


 

 
 

 

 

 

 

ٔؾّذ هللا ٚٔشىشٖ ػٍٝ رٛف١مٗ ٌٕب فٟ إػذاد ػٍّٕب ٘زا، ٚأرٛعٗ فٟ ٘زا اٌّمبي 

 ثزمذ٠ُ أعّٝ ػجبساد اٌشىش ٚاٌزمذ٠ـــــش  

ػٍٝ رٛع١ٟٙ ثبٌشأٞ اٌغذ٠ذ  ذ" اٌزٟ أششف ِغب٘ذ ؽٕبْ " ح اٌّششفخٌألعزبر

 ٚإٌظ١ؾخ اٌم١ّخ ألط١ٍخ إٌٝ عٕٟ صّبس ٘زا اٌجؾش اٌم١ُ.

ٚاالعزّبػ١خ االٔغب١ٔخ اٌؼٍَٛ ش خبطخ ٌىً اعبرزح و١ٍخوّب أٚعٗ رؾ١خ رمذ٠ 

، ٚإٌٝ وً ِٓ لذَ ٠ذ اٌّغبػذح ِٓ لش٠ت أٚ ثؼ١ذ  فٟ إٔغبص ٘زا اٌؼًّ ٚإٌٝ وً 

األطذلبء.
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ٍُٛا  لبي هللا رؼبٌٝ "  َّ ًِ اْػ لُ َْ  فََغ١ََشٜ هللّاُ َٚ ُٕٛ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ا َٚ َسُعٌُُٛٗ  َٚ  ُْ ٍَُى َّ  "َػ

                                                       

 طذق هللا اٌؼظ١ُ                                                      

 أ٘ذٞ اعزٙبدٞ ٘زا ٚػٍّٟ إٌٝ:

 أٔجغ ص٘شح رفزؾذ فٟ ٘زا اٌٛعٛد، وج١ش إٌٝ أٌّغ  صّشح عٙذٞ إٌٝ

 رسح ؽزفذ ٌٙب اٌؼ١ْٛ، إٌٝ اٌزٟ رظً ٔظشارٙب ٚطٛسرٙب رشافمٕٟ،

ِٓ أفؼذ ؽٕبٔٙب ػ١ٍب دْٚ أْ رجبٌٟ ٚعٙشد ا١ٌٍبٌٟ، إٌٝ ِٓ ػٍّزٕٟ أْ اٌؾ١بح 

 اٌؼطبء لجً أْ رىْٛ أخز إ١ٌه " أِٟ اٌغب١ٌخ" 

اٌؼبٌٟ ٚفخشٞ ٚاػزضاصٞ، ِٓ وبْ  إٌٝ أ١ِش لٍجٟ ٚٔٛس ػ١ٕٟ طبؽت اٌشأْ

عجت ٚعٛدٞ، إٌٝ ِٓ ػٍّٕٟ أْ اٌؾ١بح وفبػ، إٌٝ ١٘جخ لٍجٟ، إٌٝ أصٕٝ عٙٛدٖ 

 ٚع١جٗ ألطً إٌٝ ٘زا اٌّغزٜٛ إٌٝ "أثٟ اٌؾْٕٛ"

 إٌٝ أؽ١ت ٔؼّخ أ٘ذا٘ب هللا ٌٟ ِٓ أظٙشٚ ٌٟ عّبي اٌؾ١بح 

 إخٛرٟ ٚأخٛارٟ ٚع١ّغ اٌؼبئٍخ ٚإٌٝ طذ٠مبرٟ.

 فبؽّخ اٌض٘شح                                                    
 

 

 

 



 

 
 

 ملخــص:

تيدؼ الدراسة إلى كشؼ عف أثر االصالحات التربوية عمى الميارات االتصالية لتالميذ الطور 
االبتدائي مف وجية نظر المعمميف ومف خالؿ الدراسة ثـ االعتماد عمى منيج المسح المدرسي 

والمالحظة لجمع البيانات حيث تـ تطبيؽ البحث في ابتدائية بالبشير حمو في واستخدمت أداة المقابمة 
 .9191أوت  92إلى غاية  9172نوفمبر  71الفترة الممتدة مف 

  :وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا 

مستوى أف االصالحات التربوية تمثمت في إعادة بناء األنظمة التعميمية مف خالؿ التغير عمى  -
 البنية المدرسية ككؿ.

كما أسفرت الدراسة عمى انعكاس االصالحات التربوية بالسمب أكثر مف االيجاب عمى مستوى  -
 المطموب منيا إصالحو. فالتالميذ وىذا ألنيا أعدت في ظروؼ استعجالية فيي لـ تراعي ما كا

والتمميذ مف جية ومف جية إف االصالحات التربوية لـ تؤثر عمى العالقة التواصمية بيف المعمـ   -
أخرى لـ تساىـ في اكتساب وتعزيز الميارات لدى التمميذ مف جية  نظر المعمميف وىذا نظرا 

 لغياب التوازف بيف ميارات وقدرات التمميذ وبيف ماجاءت بو مف جديد .

 وتشير النتائج أيضا أف االصالحات التربوية تحمؿ في طياتيا السمب وااليجاب وبالتالي أثرت -
يجابا.      عمى ميارة القراءة لدى التالميذ سمبا وا 

 
 

The study aims to reveal the effect of educational reforms on the communication 
skills of primary school pupils from the teachers' point of view and through the 
study and then relying on the school survey curriculum. The interview and 
observation tool was used to collect data. August 25, 2020. 
• The study found a set of results, the most important of which are: 
- The educational reforms represented in rebuilding the educational systems 
through change in the school structure as a whole. 
- The study also resulted in educational reforms being reflected more negatively 
than positively at the level of students. This is because it was prepared in urgent 
circumstances, as it did not take into account what was required of it to reform. 
- The educational reforms did not affect the communicative relationship between 
the teacher and the student on the one hand, and on the other hand did not 
contribute to the acquisition and enhancement of the pupil’s skills from the 
teachers ’point of view, and this is due to the absence of a balance between the 
pupil’s skills and abilities and what was brought about again. 

- The results also indicate that educational reforms carry negative and 
positive folds, and thus have affected students' reading skills, negatively and 
positively.  
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 مقدمة
 

 



 :ِمذِخ
 

 أ 
 

  :مقدمة
يعتبر االصالح التربوي أداة لمواجية التحديات عمى كافة المستويات مف خالؿ 

كثر مف جانب أبذؿ جيود بغرض إحداث تغييرات جوىرية في السياسات التربوية تشمؿ 

نتائج المعمميف والمتعمميف وتحقيؽ حداث تغيير إيجابي في إفي العممية التربوية ومحاولة 

داء المدرسي وتوعية النتائج التربوية وقيمة المعارؼ تطور ممموس في مستوى األ

فضؿ وبيذا فإف عممية ىدافو التغير فيو األأوالميارات المبرمجة لمتعمـ فيو يتضمف في 

رة عمى ىي معالجة عممية ومتأنية لمختمؼ المشاكؿ الطارئة والثامنة والمؤث اإلصالح

سيرورة التربوي وىو بيذا ال يشفي بالمعالجة السطحية لممشاكؿ التربوية بؿ ينبغي كما 

عماؽ التكويف الخاص بالمجتمع ليكشؼ عوامؿ أفي  صو غف يأمر لذلؾ األ ستدعىا

خرى قد ال تأخذ في الحسباف ولكنيا مع ذلؾ تؤثر تأثيرا بميغا في تحقيؽ األىداؼ أ

 .المرجوة

تأثير االصالحات التربوية  كيفيةسنحاوؿ مف خالؿ ىذه الدراسة التعرؼ عمى  

وعميو جاءت دراستا عبر مف وجية نظر المعمميف عمى الميارات االتصالية لدى التالميذ 

 نضمف دراسة: الفصؿ االوؿ: الجانب المنيجي :ثالث فصوؿ موضحة كاآلتي

الموضوع  ختياراسباب أوالفرضيات و  توالتساؤالودراسات سابقة واإلشكالية  ستطالعيةا

  .ىداؼ الدراسة والمفاىيـ والمصطمحاتأوأىمية الدراسة و 

وؿ اإلصالحات التربوية حيث تضمف فصميف الفصؿ األ :الفصؿ الثاني: الجانب النظري

سباب االصالح التربوي أتطرقنا الى ماىية االصالح التربوي والمفاىيـ المرتبطة بو و 



 :ِمذِخ
 

 ب 
 

ما الفصؿ الثاني ميارات التواصؿ فتطرقنا إلى ميارة االستماع أمراحمو وأىميتو وآلياتو و 

  .ميارة القراءة والكتابة والتحدثو 

عرض وتحميؿ نتائج الدراسة والنتائج لمدراسات تضمف  اإلطار الميدانيالفصؿ الثالث: 

 العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الول الفصل
 اإلطار المنيجي
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 الدراسة االستطالعية: -1

الدراسة االستطالعية ليا أىمية كبيرة حيث تساعد الباحث عمى ضبط إشكالية البحث 
إلى معرفة فيـ مجتمع البحث وليذا  وفرضياتو فيي دراسة أولية لمعمؿ الميداني تيدؼ

 قمنا بيذه الدراسة عف طريؽ االلتحاؽ بالمدرسة وقررنا فييا القياـ بالعمؿ الميداني.

 مكان ومدة الدراسة االستطالعية:*

مسكف  611أجرينا الدراسة االستطالعية بالمدرسة االبتدائية " بمبشير حمو" الواقعة بحي 
 خروبة والية مستغانـ.

، حيث قمنا باالتصاؿ مع 2119ديسمبر  19إلى  15دراسة لمدة أسبوع مف دامت ال 
لذي قاـ ببرمجة مقابالت مع المعمميف والتي تمحورت حوؿ طبيعة اإلصالحات المدير ا

التربوية وفيما تجمت ومدى توافقيا مع مستوى التمميذ وتأثيراتيا عمى الميارات االتصالية 
 ييـ المعمميف لميارات التواصؿ لدى تالميذىـ.لديو وأيضا حوالنا معرفة أراء وتق

 : مف بيف النتائج المتوسؿ إلييا: نتائج الدراسة

  تـ االعتماد عمى مناىج وبرامج جديدة وىذا  2114-2113اإلصالحات التربوية لسنة
 ما أدى إلى كثرة الحصص والنشاطات في مقابؿ ضيؽ الوقت المخصص ليا.

  والمناىج المعتمدة في اإلصالحات التربوية معقدة نوعا ما وال أكد المعمميف أف البرامج
 يتماشى مع قدرات التمميذ.

 شابية:مالدراسات السابقة وال-2

عوائؽ اإلصالحات التربوية وتأثيرىا عمى المنظومة التربوية  المعنونة بػ:الدراسة الولى: 
مة البحث في: ماىي وتمثمت مشك الباحثتاف حناف بف عمراف وأماؿ بف عطية الجزائرية

عمى المنيج  ت الباحثتافعوائؽ اإلصالح في المنظومة التربوية الجزائرية؟ بيا اعتمد
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الوصفي وعمى أداة االستمارة حيث ىذه الدراسة عمى العينة القصدية مف مجتمع بحيث 
 المتمثؿ في مدرسيف في بعض ابتدائيات الجمفة والتي توصمتا إلى نتائج التالية:

 في فيـ بعض بنود اإلصالحات مما أثر عمى أداء المعمـ داخؿ الصؼ. وجود صعوبة 
  وال تخدـ مصالح التمميذ وخاصة في المرحمة اإلصالحات المطبقة غير مدروسة

 االبتدائية.
  التناقض في ىذه اإلصالحات مف حيث أف المعمميف المتكونيف قديما ال يمكنيـ تغير

 أكثر مما أحدثت إصالًحا.الطريقة الجديدة عمما أنيا أحدثت فوضى 
 )(1)أغمب اإلصالحات صعبة وال تتناسب مع قدرات المعمـ)تطبيقيا ونظريا. 

 الدراسة الثانية:  

برنامج تدريبي مقترح في التقميؿ مف صعوبات تعمـ الكتابة اليدوية، وتمثمت  المعنونة بػ:
الكتابة اليدوية؟  مشكمة البحث في ىؿ البرنامج التدريبي المقترح يقمؿ مف صعوبات تعمـ

اعتمدت عمى المنيج التجريبي كما اعتمدت أداة المقابمة الباحثة مصالي فاطمة الزىرة 
حيث شممت ىذه الدراسة عمى العينة القصدية مف مجتمع البحث المتمثؿ في مجموعة 
تالميذ يعانوف مف صعوبة الكتابة والتي توصمت إلى النتائج التالية: أف الكتابة اليدوية 

رة ىامة في حياة الفرد الرتباطيا بكثير مف المياـ سواء كانت عمى الصعيد الدراسي ميا
أو الميني وأف ىذه الصعوبات المؤدية ليذه الميارة متداخمة في بعضيا فمنيا مف بعدد 

        (2) ومنيا مف بعدد لمبيئة.لممتعمـ 

القراءة لدى عينة مف تالميذ السنتيف الثانية  المعنونة بػ: صعوبات تعمـالدراسة الثالثة: 
تمثمت مشكمة البحث في: ماىي نوعية ىذه الباحثة بف عرـو وافية و والثالثة ابتدائي 

                                                           
حنان بن مران بن عطَة: عوائق اإلصالحات التربوَة وتأثَرها علً المنظومة التربوَة الجزائرَة مذكرة لنَل  - 1

 .71،ص9171-9172اجتماع، كلَة العلوم االجتماعَة جامعة زَان عاشور الجلفة شهادة الماستر تخصص علم 
مصالٍ فاطمة الزهرة: برنامج تدرَبٍ مقترح فٍ التقلَل من صعوبات تعلم الكتابة الَدوَة، مذكرة لنَل شهادة  - 2

 .9172،27-9172م الماستر، تخصص علم النفس، كلَة العلوم االجتماعَة بجامعة عبد الحمَد ابن بادَس مستغان
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الصعوبات التي يواجييا التمميذ أثناء القراءة وماىي درجة حدتيا؟ اعتمدت عمى منيجيف 
ابمة حيث شممت ىذه الدراسة ىما دراسة حالة والمنيج المقارف كما اعتمدت عمى أداة المق
 السنتيف الثانية والثالثة ابتدائيعمى العينة القصدية مف مجتمع البحث المتمثؿ في تالميذ 

لدى أفراد العينة ىي صعوبة  األكثر انتشاراالصعوبة والتي توصمت إلى النتائج التالية: 
تمييا صعوبة التعرؼ وقراءة الكممات  %44.27كممات ودمجيا بػػػػػ: التعرؼ عمى أجزاء ال

ٚطؼٛثخ اٌشثؾ  %29.77 صُ طؼٛثخ ِضط اٌظٛد ػٕذ االعزّبع ثــ: %34.43بػػػػػػ: 

ر١ٍٙب اٌز١ّض اٌغّؼٟ ثــ:   %18.36ث١ٓ اٌشِض اٌّىزٛة ٚاٌظٛد إٌّطٛق ثـــ: 

. %12.30ٚأخ١ًش طؼٛثخ اٌز١ّض اٌجظشٞ ثــ:   17.03%
 (1) 

اٌّؼٕٛٔخ ثـ: دسعخ طؼٛثبد اٌىزبثخ ٌذٜ رال١ِز اٌغٕخ األٌٚٝ اثزذائٟ  اسة الرابعة:ر الد

رّضٍذ ِشىٍخ اٌجؾش فٟ: ِب ِذٜ ٔغجخ أزشبس طؼٛثبد اٌجبؽش فبؽّٟ ػّش ٚ ثبٌغضائش

اٌىزبثخ ٌذٜ فئخ رال١ِز اٌغٕخ أٌٚٝ اثزذائٟ؟ اػزّذ ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ وّب اػزّذ ػٍٝ أداح 

شٍّذ اٌذساعخ ػٍٝ اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌجغ١طخ ِٓ  اخزجبس شخظٟ ٌظؼٛثخ اٌىزبثخ ؽ١ش

أٌٚٝ اثزذائٟ ٚاٌزٞ رٛطً إٌٝ  ِغزّغ اٌجؾش اٌّزّضً فٟ ِغّٛػخ رال١ِز ِٓ لغُ اٌغٕخ

وبٌفُٙ أٚ اٌزفى١ش أٚ  اٌّزظٍخ ثبٌزؼٍُ إٌزبئظ اٌزب١ٌخ: أٔٗ رظٙش طؼٛثبد فٟ ثؼغ اٌؼ١ٍّبد

اٌجبؽض١ٓ ٚاٌّم١ّ١ٓ ثّغبي طؼٛثبد رؼٍُ اٌىزبثخ ػٍٝ  رىضش٠ –اٌمشاءح أٚ اٌىزبثخ 

االعزشار١غ١بد ٚاألعب١ٌت اٌزٟ رؼبٌظ اٌؼؼف فٟ ِٙبساد اٌىزبثخ ثشىً ِٕفظً فُّٕٙ ِٓ 

اػزّذ ػٍٝ إٌّبرط اٌؾشو١خ ُِٕٚٙ ِٓ اػزّذ ػٍٝ أعٍٛة رؾغ١ٓ اٌذائشح أٚ ِذاخً ػبِخ 

ٌٍزذس٠ظ ِٓ أعً اٌزغٍت ػٍٝ طؼٛثبد اٌىزبثخ.
 (2)

     

                   

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:*

                                                           
 بن عروم وفَة: صعوبات تعلم القراءة مذكرة لنَل شهادة الماجستَر تخصص علم النفس، كلَة العلوم االجتماعَة، - 1

 .99،ص9171-9112 جامعة عبد الحمَد ابن بادَس مستغانم
َة العلوم االجتماعَة فاطمٍ عمر: درجة صعوبات الكتابة لدي تالمَذ السنة األولً ابتدائٍ، تخصص علم النفس كل - 2

 .72،ص9172-9172بجامعة عبد الحمَد ابن بادَس مستغانم 
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ث١ٓ دساعزٕب ٘زٖ ٚاٌذاسعبد اٌغبثمخ اٌزٟ اػزّذٔب ػ١ٍٙب  رىّٓ أٚعٗ االخزالف ٚاٌزشبثٗ -

 فٟ ِب ٠ٍٟ:

رٕبٌٚذ دساعزٕب اإلطالؽبد اٌزشث٠ٛخ ٚ٘ٛ ِب رشبثٗ ِغ دساعخ اٌجبؽضزبْ "ؽٕبْ ثٓ  -1

ٚاخزٍفذ فٟ اٌّغب١ٌٓ اٌضِبٟٔ ٚاٌّىبٟٔ ٚثبإلػبفخ إٌٝ  "ػّشاْ ٚأِبي ثٓ ػط١خ

 االخزالف فٟ إٌّٙظ اٌّزجغ أداح عّغ اٌج١بٔبد ؽ١ش اػزّذأب ػٍٝ أداح االعزّبسح.

فٟ أدٚاد عّغ اٌج١بٔبد  "ِظبٌٟ فبؽّخ اٌض٘شاء"ٚرزشبثٗ دساعزٕب ِغ دساعخ اٌجبؽضخ  -2

فٟ ؽ١ٓ اػزّذٔب ػٍٝ ٟ ٚرخزٍف ِٓ ؽ١ش إٌّٙظ ؽ١ش اػزّذد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزغش٠ج

 إٌّٙظ اٌّغؾٟ.

ؽ١ش وّب رخزٍف دساعزٕب ِغ دساعخ اٌجبؽضخ " ثٓ ػشَٚ ٚف١خ" ِٓ ؽ١ش إٌّٙظ  -3

ّب دساعخ ؽبٌخ ٚإٌّٙظ اٌّمبسْ وّب أٔٙب رشرىض فٟ اٌّزغ١ش اػزّذد ػٍٝ ِٕٙغ١ٓ ٘

 اٌّغزمً ػٍٝ طؼٛثبد رؼٍُ اٌمشاءح فٟ ؽ١ش أصٕبء اسرىضٔب ػٍٝ اإلطالؽبد اٌزشث٠ٛخ.

رخزٍف دساعزٕب ِغ دساعخ اٌجبؽش " فبؽّٟ ػّش" فٟ أدٚاد عّغ اٌج١بٔبد ؽ١ش اػزّذ  -4

 اخزجبس شخظٟ فٟ ؽ١ٓ اػزّذٔب ػٍٝ أداح اٌّمبثٍخ ٚوزا فٟ إٌّٙظ اٌّزجغ. ػٍٝ أداح

ٚثبٌشغُ ِٓ ٘زٖ االخزالفبد إالّ إٟٔٔ ؽٌٛذ االعزفبدح ِٓ ٘زٖ اٌذساعبد فٟ ِخزٍف -

 اٌغٛأت ِٕٙب:

إٌّٙغٟ ٌٍذساعخ ؽ١ش أػبٔزٕب فٟ ط١بغخ اإلشىب١ٌخ خبطخ دساعخ" ؽٕبْ ثٓ * اٌغبٔت 

 ػّشاْ ٚأِبي ثٓ ػط١خ.

ٚاعزفذد ِٓ إٌزبئظ اٌزٟ اإلعشاءاد إٌّٙغ١خ اٌزٟ رٕذِظ ػّٓ اٌذساعبد اٌٛطف١خ * 

  رٛطٍذ إ١ٌٙب اٌذساعبد.

 :الدراسة اإلشكالية-3
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ي الجماعة التي ينتم أىمية التربية تتمثؿ في كونيا أداة تشكيؿ شخصية الفرد ضمف إف

إلييا فالبشرية ترى في التربية رصيًدا ال غنى عنو في محاولتيا لتحقيؽ مثاليات السالـ 

 . (1) والحرية والعدالة االجتماعية وىي عممية مستمرة إلثراء المعارؼ والميارات

تعميميـ جممة مف الرموز والقيـ التي يروىا صالحة لالندماج داخؿ إثراء األطفاؿ قصد 

المجتمع فكؿ تربية ىي قبؿ كؿ شيء تمرير لممعارؼ مف جيؿ الشباب والكيوؿ إلى جيؿ 

ونظًرا لذلؾ فإنو مف الضروري استخداـ كؿ إمكانيات التعمـ فإنو مف الالـز أف (2) األطفاؿ

وكذا أف تعزز المدرسة لديو حب التعمـ والقدرة عمى تتوافر لدى الفرد عناصر تعميـ جديدة 

 أف يتعمـ ويكوف شغوفا لممعرفة حيث تعتبر ىذه األخيرة مؤسسة اجتماعية تربوية وتعميمية

بمفاىيـ عممية وطرؽ تربوية حديثة أوجدىا المجتمع لخدمتو والتي تنادي بتزويد األجياؿ 

لمو الخاص فيي تضـ األطفاؿ مف حيث أصبح االىتماـ منصبا عمى الطفؿ ككائف لو عا

فيما حتى سف العاشرة أو الحادية عشر كمجتمع يتعمـ  سف الخامسة أو السادسة لتقبميـ

وليذا يجب إعادة النظر في دور المدرسة (3) فيو بقصد تحصيؿ بعض الميارات األساسية

لذلؾ  تربوية عمى أنيا نظاـ يتكوف مف شبكة واسعة ومتكاممة العناصر كمؤسسة تعميمية

سعت المنظومة التربوية بإدخاؿ إصالحات شاممة عمى الوضع الراىف لمنظاـ التعميمي 

سواء كاف ذلؾ متعمقا بالبيئة المدرسية أو التنظيـ واإلدارة أو البرنامج التعميمي أو طرائؽ 

                                                           
علٍ صالح جوهر: اإلصالح التعلَمٍ فٍ العالم العربٍ، المكتبة العصرَة للنشر والتوزَع،  - 1

 .   722،ص 7،9112المنصورة،ط
 .  8،ص7227،د.ط،أحمد شبشوب: علوم التربَة، المؤسسة الوطنَة للكتاب دار التونسَة للنشر - 2
 . 978،ص9112أحمد عبد الفتاح نرئٍ: معجم مصطلحات التربَة دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرَة،مصر، - 3
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. كما كاف آخر إصالح شيدتو الجزائر سنة (1)التدريس أو الكتب المدرسية وغيرىا

أثار ىذا اإلصالح جداًل واسعا بيف مؤيد لو ومعارض حيث أنو تـ وقد  2113-2114

في إطار ىذه اإلصالحات االعتماد عمى مناىج وبرامج جديدة وىذا ما أدى إلى كثرة 

النشاطات في مقابؿ ضيؽ الوقت المخصص لمحصة وأيضا بالنسبة ليذه البرامج معقدة 

ا سنحاوؿ مف خالؿ ىذه الدراسة نوعا ما وال تتماشى مع قدرات التالميذ وعمى ضوء ىذ

االتصالية لدى كيؼ تؤثر اإلصالحات التربوية عمى الميارات  طرح التساؤؿ التالي:

 التالميذ؟

 التساؤالت:-4

 ويتدرج تحت ىذه اإلشكالية التساؤالت التالية:

ماىي أىـ الميارات االتصالية التي يكتسبيا التمميذ مف وصفة نظر المعمميف مف  -1

 اإلصالحات التربوية؟خالؿ 

ىؿ تساىـ اإلصالحات التربوية في تعزيز الميارات التواصمية لدى التالميذ مع  -2

 المعمميف؟ 

 

 

 الفرضيات:-5

                                                           
 . 72،ص7229محمد منَر مرسٍ: االصالح والتجدَد التربوٌ فٍ العصر الحدَث، عالم الكتب،د.ط، - 1
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جية نظر المعمميف ىناؾ العديد مف الميارات االتصالية التي يكتسبيا التمميذ مف و  -1

 مف خالؿ اإلصالحات التربوية.

 التواصمية لدى التالميذ مع المعمميف.تساىـ اإلصالحات التربوية في تعزيز الميارات  -2

 أسباب اختيار الموضوع: -6

الرغبة في التعرؼ عمى تأثير اإلصالحات التربوية عمى الميارات االتصالية لدى  -

 التالميذ.

 دور اإلصالحات التربوية في العممية التعميمية. -

 التواصؿ لدى التالميذ مف خالؿ اإلصالحات التربوية.التركيز عمى ميارات  -

 أىمية الدراسة:-7

 تكمف أىمية الدراسة في التعرؼ عمى كيفية تأثير اإلصالحات التربوية عمى الميارات -

لدى التالميذ مف وجية نظر المعمميف مف خالؿ التغير والتجديد وحتى التعديؿ  االتصالية

 في جؿ المناىج والبرامج مف أجؿ تدارؾ النقائص وتحسيف مستوى التمميذ ولرفع قدراتيـ

المعرفية باإلضافة إلى اكتساب ميارات تواصمية متعددة وتنميتيا مف أجؿ تحقيؽ االندماج 

 والتواصؿ مع المعمميف.

 أىداف الدراسة: -8

 التعرؼ عمى كيفية تأثير اإلصالحات التربوية عمى الميارات االتصالية لمتالميذ. -

 معرفة أىـ الميارات التي يكتسبيا التمميذ مف وجية نظر المعمـ. -

 معرفة أىمية الميارات االتصالية لدى التمميذ في نجاح العممية التعميمية ألىدافيا. -



 اإلطاس انًُهدً                                                  انفصم األول:                       

 

11 
 

 التربوية لمميارات االتصالية لدى التمميذ.  معرفة مدى تحسيف اإلصالحات -

 : والمصطمحات تحديد المفاىيم-9

  Réforme de l’éducationاإلصالح التربوي: 

مح الشيء بعد اإلصالح نقيض الفساد كما ورد في لساف العرب البف منظور أصلغة: 

اإلصالح جاءت مف (1)فساده أي أقامو أو قومو وتارة بإزالة ما فيو مف فساد بعد وجوده

مى األنظمة والقوانيف مصدر التحسيف أي إدخاؿ التحسينات والتعديالت عفعؿ صمح وىي 

 أي نقوؿ اإلصالح اإلداري أو التربوي.

ويشير عمى أنو مصطمح شائع في األوساط التربوية  يعرؼ اإلصالح التربوي اصطالحا:

عادة إلى عممية التغير في النظاـ التعميمي أو في جزء منو نحو األحسف وغالبا ما 

يتضمف ىذا المصطمح معاني اجتماعية واقتصادية وسياسية بؿ وأف بعض عمماء اجتماع 

التربية يعرفوف معنى اإلصالح التربوي الحقيقي بذلؾ اإلصالح الذي يتضمف عمميات 

في ات تأثير عمى إعادة توزيع مصادر القوة والثروة تغيير سياسية واقتصادية ذ

 .(2)المجتمع

في مدرسة بمبشير  تناوؿ مناىج الجيؿ الثاني التدريس بالوضعيات التعريف اإلجرائي: 

وىي ال تختمؼ عف مناىج الجيؿ األوؿ وقد جاءت بقصد معالجة نقائص تمؾ  حمو

مف إضفاء االنسجاـ المطموب المناىج التي أعدت في ظروؼ استعجالية دوف التمكف 

 عمييا.
                                                           

 .27، ص9112ار صادر للطباعة والنشر،ابن منظور: لسان العرب، الطبعة الثالثة، بَروت، د - 1
 .2،ص7228حسن حسَن البَالوٌ: اإلصالح التربوٌ فٍ العالم الثالث، بدون رقم طبعة، القاهرة، عالم الكتب، - 2
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     compétences en commincationالميارات االتصالية: 

اٌؾزف( أٔٙب اٌمذسح ػٍٝ اٌم١بَ ثبألػّبي اٌؾشو١خ  -: اٌّٙبسح اٌؾزف فٟ اٌشٟء)اٌشاعغنغت

اٌّؼمذح ثغٌٙٛخ ٚدلخ ِغ اٌمذسح ػٍٝ رى١ف األداء ٌٍظشٚف اٌّزغ١شح
(1)

. 

ٟ٘ عٍغٍخ اٌؾشوبد أٚ اإلعشاءاد أٚ اٌخطٛاد األدائ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌمبثٍخ  :اصطالحا

ٌٍّالؽظخ ٚاٌزٟ ٠مَٛ ثٙب أصٕبء أداح ٌّّٙخ ِؼ١ٕخ عؼ١ب ٌزؾم١ك ٘ذف أٚ إٔزبط ِؼ١ٓ
(2)

 . 

فٟ ِغبي ػٍُ إٌفظ ثأٔٙب اٌغٌٙٛخ ٚاٌغشػخ ٚاٌذلخ فٟ أداء اٌؼًّ ِغ  رؼشف اٌّٙبسح*

 اٌمذسح ػٍٝ رى١ف األداء ٌٍظشٚف اٌّزغ١شح فٟ ؽ١ٓ رؼشف فٟ ِغبي إٌّب٘ظ ثأٔٙب لذسح

اثزذاء ِٓ اعزخذاِٙب فٟ  بد٠شٕظٚاٌٚاٌمٛاػذ ٚاإلعشاءاد   اٌّجبدا اٌّزؼٍُ ػٍٝ اعزخذاَ

اٌزطج١ك اٌّجبشش ٚؽش اعزخذاِٙب فٟ ػ١ٍّبد اٌزم٠ُٛ
(3)

 . 

*ِٙبساد االرظبي وّب ؽذد٘ب اٌزشث٠ْٛٛ ُِٕٚٙ ػجذ اٌٙبدٞ ٚأخشْٚ ٟ٘ : اٌىالَ صُ 

االعزّبع صُ اٌىزبثخ صُ اٌمشاءح ألْ ؽبعخ اٌغّغ إرا وبٔذ أٚي ؽبعخ رؼًّ ٌذٜ اإلٔغبْ فال 

٠غّؼٗ فبٌىالَ عبثك ٌالعزّبع ٚوزٌه رغجك اٌمشاءح ألٔٗ ال ثذٜ  ثذٜ ٌٍّغزّغ ِٓ والَ

ِٓ والَ ِىزٛة ٚأِب ِٓ ؽ١ش االعزخذاَ فأوضش ػٕبطش اٌٍغخ اعزخذاِب  االعزّبع  ٌٍمبسا

١ٍ٠ٚٗ اٌىالَ صُ اٌمشاءح صُ اٌىزبثخ فبإلٔغبْ ٠غزّغ أوضش ٠ِٛٗ صُ ٠زىٍُ فٟ ٠ِٛٗ أوضش ِّب ٠مشأ 

ٚأوضش ِّب ٠ىزت
(4)

. 

: ٟ٘ اٌمذسح اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب اٌز١ٍّز ٚاٌزٟ اوزغبثٙب ِٓ خالي ِشاؽً ّٖٔٛ انخؼشٌف اإلخشائً

ٚرغبسثٗ اٌزار١خ ِٓ ثٍجش١ش ؽّٛ فٟ األعشح ٚطٛالً إٌٝ اؽزىبوٗ ثأؽشاف داخً اٌّذسعخ 

 أعً إشجبع 

 ٚالؼخ ِؼ١ٕخ.  اءصإ ؽبعبرٗ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزظشف3

 

                                                           
، عمان، 9179، دار الكتب العلمَة بَروت 7مدحت عبد الرزاق الحجازٌ: معجم مصطلحات علم النفس، ط - 1

 .722ص
، مكتبة المجتمع العربٍ للنشر والتوزَع، 7: مفاهَم أساسَة فٍ التربَة وعلم النفس،طخالد محمد أبوشعَرة - 2

 .22، ص9177عمان،
 .78،ص9177، دار المسَرة للنشر والتوزَع، عمان،7محمد السَد علٍ: موسوعة المصطلحات التربوَة ط - 3
للنشر والتوزَع والطباعة، ، دار المسَرة 7نبَل عبد الهادٌ وآخرون مهارات فٍ اللغة والتفكَر ط - 4

 .772،ص9117عمان،
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  :انخأثٍشinfluence  

ٚاٌزٞ ٠شعغ أطال إٌٝ شخض آخش أٚ  ارغب٘بد اٌشخض أٚ عٍٛوٗرغ١ش فٟ نغت: 

ِغّٛػخ أخشٜ اٌزأص١ش: إثمبء األصش فٟ اٌشٟء
(1)

.  

ٔٛع ِٓ اإل٠ؾبء أٚ اٌغزة اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ؾذس أفؼبال فٟ إٌفظ وأْ ٠ؾبٚي  اصطالحا:

ِٓ أٚرٟ لذسح فىش٠خ أٚ لذسح رؼج١ش٠خ أْ ٠ؾذس اٌذ٘شخ ٚاإلػغبة فٟ ٔفٛط اٌّغزّؼ١ٓ 

أؽذُ٘ ػٓ ؽش٠ك اٌزأص١ش إٌفغٟ أْ ٠ؾش األخش٠ٓ ػٍٝ اٌم١بَ ثأػّبي أٚ وأْ ٠ؾبٚي 

خ أٚ اٌم١بَ ثّب ٠خبٌف اٌمٛا١ٔٓ، ٠جشص رأص١ش اٌّؼٍُ فٟ رشججٙب اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ االعزّبػ١

ؽالثٗ ِٓ خالي ِؤ٘الرٗ اٌؼ١ٍّخ ٚٔغبؽٗ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚلذسرٗ إٌّطم١خ ػٍٝ اإللٕبع ِّب 

إٌٝ ؽىّزٗ ٚأساءٖ ثىً صمخ ٚعشأح ٚرظٙش ثشبئش ٘زا اٌزأص١ش  ٠زظبف٠ْٛغؼً اٌطالة 

رمذَ ِغزٛاُ٘ اٌؼٍّٟ اٌّجبشش ٚاٌغ١ش اٌّجبشش فٟ عٍٛوُٙ ٚرظشفبرُٙ ِٚذٜ 

ٚاٌّذسعٟ
(2)

 . 

اٌؼظجٟ ٚإٌفغٟ اٌّجبشش اٌزٞ ٠ؾذصٗ  اٌزأص١ش ٘ٛ ِظطٍؼ ثّؼٕبٖ اٌزمٕٟ اٌؼ١ك ػٍٝ األصش-

 ِٕجٗ ؽغٟ ٚلذ ٠مبثٍٗ األصش اٌزٕٟ٘ أٚ االٔطجبع ٚاٌظٛسح اٌز١ٕ٘خ.

ثّؼضي ػٓ آصشٖ ٚ٘ٛ إؽذٜ  وّب ٠طٍك ٘زا اٌّظطٍؼ أ٠ؼب ػٍٝ رٕج١ٗ اٌؼ١ٍّبد اٌؼظج١خ -

اٌّؼط١بد اٌفٛس٠خ ٌٍٛعذاْ دْٚ أْ ٠زُ رفغ١ش٘ب ٚالع١ّب ثبٌٕغجخ ٌألش١بء اٌغّب١ٌخ ٠ٚز١ّض 

ثبٌؾغ١خ ٚاٌؾ٠ٛ١خ ٚ اٌمٛح
(3)

 . 

ِذسعخ ثٍجش١ش  ٘ٛ ػ١ٍّخ رغؼٝ إٌٝ إؽذاس رغ١ش فٟ عٍٛن ر١ٍّز *انخؼشٌف اإلخشائً:

ِٓ خالي رٕج١ُٙ ٌّٙبساد ارظب١ٌخ ِؼ١ٕخ ِٓ أعً رؾم١ك اٌٙذف اٌزٞ ٠غؼٝ إ١ٌٗ  ؽّٛ

 اٌّؼٍُ.

    élève*انخهًٍز:

أٚ اإلػذادٞ أٚ اٌضبٔٛٞ إْ ِظطٍؼ اٌز١ٍّز ٠ؼٕٟ اٌّضاٚي ٌٍزؼ١ٍُ االثزذائٟ -
(4)

. 

                                                           
 .81مدحت عبد الرزاق الحجازٌ: معجم مصلحات علم النفس، مرجع سبق ذكره،ص - 1
 .772،ص9112، دار النهضة العربَة، بَروت،7: معجم مصطلحات التربَة والتعلَم طجرجس مَشال جرجس - 2
 .799،ص9112دار أسامة للنشر والتوزَع، األردن، ،7: المعجم التربوٌ وعلم النفس،ط ناَف نزار القَسٍ - 3

،دراسات معمقة فٍ علم االجتماع، جامعة 7محمد برغوثٍ: دراسة الوضع المدرسٍ لطالب الثانوَة،ط - 4

 .1،ص7282-7282قسنطَنة،
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فٙٛ  وزٌه ثأٔٗ اٌّؾٛس األٚي ٚاٌٙذف األخ١ش ِٓ وً ػ١ٍّبد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٠ٚؼشف -

اٌزٞ ِٓ أعٍٗ رٕشأ اٌّذسعخ ٚرغٙض ثىبفخ اإلِىبٔبد فالثذ أْ وً ٘زٖ اٌغٙٛد اٌؼخّخ 

اٌزٟ رجزي فٟ شزٝ اٌّغبالد ٌظبٌؼ اٌز١ٍّز، الثذ أْ ٠ىْٛ ٌٙب ٘ذف ٠ّضٍٗ فٟ رى٠ٛٓ ػمٍٗ، 

عغّٗ، سٚؽٗ، ِؼبسفٗ ٚارغب٘برٗ
(1)

.  

٘ٛ اٌطفً اٌزٞ ٠زشاٚػ عٕٗ ِب ث١ٓ اٌخبِغخ أٚ اٌغبدعخ ؽزٝ  *انخؼشٌف اإلخشائً:

ثمظذ رؾظ١ً ثؼغ اٌّؼبسف ٚ  ثٍجش١ش ؽّٛ اٌؼبششح أٚ اٌؾبد٠خ ػشش ٌزمجٍُٙ فٟ اٌّذسعخ

 اٌّٙبساد األعبع١خ.

  L’enseignantانًؼهى: 

 اٌّؼٍُ ٘ٛ اٌفشد اٌّىٍف ثزشث١خ اٌزال١ِز فٟ اٌّذاسط، ٚ٘ٛ ِٕظُ ٌٕشبؽبد اٌزؼٍُ اٌفشدٞ

س ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ، ٚأْ ٠زؾمك  ّٛ ٌٍّزؼٍُّ ٚػٍّٗ ِغزّّش ِٚزٕبعك، فٙٛ ِىٍّف ثئداسح ع١ش ٚرط

ِٓ ٔزبئغٙب
(2)

. 

اٌّؼٍُ ٘ٛ رٌه اٌشخض اٌزٞ ٠ٕٛة ػٓ اٌغّبػخ فٟ رشث١خ أثٕبئُٙ ٚرؼ١ٍُّٙ ٚ٘ٛ  -

 ِٛظف ِٓ لجً اٌذٌٚخ اٌزٟ رّضً ِظبٌؼ اٌغّبػخ ٠ٚزٍمٝ أعًشا ٔظ١َشا ل١بِٗ ثٙزٖ اٌّّٙخ.

رؼش٠ف ِؾّذ عالِخ آدَ، ؽ١ش ٠ؼشف اٌّؼٍُ ثأٔٗ:" ِذسة ٠ؾبٚي ثبٌمٛح ٚاٌّضبي  -

ٚاٌشخظ١خ أْ ٠زؾمك ِٓ آْ اٌزال١ِز ٠ىزغجْٛ اٌؼبداد ٚاالرغب٘بد ٚاٌشىً اٌؼبَ ٌٍغٍٛن 

إٌّشٛد اٌزٞ ٠غزٕذ إ١ٌُٙ ٚثبٌزبٌٟ ٠ؼٍُّٙ ِٓ خالي رٌه و١ف ٠زظشفْٛ فٟ اٌّٛالف اٌزٟ 

إٌغبػ ٚاٌزمذَ فٟ عٍٛوبرُٙ االعزّبػ١خ ٚا١ِٛ١ٌخ٠زؼشػْٛ ٌٙب ٚو١ف ٠ؾشسْٚ 
(3)

. 

 *انخؼشٌف اإلخشائً:

ِٓ رشث١خ ٚرؼ١ٍُ  ثٍجش١ش ؽّٛ ٘ٛ رٌه اٌشخض اٌزٞ ٠مَٛ ثذٚسٖ داخً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

    خ١بي اٌز١ٍّز.اٌزال١ِز ٚرض٠ٚذُ٘ ثبٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ِٓ أعً ر١ّٕخ أفىبس ٚ

 

                                                           
، 7222، ، المؤسسة الوطنَة للكتاب، دَوان المطبوعات الجامعَة، الجزائر9رابح تركٍ: أصول التربَة والتعلَم،ط - 1

 .779ص
ناصر الدَن زَدان: سَكولوجَة المدرس)دراسة وصفَة تحلَلَة( دَوان المطبوعات الجامعَة،  - 2

 .22-22،ص9111الجزائر،
محمد الطَب العلوٌ: التربَة واإلدارة المدرسَة الجزائرَة، دَوان المطبوعات الجامعَة، - 3

 .71،ص9،7289الجزائر،ط
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  :éducation*انخشبٍت 

ثّؼٕٝ ّٔب ٠ّٕٛ ٚ٘ٛ  ٠شثٛ –عبءد وٍّخ اٌزشث١خ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ اٌفؼً سثب نغت: 

ًَ }عجؾبٔٗ اٌّؼٕٝ اٌزٞ ٔغذٖ فٟ اٌمشءاْ اٌىش٠ُ لبي ٍَْها اْن ْث فَإَِرا أَََضْنَُا َػهَ اء اْهخَضَّ

: أٞ ّٔذ ٚصادد 05أ٠خ  { عٛسح اٌؾظَوأََبَخَْج ِيٍ ُكمِّ َصْوٍج بَِهٍحٍ  َوَسبَجْ 
(1)

. 

 ػشفذ اٌزشث١خ ثؼذح رؼبس٠ف. اصطالحا:

٠ٕجضك ِٓ وْٛ اٌزشث١خ "ػٍُ اعزّبػٟ" ٠ٚؤ٠ذ ٘زا اٌّؼٕٝ إٌظشح ٌٍزٕشئخ  انًؼُى األول:

أثشص أ٘ذاف اٌزشث١خ رشى١ً  ػٍٝ أٔٙب ػجبسح ػٓ ػ١ٍّخ رشث١خ ٚرؼ١ٍُ ِٚٓ االعزّبػ١خ

ٚر١ّٕخ شخظ١خ اٌّزؼٍُ ٚفمب ٌّؼزمذاد اٌّغزّغ ٚػبدارٗ ٚرمب١ٌذٖ ٚأػشافٗ ٚدِغٗ فٟ 

اإلؽبس اٌضمبفٟ ٌٍّغزّغ ػٓ ؽش٠ك رٛس٠ضٗ أعب١ٌت اٌزفى١ش ٚاٌّؼزمذاد ٚأّٔبؽ اٌغٍٛن 

 ٚأعب١ٌت اٌؾ١بح اٌغبئذح فٟ اٌّغزّغ.

٠ٕجضك ِٓ وْٛ اٌزشث١خ "ػٍُ إٔغبٟٔ" ِٕٚٙب رؼشف ػٍٝ أٔٙب اٌؼٍُ اٌزٞ ٠ٙزُ  انًؼُى انثاًَ:

ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌخٍم١خ ٚاٌشٚؽ١خ ٚاٌٛعذا١ٔخ  ثز١ّٕخ عٛأت اٌشخظ١خ األعبع١خ اٌّؼشف١خ

ٚاٌجذ١ٔخ ثّب ٠ؾمك اٌزفبػً ٚاٌزٛاصْ ث١ٓ اٌفشد ٚث١ئزٗ اٌطج١ؼ١خ ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ ٠ٕزّٟ 

 ٚرٌه ٠ىْٛ ػجش اٌّؤعغبد إٌظب١ِخ أٚ غ١ش إٌظب١ِخ.إ١ٌٙب 

٠ٕجضك ِٓ وْٛ اٌزشث١خ "ػٍُ رطج١مٟ" ِٕٚٙب رؼشف ػٍٝ أٔٙب اٌؼٍُ اٌزٞ  انًؼُى انثانث:

٠ذسط اٌظٛا٘ش اٌزشث٠ٛخ دساعخ رؼزّذ ػٍٝ اٌٛطف ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزشخ١ض ٚاٌزغش٠ت 

ٍه اٌظٛا٘ش ٚاٌزؾىُ ف١ٙب ثمظذ اعزخالص اٌّجبدا ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌّغبػذح اٌّشث١ٓ ػٍٝ فُٙ ر

ٚرٛع١ٙٙب ٌم١بِٙب فٟ رٕشئخ األفشاد ػٍٝ أؽغٓ ٚعٗ
(2)

. 

: ٟ٘ ػ١ٍّخ ِغزّؼ١خ رٙذف إٌٝ رٕشئخ اٌفشد ٌؼٕبطش اٌضمبفخ ٚاٌزى١ف انخؼشٌف اإلخشائً-

 ِؼٙب. 

 :enseignementانخؼهٍى *

نَهُ ُيىَسٰى  قَالَ } ١ّب فزؼٍُ ِٕٗ لٌٛٗ رؼبٌٝ:ِشزك ِٓ اٌفؼً ػٍُ ٚػٍّٗ رٌه اٌشٟء رؼٍنغت: 

َج ُسْشًذا ) أَحَّبِؼُكَ  َهمْ  ًْ ا ُػهِّ ًَّ ٍِ ِي ًَ 66عٛسح اٌىٙف آ٠خ  { (66َػهَٰى أٌَ حَُؼهِّ
(3)

. 

                                                           
 .912،ص9111،صادر،ببَروت،7 القاسم،ل المعتمد قاموس عربٍ،طأبو عبد الرحمان محمد عبد هللا- 1
 .927-921،ص9117الفتالوٌ سهَلة: مدخل إلً التدرَس، دار الشروق، األردن،- 2

 .789،ص9172أحمد أوزٌ المعجم الموسوعٍ الجدَد لعلوم التربَة، مجلة علوم التربَة، سنة  - 3

https://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Earth-and-Marine-Sciences/164-%7B
https://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Earth-and-Marine-Sciences/164-%7B
https://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Earth-and-Marine-Sciences/164-%7B
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 ٠ؼشف اٌزؼ١ٍُ ثأٔٗ: اصطالحا:

أٚ غ١ش ِمظٛدح ِخططخ أٚ غ١ش ِخططخ رزُ داخً اٌّذسعخ أٚ غ١ش ِمظٛدح ػ١ٍّخ  -

ِغبػذح  اٌّؼٍُ ٠مظذ اٌّذسعخ فٟ اٌضِٓ ِؾذد أٚ غ١ش ِؾذد ٠ٚمَٛ ثٙب اٌّؼٍُ أٚ غ١ش

اٌفشد ػٍٝ اٌزؼٍُ ٚاوزغبة اٌخجشاد
(1)

. 

  انخؼشٌف اإلخشائً: -

أٞ شخض  أٚداخً ِذسعخ ثٍجش١ش ؽّٛ ٘ٛ ػ١ٍّخ ٠زُ ف١ٙب ثزي اٌغٙذ ِٓ لجً اٌّؼٍُ 

١ٌزفبػً ِغ ؽالثٗ أٚ أفشاد ِغزّؼٗ ِٓ أعً رمذ٠ُ ػٍّب ِز١ًّضا ٚفؼبالُ ٚلذ ٠ؾذس ٘زا 

 اٌزؼ١ٍُ داخً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ أٚ خبسعٙب.

    اإلخشاءاث انًُهدٍت انذساسٍت:

ثّب أْ دساعزٕب ؽٛي رأص١ش اإلطالؽبد اٌزشث٠ٛخ ػٍٝ اٌّٙبساد  َىع انذساست: -(1

رٕذسط ػّٓ اٌذساعخ اٌٛطف١خ اٌزٟ رمَٛ ثٛطف ؽج١ؼخ  رال١ِز، فٟٙاالرظب١ٌخ ٌذٜ 

 ٚخظبئض ِغزّغ ِؼ١ٓ أٚ عّبػخ ِؼ١ٕخ.

ٟ٘ رؼٕٟ اٌطشق اٌزٟ ٠زّىٓ اٌجبؽضْٛ ِٓ خالٌٙب ثٛطف اٌظب٘شح *انذساست انىصفٍت: 

إ١ٌٗ ٚرطٛس اٌؼاللخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌظشٚف اٌّؾ١طخ فٟ ث١ئزٙب ٚاٌّغبي اٌؼٍّٟ اٌزٟ رٕزّٟ 

١ٓ اٌظٛا٘ش األخشٜ اٌّؤصشح ٚاٌّزأصشح ف١ٙبث١ّٕٙب ٚث
(2)

.       

 يُهح انذساست:-10

٘ٛ ػجبسح ػٍٝ أداح رمف إٌٝ عبٔت اٌجبؽش ٚٚع١ٍخ ٠غزط١غ ِٓ خالٌٙب  *حؼشٌف انًُهح:

االسرجبؽ ثّٛػٛع ِؼ١ٓ
(3)

.  

اٌطش٠ك اٌّؤدٞ إٌٝ وشف اٌؾم١مخ فٟ اٌؼٍَٛ ثٛاعطخ  *كًا ٌؼشفه ػبذ انشحًاٌ بذوي:

ؽبئفخ ِٓ اٌمٛاػذ اٌؼبِخ ر١ّٙٓ ػٍٝ ع١ش اٌؼمً ٚرؾذد ػ١ٍّبرٗ ؽزٝ ٠ظً إٌٝ ٔز١غخ 

ِؼٍِٛخ
(4)

. 

                                                           

 .29،ص9112التدرَس فٍ عصر المعلومات، عالم الكتب،القاهرة،محمود صالح الدَن: تعلَم وتعلم مهارات - 1

 .712،ص9177،األردن عمان، 7، طالمعرفة : بحوث اإلعالم واألسس والمبادئ، كنوزمنال هالل مزاهرة - 2

 .72،ص9179، مبادئ فٍ منهجَة العلوم االجتماعَة واإلنسانَة، دار الفائز،)د.ط(، قسنطَنة،صالح بن نوار - 3

لناصر جندلٍ، تقنَات مناهج البحث العلمٍ فٍ العلوم السَاسَة واالجتماعَة، دَوان المطبوعات الجامعَة، عبد ا- 4

 . 77،ص 7،9171ط
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٘ٛ ػجبسح ػٓ ِؾبٌٚخ ِٕظّخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ِٓ  حؼشٌف انًُهح انًسحً:*

 اعزّبساد اٌجؾش أٚ اٌّمبثٍخ.عّٙٛس ِؼ١ٓ أٚ ػ١ٕخ ِٕٗ ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك اعزخذاَ 

اٌّغؾٟ ٔظشا ٌطج١ؼخ ِٛػٛػٕب ٚأ٠ؼب  * ِٓ خالي ٘زٖ اٌذساعخ لّٕب ثبخز١بس إٌّٙظ

اٌج١بٔبد ٚاٌؾمبئك اٌّشاد اٌؾظٛي ػ١ٍٙب فٟ دساعزٕب ٚاٌّغبي اٌضِبٟٔ ٚاٌّىبٟٔ ٌٍذساعخ 

 غ ثٕب إٌٝ إرجبع إٌّٙظ اٌّغؾٟ ٌىْٛ اٌّٛػٛع ِٕبعت ٌٙزا إٌّٙظ.ٚوً ٘زا دف

 يدخًغ انبحث وػٍُت انذساست:-10

٘ٛ إعشاء ٠غزٙذف رّض١ً اٌّغزّغ األطٍٟ ثؾظخ أٚ ِمذاس ِؾذٚد ِٓ  يدخًغ انبحث: -1

اٌّفشداد اٌزٟ ػٓ ؽش٠مٙب رؤخز اٌم١بعبد أٚ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌذساعخ أٚ اٌجؾش ٚرٌه 

ثغشع رؼ١ُّ إٌزبئظ اٌزٟ ٠زُ اٌزٛطً إ١ٌٙب ِٓ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌّغزّغ األطٍٟ اٌّغؾٛة ِٓ 

اٌؼ١ٕخ
(1)

. 

ِمجٛالُ ٚلبثالٌ ٌإلٔغبص ال ثذٜ ِٓ رؾذ٠ذ ِغزّغ اٌجؾش اٌزٞ ٔش٠ذ *ٌٚىٟ ٠ىْٛ اٌجؾش 

فؾظٗ ٚأْ ٔٛػؼ اٌّمب١٠ظ اٌّغزؼٍّخ ِٓ أعً ؽظش ٘زا اٌّغزّغ ِٚغزّغ دساعزٕب 

" ٌٚٙزا لّٕب بهبشٍش حًىثبثزذائ١خ "ِؼٍّٟ اٌطٛس االثزذائٟ فٟ ِٕطمخ ِغزغبُٔ  ِٓىْٛ ز٠

   ثئعشاء ِغؼ شبًِ ٌّؼ١ّ١ٍٙب.

 خًغ انبٍاَاث: اةأد-11

ؽٛي اٌظب٘شح اٌّمظٛدح ثبعزخذاَ إٌّٙظ  اٌج١بٔبدٌٍٛطٛي إٌٝ اٌّؼٍِٛبد الثذ ِٓ عّغ 

إٌّبعت ٚؽج١ؼخ ٘زا إٌّٙظ رؾذد أدٚاد عّغ اٌج١بٔبد اٌزٟ رؼزجش ِٓ اٌخطٛاد األعبع١خ 

 فٟ إعشاء أٞ ثؾش.

اعزخذِذ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ اٌّمبثٍخ ألٔٙب ٚاػؾخ ٚثغ١طخ ٚرّىٓ ِٓ عّغ اٌج١بٔبد  *ٚلذ

 ٚاٌّؼٍِٛبد اٌىبف١خ ؽٛي ِٛػٛع اٌذساعخ.

ٟ٘ ٚاؽذح ِٓ األدٚاد اٌّؼزّذح ٟٚ٘ ِٓ اٌٛعبئً اٌزٟ رؼزّذ فٟ اٌىض١ش  *حؼشٌف انًقابهت:

١ٓ أٚ أوضش ٟٚ٘ ِٓ اٌذساعبد ٚرؼشف ػٍٝ أٔٙب ػاللخ د٠ٕب١ِى١خ ٚرجبدي ٌفظٟ ث١ٓ شخظ
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ِٕٙب ػٍُ أداح ثبسصح ِٓ أدٚاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚظٙشد وأعٍٛة ٘بَ فٟ ١ِبد٠ٓ 

االعزّبع
(1)

.    

 .رُ رؾى١ُ أداح اٌجؾش اٌّزّضٍخ فٟ اٌّمبثٍخ ِٓ ؽشف: ححكٍى انًقابهت*

 د/خ١شح ِىشربس أعزبرح ِؾبػشح ثغبِؼخ ؽبئً اٌغؼٛد٠خ -

 .ٌمشع أعزبرح ِغبػذح عبِؼخ ثشبس أ١ِٕخ أ/  -

 لّٕب ثئعشاء اٌّمبثٍخ ػٓ ثؼذ ٔظشا ٌٍظشٚف اٌظؼجخ اٌزٟ ّٔش ثٙب ثغجت عبئؾخ وشٚٔب.

  يداالث انذساست:-12

٠مَٛ اٌجبؽش ثزؾذ٠ذ٘ب ٚاٌّغزّغ اٌّشاد  ٠ش١ش اٌّغبي إٌٝ اٌج١ئخ اٌزٟ*انًدال انًكاًَ: 

دساعزٗ ٠ىْٛ فٟ ِٕطمخ عغشاف١خ ِؼ١ٕخ ٌٚزن اخزشٔب اثزذائ١خ "ثٍجش١ش ؽّٛ" ٌزىْٛ ِىبْ 

 اٌذساعخ ثٛال٠خ ِغزغبُٔ.

 انًدال انضياًَ:

٘زا ػٕذِب رٍم١ٕب اٌّٛافمخ ِٓ ؽشف األعزبرح اٌّششفخ ؽ١ش ٌٍغبٔت  أطٍمٕب فٟ ثؾضٕب

صُ رؾذ٠ذ اإلشىب١ٌخ ِٚب ٠زجؼٙب ِٓ إعشاءاد  2019ٔٛفّجش  17إٌظشٞ ٚلذ وبْ رٌه فٟ 

أِب ثبٌٕغجخ ٌٍغبٔت إٌظشٞ ثذأٔب فٟ عّغ اٌّؼٍِٛبد  2020ف١فشٞ  27إٌٝ غب٠خ ِٕٙغ١خ 

 .2020ِبٞ  14إٌٝ غب٠خ  2020ِبسط  02اٌزٟ ٌٙب ػاللخ ثبٌّٛػٛع فٟ 

ِٓ اٌفبرؼ عٛاْ إٌٝ ا١ٌّذأٟ فمذ ششػٕب فٟ عّغ اٌج١بٔبد ِٓ اٌّجؾٛص١ٓ اثزذاء  اإلؽبسأِب 

 .  2020 أٚد 15غب٠خ
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 الول الفصل
 اإلصالحات التربوية

  



 

 

  :تمييد

ىمية بالغة في حياة االمـ نتيجة لمتغيير الحاصؿ عمى مستوى أتكتسي عممية االصالح 

التحديد و المختمفة االجتماعية واالقتصادي والسياسية فمف خالؿ عممية االصالح  ايمنض

مـ تحديد القدرة عمى مواثبة ىذا التغيير والتكييؼ مع مستجدات المتواصؿ تضمف ىذه األ

  .الحاضر واالستعداد لممستقبؿ

بقية إف النظاـ التربوي موحدة مركزية ذات عالقة ارتباطية وثيقة تأثيرا وتأثرا مع 

نظمة في المجتمع كاف تحت تأثير مجير االصالح والتجديد رغبة في تحقيؽ الغايات األ

ف نحدد ماىي االصالح التربوي وأىميتو أواألىداؼ المسطرة وفي ىذا الفصؿ نحاوؿ 

  .ومراحمو وألياتو وأسبابو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماىية اإلصالح التربوي والمفاىيم المرتبطة بو. -1



 

 

ر في يغيتيشير مفيـو اإلصالح التربوي إلى أنو عممية  :التربويتعريف اإلصالح  -أ

النظاـ التعميمي أو في جزء مف تاتو األحسف، أما العمماء اجتماع التربية فيعرفونو بأنو 

سياسية ذات تأثير عمى إعادة توزيع مصادر القوة والثروة في و يتضمف تخبر اقتصادية 

  . (1)المجتمع

اية محاولة فكرية عممية إلدخاؿ تحسينات عمى الوضع الراىف "فيعرؼ بأنو بيرش"أما *

  .في النظاـ التعميمي أو الطرائؽ التدريس وغيره

بأنو ذلؾ التغير الشامؿ في بيت النظاـ التعميمي لمتعرؼ عمى " :حسيف البيالوي وويعرف*

تؤدي إلى  المستوى البشير ىو تمؾ التعديالت الشاممة األساسية في السياسة التعميمية التي

 .(2)التغيرات في التعميمي ولبنية واالجتماعية في نظاـ التعميـ القوي في بمد ما

أنو تغيير شكؿ الشيء وىو مصطمح واسع الف تجديد مخطط  :ؼ آخريكما نجد تعر *

 .(3)جؿ تحسيف النظاـ أو المؤسسات أو الجماعات أو األفرادأيصمـ مف و وذو داللة 

 

 

 : باإلصالح التربويالمفاىيم المرتبطة  -ب

بتداخؿ مصطمح اإلصالح التربوي مع غير مف المصطمحات األخرى ومنيا لتطوير -

  .التعديؿ وسنحاوؿ في ىذه الدراسة توضيح الفرؽ بيف ىذه المصطمحاتو والتجديد 
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 الوظيفة البيئة في النمو والتغير الى التطوير مصطمح يشير: التطوير مفيوم -(1

 .والنضج والقدرة والتكامؿ والتعقيد الحجـ اختالؼ في تقدما يشكؿ الذي والتنظيـ

التغيير اإليجابي، المقصود والمخطط واليادؼ إلى االرتقاء : كما يقصد بف ايضا

 .(1)بالمنظمات المجتمعية عمى اختالؼ الوانيا

 تالىما واف ليما التخطيط أىمية في التطوير و اإلصالح بيف التشابو لنا يتجمى وبتالي 

 أف ىو بينيما الفرؽ أف وترى الثانية حالتو الى االولى حالتو مف الشيء التغير إلى بيدؼ

جزئيا أو كميا فقط يشمؿ بعض عناصر سيئة أو كؿ عناصرىا بدوف  يكوف قد اإلصالح

  .ااستثناء أما تطوير فال يدعى أف يكوف شامال بكؿ العناصر وكمي  

 األداء وتفاىة التربية تحسيف إلى يرميو ومخطط مقصود تغيير بو يقصد : ديدجالت -( 2

 لما الواقع في وتطبيقاتيا لنتائجيا تطويرا فيكوف تطوير فيكوف العممي البحث إلى فييا

  .ةر كر تم وحموؿ جديدة أفكار مف يكوف

التنظيمية في عممية، التدريس  كما يقصد بو األفكار الجديدة والتعبيرات أو التعديالت

 .(2)والتعمـ والتي تختمؼ عمى الممارسات القائمة

  أشار التعريؼ السابؽ إلى أف التجديد يقـو عمى التخطيط باعتماده عمى البحث العممي

، وليدؼ منو ىو لتحسيف ورفع  الكفاءة لما يحممو مف افكار وحموؿ إيجابية حوضأو 

يتمتع مما سبؽ العالقة بيف اإلصالح والتجديد تكمف في أف كؿ المفيوميف ييدؼ إلى و 
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 وتعلَم األمَة لمحو العربٍ الجهاز، الجماهَر تعلَم مجلة ،ودواعَه مفاهَمه التربوٌ التحدَد :البسام العزَز عبد -2
 .10ص،22العدد ،7289،باركال
 



 

 

التعبير ولكف ربما يكوف تجديد إيجابي أو سمبي حسب طريقتو استعمالو في الواقع المعاش 

مف طرؼ الشخص أو المؤسسة المنفذ،  فاإلصالح يتـ عمى نطاؽ واسع وىو عادة ما 

اـ التربوي القائـ أو توجو لو انتقادات أو في جزء منو يحدث عندما يحدث خمؿ في النظ

يكوف دائما إصالحا ايجابيا اما تجديد فقد يكوف خمؿ في النظاـ أو تحوالت طارئة أو و 

  .مستجدات يتطمب التجديد

 تحدث عممية وىو فاعميتيا بزيادة أو األمور لضبط يستخدـ مفيوـ ىو :التعديل-3)

 بعض، تحسيف اي األىداؼ لتحقيؽ وذلؾ لتحقيؽ وذلؾ الراىنة. األوضاع لتحسيف

 عف خرجت أو يجب كما وضيفتيا أداء عف توقفت قد تتكوف التي البيئة، في لعناصر

 . لمبيئة العاـ النظاـ إطار في ليا المسار

 زيادة إلى يؤدي كما لقائمة األوضاع إصالح إلى بيدؼ إيجابي اتجاه التعديؿ اتجاه 

نما عشوائية بطريقة يحدث ال وىو البيئة عناصر فاعمية  عمميةو  عممية أسس عمى يقوـ وا 

  .(1)شكالياأ اختالؼ عمى المؤسسات جميع بيا تقوـ أف يمكف التعديؿ

شيدت فترة الثمانيات والتسعينات مجموعة : 2004-2003سباب االصالح التربويأ-ج

الديموغرافي وزيادة وضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية تمثمت في الضغط مف األ

معدالت البطالة وخاصة بيف المتعمميف وتباطء النمو االقتصادي وضعؼ اإلنتاجية كميا 

 .عرقمة سير التعميـ 

  أما عمى المستوى السياسي فتمثؿ في التغيير السياسي الذي عرقمتو الجزائر بعد احداث

فيذه األحداث " يعة رسالة مف أجؿ القط" والتي يسمييا محمد ىادؼ بأنيا  1988اكتوبر 
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غيرت مجرى الحياة في الجزائر عبرت عف سخط الشعب ورفضو لواقعو السياسي 

االجتماعي والذي ال يناسب واقعة المعاش ودفعة المطالبة بحقوقو السياسية و  االقتصاديو 

صالحات عمى ا  حداث تعديالت و إوبحرية التعبير ومنذ ىذا التاريخ فكرت السمطة في 

ألنيا تعتبر فترة دخوؿ الجزائر مرحمة جديدة مف تاريخيا وما ترتب عف جميع المستويات 

 .(1) ....زبية وحرية الرأيحذلؾ مف توسع لمحريات العامة والديمقراطية والتعددية ال

 لى  ذلؾ رافؽ وما التسعينيات واخرأ في التعميـ زمةأ ضغوط ظيور ىذا كؿ جانب وا 

 أما المحمي المستوى عمى ىذا كاف التعميـ وضاعأ سوء عمى واحتجاجات ضطراباتا مف

 وتطور وعممية ثقافية وتغيرات عميقة تحوالت الفترة ىذه شيدت الخارجي المستوى عمى

 القرية عالـ داخؿ موحدة شبو والمعارؼ المفاىيـ كؿ جعؿ ىائؿ ومعرفي تكنولوجيا

 اتبعت التي السياسات نتيجة ووظائفيا التعميمية األنظمة في تحوالت حدثت كما الصغيرة

 الحديثة التكنولوجيا توظيؼ عمى عالوة وتكوينو البشري الماؿ الرأي استثمار مجاؿ في

 االسواؽ في مغموبة أصبحت التي والجودة االنتاج وفرة لتحقيؽ عالية كفاءات تتطمب التي

  .العالمية

 ف المجتمع الجزائري يتغير بسرعة فائقة في جميع المياديف السياسية واالقتصادية إ

االجتماعية والثقافية وال بد لممنظومة التعميمية كذلؾ اف تواكب ىذا التغيير خاصة في و 

زمف أصبح الكؿ يطالب بالمردودية والفعالية والتسيير العقالني لقطاع التربية والتعميـ في 

  .عميقة وتغيرات ثقافية عممية وتطور تكنولوجي ومعرفي زمف عرؼ تحوالت
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  وفي سياؽ ىذا التحرؾ العالمي والمحمي بدأ طرح مشكؿ التعميـ وتحديد معالـ االزمة

صبحت أالتي أصبح يتخبط فييا جراء تفاقـ التحرؾ األوضاع والمشاكؿ والمعوقات التي 

لى عجز الدولة في وضع إقامة تعيؽ سير عممية تطويره والنتائج التي أال الييا باإل

 .(1) واضحة لرفع مف مستوى التعميـ وتحسيف وتوفير المطموبة لذلؾ ستراتيجيةا

 أليات اإلصالح التربوي: -د

إف المجتمعات تتسـ بالديناميكية والحركة وتنعكس ىذه السمة المناىج:  تطور-1

األخر في التطوير ف يتسـ ىو أبالضرورة عمى التربية ومف ثـ عمى المنيج الذي يجب 

حتى يواكب ما يطرأ عمى المجتمع مف تغيرات فيناؾ تكمؿ فمسفة التطوير وأىميتو لألف 

المدرسة مف خالؿ المنيج يجي أف ال تواكب التغيرات التي تحدث في المجتمع فحسب بؿ 

وتطوير المناىج التربوية مصطمح ، (2)عمييا أف تقود ىذه التغيرات وتؤدي إلييا أيضا

األمر و لى مناىج أخرى جديدة إبيف جميع التربوييف ويعني أف تستبدؿ مناىج سائدة شائع  

الحاكـ ىنا ىو التغيير الكمي نتيجة لصعوبات معينة كانت موضع شكوى مف المعمميف أو 

 .(3)المتعمميف وىنا تستجيب السمطات التربوية ليذه الرغبة

القضايا التربوية حاليا وذلؾ ألف أي *ويعتبر الحديث عف المناىج و تطويرىا مف أىـ 

تغيير في المجتمع البد أف يتبعو تغيير في النظاـ التعميمي وميما بذلت مف جيد في 

تطوير المناىج فإنيا لـ تصؿ الى درجة الكماؿ ويواجو المنيج التربوي مجموعة مف 

ىذه  ،أخره التغيرات والتحديات منيا االنفجار المعرفي والتقدـ في وسائؿ االتصاؿ الى
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التحديات التي تجعؿ مف التطوير ضرورة بالحقيقة البد منيا، فالبحوث التربوية في زيادة 

بالمتعمـ ومنيا ما يتعمؽ بالمادة  ما يتعمؽمستمرة وتشمؿ نواحي ىامة ومتعددة فمنيا 

  .(1)الدراسية وطرؽ تدريسيا وكؿ ىذا يجعمنا نقؼ لنعيد النظر في مناىجنا مف أف ألخر

 *وكما أف لمتطوير مبرراتو فإنو أيضا يستند الى العديد مف األسس التي يقـو عمييا: 

 استناد عممية التطوير الى فمسفة تربوية واضحة المعالم :  -أ

إف الفمسفة التربوية ىي التي تحدد وجية النظر لمطبيعة اإلنسانية وأىداؼ لـ تكف لدينا 

مور فإف المنيج يتعرض لمخطأ والتناقض فكرة سميمة واضحة عف كؿ أمر مف ىذه األ

ف ألعمى أوضح دليؿ ىو الفمسفة التي تحدد مفيـو الطبيعة االنسانية عمى اعتبار و 

االنساف مكوف مف عقؿ محموؿ عمى جسد وكاف ليذا المفيـو انعكاساتو عمى أىداؼ 

لمطبيعة التربية ومف ثـ عمى مناىجو وطرؽ التدريس فييا فالعقؿ في ضؿ ىذا المفيومي 

نو يتصؿ بعالـ الواقع. ألاالنسانية ىو المفضؿ انو يتصؿ بالعالـ المثؿ والجسد محتقر 

المناىج بالناحية العقمية دوف الناحية الجسمية وأي تطوير يطرأ عمى  تتماىومف ىنا 

محددة و المناىج يدور في إطار ىذه الفمسفة إذف فالفمسفة التربوية يجب أف تكوف واضحة 

وجية النظر السميمة حوؿ الطبيعة اإلنسانية وبالتالي ال يتعرض المنيج حتى تتحدد 

 .(2)لمخمط والتناقض

ألف التربية عممية تيدؼ الى مساعدة استناد التطوير الى دراسة عممية لممتعمم:  -ب

فإف مراعات خصائص نمو التالميذ  االتالميذ عمى النمو الشامؿ مف خالؿ المنيج وليذ
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في كؿ مرحمة عمرية والمشاكؿ المتعمقة بيـ عند تخطيطي وتطوير المنيج عف طريؽ 

 تتبع الدراسات واالبحاث النفسية والتربوية واالستفادة مف نتائجيا. 

تشؽ المدرسة فمسفتيا التربوية مف فمسفة المجتمع وعميو التطوير ودراسة المجتمع:  -ج

المدرسة أف تتبنى مناىجيا بحيث تراعي فمسفة المجتمع ومشكالتو وتطمعاتو فاف عمى 

عند تطوير المجتمع البد وضع كؿ ىذه األمور في الحسباف حتى يتمكف التالميذ معرفة و 

المجتمع وعاداتو وحتى  يصبح قادريف عمى تقبؿ أوضاع المجتمع  مبادئوممارسة 

 . (1)الحالية والعمؿ عمى تحسينيا

إف المنيج بناء ىندسي متكامؿ يتضمف العديد مف ون التطوير عممية شاممة: أن يك-د

التعميمية، وأوجو  والوسائؿالمكونات والتي تتمثؿ في األىداؼ، والمحتوى، والطرؽ، 

النشاط، والتقويـ ويجب أف يبدأ التطير باألىداؼ حتى تالحؽ التطور وتواجو المشكالت 

كذلؾ و ورة يتـ تطوير المحتوى التي يترجـ االىداؼ والتحديات ثـ في ضوء االىداؼ ألمط

ف يستخدـ كتغذية راجعة حيث يعاد تنظيـ الخبرات التعميمية الالزمة أالتقويـ الذي يجب 

لتحقيؽ األىداؼ إذا أظير فييا نقصا أو يعاد النظر في األىداؼ وكذلؾ بقية المكونات 

 األخرى. 

ينبغي أف يشترؾ فييا خبراء المناىج والمختصوف أن يكون التطوير عممية تعاونية:  -و

في المادة والمدرسوف والتالميذ وأولياء األمور ولعمى أبرز االتجاىات العالمية المعاصرة 

 في تطوير المناىج اشتراؾ المعمميف والتالميذ وذلؾ الختيارات تؤدي حؽ التنفيذ. 
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التطوير مستمرة وعمى يجب أف تكوف عممية أن يكون التطوير عممية مستمرة :  -ه

فترات متباعدة وأف تستخدـ فييا األساليب العممية والمتنوعة حؽ تنيض المناىج لتساير 

ما يحدث في المجتمع مف تحديات باإلضافة الى أف المجتمعات تنصؼ بالديناميكية 

 اراالنفجباإلضافة الى التحديات  فإف ىناؾ تطورا كبيرا وتقدما في المواد الدراسية نتيجة و 

المعرفي وفي مجاؿ المناىج بصفة خاصة ولعؿ أوضح مثاؿ عمى ذلؾ ظيور المنيج 

 .(1)التكنولوجي كتنظيـ منيجي جديد

 خطوات التطوير: -2

وتعتبر ىذه الخطوة جد ميمة ألف أي إثارة اإلحساس بضرورة التطوير وأىميتو: -أ 

جديد يمقى مقاومة شديدة وبالتالي فمكي تتـ عممة التطوير بنجاح يجب أف تسبقيا إثارة 

اإلحساس بضرورة التطوير وأىميتو ويتـ عف طريؽ وسائؿ اإلعالـ المختمفة وعف طريؽ 

ية التي تدور حؽ المدرسيف عمى أىمية التطوير عف طريؽ عقد الندوات والدراسات التدريس

 حوؿ االتجاىات الحديثة في التربية. 

يعد تحديد األىداؼ أمرا ضروريا حيث بمقتضاه يتـ باختيار المحتوى تحديد الىداف: -ب

المادة التي و أو تعديمو ويتـ تحديد األىداؼ في ضوء طبيعة المجتمع وطبيعة الطالب 

المتضمنة في فمسفة  ستخضع لمتطوير يجب أف تتضمف القيـ والمبادئ واالتجاىات

  .(2)المجتمع ويجب أف تكوف أىداؼ المادة منسقة مع األىداؼ العامة لمتربية

 و يكوف ذلؾ كمايمي:  تخطيط جوانب المنيج : -3
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تحديد التنظيمات المنيجية التي تناسب كؿ مرحمة تعميمية فتحديد األمر المنيجي أمر 

 الخبرات التعميمية. غاية في األىمية ألنو يعتبر الوعاء الذي يشكؿ 

اختيار طرؽ التدريس التي تتماشى مع روح التنظيـ المنيجي المختار بحيث تساعد -

 التمميذ عمى تكويف المفاىيـ والتعميمات و تنمية الميارات األساسية. 

الوسائؿ التعميمية التي يحتاجيا كؿ موضوع مف موضوعات المنيج و تحديد  اختيار-

 التي يمكف أف تؤدييا كؿ وسيمة في ضوء معايير محددة. 

التخطيط ألجو النشاط التعميمية المصاحبة لممنيج بحيث يساىـ كؿ نشاط في إكساب  -

 التالميذ المزيد مف الخبرات. 

ـ العنصر األساسي في أي تجديد تربوي ألنو أكبر يعتبر المعمتحسين أداء المعمم:  -4

مدخالت العممية التربوية ومكاف المعمـ في النظاـ التعميمي تتحدد أىميتو مف حيث أنو 

مشارؾ رئيسي في تحديد نوعية التعميـ واتجاىاتو وبالتالي نوعية مستقبؿ األجياؿ فيو 

تنظيـ العممية التعميمية وىو  الذي يعمؿ عمى تنمية قدرات التالميذ ومياراتيـ عف طريؽ

تحديد و مرشدىـ الى مصادر المعرفة وطرؽ التعميـ الذاتي التي تمكنيـ مف متابعة تعمميـ 

 . (1)معارفيـ

لقد أحدثت التحوالت المتسارعة التي يشيدىا العالـ في مختمؼ المجاالت الى 

تغيرات في غايات التربية وأىدافيا الى تحوالت في دور المعمـ الذي أصبح موجيا 

ومنشطا أكثر مف كونو ممفتا لممعرفة فوفؽ ىذه التحوالت تحوؿ دور المعمـ عمى مرشد 

مميات التعميـ ومصحح ألخطاء التعمـ وىي تستمـز الى مصادر المعرفة والتعميـ ومنسؽ لع
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معمميا مف طراز جديد مالئـ لألىداؼ المحدثة وتدريبا مستمرا لو عمى التجديد التربوي، 

لذلؾ أصبح عمى المعمـ أف يساىـ في بناء شخصية الطالب وامتالكو لمميارات الضرورية 

مـ أو المربي الميارة الكافية الالزمة لمتعايش مع المجتمع وىذا يقتضي أف يمتمؾ، المع

بقاء المتعمـ عمى  لتبصر المتعمميف بالمقدرة عمى الربط بيف ما ىو نظري وما ىو عممي وا 

صمة بواقعو مما يتطمب استمرارية نمو المعمـ معرفيا ومينيا بشكؿ يتناسب مع تسارع 

عرفي النمو المعرفي مما أصبح عمى المعمـ أف يربي بشكؿ يمكنو مف توظيؼ مخزوف م

 .(1)مياراتو بشكؿ يساعده عمى أف يحي حياة عممية واجتماعية وذاتية فاعمةو 

إف نظـ التعميـ الحالية والمستقبمية مطالبة بتعميـ المزيد  إدخال التكنولوجيا في التعميم:-5

ينبغي أف يكوف عمى درجة عالية مف  ادر األفوالمزيد مف األفراد وأف مستويات تعمـ ىؤالء 

ذا كانت  التكنولوجيا قد استخدمت في  الثقة ولكي تستطيع التمشي مع التغيرات الحادثة وا 

التعميـ منذ زمف بعيد فقد زادت ضرورة استخداميا في ىذا العصر حيث تراكمت المعرفة 

لذي يبذلو المعمـ في كؿ يوـ في المقابؿ الطاقة المحددة لمعقؿ البشري وبمحدودية الجيد ا

سبيؿ نقؿ ىذه المعرفة الى عقوؿ االبناء ومف ثـ فاف السبيؿ لذلؾ ىو استخداـ التكنولوجيا 

يسمى باستخداـ التكنولوجيا في التعميـ  في مختمؼ مجاالت التعميـ وبذلؾ ويصبح ما

سواء و يستعاف بيا في العممية التربوية أمعناىا جميع الوسائط والوسائؿ التي تستخدـ و 

الية وىذا يكوف بطبيعة الحاؿ نظاما فرعيا داخؿ  وأو معقدة يدوية أكانت بسيطة 
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داة حقيقية داخؿ الفصؿ أالمنظومة التعميمية يتالحماف معا بحيث تكوف التكنولوجيا 

  .(1)ف يمارس عممية التعميـ الذاتيأراد أساسا يعتمد عميو المعمـ اذا أوخارجو وتكوف كذلؾ 

 اإلصالح التربوي: مراحل -و

نقص اليياكؿ والوسائؿ  حيث أفالبحث عمى أثر المحيط العام عمى المدرسة:  -(1

واإلمكانيات وعدـ توفر الوسائؿ الضرورية لمعممية التعميمية كميا عوامؿ تؤثر عمى أداة 

المدرسة فقد تكوف الحموؿ لمشاكؿ المدرسة عف طريؽ تمبية ىذه الحاجات المادية وبتالي 

 .الجيد والماؿ ذلؾ يوفر عمى المعنييف باإلصالحفإف 

حيث أف ال بدى عمى الدولة أف تتكفؿ  البحث في المشاكل االجتماعية لمتالميذ:-(2

يجاد الداخميات  ببعض المشاكؿ االجتماعية لمتالميذ كتوفير النقؿ المدرسي والمطاعـ وا 

 ونصؼ الداخميات.

ربما يكوف ىناؾ نقص في  تحفيزىم لمعمل:البحث عمى مدى توفير لمربين ومدى -(3

المينية واالجتماعية دوافعيـ لمعمؿ وىذا نتيجة لبعض المشاكؿ  عدد المربييف أو انخفاض

 وىذه المشاكؿ يجب التكفؿ بيا والعمؿ عمى حميا قبؿ البحث في إصالحات أخرى.

 تمرار ألىميتياإف المناىج الدراسية تتغير باس البحث عمى سالمة المناىج الدراسية: -(4

 فيي تحدد المعمومات المقدمة ومدى حداثتيا ومسايرتيا لمتحوالت والتغيرات.

                                                           

 . 71، ص سبق ذكرهفوزٌ طهً إبراهَم، رجب أحمد الكلزة، مرجع  -1

 



 

 

تتطور أساليب التدريس وطرقو ويحتاج  عن كفاءة المربين وطرق التدريس:البحث  -(5

يصاؿ  المدرسوف إلى تجديد معموماتيـ البيداغوجية حتى يتمكنوا مف تحقيؽ األىداؼ وا 

 المعمومات إلى التالميذ.

حيث لـ تعد حاجة المدرس منحصرة في توفير الكتب والوسائل العصرية لمتدريس:  -(6

       اسب واألجيزة اإللكترونية التكنولوجية.السبورة والطباشير بؿ تعدتيا إلى المخابر والحو 

 إف طرؽ إجراء االمتحانات وتقويـ التالميذ وشروطالتأكد من أساليب التقويم: -(7

انتقاليـ مف قسـ ألخر ومف مرحمة األخرى عوامؿ تؤدي إلى مجموعة مف المشاكؿ 

التعميـ المتراكمة حيث عادة ما يؤجؿ الرسوب والفشؿ إلى آخر كؿ مرحمة مثؿ شيادة 

وال تتفطف إال  بعد فوات األساسي والبكالوريا وبيذا فنحف نعالج المشاكؿ عند حدوثيا 

 األواف.

مف دارسات معمقة لمتعرؼ  ال بدى لصعوبات التربوية لمتالميذ:البحث عن أسباب ا -(8

عمى المواد الدراسية التي يجيدوف فييا الصعوبات والبحث عف األسباب الحقيقة لذلؾ 

وكؿ ىذه العمميات  باالعتماد عمى البحوث الميدانية والمناىج العممية وبطريقة موضوعية

تتطمب أف يقـو بيا أخصائيوف ذوي معرفة وخبرة وأمواؿ يجب توفيرىا مف أجؿ رفع فعالية 

  .(1)المنظومة التربوية

 

 أىمية اإلصالح التربوي:-ه
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كردة فعؿ حضارية لمواجية األزمات واإلشكاليات  لقد حدثت حركة اإلصالح التربوي

الكبرى التي واجيتيا بعض المجتمعات اإلنسانية في حقب محددة إذا نظرت ىذه 

المجتمعات إلى التربية كمدخؿ طبيعي إلصالح ذاتيا وتطوير نفسيا مف خالؿ ترقية 

اإلنساف فكًرا وقيم ا
(1). 

لة فكرية عممية إلدخاؿ تحسينات عمى وتكمف أىمية اإلصالح التربوي في كونو محاو  -

 .(2)الوضع الراىف في النظاـ التعميمي أو طرائؽ التدريس

إحداث تغيرات وتجديدات عمى النظـ التربوية مف حيث ألخر رغبة في تكويف الفرد  -

القادر عمى تحقيؽ اإلقالع الحضارية مستفيدا مف المجاؿ المعرفي لممدرسة في تطوير 

الحية ليست مجرد إضافة معمومات حديثة إلى معمومات قديمة أو مجرد  كفاءاتو " المعرفة

نما ىي صياغة ألسموب في الفكر والوجداف وطرائؽ العمؿ فترسخ في المتعمـ  استبداليا وا 

 .(3)حتى بعد أف ينسى كؿ ما يتعممو في المدرسة

ألىمية التي اإلصالح التربوي بكؿ مفرداتو أصبح ضرورة ممحة ومطمبا اجتماعيا نظًرا ل -

في المنيج  بات يحتميا في تعديؿ مسار النظـ التربوية نحو األفضؿ تحقيقا لمجودة الشاممة

التعميمي لتمبية حاجات المجتمع فاالستثمار في التربية يجعؿ مف الضروري مرعاة كؿ 

    الشروط الواجب توفرىا إلنجاح أي عممية تجديد أو إصالح في النظـ التربوية. 
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 خالصة الفصل: 

انطالقا مف األىمية التي يتميز بيا مفيوـ االصالح فقدتـ التطرؼ ليذا المفيـو 

مف رؤيا متعددة فالممفيـو جوانب تتعمؽ بالغة وجوانب اصطالحية محضة كما تـ التطرؽ 

سباب التي أدت  إلى االصالح التربوي في الجزائر مف خالؿ طرح لى األإفي ىذا الفصؿ 



 

 

مشكؿ التعميـ وتحديد معالـ االزمة التي أصبح يتخبط فييا جراء تفاقـ االوضاع والمشاكؿ 

ومف ىذه القناعة تـ التطرؽ لمراحؿ االصالح التربوي والذي عدة جوانب منيا البحث 

ف كفاءة المربيف وطرؽ التدريس كما تـ عمى  سالمة المناىج الدراسية وكذا البحث ع

ىمية اإلصالح التربوي أالتطرؽ لألليات الفعالة لضماف العممية اإلصالحية باإلضافة إلى 

 في ادخاؿ تحسينات عمى الوضع الراىف في النظاـ الراىف في النظاـ التعميمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل



 

 

 ميارات اإلتصال
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  :تمييد

ىي األداة التي يصؿ بيا اإلنساف الى ىدفو وغايتو فمتى  االتصاؿبنا أف ميارات 

وأنطمؽ ساعيا وراء بيذه الميارات  استعافما كاف اإلنساف قادرا عمى التخطيط لحياتو 

يذا فقد كاف الزما عمى كؿ إنساف يريد أف يبدأ حياتو العممية أو أف ينتقؿ لتحقيؽ ىدفو 

الى مرحمة أخرى أف يعرؼ تماـ المعرفة الميارات التي تمزمو مف أجؿ وصولو الى غايتو 

 التي يطمح إلييا. 

وليذا تعد ىذه األخيرة أساسا لمتعميـ والتعمـ في المراحؿ المختمفة وعف طريقيا 

بالمعرفة العممية ألنيا تمثؿ البينة األساسية لمتعميـ ولمسموؾ في مجاالت يتزود المتعمـ 

الفعاؿ تحت مضمتيا عد ميارات تعمؿ معا في  االتصاؿالحياة حيث تضـ ميارات 

سياقات ومواقؼ مختمفة وفي ىذا الفصؿ نحاوؿ أف نحدد ىذه الميارات وىي كاالتي: 

 اءة، ميارة الكتابة. ، وميارة التحدث، ميارة القر االستماعميارة  
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 : االتصالميارات 

 : كاآلتيفي خطوات وىي  االتصاؿتتمثؿ ميارات 

 : االستماعميارات  -1

تعتبر ميارة االستماع جزءا أساسيا مف ميارات المفظي وتعني القدرة عمى استقباؿ الرسائؿ 

الصوتية التي يرسميا المرسؿ والتركيز بيا وفيميا وال تعني أف تستمع الى نفسؾ أو تفكر 

  .أو ردؾ عمى ما يقوؿ المستقبؿ باستجابتؾ

 الى: االستماعوترجع اىمية      

  .لى الوصؿ االنساف بالكوفإسبؽ حواس العقؿ أالسمع  -

 .يتسـ السمع بالقدرة عمى الشموؿ واالحاطة -

 .ذا فقد حاسة البصرإف يعيش بفضؿ حاسة السمع أيمكف لمفرد  -

 .اكتساب معمومات جديدة -

 .ضافة الى اكتساب خبرات االخريفإساسي لمنمو المغوي أاالستماع ىو شريط  -

 .(1)االىمية، التقييـ والفيـ يدتأك ،تحسيف العالقات -

 المستويات االربعة لالستماع:      

 يمر المستمع بسموكيات مختمفة في كؿ مستوى مف مستويات االستماع.

                                                           

، 7282 بشَر عبد الرحَم كلوب: الوسائل التعلَمَة وطرق استخدامها، دار إحَاء العلوم، لبنان، طبعة الثانَة، -1

 .  79ص
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يريد  -المتحدث الستعماؿال يبذؿ المستمع جيدا  :االستماعالمستوى الول: عدم -(1

يظير أنو منتبو لممتحدث ولكف تفكيره منصب عمى شيء –أف يتحدث أكثر مف أف يستمع

 اتجاهبظير تواصؿ بصري قميؿ أو معدـو  –يظير أي إشارة أو إماءة لممتحدث  ال -أخر

 .يطمب الكممة األخيرة مف المتحدث أو الخالصة –كثير المقاطعة لممتحدث  -المحدث

 اليامشي:  ماعاالستالمستوى الثاني: -(2

يفكر المستمع بما سيقولو، لمتحدث الحقا يشرد  -يستمع المستمع بشكؿ سطحي لممتحدث

يستمع لمجزئيات ولكف ال  –يسمع الكممات ولكف ال يربطيا بالمعنى –بذىنو بكؿ سيولة

 يصؿ لمصورة الكمية لمموضوع نتيجة عدـ التركيز.

 : التقييمي االستماعالمستوى الثالث: -(3

يعمؿ بجد ليفيـ الكممات رسالة وجية  –انتباىويركز المستمع بتمعف ويعطي المتحدث كؿ 

يعطي تغذية راجعة  –يصغي لألفكار والمشاعر كما يصغي لمكممات –نظر المتحدث

يطرح األسئمة التي  -يؤجؿ الحكـ حتى يستمع لكامؿ الرسالة -شفوية وغير شفوية لممتكمـ

 ضوع وتوضيح أي سوء فيـ. تشجع الحوار توضع توضيح المو 

عمى  انتباىويركز المستمع مع المتحدث ويعطيو المستوى الرابع: اإلنصات: -(4

 يركز عمى المحتوى ولكف ال يكترث  –الكممات التي مف الممكف أف يفقد القصد مف ورائيا
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 .(1)يستطيع أف يحدد الحقائؽ، اإلحصاءات وىكذا –لمشاعر المتحدث

 :االتصال*عناصر عممية 

 –بيئة االستماع–اإلدراؾ–المستمع–الرسالة –تتحدد عناصر عممية االستماع في المتحدث 

 .(2)رجع الصدى –التشويش

 ميارة القراء : -2

تعرؼ القراءة بأنيا عممية تفكير مركبة تبدأ بعممية تفسير الرموز وىي مفيوم القراءة: 

طيا بالمعاني لتفسيرىا الحروؼ والكممات والجمؿ ثـ ترجمة ىذه الرموز مف خالؿ رب

  ومخزوف المعمومات لديو وتمر القراءة بمرحمتيف أساسيتيف ىما: القارئحسب خبرة 

 المرحمة الميكانيكية أو اللية:-1

 .لمحروؼ والكممات والجمؿ مف خالؿ العيف ثـ النطؽ بيا القارئوىي عممية رؤية  

 المرحمة الذىنية واإلدراكية: –2 

فييا  القارئويتـ في ىذه المرحمة ترجمة الرموز وتفسيرىا لموصوؿ الى المعنى ويستخدـ 

ميارات التفكير الدنيا والعميا مثؿ الفيـ واالستيعاب والتحميؿ والتركيب والتقييـ )مف خالؿ 

 .(3) إبداء رأيو في موضوع القراءة(

وال تكتمؿ عممية القراءة إال مف خالؿ المرحمة الميكانيكية والمرحمة الذىنية، وتعتبر *

القراءة غذاء الدماغ فيي تزيد مف حجـ المعمومات المخزنة فيو حيث يتمقى اإلنساف في 
                                                           

، 7282بشَر عبد الرحَم كلوب: الوسائل التعلَمَة وطرق استخدامها، دار إحَاء العلوم، لبنان، طبعة الثانَة،  -1
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%مف معرفتو عف طريؽ المطالعة وتعتبر القراءة منف أىـ المكونات 85وقتنا الحاضر

ع حالة الثقافة لديو وتشكؿ مخزونا عاليا مف المعمومات لشخصية اإلنساف فيي تصن

  يستطيع مف خالليا اإلنساف التعبير عف رأيو بثقة.

 أنواع القراءة :  -

: تستخدـ لقراءة الصحؼ والمجالت والقصص القصيرة والشعر القراءة الترفييية-(1

والشعور بالسعادة أو البقاء مع حدث  واالستمتاعتكوف القراءة بيدؼ التسمية  –الرواياتو 

 معيف أوال بأوؿ. 

: تستخدـ لقراءة مواد جديدة أو مواد صعبة كإجراء أولي القراءة العامة أو المتصفحة-(2

 . لالختبارمثؿ تصفح كتاب مقرر مدرسي أو وحدة منو أو التحضير 

وف التوقؼ تستخدـ لتذوؽ قصة قصيرة أو ألخذ فكرة عف مقالة أو خبر في صحيفة د -

 التحميؿ. و 

تكوف بيدؼ تصفح واستعراض الصورة الكبيرة أو اإلطار العاـ لمكتاب قبؿ البدء لمقراءة 

 العميقة مف أجؿ وضع خطة أولية لكيفية قراءة المادة. 

 تكوف القراءة سريعة دوف توقؼ ألخذ فكرة عف الموضوع الغير المألوؼ. -

  .(1)الكممات ويطمؽ العناف لمخيمتؾ اتجاه ىذا النوع مف القراءة عادة يحرؾ مشاعرؾ-
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 القراءة العميقة أو الشاممة: -(3

لقراءة الكتب الدراسية بعمؽ أو مواد عممية خاصة بدورة معينة أو لمتعمؽ في  ـدتستخ-
فيـ موضوع أو التحضير المعمؽ الختبار وتعتبر أىـ نوع مف أنواع القراءة ألنيا توصؿ 

 القارئ لمستوى الفيـ العميؽ لمموضوع. 
ة لتستطيع يجب أف تكوف مرنة لتحديد مستويات صعوبة أجزاء الكتاب أو المادة العممي-

 المناسبة لمتعامؿ مع المعمومات وفيميا.  االستراتيجية اختيار

قد تغير مف سرعة قراءتؾ في بعض األحياف فبعض الكتب تكوف سيمة القراءة والفيـ  -

والبعض األخر منيا قد يتطمب منؾ جيدا أعمى في عممية التركيز وقد تسرع في وحدة 

 اب. معينة وتسرع في وحدة أخرى في نفس الكت

ومعالجة معمومات وميارات  الكتسابتكوف القراءة بطيئة ومطمئنة لتعطي وقتا لمدماغ  -

 جديدة. 

بناء الفقرات والجمؿ والمخططات والرسـو التوضيحية لتحديد  واستيعابتكوف بيدؼ فيـ -

 .(1)أىمية المعمومات لمتمكف مف تمخيصيا وتسجيميا

 القراءة المقارنة: -(4

 و كتابيف لنفس الموضع. أمقارنة بيف مقالتيف أو أكثر  تستخدـ ال -

قات في أراء معينة أو تضمينات وحقائؽ و بيات والفر اتكوف بيدؼ تحميؿ وتنظيـ التش -

 أو نماذج أو أساليب ونظريات. 

                                                           

 .22ص مرجع سبق ذكره، حسَن جلوب:  -1



                                                         يهاساث االحصال                                                                   :    انثاًَانفصم 
 

44 
 

يستخدـ ىذا النوع مف القراءة عادة في إجراء البحوث أو نقد المقاالت أو عمؿ دراسة  -

 .(1)عف موضوع ما

 ميارات القراءة:  -

يقرأ قراءة سميمة مع فيـ مدلوؿ الجممة أو جممتيف مراعيا مخارج الحروؼ وصحة * 

 ط والتمييز بيف أصوات الحروؼ. الضب

يقرأ جممة مكونة مف كممتيف أو ثالث دوف توقؼ مراعيا صحة الوصؿ وسالمة الوقؼ * 

 والحركات القصيرة والحركات الطويمة. 

 ى في المدلوؿ. يفرؽ بيف جممة وأخر * 

يطبؽ الميارات السابقة في قراءة كؿ جممة أو فقرة ذات صمة بالمجالت السابؽ ذكرىا * 

، والتعريؼ باألشياء الذي بحوزتو االعتذارت التحية المألوفة في بيئتو وعبارات امثؿ: عبار 

  والحديث عف حاجاتو ومطالبو.

 .(2)الذي يقرأه شخصيايجيب في جممة سميمة عف األسئمة المتصمة بالموضع * 

 ميارة الكتابة: -3

 بعد ميارة القراءة. تأتيبحسب ترتيبيا بيف بقية الميارات فيي  متأخرةميارة الكتابة  تأتي

حدىما الي واالخر عقمي والشؽ االلي أف الكتابة عممية ذات شقيف أونشير ىنا الى 

 التجاهيحتوي عمى الميارات االلية )الحركية( الخاصة برسـ حروؼ المغة العربية ومعرفة 
                                                           

 . 29-27ص ص  مرجع سبق ذكرهباسل محمد صوان : أ -1
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 .27ص  9112التقنَة، 



                                                         يهاساث االحصال                                                                   :    انثاًَانفصم 
 

45 
 

استخداـ و ما الجانب العقمي فيتطمب المعرفة الجيدة بالنحو والمفردات أوالترقيـ في العربية 

 المغة .

 .(1)ة في رموز مكتوبةواصواتو المنطوق ءفكار المر أؿ ينيا فف تسجأ* كما 

دي المعنى ؤ بعاد مترابطة تكمؿ بعضيا بعضا حتى تأ 13* والكتابة بمعناىا العاـ تتضمف

كما انيا عممية -التعبير التحريري–الكتابة اليجائية –الصحيح لمقارئ وىذه االبعاد: الخط

 .لتضبطياو رسـ لرموز مختمفة تتمقاىا عف طريؽ السمع والتحدث والقراءة أتدويف 

 *الميارات الكتابية: 

 وال: الميارات الرئيسية:أ

* الكتابة الجميمة وأقؿ مستوى لمكتابة الجميمة أف يكوف الخط واضحا ومقروءا فإذا ال زاد 

 يتميز بو عدد قميؿ. عمى ىذا الحد فيو اإلبداع الذي يعرؼ بالكتابة الجميمة وىو ما

 نقؿ الكممات بصورتيا الصحيحة دوف تحريؼ مع ربطيا بالنطؽ السميـ.  * القدرة عمى

 –والصاد –والسيف -والطاء –* كتابة الحروؼ المتشابية نطقا المختمفة كتابة مثؿ: الذاؿ

حيث يتـ تعميـ كتابة ىذه الحروؼ بالتركيز عمى   –والظاء–والداؿ –والضاد –والتاء

 ميؿ أو تفسير. الجانب الكتابي مقرونا بالنطؽ دوف تع

 ،الثاء ،التاء ،الباء ،الزاي، * كتابة الحروؼ المتشابية كتابة والمختمفة نطقا مثؿ: الراء

 السيف والشيف. 
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يكفي كتابة  * كتابة كؿ حرؼ مف الحروؼ العربية مبتدأ مف نقطة البداية بحيث ال

 الحرؼ بشكؿ سميـ بؿ عميو كتابتو مف بدايتو الى نيايتو. 

  .القطع في موطنيا الصحيحة مع مراعاة عدـ ربطيا بيمزة الوصؿ * كتابة ىمزة

  .* تعويد التالميذ عمى كتابة عالمات الترقيـ و وضعيا في موضعيا السميـ

 : الميارات المرافقة لمكتابة: ثانيا

 ميارات البد لممعمـ أف يدرب تالميذه ويعودىـ عمييا وعمى ممارستيا بشكؿ سميـ ىي: 

ند الكتابة جمسة صحيحة بحيث يكوف ما بيف عينيو والدفتر الذي يكتب *جموس التمميذ ع

 سنتمتر.  31فيو 
الطرائق العلمَة فٍ تدرَس اللغة العربَة، د. ط ، دار  ،وسعاد عبد الكرَم عباس الوائلٍ ٍ( طهً علٍ حسَن الدلم7

 . 9117الشروق، عمان، األردن ،

* اإلمساؾ بالقمـ بطريقة صحيحة وذلؾ بأف يجعمو بيف أصابع يده اليمنى وعمى المعمـ 

 أف يحاوؿ حث التمميذ عمى الكتابة باليد اليسرى. 

 * أف يتعود التمميذ الكتابة عمى خط أفقي سميـ. 

* أف يكتب التمميذ بسرعة مقبولة عمى أف ال يكوف ذلؾ عمى حساب صحة الكتابة وىذه 

حصؿ عف طريؽ تعويد التالميذ وتدريبيـ عمى التركيز والمتابعة واإلكثار مف السرعة تت

  .(1)ذلؾ

  :ميارات التحدث-4

                                                           

ط( دار الفكر للنشر التوزَع، عمان، األردن، -البجة: تعلَم األطفال المهارات القرائَة والكتابَة، )دعبد الفتاح  -1
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 الوجو تغييرات اإلنتاج ىذا إلى مضافا االصوات انتاج خالليا مف تـي عممية ىو التحدث*

 عممية العممية وىذه  المستمعيف مع التفاعؿ عممية في تساىـ والتي الصوت المصاحبة

 أو فترتو تقؿ بقصد التحوي، و الصوتي النظاـ منيا األنظمة مف العديد تتضمف مرئية

  .االخريف المتحدث مف مشاعر

 التعبير سـا عميو يطمؽ ما أو التحدث بأف "الديف صالح محمد "يعرفو: التحدث مفيوم*

 وما خاطرة أو ىاجسو مف نفسو في عما لمتكمـ عف يعبر الذي المنطوؽ ذلؾ ىو الشفوي

 أف يريد وما .فكرة أو رأيتو مف عقمو بو يزخر ما واحساسات مشاعر مف بخاطره يجوؿ

 التعبير في المصحة مع انسيابوو  طاقتو في ذلؾ وتحو معمومات مف غيره بو يزود

  .االداء في سالمتوو 

 بأف التحدث فف لغوي يتضمف أربعة عناصر أساسية ىي  "الفي"يشير  :عناصر التحدث*

حركات  و شارات إ إلىتحولت عممية االتصاؿ  ال يوجد حديث دوف صوت واال   :الصوت-أ(

لألفياـ وىو ماال يتفؽ مع المواقؼ الطبيعية التي فييا االتصاؿ أو التخطي أو نقؿ 

األفكار وىو ماال يتفؽ مع المواقؼ الطبيعية التي فييا االتصاؿ أو التخمص أو الخاطب 

  .أو نقؿ

فالصوت يحمؿ حروفا وكممات وجمال يتـ النطؼ بيا وفيميا ليس مجرد  :المغة-(ب

  .صوات ال مدلوالت لياأ

فال معو لمكالـ بال تفكير يشير إلى الثقة التي يتـ بيا الكالـ مف تمثيؿ :التفكير-(ج

   .صوتا ال مقدموف ليا وال ىدؼأالمعنى يسبقو 
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إلى الثقة التي يتـ بيا الكالـ وىو عنصر أساسي مف عناصر الكالـ يشير  :االداء-(د

مف تمثيؿ المعنى وحركات الرأس واليديف مما يساىـ في التأثير واالقاع ويعيش المعنى 

  .المراد

  .سمات المتحدث الناجح* 

القدرة عمى  -االتزاف االنفعالي المظير-القدرة عؿ التذكر-الدقة-الصدؽ-الموضوعية

  :يفيا الىصنويمكف ت-التعبير الجريء 

  .النطؽ بطريقة صحيحة وضوح الصوت السرعة استخداـ الوقفات :صوتيةسمات  -

القدر عمى العرض والتحيز والقدرة عمى  -القدرة عمى التحميؿ واالبتكار:سمات انفعالية -

    .(1)تقبؿ النقد والقدرة الضبط االنفعالي

 

 

 

  :خالصة الفصل

 االتصاؿيعتبر جزءا أساسيا مف ميارات  االستماعتوصمنا مف خالؿ ىذا الفصؿ الى أف  

 . انتباىؾالمفظي ويعني ذلؾ أف تعير الشخص الذي يتحدث اليؾ كامؿ 

معة حسنة بيف سالفعاؿ ب االستماعحيث يتمتع األشخاص الذيف يمتمكوف ميارة 

زمالئيـ في الدراسة، كما تـ التطرؽ الى ميارة التحدث التي مف خالليا يتـ إنتاجو 
                                                           

دار الفكر للنشر التوزَع، عمان، األردن، ،ط(-عبد الفتاح البجة: تعلَم األطفال المهارات القرائَة والكتابَة، )د -1

 . 997، ص 9119
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ة تزويد الغير بالمعمومات، وأيضا تطرقنا عمى ميارة القراء في كونيا عممية األصوات بغي

نشاط عقمي وفكري يستند الى ميارات واسعة وتساعد المتعمـ عمى التعمـ في مراحمو 

األولى كما أف ميارة الكتابة تستمـز القدرة عمى الكتابة أيضا فيما الطريؽ الى التعمـ 

قوية ىذه الميارات )القراءة، الكتابة( وربطيا مع الميارات الفعاؿ، وبذلؾ يستوجب األمر ت

  .األخرى

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث الفصل 
 طـــــــار الميدانياإل
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  :تمييد

تـ إجراء مقابالت عف بعد مع ثمانية معمميف العامميف بابتدائية بمبشير حمو بحي 

مسكف والية مستغانـ وعميو سنحاوؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ عرض وتحميؿ النتائج  611

 وكذا استعراض فرضيات الدراسة في ضوء النتائج العامة المتواصؿ إلييا   
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 : عرض وتحميل نتائج الدراسة -1

 :السمات العامة لممبحوثين 

 السن الخبرة المستوى الجنس المبحوث
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 ذكػػػػػػػػػػر
 ذكػػػػػػػػػػر
 أنثػػػػػػى
 ذكػػػػػػػػػػر
 أنثػػػػػػى
 أنثػػػػػػى
 ذكػػػػػػػػػػر
 أنثػػػػػػى

 ليسانس كالسيؾ
 ماستر

 ليسانس كالسيؾ
 ليسانس كالسيؾ

 ماستر
 ليسانس أكاديمي

 أكاديمي ليسانس
 ليسانس أكاديمي

 سنة 15
 سنوات 4
 سنوات 11
 سنة  12
 سنوات 13
 سنوات 18
 سنوات 17
 سنوات 19

 سنة 41
 سنة 32
 سنة 42
 سنة 45
 سنة 31
 سنة 48
 سنة 47
 سنة 41

 

 التالميذ مستوى ورفع تحسيف في التربوية االصالحات دور : الول المحور. 

 التربوية؟ االصالحات تتمثل فيما -

 االنظمة بناء اعادة في تتمثؿ التربوية االصالحات أف المبحوثيف إجابات أغمبية اتفقت -

 دخاؿإ في تمثمت االصالحات أف) «1» :رقـ المعمـ يرى السياؽ ىذا وفي التعميمية

  .(التعميمي لمنظاـ الراىف الوضع عمى التحسينات

 في فتمثؿ التربوية االصالحات فأ لنا يتضح عالهأ المذكورة االمثمة ىذه خالؿ ومف -

 تحقيؽ جؿأ مف العممية ىذه إلنجاح توفيرىا يجب التي والشروط العناصر كافة تعييف

 .التعميمية بالبنية يتعمؽ ما كؿ تغيير وكذا المدرسية البنية مستوى عمى التغيير
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 ذكرتيا التي الرئيسية بالفكرة يتعمؽ بما المعمميف لألمثمة تفسيري تجدوف الشرح ىذا وفي-

  .التعميمية االنظمة بناء اعادة في تتمثؿ التربوية االصالحات أف وىي البداية في

 أف ذكرت عندما مثال الخاصة فمسفي خالؿ مف يكوف قد يكوف قد التفسير وىذا-

 .التعميمية والسياسية المدرسية البيئة مستوى عمى التغيير إلى سعت االصالحات

 صالحإ إلى الخارجي شكميا صالحإ مف انطالقا بذلؾ المعنية األولى ىي فالمدرسة

 الفرد لتنمية أساسية رافعة لكونيا وىذا البشري العنصر تأىيؿ طريؽ عف ورفعيا إدارتيا

 .المجتمعو 

  إصالحيا؟ إلى تطرقت التي الجوانب ىي ما ماىي -(1

اختمفت إجابات المعمميف حوؿ الجوانب التي تطرقت إلى إصالحيا حيث جاء في تصريح 

نيا تطرقت إلى تطوير المناىج والبحث عف أ)  «3»انيا آخر معممة رقـ  «2»المعمـ رقـ

  .(سالمتيا وكذا استعماؿ الوسائؿ العصرية وتطويرىا مف أجؿ التدريس

 التي الجوانب حوؿ اختالؼ ىنالؾ كاف لممعمميف المذكورة االمثمة ىذه خالؿ ومف 

 في متعددة جوانب مست التربوية االصالحات اف لنا أتضح حيث إصالحيا إلى تطرقت

 اداء وتحسيف جديدة وبرامج مناىج عمى باالعتماد وذلؾ االصالح مراحؿ مف مرحمة كؿ

 .المعمـ

 بالفكرة يتعمؽ بما المعمميف لألمثمة تشيير نتائج ىذا السؤاؿ الشرح ىذا خالؿ ومف 

 فيكوف التفسير وىذا إصالحيا إلى تطرقت التي الجوانب حوؿ اختالفيـ ىيو  أال الرئيسية

 في جديدة برامج و مناىج عمى اعتمدت أنيا ذكرت عندـ مثال الخاصة فمسفتي خالؿ مف
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 االستاذ عمييا يعتمد جديدة بأدلة مرفوقة تكوف يعني االصالح مراحؿ مف مرحمة كؿ

 سعيا (الخ.... فرنسية -رياضيات – عربية لغة)االنشطة مختمؼ في دروسو في األستاذ

-متوسط-)ابتدائي التعميمية األطوار مختمؼ في لممتمدرسيف التربوي األداء لتحسيف منيا

  .ثانوي(

 قدرات وبين جديد ىو ما بين التوافق في ساىمت التربوية االصالحات ىذه ىل-(2

  التمميذ؟

 االصالحات بأف ترى العينة أفراد أف غالبية أف المعمميف اجابات خالؿ مف تبيف 

 المعمـ بو صرح ما وىذا التمميذ قدرات وبيف جديد ىو ما بيف التوافؽ في تساىـ لـ التربوية

 كما التمميذ قدرات وبيف جديد ىو ما بيف التوافؽ في كثير بشكؿ تساىـ لـ) «4» رقـ

 . (كبيرة بنسبة التوافؽ تحقؽ لـ ما نوعا «5» رقـ اخرى معممة اجابة  تالحظ

  في تساىـ لـ التربوية االصالحات اف لنا يتضح أعاله المذكورة االمثمة ىذه خالؿ مف 

 كؿ رغـ المطموب االنسجاـ تحقؽ لـ فيي التمميذ قدرات وبيف جديد ىو ما بيف التوافؽ

 . التربوية المنظومة بيا قامت التي االصالحات

 بالنشرة يتعمؽ بما أعاله المذكورة لألمثمة تشير نتائج ىذا السؤاؿ  الشرح ىذا وفي 

 في تساىـ لـ التربوية االصالحات بأف ذكرت عندما فمثال ذكرتيا وأف سبؽ التي الرئيسية

 ولكف التوافؽ في ساىمت تقؿ ال ىنا يعني التمميذ قدرات وبيف جديد ىو ما بيف التوافؽ

 االصالحات عف ماأو  االصالحات عف ماأو  بقدراتيـ مرىوف التالميذ فمستوى قميمة بنسبة

 .بعد ىدفيا إلى تصؿ لـ
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  حناف بف عمراف وأماؿ بف عطية  الباحثتاف لنتيجة مماثمة جاءت النتيجة ىذه وبالتالي

 والتي في درستيما لمعوائؽ اإلصالحات التربوية وتأثيرىا عمى المنظومة التربوية الجزائرية 

 المرحمة وخاصة  التمميذ مصالح تخدـ وال مدروسة غير المطبقة اإلصالحات : أف وجدتا

 «1». المعمـ قدرات مع تناسب وال صعبة االصالحات أغمب أفو  - االبتدائية

  وبعدىا؟ اإلصالحات قبل التالميذ لمستوى تقييمك ما-(3

إجابات المبحوثيف حوؿ مستوى التالميذ قبؿ اإلصالحات وبعدىا حيث جاء في  ختمفتإ

ف كانت بعد اإلصالحات كانت ىنالؾ تحسينات عمى مختمؼ إ)«5» رقـتصريح معممة 

جابة المبحوثة أخرى  إما في أ (األنظمة التعميمية وىذا ما أدى إلى تحسيف مستوى التالميذ

ف مستوى التالميذ لـ يتغير سواء قبؿ اإلصالحات أو بعدىا يعني إ) «6»رقـ

 .(شيءالمصطمحات لـ تغير في 

 التالميذ مستوى حوؿ المبحوثيف إجابة  اختمفت أعاله المذكورة االمثمة ىذه خالؿ مف 

 االصالحات الى راجع وىذا التالميذ مستوى تحسف المثاؿ وليذا وبعدىا اإلصالحات قبؿ

 ساعدىـ مما المدرسية والكتب والمناىج البرامج حؿ في التعديؿ مستوى عمى جريتأ التي

 قبؿ سواء يتغير لـ التالميذ مستوى فإ)«6» رقـ لمعممة تفسير في أما التعمـ في

    .(1)(التعميـ في ومستواىـ قدراتيـ الى راجع ىذا اف فأظف بعدىا أو اإلصالحات

 

                                                           

 مذكرة، الجزائرَة التربوَة المنظومة علً وتأثَرها التربوَة االصالحات عوائق، عطَة بن مالأو حمران بن حنان -1
-22،ص2017/2016 ،الجلفة عاشور زَان جامعة ،ج إ ع كلَة، تربوٌ علً  جتماعا تخصص، الماستر شهادة لنَل

22. 
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  التالميذ؟ مستوى عمى التربوية االصالحات انعكست كيف-(4

أف «7» المبحوثيف حوؿ ىذا السؤاؿ في ىذا السياؽ يرى المعمـ رقـ أراء ختمفتا

صبحت ىنالؾ مواضيع مشتبية ال أبالسمب أكثر مف االيجاب حيث  نعكستااالصالحات 

نيا بنسبة قميمة انعكست أدارتيا إال بعد شرح وتفصيؿ مكثؼ وبالتالي ولو إيستطيع التمميذ 

 .باإليجاب عمى مستواىـ

 االصالحات انعكاس حوؿ ختالؼا ىنالؾ كاف أعاله المذكورة االمثمة ىذه خالؿ مف 

 مف تحقيقو حولت ما ضد انعكست انيا لنا اتضح حيث التالميذ مستوى عمى التربوية

 .مستواىـ عمى تحسينات

 عندما مثال الخاصة فمسفتي خالؿ مفتشير نتائج ىذا السؤاؿ  الشرح ىذا خالؿ ومف 

 في اعدت اميا الى راجع وىذا تحسينات مف تحقيقو حولت ما ضد انعكست أنيا ذكرت

 . اصالحو منيا المطموب كاف ما تراعي لـ فيي استعجالية ظروؼ

  ولماذا؟ الحالي الوقت في ضروري التعميمي االصالح ىل-(6

إف غالبية أفراد العينة بروف بأف االصالح التعميمي ضروري في الوقت الحالي وىذا ما 

نعـ ضروري لما عنده مف استراتيجيات جديدة تنيي )«3»جاء في تصريح المعمـ رقـ

 (.تثقؼ وتختمؼ روح المبادرة والبحث الدائـو 

 الوقت في ضروري التعميمي االصالح أف المعمميف اجابات خالؿ مف لنا يتضح 

 ينقصو كما والتجييزات لموسائؿ مسبؽ وتحفيز الكافية والدراسة التدرج ينقصو ولكف الحالي

 والتنظيـ. الضبط
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 مثالف الخاصة فمسفتي خالؿ مف تشير نتائج ىذا السؤاؿ الشرح ىذا ومف خالؿ      

إصالح تربوي بالمفيوـ الصحيح فبتالي ىذا راجع عمى أنو قرار ال يوجد  أنو ذكرت عندما

 غير مدروس ومف مسؤوؿ ليس لو دراية بالعممية التعميمية.

نصيرة سالـ وجماؿ تالي في وبالتالي ىذه النتيجة جاءت مماثمة لنتيجة الكاتب:      

ايا التربية عمى أف الميتموف والمتابعوف لقضدراستو لإلصالحات التربوية في الجزائر 

يقروف بعدـ نجاعة اإلصالحات حيث أف حقيقة ىذا اإلصالح يحاوؿ إعطاء وجية مغايرة 

لمسيرة المدرسة في الجزائر وجعميا تنفصؿ تدريجيا عف مقومات مجتمعيا وخصوصياتو 

    .(1)الثقافية والحضارية

 اإلصالحات التربوية وانعكاساتيا عمى الميارات االتصالية لدى التالميذ؟ : المحور الثاني

  لدى التالميذ؟ االتصالية الميارات عمى انعكاسات التربوية االصالحات ىل-(7

أف غالبية افراد العينية يروف االصالحات التربوية  نالحظ مف خالؿ اجابات المبحوثيف

 تانعكس نعـ) «1»تحسف عمى ميارات التواصؿ لدى التالميذ وىذا السياؽ يرى المعمـ رقـ

  .ايضا«6»وتجد معممة رقـ (عمى ميارات التواصؿ لدى التالميذ

 نعشتأ التربوية االصالحات أف لنا اتضح المذكورة االمثمة ىذه خالؿ مف وبالتالي 

 أنيا إال لممعمميف القصيرة االجابات رغـ وبالتالي التالميذ لدى التواصؿ ميارات عمى

  .وضوعمال نفس في صبت

                                                           

 ص ص 01 رقم المختبر دفاتر ،لإلصالح مفهوم أٌ الجزائر فٍ التربوَة اإلصالحات، تالٍ جمال -سالم نصَرة -1

51-64. 
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  والتمميذ؟ المعمم بين التواصمية العالقة عمى التربوية االصالحات اثرت ىل-( 8

 المالحظ أف أغمبية االجابات عمى ىذا السؤاؿ اشتركت في نفس االجابة أال وىي أف 

اإلصالحات لـ تأثر عمى العالقة التواصمية بيف المعمـ والتمميذ وىذا ما صرح بو المعمـ 

 . «8»و  «6»وايضا المعممات رقـ  «3»رقـ

 عمى تأثر لـ التربوية االصالحات أف لنا اتضح المذكورة االمثمة ىذه خالؿ ومف      

 حدوث في تتسبب لـ االصالحات ىذه وبالتالي والتمميذ المعمـ بيف التواصمية العالقة

  . تالميذه  المعمـ بيف القسـ داخؿ مشاكؿ

 زادت أم التمميذ لدى الميارات وتعزيز اكتساب في التربوية االصالحات ساىمت ىل-(9

  منيا؟ النفور من

 اكتساب في التربوية االصالحات ساىمت فإ ما حوؿ المبحوثيف اجابات ختمفتا 

 لحد التربوية االصالحات إف «1» رقـ المعمـ يرى حيث التمميذ لدى الميارات تعزيزو 

 اخرى معممة رأي في وجاء التمميذ لدى الميارات وتعزيز اكتساب في تساىـ لـ االف

 نفور في زادت اخرى ناحية مف أما ناحية مف الميارات وتعزيز اكتساب في ساىمت

  .التالميذ بعض

 لىإ الرئيسية بالفكرة يتعمؽ بما المعمميف لألمثمة تفسيري يوجد الشرح ىذا  خالؿ ومف 

 وبالتالي الميارات وتعزيز اكتساب في االصالحات ساىمت اف ما حوؿ اختالفيـ ىيو 

 الميارات وتعزيز اكتساب في تساىـ لـ االخيرة ىذه أف الخاصة الفمسفي تفسيرييجود 

  جديد مف بو جاء ما وبيف التمميذ وفقداف ميارات بيف التوازف في غياب ىنالؾ ألف
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  ؟ التالميذ لدى القراءة ميارة عمى التربوية االصالحات اثرت كيف-(10

نالحظ أف إجابة المبحوثيف كانت مختمفة حوؿ ىذا السؤاؿ فمف خالؿ تصريح المعمـ رقـ 

يممكوف القدرات  يرى انيا اثرت سمبا عمى ميارة القراءة لدى التمميذ  وىذا ألنيـ ال«6»

خر معممة أجمؿ وفي تصريح أالكافية في التفريؽ بيف الحركات وال يدركوف معاني 

مف خالؿ ادخاؿ التعديالت في جؿ الكتب المدرسية ساىمت في إعطاء التمميذ  «4»رقـ

 .فرصة لمقراءة وعدـ التخوؼ منيا

  ميارة عمى ويةالترب االصالحات تأثير حوؿ اختالؼ ىناؾ كاف االمثمة ىذه خالؿ مف 

 وااليجاب السمب طياتيا في تحمؿ التربوية اإلصالحات فأ تضحا التالميذ لدى القراءة

  .وجواب سؤاؿ لديو يكوف صغره مف يقرأ يكوف الذي الطفؿ أف كما

 مف القراءة صعوبة في ميارة يواجو التمميذ: أف إلى دراستيا في الباحثة توصمت حيث 

 صعوبة وكذا الكممات قراءة صعوبة يضاأو  ودمجيا الكممات أجزاء تعرؼ صعوبة خالؿ

 .(1)البصري التميز

  ؟ االستماع ميارة وكذا التحدث ميارة عمى االصالحات ىذه تأثير ىو ما-(11

أيضا ىنالؾ اختالؼ في اجابات المعمميف ليذا السؤاؿ وىذا ما الحظناه في تصريح 

الميارات ألف التالميذ ليـ قابمية االستماع ال يوجد تأثير لإلصالحات عمى «5»المعمـ رقـ

مف خالؿ تأثير االصالحات عمى «8»والتحدث واالصغاء في تصريح آخر معممة رقـ

ميارات التحدث الحظنا نفور التالميذ مف التحدث وغياب الطالقة في الكالـ أما بنسبة 

                                                           

 . 21: مرجع سبق ذكره، صوفَة عروم بن -1
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ـ ال يدركوف ما الميارة االستماع عند إلقاء الدرس ىناؾ تالميذ ال يبالوف ربما ال يي

  .يسمعونو مف المعمـ

  عمى التربوية االصالحات تأثير حوؿ ختالؼا ىنالؾ كاف االمثمة ىذه خالؿ ومف 
 االستماع ميارة خالؿ مف فمثال الشخصي تفسيري خالؿ فمف واالستماع التحدث ميارة
 يبقى وبالتالي المرسؿ يرسميا التي العونية الرسائؿ استقباؿ عمى وقدرتو طفؿ كؿ أف نجد

 و قدرات في أـ االصالحات في السبب كاف إف تحديد تستطيع ال المطروح اإلشكاؿ
  . تمميذ كؿ ميارات

  :نتائج عامة-3

توصمنا إلى اف كؿ المبحوثيف اجتمعت آثارىـ في أف االصالحات التربوية تمثمت في 

في التغيير عمى مستوى إعادة بناء االنظمة التعميمية حيث اكد اغمبيتيـ عمى انيا تمثمت 

  .البنية المدرسية ككؿ

كد اغمب المعمميف أف ىناؾ عدة جوانب تطرقت اإلصالحات التربوية الى اصالحيا أ -

ومنيا اصالح كؿ ما يتعمؽ بالتعميـ وكذا طرائؽ التدريس والسعي الى تطوير المناىج 

  .البحث عف سالمتياو 

يجاب عمى مستوى التالميذ وىذا انعكست االصالحات التربوية بالسمب أكثر مف اال -

عدت في ظروؼ استعجالية فيي لـ تراعي أغمب المعمميف وىذا ألنيا أحسب ما اكد عميو 

  .ما كاف المطموب منيا اصالحو



 اإلطاس انًٍذاًَ                                                            انفصم انثانث:             
 

61 
 

اكد غالبية المبحوثيف عمى أف االصالح التعميمي ضروري في الوقت الحالي مف اجؿ  -

التجييزات و تطوير التعميـ ولكف ينقص التدرج والدراسة الكافية وتحضير مسبؽ لموسائؿ 

  .والتنظيـ الضبطكما ينقصو 

نستنتج ايضا أف االصالحات التربوية لـ تؤثر عمى العالقة التواصمية بيف المعمـ  -

  .جابة المعمميفإفيو  شتركتاالتمميذ وىذا ما و 

مف وجية  وتعزيز الميارات لدى التالميذ كتسابااالصالحات التربوية لـ تساىـ في  -

وىذا نظرا لغياب التوازف بيف ميارات وقدرات التمميذ وبيف ما جاءت بو   نظر المعمميف

  .مف جديد

ثرت عمى ميارة أ وبالتاليب االصالحات التربوية تحمؿ في طياتيا السمب وااليجا -

  .القراءة لدى التالميذ وايجابا وكذا ميارة التحدث وميارة االستماع

 االصالحات أفاستنادا عمى نتائج الدراسة توصمنا إلى الفرضية األولى التي مفادىا   -1

  .خالليا مف اتصالية لميارات التمميذ اكتساب في تساىـ لـ التربوية

 العالقة عمى تأثر لـ التربوية االصالحات اف لنا تبيف الثانية لمفرضية بالنسبة أما -2

 .والتمميذ المعمـ بيف التواصمية
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  :خاتمة

عمى اسبقيات جديدة ويسعى لتغيير بشكؿ حاسـ يرتكز بما أف االصالح التربوي   

ديدة تغير غايات المؤسسة المدرسية وسيرىا ونشاطيا وقد تجد ذلؾ في سف قوانيف ج

  .أىداؼ التعميـ ومبادئو

التربوية وتأثيرىا عمى سعينا إلى تناوؿ موضوع االصالحات  درستناومف خالؿ   

الميارات االتصالية لدى التالميذ محاوليف الكشؼ عف االثر الذي تحدثت ىذه 

االصالحات لدى التالميذ محاوليف الكشؼ عف االثر الذي تحدثت ىذه االصالحات عمى 

يجابيات عمى  ميارات التواصؿ التالميذ وبالتالي تواصمنا إلى انيا كانت ليا سمبيات وا 

بالدرجة االولى وىذا راجع الى انيا اعدت في ظروؼ استعجالية فيي لـ تستطع التالميذ 

  .أف توافؽ بيف ما جاءت بو مف جديد وبيف قدرات التمميذ
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 . 1992اٌىزت،د.ؽ،

ؽظبء ٚاالعزذالي فٟ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بػ١خ، داس ِؾّذ ٔظش اٌذ٠ٓ سػٛاْ، اإل .28

 .2000اٌفىش اٌؼشثٟ، ِظش، 

ِؾّٛد طالػ اٌذ٠ٓ: رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ ِٙبساد اٌزذس٠ظ فٟ ػظش اٌّؼٍِٛبد، ػبٌُ  .29

 .2005اٌىزت، اٌمب٘شح، 

،األسدْ 1اٌّؼشفخ، ؽ ِٕبي ٘الي ِضا٘شح: ثؾٛس اإلػالَ ٚاألعظ ٚاٌّجبدا، وٕٛص .30
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 .2011ػّبْ، 

اٌذ٠ٓ ص٠ذاْ: ع١ىٌٛٛع١خ اٌّذسط)دساعخ ٚطف١خ رؾ١ٍ١ٍخ( د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد  ٔبطش .31

 .2007اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش،

، داس اٌّغ١شح ٌٍٕشش 1ٔج١ً ػجذ اٌٙبدٞ ٚآخشْٚ ِٙبساد فٟ اٌٍغخ ٚاٌزفى١ش ؽ .32

 .2003ٚاٌزٛص٠غ ٚاٌطجبػخ، ػّبْ،

 ٌإلطالػ، ِفَٙٛ أٞ اٌغضائش فٟ اٌزشث٠ٛخ ربٌٟ، اإلطالؽبد عّبي -عبٌُ ٔظ١شح .33

  01 سلُ اٌّخزجش دفبرش

 يزكشاث وسسائم انخخشج:-2

 اٌج١ذاغٛع١خ، ٚعٍطخ اال٠ذ٠ٌٛٛع١ب اٌغٍطخ ث١ٓ اٌزشثٛٞ إٌظبَ اطالػ ِظطفٝ: ثشوخ .1

 اٌغب١ٔب ،عبِؼخ االعزّبػ١خ اٌؼٍَٛ و١ٍخ اٌغ١بعٟ، االعزّبع ػٍُ فٟ ِبع١غز١ش سعبٌخ

 . 2001-2000ٚ٘شاْ،

 ػٍُ رخظض اٌّبع١غزش، شٙبدح ١ًٌٕ ِزوشح اٌمشاءح، رؼٍُ ٚف١خ: طؼٛثخ ػشَٚ ثٓ .2

 .2010-2009ِغزغبُٔ،  ثبد٠ظ، اثٓ اٌؾ١ّذ ػجذ عبِؼخ االعزّبػ١خ، اٌؼٍَٛ و١ٍخ ٔفظ،

 ػٍٝ ٚرأص١ش٘ب اٌزشث٠ٛخ االطالؽبد ػط١خ، ػٛائك ثٓ ٚأِبي ؽّشاْ ثٓ ؽٕبْ .3

 ػٍٝ  عاعزّب اٌّبعزش، رخظض شٙبدح ١ًٌٕ اٌغضائش٠خ، ِزوشح اٌزشث٠ٛخ إٌّظِٛخ

 .2017/2016 اٌغٍفخ، ػبشٛس ص٠بْ عبِؼخ ط، إ ع رشثٛٞ، و١ٍخ

ؽٕبْ ثٓ ِشاْ ثٓ ػط١خ: ػٛائك اإلطالؽبد اٌزشث٠ٛخ ٚرأص١ش٘ب ػٍٝ إٌّظِٛخ  .4

اٌزشث٠ٛخ اٌغضائش٠خ ،ِزوشح ١ًٌٕ شٙبدح اٌّبعزش، رخظض ػٍُ اعزّبع، و١ٍخ اٌؼٍَٛ 

 .2017-2016االعزّبػ١خ، عبِؼخ ص٠بْ ػبشٛس اٌغٍفخ،

ِظبٌٟ فبؽّخ اٌض٘شح: ثشٔبِظ رذس٠جٟ ِمزشػ فٟ اٌزم١ًٍ ِٓ طؼٛثبد رؼٍُ اٌىزبثخ  .5

ا١ٌذ٠ٚخ، ِزوشح ١ًٌٕ شٙبدح اٌّبعزش، رخظض ػٍُ إٌفظ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ثغبِؼخ 

 .2015-2014ػجذ اٌؾ١ّذ اثٓ ثبد٠ظ ِغزغبُٔ 
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  :دليل المقابمة -2

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 االجتماعية العلومكلية 

 علــــــوم اإلنســـــــانيـــــــــــــــــةم ـــــــــــــقس

 شعبة علـــــوم اإلعــــالم واالتصــــــال

 تخصص اتصـــال وعالقات عامة

 

 

      السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ...

 يف إطاااار إعاااااة ةرا اااة ااااحا تااابوي اعلاااالاات الابحصاااة علاااال اذ اااارات اةت اااالية لاااا  تال يااا  ل يااا   ااا اةة  
 اذا ا يف خت ص اةت اا وعالقات عا ة نرجح   كم اعجابة علال األ ئلة التالية.

   

 تحـــــــت إشـــــــــراف:        مـن إعـــــــــــــــــداد:                                                           

 جماها ا ان                           لعطاب فاطمة الزهرة                                       -
 

 

 

 

 

http://bibfac.univ-tlemcen.dz/biblettre/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=4044
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 .السمات العامة 

 الجنس :  -

 السف:  -

 المستوى التعميمي:     -

 الخبرة: -

 دور االصالحات التربوية في تحسيف المؤسسة التعميمية ولرفع مستوى  :االول المحور

  .التالميذ

  ؟ التربوية االصالحات تتمثؿ فييا-(1

  ؟ إصالحيا إلى تطرقت التي الجوانب ىي ما -(2

قدرات  بيف و جديد ما ىو بيف التوافؽ في ساىمت التربوية االصالحات ىذه ىؿ-(3

  التمميذ؟

  ؟ وبعدىا اإلصالحات قبؿ التالميذ المستوى عمى تقييمؾ ما-(4

  ؟ التالميذ مستوى عمى التربوية االصالحات نعكستا كيؼ-(5

  ؟ لماذاو  الحالي الوقت في ضروري التعميمي االصالح ىؿ-(6

 قرار عف عبارة ىو أـ التربوي التخطيط عممية عمى مبنية التربوي االصالح رأيؾ في-(7

  معا؟ االثنيف أو منو بد ال سياسة

 عمى الميارات االتصالية لدى  نعكاساتيااو اإلصالحات التربوية  :المحور الثاني

  ؟التالميذ
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  التالميذ؟ لدى االتصالية الميارات عمى انعكاسات التربوية االصالحات ىؿ-(1

  والتمميذ؟ المعمـ بيف التواصمية العالقة عمى التربوية االصالحات أثرت ىؿ-(2

 زادت أـ التمميذ لدى الميارات وتعزيز اكتساب في التربوية االصالحات ساىمت ىؿ-(3

  ؟منيا النفور مف

 لدى التالميذ؟  القراءة ميارة عمى التربوية االصالحات اثرت كيؼ-(4

 ما ىو تأثير ىذه االصالحات عمى ميارة التحدث وكذا ميارة التحدث؟-(5
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