحات التي تبنتيا كزارة التربية الكطنية.

التي تناكلت المتغيرات المتعمقة بالدراسة الحالية خاصة  -عمى حد عمـ الطالبة –قمة الدراسات  -3

 ما تعمؽ بالتعميـ النظامي.

ما تكصؿ إليو األدب النظرم كالدراسات السابقة حكؿ أىمية الدركس الخصكصية؛ كالتي انقسمت  -4

 بيف إيجابيات كسمبيات.

 أسكار المؤسسة التعميمية العمكمية. انتشار بعض السمككيات السمبية مف قبؿ المتعمميف داخؿ -5

 رابعا: أهداف الدراسة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف دكر الدركس الخصكصية في تككيف اتجاىات المتعمميف نحك التعميـ 

 النظامي، كتيدؼ بذلؾ إلى:

 التعرؼ عمى مدل أىمية الدركس الخصكصية لدل المتعمميف. -1

 نحك التعميـ النظامي. التعرؼ عمى طبيعة اتجاىات المتعمميف -2

 التعرؼ عمى العالقة بيف أىمية الدركس بالنسبة لممتعمميف كاتجاىاتيـ نحك التعميـ النظامي. -3

 همية الدراسةخامسا: أ

تكمف أىمية الدراسة الحالية في أىمية مكضكعيا في حّد ذاتو، ألنيا تتجمى في معرفة دكر الدركس      

يف نحك التعميـ النظامي؛ فيذه االتجاىات تعتبر مف أىـ الدعائـ الخصكصية في تككيف اتجاىات المتعمم

التي تساعد في فيـ الكاقع المعاش في المؤسسات التعميمية العمكمية، كما يشكبو مف غمكض لمعرفة 
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طبيعة العالقة بيف المتعمـ كالمؤسسة التي يدرس بيا، كذلؾ مف أجؿ تكعية القائميف عمى الشأف التربكم 

ير في التعميـ النظامي الذم ُيمكِّف المتعمميف مف خمؽ االستثناء بالمستكل العممي دكف المجكء إلعادة التفك

إلى الدركس الخصكصية، التي جعمت منيـ متكميف عمى قدرات الذاكرة كاالستظيار كنمطية الفكر عمى 

ؿ جكىر ما تصبك حساب قدرات االبتكار كاإلبداع كغيرىا مف منظكمات التفكير العممي كالفني التي تشكّ 

 إلى تحقيقو العممية التعميمية التعممية.

 حدود الدراسةنطاق سادسا: 

 .تشمؿ تالميذ التعميـ المتكسط المستفيديف مف الدركس الخصكصية . من حيث العينة:1

 (.2020-2019تجرم الباحثة الدراسة خالؿ المكسـ الدراسي ). من حيث الزمان: 2

بمتكسطة "الشييد بف زازة مصطفى" بعيف النكيصي التابعة لكالية يتـ إجراء الدراسة . من حيث المكان: 3

 .مستغانـ

تستخدـ استبيانيف أحدىما لقياس أىمية الدركس الخصكصية، كاآلخر لقياس  . من حيث أداة الدراسة:4

 اتجاىات المتعمميف نحك التعميـ النظامي. 

 الدراسة لمفاهيم سابعا: التعاريف اإلجرائية

تعميـ غير نظامي بيف أستاذ كمتعمـ يتـ بمكجبو تدريس المتعمـ بشكؿ  ىيالدروس الخصوصية:  .1

 خاص لكحده أك ضمف مجمكعة مادة دراسية أك جزء منيا بأجر يحدد مف قبؿ الطرفيف.

كمدل  بالنسبة لممتعمميف تياأىمي كتعرؼ الدركس الخصكصية في الدراسة الحالية إجرائيا انطالقا مف     

كتتراكح الدرجة  ؛إقباليـ عمييا، كتقاس بالدرجة التي يتحصؿ عمييا المتعمـ عمى االستبياف المعّد لذلؾ

 (.10-1المتحصؿ عمييا نظريا ما بيف )
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يقصد بو ذلؾ التعميـ الذم تمارسو المؤسسات الرسمية )التعميـ الحككمي(؛ الذم التعميم النظامي:  .2

لمدكلة، كيخطط لو مف طرؼ اإلدارة المركزية، بتنفيذ نفس المخطط يككف فيو اإلشراؼ المباشر 

 في كافة المناطؽ كال يسمح بالمبادرة إال في حدكد ما ينسجـ مع الخطة المركزية.

كجدانية إيجابية أك سمبية مف قبؿ المتعمميف المستفيديف مف  أفعاؿتعرؼ بأنيا ردكد  االتجاهات: .3

 امي.الدركس الخصكصية نحك التعميـ النظ

كتعّرؼ إجرائيا في الدراسة الحالية بالدرجة التي يتحّصؿ عمييا المتعمـ عمى االستبياف المعّد لذلؾ،      

 (. 175-35كتتراكح نظريا ما بيف )

 



 

 إمفصل إمثاين

 إدلروس إخلصوصية
 تمهيد

 الخصوصية ماهية الدروسأواًل: 

  تطور استخدام الدروس الخصوصية في التربيةثانًيا: 

 الدروس الخصوصية أسباب انتشارثالًثا: 

 الدروس الخصوصية أنواع وأشكالرابًعا: 

 المشكالت الناجمة عن الدروس الخصوصيةخامًسا: 

 إيجابيات وسمبيات الدروس الخصوصيةسادًسا: 

 الدروس الخصوصيةظاهرة من  مقـترحة لمحدحمول سابًعا: 

 الصةخ
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 تمهيد

يكثر الجدؿ كالخالؼ  ،أصبحت اليـك الدركس الخصكصية مكضكعا اجتماعيا كمدرسيا محضا

لعدـ يعتمدكف عمييا كما أنيا أضحت ظاىرة تشغؿ الكسط المدرسي كالعائمي بكثرة، فأصبح التالميذ  ،حكلو

كنتناكؿ مف خالؿ ىذا قصد تداركيـ لمصعكبات األكاديمية التي يكاجيكنيا،  القسـاكتفائيـ التعميمي داخؿ 

الفصؿ ماىية الدركس الخصكصية، كتطكر استخداميا في التربية، كالمكاد التي تكثر فييا، ثـ أسبابيا 

ه كالمشكالت الناجمة عنيا، كما ليا مف إيجابيات كسمبيات، كصكال إلى حمكؿ عالجية طكيمة المدل ليذ

 الظاىرة.

 الدروس الخصوصية ماهيةأواًل: 

كؿ جيد تعميمي يتمقاه الطالب بدافع مف نفسو أك نتيجة لظركؼ تعرؼ الدركس الخصكصية بأنيا "

التدريب، في صكرة فردية أك جماعية خارج  المناقشة، أك أكخارجية، كيقـك بو المعمـ سكاء باإللقاء، 

 (.52: 2007، )حسافالمدرسي كيككف بانتظاـ كبأجر يحدده المعمـ نفسو  ىالمبن

كؿ جيد تعميمي يبذلو المعمـ بانتظاـ كتكرار لصالح التمميذ أك الطالب إلى أف يككف ىذا كما أنيا "

 (.28: 2019)عيساكم، التخصص ال يتناسب مع قدراتو 

مدرس القسـ نفسو أك مف قبؿ  كرارإذف الدركس الخصكصية ىي كؿ جيد تدريسي يبذؿ بانتظاـ كت

لعادية في لصالح التمميذ، بعد ساعات الدركس ا غيره مف المدرسيف المتخصصيف في المكاد بعينيا

 تككف مساء أك أياـ العطؿ، نظير أجرة مدفكعة مف قبؿ كلي أمر التمميذ.، التي قد المدرسة

 تطور استخدام الدروس الخصوصية في التربيةثانًيا: 

ؽ ـ( الفيمسكؼ  299-370مف مارس الدركس الخصكصية في التربية ىك سقراط ) كاف أكؿ

كالمربي اليكناني المعركؼ، كما مارسيا العرب قبؿ اإلسالـ حيث كانت األسر الحضرية أبرز الفئات 

أما بعد اإلسالـ فقد  ؛االجتماعية بجزيرة العرب التي اعتمدت الدركس الخصكصية ككسيمة لتربية أبنائيا
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كاف الصبي يرافؽ خاللو سيد صنعتو المقبمة  ،ذت الدركس الخصكصية أسمكبا جديدا عرؼ بالتميفاتخ

فقد سادت الدركس الخصكصية لدل الطبقات  -العصر الكسيط-با ك كفي أكر  ؛لينقؿ عنو سمكؾ مينتو

 المستنفذة آنذاؾ كالنبالء كرجاؿ اإلقطاع كاألمراء.

ة اليكنانية كالعربية اإلسالمية طريقة شعبية عامة سائدة كبينما كانت الدركس الخصكصية في التربي

لمتعميـ، فقد تميزت خالؿ الممارسة األكركبية بككنيا طريقة ارستقراطية كمع ىذا فقد كاف المعمـ الخاص 

عطائو دائما أفضؿ ما عنده كالتمميذ بدكره  خالؿ األسمكبيف الشعبي كاالرستقراطي راعيا كمحبا لمتمميذ كا 

 (.12: 2003)حمداف،  معممو الخاص مثمو األعمى في كؿ شيء كاف يعتبر

أما في الجزائر فاف بداية ىذه الدركس كانت في الثمانينات حيث كاف التمفزيكف يبث دركسا مسائية 

ليظير بعدىا نكع آخر ىك  ؛في مختمؼ المكاد كلكف سرعاف ما تراجعت لتختفي مع بداية التسعينيات

المؤسسات التعميمية رغبة مف المسئكليف التربكييف في تحسيف الدركس الدركس االستدراكية داخؿ 

 (.15: 2013) نحكؿ،  كذلؾ في بداية غياب الحصص االستدراكية ،الخصكصية لمظيكر مف جديد

  الدروس الخصوصية أسباب انتشارثالًثا: 

 ( فيما يمي:384: 2019يكردىا )بف سماعيؿ،  أسباب تعود لمدرس المادة: -1

 المستكل األكاديمي لبعض المعمميف.ضعؼ  -

 كثرة غياب المعمـ بسبب المرض، أك غيره، أك االنشغاؿ بأعماؿ أخرل. -

 عدـ ميؿ المعمـ لمينة التدريس كالتي قد تككف مفركضة عميو فرضا. -

 عدـ كفاية بعض المعمميف مف حيث األداء كالطريقة كالتحمس كاإلخالص لمعمؿ. -

العمؿ عمى إضعاؼ العديد مف الطمبة في االمتحانات حتى يقبمكا إىماؿ المعمـ لمتعميـ الرسمي ك  -

 .عمى اخذ دركس خصكصية عنده
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 ( فيما يمي:28: 2015العقكني، ك يكجزىا )زقـك  أسباب تعود لألسرة:  -2

ىماؿ أكلياء األمكر في متابعة األبناء في المدرسة أك المشاركة الفعالة في مجالس اآلباء ا -

 كالمعمميف

 لتحصيمي لألبناء كالمجكء إلى الدركس الخصكصيةاتفضيؿ أسيؿ الحمكؿ لعالج تدني مستكل  -

السمكؾ التربكم الخاطئ مف بعض األسر بتعكيد الطالب االعتماد عمى الدركس الخصكصية منذ  -

 .مراحؿ الدراسة األكلى

 تعكد إلى:( أنيا 172: 2003يرل )بكبكرم،  أسباب تعود لوزارة التربة و التعميم: -3

 كثافة المناىج كخطيتيا.  -

 طكؿ المقررات الدراسية كميكانيكية أساليب االمتحاف. -

 .اعتماد نتائج امتحانات البكالكريا معيارا كحيدا لاللتحاؽ بمعاىد ككميات القمة -

 الدروس الخصوصية أنواع وأشكالرابًعا: 

السريع ليا في األكساط التربكية كالمجتمعية،  لالنتشار ، نظراتعددت كتنكعت الدركس الخصكصية     

 كنجد منيا:

ك منزؿ المعمـ، حيث أكتككف داخؿ المنازؿ، إما منزؿ التمميذ  الدروس الخصوصية الفردية:  -1

يككف كؿ منيما مستعدا لمتنقؿ كاستقباؿ األخر بمنزلو كتككف ىذه الدركس شاممة لكؿ المكاد 

النكع شيكعا كبير حيث تعتبر طريقة سيمة لدل العديد مف الدراسية أك البعض منيا، كيشيد ىذا 

 المعمميف.

يككف ىذا النكع بمبالغ مالية طائمة، حيث تمر ىذه نموذج الدروس الخصوصية بالمراسمة:  -2

العممية بثالث مراحؿ، ففي المرحمة األكلى يتـ تزكيد الطالب إجابات كتفسيرات إضافية عف 
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الدراسة بشكؿ مستقؿ، كفي الثانية يقدـ الطالب األكراؽ الدراسية األسئمة مف اجؿ مساعدتيـ عمى 

 الذاتية لممعمميف لتقييميا.

كفي المرحمة الثالثة تعاد األكراؽ لمطالب مع مالحظات كتعميمات لتثبيت المعمكمات مف جديد في 

 (.381:2019)بف سماعيؿ،  حالة الخطأ

تيافت التالميذ عمى ىذه المراكز بعد أف ي الدروس الخصوصية داخل مراكز التعميم المختمفة: -3

 يعمف األساتذة عف أنفسيـ كمدرسيف كخصكصييف في ممصقات يتف تكزيعيا في الشكارع،

لصاقيا عمى محطات كاألماكف العامة.  كا 

يقـك بعض المدرسيف كبعض الشركات بطرح خدماتيـ عمى  الدروس الخصوصية عبر االنترنيت: -4

اتصاليـ المباشر مع التالميذ بإضافة إلى تكفير بعض المكاقع  كذلؾ عف طريؽ ،شبكة االنترنيت

عمى برامج خاصة مصممة لتمقي الدركس الخصكصية، عمى الشبكة كتتكفر ىذه البرامج عمى 

عدة عناصر منيا إمكانية المحادثة الصكتية بيف المعمـ كالتمميذ فيستخدـ المدرس لكحة يقـك 

التمميذ بطرح أسئمة عمى مدرسو، كالبرنامج مصمـ بصكرة بشرح معمكمات مختمفة عمييا ليشاىدىا 

 تؤمف انسياب المعمكمات بطريقة سيمة ككاف المعمـ كالتمميذ يجمساف جنبا إلى جنب )كرغمي، 

2017 :14.) 

 المشكالت الناجمة عن الدروس الخصوصيةخامًسا: 

  تتمخص فيما يمي:ف المشكالت الناجمة عف الدركس الخصكصية أ( 601: 2017 ديدة، )بفيرل 

ظيكر نظاـ تربكم مكازم كغير رسمي لمنظاـ التربكم الرسمي، يدير العممية التربكية كيتحكـ فييا -1

في المجتمع ككؿ، كخاصة في اقتصاديات األسر التي اضطرت لتخصيص أكثر مف ربع  ىمحدثا فكض

 .ميزانيتيا لذلؾ
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خمؽ مشاكؿ عدـ استيعاب كامؿ البرنامج ضعؼ التحصيؿ عند التالميذ بسبب تكقع األسئمة مما ي-2

 كبالتالي انعكاسو السمبي عميو في الجامعة مستقبال. ،التعميمي

لقيمي كاالعتماد عمى الدركس التعميمية المقررة، ككميا غير مشبعة بالقيـ التي اانعداـ الجك التربكم -3

 يتحمى بيا التالميذ في مستقبميـ الكاعد.

فاألستاذ بالنسبة إليو بمثابة القائد التربكم بعد كالديو، كينعكس عميو النفعية  التمميذ،انعداـ القدكة لدل -4

التي تكلدت لديو مف جراء الدركس الخصكصية، كالتي تجعؿ منو شخصا انتيازيا مستقبال مما يؤثر عمى 

 .النسيج االجتماعي كيمنحنا جيال دكف رادع قيمي

 الخصكصية تؤدم إلى:( أف الدركس 169: 2003كيرل )بكبكرم، 

 تدىكر المكانة االجتماعية لممدرس.   -1

 القضاء عمى مبدأ تكافؤ الفرص.  -2

 انعداـ تنمية قدرات التفكير.  -3

 إقامة تراتبية بيف المكاد الدراسية.  -4

 .إقامة قطيعة بيف الفرد كالدكلة  -5

 ( أف الدركس الخصكصية تتسبب في:68-63: 2007في حيف يرل )العجمي كآخركف،      

 تآكؿ مضمكف المجانية في التعميـ.  -1

 انحصار قيـ اإلبداع كاالنجاز.  -2

 تراجع بعض القيـ األخالقية.  -3

 إفساد العالقة الطيبة بيف المعمـ كالطالب.  -4

 .تعكيد الطالب االعتماد عمى الغير  -5
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 إيجابيات وسمبيات الدروس الخصوصيةسادًسا: 

 إيجابيات الدروس الخصوصية: -1

 ( فيما يمي:387: 2019إيجابيات يكردىا )بف سماعيؿ، لمدركس الخصكصية 

 تعكيض النقص في المعارؼ كالخبرات لمتالميذ متدني التحصيؿ.  -أ 

 إغناء كتكامؿ كتركيز المعارؼ إلى أقصاىا لدل التالميذ المتفكقيف لتفكؽ أكبر.  -ب 

 إعطاء التالميذ فرصة أخرل في الفيـ كاكتساب الميارات كتطكير القدرات.  -ج 

 ؿ عمى الدركس الخصكصية لضماف مزيد مف الشرح كالحصكؿ عمى مجمكع أفضؿ.اإلقبا  -د 

 .المركنة غالبا عند اختيار المدرس كالزماف كالمكاف  -ق 

 ( فيما يأتي:64-63: 2007كىناؾ إيجابيات أخرل ليذه الدركس يكجزىا )العجمي كآخركف، 

تساعد في حؿ بعض المشكالت التي قد يتعرض ليا التمميذ كاالنقطاع عف المدرسة بسبب  أنيا  -أ 

 المرض.

تؤدم إلى تحسيف نتيجة المدارس التي تشيع فييا ىذه الظاىرة، كمف ثـ إعالء رصيد مدير   -ب 

 المدرسة كالعامميف معو عند القيادات األعمى.

 .الدرس نكىا مف الكد كاأللفة عمى حصة يتكثؽ العالقة بيف المعمـ كالتمميذ كتضف  -ج 

 سمبيات الدروس الخصوصية: -2

إال أف لدييا سمبيات كما  -كما ذكرناه سابقا–رغـ اإليجابيات التي تتمتع بيا الدركس الخصكصية      
 (:22: 2003 يكرده )حمداف،

الغير تدني الثقة بالنفس لدل األفراد التالميذ كاعتيادىـ عمى التطفؿ في الرأم كاالعتماد عمى  -أ 

كالعطاء الفكرم في  ،في اتخاذ أم قرارات تخص مستقبميـ األمر الذم يصنع منيـ أجياال ضعيفة القرار

 عالـ يتخذ المبادرة كاإلبداع كقكة القرار خاصية كممارسة يكمية لنجاحو الحضارم.
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كتحقيؽ بعض  ،تحكيؿ التربية بكجو عاـ كالتدريس خاصة لكظيفة يكمية مادية ككسيمة لمعيش -ب 

لمكاسب اإلضافية دكف التركيز أكال عمى دراستيما اإلنسانية الفطرية كاالىتماـ بنكعية نتائجيما عمى ا

 األجياؿ المتعممة كمجتمعيا.

األبناء مف جية سرة الكاحدة كخاصة بيف األب كاألـ مف جية ك تعميؽ اليكة بيف أفراد األ -ج 

 .أخرل

 الخصكصية:( أف الدركس 35: 2019كما يرل )عيساكم،      

 تجعؿ الطالب اتكالي كتحجـ قدراتو العقمية. -أ 

زمالؤىـ الذيف ال يدرسكف  غاظةإلمشاغبة الطالب لمعممييـ بغية صرفيـ عف إكماؿ الشرح  -ب 

 دركس خصكصية.

 تراجع أىمية الدركس. -ج 

 .الكقكع فريسة لمنصب كاالحتياؿ مف قبؿ مدرسيف غير مختصيف -د 

 لمحد من ظاهرة الدروس الخصوصية مقـترحةحمول سابًعا: 

عمى الرغـ مف اإلقرار بصعكبة القضاء الكمي كالنيائي عمى ظاىرة الدركس الخصكصية، إال أف ىناؾ 
 ( فيما يمي:608: 2017بعض الحمكؿ المقترحة، كما يذكره )بف ديدة، 

ا السيطرة الدركس الخصكصية مكانيا الرسمي داخؿ المؤسسة التربكية إلمكانية مراقبتيا ككذ  -1

 عمييا.

تدخؿ الشرطة لمداىمة األماكف المحتممة كالمشبكىة كالمستكدعات في تقديـ الدركس   -2

 الخصكصية كتقديميـ لمعدالة.

تشجيع البطاليف الجامعييف عمى تقديـ الدركس الخصكصية داخؿ المؤسسة التربكية كبالمجاف   -3

 .ي المسابقات التكظيؼكفي إطار عقكد ما قبؿ التشغيؿ مع احتساب شيادات عمميـ ف
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 ( ما يمي:176-175: 2013كفي نفس السياؽ يقترح )بكبكرم،      

ح بدركس ميس كضع الكزارة لضكابط صارمة تيـ اإلشراؼ عمى فاعميتيا كتدبير ميزانيتيا، كأال  -1

 خصكصية في المنازؿ كاألماكف الخاصة.

 بمكرة نمكذج تربكم جديد.بجؿ تطكير نمكذج جديد لمتنمية أإعادة التفكير في المدرسة مف  -2

 .فيا كيطكر كفاءتو كيتذكؽ التككيفيجب تكفير شركط تجعؿ التمميذ يبذؿ جيدا إضا -3

 خالصــــــــــــة: 

لمعممية التعميمية  الميددات أكبر مف الجزائرم المجتمع داخؿ الخصكصية الدركس ظاىرة تعتبر     

ـ تقـ الكزارة بأم مجيكد يذكر لمحد مف تمؾ الظاىرة، بؿ إنيا ىي ل -خطكرة ىذا الداءكرغـ - التعممية

التي نالت مف الكزارة، حيث أصبحت تشكؿ تعميما مكازيا يبتدئ بعد انتياء اليـك الدراسي في التعميـ 

كثيرا لألسرة كما أنو مكمؼ ماديا  ،النظامي. كقد ضرب ىذا الداء مختمؼ مراحؿ التعميـ األساسي كالثانكم

 . جزائريةال



 
 

 إمفصل إمثامث

 الاجتاهات
 تمهيد

  االتجاهات مفهومأوال: 

 مكونات االتجاهاتثانيا: 

 خصائص االتجاهاتثالثا: 

 وظائف االتجاهاترابعا: 

 االتجاهات طرق قياسخامسا: 

 خالصة
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 تمهيد:

تأخذ االتجاىات النفسية دكرا كبيرا في معرفة رأم الفرد كتحديد كجية نظره في عدة مكضكعات، 

كنحف في ىذا الفصؿ حاكلنا اإللماـ ببعض جكانب ىذا المكضكع متطرقيف إلى معنى االتجاىات النفسية 

 بمختمؼ أساليبيا كأدكاتيا. ياكفي طرؽ قياس ككظائفيا،، يا، كخصائصياثـ مككنات

 االتجاهاتأوال: مفهوم 

 كرد في معجـ العربية الكالسيكية كالمعاصرة أف االتجاه، اتجو، اإلقباؿ عمى شيء بالكجو،  لغة:  -1

 اتجو، اتجاىا، قصد أقبؿ عمى الشيء.

 أف االتجاه ما ىك إال مكجو اليدؼ إذ ب: "فمكرانس كزمالءه"بتعريؼ  "دكيدار"يستدؿ  اصطالحا:  -2

كبذلؾ تكجو االتجاىات الفرد  ،االبتعاد عنو بكما يحدد ما يج ،ىك مفضؿ كمتكقع كمرغكب أنو يحدد ما

نو مف بيف التعريفات الحديثة لالتجاه التعريؼ الذم أ "دكيدار" كما يرل ،الذم يجد فيو ذاتو اليدؼإلى 

إجرائي فيعرؼ االتجاه بأنو المكاقؼ التي يتخذىا األفراد في مكاجية كىك تعريؼ  :"ىارم ابشك"كضعو 

بحيث يمكف أف نستدؿ عمى ىذه المكاقؼ مف خالؿ النظر إلى  ،القضايا كالمسائؿ كاألمكر المحيطة بيـ

االتجاه باعتباره بناء يتككف مف ثالثة أجزاء: األكؿ يغمب عميو الطابع المعرفي، كيشير إلى المعمكمات 

لفرد كالمتعمقة بيذه القضايا كالمسائؿ، كالثاني سمككي ... كيتمثؿ في األفعاؿ التي يقـك بيا الفرد أك لدل ا

كيعبر عف تقكيمات  ... ذه القضايا، كالثالث انفعالييعمؿ عمى الدفاع عنيا أك تسييميا فيما يتصؿ بي

 (.58: 1992 الفرد لكؿ ما يتصؿ بيذه القضايا )دكيدار،

العديدة التي تنجـ عف اتصالو بأنماط كنماذج  اتىات بأنيا حصيمة تأثر الفرد بالمثير تعرؼ االتجاكما 

الثقافة السائدة كالتراث الحضارم المكركث عف األجياؿ السابقة كبيذا نستخمص أف االتجاىات مكتسبة 

 (. 251-250: 1999 ،كسعدكليست مكركثة )البيي 
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درجة الشعكر االيجابي آك السمبي المرتبط  وه بقكلو أن: فيعرؼ االتجا"ثرستكف"يستدؿ عيسكم بتعريؼ ك 

االتجاه حالة مف الذم يرل أف : "نيكككمب"يستدؿ أيضا بتعريؼ ، كما ببعض المكضكعات السيككلكجية

االستعداد تثير الدافع، كمف ثـ فإف اتجاه الفرد نحك شيء ما يصبح عبارة عف استعداد لمعمؿ كاإلدراؾ 

 (.195-194 :ب.ت عيسكم،الاالستعداد لالستجابة أيا كاف نكعيا )كالتفكير كالشعكر أم 

المكقؼ الذم يتخذه الفرد أك  أنوب كيعرؼ االتجاه في معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية:

ما بالقبكؿ أك الرفض أك االستجابة التي يبدييا إزاء شيء معيف أك حديث معيف أك قضية معينة إ

معينة أك بحكـ تكافر ظركؼ أك شركط تتعمؽ بذلؾ الشيء أك الحدث أك  نتيجة مركره بخبرة ،المعارضة

 القضية.

كاالتجاه يعرؼ أيضا بأنو مكقؼ أك ميؿ راسخ نسبيا سكاء كاف رأيا أك اىتماما أك غرضا يرتبط 

 (.06: 2003، آخركفبتأىب الستجابة مناسبة ) شحاتة ك 

االتجاه بأنو إحدل حاالت التييؤ كالتأىب العقمي : الذم يصؼ "البكرت"كأكرد الغرباكم تعريفا لػ 

 (.09: 2007 العصبي التي تنظميا الخبرة )الغرباكم،

 مكونات االتجاهات: نياثا

 نذكرىا فيما يمي:عناصر تتضح مككنات االتجاىات في ثالث  

 المكون االنفعالي:  -1

 ،عميو أك نفكره منو يعكد إلى مشاعر الشخص كرغباتو حكؿ مكضكع معيف أك قضية ما إما إقبالو

كيصاحب ممارسة االتجاىات مشاعر كانفعاالت متعددة مف بينيا السركر الغضب الفرح كالكراىية 

كتتصؼ ىذه المشاعر بأىمية بالغة نظرا ألف يمارس شيء يصاحبو الشعكر بالسركر كالفرح ، االنزعاج

، ك االنزعاجالتعب أك األرؽ أفإف ذلؾ يساعده عمى االستمرار إلى ممارسة السمكؾ دكف ظيكر شعكر 

كيؤدم ذلؾ إلى إنتاجية أعظـ كىذا مرتبط باإلبداع أك االبتكار فما نخترعو يتطمب جيدا ىائال كمكاظبة ال 

تتكفر لدل مف يرغب في أف يككف لكحظ في مجاؿ اإلبداع إلى إذا كاف النشاط اإلبداعي ىك ذاتو نصدر 
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مرار مشاعر السركر لدينا فما عمينا إال ممارسة مف نحب مف كعميو إذا كنا نرغب في است، فرح كسركر لو

النشاطات مف ناحية أخرل يسعى اإلنساف بطبيعتو إلى تجنب أك االبتعاد عف مشاعر األلـ التي يمكف أف 

 (.19 -18: 2017)درار،تنجـ عف مشاعر الكراىية أك الغضب أك االنزعاج 

 المكون اإلدراكي:  -2

مثيرات التي تساعد الفرد عمى إدراؾ المكقؼ االجتماعي أك بمعنى كىك عبارة عف مجمكعة مف ال

خر الصيغة اإلدراكية التي يحدد الفرد ردة فعمو في ىذا المكقؼ أك ذاؾ، كقد يككف اإلدراؾ حسيا عندما آ

 تتككف االتجاىات نحك الماديات أك ما ىك مممكس مثؿ رائحة الطعاـ ما.

يككف اإلدراؾ اجتماعي ىك الصيغة الغالبة عندما تتككف االتجاىات نحك المثيرات االجتماعية  دقك 

 )السيد كعبد الرحمف،خر في مكقؼ صداقة أك غير ذلؾ إدراؾ الفرد اآلمثؿ كاألمكر المعنكية األخرل 

1999 :252.)  

 المكون السموكي: -3

ا قد تككف سمبية أك ايجابية فيك المككف يتمثؿ في استجابة الفرد تجاه مكضكع االتجاه بطريقة م

الفرد كاتجاىاتو كتكقعات اآلخريف، كالخطكات  يقيففيمثؿ انعكاسا ل ،الذم يمثؿ الكجية الخارجية لو

عمى  اإلجرائية التي ترتبط بتصرفات اإلنساف إزاء مكضكع االتجاه بما يدؿ عمى قبكلو أك رفضو بناءن 

حساسو الكجدان ي، فاالتجاه يرتبط بالسمكؾ حيث يعد مبينا لمسمكؾ المستقبمي لمفرد، تفكيره النمطي حكلو كا 

بشكؿ قكم بالسمكؾ عندما يككف األفراد لدييـ خبرات مباشرة بيدؼ االتجاه كيعبركف عف  ىفاالتجاىات تبن

 اتجاىاتيـ بشكؿ متكرر مما يحدث ثباتا في االتجاه، كىك مجكعة التعبيرات كاالستجابات التي يقدميا الفرد

عيف تعبيرا عف إدراكو لشيء مفي مكقؼ ما نحك مثير معيف، كمف الترتيب المنطقي أف الفرد يأتي بسمكؾ 
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 )درار،كلذلؾ فإف المككف السمككي لالتجاه ىك نياية المطاؼ  ،ما كمعرفتو كمعمكماتو عف ىذا الشيء

2017 :35.) 

 االتجاهاتخصائص ا: ثالث

 ( أف لالتجاه عدة خصائص تتجمى في أنو:91: 2005يرل )دركيش، 

نما   -1 يمثؿ عالقة بيف ذات الشخص كبيف مكضكعات محددة فميس ىناؾ اتجاه يتككف مف فراغ، كا 

 كمكضكعات متجسدة في أشخاص معينة، أك أشياء أك نظـ. هيتككف االتجاه نحك 

تة، بؿ يككف دائما حكؿ مكضكعات مثيرة أف االتجاه النفسي ال يتككف بالنسبة لمحقائؽ الثاب  -2

 لمجدؿ أك النقاش أك مكضع خالؼ في الرأم.

  .نو دينامي، بمعنى أنو قابؿ لمتغيير، كأف يكف ذلؾ ممكنا بجيد مقصكد، كيستغرؽ فترة طكيمةأ  -3

 ( فيما يمي:31-30 :2017 عامر مصفح، )بمعياشي،يذكرىا  أخرل لالتجاىات عدة خصائصك 

 ة، كليست كراثية أم يكتسبو الفرد مف خالؿ خبراتو في الحيمة.باالتجاىات مكتس  -1

 يغمب عمى االتجاه الذاتية أكثر مف المكضكعية مف حيث محتكاه.  -2

 مف االتجاىات ما ىك غامض كما ىك كاضح.  -3

 مف االتجاىات ما ىك قكم يقاـك التعديؿ، كما ىك سيؿ التعديؿ.  -4

 مختمفة.االتجاه قابؿ لمقياس بأدكات مختمفة كأساليب  -5

 ( ما يمي:22-21: 2017كفي نفس السياؽ تضيؼ )درار: 

 االتجاىات تتعدد كتختمؼ حسب المثيرات التي ترتبط بيا.  -1

 االتجاىات ليا خصائص انفعالية.  -2

االتجاىات تكضح كجكد العالقة بيف الفرد كالمثيرات االجتماعية مف اتساؽ كاتفاؽ يسمح بالتنبؤ   -3

 ت االجتماعية المعينة.باستجابة الفرد لبعض المثيرا
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لب ىما التأييد المطمؽ خر، ساحدىما مكجب كاآلأاالتجاه يقع دائما بيف طرفيف متقابميف   -4

 .كالمعارضة

 وظائف االتجاهات: رابعا

 ( أف:287: 2007يرل )النكر،      

 االتجاه يحدد طريؽ السمكؾ كيفسره.   -1

 .أقكالو كفي أقكالو كأفعالو االتجاىات تنعكس في سمكؾ الفرد كفي  -2

 ( أف:34-33: 2017في حيف يرل )بمعياشي، عامر مصفح،      

 االتجاىات المعمنة تعبر عف مسايرة الفرد لما يسكد مجتمعو مف معايير كقيـ كمعتقدات. -1

اإلدراكية لمفرد حكؿ  جاىات تنظـ لمعممية االنفعالية كالمعرفيةفاالت االتجاه لو كظيفة إدراكية،  -2

 .بعض النكاحي

 ( فيما يمي:58-56: 2017، قبابيلالتجاىات مجمكعة مف الكظائؼ تكجزىا )ك 

 حيث تزكد االتجاىات الفرد القدرة عمى التكيؼ في المكاقؼ الوظيفة الكيفية أو النفعية:   -1

نشاء عالقات سكية كتكيفو في مجتمعو ،المتعددة التي يكاجييا كيندفع ف الفرد اتجاىا ايجابيا ككّ كيُ  ،كا 

 لتكرار المكاقؼ التي تؤدم بو إلى التعزيز كاإلثابة حسب المدرسة السمككية.

 فترل المدرسة الجشطالتية اتساؽ السمكؾ في المكاقؼ المختمفة  الوظيفة المعرفية التنظيمية:  -2

ل بحيث يسمؾ اتجاىا بنحك ثابت، كتقـك عمى حاجة الفرد إلى رؤية دنياه في شكؿ بنياف منظـ كتتككف لد

 الفرد عف طريؽ االتجاىات نزعة لتحسيف اإلدراؾ كالمعتقدات.

 حيث يتبنى الفرد في ىذه الحالة اتجاىا صريحا في التعبير عف التزامو  وظيفة التعبير عن القيم:  -3

كمثاؿ االتجاىات التي تحمميا االتجاىات السمبية نحك األمييف  ،كتأكيد الصفات االيجابية التي تخصو

 ؿ العمـ كالمعرفة إحدل قيمو األساسية.يص يمثؿ تحصالتي يحمميا شخ

 تعد عممية اإلنكار عممية ال شعكرية يمجا إلييا الفرد لغرض التيرب وظيفة التعبير عن األنا:   -4
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مف المكاقؼ التي تككف مؤذية لو كيككف سبب المجكء إلى مثؿ ىذا السمكؾ ىك محافظة الفرد عمى احترامو 

م اتجاىات تسيـ في الحفاظ عمى تقديره ذات ايجابي، فمثال الفرؽ بيف لنفسو كتخدـ ىذه الكظيفة أ

نو جدير بو، كلكف أحدىما مر بخبرات أاتجاىات طالبيف كالىما حريص عمى النجاح ككؿ منيما يعتقد 

المدرسة  نحكف اتجاىات سمبية عخر يعتبر متفكقا دراسيا فقد يعبر ىذا الطالب كاآل ،فشؿ دراسي عديدة

أك المدرسيف، كلكنو في النياية سكؼ يمجا إلى تككيف اتجاه نحك ما حكلو مف أشخاص أك قيـ مما يؤدم 

  .إلى التكيؼ في الجماعة كالبيئة التي ينتمي إلييا سعيا لتحقيؽ التكازف النفسي الجتماعي

 طرق قياس االتجاهات: خامسا

قياس الذاتي كمالحظة السمكؾ الفعمي اليناؾ طرؽ فتكجد طرؽ عديدة لقياس االتجاىات، 

  :سقاطية، كسنعرض طرؽ التقدير الذاتي ألنيا أكثر شيكعاكاالستجابة الفسيكلكجية كاألساليب اال

 )لقياس البعد االجتماعي( طريقة بوجاردس: -1

لقياس المسافة االجتماعية أك البعد  كلة أمرم بكجاردسامح( أف 428: 2012يذكر )معمرية،      

مف أقدـ المحاكالت في ىذا المجاؿ، كيشير المصطمح كما استعممو بكجاردس تعّد  1825االجتماعي عاـ 

 جاؿ العالقات االجتماعية األخرل.مشخاص مف جنسيات أخرل  في ألإلى درجة التقبؿ أك الرفض 

عمى  ى صنؼ ىذه المجمكعات العنصرية بناءن التعميمة: بناء عمى إحساسؾ كمشاعرؾ لمكىمة األكل
 :كاحدة أك أكثر مف التصنيفات المكضحة أدناه

 يمثؿ نمكذجا لمقياس البعد االجتماعي لبكجاردس :11رقم الجدول 

 يطردكف مف بمدم
الزيارة 
 في بمدم

المكاطنة 
 في بمدم

 الجنسية المصاىرة أصدقاء شخصيكف جيراف زمالء في العمؿ

 الكنديكف 1 2 3 4 5 6 7
 الصينيكف 1 2 3 4 6 6 7
 االنجميز 1 2 3 4 5 6 7
 الفرنسيكف 1 2 3 4 5 6 7
 األلماف 1 2 3 4 5 6 7
 الينكد 1 2 3 4 5 6 7
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في دراستو أف البنكد السبعة تمثؿ مسطرة متدرجة لمتقبؿ االجتماعي بمعنى  كقد افترض بكجاردس

أف الطرؼ األكؿ مف االختبار )البعد األكؿ الذم يتحدث عف قبكؿ الزكاج مف أحد أفراد ىذا الشعب( يمثؿ 

أقصى درجة مف درجات التقبؿ االجتماعي، كما افترض أف الطرؽ األخرل )البند السابع الذم يتحدث عف 

ستبعاد أبناء ىذا الشعب مف درجة التقبؿ أك رفض األشخاص مف جنسيات أخرل في مجاؿ العالقات ا

 (.59: 2017 االجتماعية المختمفة )قبابي،

 ؿ الفرد عف مدل مكافقتو أك رفضو أكفيو مقياس يس: 1929رستون وشيف عام يمقياس ث -2

كبيرا مف العبارات حكؿ مكضكع  لمجمكعة مف الجمؿ يتضمنيا المقياس، كيتضمف ىذا المقياس عددا

معيف، تـ عرضيا أكال عمى مجمكعة مف المحكميف لتحديد أم مف ىذه العبارات يمثؿ أقصى درجات 

كذلؾ تحديد الكزف النسبي لكؿ منيا بحساب القيمة  ،االيجابية كأييا يمثؿ أقصى درجات الرفض أك السمبية

درجة أم يمثؿ أحد طرفيو أقصى  11ك 0راكح بيف ليا تدريج عمى متصؿ يت ،الكسطية لترتيب المحكميف

حاالت التفضيؿ لمكضكع االتجاه، كيمثؿ الطرؼ اآلخر أقصى حاالت الرفض، أما مكضع الكسط فيمثؿ 

 (.02النقطة المثيرة إلى مكقؼ أك حالة الحياد كما يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

 ستكف كشيؼ لقياس االتجاىاتير متدرج ث :12الجدول رقم 

 معارض         محايد 

 

كقد تضمنت  ،أما بقية الدرجات عمى ىذا المتصؿ فتمثؿ المكاضع المختمفة لمتفضيؿ كعدـ التفضيؿ

غمب المحكميف لكؿ منيا كزف نسبي، كيسير مجمكع أالصكرة النيائية لممقياس البنكد التي كافؽ عمييا 

أكزاف العبارات التي يكافؽ عمييا الفرد إلى درجتو الكمية عمى المقياس، ككمما زادت ىذه الدرجة دؿ ذلؾ 

 (.107: 2005 )دركيش،عمى أف الفرد أكثر ميال لمكضكع االتجاه 

 أكثرىا انتشارا لقياس ك أسيؿ الطرؽ  ، كىي1932رت عاـ عد ىذه الطريقة ليكأرت: ريقة ليكط -3
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 ،في ىذه الطريقة يقدـ لممفحكص عدة عبارات تتصؿ بالمكضكع الذم نريد قياس االتجاه نحكه ،االتجاىات

كأماـ كؿ عبارة عدد مف بدائؿ االستجابة يفترض أنيا تمتد متصمة لشدة االتجاه يبدأ بتأييد تاـ كينتيي 

تدؿ عمى  )×(ستجيب لكؿ عبارة مف المقياس بكضع عالمة كعمى المفحكص أف ي ،بمعارضة شديدة

 (.290: 2007 )الغرباكم،تفضيمو ألحد بدائؿ االستجابة 

قياس مؿ االرتباط بيف درجة كؿ بند عمى حدة كبيف الدرجة الكمية لممايتـ حساب بنكد المقياس بمع

 الجدكؿ التالي:نكضح ذلؾ في ك  ،باستثناء درجة ىذا البند

 يمثؿ طريقة ليكرت لقياس االتجاىات: 13الجدول رقم 

 الفرد الدرجة الكمية درجة الفرد عمى البند درجة البند -درجة الكمية
40 5 45 1 
37 5 42 2 
31 4 35 3 
31 4 35 4 
19 1 20 5 
35 4 39 6 
29 3 32 7 
36 4 40 8 
21 1 22 9 
25 2 27 10 

 

( 3ىذا يدؿ عمى ارتباط كاضح بيف البند رقـ )ك  ،0997ىذا المعامؿ نجد أف حكالي كبحساب 

كالمقياس ككؿ، كلك كررت ىذه العممية بالنسبة لبقية البنكد كحصمنا عمى معامالت مكجبة عالية دؿ ذلؾ 

أما فيما يخص ثبات درجات مقياس االتجاه الحظ الطبيعة غير  ،عمى صحة مقياس االتجاىات المستخدـ

لحساب معامؿ  نباخلكرك  2فإف أفضؿ الطرؽ في استخداـ معامؿ  ،تجاهالمستقرة كالقابمة لتفسير ىذا اال

  (.270: 1999 ،كسعد )البيي التناسؽ الداخمي أك الثبات
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 خالصــــــــــــة:

مف أىـ فاالتجاىات النفسية  يحتؿ مكضكع االتجاىات أىمية بالغة في عمـ النفس بصفة عامة،

دكرا أساسيا في الضبط  الكقت مف أىـ دكافع السمكؾ التي تؤدمي في نفس ى، ك نكاتج التنشئة االجتماعية

اشئة اتجاىات تساعد عمى مف أىـ كظائؼ التربية بصفة عامة أف تككف لدل النأنو ، كال شؾ التكجيوك 

 التعايش مع مشكالت العصر كالمجتمع ككؿ.التكيؼ ك 



 
 

 

 إمفصل إمرإبع

 إمتعلمي إمنظايم
 تمهيد
  مفهوم النظام التعميميأوال: 
  التعميم األساسي في الجزائرثانيا: 
 مميزات التعميم األساسي ثالثا:

 أهداف النظام التربويرابعا: 
 مستويات النظام التعميميخامسا: 
 وظائف النظام التربويسادسا: 
 أهمية النظام التربويسابعا: 
 خالصة
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 تمهيد: 

حظي قطاع التعميـ في الجزائر بعد االستقالؿ بأكلكية خاصة مف طرؼ الدكلة، كتكاصمت ىذه      

األكلكية في جميع مستكيات األطر التعميمية كخاصة التعميـ األساسي الذم غير كاجية المدرسة 

كاجو تكب رغـ بعض العقبات، التي أصبحت المستكل المطمالجزائرية، كذلؾ في إطار نظاـ تعميمي في 

حد العناصر الرئيسية في عممية التنمية أذلؾ كجب االىتماـ بالتعميـ ككنو لاليـك النظاـ األساسي، ك 

 البشرية.

 أوال: مفهوم النظام التعميمي

م تغيير أيكمو العاـ، ك ىك جزء مف النظاـ التربكم العاـ، كىذا األخير جزء مف النظاـ االجتماعي بمف     

لذلؾ أصبح اليـك عمماء التربية ينظركف  ؛خرحد ىذه األنظمة بطبيعة الحاؿ يؤثر في النظاـ اآلأفي 

لمتعميـ باعتباره نظاـ أم كؿ مركب مف أجزاء مترابطة متناسقة، كمتداخمة، كؿ عنصر يؤدم إلى كظيفة 

لمنظاـ التعميمي مدخالت  ،العنصر الثانيمعينة يحددىا النظاـ العاـ لمبنية، ككؿ عنصر يكثر في 

 (.15: 2012)بمحسيف،  كمخرجات تعمؿ ضمف قكانيف تحددىا السمطة المركزية

مصطمح يستخدـ بأنو  "نايؼ القيسي" النظاـ التعميمي في "المعجـ التربكم كعمـ النفس"  عرؼكما 

حدد ىكية اليدؼ عاـ،  لتحقيؽ تفاعؿ معا إلجراءات معينةلكصؼ مجمكعة مف العناصر المترابطة التي ت

 كالنظاـ لو مدخالت كمخرجات كعمميات كالية التغذية العكسية 

نو كؿ مركب مف العناصر ليا كظائؼ كبينيا عالقات منظمة، كيؤدم ىذا الكؿ بأ كيعرؼ أيضا

ىياؽ، نشاطا ىادفا كلو سمات تميزه عف غيره، كاف ىذا النظاـ يقيـ عالقات مع البيئة التي تحيط بو )

2011 :49.) 
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النظاـ التربكم ىك محصمة عدة عناصر كمككنات عممية كسياسية، كاجتماعية، كاقتصادية، إذف 

عداد الفرد لمحياة. قميمية كعالمية تسعى إلى التنمية البشرية كا  دارية، كمجمية، كا   كا 

بينيا لتأدية كمادية( متفاعمة فيما  جممة مف المككنات األساسية )ىياكؿ، مكارد بشريةكما أنو "

 (.1:2016)العياشي،  "كظائؼ معينة خدمة لتربية النشء

النظاـ التربكم يعبر عف فمسفات تؤسس عمى ضكئيا المناىج التربكية، التي تؤطر عممية التعميـ ك 

عمى كافة المستكيات التنظيمية، فيي كحدة فنية اجتماعية مزكدة بجممة مف اإلجراءات ذات االستقالؿ 

مجتمع كالسياسة الذاتي في نشاطاتيا المتفاعمة فيما بينيا، لخدمة غرض محدد يككف نابع مف فمسفة ال

 (.10: 2019بممختار، ك  )سائبيالتربكية المعدة لذات الغرض 

 التعميم األساسي في الجزائر :ثانيا     

اىتمت السياسة التعميمية في الجزائر، ككضع مجمكعة مف المبادئ كاالتجاىات  التنمية النظاـ 

األىداؼ الكمية، كاألىداؼ النكعية التربكم، كتكسيع مجاالتو مف خالؿ السعي المتكاصؿ إلى الربط بيف 

كقد أسس اإلطار الفكرم، كالسياسي النظرم الذم حدد ىكية المدرسة الجزائرية، كاتجاىاتيا كخصائصيا 

كلكال ىذا االىتماـ السياسي كما تكلد عنو مف إجراءات تربكية ما عرفت المدرسة التغيرات المتالحقة، التي 

كمع ذلؾ غيرت كثيرا مف صفات المدرسة المكركثة، كجكلتيا مف مدرسة في الجزائر إلى  لـ تكف كافية،

مدرسة جزائرية ... كتعميـ نظاـ التعميـ األساسي ىك الذم غير كجية الممارسة التربكية، كربط المدرسة 

-82: 2012 )بمحسيف،بمحيطيا كبحقائؽ عصرىا كأزؿ عف التعميـ كثيرا مف الصفات السطحية كالمفظية 

83 ) 

 مميزات التعميم األساسي: ثالثا: 

 :( فيما يمي90: 2012ما يذكره )بمحسيف،  يمتاز التعميـ األساسي بعدة مميزات منيا
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تعميـ مكحد لجميع الذككر كالبنات كيكحد بيف الجانب النظرم كالتطبيقي، منتشر في كؿ المناطؽ  -1

 الريفية كالمدنية.

 ات المجتمع المحمي.تعميـ مرف يتكيؼ حسب خصائص كمميز   -2

 تسمسؿ كترابط تكاممي بيف مراحمو التعميمية.  -3

 يعمؿ عمى ربط العميـ، بالبيئة المحمية.  -4

 يعمؿ عمى تمقيف التمميذ تقنيات كميارات عممية كمينية.  -5

 تأكيد ديمقراطية التعميـ كمدلكليا.  -6

 ترسيخ القيـ العربية اإلسالمية الجزائرية في نفسية المتعمـ.  -7

عطائو قيمة حضارية تأصيؿ  -8  .العمؿ الميني كا 

 أهداف النظام التربوي: رابعا

 إلى ما يمي:ييدؼ ( فإف النظاـ التربكم 01: 2016حسب )العياشي،      

 :ػتككيف المكاطف كتنمية كفاءاتو كقدراتو التي تؤىمو ل -1

 بناء الكطف. .أ 

 تكطيد اليكية. .ب 

 ترقية الثقافة. .ج 

 تنمية التربية. .د 

 امتالؾ التحدم. .ق 

 بناء مجتمع متكامؿ متماسؾ معتز بأصالتو كاثؽ مف نفسو يقـك عمى: -2

 اليكية. .أ 
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 ركح الديمقراطية. .ب 

 .ركح العصرنة العممية .ج 

 مستويات النظام التعميمي :خامسا

ىك كؿ مف العناصر المتفاعمة تشكؿ عنصرا مف عناصر النظاـ كتتفاعؿ المستوى البنائي:  -1

تمكف كف تحقيؽ الغايات بعيدة المدل، كالقصيرة المدل مف كجكد  فيما بينيا، ألجؿ أداء كظائؼ معينة

 :ات مختمفةيالنظاـ ذاتو، كيمكف التمييز في ىذا الصدد بيف بن

 بنيات سياسية تشمؿ كظيفة اتخاذ قرارات السياسة التعميمية. .أ 

 دير شؤكف النظاـ، كتسيره.ترية ادإبنيات  .ب 

 كالكسائؿ أك تنفذىا أك تقكميا.بنيات بيداغكجية تخطط لمبرامج كالطرؽ،  .ج 

 بنية التككيف كىي تاريخ تككف النظاـ، كتطكره. .د 

 بنية تسيير المكارد المادية كاإلدارية. .ق 

 البنية التربكية الساىرة عمى تنفيذ المناىج، كالبرامج. .ك 

 (.1: ب.ت)النظاـ التربكم في الجزائر،  البنية النظرية الكاصفة لمككنات النظاـ التربكم، كعناصره .ز 

كىك يشكؿ مستكل الكظائؼ التي يشغميا النظاـ، كالتي يمكف تكزيعيا عمى المستوى الوظيفي:  -2

 مجمكعة المستكيات التالية:

 كيشمؿ ىذا المستكل تخطيط الغايات، كتحديد االختيارات. المستوى السياسي: .أ 

 (: 27: 2015)نعمكف،  كيستمؿ عمى اتجاىيف ىما المستوى اإلداري: .ب 

 صدار القرارات التنظيمية.األول:  االتجاه  يضمف تسيير النظاـ، كتدبير المكارد كالخدمات، كا 

 :يضمف تدبير عمميات التككيف كالتأطير التربكم كالتدريس االتجاه الثاني. 
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 وظائف النظام التربوي :سادسا

كتتجمى  ؛لمنظاـ التربكم أىمية بالغة في حياة األمـ نظرا لممياـ التي يعمؿ عمى تجسيدىا ميدانيا  

 :(12: 2019)سائبي كبممختار،  مييىذه األىمية فيما 

يرتبط باستمرار المجتمعات مف خالؿ المحافظة عمى سماتيا المميزة، لثقافتيا المحمية كتفاعميا   -1

نحالؿ أك ذكباف في األخر، كمف ىنا يمعب النظاـ التربكم دكرا بارزا في مع الثقافات الكافدة دكف ا

تحقيؽ أىداؼ المجتمع، في النمك كاالستمرار مع المحافظة عمى الذات، فيك يعمؿ عمى تزكيد 

الفرد كالمجتمع باألسس الثقافية كاالجتماعية التي تتيح لو عممية التفاعؿ كالتكيؼ، دكف فقداف 

 حمية.معالـ الشخصية الم

متطمبات الفرد في مجابية النظاـ التربكم الضركرم لتنظيـ الحياة االجتماعية، كالمساىمة   -2

كالمجتمع في االستقرار كاألمف، كمحاربة المشكالت االجتماعية كىي محيط المدرسة، قبؿ أف تقفز 

 .إلى خارج المحيط المدرسي لتنخر أسس كقكاعد المجتمع

 سابعا: أهمية النظام التربوي

تتجمى أىمية النظاـ التربكم في تمبية متطمبات المجتمع اقتصاديا، اقف شيد منتصؼ القرف الماضي      

كبداية القرف الحالي، اىتماما متزايدا بأىمية التربية في تكفير اليد العاممة المدربة، كالمؤىمة لمقياـ باألعماؿ 

كالرقمنة، كما انجر عنيا مف ضركرة أف يككف المختمفة بدقة متناىية مضافا إلييا التكنكلكجية الحديثة 

الفرد عمى قدر مقبكؿ مف التحصيؿ العممي حتى يستطيع مسايرة التطكر الحاصؿ في نظـ المعمكماتية 

الحديثة، إف التربية كالتعميـ لـ يعد ينظر إلييا كنكع مف الخدمة التي تقدـ لمناس بمعزؿ عف العممية 

نما أصبح ينظر إلي يما عمى أنيما استثمار أساسي كأنيما مع النشاط االقتصادم، كجياف االقتصادية، كا 

  (.55-54: 2011 )ىياؽ، لعممة لشيء كاحد يراد إلييما النيكض بمستكل حياة الفرد كالمجتمع
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 خالصة:

نستخمص مف ىذا الفصؿ بعدما تطرقنا فيو إلى تعريؼ النظاـ التعميـ ككؿ، كفصمنا في التعميـ 

، مميزاتو، أىدافو، كمستكياتو كعميو يمكف القكؿ أف النظاـ التعميمي يعتبر الركيزة األساسي ككؿ مف حيث

األساسية لجميع المراحؿ التعميمية، حيث يبنى عمييا النمك كالتطكر في مختمؼ األطكار التعميمية بداية 

اء أىمية كبيرة مف المرحمة االبتدائية حتى مرحمة التعميـ العالي، لذلؾ عمى القائميف بيذا المجاؿ إبد

 لمعناصر المتفاعمة فيو لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف المنظكمة التربكية عامة كالتمميذ خاصة.



 

 إمفصل إخلامس

 إل جرإءإت إملهنجية ندلرإسة إمليدإنية
 تمهيد

 أوال: اإلجراءات المنهجية لمدراسة االستطالعية 
 الغرض من الدراسة االستطالعية .1
 مكان وزمان الدراسة االستطالعية .2
 دراسةال واتأد .3
 عينة الدراسة االستطالعية ومواصفاتها .4
 الدراسةالخصائص السيكومترية ألداة  .5

 ثانيا: اإلجراءات المنهجية لمدراسة األساسية
 الدراسة  منهج .1
 الدراسة األساسيةمكان  .2
 مدة الدراسة األساسية .3
 مجتمع الدراسة األساسية .4
 عينة الدراسة األساسية .5
 أداتي الدراسة األساسية .6
 األساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة الميدانية .8
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 تمهيد:

نتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى الجانب التطبيقي، كالذم نتناكؿ فيو اإلجراءات المنيجية المتبعة في   

 كاتجزأيف األكؿ الدراسة االستطالعية، مف حيث ذكر الغرض منيا كاألدفي الدراسة الميدانية، كذلؾ 

مف حيث متغيرات إضافة إلى مكاف كزماف الدراسة، كالعينة التي اشتممتيا كمميزاتيا  المستخدمة فييا،

كات ، كصكال إلى ما أفرزتو مف نتائج فيما يخص الخصائص السيككمترية ألدكالمستكل الدراسيالجنس 

تضمف الدراسة األساسية بتحديد المنيج الذم اتبعتو، كمكاف كزماف كمدة فيالدراسة، أما الجزء الثاني 

المستخدمة  كاتكالعينة التي شممتو كاألدك كيفية القياـ بيا كصكال إلى تحديد خصائص المجتمع  إجرائيا،

 في الحصكؿ عمى النتائج مف خالؿ ذكر كيفية تصحيحيا. 

 اإلجراءات المنهجية لمدراسة االستطالعية أوال:

 الغرض من الدراسة االستطالعية: .1

إف الغرض األساسي مف الدراسة االستطالعية ىك االطالع كاالكتشاؼ لميداف البحث، كالتدريب عمى 

ألداتي الدراسة كطريقة المعاينة، كالخصائص السيككمترية  متبعمنيج الالإجراءاتو الميدانية، مف حيث 

ا لجمع بيانات ماستعماليك  المتمثمة في استبياني "الدركس الخصكصية" ك"االتجاىات نحك التعميـ النظامي"،

 مف أفراد العينة كاألساليب اإلحصائية المتبعة لمعالجتيا.

 مكان وزمان الدراسة االستطالعية: .2

ـّ إجراء الدراسة االستطالعية   كالية مستغانـ،ل بعيف النكيصي التابعة بف زازة مصطفى" "الشييد بمتكسطةت

 تي؛ كىي فترة تكزيع كجمع أدا2020 فيفرم 13إلى غاية  2020 فيفرم 02خالؿ الفترة الممتدة مف 

 الدراسة.
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 :االستطالعية دراسةال تيأدا .3

أجؿ جمع المعمكمات كالبيانات المتعمقة بمكضكع الدراسة، كمف اجؿ الكصكؿ إلى نتائج مكثكؽ بيا،  مف

تـ االعتماد عمى أداتيف، أحدىما لقياس أىمية الدركس الخصكصية بالنسبة لممستفيديف منيا كمدل إقباليـ 

 عمييا، أما األداة الثانية فأعدت لقياس اتجاىاتيـ نحك التعميـ النظامي:

 استبيان الدروس الخصوصية: .1.3

تـ بناء ىذا االستبياف انطالقا مف االدب النظرم حكؿ مكضكع الدركس الخصكصية، ككذا الدراسات      

 السابقة المتعمقة بو.

تصؼ مدل أىمية الدركس الخصكصية بالنسبة ( فقرة 21كقد قامت الباحثة بكضع كاحد كعشركف )     

بحيث تـ إعطاء ا، أماـ كؿ فقرة بديميف ىما "نعـ" أك "ال"، ـ عميييعي إقبالكدكالممتعمميف المستفيديف منيا، 

 ( باعتبار جميع  الفقرات إيجابية كال كجكد لفقرات سمبية.0، 1الدرجات لمبدائؿ عمى التكالي )

 المحكميفبعرضيا عمى مجمكعة مف  ةالباحث تاألكلية؛ قام ابصكرتياألداة بعد أف تمت صياغة فقرات 

 اكصالحيتي اكذلؾ لمحكـ عمى مدل فاعميتي؛ (01)أنظر الممحؽ ، مفتشيف تربكييف( جامعييف ساتذةأ)

مالءمة الفقرات لمجاالت مدل لقياسو، لالستفادة مف مالحظاتيـ كاقتراحاتيـ في  تلقياس ما صمم

ى عم كبناءن ؛ الدراسة؛ مف حيث سالمة التعبير كالتراكيب المغكية ككضكح الفقرات كدقتيا العممية

الذم  افي شكمي اكصياغتي فقرات األداةالباحث بتعديؿ  تقام ؛المالحظات المقدمة مف طرؼ المحكميف

 سيعاد التأكد مف صدقو كثباتو الحقا.

 استبيان االتجاهات نحو التعميم النظامي: .2.3

تكجد طرؽ عديدة لقياس االتجاىات، مف بينيا طرؽ التقدير الذاتي التي تعد مف أكثر األساليب      

شيكعا كاستخداما في ىذا المجاؿ، كاستخدـ السؤاؿ التقريرم لقياس االتجاىات، كمف بيف طرؽ التقدير 

: 2007، معمرية)رل بحيث ي كرت لمتقديرات التجميعية،يالذاتي، اعتمدنا في الدراسة الحالية عمى طريقة ل

قدـ رنسيس ليكرت طريقة عرفت باسمو لقياس االتجاىات، كفي ىذه الطريقة  1932نو في عاـ ( أ281
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يتـ صياغة عدد كبير مف البنكد عف المكضكع المراد قياس االتجاه نحكه، كيعبر الفرد عف اتجاىو 

قة الشديدة إلى المعارضة باإلجابة عف كؿ بند مف خالؿ خمس بدائؿ عمى كـ متصؿ يمتد مف المكاف

 .أعارض بشدة -أعارض -محايد - أكافؽ – أكافؽ بشدة الشديدة مركرا بالحياد كىي:

كفي دراستنا الحالية اعتمدنا البدائؿ التالية )أكافؽ بشدة، أكافؽ، محايد، ال أكافؽ، ال أكافؽ بشدة(،      

الضكء عمى اتجاىاتيـ نحك البيئة المدرسية، كذلؾ لقياس اتجاىات التالميذ نحك التعميـ النظامي، بتسميط 

 جيات التدريس، كنحكل محتكل المقررات الدراسية.يستراتاكنحك طرؽ ك 

 :األداةبعاد أتحديد   - أ

 إلى األبعاد التالية:  االتجاىات نحك التعميـ النظاميبتقسيـ استبياف  ةالباحث تانطالقا مما سبؽ قام

 ىي البيئة التي تجسد الكاقع التعميمي في المتكسطة بكؿ مككناتو مف إدارة مدرسية البيئة الصفية : 

 افؽ كقكانيف انضباطية كىيئة تدريس.ر كم

 لممتعمميف مف  التعميمية ىي كؿ ما يتعمؽ بأسمكب تكصيؿ المادةجيات التدريس: يطرق واسترات 

دارتو،  كؿ الكسائؿذلؾ يشمؿ ك  ،األىداؼ المسطرةقبؿ المعمـ لتحقيؽ  التي يتخذىا المعمـ لضبط الصؼ كا 

المتعممكف كالترتيبات التي تساىـ بعممية تقريب المتعمـ لألفكار  وك العاـ الذم يعيشإضافة إلى الج

 كالمفاىيـ المبتغاة.

  :جممة المعمكمات كالحقائؽ كالمفاىيـ التي تتضمنيا المكاد الدراسية في محتوى المقررات الدراسية 

ستيدؼ إكساب المتعمميف المعارؼ كالمعمكمات كالحقائؽ العممية لمساعدتيـ عمى تحقيؽ شكؿ مكاضيع ت

 النمك.

 :األداةوضع فقرات  -ب 

 تي: بعد تحديد أبعاد االستبياف، تـ كضع مجمكعة مف الفقرات لقياس مضمكنو، كىي مكزعة كاآل
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 عمى عدد أبعاده.  االتجاىات نحك التعميـ النظامي يمثؿ تكزيع فقرات استبياف :14الجدول رقم 
 ألبعادا الفقرات

 االتجاىات نحك البيئة المدرسية 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34
 جيات التدريسياالتجاىات نحك طرؽ كاسترات 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35
 نحك المقررات الدراسية االتجاىات 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 -3-6

 
 مفتاح التصحيح: -ج 

)أكافؽ بدائؿ أماـ كؿ فقرة مف فقرات االستبياف، كتمثمت ىذه البدائؿ في  خمسقامت الباحث بكضع      

، 3، 4، 5)بحيث تـ إعطاء الدرجات لمبدائؿ عمى التكالي  بشدة، أكافؽ، محايد، ال أكافؽ، ال أكافؽ بشدة(

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

 مرحمة تحكيم المقياس: -د 

بعرضيا عمى مجمكعة مف  ةالباحث تاألكلية؛ قام ابصكرتياألداة بعد أف تمت صياغة فقرات      

 اكذلؾ لمحكـ عمى مدل فاعميتي (؛01)أنظر الممحؽ ، مفتشيف تربكييف( ساتذة جامعييفأ) المحكميف

مالءمة الفقرات مدل لقياسو، لالستفادة مف مالحظاتيـ كاقتراحاتيـ في  تلقياس ما صمم اكصالحيتي

عمى  كبناءن ؛ لمجاالت الدراسة؛ مف حيث سالمة التعبير كالتراكيب المغكية ككضكح الفقرات كدقتيا العممية

الذم  افي شكمي اكصياغتي فقرات األداةبتعديؿ  ةالباحث تقام ؛المالحظات المقدمة مف طرؼ المحكميف

 يعاد التأكد مف صدقو كثباتو الحقا.س

 عينة الدراسة االستطالعية ومواصفاتها: .4

 حجم عينة الدراسة االستطالعية: .1.4

ناثا( المستفيديف مف الدركس الخصكصية خالؿ  50مف  االستطالعيةتككنت عينة الدراسة  تمميذا )ذككرا كا 

لكالية  بعيف النكيصي التابعة "الشييد بف زازة مصطفى"بمتكسطة  ؛(2020-2019المكسـ الدراسي )

 مستغانـ.
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 ستطالعية:مميزات عينة الدراسة اال .2.4
 تكضح الجداكؿ كالمخططات أدناه مميزات عينة الدراسة االستطالعية:

 :الجنسيمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة االستطالعية لمبحث حسب : الجنسحسب  . أ

  الجنسيكضح تكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب  ( :15) الجدول رقم

 النسبة المئكية ٪ العدد الجنس
 38 19 الذككر
 62 31 اإلناث
 100 50 المجمكع

      
  الذككر( يفكؽ عدد  %62بنسبة  أنثى 31) اإلناثعدد يتضح مف الجدكؿ أعاله كالبياف التالي أف      

 كىذا ما يكضحو المخطط التالي: ،%24 فرد أم ما نسبتو 12 (  بفارؽ قدره%38بنسبة  ذكر 19)

 

 .الجنسأعمدة لتكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب مخطط : يمثؿ (11الشكل رقم )

 :المستوى الدراسيحسب  . ب

 :المستكل الدراسيلمبحث حسب متغير  االستطالعيةيمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة 
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 .  متغير المستكل الدراسيحسب  االستطالعيةيكضح تكزيع عينة الدراسة  (:16الجدول رقم )

السنة األكلى مف  المستكل الدراسي
 التعميـ المتكسط

السنة الثانية مف 
 التعميـ المتكسط

السنة الثالثة مف 
 التعميـ المتكسط

مف  رابعةالسنة ال
 التعميـ المتكسط

 المجمكع

 50 11 19 10 10 العدد
 100 22 38 20 20 المئكية ٪ النسبة 

 

المتعممػػيف الػػذيف أجػػابكا عمػػى أداتػػي الدراسػػة فػػي عػػدد ( كالبيػػاف التػػالي أف 06يتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )     

(، لكػؿ مسػتكل %20بنسػبة  متعممػيف 10مستكل السنة األكلى كالسػنة الثانيػة مػف التعمػيـ المتكسػط متسػاك )

متعممػػا بنسػػبة  19بينمػػا نجػػد أف عػػدد المتعممػػيف فػػي السػػنة الثالثػػة مػػف التعمػػيـ المتكسػػط يمثػػؿ أعمػػى عػػدد )

يمثػػؿ عػػدد المتعممػػيف  %22( مػػف مجمػػكع أفػػراد عينػػة الدراسػػة االسػػتطالعية، كمػػا نجػػد أف مػػا نسػػبتو %38

 المخطط التالي:كىذا ما يكضحو الذيف يدرسكف في مستكل السنة الرابعة مف التعميـ المتكسط، 

 
 .متغير المستكل الدراسيحسب  االستطالعيةلتكزيع عينة الدراسة  أعمدةيمثؿ مخطط (: 12الشكل رقم )
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 :الدراسة اتيالخصائص السيكومترية ألد .5

 :ستبيان الدروس الخصوصيةالخصائص السيكومترية ال. 1.5

 كفؽ ما يمي: بطريقتيفتـ حساب معامؿ الصدؽ أ. الصدق: 

  المحكمين:صدق  

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

 استبياف الدركس الخصكصيةالمعّدلة في يكضح الفقرات  :(17جدول رقم )ال

 رقم الفقرة الفقرة قبل التعديل الفقرة بعد التعديل
تمقيؾ لمدركس الخصكصية ساعدؾ عمى 

 فيـ بعض الدركس الصعبة
بعض  ـيؾ لمدركس الخصكصية ساعدؾ عمى فيتمق

 الكضعيات التعميمية المعقدة
6 

استفادتي مف الدركس الخصكصية 
 ني أشارؾ في القسـتجعم

أصبحت تيتـ بالمشاركة في قسمؾ بعد استفادتؾ مف 
 15 الدركس الخصكصية

 
 :الصدق بطريقة االتساق الداخمي   
تـ التحقػؽ مػف تػكفر صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي يػ الخصكصػية، اسػتبياف الػدركسلمتأكد مف فاعمية فقرات      

يكضػػحو ، كمػػا لالسػػتبيافلفقراتػػو عػػف طريػػؽ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ فقػػرة كالدرجػػة الكميػػة 
 الجدكؿ التالي: 

السػػتبياف الػػدركس فقػػرة كالدرجػػة الكميػػة كػػؿ درجػػة عػػامالت ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف يبػػيف م (:18الجــدول رقــم )
 الخصكصية
 معامؿ االرتباط رقـ الفقرة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة

1 ,219 8 ,525** 15 ,438 
2 ,225 9 ,317* 16 ,440** 
3 ,342* 10 ,061 17 ,485** 
4 ,080 11 ,428** 18 ,569** 
5 ,411** 12 ,0177 19 ,006    
6 ,080 13 ,228 20 ,355* 
7 ,044 - 14 ,325* 21 ,142 - 

 (                   α =1.15دال إحصائيا عند مستوى داللة )*                     (    α =1.11دال إحصائيا عند مستوى داللة ) **
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( دالة عند مستكل داللة 18، 17، 16، 11، 8، 5نجد أف الفقرات )الجدكؿ أعاله مف خالؿ 

، 4، 2، 1، في حيف أف الفقرات )0.05( دالة عند مستكل داللة 20، 14، 9، 3الفقرات ) ، بينما0.01

، 0.05أك مستكل داللة  0.01عند مستكل داللة  ( غير دالة سكاءن 21، 19 ،15 ،13، 12، 10، 7، 6

 كىي الفقرات التي سيتـ حذفيا عند تطبيؽ االستبياف الحقا.

 الثبات: . ب

معامؿ الثبات ألفا لكركنباخ لبياف مدل االتساؽ في االستجابات لجميع بنكد  ةالباحث تاستخدم     

 )اتساؽ ما بيف البنكد(؛ كقد بمغ معامؿ الثبات كما يمي:استبياف الدركس الخصكصية 

  الستبياف الدركس الخصكصية ألفا لكركنباخ يبيف معامؿ الثبات( : 19الجدول رقم )

 لكركنباخمعامؿ الثبات ألفا  عدد الفقرات
10 0.637 

استبياف الدركس الخصكصية كالتي تـ التأكد أبعاد فقرات معامؿ الثبات لقيمة أف  أعالهيتضح مف الجدكؿ 

 .تتمتع بدرجة مف الثبات تفي بأغراض الدراسة، كىي قيمة (0.637بمغت ) مف معامالت صدقيا سابقا،

 :الستبيان االتجاهات نحو التعميم النظامي الخصائص السيكومترية. 2.5

 كفؽ ما يمي:بثالث طرؽ تـ حساب معامؿ الصدؽ أ. الصدق: 

 :صدق المحكمين  

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

 النظاميالمعّدلة في استبياف االتجاىات نحك التعميـ يكضح الفقرات  :(11جدول رقم )ال

 البعد رقم الفقرة الفقرة قبل التعديل الفقرة بعد التعديل
أشعر بالتذمر عند ذىابي إلى 

 المتكسطة
أشعر بالتعاسة عند ذىابي إلى 

االتجاىات نحك  03 المتكسطة
 البيئة المدرسية
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 :صدق االتساق الداخمي 
كفر صػػػدؽ تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف تػػػ النظػػػامياسػػػتبياف االتجاىػػػات نحػػػك التعمػػػيـ لمتأكػػػد مػػػف فاعميػػػة فقػػػرات        

عف طريؽ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة كالدرجػة الكميػة لمبعػد الػذم  االتساؽ الداخمي لفقراتو

حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػات كػػؿ بعػػد كالمجمػػكع الكمػػي لػػدرجات  -أيضػػا– تنتمػػي إليػػو، كمػػا تػػـ

 عمى التكالي: (12(، )11رقـ ) كليفكضحو الجدياألداة، كىذا ما 

 كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمبعد الػذم تنتمػي إليػودرجة يبيف معامالت ارتباط بيرسكف بيف  (:11الجدول رقم )
 في استبياف االتجاىات نحك التعميـ النظامي

 االتجاىات نحك التعميـ النظامي
 المقررات الدراسية طرؽ كاستراتيجيات التدريس البيئة الصفية

 معامؿ االرتباط رقـ الفقرة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة
1 ,557** 2 ,748** 3 ,449** 
4 ,514** 5 ,549** 6 ,496** 
7 ,803** 8 ,606** 9 ,477** 
10 ,718** 11 ,783** 12 ,149 
13 ,536** 14 ,528** 15 ,673** 
16 ,660** 17 ,366** 18 ,696** 
19 ,664** 20 ,392** 21 ,449** 
22 ,696** 23 ,596** 24 ,811** 
25 ,601** 26 ,646** 27 ,723** 
28 ,670** 29 ,715** 30 ,773** 
31 ,385* 32 ,666** 33 ,283* 
34 ,702** 35 ,624** 36 ,623** 

 ( α =1.11دال إحصائيا عند مستوى داللة ) **
                   (     α =1.15دال إحصائيا عند مستوى داللة ) *

                       

نالحظ مف الجدكؿ أعاله أف جميع فقرات كؿ بعػد مػف أبعػاد أداة الدراسػة ليػا معامػؿ ارتبػاط مكجػب        

باسػتثناء الفقػرة  (α =0.01)أك عنػد مسػتكل داللػة  (α =0.01بالبعد الذم تنتمي إليو عنػد مسػتكل داللػة )
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؛ فقػد بمػغ (0.149الرابعة مف بعد االتجاىات نحك المقررات الدراسية التي كانت غير دالة بمعامػؿ ارتبػاط )

( α =0.01( عنػػد مسػػتكل داللػػة )0.803) االتجاىػػات نحػػك البيئػػة الصػػفيةأعمػػى معامػػؿ ارتبػػاط فػػي بعػػد 

لفقػػػرات بفاعميػػػة ، كيػػػدؿ ذلػػػؾ عمػػػى تمتػػػع ا(α =0.05عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة ) (0.385كأقػػػؿ معامػػػؿ ارتبػػػاط )

( 0.783فقػػد بمغػػت أعمػػى قيمػػة ارتبػػاط ) االتجاىػػات نحػػك طػػرؽ كاسػػتراتيجيات التػػدريسعاليػػة؛ أمػػا فػػي بعػػد 

االتجاىػػات نحػػك المقػػررات ؛ أمػػا فػػي بعػػد (α =0.01)ككالىمػػا عنػػد مسػػتكل داللػػة  (0.366كأدنػػى قيمػػة )

كأدنػػػى قيمػػػة ارتبػػػاط بمغػػػت  ( α =0.01عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة ) (0.811فقػػػد بمغػػػت أعمػػػى قيمػػػة ) الدراسػػػية

رة الرابعػػة مػػف نفػػس البعػػد فكانػػت غيػػر دالػػة كمػػا ذكرنػػا فقػػ، أمػػا ال(α =0.05عنػد مسػػتكل داللػػة ) (0.283)

مػػا سػبؽ ذكػػره يمكػف القػػكؿ بتحقػؽ االتسػاؽ الػػداخمي بػيف فقػػرات كػؿ بعػػد عمػى حػػدة؛ كػؿ عمػػى  ، كبنػاءن سػابقا

راد العينػػة عمػػى الفقػػرات ذات العالقػػة بكػػؿ بعػػد مػػف ككػػذا تحقػػؽ قػػدرة الفقػػرات عمػػى التمييػػز بػػيف إجابػػات أفػػ

 لالتجاىات نحك التعميـ النظامي.األبعاد الثالثة 

ـــم ) سػػػتبياف بعػػػد كالدرجػػػة الكميػػػة الكػػػؿ  درجػػػات يكضػػػح معػػػامالت ارتبػػػاط بيرسػػػكف بػػػيف( : 12الجـــدول رق
 االتجاىات نحك التعميـ النظامي

 مع الدرجة الكمية لألداة البعد معامؿ ارتباط البعد
 **897, االتجاىات نحك البيئة الصفية

 **908, االتجاىات نحك طرؽ كاستراتيجيات التدريس
 **848, االتجاىات نحك المقررات الدراسية

 (α =1.11دال إحصائيا عند مستوى داللة ) **

مف الجػدكؿ أعػاله أف ىنػاؾ معػامالت ارتبػاط مرتفعػة كمكجبػة بػيف كػؿ بعػد مػف األبعػاد الثالثػة  يتضح     

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

اسػػتبياف االتجاىػػات نحػػك  عمػػى مػػا ثبػػت مػػف نتػػائج يمكػػف القػػكؿ بتحقػػؽ االتسػػاؽ الػػداخمي بػػيف فقػػرات كبنػػاءن 

تحقػػؽ قػػدرة الفقػػرات عمػػى التمييػػز بػػيف إجابػػات أفػػراد العينػػة عمػػى الفقػػرات بشػػكؿ عػػاـ، ككػػذا  التعمػػيـ النظػػامي

ذات العالقػة باألبعػاد الثالثػػة سػالفة الػػذكر، كىػذه النتػائج التػػي تػـ التكصػػؿ إلييػا تجعمنػا نطمػػئف بشػكؿ كػػاؼ 

 لصحة األداة عمى عينة الدراسة الحالية لتحقيؽ أغراضيا.
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  :الصدق التمييزي 

ـّ سحبيما  ـّ استعماؿ طريقة المقارنة الطرفية؛ حيث تّمت المقارنة بيف عينتيف ت لحساب الصدؽ التمييزم ت

بكاقع  تمميذا كتمميذة 14مف طرفي الدرجات عمى األداة لعينة الدراسة االستطالعية؛ حجـ كؿ عينة يساكم 

عينتيف كما ىك مبيف في (، كتـ تطبيؽ اختبار "ت" بيف متكسطي ال50مف العينة الكمية )ف= 27%

 (:13الجدكؿ رقـ )

 .)الصدؽ التمييزم( يبّيف قيـ "ت" لداللة الفرؽ بيف المتكسطيف الحسابييف لمعينتيف(: 13الجدول رقم )

العينة             
 المتغير             

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

 االنحراؼ المعيارم المتكسط االنحراؼ المعيارم المتكسط
االتجاىات نحك 
 التعميـ النظامي

128.64 19.87 67.00 08.43 10.68* 

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

يتبيف مف قيـ "ت" في الجػدكؿ أعػاله أف أداة الدراسػة تتميػز بقػدرة كبيػرة عمػى التمييػز بػيف المػرتفعيف        

؛ مما يجعميا تتصؼ بمستكل عاؿ مف الصػدؽ لػدل أفػراد االتجاىات نحك التعميـ النظاميكالمنخفضيف في 

 عينة الدراسة االستطالعية.

 الثبات: .ب 

  :معامؿ الثبات ألفا لكركنباخ لبياف مدل االتساؽ  ةالباحث تاستخدمالثبات بطريقة ألفا لكرونباخ 

 االستجابات لجميع بنكد االستبياف )اتساؽ ما بيف البنكد(؛ كقد بمغ معامؿ الثبات كما يمي: في

استبياف االتجاىات نحك التعميـ عمى أبعاد  ألفا لكركنباخ يبيف تكزيع معامؿ الثبات( : 14الجدول رقم )
  النظامي

 معامؿ الثبات ألفا لكركنباخ عدد الفقرات البعد
 0.754 12 نحك البيئة الصفية االتجاىات

 0.750 12 االتجاىات نحك طرؽ كاستراتيجيات التدريس
 0.745 11 االتجاىات نحك المقررات الدراسية

 0.859 35 الدرجة الكمية
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 استبياف اتجاىات نحك التعميـ النظاميأبعاد فقرات ( أف معامؿ الثبات ل14يتضح مف الجدكؿ رقـ )     

أداة الدراسة فقرات ( عمى التكالي، كبمغ معامؿ الثبات الكمي ل0.745 - 0.750 - 0.754بمغت )

 .(؛ كجميعيا تعّبر عف معامالت تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تفي بأغراض الدراسة0.859)

           اإلجراءات المنهجية لمدراسة األساسية ثانيا:

 منهج الدراسة:  .1
اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي لدراسة مشكمة البحث كالذم يتضمف دراسة الحقائؽ الراىنة      

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

 (. 35: 2010الظاىرة كصفا دقيقا كتحديد خصائصيا تحديدا كيفيا ككميا )إبراىيـ، 

 اسة األساسية: مكان الدر  .2

بمتكسطة "الشييد بف زازة مصطفى" بعيف النكيصي التابعة لكالية مستغانـ،  حّدد مكاف الدراسة األساسية

كىي نفس المؤسسة التي أجريت فييا الدراسة االستطالعية، بعد اعتماد نتائج ىذه األخيرة في مناقشة 

 .19فرضتو جائحة ككفيد النتائج الخاصة بالفرضيات بسبب ظركؼ الحجر المنزلي الذم 

 مدة الدراسة األساسية: .3

، كىك تاريخ صدكر التعميمة الخاصة بإجراءات 2020جكاف  09بدأت الدراسة األساسية مف تاريخ 

 المناقشة بالنسبة لممذكرات غير المكتممة بسبب ظركؼ الحجر الصحي الناجمة عف جائحة ككفيد

، كخالؿ ىذه المدة 2020جكيمية  30" عف شعبة عمـ النفس بجامعة مستغانـ، كانتيت بتاريخ 19"

 يتـ تفريغ النتائج الخاصة بالفرضيات كمناقشتيا في ضكء األدب النظرم كالدراسات السابقة.
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 طريقة إجراء الدراسة األساسية: .4

لكقائية المتعمقة بالحجر الصحي؛ كاإلجراءات ا (COVID 19) 19نتيجة لما فرضتو جائحة ككفيد 

تقـك الباحثة باالعتماد عمى نتائج الدراسة االستطالعية )باستبعاد درجات البنكد غير الدالة( لعرض 

 كمناقشة كتفسير النتائج الخاصة بفرضيات الدراسة.

 مجتمع الدراسة األساسية: .5

الخصكصية خالؿ المكسـ الدراسي  يتككف مجتمع الدراسة األساسية مف التالميذ المستفيديف مف الدركس

  .بمتكسطة "الشييد بف زازة مصطفى" بعيف النكيصي التابعة لكالية مستغانـ (؛2019-2020)

 عينة الدراسة األساسية: .6

ناثا( المستفيديف مف الدركس الخصكصية خالؿ  50مف ساسية األتككنت عينة الدراسة  تمميذا )ذككرا كا 

بمتكسطة "الشييد بف زازة مصطفى" بعيف النكيصي التابعة لكالية  (؛2020-2019المكسـ الدراسي )

كىي نفس عينة الدراسة االستطالعية بسبب ظركؼ اإلجراء السابقة الذكر كالمتعمقة بالحجر  ،مستغانـ

 الصحي.

 أدوات الدراسة األساسية: .7

 يستعمؿ في الدراسة األساسية استبيانيف كىما كاآلتي:

 فقرات أماـ كؿ فقرة خياريف )نعـ( أك )ال(. 10يتككف مف : وصيةأهمية الدروس الخصاستبيان  . أ

البيئة أبعاد:  ثالثةفقرة مكزعة عمى  35يتككف مف : االتجاهات نحو التعميم النظامياستبيان  . ب

 .(فقرة 11) المقررات الدراسية(، فقرة 12) طرؽ كاستراتيجيات التدريس(، فقرة 12) الصفية

 في الدراسة الميدانية:األساليب اإلحصائية المتبعة  .8
 IBM)( 20تمت معالجة نتائج الدراسة باالستعانة ببرنامج الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )اإلصدار 

SPSS Statistics 20) :باستخداـ الباحث مجمكعة مف األساليب اإلحصائية التالية 
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تحديد مستكل أىمية استخدمتيما الباحثة مف أجؿ المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري:  .أ 

 الدركس الخصكصية بالنسبة لممتعمميف.

طبيعة اتجاىات المتعمميف لمتعرؼ عمى  لعينة كاحدة"ت" اختبار  ةالباحث تاستخدم اختبار "ت": .ب 

 المستفيديف مف الدركس الخصكصية نحك التعميـ النظامي.

لمتعرؼ عمى العالقة بيف معامؿ االرتباط بيرسكف  ةالباحث تاستعمم معامل االرتباط بيرسون: .ج 
 أىمية الدركس الخصكصية بالنسبة لممتعمميف كاتجاىاتيـ نحك التعميـ النظامي.



 
 

 امسإمفصل إخل

 غرض ومناكشة نتاجئ إدلرإسة إمليدإنية
 تمهيد

 األولىأوال: عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية 
 ثانيا: عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثانية
 ثالثا: عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة

 خاتمة
 االقتراحات

 قائمة المراجع
 المالحق
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      تمهيد:

نعرض مف خالؿ ىذا الفصؿ النتائج الخاصة بالفرضيات، كذلؾ لمتعرؼ عمى مستكل أىمية الدركس      

الخصكصية بالنسبة لممتعمميف، كطبيعة اتجاىاتيـ نحك التعميـ النظامي ثـ العالقة بيف تمؾ األىمية كىذه 

سابقة كاألدب النظرم االتجاىات، كبعد عرض النتائج نقـك بمناقشتيا كتفسيرىا في ضكء الدراسات ال

 المتعمؽ بمكضكع الدراسة.

 األولىالنتائج الخاصة بالفرضية وتفسير : عرض ومناقشة أوال

"تكجد عالقة ارتباط سمبية بيف أىمية الدركس الخصكصية بالنسبة لممتعمميف كاتجاىاتيـ  نص الفرضية:

 نحك التعميـ النظامي".

لإلجابة عف ىذه  (IBM SPSS Statistics 20) 20رقـ  بعد استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية اإلصدار

استبياف الدركس ( عمى 50عمميف )ف=تالفرضية تـّ حساب معامؿ االرتباط بيرسكف بيف درجات الم

، فكانت النتائج كما ىك مكضح في استبياف االتجاىات نحك التعميـ النظاميكدرجاتيـ عمى  الخصكصية

 الجدكؿ اآلتي:

أىمية الدركس الخصكصية بالنسبة لممتعمميف كاتجاىاتيـ يبيف معامؿ االرتباط بيف (: 15الجدول رقم )

 .نحك التعميـ النظامي

أىمية الدركس الخصكصية معامؿ االرتباط بيف  
 كاالتجاىات نحك التعميـ النظامي

 قيمة االحتماؿ

Sig.(bilatérale) 

 0.645 -0.067 أىمية الدركس الخصكصية
 

( بيف أىمية الدركس -0.067أف ىناؾ ارتباط سالب ) (15رقـ )مف خالؿ نتائج الجدكؿ يتضح 

الخصكصية بالنسبة لممتعمميف كاتجاىاتيـ نحك التعميـ النظامي، كما يالحظ أف قيمة االحتماؿ  
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Sig.(bilatérale)  كبالتالي فإننا نقبؿ الفرض العدمي  5%كىي أكبر مف مستكل المعنكية  0.645تساكم

نرفض الفرض البديؿ القائؿ بأف عالقة االرتباط بيف أىمية الدركس الخصكصية بالنسبة لممتعمميف ك 

 كاتجاىاتيـ نحك التعميـ النظامي تختمؼ عف الصفر أم أف عالقة االرتباط معنكية.

عمى  كتفسر ىذه النتيجة حسب ما يتداكلو المتعمميف المستفيديف مف الدركس الخصكية مف ثناء

في الدركس الخصكصية أكثر منيـ في التعميـ النظامي، كىذا بداعي أف معمـ التعميـ النظامي ال أساتذتيـ 

ال يبالي بإجابات أغمب المتعمميف أك كما  ؛يستطيع التحكـ في نظاـ القسـ كليس متمكنا مف المادة العممية

تماـ حصتو الدراسية كفقط عمى عكس معمـ الدركس  ،تساؤالتيـ كيكتفي بالرد عمى التالميذ النجباء كا 

يصاليا لممتعمـ بكؿ الطرائؽ كالكسائؿ كالتسييالت؛  الخصكصية الذم يعمؿ جاىدا عمى تبسيط المعمكمة كا 

الدركس الخصكصية عمى  يحبذكف المجكء إلىككذا اعتماده مختمؼ المراجع، كىك ما يجعؿ المتعمميف 

الدراسي السنكم كالمنياج المدرسي كيعمؿ  الرغـ مف أف معمـ التعميـ النظامي يتبع ما جاء في المقرر

( التي ىدفت 2017كنجد ىذا في دراسة درار )، مية التي يحتكييا الكتاب المدرسيعمى تبسيط المادة العم

، ب المدرسي في مناىج الجيؿ الثانيإلى الكشؼ عف اتجاىات أساتذة التعميـ االبتدائي نحك مضمكف الكتا

اتجاىات ايجابية نحك مضمكف الكتاب المدرسي في  ليـتعميـ االبتدائي تكصمت إلى أف أساتذة ال  كالتي

 مناىج الجيؿ الثاني.

إذف بالرغـ مف أف المعمميف ليـ تكجيات إيجابية نحك مضمكف الكتاب المدرسي إال أف المتعمـ 

  رغـ مجانية التعميـ النظامي. ،يبقى منحازا نحك الدركس الخصكصية
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 الثانيةتفسير النتائج الخاصة بالفرضية مناقشة و : عرض و ثانيا

 "لمدركس الخصكصية مستكل مرتفع مف األىمية لدل المتعمميف" نص الفرضية:  

؛ حيث تأخذ اإلجابة بػ 10بما أف عدد الفقرات في االستبياف المتعمؽ بالدركس الخصكصية ىك 

 كما يمي: كؿ مستكل فنقـك بحساب قيمة؛ 00تأخذ القيمة  "ال"كاإلجابة بػ  01القيمة  ""نعـ

10  ÷3  =3933. 

 كمنو نحصؿ عمى المستكيات التالية:

 ( مستكل مرتفع.10 - 6.68)، ( مستكل متكسط6.67 – 3934)، ( مستكل منخفض3933 – 0)

يمكننا  مامف خاللي فكالذي المحسكبيف،كالجدكؿ التالي يبيف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم 

 .الدركس الخصكصية بالنسبة لممتعمميفتحديد مستكل أىمية 

 ىمية الدركس الخصكصيةأالمتكسط كاالنحراؼ المعيارم كتحديد مستكل يبّيف : (16الجدول رقم )

 المستكل االنحراؼ المعيارم المتكسط العينةحجـ  المتغير

 مرتفع 1985 8982 50 الدركس الخصكصية

 

( كىي تنحصر 8.82، نجد أف قيمة المتكسط الحسابي تقدر بػ )(16رقـ )مف خالؿ نتائج الجدكؿ 

(، كبالتالي يمكننا القكؿ بأف لمدركس الخصكصية مستكل مرتفع مف 10 -6.68ضمف المستكل المرتفع )

 األىمية بالنسبة لممتعمميف المقبميف عمييا.

"أنو تقدـ ( 2003بكبكرم ) حيث يقكؿانتشار ظاىرة الدركس الخصكصية  ىذه النتائج تؤكد مدل

لى اكتظاظ  تبريرات كثيرة النتشار ىذه الظاىرة، حيث يقاؿ أف ذلؾ راجع إلى ضعؼ ركاتب المدرسيف، كا 
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الفصكؿ بالتالميذ، كغياب تدريسات فعالة لمختمؼ المكاد الدراسية، ككثافة المناىج كخطتيا أك طكؿ 

 .المقررات الدراسية كميكانيكية أساليب االمتحاف.....الخ"

ما يجعؿ المتعمميف يعطكف لمدرس الخصكصية مكانة في حياتيـ التعميمية كييتمكف بيا أكثر، كىذا 

ألف مف خالليا يمكف لممتعمـ أف يكتسب رصيدا معرفيا ال بأس بو أفضؿ مما يكتسبو في المدارس العادية 

 .المكاكبة لمتعميـ النظامي كالبرامج المكثفة

 الثالثة الفرضيةب الخاصةالنتائج  مناقشة وتفسيرو  عرض :الثثا

 ".يحمؿ المتعمميف اتجاىات سمبية نحك التعميـ النظامي" :نص الفرضية

لإلجابة عف ( IBM SPSS Statistics 20) 20بعد استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية اإلصدار رقـ      

ـّ االعتماد عمى نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة ؛ ؛ىذه الفرضية المتعمميف كذلؾ لتحديد طبيعة اتجاىات  ت

 ظيره الجدكؿ اآلتي:ي، كىذا ما المستفيديف مف الدركس الخصكصية نحك التعميـ النظامي

 التعميم النظامي:( يبّين نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاهات نحو 17الجدول رقم )

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي 
 105فرضي لممقياس  المتكسط ال

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية قيمة "ت"

95.42 26.33 2.57 49 0.013 
           

 Sig.(bilatérale)لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ " ت"نالحظ مف نتائج اختبار 

كبالتالي فإننا نقبؿ فرض البحث، كبمقارنة ، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.013تساكم 

االتجاىات استبياف المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف 

كالمقدر  االستبيافأعمى مف المتكسط الفرضي الذم يفرضو ىذا  (95.42)كالذم بمغ  التعميـ النظامينحك 
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 سمبيةيممككف اتجاىات  المستفيديف مف الدركس الخصكصية المتعمميفأف يمكف القكؿ بكعميو  ،(105)بػ 

 التعميـ النظامي.نحك 

إلى تحميؿ النظاـ التربكم ( كالتي ىدفت 2012بمحسيف ) كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة     

كمؤسساتو، كتحميؿ العمميات االجتماعية التي تتـ داخؿ النسؽ التربكم تحميال عمميا كالتدقيؽ في مختمؼ 

كالتي تكصمت إلى العناصر المكضكع مع كصؼ الممارسات الميدانية داخؿ المدرسة االبتدائية الجزائرية، 

نجد المفتشيف الذيف يمثمكف السمطة التنفيذية حسب رأييـ  ىناؾ تفاكت بيف إجابات أفراد العينة حيث أف

أنيـ في كضعية تنفيذ األكامر فقط، كالتي تأتييـ مف السمطة التشريعية كليس لدييـ الحؽ في التعديؿ أك 

الحذؼ، أما المعممكف يشتككف مف تأـز الكضع داخؿ المدرسة، لصعكبة المناىج الدراسية كانعداـ الكسائؿ 

 .لتي تساعد عمى الفيـ كاالستيعاب باإلضافة إلى عدـ رضاىـ عمى عممية التككيفالتعميمية ا

عدد األستاذ بذاتو يعاني كثافة البرامج التعميمية كضيؽ الكقت ناىيؾ عف الفائض في كما أف      

دـ ىذا التجمع اليائؿ لممتعمميف داخؿ الصؼ الدراسي يؤدم بالمعمـ إلى ع؛ التالميذ في الحجرة الدراسية

االىتماـ أكال بجانب الفركؽ الفردية كاالىتماـ بإكماؿ البرنامج الدراسي نظرا لمضغكطات مف طرؼ 

 السمطات العميا التي ىميا الكحيد ىك البرنامج كليس المتعمـ.

إلى البحث عف مزاكلة الدركس الخصكصية  -إف لـ نقؿ أغمبيـ-كىذا ما يدفع ببعض المتعمميف 

مما أدل إلى امتالكيـ اتجاىات سمبية نحك التعميـ كالنفكر عف التعميـ النظامي الذم تسيره القكانيف، 

  النظامي.
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 : خاتمة
لمعممية التعميمية  الميددات أكبر مف الجزائرم المجتمع داخؿ الخصكصية الدركس ظاىرة تعتبر    

ـ تقـ الكزارة بأم مجيكد يذكر لمحد مف تمؾ الظاىرة، بؿ إنيا ىي ل -كرغـ خطكرة ىذا الداء- التعممية

التي نالت مف الكزارة، حيث أصبحت تشكؿ تعميما مكازيا يبتدئ بعد انتياء اليـك الدراسي في التعميـ 

اديا كثيرا لألسرة كما أنو مكمؼ م ،النظامي. كقد ضرب ىذا الداء مختمؼ مراحؿ التعميـ األساسي كالثانكم

 . جزائريةال

بشكؿ مذىؿ كمحير خالؿ السنكات خالؿ العشر السنكات  الماضية، الدركس الخصكصية  كيعكس انتشار

مدل فشؿ المنظكمة التربكية كاإلصالحات الجارية التي صارت في قفص االتياـ ... فعندما نعكد قميال 

اعد نفسو بالدركس الخصكصية، كمع ذلؾ فإنو خمؽ ف جيؿ المدرسة القديمة لـ يكف يسأإلى الكراء نجد 

معو ظاىرة الدركس الخصكصية بشكؿ  تأف جيؿ اإلصالحات انتشر  راالستثناء بالمستكل العممي، غي

 ، مما أثر عمى مدل نجاعة التعميـ النظامي في تصكر المتعمميف كأسرىـ.رىيب

 الظاىرة ىذه تقنيفركرة التعجيؿ في ىذا ما يفرض عمى القائميف عمى شؤكف التربية كالتعميـ إلى ض

 مراقبتيا مع عمييا السيطرة بغية عمييا الشرعية إلضفاء

 االقتراحات:
 :انبثقت عمى ضكء نتائج الدراسة االقتراحات التالية

تكفير البيئة الدراسية المالئمة التي تسيؿ عمى التمميذ التركيز كسيكلة االستيعاب، التي ضركرة  -

 الخصكصية خارج المؤسسة التربكية.ف الدركس عتغنيو 

كف مقدمة مف طرؼ المدرس دكف مقابؿ تك عمى أف ،ضركرة االىتماـ بالدركس الخصكصية -

 في المؤسسة التربكية في إطار الحجـ الساعي األسبكعي. مادم



 
 

كامئة إملرإجع
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 قائمة المراجع:

مركز دراسات القاىرة )مصر(: (، مفيـك االتجاه، ب.تسياـ ) كامؿ محمد ،إبراىيـ -

 ة.كبحكث المعكقي

(، أسس البحث العممي إلعداد الرسائؿ الجامعية، 2010إبراىيـ، مركاف عبد المجيد ) -

 عماف، مؤسسة الكراؽ لمنشر. 

، النظاـ التعميمي االبتدائي بيف النظرم كالتطبيقي، (2012) رحكم عباسية ،بمحسيف -

 .جامعة كىراف، دكتكراه مذكرة

دكر المرشد النفسي في تعديؿ اتجاىات أساتذة  (،2017) كعامر مصفح ،بمعياشي -

التعميـ االبتدائي نحك دمج ذكم احتياجات الخاصة ببعض المدارس العادية، مذكرة تخرج 

 .جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، ترماس

(، الدركس الخصكصية كاستيعابيا داخؿ 2017) ديدة، بغداد كمخمكؼ، بشير بف -

 .31المؤسسة التربكية، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، العدد 

الدركس الخصكصية كتأثيرىا عمى التحصيؿ  (،2014) بف زاؼ، جميمة كشرقي، رحيمة -

 .جامعة كرقمة ،الدراسي إلى تالميذ مرحمة البكالكريا، مذكرة ت ليسانس

(، الدركس الخصكصية قراءة تربكية في األسباب كاآلثار، 2019بف سماعيؿ، فاطمة ) -

 .2/2019مجمة أفاؽ عممية، العدد 

دار  مصر: (، عمـ النفس االجتماعي،1999السيد كعبد الرحمف، سعد ) ، فؤادالبيي -

 .الفكر العربي

 .دار الثقافة المغرب: (، قضايا تربكية ،2003مد )حبك بكرم، م -
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(، التربية كقضايا المجتمع المعاصرة في التربية كالمجتمع، 2007حساف، محمد حسف ) -

 .دار الجامعة الجديدة مصر:

االجتماع، مجمة جامعة دمشؽ،  ـتجاىات مف منظكر عم(، اال2012حسف، صديؽ ) -

 .4+3العدد ، 28 المجمد

(، االتجاىات النفسية كاالجتماعية أنكاعيا كمدخؿ لقياسيا، 2010عماشة سناء ) ،حسف -

 مصر.

 بيركت )لبناف(:(، الصحة النفسية في المؤسسات التربكية، 2003مد زيداف )ححمداف، م -

 .منشكرات الحمبي الحقكقية

اتجاىات أساتذة التعميـ االبتدائي نجك مضمكف الكتاب المدرسي  (،2017) ار، منيرةدر  -

التربية المدنية لمسنة الثانية  -التربية اإلسالمية –المغة العربية  في مناىج الجيؿ الثاني:

،  مف التعميـ االبتدائي نمكذجا، مذكرة ماستر جامعة عبد الحميد ابف في تعميمية العمـك

 .انـمستغ–باديس 

دار مصر: (، عمـ النفس االجتماعي، أسسو كتطبيقاتو، 2005دركيش، زيف العابديف ) -

 .الفكر العربي

، سمية كالعقكني، ذىيبة - الدركس الخصكصية كعالقتيا بالتحصيؿ  (،2015) زقـك

 .مذكرة ليسانس، جامعة سعيدة الدراسي لدل طمبة البكالكريا،

النظاـ التربكم كاإلصالح في الجزائر، مذكرة  (،2019) سائبي، بدرة كبممختار، اسمياف، -

 ليسانس، جامعة عبد الحميد ابف باديس.

 (، معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية، القاىرة.2003شحاتة، حسف كآخركف ) -
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اتجاىات الطمبة نحك أساليب التقكيـ  (،2016) طمحة، سمية كبكخرص، فتيحة -

 .الجامعي، مذكرة ليسانس، جامعة سعيدة

 .(، القياس النفسي بيف النظرية كالتطبيؽ2009لرحمف، سعد )عبد ا -

دار  مصر:(، اإلدارة المدرسية في عصر العكلمة، 2014عبد المجيد طو، راضي ) -

 .الفكر العربي

المفتشية العامة لمبيداغكجيا، الجزائر: ( ىيكمة النظاـ التربكم، 2016العياشي، صالح ) -

 .مديرية التككيف

الدركس الخصكصية في مرحمة الثانكم الكاقع األسباب، مذكرة  (،2019) عيساكم، كيزة -

 .ـ بكاقيأماستر جامعة 

دار  بيركت )لبناف(:(، عمـ النفس االجتماعي، ب.تعبد الرحمف )محمد العيسكم،  -

 .النيضة العربية لمنشر كالتكزيع

 دارالرياض )السعكدية(: االتجاىات النفسية،  (،2007الغرباكم، محمد عبد العزيز ) -

 .اجناديف لمنشر كالتكزيع

نجاز، اتجاىات نحك مادة الرياضيات كعالقتيا بالدافعية لإل (،2015) قبابي، تكاتي -

 .جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، مذكرة ماجستير

الدركس الخصكصية لمادة المغة العربية في مرحمة التعميـ  (،2017) كرغمي، سياـ -

 .جامعة بكمرداس، المتكسطة في الجزائر السنة الرابعة نمكذجا، مذكرة ماستر

دار الجزائر: دكاتو، أ(، أساسيات القياس النفسي كتصميـ 2012معمرية، بشير ) -

 .الخمدكنية لمنشر كالتكزيع
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تجاىات الطمبة الجامعييف نحك مريض ا (،2016) مناعي، سناء كبزازم، إنصاؼ -

 .السيدا، مذكرة ماستر، جامعة قالمة

الدركس الخصكصية في مادة الرياضيات كمدل تأثيرىا عمى  (،2013) نحكؿ، فايزة -

عبد الحميد  التحصيؿ الدراسي لدل تالميذ السنة الرابعة متكسط، مذكرة ماستر جامعة

 .ابف باديس

ع نحك منظكمة تربكية تنمي إبداع المتعمـ في مكضك  (،2015) نعمكف، عبد السالـ -

 .جامعة سطيؼ، دكتكراه مذكرةضكء بيداغكجية المقاربة بالكفاءات ، 

 عماف )األردف(:(، القياس كالتقكيـ في التربية كعمـ النفس، 2007حمد يعقكب )أالنكر،  -

 .الجنادرية لمنشر كالتكزيع

اتجاىات أساتذة التعميـ المتكسط نحك اإلصالح التربكم في  (،2011) ىياؽ، ابراىيـ -

 .جامعة قسنطينة ،مذكرة ماجستير الجزائر،

( النظاـ التربكم في الجزائر، المعد الكطني لتككيف ب.تكزارة التربية الكطنية ) -

 مستخدمي التربية كتحسيف مستكاىـ، الجزائر.



 

 إملالحق
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 قائمة اسمية لألساتذة المحكميف(: 11الممحق رقم )

 المؤسسة األصمية الرتبة االسم والمقب الرقم
 مستغانـ- جامعة عبد الحميد ابف باديس (أ)ة محاضر  ةأستاذ قكعيش مغنية 11
 مستغانـ- جامعة عبد الحميد ابف باديس )ب( محاضر أستاذ عميميش فمة 1
 مستغانـ- جامعة عبد الحميد ابف باديس )ب( أستاذة محاضرة عباسة أمينة 2

 مستغانـ- جامعة عبد الحميد ابف باديس )ب( أستاذ محاضر بكرزؽ يكسؼ 3
 جامعة عبد الحميد ابف باديس (أ) أستاذ مساعد بكثميجة رمضاف 4
 عميـ االبتدائيتمفتش ال محمكدم محمد 5

 تخصص لغة عربية
 مستغانـ -( 04مقاطعة عشعاشة رقـ )

 عميـ االبتدائيتمفتش ال بمقاسمي بكعبد اهلل 6
 تخصص لغة عربية

 مستغانـ - (01مقاطعة عشعاشة رقـ )
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 ىمية الدركس الخصكصيةأاستبياف (: 12الممحق رقم )
 :أعزائي التالميذ
 ... تحية طيبة كبعد

أضع بيف أيديكـ ىذا االستبياف الذم يتضمف مجمكعة مف الفقرات التي تصؼ مدل أىمية الدركس الخصكصية 
في المكاف الذم )×( بالنسبة إليكـ كدكاعي إقبالكـ عمييا، أرجك منكـ قراءة كؿ فقرة منيا بدقة، ثـ كضع إشارة 

 تعتقدكف بأنو ينطبؽ عميكـ )نعـ أك ال(.
كما أرجك منكـ اإلجابة عمى جميع الفقرات كأف ال تترككا أم فقرة بدكف إجابة، عمما بأنو ليس ىناؾ إجابات 

 صحيحة كأخرل خاطئة، كلف تستخدـ ىذه البيانات إال لغرض البحث العممي فقط. 
 المناسب:  ( في المكاف)×ضع إشارة 

 :     ذكر         أنثىالجنس
 السنة الثانية متكسط       السنة الثالثة متكسط       السنة األكلى متكسط       المستكل الدراسي: 

 السنة الرابعة متكسط  

 ال نعم الفقرات الرقم
 ... ... صعكبة فيمؾ كاستيعابؾ لبعض المكاد الدراسية دفعؾ لإلقباؿ عمى الدركس الخصكصية 01
 ... ... كبيرة بالنسبة إليؾلمدركس الخصكصية أىمية  02
 ... ... تزيد الدركس الخصكصية مف ثقتؾ بنفسؾ 03
 ... ... القسـمالئؾ في تتنافس بجّدية مع ز الدركس الخصكصية جعمتؾ  04
 ... ... تزيد الدركس الخصكصية مف دافعيتؾ لمتعمـ 05
 ... ... لمدركس الخصكصية ساعدؾ في فيـ كحؿ الكاجبات المنزلية بسيكلة كيسر تمقيؾ 06
 ... ... الكقت الذم تقضيو في الدركس الخصكصية لو أىمية بالغة في حياتؾ الدراسية 07
 ... ... أصبحت ال تستطيع التخمي عف الدركس الخصكصية 08
 ... ... الكضعيات التعممية باستقالليةتساعدؾ الدركس الخصكصية عمى التعمـ الذاتي كحؿ  09
 ... ... تساعدؾ الدركس الخصكصية عمى التحصيؿ كالتعمـ السريع 10
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 االتجاىات نحك التعميـ النظامياستبياف (: 13الممحق رقم )
 ... تحية طيبة كبعد :أعزائي التالميذ

 بيف أيديكـ ىذا االستبياف الذم يتضمف مجمكعة مف الفقرات التي تقيس اتجاىاتكـ نحك التعميـ النظامي. أضع
حاكلكا أف تختاركا لكؿ فقرة إجابة كاحدة ما تركنو مناسبا مف بدائؿ األجكبة الخمسة )أكافؽ بشدة، أكافؽ، محايد، 

حيحة كأخرل خاطئة؛ فاإلجابة الصحيحة ىي التي ال أكافؽ، ال أكافؽ بشدة(، مع العمـ أنو ال تكجد إجابة ص
أماـ اإلجابة التي )×( فقط ضعكا عالمة تقدكف أنيا صحيحة مف كجية نظركـ؛ تناسبكـ كتتناسب مع رأيكـ، كتع

 تمثؿ رأيكـ بالفعؿ أك ما تركنو مناسبا.
 كنحيطكـ عمما أف ىذه المعمكمات لف تستخدـ إال لغرض البحث العممي فقط.

 المناسب:  ( في المكاف)×ضع إشارة 

 الفقرات الرقـ
أكافؽ 
 بشدة

 محايد أكافؽ
ال 
 أكافؽ

ال أكافؽ 
 بشدة

 ... ... ... ... ... أتضايؽ أثناء كجكدم بالمتكسطة 01
 ... ... ... ... ... أشعر أف طرؽ التدريس التي يستخدميا األساتذة مممة 02
 ... ... ... ... ... لالمتحاناتتعبني أثناء المراجعة تُ  كثرة الدركسأرل بأف  03
 ... ... ... ... ... أنزعج مف مدير المتكسطة كالعامميف معو 04
 ... ... ... ... ... ال تساعدني طرؽ التدريس المستخدمة عمى الفيـ التاـ لمدركس 05
 ... ... ... ... ... حصص إضافيةإلى أرل أف بعض المكاضيع الدراسية معقدة تحتاج  06
 ... ... ... ... ... عند ذىابي إلى المتكسطة ذمرأشعر بالتَّ  07
 ... ... ... ... ... في القسـأجد متعة في إعاقة سير الحصص  08
 ... ... ... ... ... أشعر بالممؿ عند قراءتي لمكتب المدرسية 09
 ... ... ... ... ... أحاكؿ التغيب عف المتكسطة كمما أتيحت لي الفرصة لذلؾ 10
 ... ... ... ... ... أشعر بالممؿ خالؿ الحصص الدراسية 11
 ... ... ... ... ... أفضؿ االعتماد عمى كتب كمصادر خارجية تسيؿ عممية الفيـ 12
 ... ... ... ... ... أنزعج مف الذىاب إلى المكتبة في حصة الفراغ 13
 ... ... ... ... ... أشعر أف النشاطات المدرسية مضيعة لمكقت 14
 ... ... ... ... ... أشعر أنو مف الصعب فيـ بعض المكضكعات الدراسية 15
 ... ... ... ... ... أشعر أف بعض األساتذة يسببكف لي كراىية المتكسطة 16
 ... ... ... ... ... أفضؿ الخركج مف الحصص الدراسية لممارسة األلعاب الرياضية 17
 ... ... ... ... ... ال يساعد عمى الفيـ الجيد الكتاب المدرسيأف التزاـ األساتذة بمحتكل  أرل 18
 ... ... ... ... ... أشعر باالرتياح عندما يغيب بعض األساتذة 19



45 
 

 الفقرات الرقـ
أكافؽ 
 بشدة

 محايد أكافؽ
ال 
 أكافؽ

ال أكافؽ 
 بشدة

 ... ... ... ... ... أتجنب المشاركة فيما يدكر في الحصة مف نقاش كحكار 20
 ... ... ... ... ... الدراسية يقمص مف عدد التماريف التطبيقية كثرة المكاضيعأشعر أف  21
 ... ... ... ... ... حتى نياية الدكاـ تكسطةأشعر بالممؿ إذا بقيت في الم 22
 ... ... ... ... ... أثناء الحصص الدراسيةتعجبني إثارة المشكالت  23
 ... ... ... ... ... أرل أف بعض الدركس يشكبيا الغمكض كالتعقيد 24
 ... ... ... ... ... أجد صعكبة في االلتزاـ بالنظاـ المدرسي 25
 ... ... ... ... ... أشعر بأف مناقشة أفكار األستاذ مضيعة لمكقت 26
 ... ... ... ... ... غير مشكقة التي أدرسياأف بعض المكاضيع بأرل  27
 ... ... ... ... ... أشعر أف القكانيف المدرسية تعيؽ حريتي 28
 ... ... ... ... ... أرل أف ما يقدمو األستاذ أثناء الحصص غير كاؼ لمفيـ كاالستيعاب 29
 ... ... ... ... ... لممناقشة كالحكارتيح الفرصة تُ الدراسية ال  المكاضيع كثرةأشعر أف  30
 ... ... ... ... ... أتحمس عند اقتراب مكعد العطؿ الفصمية 31
 ... ... ... ... ... الدركس بأساليب غامضة ال تساعد عمى الفيـ كفأرل بأف األساتذة يشرح 32
 ... ... ... ... ... أرل أف الدركس غير مترابطة مع بعضيا البعض 33
 ... ... ... ... ... أشعر بالممؿ عند دخكؿ المتكسطة 34
 ... ... ... ... ... أسئمة إلحراج الطمبةبعض أرل بأف األساتذة يطرحكف  35
 ... ... ... ... ... فيـ بعض المكاضيع التي أدرسيا أجد صعكبة في 36
 

 


