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 اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو مضمون الكتاب المدرسي في مناهج الجيل الثاني
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- ب–أستاذ محاضر  جامعة مستغانـــــــــــــم مشرفا ومقـررا  مسكين عبد اهلل 
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هدإء   إ 

 إلى من كان دعائيا ؛ إلى بسمة الحياة وسر الوجود؛لى مالكي في الحياة إلى معنى الحب والتفانيإ
. سر نجاحي وحنانيا بمسم جراحي إلى أغمى الحبايب أمي الغالية

 إلى من أحمل اسمو بكل ؛ إلى من عممني العطاء بدون انتظار؛إلى من كممو اهلل بالييبة والوقار
. افتخار أبي العزيز

 في ؛ معكما أكون أنا وبدونكما مثل أي شيء؛إلى إخواني ورفيقا دربي فيذه الحياة بدونكما الشيء
رة أمل عبد القادر ظ لنجاحي بنا إلى من تطمعو؛نياية مشواري أريد أن أشكركما عمى مواقفكما النبيمة

. ومحمد

- إيمان - خديجة - أحالم -  ليمى :إلى من بوجودىم اكتسب قوة ومحبة ال حدود ليا أخواتي
. سميرة

 .كنزة-فاطمة– وليد - شيراز  -شارف -  حواء وجواد :إلى الكتاكيت

 إلى ينابيع ؛ باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاءا إلى من تحّمو؛إلى األخوات المواتي لم تمدىن أمي
  الصدق

 إلى من كانوا معي عمى ؛إلى من معيم سعدت برفقتيم في دروب الحياة الحموة والحزينة؛ الصافي
-  إلى من عرفت كيف أجدىم وعمموني أن ال أضيعيم صديقاتي ميمونة؛النجاح والخير طريق
. زىرة  -فاطمة - سامية - خديجة - عائشة  -فاطمة - سميرة 

رشاد وتوجيو،إلى كل زمالئي وزميالتي تخصص تعميمية العموم لى كل من ساىم في انجاز ؛ وا   وا 
ىذا  

. العمل سواء من قريب أو بعيد ولو بكممة واحدة
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    شكر و تلدير 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء المرسمين سيدنا محمد وآلو وصحبو 

. جمعينأ

الشكر الجزيل لألستاذ المؤطر الدكتور مسكين عبد اهلل الذي شرفنا بموافقتو لإلشراف عمى ىذا 

فادتنا بومنحنا فرصة القيام بو؛ البحث . توجيياتو الدقيقة ومالحظاتو القيمة؛ وا 

لى أساتذة السنة الثاني؛وأوجو شكري واحترامي إلى األساتذة المحكمين كل حسب تخصصو من  ة وا 

.  الذين أقيمت عمييم الدراسة وكل من ساعدني من مفتشين ومدراء بوالية مستغانم؛بتدائيالتعميم اال

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من ساعدني وأرشدني من الزميالت وخاصة زمعوش سامية 

. التي لم تبخل عمي بالمساعدة وناضر خديجة وبالعربي عائشة وبختي ميمونة

دون أن أنسى كل أساتذة قسم عمم النفس وأخص بالذكر األستاذة الدكتورة عالق كريمة التي 

. كون ضمن ىذا التخصص ألأعطتني الفرصة 

وختام شكري وتقديري إلى المجنة الموقرة التي ستناقش بحثي ىذا سائمة المولى عز وجل التوفيق  

. والسداد
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 :ممخص البحث

تيدؼ الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف اتجاىات أساتذة التعميـ االبتدائي نحك مضمكف الكتاب المدرسي 

المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية  لمسنة الثانية مف : كتابي في)في مناىج الجيؿ الثاني 

ـّ اختيار عينة عشكائية طبقية تتككف مف (التعميـ االبتدائي أنمكذجا  257)أستاذ كأستاذة  (336)، كت

 ، كاتبعت الباحثة خطكات 2016/2017كالية مستغانـ خالؿ المكسـ الدراسي ب ( ذككر79إناث، 

المنيج الكصفي، كسعيا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت مقياسا لالتجاىات، تـ التحقؽ مف دالالت 

لعينة كاحدة؛ تكصمت الدراسة " ت"صدقو كثباتو، كبعد إجراء عممية التحميؿ اإلحصائي بكاسطة اختبار 

إلى أف أساتذة التعميـ االبتدائي يمتمككف اتجاىات إيجابية نحك مضمكف الكتاب المدرسي في مناىج 

.  الجيؿ الثاني سكاء ما تعمؽ بكفاءات المكاد أك القيـ كالمكاقؼ أك الكفاءات العرضية

 إلى تثميف ما جاءت بو مناىج الجيؿ الثاني مف اإلصالحات التي مست الكتاب  فيكخمصت الدراسة

. المدرسي
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: مقدمة

الحاصمة كما   ضركرة ممحة كمطمبا اجتماعيا بسبب التغييرات االقتصاديةيعّد اإلصالح التربكم

 كعمى كافة المجاالت ذات االرتباط الكثيؽ ؛ مف تغيير عمى الصعيد المحمي كالعالمياصاحبو

كىذا ما دفع   كؿ ىذه المعطيات تدعك إلى إحداث تغيير جزئي أك كمي،،بمخرجات النظاـ التربكم

األساسية   إذ يعتبر المنياج أحد المككنات؛المنظكمة التربكية الجزائرية إلى تغيير في المناىج الدراسيةب

.  التربكية داخؿ المجتمعاألغراضلمنظاـ التربكم كأىـ الكسائؿ فاعمية في تحقيؽ 

؛ كالتي 2016/2017كتجّسد ىذا التغيير في إدراج مناىج الجيؿ الثاني خالؿ المكسـ الدراسي الحالي 

إلى معالجة  (4: 2016 )، عف كزارة التربية الكطنيةالمجنة الكطنية لممناىجتيدؼ حسب ما كرد عف 

تنمية الفكر كالقيـ العممية كالبناء كالقصكر التي تـ تحديدىا في مناىج الجيؿ األكؿ،  الثغرات كأكجو

 كتنمية كفاءات األفراد مف أجؿ استعماؿ المعارؼ العممية في الحياة االجتماعية ،التدريجي لممفاىيـ

كالتكنكلكجي كذلؾ كفؽ  كالمدرسية كالمينية، كتحقيؽ كفاءات تخدـ الفرد كتكاكبو مع التطكر العممي

. المقاربة النسقية كالمنيجية مف حيث التدريس كفؽ المقاربة بالكفاءات كتدعيـ القيـ

ف بمكغ أىداؼ كغايات المنظكمة التربكية كما تطرحو مف تغيير في أ "(52: 2004)الخكالدة كيرل 

 في المؤسسة التربكية أىـ مصدر تعميمي ألنو الذم يشّكؿ ؛البرامج كالمناىج يمس الكتاب المدرسي

يمثؿ أكبر قدر مف المنياج التربكم المقرر كيكفر أعمى مستكل مف الخبرات التعميمية المكجية لتحقيؽ 

.  األىداؼ التعميمية المنشكدة

لقد تمثؿ التغيير الذم مّس الكتاب المدرسي في مناىج الجيؿ الثاني؛ في الطكر األكؿ مف التعميـ 

؛ كنحف خر لممكاد األدبيةاآللممكاد العممية كأحدىما  يف مكحديف مف كتاب لكؿ مادة إلى كتاباالبتدائي؛
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في ىذه الدراسة بصدد تسميط الضكء عمى كتاب مكاّد المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية 

 .لمسنة الثانية مف التعميـ االبتدائي

فالكتاب المدرسي يعّرؼ حسب دليؿ كتاب السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي لمكاد المغة العربية، التربية 

الكتاب الذم يجّسد منياجا دراسيا لعرض محتكيات "بأنو  (07: 2016)اإلسالمية، التربية المدنية 

 ".مييكمة كمكّيفو معّدة خّصيصا لالستعماؿ ضمف المسار التعّممي

 ىذا ؛ كيعتبرأطرافو  الثالثة كىي المنياج كالتمميذ كالمعمـبتضافر كال يتحقؽ المثمث الديداكتيكي إال 

 تحقيؽ األىداؼ كالكفاءات المرسكمة ضمف ؛ مف أجؿالفاعمة في العممية التربكية عناصراؿأحد  األخير

 .المناىج الجديدة المعّدة لمسنة الثانية مف التعميـ االبتدائي

كبالنظر إلى أف ترجمة المنياج التعميمي إلى كتاب مكّحد يستدعي االّطالع بالضركرة عمى تقديـ مكاّد 

المناىج الثالثة، مف حيث خصائصيا كمدل مساىمتيا في تحقيؽ المممح الشامؿ، ككذا ما يتعمؽ 

المغة : بصعكبات تدريس تمؾ المكاد كأساليب كمنيجيات التناكؿ، كيترجـ الكتاب المكّحد المكاد الثالث

العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية بشكؿ مدمج كمنسجـ، كيشّكؿ ىذا المسعى اإلدماجي 

دليؿ كتاب السنة الثانية مف التعميـ )استراتيجيات متناسقة كمتناغمة لتحقيؽ المممح الّشامؿ لمسنة 

 (.09: 2016االبتدائي لمكاد المغة العربية كالتربية اإلسالمية كالتربية المدنية، 

 كباعتبار األستاذ المنّفذ الفعمي لممنياج المدرسي كالعضك المساىـ بفعالية في تحقيؽ ىذا المممح؛ فففّ 

شمؿ المناىج كالكتاب المدرسي مف حيث المضمكف مالتغيير الذم في   يمعب دكرا ىاّما كفعاالاتجاىو

.  كالمحتكل التعميمي الذم سكؼ يقدمو لمتالميذ

نو حالة مف االستعداد كالتأىب العصبي أك النفسي تنتظـ مف خاللو  ألبرت عمى أ حسباالتجاه كيعرؼ 
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 كيمكف أف يككف االتجاه في ثالثة أكضاع إيجابي أك حيادم أك سمبي كىك ينطكم عمى  ؛خبرة الفرد

(.    221: 2004 الخكالدة، :أكرد في)مككنات معرفية كجدانية كسمككية 

المكضكعات كالقضايا كالمكاقؼ التي يكّكف الناس اتجاىات إزاءىا، "أف  (278: 2007)كيرل معمرية 

ليست ىي المكضكعات كالقضايا كالمكاقؼ التي تمثؿ حقائؽ ثابتة ال يختمؼ الناس حكليا، بؿ تتكّكف 

ـّ، أم تمؾ التي يتجادؿ  االتجاىات حكؿ المكضكعات كالقضايا كالمكاقؼ ذات الطابع الجدلي العا

 .الناس حكليا، بحيث يككف لكؿ منيـ كجية نظر كميؿ مختمؼ عف اآلخريف إزاءىا

 نحك مضمكف الكتاب أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتاتجاهكفي ىذا الّصدد؛ تعتبر 

 اتيـاتجاهطبيعة  لمعرفة ؛الدافع نحك ىذه الدراسة  الذم جاءت بو مناىج الجيؿ الثانيالمكّحدالمدرسي 

كفاءات المكاّد، كالقيـ كالمكاقؼ،  فيما يخص التي مّست المضمكف المعرفي ىذه التغييرات إزاء

. كالكفاءات العرضية

فصكؿ إضافة إلى مقدمة عامة ىذه الدراسة؛ قّسمتيا الباحثة إلى سبعة كمف أجؿ التمكف مف إنجاز 

: كنكجز ىذه الفصكؿ فيما يمي

 دكاعي كأسباب  إشكالية الدراسة كما تمخض عنيا مف فرضيات، إضافة إلى  يتضمف:الفصل األول

 .كتحديد أىدافيا كأىميتيا، كنطاقيا كحدكدىا، كالتعاريؼ اإلجرائية لمفاىيمياالقياـ بمكضكع الدراسة، 

 كتحديد خصائصيا ،لى تعريفيا لغة كاصطالحاإيتناكؿ االتجاىات حيث تمت اإلشارة : الفصل الثاني

ساليب ألى طرائؽ كإ كأىميتيا كصكال ،لى المظاىر الكظيفية ليا كعكامؿ تككينياإ كالتطرؽ ،كأنكاعيا

. قياسيا
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 ثـ تحديد مكصفات ،عنو لمحة تاريخية طرؽ إلى مفيـك الكتاب المدرسي، كذكر يت:الفصل الثالث

ـّ اإلشارة إلى الكتاب المدرسي في  الكتاب المدرسي الجّيد، كخصائصو كأنكاعو، كشركطو ككظائفو، ث

  .مناىج الجيؿ الثاني، كالمبادئ المعتمدة في تأليؼ الكتاب المكّحد، كأخيرا أىمية الكتاب المدرسي

عرض ، ك لغة كاصطالحا المنياج تعريؼ الجيؿ الثاني، مف حيثجق يعرض منا:الفصل الرابع

 ثـ التطرؽ ،االمبادئ المؤسسة لوبنائيا ك كشركط ،تكجييات تربكية تتعمؽ بعرض المنياج حيز التنفيذ

إلى كيفية بناء مناىج الجيؿ الثاني، كذكر خصائصيا، كأىداؼ كتابتيا، كأسس بنائيا كمككناتيا، ثـ 

كيفية ترجمة المنياج إلى كتاب مدرسي، كأخيرا تجميات االنسجاـ بيف مكاد المغة العربية كالتربية 

  .اإلسالمية كالتربية المدنية

يحتكم اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية في جزأيف، حيث تطرؽ الجزء األكؿ  :الفصل الخامس

 ،إلى مكاف كزماف إجرائيا،  مف حيث ذكر الغرض منيااالستطالعيةإلى اإلجراءات المنيجية لمدراسة 

 المستخدمة فييا، كالعينة التي اشتممتيا كمميزاتيا، كصكال إلى ما أفرزتو مف نتائج اةألدإضافة إلى ا

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

كصكال إلى تحديد  لمدراسة األساسية بتحديد المنيج الذم اتبعتو، كمكاف كزماف إجرائيا كمدتيا،

خصائص المجتمع كالعينة التي شممتيما، كاألداة المستخدمة في الحصكؿ عمى النتائج مف خالؿ ذكر 

عطاء الدرجات الخاـ، ـّ ذكر طريقة إجراء الدراسة األساسيةكيفية تصحيحيا كا  ، كاألساليب  ث

. الدراسة الميدانيةاإلحصائية المتبعة في 

. باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبةالخاصة بفرضيات الدراسة  يعرض النتائج :الفصل السادس
النتائج الخاصة بالفرضيات في ضكء الدراسات السابقة كاألدب تفسير  اشتمؿ عمى :الفصل السابع

ـّ االقتراحات المنبثقة كالنظرم المتعمؽ بمتغيرات الدراسة؛  يتبع ذلؾ بخاتمة كذكر صعكبات البحث ث
ـّ المالحؽمف خالؿ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج . ؛ كأخيرا قائمة المراجع ث



 
 

 إمفصل إلأول

مدخل إدلرإسة
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 إشكالية الدراسة: أوال

جممة مف اإلصالحات عرفت بمناىج الجيؿ ( 2017-2016) الدخكؿ المدرسي لمعاـ الدراسي  شيد

، كالمرجعية العامة لممناىج 08/04كالتي اعتمدت عمى القانكف التكجييي لمتربية الكطنية رقـ  ،الثاني

المعدلة حسب القانكف التكجييي، كالدليؿ المنيجي إلعداد المناىج، إضافة إلى خالصة لالستشارة 

ـّ اعتماد مبدأ الشمكلية كاالنسجاـ بيف مناىج السنكات 2013الميدانية حكؿ التعميـ اإللزامي أفريؿ  ، كت

في جميع األطكار لمعالجة تفكؾ مناىج الجيؿ الجيؿ األكؿ التي افتقدت إلى مرجعية كاضحة لتجسيد 

 .ىذيف المبدأيف

حد األدكات الرئيسية التي يستخدميا أيعتبر "كمست ىذه اإلصالحات مضمكف الكتاب المدرسي الذم 

المنيج المدرسي في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ التربكية التي يسعى المجتمع إلى التكصؿ إلييا عف طريؽ 

، كباعتباره كسيمة تعميمية يستأنس بيا المتعمـ أثناء تعممو، (214: 2008محمد، )"التربية المدرسية

فيك يمعب دكرنا ىاّما في العممية التعميمية التعممية مف خالؿ عرضو لألفكار التي ُبني عمييا المنياج، 

شباع حاجاتو لمتعمـ"الكسائؿ التعميمية ؼ كتحقيؽ األىداؼ  تقـك بدكر ميـ كىك استثارة المتعمـ كا 

(. 13: 1997محمد،)"التعميمية

يجّسد منياجا دراسيا لعرض محتكيات مييكمة كمكيفة : "كيعّرؼ الكتاب المدرسي بأنو الكتاب الذم

ا لالستعماؿ ضمف المسار التعممي : دليؿ كتاب السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي لمكاد)" معّدة خّصيصن

 (.07: 2016المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية، 

المغة العربية، التربية : كتابي في"كفي سياؽ ما جاءت بو مناىج الجيؿ الثاني، يأتي الكتاب المكّحد 

؛ كاضعنا بيف يدم المتعمـ مكاردنا ىاّمة مف الّنصكص كأنشطتيا، رغبة في " اإلسالمية، التربية المدنية

 .إكسابو قاعدة عممية متينة، كبناء كفاءات المكاد الثالثة، باإلضافة إلى الكفاءات العرضية كالقيـ
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إف فكرة الكتاب المكّحد إنما ىي فكرة بيداغكجية خالصة، ألّف ليا ما يسندىا كيدعميا كيبّيف جدكاىا في 

المغة العربية، التربية : دليؿ كتاب السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي لمكاد)مناىج الجيؿ الثاني 

، كىناؾ مجمكعة مف األسس كالمبادئ التي تـ االعتماد (07: 2016اإلسالمية، التربية المدنية، 

عمييا في تأليفو منيا المقاربة بالكفاءات التي ترتكز عمى نظريتي البنيكية كالبنيكية االجتماعية كخمفية 

عممية، كالتي تعمؿ عمى تمكيف المتعمـ مف بناء معارفو في كضعيات متفاعمة كذات داللة، كتتيح لو 

فرصة تقديـ مساىمتو مع زمالئو، كتجعؿ مف المعارؼ أدكات لمتفكير كالتصرؼ في المدرسة كخارجيا 

، كىك ما ينبغي أف يراعيو األستاذ في الممارسة الميدانية كفي إعداد الكضعيات المختمفة (معارؼ حّية)

المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية، : دليؿ كتاب السنة األكلى مف التعميـ االبتدائي لمكاد)

2016 :09.) 

فنشاطات المغة العربية عديدة، لكنيا ينبغي أف "كمف المبادئ المعتمد عمييا ػػػ أيضا ػػػ نجد مبدأ اإلدماج 

تمارس في تكامؿ كانسجاـ، ال منعزلة بعضيا عف بعض، كال تككف بمعزؿ عف الكفاءة المحكرية التي 

يسعى إلرسائيا أك تنميتيا في سياؽ شامؿ، قد يستعيف في ذلؾ بنشاط مادة دراسية خارج مادة المغة 

كأّكؿ تمؾ المكاد ىي التربية اإلسالمية كالتربية المدنية، كىنا يظير اإلدماج جمينا بيف المكاّد  (العربية

ـّ مراعاتو في الّنص الّسند كفي اختيار  الثالثة، كفكرة الكتاب المكّحد تسمح باإلدماج كتعممو، كىك ما ت

دليؿ كتاب السنة األكلى مف التعميـ االبتدائي )الكممات كاألمثمة مف الحقؿ المفاىيمي لممكاد الثالثة 

 (.09: 2016المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية، : لمكاد

كلقد استفاد أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي مف التككيف حكؿ مناىج الجيؿ الثاني، باعتبارىـ 

فالمدّرس يعّد المسؤكؿ األكؿ عف تناكؿ المادة الدراسية كتكفير "أحد عناصر العممية التعميمية التعممية، 
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الجّك المناسب الستغالليا لتحقيؽ نمك التالميذ كاالستفادة منيا عمى أفضؿ صكرة، طبقا ألىداؼ 

 (.46: 2007زبدم، )المنظكمة التعميمية 

كفي ظؿ المقاربة بالكفاءات يحدد حثركبي مممح المعمـ الكؼء في إطار بيداغكجية اإلدماج في أربعة 

الكضكح مف حيث الجّدية كالفعالية في التخطيط لمتعممات، مراقبة )الجانب البيداغكجي : "جكانب ىي

، أما في الجانب االتصالي (سيركرة األنشطة، اإلثارة كالتنكيع في النشاط، احتراـ سيركرة التعمـ

، كفي (الكضكح مف حيث معالجة المعمكمات، مراقبة جّدية لمحكار، اإلثارة الحيكية، احتراـ قيـ الحكار)

تكضيح نكعية التعميمات، مراقبة االنضباط، الحث عمى تطكير االستقاللية، احتراـ )الجانب التأطيرم 

التحكـ في الذات كمراقبتيا، التعرؼ عمى )، أما في الجانب المرتبط بالمكاقؼ (مبدأ المشاركة كالعدالة

 (.107 ػػػػػػ103: 2012حثركبي، ". )(المتعمميف كاحتراميـ

   إف لكؿ منا اتجاىات تكجو سمككو في مكاقؼ معينة؛ سكاء كانت ىذه المكاقؼ متعمقة بعمؿ أك 

مؤسسة أك أفراد أك غير ذلؾ، فاالتجاىات النفسية عبارة عف استعداد الفرد لتقكيـ مكضكع معيف أك 

مظير مف مظاىر عالمو سمبيا أك إيجابيا فيي تعرؼ عمى أنيا نزعة أك استعداد مكتسب ثابت نسبيا، 

: 2012التكريتي، )يحدد استجابات الفرد حياؿ بعض األشخاص أك المكاضيع أك األفكار أك األكضاع 

133.) 

فاالتجاىات مكتسبة كثابتة نسبيا؛ كما عرفيا أحمد راجح بأنيا استعداد كجداني مكتسب كثابت نسبيا 

: أكرد في)يميؿ بالفرد إلى مكضكعات معينة فيجعمو يقبؿ عمييا كيحبذىا أك يميؿ عنيا فيرفضيا 

 (.145: 1994دكيدار، 

كمف أمثمة المكاضيع التي ُيكّكف األستاذ اتجاىاتو نحكىا ىي النظاـ التربكم كمينة التدريس؛ كعندما 

نتكمـ عف التدريس نتكمـ بالضركرة عف مضمكف الكتاب المدرسي الذم يجّسد أىداؼ المنياج، كفي 
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ىذا الصدد سكؼ نعرض بعض الدراسات السابقة حكؿ مكضكع الدراسة أك دراسات مشابية ليا، 

 :أقيمت بعضيا بجامعة عبد الحميد بف باديس بمستغانـ نذكرىا فيما يمي

في دراسة حكؿ اتجاىات معممي المرحمة االبتدائية نحك كتاب القراءة الجديد؛ كىي مذكرة ماستر 

بجامعة مستغانـ تحت إشراؼ األستاذ ىني الحاج أحمد كمف إعداد الطالبيف بطاىر الحاج ك نياطي 

 معمـ مكمفيف بتدريس السنة 40حيث تـ القياـ بالدراسة عمى عينة تتككف مف  (2007)الحاج عمي 

اإلبداع - الذكاء- الكتاب  ) سؤاؿ مكزعة أربعة محاكر 32الثالثة كالرابعة ابتدائي تتككف االستمارة مف 

كالنتيجة التي تكصمكا إلييا في ىذه الدراسة أف اتجاىات المعمميف إيجابية نحك الكتاب   ( الخياؿ–

المدرسي، كأف الكتاب يتناسب شكال كمضمكنا مع القدرات العقمية  لمتمميذ كأف الكتاب يعد مف أكلكيات 

اإلصالح فيك البنية األكلى كاألساسية في المرحمة االبتدائية لما يحققو مف أىداؼ كنمك في الجكانب 

 .  الفكرية كاالجتماعية كالنفسية كالمغكية 

تحت إشراؼ األستاذة قريصات زىرة  فكانت حكؿ  (2007)أما دراسة عرابي محمكد ككيحؿ عبد اهلل  

 معمـ 52فعالية الكتاب المدرسي الخاص بالسنة السنة الخامسة ابتدائي؛ حيث تـ القياـ بالدراسة عمى 

يدرسكف السنة الخامسة ابتدائي، كتكصمت نتائج الدراسة أف الكتاب المدرسي فعاؿ في العممية 

 . التعميمية

حكؿ اتجاىات أساتذة التعميـ المتكسط نحك اإلصالح التربكم  (2011)كتكّصمت دراسة إبراىيـ ىياؽ 

 أستاذ تعميـ 320في الجزائر تحت إشراؼ الدكتكر عمي بكعناؽ التي أقيمت عمى عينة مككنة مف 

 .    متكسط إلى أّف ىناؾ اتجاىات سالبة حكؿ المناىج الدراسية

تحت عنكاف كثافة المناىج كتأثيرىا عمى بناء التعممات  (2014)كبالنسبة لدراسة شاشك عبد القادر 

لدل التالميذ مف كجية نظر أساتذة التعميـ االبتدائي تحت إشراؼ األستاذة مقدـ أماؿ حيث تـ القياـ 
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 أستاذ ابتدائي لمختمؼ األطكار؛ كتكصمت الدراسة إلى أف المنياج الدراسي المكثؼ 80بالدراسة عمى 

 .يؤثر سمبا عمى اكتساب التمميذ كيؤثر عمى نمك القدرات المعرفية لديو

عداده كمناسبة محتكاه مع مستكل التالميذ ففف ميما كاف الكتاب المدرسي ؼ  محكما في تأليفو كا 

 يعد مقكما ىاما في المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية: كتابي فيالمضمكف الذم يقدمو 

 :، كعميو نطرح السؤاؿ الرئيسي التاليتككيف اتجاىات المعمميف حكلو

ما طبيعة االتجاىات التي يحمميا أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك مضمكف كتابي في 

 المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية؟

 :كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية

المغة : ما طبيعة االتجاىات التي يحمميا أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك كفاءات مكاد. 1

 العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية؟

ما طبيعة االتجاىات التي يحمميا أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك القيـ كالمكاقؼ . 2

 المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية؟: لمكاد

ما طبيعة االتجاىات التي يحمميا أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك الكفاءات العرضية . 3

 المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية؟: لمكاد

 فرضيات الدراسة : ثانيا

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

 :اآلتي
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يحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك مضمكف : الفرضية العامة

 كتابي في المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية؟

 :الفرضيات الجزئية

المغة العربية، : يحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك كفاءات مكاد. 1

 .التربية اإلسالمية، التربية المدنية

المغة : يحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك القيـ كالمكاقؼ لمكاد. 2

 .العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية

: يحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك الكفاءات العرضية لمكاد. 3

 .المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية

اختيار الموضوع وأسباب دواعي : ثالثا

 :ىناؾ مجمكعة مف األسباب دفعت الباحثة لمقياـ بالدراسة الحالية مف بينيا ما يمي

ما تكصمت إليو بعض الدراسات السابقة حكؿ اتجاىات المعمميف نحك مضمكف الكتب المدرسية . 1
 .كالتي انقسمت مف إيجابية إلى سمبية

التي تناكلت المتغيرات المتعمقة بالدراسة الحالية خاصة في -  عمى حد عمـ الطالبة–قمة الدراسات . 2
 .مرحمة التعميـ االبتدائي كالمتعمقة بمناىج الجيؿ الثاني

 .حداثة المكضكع كما دار حكلو مف جدؿ في الكسط التربكم كاالجتماعي. 3
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 أىداف الدراسة: رابعا

تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف طبيعة اتجاىات معممي السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي حكؿ 

 – التربية اإلسالمية –المغة العربية )مضمكف الكتاب المدرسي في مناىج الجيؿ الثاني الخاص بمكاد 

 :، كتيدؼ بذلؾ إلى(التربية المدنية

المغة : التعرؼ عمى طبيعة اتجاىات أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك كفاءات مكاد. 1

 .العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية

: التعرؼ عمى طبيعة اتجاىات أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك القيـ كالمكاقؼ مكاد. 2

 .المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية

التعرؼ عمى طبيعة اتجاىات أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك الكفاءات العرضية . 3

 .المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية: لمكاد

ىمية الدراسة أ: خامسا

تكمف أىمية الدراسة الحالية في أىمية مكضكعيا في حّد ذاتو، حيث يعّد اتجاه أساتذة السنة الثانية مف 

المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية، سمبنيا كاف : التعميـ االبتدائي نحك مضمكف كتابي في

أك إيجابينا مف أىـ دعائـ تحقيؽ كفاءات ىذه المكاد كالقيـ كالمكاقؼ كالكفاءات العرضية؛ كالتي تصبك 

إلى تحقيقيا أىداؼ مناىج الجيؿ الثاني، ككنو يؤثر مباشرة في تمكيف المتعمـ مف اكتسابيا كتكظيفيا 

 .في حياتو اليكمية
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حدود الدراسة : سادسا

 .  تشمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي:من حيث العينة. 1

 .2017-2016أجرت الباحثة الدراسة الحالية خالؿ المكسـ الدراسي : من حيث الزمان. 2

 .تـ إجراء الدراسة بالمدارس االبتدائية التابعة لمديرية التربية لكالية مستغانـ: من حيث المكان. 3

 تستخدـ مقياس اتجاىات األساتذة نحك مضمكف الكتاب المدرسي في :من حيث أداة الدراسة. 4

 . مناىج الجيؿ الثاني

  الدراسة لمفاىيمالتعاريف اإلجرائية: سابعا

ىك ميؿ نفسي يشير إلى مكقؼ مف شيء أك مكضكع معيف إما إيجابيا أك سمبيا، أك : االتجاه. 1

 .بتعبير آخر ىك مكقؼ معيف إزاء ظاىرة أك مكضكع ما

كتعّرؼ االتجاىات في الدراسة الحالية بالدرجة التي يتحّصؿ عمييا أستاذ السنة الثانية مف التعميـ 

 (. 320 ػػػػػ 64)االبتدائي عمى المقياس المعّد في الدراسة، كتتراكح نظريا ما بيف 

ىك مادة مطبكعة رسمية صادرة مف كزارة التربية كيعتبر أحد األدكات الرئيسية : الكتاب المدرسي. 2

 .لمتعمـ

المغة العربية كالتربية اإلسالمية : كيعّرؼ الكتاب المدرسي في الدراسة الحالية بالكتاب المكّحد لمكاد

 .كالتربية المدنية لمسنة الثانية مف التعميـ االبتدائي كالمطابؽ لمناىج الجيؿ الثاني



14 
 

 تحّدد الباحثة مضمكف الكتاب المدرسي لمسنة الثانية مف التعميـ :مضمون الكتاب المدرسي. 3

المغة العربية كالتربية اإلسالمية كالتربية المدنية، كالقيـ : االبتدائي في الدراسة الحالية في كفاءات مكاد

 .كالمكاقؼ التي تضمنتيا ككذا الكفاءات العرضية الخاصة بكؿ ماّدة

معالجة  الثغرات كأكجو القصكر التي تـ تحديدىا ىي المناىج التي جاءت ؿ: مناىج الجيل الثاني. 4

في مناىج الجيؿ األكؿ، كامتثاؿ المناىج المدرسية لمضكابط المحّددة في القانكف التكجييي لمتربية 

تعزيز المقاربة بالكفاءات كمنيج إلعداد  ككالمرجعية العامة لممناىج كالدليؿ المنيجي إلعداد المناىج،

 .البرامج كتنظيـ التَّعُممات



 
 

 إمفصل إمثاين

 الاجتاهات
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:  تمييد

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

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

العكامؿ األساسية في تككينيا، كالخصائص التي تتميز بيا، كمف ثـ إلى التعرؼ عمى أنكاعيا كعمى 

  .  في األخير عرضنا أىـ طرؽ قياسيا، كفيأىـ المراحؿ التي تمر بيا في تككينيا

 مفيوم االتجاىات      : أوال

 مصدر اتجو، اإلقباؿ عمى : االتجاه" كرد في معجـ العربية الكالسيكية ك المعاصرة أف :لغة .1

(. 18: 2006رضا، )" شيء بالكجو، اتجو، اتجاىا، قصد، أقبؿ عمى 

  بطريقة مءستعداد عقمي انفعالي لمسمكؾ نحك مكقؼ أك شخص أك شاإنو حالة  :اصطالحا .2

(. 113: 2008شفيؽ،) مطابقة لنمكذج معيف مف االستجابة سبؽ كأف نظمت أك اقترنت بمثير

قبؿ التطرؽ إلى أم تعريؼ خاص باالتجاىات نتطرؽ إلى أصؿ الكممة تاريخيا حيث ترجع كممة 

:  فيما يمي(26: 2006غيث، ) االتجاىات إلى أصميف يذكرىما

.    كالذم يشير إلى معنى المياقة Aptusمف األصؿ الالتيني : األول

 عند التصكير،   كالتي تعني كضع الجسـ Postureففنو يرتبط باستخداـ كممة : األصل الثانيأما 

.  كتطكر استخداـ ىذا المصطمح فأصبح يشير إلى الكضع المناسب لمجسـ بأعماؿ معينة
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 (يقع بيف مثير كاستجابة)تككيف فرضي أك متغير كامف  "االتجاه بأنو (136: 2006)كيعرؼ زىراف 

كىك عبارة عف استعداد نفسي أك تييئ عقمي عصبي متعمـ مكجبة أك سالبة نحك األشخاص أك 

 .ك المكضكعات أك المكاقؼ أك الرمكز في البيئة التي تثير ىذه االستجابةأاألشياء 

نو ميؿ كتكجو مف األفراد إلصدار حكـ بالتأييد أ عمى (196: 2009 )كما يعرفو عدناف يكسؼ القيـك

 .كاقؼـأك بالمعرضة أك المحايدة تجاه األشياء أك األشخاص أك اؿ

ميؿ الفرد الذم ينحك بسمككو تجاه بعض عناصر "بأنو  فيعرؼ االتجاه Bogardusأما بكجاردكس 

أكرد )البيئة أك بعيدا عنيا متأثرا في ذلؾ بالمعايير المكجبة أك السالبة تبعا لقربو مف ىذه أك بعده عنيا

(. 149: 1985أبك النيؿ ،: في

ىي تنظيـ قكم مستديـ لمعمميات المعرفية كاإلدراكية فيعرفاف االتجاىات بأنيا أما كرتش ككرتشفيمد 

(. 166: 1992الشيخ،: أكرد في)كالكجدانية كالدافعية 

ك سمبي نحك مكضكع مادم مجرد أ االتجاه ىك رد فعؿ كجداني ايجابي أفّ فيرل   Bruvaldأما بركفمد

(. 91: 1991دركيش ،: أكرد في )ك نحك قضية مثيرة لمجدؿأ

 الفيمسكؼ االنجميزم أسبؽ إلى استخداـ مصطمح االتجاه كذلؾ في H.Spencerكيعد ىربرت سبنسر

إف كصمنا إلى أحكاـ صحيحة في مسائؿ مثيرة لكثير  ):  فقد كتب يقكؿ 1862كتابو المبادئ األكلى 

( .  22، 1991كماؿ، : أكرد في ) (مف الجدؿ يعتمد إلى حد كبير عمى اتجاىنا الذىني 

ك التأىب العصبي النفسي، تنظـ مف خاللو أحالة مف االستعداد "االتجاه بأنو   Allportلبكرت أيعرؼ ك

خبرة الشخص ك تككف ذات تأثير تكجييي أك دينامي عمى استجابة الفرد لجميع المكضكعات كالمكاقؼ 

(. 144: 1997عيسكم،: أكرد في)"التي تستثير ىذه االستجابة 
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االتجاه ما ىك إال مكجو اليدؼ، إذ أنو يحدد ما ىك "أف   Florence et al ك يرل فمكرانس ك زمالئو

مفضؿ ك متكقع ك مرغكب، كما يحدد ما يجب االبتعاد عنو، كبذلؾ تكجو االتجاىات الفرد إلى 

(. 58: 1992دكيدار ،: أكرد في)"  المكقؼ الذم يجد فيو ذاتو

كىك تعريؼ ) Upshaw "كىارم أبش"كنجد مف بيف التعريفات الحديثة لالتجاه، التعريؼ الذم ك ضعو

المكاقؼ التي يتخذىا األفراد في مكاجية القضايا ك األمكر المحيطة " فيك يعرؼ االتجاه بأنو  ،(إجرائي

بيـ، بحيث يمكف أف نستدؿ عمى ىذه المكاقؼ مف خالؿ النظر إلى االتجاه باعتباره بناء يتككف مف 

ثالثة أجزاء األكؿ ك يغمب عميو الطابع المعرفي، ك يشير إلى المعمكمات التي لدل الفرد ك المتعمقة 

ك يتمثؿ في األفعاؿ التي يقـك بيا الفرد أك يعمؿ .... بيذه القضايا أك المسائؿ، ك الثاني السمككي 

ك يعبر عف ... نفعالي اعمى الدفاع عنيا أك تسييميا فيما يتصؿ بمثؿ ىذه القضايا ك الثالث ، 

(. 58: 1992دكيدار،: أكرد في)" . تقكيمات الفرد لكؿ ما يتصؿ بيذه القضايا 

بأف االتجاه قد يعبر عف الحالة الفرد في أم مكقؼ لمتعبير عف رأيو، : مف خالؿ ما سبؽ يمكف القكؿ

.  أك مدل اىتمامو ليذا المكقؼ ك مدل استجابتو لو

مكونات االتجاىات : ثانيا

 :تتضح مككنات االتجاىات في ثالث مككنات نكجزىا فيما يمي

 :المكون االنفعالي . أ

، لى مشاعر الشخص كرغباتو حكؿ مكضكع معيف أك قضية ما إما إقبالو عميو أك نفكره منوإيعكد 

أك الغضب   مف قبيؿ مشاعر السركر كالفرح،متعددةيصاحب ممارسة االتجاىات مشاعر كانفعاالت ك

. ك الكراىية ك االنزعاج
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 كتتصؼ ىذه المشاعر بأىمية بالغة نظرا ألف يمارس شيئا يصاحبو شعكر بالسركر أك الفرح، ففف 

 ،ذلؾ يساعده عمى االستمرار في ممارسة السمكؾ دكف ظيكر مشاعر التعب أك األرؽ أك االنزعاج

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

إال إذا كاف النشاط  كمكاظبة ال تتكافر لدل مف يرغب في أف يككف لو حظ في مجاؿ اإلبداع ،

 .اإلبداعي ىك ذاتو مصدر فرح ك سركر لو

فما عمينا إال ممارسة ما نحب مف    كعميو إذا كنا نرغب في استمرار مشاعر السركر لدينا،

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

 أما أقصر طريؽ لمكصكؿ إلى تمؾ ،يمكف أف تنجـ عف مشاعر الكراىية أك الغضب أك االنزعاج

الغاية، فيي عدـ ممارسة النشاطات التي ترتبط بتمؾ المشاعر السمبية كاالبتعاد عف كؿ ما يذكرنا 

.  بيا

ىي   كالنتيجة المنطقية لكؿ ذلؾ،،نستنتج مما سبؽ أننا ال نستطيع إتقاف ما ال نمارسو ك نحاكؿ تجنبو

 .أف مساىمتنا المتميزة في النشاط االجتماعي لف تككف أبدا في مزاكلة ما نكره بؿ في مزاكلة ما نحب

يتأثر االتجاه بالتعزيز كالتدعيـ النفسي الذم يتمثؿ في درجة االنشراح أك االنقباض التي تعكد عمى 

كىذه االنفعاالت تشكؿ الشحنة االنفعالية التي تصاحب تفكير  الفرد أثناء تفاعمو مع المكاقؼ المختمفة،

(. 62: 2007سالمة،) الفرد النمطي حكؿ مكضكع االتجاه بما يميزه عف غيره

 :المكون المعرفي . ب

المعمكمات كالحقائؽ كالمعارؼ كاألحكاـ كالمعتقدات كالقيـ كاآلراء التي ترتبط بمكضكع  لىإيشير 

. م مقدار ما يعممو الفرد عف مكضكع االتجاه، أاالتجاه
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 كيتضمف المعارؼ كمعتقدات الفرد نحك مكضكع االتجاه، مف مككنات االتجاه،المكّكف المعرفي يعد 

كىك عبارة عف مجمكع  كىك الذم يكتسب عف طريؽ البيئة المحيطة بالفرد كدرجة ثقافتو كتعميمو،

الخبرات كالمعارؼ كالمعمكمات التي تتصؿ بمكضكع االتجاه كالتي آلت إلى الفرد عف طريؽ النقؿ 

. كالتمقيف أك عف طريؽ الممارسة المباشرة

كىك ما يؤمف بو الفرد مف آراء ككجيات نظر نحك مكضكع معيف اكتسبيا مف خبراتو السابقة مع 

كتقكيميا في المكاقؼ  مثيرات ىذا المكضكع مما يسيـ في إعداده كتييئتو كتأىبو لالستجابة ليا،

(. 306 :2012صديؽ،)كالظركؼ المتشابية بنفس التفكير النمطي المبني عمى معرفتو المسبقة بيا 

يعبر عف   كعادة ما،ساس الحقائؽ كالمالحظات المكضكعيةأحتى كلك كانت اعتقاداتو ال تقـك عمى 

(.  237: 2003 الجيالني،) ...ىذا كأعتقد، أفكر

:  المكون السموكي. ج

. جابيةإميتمثؿ في استجابة الفرد تجاه مكضكع االتجاه بطريقة ما قد تككف سمبية أك 

الذم يمثؿ الكجية الخارجية لو، فيمثؿ انعكاسا لقيـ الفرد كاتجاىاتو كتكقعات اآلخريف، المكّكف ىك 

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

حساسو الكجداني، فاالتجاه يرتبط ب سمكؾ حيث يعد منبئا لمسمكؾ اؿبناء عمى تفكيره النمطي حكلو كا 

فاالتجاىات تبنى بشكؿ قكم بالسمكؾ عندما يككف األفراد لدييـ خبرات مباشرة بيدؼ  المستقبمي لمفرد،

كىك مجمكع التعبيرات  االتجاه كيعبركف عف اتجاىاتيـ بشكؿ متكرر مما يحدث ثباتا في االتجاه،

كاالستجابات الكاضحة التي يقدميا الفرد في مكقؼ ما نحك مثير معيف، كمف الترتيب المنطقي أف الفرد 

يأتي بسمكؾ معيف تعبيرا عف إدراكو لشيء ما كمعرفتو كمعمكماتو عف ىذا الشيء كعاطفتو كانفعالو 

. كلذلؾ ففف المككف السمككي لالتجاه ىك نياية المطاؼ نحك ىذا الشيء،
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بعاده كيككف الفرد بناء عمى ذلؾ رصيدا مف الخبرة كالمعرفة أفعندما تتكامؿ جكانب اإلدراؾ ك

سمكؾ أك تقديـ االستجابة التي اؿيقـك الفرد ب كالمعمكمات التي تساعد في تككيف العاطفة أك االنفعاؿ،

(.  472: 1983 عبد المجيد،)تتناسب مع ىذا االنفعاؿ كىذه الخبرة كىذا اإلدراؾ 

نستنتج مما سبؽ أف المككف السمككي يختص بالتصرؼ بشكؿ معيف إزاء مكضكع االتجاه يدفع ما لدينا 

مف معمكمات نعتقد بصحتيا ك ما يصاحبيا مف مشاعر ك انفعاالت، يدفعاف نحك التصرؼ بطريقة 

. منسجمة مع المعمكمات مع الرغبة في تجنب األلـ ك االقتراب مف الحالة السعادة ك السركر

. نتيجة المتكقعة ك المرغكبة اؿفالمعمكمات تشير إلى طريقة التصرؼ ، أما االنفعاالت فتشير إلى 

خصائص االتجاىات : ثالثا

:  خصائص االتجاىات فيما يمي( 62: 2000 )يحدد عبد الرحماف المعايطة 

.  تختمؼ حسب المثيرات التي ترتبط بياكاالتجاىات تتعدد  .1

  . االتجاىات ليا خصائص انفعالية  .2

 االتجاىات تكضح كجكد العالقة بيف الفرد كالمثيرات االجتماعية مف اتساؽ ك اتفاؽ يسمح  .3

 . بالتنبؤ باستجابة الفرد لبعض المثيرات االجتماعية المعينة 

 االتجاه يقع دائما بيف طرفيف متقابميف أحدىما مكجب ك اآلخر سالب ، ىما التأييد المطمؽ  .4

 . المعارضةك

 .االتجاه تغمب عميو الذاتية أكثر مف مكضكعية مف حيث المحتكل .5

 . االتجاىات تتفاكت في كضكحيا، فمنيا ما ىك كاضح ك منيا ما ىك غامض .6

 .االتجاىات ليا صفة الثبات ك االستمرار النسبي .7
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 االتجاه قد يككف قكيا ك يضؿ قكيا عمى مر الزماف ك يقاـك التعديؿ ك التغيير، كقد يككف  .8

. ضعيفا يمكف تعديمو ك تغييره

. سمككية كمعرفية ككجدانية:االتجاىات ليا ثالث مككنات أساسية. 9

. خرلألى إترتبط االتجاىات بثقافة المجتمع كقيمو كعاداتو كتختمؼ مف بيئة اجتماعية . 10

الوظائف النفسية االجتماعية لالتجاىات   :رابعا

:  جماؿ أىـ كظائؼ االتجاىات النفسية االجتماعية فيما يميإيمكف 

.  االتجاه يحدد طريؽ السمكؾ كيفسره .1

 االتجاه ينظـ العمميات الدفاعية ك االنفعالية كاإلدراكية كالمعرفية حكؿ بعض النكاحي المكجكدة  .2

 . في مجاؿ الذم يعيش فيو الفرد 

 االتجاىات تنعكس في سمكؾ الفرد في أقكالو ك أفعالو ك تفاعمو مع اآلخريف في الجماعات  .3

 . المختمفة في الثقافة التي يعيش فييا 

 االتجاىات تسير لمفرد القدرة عمى السمكؾ ك اتخاذ القرارات في المكاقؼ النفسية المتعددة في  .4

 .الشيء مف االتساؽ ك التكحيد دكف تردد أك تفكير في كؿ مكقؼ في كؿ مرة تفكيرا مستقال

 . االتجاىات تبمكر ك تكضح صكرة العالقة بيف الفرد ك بيف عالمو االجتماعي .5

 .شخاص كاألشياء ك المكضكعات بطريقة تكاد تككف ثابتةألى إاالتجاه يكجو االستجابات الفرد  .6

 زاء مكضكعات البيئة إاالتجاه يحمؿ الفرد عمى أف يحس ك يدرؾ ك يفكر بطريقة محددة  .7

 . الخارجية
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 . اإلتجاىات المعمنة تعبر عف مسايرة الفرد لما يسكد مجتمعو مف معايير كقيـ كمعتقدات .8

أنواع االتجاىات :خامسا

: كفؽ عدة أسس. (22: 2006)قدكر حسب تصنؼ االتجاىات

: ىناؾ نكعيف :عمى أساس الموضوع. 1

. كىك االتجاه الذم يككف معمما نحك مكضكعات متقاربة كمتعددة :اتجاه عاـ. أ

. كىك الذم يككف محددا نحك مكضكع نكعي كينصب عمى النكاحي الذاتية: اتجاه خاص. ب

: ساس القوةأعمى . 2

 كىك االتجاه الذم يتضح في السمكؾ القكم الفعمي الذم يعبر عف العـز كالتصميـ، :اتجاه قوي. أ

. كاالتجاه القكم أكثر ثباتا كاستمرارا كيصعب تغييره نسبيا

 كىك االتجاه الذم يكمف كراء السمكؾ المتردد، كاالتجاه الضعيؼ سيؿ التغيير :اتجاه ضعيف. ب

. كالتعديؿ

: عمى أساس األفراد. 3

. ناس أك جماعةأكىك اتجاه يشترؾ فيو عدد كبير مف : اتجاه جماعي. أ

كىك االتجاه الذم يميز فردا عف أخر بمعنى أنو يكجد لدل فرد كال يكجد لدل باقي  :اتجاه فردي. ب

. األفراد كما ىك الحاؿ بالنسبة لممبتكريف

: عمى أساس الوضوح. 4

. ظياره كالتحدث عنو أماـ الناسإكىك الذم ال يجد الفرد حرجا في  :اتجاه عمني. أ
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.  كىك االتجاه الذم يخفيو الفرد كينكره كيتستر عمى السمكؾ المعبر عنو:اتجاه سري. ب

: عمى أساس اليدف. 5

.  كىك االتجاه الذم ينحك بالفرد نحك مكضكع االتجاه:اتجاه موجب. أ

.   كىك االتجاه الذم ينحك بالفرد بعيدا عف مكضكع االتجاه:اتجاه سالب. ب

المظاىر الوظيفية لالتجاىات  : سادسا

 يبينيا التكريتي ك ياسيف كىيب كزيداف ؛ أربع كظائؼ تؤدييا االتجاىات لمفرد1960يحدد دانياؿ كاتز 

: فيما يمي (135-137: 2012)

  (جيرمي بنتاـ)ك ىذه الكظيفة ىي التي أقاـ عمييا  :الوظيفة وسيمة التالءمية  النفعية .1

نساف عندىـ، ك تعد نظرية التعمـ طبقا لمبادئ المدرسة السمككية تعبيرا حديثا عف إلالنفعيكف نمكذج اك

لى زيادة اإلثابة التي إىذا االتجاه، كتقـك  ىذه الكظيفة  في جكىرىا عمى أساس أف الناس يسعكف 

تجاىات ا فالطفؿ قد تتككف لديو ،تعكد عمييـ مف البيئة الخارجية كتقميؿ الغـر الذم قد يمحؽ بيـ

إيجابية نحك المكضكعات في عالمو التي تشبع حاجاتو كتتككف لديو اتجاىات سمبية نحك المكضكعات 

ل ىدؼ إؿية قد تككف كسيمة لمكصكؿ ءـالتي تحبطو أك تعاقبو، فاالتجاىات التي تخدـ الكظيفة التال

 فاالتجاىات عمكما قد ،لى ىذه األىداؼإلى التكصؿ إدت في الماضي أمرغكب أك أنيا ترتبط بخبرات 

ثابات اجتماعية مثؿ رضا اآلخريف أك ألنيا ترتبط بيذا النكع مف إلى اإلثابة ألنيا تعطي إتؤدم 

. الثكاب

 ك فييا يحمي الفرد نفسو مف االعتراؼ بأشياء حقيقية عف نفسو  :وظيفة الدفاع عن األنا .2



25 
 

عف الكقائع المرة في عالمو الخارجي، كتدكر الفمسفة الفركيدية القديمة أك الحديثة حكؿ ىذا النكع أك 

ال عممية ىركبية تسمح لمفرد  إىي  كما،مف الدكافع ك نتائجو، فعممية اإلنكار عممية عقمية الشعكرية

ال اتجاه  نفسي يؤكد  لمفرد فكرتو عف نفسو لالحتفاظ بالشعكر إبحماية فكرتو عف نفسو، كما التعصب 

. بالتعالي عمى اآلخريف

 ك فييا يجد الفرد إشباعا بالتعبير عف اتجاىاتو التي تتناسب ك القيـ  :وظيفة التعبير عن القيم .3

التي يتمسؾ بيا ك فكرتو عف نفسو ، ك ىذه الكظيفة ليا دكرىا المركزم في عمـ النفس  األنا الذم 

ذا كاف الفرد في الكظيفة الدفاعية عف  يؤكد أىمية التعبير عف الذات ، ك نمك الذات ، تحقيؽ الذات ،كا 

األنا يحاكؿ عدـ مكاجية معمكماتو عف نفسو ، ففي كظيفة التعبير عف القيـ يسعى صراحة لمتعبير عف 

التزاماتو ك االعتراؼ بيا، كاإلثابة ىنا ليست الرضا االجتماعي أك رغـ اآلخريف كلكنيا تأكيد الصفات 

.  االيجابية عف فكرتو عف النفس

 لى رؤية دنياه في شكؿ بنياف إتقـك  عمى حاجة الفرد التي  كىي :الوظيفة المعرفية تنظيمية .4

لى تحسيف اإلدراؾ كالمعتقدات لكضكح إمنتظـ، فالسعي كراء معاني األشياء، كالحاجة لمفيـ، كالنزعة 

كصاؼ أخرل ليذه الكظيفة، كتككيف المبادئ عف أكميا -  أماـ الفرد، ك الشعكر باالطراد ةالرؤم

.  سيامات عمـ النفس الجشتالتيإاإلدراؾ ك البنياف المعرفي كاف مف 

لى ىذه الكظائؼ عمى أنيا ليست كظائؼ منفصمة عف بعضيا البعض فيي تتداخؿ  إكيجب أف ننظر 

.  شباع عدة الدكافع في كقت كاحد بالتمسؾ باتجاه نفسي معيفإك بالتالي قد يتـ 

سمكبا يتفؽ كنكع الكظيفة التي أيرل أف تغيير االتجاىات يتطمب  (كاتز)كعمى الرغـ مف تداخميا فاف 

يؤدييا االتجاه ففذا كاف لالتجاه كظيفة نفعية فيجب أف يتحقؽ صاحب ىذا االتجاه  مف أف االتجاه 

. كالنشاط المرتبط بو لـ يعد لو الفكائد النفعية التي كانت تتحقؽ، ك ىكذا في بقية الكظائؼ األخرل 
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: السابقة الذكر في الشكؿ التاليالكظائؼ  (24: 2006 )نكيبات كيمخص

 وظائف اإلتجاىات

 

   وظيفة منفعية

 

 

 

وظيفة تنظيمية 

 اقتصادية

 

 

 وظيفة تعبيرية  وظيفة تعبيرية

 

عمى  تساعد الفرد

  .ىداؼ معينةأتحقيؽ 

كضاع أمع    التكيؼ

                             معينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمكف الفرد مف  

لى فئات  إاالستجابة

ك  أمف األشخاص 

ك األشياء  أاألفكار 

كذلؾ باستخداـ 

قكاعد بسيطة منظمة 

في تحديد سمككو 

 

 

 

 

تكفر لمفرد فرصة   

. التعبير عف ذاتو

االستجابة لممثيرات 

. عمى نحك فعاؿ

 

 

 

 

 

يستعمميا الفرد لتبرر  

بعض صراعاتو  

أك فشمو في  الداخمية ،

أكضاع معينة لمحفاظ 

. عمى كرامتو

 

  . يمثؿ مظاىر االتجاىات:(01)شكل رقم ال
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تكوين االتجاىات : سابعا

تمعب عكامؿ التنشئة االجتماعية كعمى رأسيا األسرة كالمدرسة ك كسائؿ اإلعالـ كالجماعات المرجعية  

 في تككيف االتجاىات ما (138: 2012 )التكريتي كآخركف، كيرل دكرا ىاما في تككيف االتجاىات

 :يمي

 االتجاىات تنبع مف كاقع الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالفكرية كتتماشى مع  .1

.  مرحمة التطكر التي يجتازىا المجتمع

 . حد نكاتج عممية التنشئة االجتماعيةأتعد االتجاىات النفسية االجتماعية  .2

 .تتككف االتجاىات مف خالؿ عممية التفاعؿ االجتماعي .3

 تتككف االتجاىات مف المكاقؼ االجتماعية المختمفة ذات األىمية الخاصة بالنسبة لمفرد  .4

 .كالجماعة

.  في تككيف االتجاىات (خاصة الكالديف ك اإلخكة )تؤثر األسرة  .5

 تمعب العكامؿ كالمؤثرات الثقافية كالحضارية بما تشممو مف النظـ الدينية كاألخالقية  .6

.  كاالقتصادية كالسياسية دكرا ىاما في تحديد اتجاىات الفرد

.  تمعب التجارب الشخصية في المكاقؼ االجتماعية المختمفة دكرا ىاما في تككيف االتجاىات. 7

تمعب عممية التكحد مع بعض الشخصيات كالنماذج االجتماعية دكرا ىاما في اكتساب بعض . 8

.  االتجاىات

.  قد تككف ىناؾ اتجاىات جامدة نمطية صعبة التغيير شبو ثابتة. 9
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قياس االتجاىات  أىمية : ثامنا

مف أىـ أسباب قياس االتجاىات النفسية االجتماعية أف قياسيا ييسر التنبؤ بالسمكؾ  كيمقي األضكاء 

عمى صحة أك خطأ الدراسات النظرية القائمة، كيزّكد الباحث بمياديف تجريبية مختمفة، كبذلؾ تزداد 

نو كاستقراره كثبكتو كتحكلو كتطكره كتغيره البطيء ممعرفتو بالعكامؿ التي تؤثر في نشأة االتجاه كتكك

ف قياس االتجاىات لو فكائد عممية في مياديف عديدة نذكر منيا إالمتدرج أك السريع المفاجئ، كذلؾ ؼ

مياديف الصحة كالعالقات العامة  كاإلعالـ كالسياسة كاالقتصاد كالحياة العامة في السمـ كالحرب، 

كيالحظ أف قياس االتجاىات مفيد خاصة إذا أردنا تعديؿ أك تغيير اتجاىات جماعة نحك مكضكع 

معيف، كييدؼ قياس االتجاه إلى معرفة المكافقة أك المعارضة بخصكص االتجاه، كمعرفة شدة االتجاه 

كثباتو، كال يفكتنا أف نذكر أف أىـ شركط قياس االتجاه كضكح مكضكع االتجاه كبساطتو كأىميتو 

.  بالنسبة لممفحكصيف

ك السمكؾ الفعمي، فاالتجاه المقاس أك المفظي  (المفظي  )يجب أف نالحظ الفرؽ بيف االتجاه المقاس 

ىك الذم نعرؼ مف نتيجة المقاييس االتجاىات، كاالتجاه العممي ىك ما يصدقو السمكؾ الفعمي، كيجب 

تحدد  (ميما كاف القياس دقيقا)الحرص عندما نقرر أف االتجاىات المقاسة أك االتجاىات المفظية 

بشكؿ ثابت السمكؾ الفعمي لمفرد أك لمجماعة، فاالتجاىات المقاسة أك المفظية ربما تككف األقرب إلى 

ك بيف  (المفظي)كعمى العمـك ففف عالج ىذه المشكمة أم تباعد بيف االتجاه المقاس ؛ السمكؾ الظاىرم

إحساس : السمكؾ الفعمي يجب مراعاة بعض الشركط في قياس االتجاىات كمف ىذه الشركط

قناعو بأف صراحتو لف تعرضو إالمفحكص باالطمئناف التاـ عندما يعبر عف رأيو بمنتيى الصراحة ك 

حساس المفحكص بأىمية التعبير عف رأيو بصراحة  ألم نكع مف أنكاع الغبف أك النقد أك الضرر، كا 

فيما يتعمؽ بتغيير كتعديؿ مكضكع البحث، كاقتراب العبارات التي يشتمؿ عمييا مقياس االتجاه إلى 
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 : 2012التكريتي كآخركف،). في قياس االتجاىات (غير مباشرة)الكاقع، كاستخدـ الطرائؽ اإلسقاطية 

139 )

طرائق قياس االتجاىات : تاسعا

:  طريقة بوجاردس .1

المسافة االجتماعية بيف  أك( البعد  االجتماعي)لقياس  (1925)ظيرت طريقة بكجاردس عاـ 

الجماعات القكمية أك العصرية  المختمفة، كيحتكم مقياس البعد االجتماعي  عمى كحدات أك عبارات 

تمثؿ بعض المكاقؼ الحياة الحقيقية لمتعبير عف مدل البعد االجتماعي أك المسافة االجتماعية لقياس  

تسامح الفرد أك تعصبو ، ك تقبمو أك نفكره ، كقربو أك بعده بالنسبة لمجماعة عنصرية  أك جنس أك 

(.  170: 1989يعقكب، : أكرد في). شعب معيف

:   طريقة جثمان .2

ذا كافؽ عمى عبارة معينة إما ىك أنو إذا حاكؿ جثماف إنشاء مقياس تجمعي متدرج يحقؽ فيو شرطا 

عمى )البد أنو قد كافؽ عمى العبارات التي ىي أدنى منيا كلـ يكافؽ عمى كؿ العبارات التي تعمكىا 

غرار مقياس قكة اإلبصار ففذا رأل الفرد صفا ففف معنى ىذا أنو يستطيع أف يرل كؿ الصفكؼ أعمى 

 كدرجة الشخص ىي النقطة التي تفصؿ بيف كؿ العبارات السفمى التي كافؽ عمييا كالعميا التي لـ ،(منو

يكافؽ عمييا، كىكذا ال يشترؾ فرداف في درجة كاحدة عمى ىذا المقياس إال إذا كاف قد اختار العبارات 

(.  340: 2001ممحـ، : أكرد في). نفسيا

: طريقة ليكرت .3

يقـك الباحث بفعداد مجمكعة مف العبارات تتعمؽ بمحتكل االتجاه المطمكب قياسو فنجد في طريقة 

 معارض، متردد، أكافؽ، أكافؽ جدا، )ليكرت أماـ كؿ عبارة درجات مف المكافقة كالمعارضة مثؿ
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ف يضع عالمة عمى اإلجابة التي تعبر عف رأيو أحسف تعبير أكيطمب مف المفحكص  (معارض بشدة

(. 182 : 2000المعايطة،)  كنفس الشيء بالنسبة لكؿ عبارة يتضمنيا المقياس

:  المقاييس التي تعتمد عمى مالحظة السموك الفعمي .4

، حاكؿ عمماء النفس االجتماعي تقديـ طرؽ قياس غير الطرؽ التي تعتمد عمى التقرير الذاتي لقد

. فاستعممكا مالحظة السمكؾ كالمعاينة المباشرة كطريقة أدؽ لقياس االتجاىات

ثالثة أنكاع مف المقاييس السمككية أكردىا  Kooket  Selltiz et (1964 ) ككؾ كسيمتز كقد عرض

: فيما يمي (119: س.د)خميفة كعبد المنعـ 

 .يمكف مالحظة مكاقؼ الشخص فييا: مكاقؼ مقننة . أ

 مكاقؼ لعب األدكار حيث يطمب مف الشخص المبحكث أف يتصرؼ كما لك كاف في مكاقؼ  . ب

. الحياة الفعمية

 كاختيار عضك معيف أك عدد قميؿ مف األعضاء يمكف العمؿ : االختبارات السكسيكمترية . ج

 . معيـ

 :خالصة

يحتؿ مكضكع االتجاىات أىمية خاصة في عمـ النفس االجتماعي ك عمـ النفس التربكم، فاالتجاىات 

النفسية االجتماعية مف أىـ نكاتج عممية التنشئة االجتماعية، كىي في نفس الكقت  مف أىـ دكافع 

 كال شؾ أف مف أىـ كظائؼ التربية بصفة عامة ،السمكؾ التي تؤدم دكرا أساسيا في الضبط كالتكجيو

. أف تككف لدل الناشئة اتجاىات تساعدكـ عمى التكيؼ مع مشكالت العصر



 
 

 إمفصل إمثامث

إمكتاب إملدريس
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: تمييد

يرجعكف   فيك مف؛الكتاب المدرسي ىك أحد األدكات الرئيسية لمتعمـ، كيسمى المعمـ الصامت لممتعمميف

المرتكز األساسي   كىك؛ليو متى أرادكا ذلؾ، كيعتبر أحد أركاف العممية التعميمية كالتربكية األساسيةإ

كاجتماعية كفنية تستيدؼ فئة تعميمية  لمتعميـ ككسيمة تعميمية تربكية منظمة تككف حصيمة خبرات ثقافية

لى إالمعمكمات داخؿ الكتاب المدرسي مف السيؿ  محددة بحيث تتكافؽ مع قدراتيـ حيث تندرج

. الصعب

الخمفية  كمف خالؿ ىذا الفصؿ سنستعرض بعض العناصر حكؿ الكتاب المدرسي كالمتمثمة في

التعرؼ عمى مكاصفات  التاريخية التي مر بيا الكتاب المدرسي كعرض بعض التعاريؼ لو كمحاكلة

. بالنسبة لممعمـ كالمتعمـ الكتاب المدرسي الجيد كأىميتو كأىـ الكظائؼ التي يمعبيا

مفيوم الكتاب المدرسي : أوال

كمكيفة معدة  يجسد منياجا دراسيا لعرض محتكيات مييكمة" يعرؼ الكتاب المدرسي بأنو الكتاب الذم

 (.48: 2004الخكالدة ،)"خصيصا لالستعماؿ ضمف المسار التعممي

ف الكتاب المدرسي كسيمة متكفرة مع كؿ التمميذ كيمكف أفيرل ( 25: 1962)عضاضة أحمد مختارما أ

كذات داللة عمى  استثمارىا بشكؿ جيد خاصة الكتب الحديثة لممرحمة االبتدائية المزكدة بالصكر الممكنة

حيث جميعيا صكر تقكد ثـ تسير بو بشكؿ تدريجي لمعرفة الحركؼ كالكممات  مكضكع الدرس،

 .مف الجممة كالجمؿ ابتداء
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مجمكعة مف الكحدات المعرفية التي تـ استخداميا " : عمى أنو(17: 2006 )تعرفو عبير عميماتك

في  يناسب مستكل كؿ صؼ مف الصفكؼ المدرسية كفقا األعمار الزمنية لممتعمميف حيث يسيـ بشكؿ

 ."تحقيؽ نمكىـ المتكامؿ مف الناحية الجسمية كالعقمية كالنفسية

اتيا بتقنية تربكية أساسية تحمؿ بيف جف" :عمى أنو( 258: 2006)كيعرفو مجرل عزيز إبراىيـ 

كدكنيا  كأف يتعمميا التمميذ في الكقت نفسو كالمعمكمات المطمكب أف يقـك المدرس بتعميميا، المعرفة

  ."يصعب تأكيد إمكانية نجاح العممية التعميمية

كثيقة رسمية مكجية مكتكبة " : الكتاب المدرسي أفل فير(184: 2008 )أما محمد عبد الحميد

كمصممة لالستخداـ في الصؼ الدراسي حيث تتضمف مصطمحات  الدراسية، كمنظمة كمدخؿ لممادة

 كأشكاال كتماريف مناسبة كمعينات لممتعمـ عمى عممية التعمـ، كمعينات لممعمـ عمى عممية كنصكصا

 ."التدريس

أحد المكاد التعميمية الرسمية ما يتضمف  بأنوكمف خالؿ ما سبؽ يمكف تعريؼ الكتاب المدرسي 

 الخصائص ا كما تتكافؽ معمحتكاهكىي مكجية لممدرسيف ليقكمكا بتعميـ كتدريس  ج،االمترجمة لممنو

.  كمستكاىـ كتككف معينة ليـ في العممية التعميمية التعمميةالنمائية لممتعمميف

ف الكتاب المدرسي ىك الكعاء التطبيقي لممنيج كأىدافو حيث يعتبر الكسيمة األساسية أ القكؿيمكف 

. كالميمة بالنسبة لممعمـ كالمتعمـ فيك عنصر ال غنى عنو في العممية التعميمية

لمحة تاريخية عن الكتاب المدرسي : ثانيا

أك عممي  م كتاب أدبيأكاف الكتاب المدرسي قبؿ عقد الخمسينيات في الكطف العربي ال يختمؼ عف 

غيرىا مف الكتب، بفضؿ  يكجد في المكتبات العامة، كبعد الخمسينيات بدأت الكتب التعميمية تتميز عف
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التربكية كنظريات المنياج التربكم  التقدـ التربكم الذم نتج عف عمـ النفس التربكم، كالنظريات

الكتب المدرسية عناية خاصة لـ تكف تحظى بيا مف  كالفمسفات التربكية، كتكنكلكجيات التعميـ فأعطيت

 (.52: 2004، الخكالدة) "في ضكء ىذه المناىج قبؿ مف حيث تحديد مناىجيا كتأليفيا

مجمكعة مف  ال تتغير منظكمتنا التربكية عف المنظكمات العربية التربكية األخرل حيث بدكرىا تتخممياك

المدرسي في الجزائر بعدة  فمر الكتاب"اإلصالحات  في المناىج كباألخص في الكتب المدرسية 

كالحضكر ككتاب مستقؿ في مضمكنو كمنيجو  لى مرحمة البركزإمراحؿ بدءا مف الترجمة كالتكييؼ 

 (. 01: 2001، مقتدر) عف الكتاب الفرنسي

 الكثيقة التعميمية مف خالؿ التعاريؼ السابقة الذكر يمكف تعريؼ الكتاب المدرسي الجزائرم بأنوو

جؿ نقؿ المعارؼ أمف لمجميكرية الجزائرية المطبكعة التي تجسد البرنامج الرسمي لكزارة التربية الكطنية 

. تفعيؿ سيركرة التعمـ كسابيـ بعض الميارات كمساعدة كؿ مف المعمـ كالمتعمـ عمىإلممتعمميف ك

األىداؼ : ر ىي فيك نظاـ كمي يتناكؿ عنصر المحتكل في المنياج كيشتمؿ عمى عدة عناص

كالمحتكل كاألنشطة كالتقكيـ كييدؼ إلى مساعدة المعمميف لممتعمميف في صؼ ما كفي مادة دراسية ما 

 ( .126 : 2012حثركبي، ) .عمى تحقيؽ األىداؼ المتكخاة كما حددىا المنياج

المواصفات العامة لمكتاب المدرسي  : ثالثا

ف الكتاب المدرسي يعد كثيقة تعميمية مكتكبة، أمف البدييي كالمسمـ بو أنو  (67: 1997 )حمدافيرل 

 كألف الكتاب المدرسي يختمؼ عف غيره مف الكتب األخرل لككنو يسيؿ عمميتي التعميـ كالتعمـ كمف

: يمي صفاتو ما

  أف يتكافؽ محتكل الكتاب المدرسي مع مبادئ كمتطمبات الفمسفة التربكية المحمية كالتاريخ .1



35 
 

. المحمي لممجتمع

  أف يمثؿ الكتاب المدرسي ترجمة صادقة لممنياج التربكم كيتحقؽ ىذا الغرض مف خالؿ .2

. اختيار محتكل المادة التعميمية كطرائؽ عرضيا كتنظيميا 

 .أف يعزز الكتاب المدرسي ما يكتسبو المتعمـ مف معمكمات كمبادئ كمفاىيـ كميارات .3

. أف يتكافؽ مع المعرفة المعاصرة كمسايرتو ألحداث التغيرات التكنكلكجية .4

  .أف يتناسب طكؿ المحتكل لمفترة الزمنية المتكفرة لممتعمـ كالتدريس .5

  ف يجرم عرضيا بطريقة سيمةأتقاف أم إأف تعرض في الكتاب المكاد األساسية بكضكح ك .6

مف  ف ينتيي كؿ درس بممخص قصير كاضح يميو عددأك كمشكقة بعيدة عف التعاريؼ الجافة ،

  ."التماريف التطبيقية الشفيية كالخطية

 أف يتميز الكتاب المدرسي بجكدة اإلخراج كالطباعة حيث يككف إخراج الكتاب متقنا كمراعيا  .7

 .شركط الطباعة العصرية

  نما ىي نصكص ذات صبغة إالعربية كليا امتداد في مادتي التربية اإلسالمية كالمدنية، المغة .1

 .جزائرية مف حيث المضمكف كالقيـ كمبادئ اليكية الجزائرية

 خصائص الكتاب المدرسي: رابعا

أىـ مصدر مف  متمتعا بمكانة مرمكقة، فيكىذا األخير ميما تحدثنا عف بدائؿ الكتاب المدرسي، يظؿ 

 :خصائص الكتاب المدرسي ما يمي (766: 2006)أكرد عبد البارم عصر ؛مصادر تعمـ المتعمـ

. سيؿ االستعماؿ .1
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 .قميؿ التكاليؼ مقارنا بالبدائؿ التكنكلكجية األخرل .2

 .األىداؼ كالمحتكل كاألنشطة كالتقكيـ :يمكف التحكـ بعناصره األربعة .3

ثرائو بالرسـك كالصكر كجعمو ممتعا  .4 مف السيؿ تطكيره كتحديثو كالتحكـ بفخراجو كا 

.  كمثيرا كمشكقا

: أما بالنسبة لممعمم فيو

. ليياإفيشكؿ الكتاب الحد األدنى مف المكاد المرجعية التي عمى المعمـ أف يرجع . 1

. يقدـ لممعمـ عدة تسييالت مثؿ تحديده ألىداؼ الكحدة الدراسية المتكخاة. 2

 .إبراز المفاىيـ األساسية. 3

.  لألنشطة كالتدريبات، كالتمريناتاقتراحو. 4

. تقديمو لمكسائؿ التعميمية التعممية المعينة كالمكضحة. 5

 .المختارة ككعمى النصكص المقتبسة اشتمالو عمى األسئمة المقالية كالمكضكعية،. 6

يقدـ قدرا مف الحقائؽ كالمعمكمات التي تعيف الطالب عمى جمع المعمكمات كالخبرات التي تخدـ . 7

. مكضكعات المنيج

. المعمكمات يقدـ خبرات كمعمكمات بطريقة تتناسب مع مستكل الطالب فيك بسيط كيقرب ليـ. 8

. يعتبر المرجع األساسي الذم يستقي منو الطالب معمكماتيـ. 9

. يسيؿ عمى المعمـ تحضير الدركس لذا يييئ لو القدر الضركرم مف المعمكمات. 10
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. يحدد لممعمـ ما الذم ينبغي تدريسو لمتالميذ كذلؾ طبقا لمبرنامج المقرر. 11

 .األكقات يالـز التالميذ خالؿ مراحؿ تعمميـ فيك المصدر األساسي الذم يستقكف منو في معظـ. 12

. طار عاـ لمقرر دراسيإيكفر . 13

. ساسي لممعرفة كقريب المناؿأمصدر . 14

ثارتيـساسية لجذب التالميذ أداة أالكتاب المدرسي . 15 .  لدراسة المكاد االجتماعيةكا 

. ساسية لتنمية ميارة القراءة لدل التالميذأداة أالكتاب المدرسي . 16

كرغـ  فقط، يعد ىك األساس فيك الدرس بعينو كالباقي مف الكسائؿ التعميمية مجرد تابعات لمكتاب. 17

نو أال إعرفتو المناىج  غرافي كالثقافي كالتغييرات كالتطكر الذمكالتطكر التكنكلكجي كاالنفجار الديـ

. مازاؿ ىك األىـ كالميـ في العممية التعميمية كخاصة في دكؿ العالـ الثالث

. ساسي لنقؿ المجتمع لمتمميذأالكتاب المدرسي مصدر . 18

خالؿ  ىمية كبيرة في تحقيؽ األىداؼ العامة كالخاصة لمعممية التعميمية مفألمكتاب المدرسي . 20

، األخذ في الحسباف مستكيات التفكير عند التالميذ كحسب مراحميـ العمرية  كفؽ كما  تصنيؼ بمـك

. األفكار بكاسطة الكممات  اف اىمية الكتاب المدرسي تتبع مف ككنو سجؿريتشارد سكفيرل 

 أنواع الكتاب المدرسي: خامسا

 :فيما يمي (78: 1979)لمكتاب المدرسي أربعة أنكاع؛  أكردىا المقاني 

يحرر المبادرة الذاتية لكؿ مف المتعمـ كالمعمـ المذيف يستعمالنو حسب : الكتاب المفتوح .1

 األكضاع التعميمية التعممية 
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 المختمفة، كيتيح لكؿ منيما فرصة إدماج أك انجاز مشاريعو الخاصة  بالبحث كيشجع عمى اكتشاؼ

 . الحقائؽ كبناء المعرفة كاختيار النشاط المناسب لذلؾ

 ىك منكاؿ مبرمج أم يتضمف المعمكمات كالطريقة كالتماريف كالتقييـ كيقدـ : الكتاب المغمق .2

تدرج منظـ مف البسيط إلى المركب، كمف السيؿ إلى الصعب، كمف  لممتعمـ معارؼ متينة كفؽ

المحسكس إلى المجرد كلكنو يقيد الفرد في ممارسة نشاطاتو الفردية كالجماعية لككنو يقدـ لممتعمـ كؿ 

 .تككف اصطناعية كال صمة ليا بخبرتو كال بكاقعو المعمكمات الجاىزة كالكافية التي قد

 يقدـ المعارؼ ككيفية الممارسة كىك مييكؿ في حدكد مضمكف البرنامج إال : الكتاب اإلجرائي .3

أنو ال يتيح تدرجا صارما  مف البسيط إلى المركب، كمف السيؿ إلى الصعب، كمف المحسكس إلى 

 .المجرد يفرض عمى المعمـ إتباعو حرفيا

 إنو مكضكعي كيصرح بكؿ شيء، لكنو ال يقدـ لممتعمـ كيفية الممارسة كال  :الكتاب الصريح .4

 .يترجـ برنامجا محدكدا كما ال يتيح تدرجا صارما، إنو اقرب إلى الكتاب المغمؽ

: شروط الكتاب المدرسي: سادسا

 :فيما يمي (14: 1993ىناؾ مجكعة مف الشركط إعداد الكتاب المدرسي يكجزىا حمادة، 

. أف تككف أىداؼ الكتاب محددة بدقة. 1

. أف يككف مساىما في تربية التمميذ كتعميمو. 2

. أف يككف مساىما في فيـ العالـ مف حكلو كيعده لمحياة العممية. 3
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. أف تككف لغتو سميمة كتتالءـ مع مستكل التمميذ. 4

كأف تككف  أف تككف المادة العممية صحيحة كحديثة مشركحة بفيفاء كتتضمف التدليؿ باألمثمة،. 5

. مربكطة بباقي المكاد الدراسية كالحياة االجتماعية

. الصكر التكضيحية البيانية أف يككف الكتاب غنيا بالكسائؿ التكضيحية الصكر الخرائط،. 6

ثـ االنتياء  لى التفاصيؿ،إف يحتـر التدرج في عرض المكضكع أم االنتقاؿ مف اإلطار العاـ أ. 7

. بخالصة تتضمف خالصة عف الدرس ككؿ

الخمك مف  الحجـ ، نكع الخط، حجـ الخط كالكتابة،)أف يككف محترما لممكاصفات المتعارؼ عمييا . 8

.  (األخطاء المطبعية، كجماؿ األلكاف

وظائف الكتاب المدرسي : سابعا

 :فيما يمي  كظائؼ الكتاب المدرسيمجمكعة مف (109: 2007)أكرد عرابي ك كيحؿ

 حيث  كتتطمب اختيار المعمكمات في مادة دراسية معينة كفي مكضكع محدد، :وظيفة تبميغية .1

تدريجيا عبر سنكات متتالية لممسار الدراسي ،كما ينبغي أيضا غربمة ىذه المعمكمات  كتسابياايككف 

المدرسي يقدـ  لى ذلؾ ففف الكتابإإضافة  كتبسيطيا لجعميا في متناكؿ تالميذ مستكل دراسي معيف،

طار تاريخي محدد كمقاييس لغكية معارؼ كفؽ فمسفة معرفية معينة، يجعمو صالح  معينة كىذا ما كا 

  .كالسياسية كاالقتصادية الحاصمة نظرا لممتغيرات االجتماعية كالثقافية لفترة معينة دكف غيرىا،

 يقترح الكتاب المدرسي نكعا مف التكزيع كالتسمسؿ لمكحدات التعميمية الكتساب  :وظيفة ىيكمية .2
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كىك بذلؾ يييكؿ التعميـ كينظمو تنظيما بيداغكجيا كفؽ المستكل المعرفي كالعقمي لمتالميذ ، المعارؼ

 :بعدة طرائؽ نذكر منيا

. لى النظرية العمميةإمف التجربة العممية لمتمميذ  . أ

. لى التماريف التطبيقية كاختبار المكتسباتإمف النظرية  . ب

. لى اإلعداد النظرمإمف التماريف التطبيقية . ج

. لى األمثمة كالصكر التكضيحيةإمف العرض . د

. لى المالحظة كالتحميؿإمف األمثمة كالصكر التكضيحية . ق

ككذا  لمكتاب المدرسي دكر في تكجيو تعمـ التمميذ في عممية التمقي كالتحصيؿ، :وظيفة توجييية. 3

حدل إكذلؾ ب في تدبر المعارؼ المكتسبة بطرائؽ مختمفة قصد التحكـ في الخبرات الخاصة بالتالميذ

 :الطريقتيف

. التكرار كالحفظ كتقميد األمثمة . أ

. النشاط األكثر تفتحا كابتكارا لمتمميذ،مما يمكنو مف استخداـ خبراتو كمالحظاتو الخاصة . ب

 يعتبر الكتاب المدرسي أداة يمكف أف يرجع إلييا المتعمـ لكي يجد معمكمات  :وظيفة مرجعية .4

 .رياضي أك قاعدة نحكية أك كيميائية مثؿ قانكف محددة كدقيقة

 دماج اكتساب ىذه الكظيفة إالمساعدة عمى  :وظيفة خاصة بمواجية الحياة اليومية والمينية .5

    . الممحكظ يظير غالباكنح رئيسية في التعميـ ذلؾ ألف عدـ جدكل التعمـ

 ف تشمؿ أكيجب  دكات تقييـ،أيقترح الكتاب المدرسي  :وظيفة مساعدة عمى تقييم المكتسبات .6
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التقييـ التككيني القبمي )شكالو أـ التككيني بمختمؼ مىذه األدكات مختمؼ جكانب التقييـ خصكصا التقي

ال في ظؿ المعايير كالمقاييس الحديثة إف ىذا ال يمكف ألى إكتشير  ( الخ...كالتفاعمي ،الرجعي 

 . كالمعتمدة في بناء الكتاب المدرسي

 ىذه الكظيفة رئيسية في التعميـ فيتكجب عمى كؿ  :دماج المكتسباتإوظيفة مساعدة عمى  .7

 باستثمارالمتعمقة بفدماج مكتسبات المتعمميف كذلؾ  مؤلؼ كعمى كؿ معمـ أف يراعي األىداؼ

 : في مسيرة ثنائية االتجاه كىيمكتسباتيـ 

. أم ربط المعارؼ كالميارات لمادة معينة مف بدايتيا إلى نيايتيا :إدماج عمودي . أ

  .بيف الميارات كالقدرات المكتسبة بيف عدة مكاد التكفيؽ أم :إدماج أفقي . ب

 الكتاب المدرسي في مناىج الجيل الثاني: ثامنا

المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية : كرد في دليؿ كتاب السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي لممكاد

يسندىا  نما ىي فكرة بيداغكجية خالصة، ألف ليا ماإف فكرة الكتاب المكحد أ: (07: 2016)المدنية 

: يمي جدكاىا في مناىج الجيؿ الثاني، كيبرز ذلؾ مف خالؿ ما كيدعميا كيبيف

. إف التعمـ عممية بنائية، إذ تسعى مختمؼ األنشطة التعميمية إلى تحقيؽ مممح كاحد. 1

ىتماـ مناىج الجيؿ الثاني بالكفاءات العرضية يجد لو مجاال كاضحا لمتفعيؿ في إطار الكتاب اإف . 2

سياـ المادة إالمكحد عمما أف تفاعؿ المكاد فيما بينيا، يتجسد مف خالؿ الكفاءات العرضية كمدل 

. كالمالمح بشكؿ متجانس الكاحدة في تحقيؽ الكفاءات
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ذا عممنا أف المغة العربية مف  كصنفت التربية اإلسالمية كالتربية المدنية في مجاؿ المكاد االجتماعية كا 

تنضكم حكلو مادتاف  المغات األساسية اتضحت لنا بدييية أف تككف المغة العربية المحكر األساس الذم

. اجتماعيتاف، دكف أف نغفؿ الجانب االجتماعي لمغة كالذم كضحتو بحكث عمـ االجتماع المغكم

  في تأليف الكتاب الموحدةالمبادئ المعتمد: تاسعا

ىناؾ مجمكعة المبادئ اعتمدت في تأليؼ الكتاب المكحد، أكردىا دليؿ كتاب السنة الثانية مف التعميـ 

 :فيما يمي (08: 2016)المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية : االبتدائي لممكاد

مف  (التربية اإلسالمية، التربية المدنية المغة العربية ،)ترجمة الكتاب لمناىج المكاد الثالث  .2

حيث تكخي مختمؼ المالمح كالكفاءات الشاممة كالكفاءات الختامية المنبثقة عنيا، كالعمؿ عمى  

. تجسيدىا مف خالؿ المياديف التي تييكميا كتنظميا

 إلرساء  قتراح كضعيات تعمميةاكذلؾ ب شمكلية الكتاب المدرسي لممخططات السنكية لمتعممات، .3

. كؿ المحتكيات كربطيا بكفاءات المادة كالكفاءات العرضية كالقيـ

   التقاطعات بيف مضاميف المناىج ةتقديـ محتكيات المكاد الثالثة بشكؿ منسجـ كذلؾ بمراعا .4

. كذلؾ حتى ال يصبح الكتاب جمعا لثالث كتب في كتاب كاحد

تكخي االستراتيجية المنصكص عمييا في الكثيقة المرافقة كالمتمثمة في تناكؿ المكارد عمى  .5

.  شكؿ مقاطع تعميمية

  اقتراح كضعيات لتعمـ اإلدماج تتخمؿ المقطع التعميمي،كضعيات ادماجية تقكيمية تككف في .6
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. نياية المقطع في إطار التقكية النيائي الذم يستيدؼ تقكيـ الكفاءة الختامية

اعتماد مبدأ التدرج في تنمية الكفاءات،كيظير ذلؾ خاصة في تنمية ميارة االنتاج الشفكم  .7

.  كالكتابي بشكؿ تدريجي يأخذ بعيف االعتبار حجـ كطبيعة المكارد التعميمية التي إرساؤىا

 العربية  النصكص المقترحة لفيـ المنطكؽ كفيـ المكتكب كالتي تتمحكر حكليا جؿ أنشطة المغة .8

جزائرية مف حيث  كليا امتداد في مادتي التربية اإلسالمية كالمدنية ،انما ىي نصكص ذات صبغة

.  المضمكف كالقيـ كمبادئ اليكية الجزائرية

 أىمية  الكتاب المدرسي: عاشرا

 :أف أىمية الكتاب المدرسي تتضح فيما يمي (188: السيد، د،س)يرل 

 ينقؿ المعمكمات كالحقائؽ المختارة عمى أساس عممي كمنظـ بأسمكب يسمح لممعمـ بفعداد  .1

 .الدركس كانتقاء الطرؽ كالكسائؿ التعميمية

 يمنح لممعمميف إطارا عاما لممقرر الدراسي كما تصكره كاضعك المنياج حتى تتحقؽ األىداؼ  .2

 .المسطرة

 .يحدد المعمكمات التي تدرس التمميذ مف حيث الكـ كالكيؼ .3

 .يقدـ القدر الكافي مف المعمكمات كالحقائؽ  التي تحقؽ أىداؼ المنياج .4

 إتاحة فرص االعتماد عمى العديد مف طرؽ التدريس خصكصا تمؾ التي تربط باستعماؿ  .5

 .الكتاب المدرسي كالتي تتطمب تكفره لدل جميع المتعمميف
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 .تكثيؽ الصمة بيف التمميذ كالكتب كتدريبو عمى ميارات القراءة .6

 .تكلد االستعداد كعنصر التشكيؽ لتعمـ مختمؼ المكاد .7

 . يعتبر كسيمة تعمـ فردية بالنسبة لممتعمـ خارج المدرسة .8

 :خالصة

الكتاب المدرسي كثيقة رسمية تصدر مف كزارة التربية تجّسد ما كرد عف المنياج، إذ يعتبر الكتاب 

المدرسي أىـ كسيمة يستخدميا المعمـ كالمتعمـ في العممية التعميمة قصد تحقيؽ األىداؼ التربكية 

المنشكدة، كالربط بيف المعارؼ كالميارات كالمكتسبات بيف عدة مكاد كما يتجمى في الكتاب المكحد في 

 .مناىج الجيؿ الثاني، كذلؾ مف أجؿ تحسيف جكدة مخرجات العممية التعميمية التعممية



 
 

 إمفصل إمرإبع

مناجه إجليل إمثاين
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التي ك ؛مناىج الجيؿ الثانيلتسميط الضكء عمى األدب النظرم المتعمؽ بخصص ىذا الفصؿ  :تمييد

 ، بحيث(2016/2017) خالؿ المكسـ الدراسي الحالي  مف التعميـ االبتدائيالطكر األكؿمست 

عرض تكجييات تربكية تتعمؽ بعرض المنياج حيز ، ك لغة كاصطالحا المنياجتعريؼلى إنتطرؽ 

 ثـ التطرؽ إلى كيفية بناء مناىج الجيؿ الثاني، كذكر ،االمبادئ المؤسسة لوبنائيا ك كشركط ،التنفيذ

خصائصيا، كأىداؼ كتابتيا، كأسس بنائيا كمككناتيا، ثـ كيفية ترجمة المنياج إلى كتاب مدرسي، 

  .كأخيرا تجميات االنسجاـ بيف مكاد المغة العربية كالتربية اإلسالمية كالتربية المدنية

تعريف المنياج  : أوال

   كيقاؿ انتيج الرجؿ،فنيج كمنياج بمعنى الطريؽ الكاضحCurrereأصؿ الكممة التيني  :لغة .1

ا"بمعنى سمؾ، كقد كرد في القرآف الكريـ قكلو تعالى  بمعنى الطريؽ الكاضح  "ِلُكؿٍّ َجَعْمَنا ِشْرَعةن َكِمْنَياجن

 (.24: 1995 المقاني،: أكرد في)لبس فييا كال غمكض التي ال

  تربطيا ،ىك بنية منسجمة لمجمكعة مف العناصر المنظمة في نسؽ: المنياج :اصطالحا .2

م منياج يقتضي بالضركرة االعتماد عمى منطؽ يربط أعداد إكبكضكح، حددة ـعالقات التكامؿ اؿ

 (.49: 2004الخكالدة،)بالكضعيات كالمضاميف كاألساليب المعتمدة لتجسيدىا األىداؼ المقصكدة

جممة مف التعريفات لممنياج نكجزىا  (96: 2016)كأكرد كؿ مف بكطباؿ، سعد الديف كياحي، سامية 

 : فيما يمي

لى إنو جميع الخبرات التي يمر بيا المتعممكف في برنامج تربكم ييدؼ أب"يعرؼ المنياج حسب ىاس 

  .ىداؼ تدريسية خاصة مرتبطة بياأىداؼ عامة عريضة كأتحقيؽ  
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لمتالميذ داخؿ   ىك الخبرات التربكية كالمعرفية التي تتيحيا المدرسة بأنويعرؼ حسب دكالندشير ك

نمكا ينسجـ كاألىداؼ  ك خارجيا بغية مساعدتيـ عمى نمك شخصيتيـ في جكانبيا المتعددةأحدكدىا 

. المسطرة

نو كؿ ما تقدمو المدرسة لتالميذىا لتحقيؽ نمكىـ الشامؿ نمكا أفيعرؼ المنياج عمى Dhainant’L ّما أ

 .ركحيا كعقميا كجسميا كنفسيا كاجتماعيا في تكامؿ كاتزاف

نو جميع الخبرات التعميمية المكجية لمتالميذ كالتي يتـ أ تايمكر بكيعرؼ المنياج التعميمي حسب

. ىداؼ تربكيةأتخطيطيا كاإلشراؼ عمى تنفيذىا مف جانب المدرسة لتحقيؽ 

 (النشاطات كالممارسات)المنياج التعميمي جميع الخبرات يعني  (18:1995)كحسب المقاني 

فضؿ ما ألى إالمخططة التي تكفرىا المدرسة لمساعدة الطمبة عمى تحقيؽ النتاجات التعميمية المنشكدة 

 .تستطيعو  قدراتيـ

ككافة التأثيرات   كؿ التجارب التعميمية المنظمة، يعنيالمنياجفيرل أف  (26: 2012)أما حثركبي 

المدرسة خالؿ فترة تككينية كيشمؿ ىذا المفيـك  ف يتعرض ليا التمميذ تحت مسؤكليةأالتي يمكف 

 .نشاطات التعمـ التي يشارؾ فييا التمميذ كالطرائؽ كالكسائؿ المستعممة ككذا كيفيات التقكيـ المعتمدة

كاالجتماعية  الثقافية كالرياضية) بأنو مجمكع الخبرات التربكية ػػػػ أيضا ػػػػ (13: 2007 )كيعرفو الدعيمج

المدرسة لتالميذىا داخؿ المدرسة كخارجيا بقصد مساعدتيـ عمى النمك الشامؿ في  التي تييؤىا (كالفنية

 .كاالنفعالية كتعديؿ سمككاتيـ طبقا ألىدافيا التربكية كالعقمية كاالجتماعية جميع النكاحي الجسمية

المدرسة الجزائرية ىك منياج جديد انتيجتو كزارة التربية الكطنية لمعمؿ بو في أّما منياج الجيؿ الثاني ؼ

بناء في نسقية  كأعتمد عمى نظرة شمكلية ت ؛ التي يعتمد عمى المقاربة بالكفاءات2016بداية مف سنة 
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تكامؿ بيف المكاد مع تكحيد شكؿ  كاؿج الشامؿ  لممرحمة ثـ الطكر ثـ السنة،كالمناىج مف مممح الخر

تقديـ  كزارة التربية الكطنية، )المنياج كالمصطمحات كالتركيز عمى مركبات الكفاءة العرضية كالقيـ 

 (2016، مناىج الجيؿ الثاني

تصدر عف كزارة   المنياج ىك كثيقة بيداغكجية رسميةأفّ  التعاريؼ السابقة الذكر نستنتجمف خالؿ 

 متضمنا األىداؼ كالكسائؿ كطرائؽ  لممتعمميفاتك خبرأ اتجؿ تقديـ نشاطأالتربية الكطنية مف 

.  التدريس كمختمؼ أشكاؿ التقكيـ

توجييات تربوية تتعمق بوضع المنياج حيز التطبيق : ثانيا

لى منطؽ إف االنطالؽ مف منطؽ التعميـ أ (134: 2015 مارس المجنة الكطنية لممناىج،)كرد عف 

جذريا في الممارسة البيداغكجية داخؿ القسـ لذا  تغييرا التعمـ الذم تتبناه المقاربة بالكفاءات، يستدعي

ف يككف كاعيا بالتغييرات التي يحمميا أفالمدرس ىك الفاعؿ الرئيس في كؿ عممية تربكية كالذم ينبغي 

كالبد مف تككينو لتغيير  ،(البيداغكجية كاإلستراتيجية المنيجية ) اإلصالح في مختمؼ جكانبو

 :ابستيمكلكجي حقيقي

. يككف مرشدا مرافقا لتعممات التمميذ،كيجعميـ في كضعيات تعممية ال تعميمية تمقينية .1

 .يعد مخططا لمتعممات المبرمجة، مراعيا في ذلؾ التدرج كالمستكل العقمي لتالميذه .2

 .يكفر لدرسو الكسائؿ المممكسة الضركرية،السيما في الطكر االكؿ مف ىذه المرحمة التعميمية .3

 .يستغؿ المناسبات التاريخية كالدينية كسياقات تعميمية لغرس القيـ الكطنية كالعالمية .4

 .يغير نمط التقكيـ بتقييـ الكفاءات الى جانب تقييـ المعارؼ .5

.  تقتضيو الكضعية يحدد معايير التقييـ كمؤشراتو كفؽ ما .6
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 مناىجالشروط بناء : ثالثا

( 25: 2009مارس )ىناؾ مجمكعة مف الشركط لبناء المناىج، كردت في المرجعية العامة لممناىج 

 :نكردىا كما يمي

  يقتضي بناء المناىج حسب المراحؿ التعميمية ثـ حسب األطكار كالسنكات قصد :الشمولية .1

. ضماف االنسجاـ العمكدم، أم بناء مناىج لممرحمة التعميمية

 كتنظيـ المؤسسات  لى كضكح العالقة بيف مختمؼ مككنات المنياج كتككيفإ ييدؼ :االنسجام .2

. التربكية عمى كجو الخصكص

 كالتكفؿ كعمى الخصكص ظركؼ  ركؼ االنجازظم قابمة لمتكييؼ مع أ :قابمية االنجاز .3

. التالميذ النفسية كالبيداغكجية

 داة أكالدقة في الصياغة البرنامج لجعمو  م البساطة ككضكح اليدؼ كدقة التعبيرأ :المقروئية .4

. سيمة االستعماؿ

. لى تحقيؽ التنسيؽ بيف األىداؼ التككينية لممناىج كالحاجات التربكيةإم السعي أ :الوجاىة .5

 جراء تقكيـ تسييرم يحدث مالئمة إم احتكاء معايير قابمة لمقياس كلمتمكف مف أ :قابمية التقويم .6

.  ىداؼ تككيف المنياج كالحاجات التربكية المقصكدةأبيف 
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 المبادئ المؤسسة لممنياج: رابعا

ف المناىج التعميمية بنية منسجمة لمجمكعة مف العناصر المنظمة في نسؽ تربطيا عالقات التكامؿ إ

ممخص مناىج الطكر األكؿ مف مرحمة حسب  ؛ كجاءت المبادئ المؤسسة لممنياجالمحددة بكضكح

 المجاؿ : ىيفي ثالث مجاالت (3: 2016)الكطنية كزارة التربيةالصادر عف التعميـ االبتدائي 

. (المنيجي كالبيداغكجي) المجاؿ ،(العممي –الفمسفي )االبستيمكلكجي ، المجاؿ (القيمي) األخالقي

 لتكجيو  كؿ مصدر أيشكؿ اختيار القيـ ككضعيا حيز التطبيؽ، :(القيمي)في المجال االخالقي  .1

ساسيا يمكف مف أعمى  كطرائؽ التعمـ كطبيعة المناىج كاختيار مضامينيا المنظكمة التربكية كغاياتيا،

اإلسالـ )كال بقيـ اليكية الكطنية المرجعية أكساب كؿ متعمـ قاعدة مف اآلداب كاألخالؽ المتعمقة إ

كذلؾ بتناكؿ التراث  الجزائرم كذات بعد عالمي،" جزائرية"التي تشكؿ بانصيارىا (كالعركبة كاألمازيغية 

 .بكؿ مككناتو في سياقو الكطني الجزائرم

 ف تتجنب تكديس المعارؼ أعمى المناىج التعميمية  :(المعرفي) في المجال االبستيمولوجي .2

المييكمة لممادة كالتي تشكؿ  ف تفضؿ المفاىيـ كالمبادئ كالطرائؽأ، بؿ ينبغي (الحفظ كاالسترجاع فقط)

ف تككف المعمكمات أذ ينبغي إالمقاربة،  سس التعممات كتيسر االنسجاـ العمكدم لممكاد المالئـ ليذهأ

ك جعميا أببعضيا البعض لفؾ عزلة بعضيا عف بعض  عامال يساىـ في تنمية الكفاءات كربط المكاد

 .في خدمة مشركع تربكم كاحد

 ترتكز المناىج الجديدة عمى المقاربة بالكفاءات المستكحاة  :في المجال المنيجي والبيداغوجي .3

قصد ضبط تعممات تالميذه  مف البنيكية االجتماعية، كالتي تعتمد عمى منطؽ التعمـ كالمقاربة النسقية،

 .فمممعمـ حرية استعماؿ مختمؼ المقاربات كاألساليب البيداغكجية داخؿ القسـ،
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كيفية بناء منياج الجيل الثاني : خامسا

 (02: 2016اإلطار العاـ لمكثيقة المرافقة  لمناىج التعميـ االبتدائي  ) تـ بناء مناىج الجيؿ الثاني كفؽ

 :كما يمي

 :(االكسيولوجيا)من حيث القيم  .1

  باعتبار المكاد منفصمة، :عدت المناىج عمى صعيديفألقد  :المقاربة النسقية والمنياجية . أ

 :اآلتي تنظيـ كباعتبار التشارؾ بيف المكاد كذلؾ كفؽ اؿ

  لى مالمح التخرج مف المرحمة كالطكرإمف الغايات. 

  لى الكفاءات الشاممةإمف االطكار. 

  لى الكفاءات الختاميةإمف الكفاءات الشاممة 

  مركبات إلىلى المناىج انطالقا مف تحميؿ الكفاءات الختامية إمف الكفاءات الختامية . 

 كيشكؿ االنسجاـ الداخمي لممنياج الشغؿ الشاغؿ لمجنة الكطنية لممنياج كما عبرت عنو في  

 .ك تعديؿ المنياجأعادة كتابة إسباب أالعديد مف كثائقيا، خاصة كثيقة 

 انسجاـ بيف المالمح كالكفاءات الشاممة ك الكفاءات الختامية  .

 صؿ كؿ الفمسفات أىا ألفكىك اعتبار في محمو  كؿ مصدر لممناىج،أتعتبر القيـ  :تدعيم القيم . ب

ف تتكفؿ بيا المناىج أكلذلؾ ينبغي ، كاألخالؽ كالثقافات التي تنصاغ عنيا السياسات التربكية كالعقائد،

لمقيـ المشكمة لميكية  - كما تكصي بذلؾ المرجعية العامة لممنياج –الدراسية بفعطاء األكلكية 

كف حر ."امف الكطني كالزمة كطنيةضكالضامنة لالنسجاـ الكطني كممارسة المكاطنة كالت الكطنية،
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القيـ الفردية كالقيـ  نيا الصيغة المثمى لمتكفيؽ بيفأيبدك " شخصيتؾ ،كف ابف شعبؾ كف ابف زمانؾ

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

كتمؾ  كالمشكمة التي ينبغي تناكليا بكؿ ىدكء كحذر تكمف في تحقيؽ التكازف بيف قيمنا الخاصة

طار يستجيب لممشكالت إنسانية مشتركة كلككنيا إالمكصكفة بالقيـ العالمية بما تعبر عنو مف تطمعات 

. المطركحة في عالمنا عمكما

 لماذا المقاربة بالكفاءات ؟: من حيث المنيجية .2

سس بنيكية أقصد سد الثغرات التي خمقتيا المقاربة باألىداؼ ،تعتبر المقاربة بالكفاءات المبنية عمى 

: اجتماعية المحكر الرئيسي ليذا المنياج كالتي

  مكانية التجنيد بشكؿ ضمني لعدد مف المكارد المندمجة في حؿ كضعياتإتكفر لممعمـ 

 .مشكمة

  فعالو في مكاجية الكضعيات المشكمة عف أتفصؿ منطؽ التعمـ الذم يركز عمى التمميذ كردكد 

. منطؽ التعميـ الذم يركز عمى اكتساب المعارؼ

 تجنبنا تجزئة المعارؼ  .

خصائص مناىج الجيل الثاني  : سادسا

 المؤرخ في يناير 04-08أكرت خصائص المناىج التعميمية في القانكف التكجييي لمتربية الكطنية رقـ 

2009: 

. يتمحكر المنياج حكؿ التمميذ كيجسد خبراتو كمشركع لمحياة أك اإلعداد ليا .1
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 .ينمي شخصية المتعمـ في جميع جكانبيا الكجدانية كالعقمية كالبدنية في شمكؿ كتكامؿ كاتزاف .2

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

 اليكمية 

. الحاضرة كالمستقبمية

يييئ الفرص لتنمية ركح اإلقداـ كاالكتشاؼ كاالستقصاء كاالبتكار كالقدرة عمى حسف االختيار  .4

 . كاتخاذ المكاقؼ كحؿ المشكالت الحياتية

 اعتماد مقاربة مبنية عمى تطبيؽ انساؽ التحميؿ كالتمخيص كحؿ المشكالت كبناء المعارؼ  .5

. المييكمة منذ السنكات األكلى لممدرسة

 ساليب كخطكات منيجية كنماذج يبني عمى منكاليا نشاطو لتحقيؽ األىداؼ أيعتمد المتعمـ  .6

. المرجكة

. تكفر سندات تساعد عمى التحصيؿ العممي كالبناء الذاتي لممعرفة. 7

يتـ تنصيب الكفاءة الختامية مف خالؿ التدرج في تناكؿ الكضعيات المشكمة التعممية كفؽ الخطكات . 8

: التالية

  (األـ)تقديـ كضعية مشكمة انطالقية. 

 مع ترؾ  جراء مناقشة عامة حكليا،إيتـ تقديـ الكضعية المشكمة التعممية االنطالقية لممتعمميف ك 

. لى مرحمة الحقة بعد تناكؿ الكضعيات المشكمة الجزئية األزمةإحميا معمقا 
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  تناكؿ كؿ كضعية مشكمة جزئية كالمتكافقة مع مركبة  ثناءأتعمـ المكارد كىك تعمـ منيجي ينجز 

. مف مركبات الكفاءة

  دماج مككنات المركبة الكاحدة إاإلدماج الجزئي كيككف عف طريؽ كضعية مشكمة تستيدؼ 

 (سمككية –ميارية  –معرفية )

  كد مف مدل قدرة أرساء المكارد بيدؼ التإتعمـ ادماج المركبات يتـ ذلؾ بعد االنتياء مف 

. دماج التعممات المجزأةإالمتعمـ عمى 

  حؿ الكضعية المشكمة الغرض منيا ىك التأكد مف مدل تجاكز العقبات التي تـ مالحظتيا لدل 

. ثناء عرض الكضعية المشكمة في بداية المقطعأالمتعمميف 

  دماجية شاممة لعناصر الكفاءة الختامية المستيدفة،إالتقكيـ كيككف عف طريؽ كضعية مشكمة  

القصد منيا التأكد مف درجة تحكـ المتعمـ في المكارد كالقدرة عمى تجنيدىا كتحكيميا تعبيرا عف مدل 

. تنصيب الكفاءة الختامية لدل المتعمـ

 كتأتي كنتيجة لمرحمة التقكيـ القصد منيا تدارؾ مكاطف ضعؼ المالحظة  المعالجة البيداغكجية 

.  لدل المتعمـ كمعالجتيا في حينيا

ىداف كتابة مناىج الجيل الثاني أ: سابعا

 :أىداؼ كتابة مناىج الجيؿ الثاني فيما يمي (3: 2016)يكرد لكصيؼ

. معالجة الثغرات كأكجو القصكر التي تـ تحديدىا في مناىج الجيؿ األكؿ. 1



55 
 

امتثاؿ المناىج المدرسية لمضكابط المحددة في القانكف التكجييي لمتربية كالمرجعية العامة لممناىج . 2

. كالدليؿ المنيجي إلعداد المناىج

  .تعزيز المقاربة بالكفاءات كمنيج إلعداد البرامج كتنظيـ التعممات. 3

. تنمية كفاءة التعمـ الذاتي. 4

تنمية الكفاءات التي تسمح لألفراد باالستعماالت المتنكعة لممعارؼ العممية في حياتيـ المدرسية . 5

. كاالجتماعية كالمينية 

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

تعتمد سندات متنكعة مف نصكص  ىداؼ تعمميةأتـ ذلؾ مف خالؿ ف تنمية قدرات المتعممي. 7

. ستقرأ كيستخمص منيا ما يمكف المتعمـ مف البناء الذاتي لممعرفة مكرسكمات كصكر

ك عالقة مشتقة مف الخبرة تمكف أك حدث أصكرة ذىنية تمثميا لشيء ما ؿالبناء التدريجي لممفاىيـ ؼ. 8

. مف التصنيؼ كالتحميؿ كالتركيب كالربط كالدمج كاالستنتاج

مف  يتـ االنطالؽ مف مجاالت معرفية كمفاىيـ بسيطة لمكصكؿ الى مفاىيـ معقدة بشكؿ تدريجي،. 9

بيف المفيـك  لى مفاىيـ نظرية مع الربطإلى تصنيفية ارتباطية كالتدرج لمكصكؿ الحقا إكلية أمفاىيـ 

  .كالقيمة االجتماعية

سس بناء مناىج الجيل الثاني أ: ثامنا

( 35: 2016)المغة العربية كالتربية اإلسالمية كالتربية المدنية : كردت بعض األسس دليؿ كتاب مكاد

 :نكجزىا فيما يمي
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. ضركرة استعادة التمميذ لمكانتو في مسار التعميـ كالتعمـ. 1

 النمكذج البيداغكجي الحالي الذم تسكد فيو المعارؼ المكسكعية المبنية عمى الحفظ ضركرة تغيير. 2

لى نمكذج يفضؿ قدرات التمميذ عمى البرىنة ككفاءاتو عمى استعماؿ عقمو إكاالسترجاع لممعمكمات ، 

. الناقد

 التنمية المستمرة لكفاءاتو بتعميمو كيؼ يتعمـ ،كيتكيؼ كيتصرؼ بكؿ استقاللية  إلىتحضير التمميذ . 3

.  في مختمؼ كضعيات الحياة اليكمية

 مناىج الجيل الثانيمكونات : تاسعا

 مككنات مناىج الجيؿ (9-8 :2016 )منيج مرحمة التعميـ االبتدائي كزارة التربية الكطنية،: أكرد في

 :الثاني فيما يمي

 ترجمة بيداغكجية لمغايات الكاردة في القانكف التكجييي لمتربية، كىك مجمكع  :مممح التخرج .1

الكفاءات الشاممة لممكاد إذا كاف متعمقا بالتخرج مف المرحمة، كمجمكع الكفاءات الختامية إذا كاف متعمقا 

 .بالمادة الكاردة

 ىك التعممات السنكية المبرمجة، لكنو ال يقتصر عمى تحديد المحتكيات، بؿ  :البرنامج السنوي .2

نماط أيربطيا رباطا متينا بصفتيا مكارد ضركرية لبناء القيـ كالكفاءات العرضية ككفاءات المكاد كيقدـ 

. كمعايير التقكيـ كمؤشراتو كمقترحات لتكزيع الحجـ الساعي لكضعيات تعممية،

 لى تحقيقو في نياية فترة دراسية محددة ،كفؽ نظاـ المسار إىدؼ تسعى  :الكفاءة الشاممة .3
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لذا نجد كفاءة شاممة في نياية المرحمة ككفاءة شاممة في نياية كؿ طكر ككفاءة شاممة في  الدراسي،

. نياية كؿ سنة

  جزء مييكؿ كمنظـ لممادة قصد التعمـ كعدد المياديف في المادة يحدد عدد الكفاءات :الميدان .4

 .الختامية التي ندرجيا في مممح التخرج

 مرتبطة بكؿ ميداف مف المياديف المييكمة لممادة كتعبر بصيغة التصرؼ  :الكفاءة الختامية .5

. في نياية فترة دراسية لميداف مييكؿ عما ىك منتظر مف التمميذ

 المضاميف المعرفية،  :ىك تجزئة لمكفاءة الختامية تتناكؿ مستكل كاحد :مركبات الكفاءة .6

 .تكظيفيا، تنمية القيـ كالكفاءات العرضية المناسبة ليذه المادة

 ىي المضاميف المراد ارساؤىا لتحقيؽ الكفاءة كالمستنبطة مف المصفكفة  :الموارد المعرفية .7

 .المفاىيمية

ىي أنماط مقترحة مف الكضعيات التعممية، تمكف مف التحكـ في  :عيات التعمميةضالو .8

. المعارؼ كاستعماليا، كتشكؿ كؿ مركبات الكفاءة كأنماط الكضعيات اإلدماجية

 :معايير ومؤشرات التقويم .9

 :كىك النكعية التي ينبغي أف يتصؼ بيا المنتكج حجر الزاكية لتقكيـ الكفاءات،  ىك:المعيار.  أ

 .....االنسجاـ كاألصالة كالكضكح ، الدقة

. ىك الكجو العممي لممعيار رمز مممكس قابؿ لممالحظة كالقياس :المؤشر. ب
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كتناسب مكضكعو،  النمط عبارة عف المكاصفات التي يتميز بيا نص عف غيره :ماط النصوصأن. 10

نمط يالئمو، فالحكاية مثال يناسبيا النمط السردم، كالمقالة يناسبيا النمط البرىاني أك  كلكؿ فف تعبيرم

 .التفسيرم

لى كتاب مدرسي إترجمة المنياج : عاشرا

مف  يستدعي ترجمة المنياج التعميمي إلى كتاب مكحد االطالع بضركرة تقديـ مكاد المنياج الثالثة،

يتعمؽ بصعكبات تدريس تمؾ  ككذا ما حيث خصائصيا كمدل مساىمتيا في تحقيؽ المممح الشامؿ،

المغة العربية، التربية  :يترجـ الكتاب المكحد مناىج المكاد الثالث؛ كساليب كمنيجيات التناكؿأالمكاد ك

اإلسالمية كالتربية المدنية بشكؿ منسجـ كمدمج كيشكؿ ىذا المسعى اإلدماجي استراتيجية متناسقة 

لقد راعت مناىج الجيؿ الثاني مبدأ التدرج كاالنسجاـ ؛ ككمتناغمة لتحقيؽ المممح الشامؿ لمسنة

دراج القيـ كالمكاقؼ كالكفاءات العرضية كيتجمى إالعمكدم لمكفاءات الشاممة تحقيقا لمممح التخرج مع 

االنسجاـ العمكدم في مناىج المادة الكاحدة مف خالؿ التصكر التنازلي في صياغة الكفاءات ،انطالقا 

كما تنبثؽ عف الكفاءة الشاممة لمسنة الكاحدة كفاءات ، مف الكفاءة الشاممة لممرحمة ثـ الطكر فالسنة

 إلرساءلى كضعيات تعممية  إختامية متناسبة لمياديف معرفية محددة، كتككف محؿ ترجمة

كصكال الى  دماج مركباتيا في كضعيات لتعمـ اإلدماج ،إكتكظيفيا ثـ  (كاألدائيةالمعرفية )المكاد

دليؿ كتاب السنة ) .(مقطع، فصؿ، سنة، طكر)الكضعية اإلدماجية التقكيمية في نياية مرحمة تعميمية 

 (.09: 2016المغة العربية كالتربية اإلسالمية كالتربية المدنية، : الثانية مف التعميـ االبتدائي لمكاد
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المغة العربية والتربية اإلسالمية والتربية : موادتجميات االنسجام بين : إحدى عشر
: المدنية

 ما كرد التربية اإلسالمية كالتربية المدنية مف خالؿ المغة العربية، :يتجمى االنسجاـ بيف المكاد الثالث
: يمي مافي ( 08: 2016)في دليؿ كتاب السنة الثانية ليذه المكاد 

 االعتماد عمى كضعية أـ انطالقية كاحدة شاممة لممكاد الثالث تككف منطمقا لمتعممات  .1

المقطع كتعمؿ عمى استدعاء المكارد القبمية لممتعمميف كتحدد طبيعة المكارد الجديدة  المستيدفة مف
. كمجاالت تكظيفيا كاستثمارىا

تكزيع المحتكيات التعميمية بانسجاـ بيف مختمؼ المكاد فقد تـ تقديميا في حقؿ مفاىيمي  .2
. مشترؾ

نصكص القراءة المقترحة في المغة العربية ليا امتداد كاثر في الكضعيات التعممية المقترحة في   .3

. التربية اإلسالمية كالتربية المدنية

 تفاعؿ المكارد التعميمية بيف المكاد إذ تستثمر المكارد التعميمية الخاصة بالمادة الكاحدة كتجند  .4

. بشكؿ مدمج لحؿ كضعية إدماجية تقكيمية

 : خالصة

إف المناىج التربكية الجزائرية كالمقررات المعمكؿ بيا سابقا اعتمدت عمى المقاربة باألىداؼ ثـ المقاربة 

بالكفاءات في الجيؿ األكؿ مع اإلبقاء عمييا كالتجديد فييا في مناىج الجيؿ الثاني إلى البنيكية 

لى اندماج المكاد مع بعضيا؛ كذلؾ ألف مادة المغة العربية ىي لغة المدرسة الجزائرية  االجتماعية كا 

كأىـ مركبات اليكية الجزائرية، كما أف مادة التربية اإلسالمية كالتربية المدنية تعتبراف مادتاف األكثر 

حمال لمقيـ كالكفاءات العرضية مما يسمح بتحقيؽ اإلدماج عمى أفضؿ كجو كتحقيؽ الكفاءات 

.المرسكمة مسبقا



 
 

 إمفصل إخلامس

إل جرإءإت إمليدإنية 

ندلرإسة
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: تمييد

 في  فيو اإلجراءات المنيجية المتبعةنتناكؿ كالذم ؛  نتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى الجانب التطبيقي

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

 المستخدمة فييا، إضافة إلى مكاف كزماف إجرائيا، اةمف حيث ذكر الغرض منيا كاألداالستطالعية؛ 

 كسنكات الخبرة المينية، كصكال إلى كالرتبةكالعينة التي اشتممتيا كمميزاتيا مف حيث متغيرات الجنس 

أما الجزء الثاني فتضمف ،  الدراسةةما أفرزتو مف نتائج فيما يخص الخصائص السيككمترية ألدا

دراسة األساسية بتحديد المنيج الذم اتبعتو، كمكاف كزماف إجرائيا كمدتيا، اإلجراءات المنيجية لؿ

 المستخدمة في اةككيفية القياـ بيا، كصكال إلى تحديد خصائص المجتمع كالعينة التي شممتيما، كاألد

الحصكؿ عمى النتائج مف خالؿ ذكر كيفية تصحيحيا ك إعطاء الدرجات الخاـ، كاألساليب اإلحصائية 

 .الدراسة الميدانيةالمتبعة في 

اإلجراءات المنيجية لمدراسة االستطالعية  :أوال

: الغرض من الدراسة االستطالعية .1

 ىك االطالع كاالكتشاؼ لميداف البحث، كالتدريب عمى ستطالعيةإف الغرض األساسي مف الدراسة اال

 القياس اةإجراءاتو الميدانية، مف حيث منيج البحث كطريقة المعاينة، كالخصائص السيككمترية ألد

 . لمعالجتيا المتبعةكاستعماليا لجمع بيانات البحث مف أفراد العينة كاألساليب اإلحصائية

 :مكان وزمان الدراسة االستطالعية .2
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ـّ إجراء الدراسة االستطالعية بالمدارس االبتدائية التابعة لمقاطعة سيدم لخضر بكالية مستغانـ،  ت

؛ كىي فترة تكزيع كجمع أداة 2017 مارس 15 إلى غاية 2017 مارس 05كامتدت مف تاريخ 

 .الدراسة

 :دراسةأداة ال .3

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

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

جؿ الكصكؿ إلى نتائج مكثكؽ بيا، فقامت الباحثة أكمف ؛  (152: 2010الجرجاكم،) بالبحث العممي

أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك مضمكف كتابي في المغة  اتجاىات مقياسبتصميـ 

 .العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية، كالمطابؽ لمناىج الجيؿ الثاني

: مقياس كفؽ الخطكات التاليةىذا لقد مر تصميـ 

: الخمفية النظرية . أ

تكجد طرؽ عديدة لقياس االتجاىات؛ مف بينيا طرؽ التقدير الذاتي التي تعّد مف أكثر األساليب شيكعنا 

 .كاستخداما في ىذا المجاؿ، كاستخدـ السؤاؿ التقريرم لقياس االتجاىات

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

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

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

االتجاه نحكه، كيعّبر الفرد عف اتجاىو باإلجابة عف كؿ بند مف خالؿ خمسة بدائؿ عمى كـّ متصؿ 

 :يمتّد مف المكافقة الّشديدة إلى المعارضة الّشديدة مركرنا بالحياد كىي
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 .أكافؽ بشّدة (1

 .أكافؽ (2

 .محايد (3

 أعارض (4

 .أعارض بشّدة (5

؛ (أكافؽ بشّدة، أكافؽ، محايد، ال أكافؽ، ال أكافؽ بشّدة): كفي دراستنا الحالية اعتمدنا البدائؿ التالية

كذلؾ لقياس اتجاىات أساتذة التعميـ االبتدائي نحك مضمكف الكتاب المدرسي في مناىج الجيؿ الثاني؛ 

المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية لمسنة الثانية مف التعميـ : بتسميط الضكء عمى كتابي في

 .االبتدائي

التركيز في التعّممات عمى كؿ مركبات الكفاءات، خاّصة كجاءت مناىج الجيؿ الثاني مف أجؿ 

 .؛ كذلؾ لمعالجة نقائص الجيؿ األّكؿالكفاءات العرضية كالقيـ كالسمككات

ـّ االعتماد عمى دليؿ كتاب السنة الثانية مف التعميـ في تصميمنا أداة القياس ك حكؿ ىذا المكضكع، ت

المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية، ككذا باألدب النظرم المتعمؽ : االبتدائي في مكاد

  .بمناىج الجيؿ الثاني

حيث أف ىذه المناىج أخذت بعيف االعتبار مبدأ التدرج كاالنسجاـ العمكدم لمكفاءات الشاممة تحقيقا 

المغة العربية، التربية اإلسالمية، : لمممح التخرج، مع إدراج القيـ كالمكاقؼ كالكفاءات العرضية لمكاد

 .التربية المدنية

  بعد االطالع عمى األدب النظرم لمناىج الجيؿ الثاني، كمضمكف :بعاد المقياسأتحديد  . ب
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المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية : الكتاب المكحد لمسنة الثانية مف التعميـ االبتدائي لمكاد

ـّ تقسيـ المقياس الكمي إلى ثالث مقاييس فرعية؛ يتضمف كؿ كاحد منيا مف ثالث أبعاد  المدنية؛ ت

 :تخص المكاد السابقة الذكر؛ كىي مكزعة كما يمي

  يمثؿ أبعاد المقياس:(01) رقم الجدول       

األبعاد  المقاييس الفرعية

 كفاءات المواد
المغة العربية مادة كفاءات 
التربية اإلسالمية مادة كفاءات 
التربية المدنية مادة كفاءات 

 القيم والمواقف
العربية لمادة المغة مكاقؼ اؿقيـ كاؿ
التربية اإلسالمية لمادة مكاقؼ اؿقيـ كاؿ
التربية المدنية لمادة مكاقؼ اؿقيـ كاؿ

 الكفاءات العرضية
لمغة العربية لمادة اعرضية اؿكفاءات اؿ
لتربية اإلسالمية لمادة اعرضية اؿكفاءات اؿ
لتربية المدنية لمادة اعرضية اؿكفاءات اؿ

 :وضع فقرات المقياس . ج

 :بعد تحديد أبعاد المقياس تـ كضع مجمكعة مف الفقرات لقياس مضمكنيا؛ كىي مكزعة كاآلتي

 . عمى أبعادهفقرات المقياستكزيع يمثؿ  :(02)جدول رقم ال

الفقرات عدد  البعد المقاييس الفرعية

 كفاءات المكاد
 6 -5-4 - 3 -2 -1المغة العربية مادة كفاءات 

 13 -12- 11 - 10 -9 -8 -7التربية اإلسالمية مادة كفاءات 

 20-19 -18- 17- 16 - 15-14التربية المدنية مادة كفاءات 

 القيـ كالمكاقؼ
 29-28-27-26-25-24-23-22-21العربية لمادة المغة مكاقؼ اؿقيـ كاؿ

 36-35-34-33-32-31-30التربية اإلسالمية لمادة مكاقؼ اؿقيـ كاؿ

 42-41-40-39-38-37التربية المدنية لمادة مكاقؼ اؿقيـ كاؿ
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 الكفاءات العرضية

 51-50-49-48-47-46-45-44-43لمغة العربية لمادة اعرضية اؿكفاءات اؿ

 58-57-56-55-54-53-52لتربية اإلسالمية لمادة اعرضية اؿكفاءات اؿ

 65-64-63-62-61-60-59لتربية المدنية لمادة اعرضية اؿكفاءات اؿ

 

 :مفتاح التصحيح . د

مكافؽ )قامت الباحثة بكضع خمسة بدائؿ أماـ كؿ فقرة مف فقرات المقياس، كتمثمت ىذه البدائؿ في 

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

 . باعتبار جميع الفقرات إيجابية كال كجكد لفقرات سمبية (1، 2، 3، 4، 5)

 :مرحمة تحكيم المقياس . ه

 عمى مجمكعة بعرضو ة الباحثتبصكرتو األكلية؛ قاـاالتجاىات بعد أف تمت صياغة فقرات مقياس 
 (، مفتشيف تربكييف، مدراء مدارس ابتدائية، أساتذة المدرسة االبتدائيةساتذة جامعييفأ) المحكميفمف 
لمحكـ عمى مدل فاعميتو كصالحيتو لقياس ما صمـ لقياسو، لالستفادة مف كذلؾ ؛ (04أنظر الممحؽ)

مالءمة الفقرات لمجاالت الدراسة؛ مف حيث سالمة التعبير كالتراكيب مدل مالحظاتيـ كاقتراحاتيـ في 
. المغكية ككضكح الفقرات كدقتيا العممية

 بتعديؿ المقياس ك صياغتو في ة الباحثت قاـ؛كبناءان عمى المالحظات المقدمة مف طرؼ المحكميف

 .شكمو الذم سيعاد التأكد مف صدقو كثباتو الحقا

 :عينة الدراسة االستطالعية ومواصفاتيا .4

أستاذ كأستاذة؛  50 الباحثة عمى عينة قكاميا ت اعتمد:حجم عينة الدراسة االستطالعية. 1.4

 .2016/2017خالؿ المكسـ الدراسي  المكمفيف بتدريس السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي مف
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تكضح الجداكؿ كالمخططات أدناه مميزات عينة  :مميزات عينة الدراسة االستطالعية. 2.4

 :الدراسة االستطالعية

 .حسب متغير الجنسستطالعية يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة اال :حسب الجنس  . أ

 

.  حسب الجنسستطالعيةيكضح تكزيع عينة الدراسة اال( : 03)الجدول رقم 

 %النسبة المئكية  العدد الجنس

 18 09 الذككر

 82 41 اإلناث

 %100 50 المجمكع

أكبر مف  (%82 أنثى بنسبة 41 )ستطالعيةيتضح مف الجدكؿ أعاله أف عدد إناث عينة الدراسة اال

مف مجمكع   (%64 فردا أم ما نسبتو 32)بفارؽ قدره   (%18 ذكر بنسبة 09 )عدد الذككر فييا 

: أفراد عينة الدراسة ككؿ، كىذا ما يبينو المخطط التالي
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 . حسب الجنس ستطالعية لتكزيع عينة الدراسة االأعمدةمخطط ( : 02)الشكل رقم 

 .الرتبةحسب متغير ستطالعية يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة اال :الرتبةحسب  . ب

 

 

. الرتبة حسب ستطالعيةيكضح تكزيع عينة الدراسة اال( : 04)الجدول رقم 

 %النسبة المئكية  العدد الرتبة

 48 24 أستاذ مدرسة ابتدائية

 32 16 أستاذ رئيسي

 20 10 أستاذ مكّكف

 %100 50 المجمكع

 

يفكقكف عدد األساتذة  (%48 بنسبة 24)يتضح مف الجدكؿ أعاله أف عدد أساتذة المدرسة االبتدائية 

 08)؛ بفارؽ قدره (%20 بنسبة 10)، ككذلؾ عدد األساتذة المككنيف (%32 بنسبة 16)الرئيسييف 

: كىذا ما يكضحو المخطط التاليعمى التكالي؛  (%28 فرد بنسبة 14) ك (%16أفراد بنسبة 
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 .الرتبة حسب متغير ستطالعية مخطط أعمدة لتكزيع عينة الدراسة اال(:03)الشكل رقم 

ستطالعية يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة اال :(األقدمية في مينة التعميم)الخبرة  حسب . ج

:حسب متغير الخبرة المينية  

.  حسب الخبرة المينيةستطالعيةيكضح تكزيع عينة الدراسة اال( : 05)الجدول رقم 

 %النسبة المئكية  العدد الخبرة المينية

 26 13  سنكات03أقؿ مف 

 40 20  سنكات10 إلى 03مف 

 34 17  سنكات10أكثر مف 

 %100 50 المجمكع

 سنكات 10 إلى 03يتضح مف خالؿ الجدكؿ أعاله عدد األساتذة الذيف تتراكح أقدميتيـ في التعميـ مف 

، (%34 بنسبة 17) سنكات 10يفكقكف عدد األساتذة الذيف ليـ أقدمية أكثر مف  (%40 بنسبة 20)

 أفراد 03) بفارؽ قدره  (%26 بنسبة 13) سنكات 03ككذلؾ عدد األساتذة الذيف تقؿ أقدميتيـ عف 

: كىذا ما يكضحو المخطط التاليعمى التكالي؛  (%14 أفراد بنسبة 07)ك (%06بنسبة 
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 .الخبرة المينية حسب متغير ستطالعية مخطط أعمدة لتكزيع عينة الدراسة اال(:04)الشكل رقم 

 الدراسةالخصائص السيكومترية ألداة . 5

: تـ حساب معامؿ الصدؽ بطريقتيف: الصدق. 1.5

 : تـ اإلجماع عمى تعديؿ الفقرات التالية المقياس؛بعد قراءة المحكميف لفقرات :صدق المحكمين .أ

 .المعّدلة في مقياس االتجاىاتيكضح الفقرات  :(06)جدول رقم ال

 الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ الرقـ
يفيـ خطابات منطكقة يغمب عمييا النمط  01

التكجييي 
يفيـ التمميذ الخطابات المنطكقة ذات النمط التكجييي 

. يحدد مككنات اليكية الجزائرية كيحتـر رمكزىايقدر مككنات اليكية الجزائرية كيحتـر رمكزىا  22
ينمي قيمو الخمقية كالدينية كالمدنية المستمدة  23

مف مككنات اليكية الكطنية 
ينمي القيـ المستمدة مف مككنات اليكية الكطنية 

 
ينبذ العنصرية شكالو أينبذ العنصرية كالعنؼ بمختمؼ  27
يكتشؼ ىكيتو الشخصية كانتماءه يكشؼ ىكيتو الشخصية  37
. يتقيد مع الزمف المخصص النجاز األنشطةينضبط مع الزمف المخصص النجاز األنشطة  46
. يتكاصؿ بشكؿ جيد كمفيـك مع اآلخريفيتكاصؿ بشكؿ جيد كمفيـك مف طرؼ اآلخريف  62
. يتمتع باالستقاللية تدريجيايتمتع باالستقاللية شيئا فشيئا  63
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 يتككف مقياس االتجاىات المعّد في الدراسة الحالية مف ثالث مقاييس  :صدق االتساق الداخمي . ب

؛ كالتي بدكرىا تنقسـ إلى ثالث أبعاد تخص (كفاءات المكاد، القيـ كالمكاقؼ، الكفاءات العرضية)فرعية 

ىذه المقاييس الفرعية لمتأكد مف فاعمية فقرات المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية؛ ك: مكادّ 

 عف طريؽ حساب معامالت كؿ بعد مف أبعادىا، تـ التحقؽ مف تكفر صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات ؛

كىذا  لممقياس الفرعي الذم تنتمي إليو،االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات كؿ بعد كالدرجة الكمية 

 :عمى التكالي (09)، (08)، (07)ما تكضحو الجداكؿ رقـ 

  

لممقياس الفرعي  كالدرجة الكمية ات كؿ بعديبيف معامالت ارتباط بيرسكف بيف فقر(: 07)الجدول رقم 

 .(كفاءات المكاد)

 كفاءات المكاد

 التربية المدنية التربية اإلسالمية  المغة العربية

 معامؿ االرتباط رقـ الفقرة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة

1 0,50** 7 0,73** 14 0,64** 

2 0,61** 8 0,56** 15 0,56** 

3 0,58** 9 0,76** 16 0,60** 

4 0,53** 10 0,65** 17 0,59** 

5 0,68** 11 0,57** 18 0,74** 

6 0,52** 12 0,72** 19 0,69** 
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  13 0,62** 20 0,76** 

                    0,01 دال عند مستوى الداللة **

 جميع فقرات أبعاد كفاءات المكاد الثالثة مع المقياس نالحظ مف الجدكؿ أعاله أف معامؿ ارتباط

كيدؿ ذلؾ عمى تمتع ؛ (α =0.01)عند مستكل داللة ا، كداال إحصائيا  كمرتفعا مكجبالفرعي؛ كاف

كأقؿ ( 0.68)؛ فقد بمغ أعمى معامؿ ارتباط في بعد كفاءات مادة المغة العربية الفقرات بفاعمية عالية

 فقد كاف أعمى معامؿ  كالتربية المدنية التربية اإلسالميةتيأما بعد كفاءات ماد؛ (0.50)معامؿ ارتباط 

 . عمى التكالي(0.56)كأدنى معامؿ ارتباط بمغ  (0.76)ارتباط يساكم 

كل بعد من أبعاد المقياس وبناءا على ما سبق ذكره يمكن القول بتحقق االتساق الداخلي بين فقرات 

 .(كفاءات المواد)الفرعي 

 )لممقياس الفرعي  كالدرجة الكمية ات كؿ بعديبيف معامالت ارتباط بيرسكف بيف فقر(: 08)الجدول رقم 

 .(القيـ كالمكاقؼ

 القيـ كالمكاقؼ

 التربية المدنية                 التربية اإلسالمية  المغة العربية 

 معامؿ االرتباط رقـ الفقرة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة

21 0,95** 30 0,69** 37 0,72** 

22 0,73** 31 0,72** 38 0,86** 

23 0,57** 32 0,85** 39 0,73** 

24 0,53** 33 0,76** 40 0,70** 

25 0,38* 34 0,63** 41 0.66** 

26 0,54** 35 0,72** 42 0.82** 



72 
 

27 0,59** 36 0,31*   

28 0,60**     

29 0,56**     

 0,05دال عند مستوى الداللة *                               0,01 دال عند مستوى الداللة **

 جميع فقرات أبعاد القيـ كالمكاقؼ لممكاد الثالثة مع المقياس نالحظ مف الجدكؿ أعاله أف معامؿ ارتباط

، أك عند مستكل (α =0.01)عند مستكل داللة ا، كداال إحصائيا سكاء  كمرتفعا مكجبالفرعي؛ كاف

؛ فقد بمغ أعمى معامؿ ارتباط في الفقرات بفاعمية عاليةىذه كيدؿ ذلؾ عمى تمتع ؛ (α =0.05)داللة 

كأقؿ معامؿ ارتباط ، (α =0.01)عند مستكل داللة ( 0.95)مادة المغة العربية ؿ القيـ كالمكاقؼبعد 

مادة التربية اإلسالمية فقد كاف أعمى ؿ القيـ كالمكاقؼ؛ أما بعد (α =0.05) عند مستكل داللة (0.38)

 عند (0.31)كأقؿ معامؿ ارتباط ، (α =0.01)عند مستكل داللة ( 0.85)معامؿ ارتباط يساكم 

مادة التربية ؿ القيـ كالمكاقؼفي حيف بمغ أعمى معامؿ ارتباط في بعد ؛ (α =0.05)مستكل داللة 

. (α =0.01)عند مستكل داللة  (0.66)، كأدنى معامؿ ارتباط (0.86 )مدنيةاؿ

كبناءا عمى ما سبؽ ذكره يمكف القكؿ بتحقؽ قدرة الفقرات عمى التمييز بيف إجابات أفراد العينة عمى 

. (القيـ كالمكاقؼ)الفقرات ذات العالقة بكؿ بعد مف أبعاد المقياس الفرعي 

لممقياس الفرعي  كالدرجة الكمية ات كؿ بعديبيف معامالت ارتباط بيرسكف بيف فقر(: 09)الجدول رقم 

 .(الكفاءات العرضية)

 االكفاءات العرضية
غة العربيةؿاؿ  التربية المدنية التربية اإلسالمية  
 معامؿ االرتباط رقـ الفقرة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة

43 0,63** 52 0,84** 59 0,41** 
44 0,70** 53 0,64** 60 0,90** 
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45 0,59** 54 0,75** 61 0,35* 
46 0,61** 55 0,81** 62 0.33* 
47 0,58** 56 0,59** 63 0,27 
48 0,43** 57 0,82** 64 0,32* 
49 0,44** 58 0,56** 65 0,32* 
50  0,66**     
51 0,50**     

 0,01دال عند مستوى الداللة *                            0,01 دال عند مستوى الداللة **

الذم كاف معامؿ ارتباطيا مع البعد الذم تنتمي  (63)ق باستثناء الفقرة رقـ نالحظ مف الجدكؿ أعاله أف

 جميع فقرات أبعاد الكفاءات العرضية لممكاد  معامؿ ارتباطغير داؿ إحصائيا؛ ففف (0.27)إليو 

، (α =0.01)عند مستكل داللة ا، كداال إحصائيا سكاء  كمرتفعا مكجبالثالثة مع المقياس الفرعي؛ كاف

؛ فقد بمغ أعمى الفقرات بفاعمية عاليةىذه كيدؿ ذلؾ عمى تمتع ؛ (α =0.05)أك عند مستكل داللة 

 (0.43)كأقؿ معامؿ ارتباط ، ( 0.70)مادة المغة العربية ؿ الكفاءات العرضيةمعامؿ ارتباط في بعد 

مادة التربية اإلسالمية فقد كاف أعمى ؿ الكفاءات العرضيةأما بعد ؛ (α =0.01)عند مستكل داللة 

في ؛ (α =0.01)عند مستكل داللة  (0.56)كأقؿ معامؿ ارتباط ، ( 0.84)معامؿ ارتباط يساكم 

عند مستكل  (0.90 )مدنيةمادة التربية اؿؿ الكفاءات العرضيةحيف بمغ أعمى معامؿ ارتباط في بعد 

. (α =0.05)عند مستكل داللة  (0.32) كأدنى معامؿ ارتباط (α =0.01)داللة 

كبناءا عمى ما سبؽ ذكره يمكف القكؿ بتحقؽ االتساؽ الداخمي بيف فقرات كؿ بعد مف أبعاد المقياس 

.  التي سيتـ حذفيا63ماعدا الفقرة رقـ  (كفاءات المكاد)الفرعي 

كلمتحقؽ أكثر مف مدل تكفر المقياس عمى صدؽ االتساؽ الداخمي، سنقـك بفيجاد معامالت االرتباط 

 :بيف المقاييس الفرعية كالمقياس ككؿ، كىذا ما يكضحو الجدكؿ التالي
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 كالدرجة الكمية المقاييس الفرعية  أبعادضح معامالت ارتباط بيرسكف بيف فقراتيك(: 10)جدول رقم ال

 لألداة

المقاييس الفرعية           
األبعاد 

الكفاءات العرضية القيـ كالمكاقؼ كفاءات المكاد 

 **0.735 **0.882 **0.752المغة العربية  
 **0.726 ** 0.880 ** 0.883التربية اإلسالمية  

 **0.850 **0.902 **0.855التربية المدنية 
      0,01 دال عند مستوى الداللة **

 جميع فقرات أبعاد المقاييس الفرعية مع الدرجة الكمية نالحظ مف الجدكؿ أعاله أف معامؿ ارتباط

كيدؿ ذلؾ عمى تمتع ؛ (α =0.01)عند مستكل داللة ا، كداال إحصائيا  كمرتفعا مكجبلممقياس؛ كاف

                .المقياس بدرجة عالية مف الّصدؽ

 :الثبات. 2.5

كركنباخ لبياف مدل ؿاستخدمت الباحثة معامؿ الثبات ألفا : الثبات بطريقة ألفا لكرونباخحساب 

 :مقياس؛ كىذا ما يكّضحو الجدكؿ التالياالتساؽ في االستجابات لجميع بنكد اؿ

كركنباخ ؿلفاأ  بطريقةيبيف معامؿ الثبات :(11)الجدول رقم   

عدد البنكد معامؿ ألفا لكركنباخ 

0,93 64 

 كىي قيمة مرتفعة تعبر 0.93يالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله أف قيمة معامؿ ألفا لكركنباخ بمغت 

عمى أف أداة الدراسة الحالية تتميز بثبات عاؿ يجعميا صالحة لالستعماؿ بكؿ اطمئناف لتحقيؽ أىداؼ 

.  الدراسة الحالية
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                             اإلجراءات المنيجية لمدراسة األساسية:ثانيا

  :منيج الدراسة .1

تضمف دراسة الحقائؽ الراىنة ملقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي لدراسة مشكمة البحث كالذم 

اكتشاؼ الكقائع ككصؼ إلى ىدؼ م وك المكقؼ أك مجمكعة مف األكضاع،أالمتعمقة بطبيعة الظاىرة 

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

 

  :مكان الدراسة األساسية .2

ـّ  (10)أجريت الدراسة األساسية لمبحث بعشرة  مقاطعات تابعة لمديرية التربية لكالية مستغانـ، كقد ت

اختيارىـ كفؽ الطريقة العشكائية الطبقية، ألف الباحثة كضعت المقاطعة التي ينتمي إلييا األستاذ 

كشرط مسّبؽ الختيار األساتذة المطمكبيف حسب حجـ العينة كفؽ المعاينة االحتمالية لإلجابة عمى أداة 

 . الدراسة

 :مدة الدراسة األساسية .3

؛ كدامت، 2017 مام 05 إلى غاية 2017 أفريؿ 04أجريت الدراسة األساسية في الفترة الممتدة مف 

لتكزيع  (02أنظر الممحؽ رقـ )حسب الترخيص المقدـ مف طرؼ رئيس مصمحة التككيف كالتفتيش 

كاستالـ أداة البحث عمى األساتذة العامميف بالمدارس االبتدائية التابعة لمديرية التربية لكالية مستغانـ؛ 

 . كذلؾ بفتباع جدكؿ زمني حسب تكزيع األساتذة عمى المقاطعات المتعمقة بالتطبيؽ

 :مجتمع الدراسة األساسية .4
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، كاف  لكالية مستغانـ مف مكتب التككيف كالتفتيش بمديرية التربيةة قدـ لمباحثذمحسب اإلحصاء اؿ

أنظر الممحؽ رقـ )أستاذا كأستاذة  673 ساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائيالعدد اإلجمالي أل

  .ات مقاطع10 مكزعيف عمى ؛(03

 :عينة الدراسة األساسية .5

 :حجم عينة الدراسة األساسية .1.5

 في مجتمع البحث الذم ال يقؿ عف مائة عنصر، فاألحسف"أّنو  (319: 2010)يرل مكريس  

 ".  عنصر100 عمى األقؿ مف مجمكع الػ % 50االستعالـ لدل كؿ كاحد منيـ أك لدل 

 أثناء المعاينة، كلدل أخذ ىذه النسبة مف  % 50كفي الدراسة الحالية فضمت الباحثة االعتماد عمى 

:  أستاذنا كأستاذة؛ كذلؾ كفؽ المعادلة التالية336المجتمع الحالي ففف عينة البحث تصبح مككنة مف 

=      حجـ العينة 
100

.    أستاذنا كأستاذة336= 50×673

التي تتـ عمى أساس تقسيـ المجتمع  "كلقد تـ اختيار ىذه العينة عف طريؽ المعاينة العشكائية الطبقية 

األصمي إلى طبقات أك أقساـ ليا خصائص خاصة متباينة مع بعضيا البعض، بحيث تمثؿ كؿ طبقة 

،  (158: 2008مزياف، )" أك صنؼ منيا مجتمعا متجانسا قائما بذاتو في كياف المجتمع األصمي

ففذا كانت عناصر المجتمع غير متجانسة ففننا نقسـ المجتمع إلى طبقات، ثـ نأخذ عينة عشكائية "

(. 25: 2007النجار، )" بسيطة مف كؿ طبقة تتناسب مع حجـ الطبقة 
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حسب التقسيـ اإلدارم  (مقاطعةالتي تمثؿ اؿ)كتـ اختيار العينة في البحث الحالي مف كؿ طبقة 

مستغانـ لممكسـ الدراسي كالية لألساتذة المكمفيف بتدريس أقساـ السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي ب

( 25: 2007النجار، ):  كفؽ الطريؽ العشكائية البسيطة أم كفؽ المعاينة االحتمالية2016/2017

 

=حجـ العينة :  بالنسبة لدائرة مستغانـ:مثال
673

 أستاذنا كأستاذة؛ كلقد كاف حجـ العينة 61 = 336×123

:  اإلجمالي مكزعا كما يمي

 

 

 

 .المقاطعات يبيف تكزيع أفراد العينة حسب كؿ (:12)الجدول رقم 

  حسب المقاطعات عدد أفراد العينة  حسب المقاطعاتعدد أفراد المجتمع تسمية المقاطعة الرقـ
 61 123 مستغانـ 01
 29 59 حاسي ماماش 02
 19 38 عيف النكيصي 03
 26 51 ماسرة 04
 32 64 خير الديف 05
 37 74 عيف تادلس 06
 42 85 بكقيرات 07
 27 53 سيدم عمي 08
 35 71 سيدم لخضر 09
 28 55 عشعاشة 10

  حجم العينة× (حجم المجتمع/ حجم الطبقة )= العينة الطبقية
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 336 673 المجموع
 

 :مميزات عينة الدراسة األساسية .2.5

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

. يكضح تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس( : 13)الجدول رقم 

 %النسبة المئكية  العدد الجنس

 23.51 79 الذككر

 76.49 257 اإلناث

 %100 336 المجمكع

 

أكبر  (%76.49 أنثى بنسبة 257)يتضح مف الجدكؿ أعاله أف عدد إناث عينة الدراسة األساسية 

 فردا أم ما نسبتو 178)بفارؽ قدره   ( % 23.51 ذكر بنسبة 79 )مف عدد الذككر فييا 

: مف مجمكع أفراد عينة الدراسة ككؿ، كىذا ما يبينو المخطط التالي  (52.98%
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 . لتكزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس أعمدةمخطط ( : 05)الشكل رقم 

 .الرتبةيمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير  :الرتبةحسب  . أ

. الرتبةيكضح تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب ( : 14)الجدول رقم 

 %النسبة المئكية  العدد الرتبة

 50.89 171 أستاذ مدرسة ابتدائية

 16.67 56 أستاذ رئيسي

 32.44 109 أستاذ مكّكف

 %100 336 المجمكع

يفكقكف عدد  (%50.89 بنسبة 171)يتضح مف الجدكؿ أعاله أف عدد أساتذة المدرسة االبتدائية 

، (%16.67 بنسبة 56)؛ ككذلؾ عدد األساتذة الرئيسييف (%32.44 بنسبة 109)األساتذة المككنيف 

كىذا ما يكضحو عمى التكالي؛  (%34.22 فرد بنسبة 115) ك (%18.45 فرد بنسبة 62)بفارؽ قدره 

: المخطط التالي

 
. الرتبة مخطط أعمدة لتكزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير (:06)الشكل رقم 
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يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة األساسية  :(األقدمية في مينة التعميم)الخبرة  حسب . ج

 :حسب متغير الخبرة المينية

. يكضح تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب الخبرة المينية(: 15)الجدول رقم 

 %النسبة المئكية  العدد الخبرة المينية

 18.75 63  سنكات03أقؿ مف 

 43.75 147  سنكات10 إلى 03مف 

 37.50 126  سنكات10أكثر مف 

 %100 336 المجمكع

 سنكات 10 إلى 03يتضح مف خالؿ الجدكؿ أعاله عدد األساتذة الذيف تتراكح أقدميتيـ في التعميـ مف 

 بنسبة 126) سنكات 10يفكقكف عدد األساتذة الذيف ليـ أقدمية أكثر مف  (%43.75 بنسبة 147)

بفارؽ  (%18.75 بنسبة 63) سنكات 03، ككذلؾ عدد األساتذة الذيف تقؿ أقدميتيـ عف (37.50%

كىذا ما يكضحو المخطط عمى التكالي؛  (%25 فرد بنسبة 84)ك (%06.25 فرد بنسبة 21 )قدره 

: التالي
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 . مخطط أعمدة لتكزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير سنكات الخبرة المينية(:07)الشكل رقم 

 الدراسة األساسية اةأد .6

اتجاىات األساتذة نحك مضمكف كتابي في المغة العربية، التربية اإلسالمية،  مقياس ت الباحثةصمـ

المقياس ىذا تككف بحيث ؛ (01أنظر الممحؽ رقـ )التربية المدنية لمسنة الثانية مف التعميـ االبتدائي 

:  ىيمقاييس فرعيةباإلضافة إلى الجزء الخاص بالمعمكمات الشخصية، مف ثالث 

 المغة العربية، التربية اإلسالمية، )يتضمف ثالث أبعاد تخص كفاءات مكاد  :كفاءات المواد  . أ

 .(التربية المدنية

 المغة العربية، التربية )يتضمف ثالث أبعاد تخص القيـ كالمكاقؼ لمكاد  :القيم والمواقف  . ب

 .(اإلسالمية، التربية المدنية

 المغة العربية، )يتضمف ثالث أبعاد تخص الكفاءات العرضية لمكاد  :الكفاءات العرضية . ج

 .(التربية اإلسالمية، التربية المدنية

مكافؽ بشدة، مكافؽ، ) بدائؿ لإلجابة خمسة فقرة، أماـ كؿ فقرة 64 في مجممو مف مقياسكيتككف اؿ

 محتكل كؿ فقرة اتجاىو نحك أف يحدد األستاذ، كالمطمكب مف (محايد، غير مكافؽ، غير مكافؽ بشدة

 .تحت البديؿ المناسب (x) البدائؿ المتاحة لإلجابة، كذلؾ بكضع عالمة كفؽ

 : أداة الدراسة والحصول عمى الدرجات الخامطريقة تصحيح .7

 درجات لإلجابة 04 ، ك(مكافؽ بشّدة) درجات لإلجابة عمى البديؿ 05تـ تصحيح المقياس بفعطاء 

غير )لبديؿ لإلجابة عمى ا درجتاف ، ك(محايد) درجات لإلجابة عمى البديؿ 03، ك(مكافؽ)عمى البديؿ 
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؛ كبيذا تتراكح الدرجة الكمية عمى (غير مكافؽ بشّدة)لإلجابة عمى البديؿ ، كدرجة كاحدة (مكافؽ

 (.320 ػػػػػػ 64 ) نظريا بيف األستاذالتي يتحصؿ عمييا ؛ كالمقياس

نقـك بضرب العالمات التي كضعيا المفحكص عمى البنكد في أكزاف لمحصكؿ عمى الدرجات الخاـ ك

، x4( مكافؽ )لبديؿ، كعدد العالمات ؿx5( مكافؽ بشدة )بديؿاإلجابات، حيث يضرب عدد العالمات لؿ

 لمبديؿ، كعدد العالمات x2( غير مكافؽ )بديؿ، كعدد العالمات لؿx3( محايد )لبديؿكعدد العالمات ؿ

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

 . عمى المقياساألستاذ

 

: طريقة إجراء الدراسة األساسية .8

: قامت الباحثة بفجراء الدراسة األساسية كفؽ الخطكات التالية

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

د  كلؽ؛طار تحضير مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في عمـ النفس تخصص تعميمية العمـكإفي 

لى غاية إ 04/04/2017 مف الفترة الممتدة مف إجراء التربص الميدانيحصمت الباحثة عمى طمب 

اإلحصاء الخاص ب ؛ كما قامت نفس المصمحة بتزكيد الباحثة(02أنظر الممحؽ رقـ ) 05/05/2017

( 2016/2017)خالؿ المكسـ الدراسي بتدائي مف التعميـ االباألساتذة المكمفيف بتدريس السنة الثانية 

. جؿ تحديد المجتمع كعينة البحثأمف ؛ كذلؾ (03أنظر الممحؽ رقـ ) 673كالبالغ عددىـ 

 التي ستطبؽ عمييا أداة الدراسة، كتعييف عدد األساتذة المعنييف حسب بعد تحديد حجـ العينة  . ب
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عالميـ بمحتكل الدراسة مف أجؿ تسييميـ  كؿ مقاطعة، قامت الباحثة باالتصاؿ بمدراء المؤسسات؛ كا 

 .لميمة تقديـ أداة البحث لألساتذة مف أجؿ اإلجابة عمييا

 ، كشرح باألداة لألساتذة المعنييف بشرح طريقة مؿء البيانات الشخصية المرفقة ة الباحثتقاـ . ج

.  طريقة اإلجابة عمييا

  بالتعبير عف كامؿ ت في كؿ مقاطعة؛ قاـساتذة البحث عمى األة جمع أداةبعد إتماـ الباحث . د

. الشكر كالتقدير ليـ لمساعدتيـ في إتماـ ىذا البحث

 

 

: الدراسة الميدانيةاألساليب اإلحصائية المتبعة في  .9

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

(IBM SPSS Statistics 20) مجمكعة مف األساليب اإلحصائية التاليةةباستخداـ الباحث  :

 ذ النسب المئكية لمتعبير عف مكاصفات العينة بطريقة ة الباحثتاستخدـ :النسب المئوية . أ

رياضية رقمية حسب المتغيرات كمية كانت أك كيفية، ك اعتمد عمييا في إيجاد صدؽ المحكميف 

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

  المتكسط الحسابي في الدراسة الحالية إليجاد متكسط ة الباحثتاستخدـ :المتوسط الحسابي . ب

عمى المقاييس الفرعية ككذا المقياس ككؿ لتحديد طبيعة اتجاىاتيـ نحك  عينة البحث أساتذةاستجابات 

  .مضمكف كتابي في المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية
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 االنحراؼ المعيارم في ىذه الدراسة لمعرفة مدل انحراؼ ة الباحثتاستخدـ :االنحراف المعياري. ج

 . عف القيمة المتكسطةعمى المقاييس الفرعية ككذا المقياس ككؿ عينة البحث أساتذةاستجابات 

  ستطالعية معامؿ االرتباط بيرسكف في الدراسة االة الباحثتاستعمؿ :معامل االرتباط بيرسون . د

 . البحثةمف أجؿ إيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي ألدا

كركنباخ لبياف مدل االتساؽ في ؿ معامؿ الثبات ألفا ة الباحثتاستخدـ :معامل ألفا لكرونباخ. ه
 .المقياس المطبؽ في الدراسة الحالية مف أجؿ الحصكؿ عمى ثباتواالستجابات لجميع فقرات 

مف أجؿ معالجة النتائج  لعينة كاحدة" ت" اختبار ة الباحثتاستخدـ : لعينة واحدة"ت"اختبار . و
الخاصة بفرضيات الدراسة، كذلؾ لتحديد طبيعة اتجاىات أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي 

نحك كفاءات المكاد، كالقيـ كالمكاقؼ، كالكفاءات العرضية لمكاد المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية 
.المدنية عمى التكالي



 
 

 إمفصل إمسادس

عرض نتاجئ إدلرإسة
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 : دتميي

ـّ استخداـ اختبار يتضمف ىذا الفصؿ  لعينة كاحدة مف " ت"عرض النتائج الخاصة بالفرضيات؛ حيث ت

أجؿ تحديد طبيعة اتجاىات أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك كفاءات المكاد، كنحك القيـ 

المغة العربية، التربية )كالمكاقؼ، كنحك الكفاءات العرضية؛ كذلؾ حسب كؿ مادة، ككذا حسب المكاد 

 :مجتمعة، ككاف عرض النتائج كالتالي (اإلسالمية، التربية المدنية

 عرض النتائج الخاصة بالفرضية األولى: أوال

: مكاديحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك كفاءات  ":نص الفرضية

 ".المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية

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

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

 كؿ مادة عمى حدة، ككذا كفاءات المكاد الثالثة مجتمعة، كىذا اتأساتذة السنة الثانية ابتدائي نحك كفاء

: ما تظيره الجداكؿ اآلتية

لعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاىات نحو كفاءات مادة " ت"يبّين نتائج اختبار  (16)الجدول رقم 

 :(الفرق بين المتوسط الحسابي ألفراد العينة والمتوسط الفرضي لممقياس)المغة العربية 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي 

 18المتكسط الفرضي لممقياس  

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية "ت"قيمة 

24.42 2.41 48.67 335 0.000 
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لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ " ت"نالحظ مف نتائج اختبار 

Sig.(bilatérale)  كبالتالي ففننا نقبؿ فرض ، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000تساكم

المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى البحث، كبمقارنة المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف 

 أعمى مف المتكسط الفرضي (24.42)مقياس االتجاىات نحك كفاءات مادة المغة العربية كالذم بمغ 

يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف التعميـ  كعميو ،(18)الذم يفرضو ىذا المقياس كالمقدر بػ 

 .االبتدائي يممككف اتجاىات إيجابية نحك كفاءات مادة المغة العربية

لعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاىات نحو كفاءات مادة " ت"يبّين نتائج اختبار  (17)الجدول رقم 

 :التربية اإلسالمية

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي 

 21المتكسط الفرضي لممقياس  

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية "ت"قيمة 

28.77 4.68 30.47 335 0.000 
 

لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ " ت"نالحظ مف نتائج اختبار 

Sig.(bilatérale)  كبالتالي ففننا نقبؿ فرض ، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000تساكم

المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى البحث، كبمقارنة المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف 

 أعمى مف المتكسط (28.77) كالذم بمغ التربية اإلسالميةمقياس االتجاىات نحك كفاءات مادة 

يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف  كعميو ،(21)الفرضي الذم يفرضو ىذا المقياس كالمقدر بػ 

 .التربية اإلسالميةالتعميـ االبتدائي يممككف اتجاىات إيجابية نحك كفاءات مادة 
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لعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاىات نحو كفاءات مادة " ت"يبّين نتائج اختبار  (18)الجدول رقم 

 :التربية المدنية

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي 

 21المتكسط الفرضي لممقياس  

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية "ت"قيمة 

28.30 5.38 24.86 335 0.000 

 

لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ " ت"نالحظ مف نتائج اختبار 

Sig.(bilatérale)  كبالتالي ففننا نقبؿ فرض ، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000تساكم

المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى البحث، كبمقارنة المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف 

 أعمى مف المتكسط الفرضي (28.30) كالذم بمغ التربية المدنيةمقياس االتجاىات نحك كفاءات مادة 

يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف التعميـ  كعميو ،(21)الذم يفرضو ىذا المقياس كالمقدر بػ 

 .التربية المدنيةاالبتدائي يممككف اتجاىات إيجابية نحك كفاءات مادة 

المواد لعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاىات نحو كفاءات " ت"يبّين نتائج اختبار  (19)الجدول رقم 

 :(المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية)

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي 

 60المتكسط الفرضي لممقياس  

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية "ت"قيمة 

81.51 9.39 41.97 335 0.000 
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لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ " ت"نالحظ مف نتائج اختبار 

Sig.(bilatérale)  كبالتالي ففننا نقبؿ فرض ، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000تساكم

المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى البحث، كبمقارنة المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف 

 أعمى مف المتكسط الفرضي الذم (81.51) كالذم بمغ المكاد الثالثةمقياس االتجاىات نحك كفاءات 

يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي  كعميو ،(60)يفرضو ىذا المقياس كالمقدر بػ 

 .المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية: مكاديممككف اتجاىات إيجابية نحك كفاءات 

 الثانية بالفرضية خاصةعرض النتائج ال: ثانيا

يحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك القيـ كالمكاقؼ  ":نص الفرضية

 ". اإلسالمية، التربية المدنيةالمغة العربية، التربية: لمكاد

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

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

مكاد الثالثة لؿ القيـ كالمكاقؼكؿ مادة عمى حدة، ككذا ؿ القيـ كالمكاقؼأساتذة السنة الثانية ابتدائي نحك 

: مجتمعة، كىذا ما تظيره الجداكؿ اآلتية

 القيم والمواقفلعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاىات نحو " ت"يبّين نتائج اختبار  (20)الجدول رقم 

: (الفرق بين المتوسط الحسابي ألفراد العينة والمتوسط الفرضي لممقياس)مادة المغة العربية ل

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي 

 27المتكسط الفرضي لممقياس  

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية "ت"قيمة 

35.31 5.68 26.79 335 0.000 
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لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ " ت"نالحظ مف نتائج اختبار           

Sig.(bilatérale)  كبالتالي ففننا نقبؿ فرض ، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000تساكم

المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى البحث، كبمقارنة المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف 

 أعمى مف المتكسط (35.31)مادة المغة العربية كالذم بمغ ؿ القيـ كالمكاقؼمقياس االتجاىات نحك 

يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف  كعميو ،(27)الفرضي الذم يفرضو ىذا المقياس كالمقدر بػ 

. مادة المغة العربيةالقيـ كالمكاقؼ ؿالتعميـ االبتدائي يممككف اتجاىات إيجابية نحك 

القيم والمواقف لعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاىات نحو " ت"يبّين نتائج اختبار  (21)الجدول رقم 

 :التربية اإلسالميةمادة ل

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي 

 21المتكسط الفرضي لممقياس  

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية "ت"قيمة 

28.88 4.96 29.08 335 0.000 

 

لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ " ت"نالحظ مف نتائج اختبار 

Sig.(bilatérale)  كبالتالي ففننا نقبؿ فرض ، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000تساكم

المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى البحث، كبمقارنة المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف 

 أعمى مف المتكسط (28.88) كالذم بمغ التربية اإلسالميةمادة القيـ كالمكاقؼ ؿمقياس االتجاىات نحك 

يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف  كعميو ،(21)الفرضي الذم يفرضو ىذا المقياس كالمقدر بػ 

 .التربية اإلسالميةمادة ؿ القيـ كالمكاقؼالتعميـ االبتدائي يممككف اتجاىات إيجابية نحك 
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 القيم والمواقفلعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاىات نحو " ت"يبّين نتائج اختبار  (22)الجدول رقم 

 :التربية المدنيةمادة ل

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي 

 18المتكسط الفرضي لممقياس  

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية "ت"قيمة 

25.22 3.12 42.40 335 0.000 
 

لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ " ت"نالحظ مف نتائج اختبار 

Sig.(bilatérale)  كبالتالي ففننا نقبؿ فرض ، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000تساكم

المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى البحث، كبمقارنة المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف 

 أعمى مف المتكسط (25.22) كالذم بمغ التربية المدنيةمادة القيـ كالمكاقؼ ؿمقياس االتجاىات نحك 

يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف  كعميو ،(18)الفرضي الذم يفرضو ىذا المقياس كالمقدر بػ 

 .التربية المدنيةمادة القيـ كالمكاقؼ التعميـ االبتدائي يممككف اتجاىات إيجابية نحك 

 القيم والمواقفلعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاىات نحو " ت"يبّين نتائج اختبار  (23)الجدول رقم 

 :(المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية)لمواد 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي 

 66المتكسط الفرضي لممقياس  

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية "ت"قيمة 

89.41 11.79 36.37 335 0.000 
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لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ " ت"نالحظ مف نتائج اختبار 

Sig.(bilatérale)  كبالتالي ففننا نقبؿ فرض ، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000تساكم

المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى البحث، كبمقارنة المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف 

 أعمى مف المتكسط الفرضي (89.41) كالذم بمغ القيـ كالمكاقؼ لممكاد الثالثةمقياس االتجاىات نحك 

يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف التعميـ  كعميو ،(66)الذم يفرضو ىذا المقياس كالمقدر بػ 

المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية : القيـ كالمكاقؼ لمكاداالبتدائي يممككف اتجاىات إيجابية نحك 

 .المدنية

 الثالثة بالفرضية خاصةعرض النتائج ال: ثالثا

يحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك الكفاءات  ":نص الفرضية

 ".المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية: العرضية لمكاد

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

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

 الكفاءات العرضيةكؿ مادة عمى حدة، ككذا ؿ الكفاءات العرضيةأساتذة السنة الثانية ابتدائي نحك 

: مكاد الثالثة مجتمعة، كىذا ما تظيره الجداكؿ اآلتيةلؿ
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الكفاءات لعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاىات نحو " ت"يبّين نتائج اختبار  (24)الجدول رقم 

 :مادة المغة العربيةل العرضية

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي 

 27المتكسط الفرضي لممقياس  

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية "ت"قيمة 

35.71 4.84 32.95 335 0.000 
لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ " ت"نالحظ مف نتائج اختبار           

Sig.(bilatérale)  كبالتالي ففننا نقبؿ فرض ، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000تساكم

المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى البحث، كبمقارنة المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف 

 أعمى مف المتكسط (35.71)مادة المغة العربية كالذم بمغ ؿ الكفاءات العرضيةمقياس االتجاىات نحك 

يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف  كعميو ،(27)الفرضي الذم يفرضو ىذا المقياس كالمقدر بػ 

. مادة المغة العربيةالكفاءات العرضية ؿالتعميـ االبتدائي يممككف اتجاىات إيجابية نحك 

الكفاءات لعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاىات نحو " ت"يبّين نتائج اختبار  (25)الجدول رقم 

 :التربية اإلسالميةمادة العرضية ل

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي 

 21المتكسط الفرضي لممقياس  

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية "ت"قيمة 

28.00 4.43 28.16 335 0.000 
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لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ " ت"نالحظ مف نتائج اختبار 

Sig.(bilatérale)  كبالتالي ففننا نقبؿ فرض ، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000تساكم

المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى البحث، كبمقارنة المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف 

 أعمى مف (28.00) كالذم بمغ التربية اإلسالميةمادة الكفاءات العرضية ؿمقياس االتجاىات نحك 

يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة  كعميو ،(21)المتكسط الفرضي الذم يفرضو ىذا المقياس كالمقدر بػ 

 .التربية اإلسالميةمادة ؿ الكفاءات العرضيةالثانية مف التعميـ االبتدائي يممككف اتجاىات إيجابية نحك 

الكفاءات لعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاىات نحو " ت"يبّين نتائج اختبار  (26)الجدول رقم 

 :التربية المدنيةمادة ل العرضية

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي 

 18المتكسط الفرضي لممقياس  

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية "ت"قيمة 

23.62 4.83 21.31 335 0.000 

 

لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ " ت"نالحظ مف نتائج اختبار 

Sig.(bilatérale)  كبالتالي ففننا نقبؿ فرض ، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000تساكم

المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى البحث، كبمقارنة المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف 

 أعمى مف (23.62) كالذم بمغ التربية المدنيةمادة الكفاءات العرضية ؿمقياس االتجاىات نحك 

يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة  كعميو ،(18)المتكسط الفرضي الذم يفرضو ىذا المقياس كالمقدر بػ 

 .التربية المدنيةمادة الكفاءات العرضية الثانية مف التعميـ االبتدائي يممككف اتجاىات إيجابية نحك 
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 القيم والمواقفلعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاىات نحو " ت"يبّين نتائج اختبار  (27)الجدول رقم 

 :(المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية)لمواد 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي 

 66المتكسط الفرضي لممقياس  

 قيمة االحتماؿ درجة الحرية "ت"قيمة 

87.34 11.39 34.34 335 0.000 

لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ " ت"نالحظ مف نتائج اختبار 

Sig.(bilatérale)  كبالتالي ففننا نقبؿ فرض ، % 5، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000تساكم

المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى البحث، كبمقارنة المتكسطات المبينة في الجدكؿ يتضح أف 

 أعمى مف المتكسط (87.34) كالذم بمغ الكفاءات العرضية لممكاد الثالثةمقياس االتجاىات نحك 

يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف  كعميو ،(66)الفرضي الذم يفرضو ىذا المقياس كالمقدر بػ 

المغة العربية، التربية : الكفاءات العرضية لمكادالتعميـ االبتدائي يممككف اتجاىات إيجابية نحك 

 .اإلسالمية، التربية المدنية



 
 

 إمفصل إمسابع

مناكشة نتاجئ إدلرإسة
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  :تمييد

استنادا إلى ما تـ عرضو مف مادة أدبية في الجانب النظرم، كبعض الدراسات السابقة حكؿ المكضكع، 

كما جاءت بو إصالحات الجيؿ الثاني المتعمقة بمضمكف الكتاب المدرسي، قامت الباحثة بمناقشة 

.  فرضيات الدراسة كما ىك كارد في ىذا الفصؿ

 مناقشة وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية األولى: أوال

: يحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك كفاءات مكاد ":نص الفرضية

". المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية

لقد أسفرت النتائج الخاصة بيذه الفرضية قبكؿ فرض البحث؛ كبعد مقارنة المتكّسطات؛ تبّيف أّف  

 المغة :كاد ـكفاءاتالتجاىات نحك ؿ  الفرعيمقياساؿالمتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى 

مف المتكسط الفرضي الذم يفرضو ، التربية اإلسالمية، التربية المدنية، كانت عمى التكالي أعمى العربية

يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي يممككف كعميو  المعّد في الدراسة؛ مقياساؿ

 .كفاءات مكاّد المغة العربية كالتربية اإلسالمية كالتربية المدنيةاتجاىات إيجابية نحك 

كيمكف تفسير ىذه النتيجة، بأف مناىج الجيؿ الثاني اعتمدت مبدأ التدرج في تنمية الكفاءات، كيظير 

ذلؾ خاصة في تنمية ميارة اإلنتاج الشفكم كالكتابي بشكؿ تدريجي يأخذ بعيف االعتبار حجـ كطبيعة 

ـّ إرساؤىا، كما طالبت ىذه المناىج بضركرة تفعيؿ متطمبات المقاربة بالكفاءات،  المكارد التعممية التي ت

كأكصت بضركرة تعزيزىا لتمكيف المتعمميف مف تجنيد مكارد بشكؿ مدمج لحّؿ مجمكعة مف الكضعيات 

 .المشكمة المنتمية إلى عائمة كاحدة
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كيمكف تفسير النتائج الخاصة بيذه الفرضية ػػػػػػ أيضا ػػػػػ في ضكء أف مناىج الجيؿ الثاني اعتمدت عمى 

مبدأ التدرج كاالنسجاـ العمكدم لمكفاءات الشاممة تحقيقا لمممح التخرج، كيتجمى االنسجاـ العمكدم، في 

منياج المادة الكاحدة مف خالؿ التصكر التنازلي في صياغة الكفاءات، انطالقا مف الكفاءة الشاممة 

لممرحمة، ثـ الطكر ثـ السنة، كما تنبثؽ عف الكفاءة الشاممة لمسنة الكاحدة كفاءات ختامية مناسبة 

 (المعرفية كاألدائية)لمياديف معرفية محّددة، كتككف محؿ ترجمة إلى كضعيات تعممية إلرساء المكارد 

ـّ إدماج مركباتيا في كضعيات لتعمـ اإلدماج، كصكال إلى الكضعية اإلدماجية التقكيمية في  كتكظيفيا، ث

 .(مقطع، فصؿ، سنة، طكر)نياية مرحمة تعممية 

فمثال في مادة المغة العربية تتدرج الكفاءات مف الكفاءة الشاممة لمرحمة التعميـ االبتدائي، إلى الكفاءة 

الشاممة لمطكر، إلى الكفاءة الشاممة لمسنة الثانية، كالتي بدكرىا تنبثؽ إلى الكفاءات الختامية لمياديف 

 .فيـ المنطكؽ، كالتعبير الشفيي، كفيـ المكتكب، كالتعبير الكتابي

أّما مادة التربية اإلسالمية فتنبثؽ عف الكفاءة الشاممة لمسنة الثانية، كفاءات ختامية لمياديف حفظ 

 .النصكص كاستظيارىا، أسس العقيدة اإلسالمية، مبادئ في العبادات، تيذيب السمكؾ، كالسيرة النبكية

في حيف تنبثؽ عف الكفاءة الشاممة لمسنة الثانية في مادة التربية المدنية، كفاءات ختامية لمياديف الحياة 

 .الجماعية، كالحياة المدنية، كالحياة الديمقراطية كالمؤّسسات

المغة العربية كالتربية اإلسالمية كالتربية المدنية : كفي األخير يمكف القكؿ بأف صيغة كفاءات مكاد

المجّسدة في ىذه الييكمة التنازلية أدت إلى تككيف اتجاىات إيجابية نحكىا مف قبؿ أساتذة السنة الثانية 

 .مف التعميـ االبتدائي
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 الثانيةمناقشة وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية : ثانيا

 القيـ كالمكاقؼيحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك  ":نص الفرضية

". المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية: مكادؿ

لقد أسفرت النتائج الخاصة بيذه الفرضية قبكؿ فرض البحث؛ كبعد مقارنة المتكّسطات؛ تبّيف أّف  

 :كادـؿ القيـ كالمكاقؼالتجاىات نحك ؿ  الفرعيمقياساؿالمتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى 

مف المتكسط الفرضي الذم ، التربية اإلسالمية، التربية المدنية، كانت عمى التكالي أعمى المغة العربية

يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي كعميو  المعّد في الدراسة؛ مقياساؿيفرضو 

 .القيـ كالمكاقؼ لمكاّد المغة العربية كالتربية اإلسالمية كالتربية المدنيةيممككف اتجاىات إيجابية نحك 

كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف مناىج الجيؿ الثاني تعتمد في تحقيؽ أىدافيا في غرس القيـ كالمكاقؼ 

لدل المتعمميف عمى المناىج الدراسية المعّدة لكّؿ مادة؛ كمكاد المغة العربية كالتربية اإلسالمية كالتربية 

المدنية تسيـ في نمك تمؾ القيـ كالمكاقؼ، لما ليا مف صالت كثيقة بحياة األفراد داخؿ المجتمع 

 . الجزائرم

تعزيز عممية إكساب مف المستجدات التي جاءت بيا مناىج الجيؿ الثاني في الجانب األخالقي، ؼ

التي تشّكؿ بانصيارىا  (اإلسالـ العركبة كاألمازيغية)مجمكعة مف قيـ اليكّية الكطنية المرجعية 

 .كتعزيز عممية اكتساب القيـ العالمية   الجزائرم؛»جزائرية«

كما أف النصكص المقترحة لفيـ المنطكؽ كفيـ المكتكب كالتي تتمحكر حكليا جّؿ أنشطة المغة 

العربية، كليا امتداد في مادتي التربية اإلسالمية كالمدنية، إنما ىي نصكص ذات صبغة جزائرية مف 

 .حيث المضمكف كالقيـ كمبادئ اليكية الكطنية
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مناىج الجيؿ الثاني بالقيـ كالمكاقؼ بشكؿ صريح ككاضح في المكاد عمى عكس مناىج كلقد اىتمت 

الجيؿ األكؿ التي اىتمت بالقيـ كالمكاقؼ بشكؿ غير صريح كالتي اىتمت أيضا عمى الحفظ 

كساب كاالسترجاع في   المتعمميفحيف مناىج الجيؿ الثاني اىتمت بتعزيز اكتساب القيـ كالمكاقؼ كا 

. قاعدة مف اآلداب كاألخالؽ

كما ركزت مناىج الجيؿ الثاني عمى تنمية كغرس القيـ كالمكاقؼ، كالُمثؿ لدل المتعمميف؛ بحجـ 

تركيزىا عمى إكسابيـ أكبر قدر ممكف مف الحقائؽ، كالمعمكمات، كبالتالي حققت التكازف بيف كؿ مف 

 .الجانب العقمي، كالجانب الكجداني

 في األخير يمكف القكؿ بأف اختيار محتكل ىذه المناىج مف الثقافة العامة لممجتمع؛ قد أدل إلى 

تككيف اتجاىات إيجابية نحكىا مف طرؼ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي؛ فكمما زادت 

حساسية ىذه الفئة لمقيـ كالمكاقؼ، كانت تأثيراتيـ القيمية عمى النشء أقكل، ألنيـ مثميـ األعمى، 

 .كيجب أف يككنكا كذلؾ بالنسبة لتالمذتيـ

 الثالثةمناقشة وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية : ثالثا

الكفاءات يحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك  ":نص الفرضية

". المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية: مكادؿ العرضية

لقد أسفرت النتائج الخاصة بيذه الفرضية قبكؿ فرض البحث؛ كبعد مقارنة المتكّسطات؛ تبّيف أّف  

 :كادـؿ الكفاءات العرضيةالتجاىات نحك ؿ  الفرعيمقياساؿالمتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى 

مف المتكسط الفرضي الذم ، التربية اإلسالمية، التربية المدنية، كانت عمى التكالي أعمى المغة العربية

يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي كعميو  المعّد في الدراسة؛ مقياساؿيفرضو 

 .الكفاءات العرضية لمكاّد المغة العربية كالتربية اإلسالمية كالتربية المدنيةيممككف اتجاىات إيجابية نحك 
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كالمنيجية بيف مختمؼ المكاد  الكفاءات العرضية ىي المساعي الفكريةكيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف 

عميو مناىج الجيؿ الثاني   ىذا ما عممت؛ كالتي ينبغي اكتسابيا كاستخداميا أثناء بناء مختمؼ المعارؼ

 .مف خالؿ إدراج الكفاءات العرضية بشكؿ صريح كتعزيز البعد المنياجي

جكانب التجديد كتـ إعادة صياغة مناىج الجيؿ األكؿ بنظرة تداخؿ   مناىج الجيؿ الثانيكما أدرجت

االىتماـ بالمشاكؿ االجتماعية كيربط بيف المدرسة كالحياة كيعيد  ا يقدرذ فو؛بيف المكاد كبنظرة إدماجية

 مف ةالتفكير في الخطاب المتعمؽ بالمعرفة الشاممة كالمتداخمة بيف المكاد كبالتربية الدينية كاألخالقي

كمف خالؿ الكفاءات ؛ طنة كالتفتح عمى العالـاخالؿ ما انتيجتو مف عناصر اليكية الكطنية كالمك

 التصرؼ أماـ مشكالت مف محيطو كيتصرؼ بشكؿ سميـ أماـ  المتعمـُيحِسف، سالشاممة لممكاد

دماج  ت كضعية حلمعارؼ مف خالؿ دمج المكاد الثالثة في كتاب مكحد تامشكالت فردية كجماعية  كا 

. مشكمة أـ

ـّ تقديـ محتكيات المكاد الثالث  كيمكف تفسير االتجاىات اإليجابية نحك الكفاءات العرضية؛ بأنو ت

بشكؿ منسجـ كذلؾ بمراعاة التقاطعات بيف مضاميف  (المغة العربية كالتربية اإلسالمية كالتربية المدنية)

 .المناىج، كذلؾ حّتى ال يصبح الكتاب جمعا لثالث كتب في كتاب كاحد

كما أكرد في دليؿ كتاب السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي لمكاد المغة العربية، التربية المدنية، التربي 

 :أف االنسجاـ بيف المكاد الثالثة لمكتاب يتجمى مف خالؿ ما يمي (08: 2016)اإلسالمية 

ـّ انطالقية كاحدة شاممة لممكاد الثالث تككف منطمقا لمتعممات المستيدفة مف  .1  اعتماد كضعية أ

المقطع كتعمؿ عمى استدعاء المكارد القبمية لممتعمميف، كتحّدد طبيعة المكارد الجديدة كمجاالت تكظيفيا 

 .كاستثمارىا
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ـّ تقديميا في حقؿ مفاىيمي مشترؾ،  .2  تكزيع المحتكيات التعممية بيف مختمؼ المكاد، فقد ت

التكاصؿ كمحكر مف محاكر المغة العربية، اقترحنا مكضكع الحكار  (السابع)ككمثاؿ عمى ذلؾ، المقطع 

كآدابو في التربية المدنية، أضؼ إلى ذلؾ آداب المسجد في التربية اإلسالمية نظرا لالنسجاـ الكاضح 

 .بيف التكاصؿ كالحكار كآداب المسجد

 نصكص القراءة المقترحة في المغة العربية ليا امتداد كأثر في الكضعيات التعممية المقترحة في  .3

 .التربية المدنية كاإلسالمية

 تفاعؿ المكارد التعممية بيف المكاد، إذ تستثمر المكارد التعممية الخاصة بالمادة الكاحدة، كتجّند  .4

 .بشكؿ مدمج لحّؿ كضعية إدماجية تقكيمية

مف خالؿ تجميات ىذا االنسجاـ بيف المكاد الثالثة؛ كاف تقديـ الكفاءات العرضية في مناىج الجيؿ 

الثاني بشكؿ كاضح كدقيؽ؛ أدل بدكره إلى تككيف اتجاىات إيجابية نحكىا مف طرؼ أفراد عينة 

 . الدراسة
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 :خاتمة

إف تجديد المناىج التربكية مف المساعي الرامية لكزارة التربية الكطنية إذ تعتبر مف األمكر المسمـ بيا 

عالميا ألف المناىج الدراسية ال تتصؼ بالجمكد كأنيا تخضع دكريا إلى تعديالت ظرفية في إطار 

تطبيقيا كتحسيف مضامينيا بما يفرضو التقدـ العممي كالتكنكلكجي إلدراج معارؼ جديدة أك مكاد جديدة 

كاإلعداد ألم منياج يقتضي بالضركرة االعتماد عمى منطؽ يربط األىداؼ المقصكدة بالكضعيات 

كالمضاميف كاألساليب المعتمدة لتجسيدىا كربطيا كذلؾ باإلمكانيات البشرية كالتقنية كالمادية المجندة 

 .كبقدرات المعمـ ككفاءة المتعمـ

فمقد كانت كمازالت التربية كالتعميـ الغاية األسمى لممدرسة في كؿ المستكيات التعميمية لككنيا تعمؿ 

عمى ضماف تعميـ ذم نكعية لكؿ التالميذ، كيحقؽ العدالة كالمساكاة بينيـ في فرص التعمـ كتكفير 

إمكانية  إكسابيـ مستكل جيد مف الثقافة العامة؛ كمف المعارؼ النظرية كالتطبيقية الكافية لالندماج في 

 .مجتمع المعرفة

ليذا الغرض جاءت مناىج الجيؿ الثاني معتمدة مقاربة نسقية شاممة؛ تيدؼ إلى التمكف مف تحديد 

مالمح التخرج مف المرحمة كالطكر، كذلؾ قصد معالجة نقائص الجيؿ األكؿ التي أعدت في ظركؼ  

استعجالية سنة بعد سنة دكف التمكف مف إضفاء االنسجاـ المطمكب كتعزيز االختيارات المنيجية 

 .كتعميقيا كتطبيقيا في المدارس

كركزت مناىج الجيؿ الثاني عمى مبدأيف أساسييف المقاربة بالكفاءات المستكحاة مف البنيكية االجتماعية 

كالمقاربة النسقية، كىذا كمو في إطار تحقيؽ األىداؼ المسطرة كأف يستطيع المتعمـ حؿ الكضعيات 

المشكمة المتضمنة في الكتاب المدرسي الذم شممو التجديد مف حيث المضمكف كالشكؿ مف كتاب لكؿ 
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مادة إلى كتاب مكحد، مف بينو كتابي في المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية لمسنة الثانية 

 .مف التعميـ االبتدائي

فالكتاب المدرسي يعتبر الكسيمة األقرب إلى المعمـ كالمتعمـ مف حيث الفيـ كتكفر مادتو؛ فالجديد في 

الكتاب المدرسي الخاص بمناىج الجيؿ الثاني ىك ربط المكاد ببعضيا البعض كجعميا في خدمة 

مشركع تربكم كاحد؛ فيبحث عف التشارؾ كالتقاطع بيف برامج مختمؼ المكاد السيما التي تنتمي إلى 

 عائمة كاحدة  

كاعتمدت الكتب المدرسية عمى المقاربة بالكفاءات كأىـ ما يميزىا ىك إمكانية أف يجند المتعمـ مجمكعة 

مف المكارد المندمجة لحؿ مجمكعة مف كضعيات مشكمة تنتمي إلى عائمة كاحدة؛ إنيا تفضؿ منطؽ 

التعمـ الذم يركز عمى المتعمـ كردكد أفعالو في مكاجية كضعيات مشكمة كيدرب المتعمـ عمى البحث 

عف المعمكمة، يحتكم الكتاب عمى كفاءات المكاد كالقيـ كالمكاقؼ كالكفاءات العرضية؛ كالترابط بيف 

الكفاءات الثالث يساىـ في فؾ العزلة بيف المكاد كتدعيـ نشاط اإلدماج بينيـ؛ فكفاءات المكاد ىي 

الكفاءات التي يكتسبيا المتعمـ في مادة مف المكاد الدراسية، كتيدؼ إلى التحكـ في المعارؼ كتمكف 

المكارد الضركرية لحؿ كضعيات مشكمة؛ أما القيـ كالمكاقؼ فيي القيـ التي نسعى إلى تنميتيا 

كاستخداميا أثناء بناء المعارؼ كالميارات؛ في حيف الكفاءات العرضية تتككف مف مساعي فكرية 

 .كمنيجية مشتركة بيف مختمؼ المكاد التي ينبغي اكتسابيا مف طرؼ المتعمـ

 إف لممعمـ كجية نظره الخاصة فيما يتعمؽ بالمعطيات السابقة الذكر حكؿ مضمكف الكتاب المدرسي 

في مناىج الجيؿ الثاني؛ فاالتجاىات ىي آراء أك كجية نظر حكؿ مكضكع معيف كتككف في مكاضيع 

ففما تككف سمبية أك إيجابية؛ كىي االتجاىات تعبر عف مدل ... مختمفة حكؿ التربية أك حكؿ اإلصالح

 .  ميؿ الفرد إلى المكضكع المرغكب فيو؛ كتتميز بالثبكت النسبي بمعنى أنيا قابمة لمتغير كالتجديد
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كما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية؛ بكجكد اتجاىات إيجابية مف طرؼ أساتذة السنة الثانية مف 

التعميـ االبتدائي نحك مضمكف الكتاب المدرسي في مناىج الجيؿ الثاني، مف حيث كفاءات المكاد 

المغة العربية كالتربية اإلسالمية كالتربية المدنية؛ إّنما يعّبر : كالقيـ كالمكاقؼ كالكفاءات العرضية لمكاد

ـّ تحديدىا في برامج الجيؿ  عف فعالية مناىج الجيؿ الثاني في معالجة الثغرات كأكجو القصكر التي ت

 .األّكؿ؛ ككذا تعزيز المقاربة بالكفاءات كمنيج إلعداد البرامج كتنظيـ التعممات

 : صعوبات البحث

 :  ىناؾ مجمكعة مف الصعكبات كاجيت الباحثة نذكر منيا ما يمي

 لحداثتو خاصة مناىج الجيؿ الثاني متغيرات مكضكع الدراسة؛مراجع حكؿ اؿ قمة. 

  قمة الدراسات السابقة حكؿ مكضكع الدراسة كخاصة في مستكل السنة الثانية مف التعميـ

 .االبتدائي

 عدـ تنسيؽ الجامعة مع مديرية التربية مما يخمؽ تأجيؿ في المباشرة بالبحث الميداني. 

  عدـ اىتماـ بعض األساتذة بالبحكث العممية كالتماطؿ في إرجاع االستمارات؛ كعدـ المساعدة

 . في تسييؿ ميمتنا مف طرؼ المفتشيف

  :االقتراحات

 :انبثقت عمى ضكء نتائج الدراسة االقتراحات التالية

 القياـ بدراسات مشابية تمس مضاميف كتب مدرسية أخرل. 

 القياـ بقراءة لمكثائؽ المرافقة الخاصة بمناىج الجيؿ الثاني. 

 محاكلة تبسيط ما جاء بو دليؿ المعمـ؛ لتسييؿ أجرأة المناىج في الكتب المدرسية.



 

 كامئة إملرإجع
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 :قائمة المراجع

 المصادر: أوال

 .القرآف الكريـ

 المراجع: ثانيا

، التربية العلمية التطبيقية في المدارس االبتدائية والتكميلية، (1962 )أحمد مختار عضاضة  ػػػ 1

 .، مؤسسة الشرق األوسط للطباعة3ط
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 .الكتب
 عماف، ،أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية، (2010)إبراىيـ، مركاف عبد المجيد ػػػ  3

 .مؤسسة الكراؽ لمنشر

، مذكرة حول اتجاىات أساتذة التعميم المتوسط نحو اإلصالح التربوي ،(2010)ىياؽ  إبراىيـ،ػػػ  4

 .قسنطينة (غير منشكرة)ماجستير 

 .، دراسات عربية عالمية1، جعمم النفس االجتماعي، (1985)أبك النيؿ، محمد السيد ػػ  5

 (.2016)لمناىج التعميـ االبتدائي  اإلطار العاـ لمكثيقة المرافقة،ػػػ  6

، كزارة التربية تقديم مناىج الجيل الثاني ، اإلطار العاـ لممناىج،(2016)براح، عبد العزيزػػػ  7

 .الكطنية

 دور المدرسة في تنمية قيم المواطنة لدى، (2016) ياحي، سامية كسعد الديف بكطباؿ،ػػػ  9

 .23 مجمة العمـك االنسانية كاالجتماعية، العدد  الجزائر، ،المتعممين
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عمم النفس ، (2012)زيداف، ندل فتاح  ككىيب، محمد ياسيف كالتكريتي، كديع ياسيفػػػ  10
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 . مطبعة أبناء الجراحفمسطيف،

، مكتبة مصر، عمم النفس االجتماعي بين النظرية والتطبيق، (2003)الجيالني، حسني ػػ  12

 .األنجمك المصرية

دراسة حول اتجاىات معممي المرحمة االبتدائية  ،(2007)الحاج،عمي النياطي  كبطاىر الحاج،ػػػ  13

 .، جامعة مستغانـ(غير منشكرة)مذكرة ماستر ، نحو كتاب القراءة الجديد

 دار  الجزائر،،سسو وتطبيقوأنموذج التدريس اليادف ،  (1999)حثركبي، محمد صالح ػػ  14

 .اليدل لمنشر كالتكزيع

 دار  عماف،،الدليل البيداغوجي لمرحمة التعميم االبتدائي، (2012)حثركبي، محمد صالح ػػػ  15
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 .غريب لمطباعة كالنشر

دار المسيرة لمنشر عماف، ،  أسس بناء المناىج التربوية،(2004)خكالدة، محمد محمكد ػػػ  18

 .كالتكزيع

 .دار الفكر العربي ،سسو وتطبيقاتوأعمم النفس االجتماعي ، (1991)زيف العابديف  دركيش،ػػػ  19

 ، التطور ــالتنظيمات ــ  المكونات ــ، المناىج األسس(2007)ابراىيـ بف عبد العزيز  الدعيمج،ػػػ  20

 .ىرة لمنشرا، دار الؽمصر
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 المجنة ،دليل المقاطع التعميمية، (2016)زيتكني، يكسؼ  كحدار الخير، كأحمد ضيؼ اهلل، ػػػ  28

 . كزارة التربية الكطنية، الجزائرالكطنية لممناىج،
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 .4+3، العدد 28
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المؤسسة الجامعية األردف، ، 2، طقاموس عمم االجتماع، (2006)غيث ،محمد عاطؼ  ػػػ  40

 .لمدراسات

 .2008 يناير 23المؤرخ في  04-08القانكف التكجييي لمتربية رقـ  ػػػ  41
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المالحق 

 الصكرة النيائية لمقياس االتجاىات : 01الممحق رقم 

يتعمق المقياس الذي بين يديك باتجاىات األساتذة المكمفين بتدريس السنة الثانية من التعميم االبتدائي نحو 

لمناىج الجيل الثاني من .(التربية المدنية–التربية اإلسالمية –المغة العربية )الكفاءات المتضمنة في الكتاب الموحد 

 .حيث كفاءات المواد،القيم والمواقف،الكفاءات العرضية

حاول أن تختار لكل بند إجابة واحدة من بدائل األجوبة الخمسة ما تراه مناسبا،مع العمم أنو ال توجد إجابة صحيحة 

 .وأخرى خاطئة؛ فاإلجابة الصحيحة ىي تناسبك وتتناسب رأيك وتعتقد أنيا صحيحة من وجية نظرك

 .أمام اإلجابة التي تمثل رأيك بالفعل أو ما تراه مناسبا (x)فقط ضع عالمة 

 . ونحيط سيادتكم عمما أن ىذه المعمومات لن تستخدم إال لغرض البحث العممي فقط

 ( :x) ضع العالمة 

 ذكر         أنثى:       الجنس

 أستاذ مدرسة ابتدائية        أستاذ رئيسي              أستاذ مكون                      :       الرتبة

  سنوات     10  سنوات       أكثر من 10- 03 سنوات            من 03أقل من :      الخبرة

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة البنود الرقم
 من حيث كفاءات مادة المغة العربية: 1.1

      .يفيم التمميذ خطابات منطوقة يغمب عمييا النمط التوجييي 01
      .يتجاوب مع خطابات منطوقة يغمب عمييا النمط التوجييي 02
يقدم توجييات انطالقا من سندات متنوعة في وضعيات تواصمية  03

 .دالة
     

      .يقرأ نصوصا بسيطة مشكمة تشكيال تاما قراءة سميمة 04
      .يفيم نصوصا بسيطة يغمب عمييا النمط التوجييي 05
ينتج كتابات من جمل يغمب عمييا النمط التوجييي في وضعيات  06

 .تواصمية دالة
     

 من حيث كفاءات مادة التربية اإلسالمية: 2.1 
يستحضر المتعمم ما يناسب الوضعيات من النصوص الشرعية  07

 . المحفوظة
     

      .يوظف النصوص الشرعية المحفوظة في وضعيات مناسبة 08
      .يعدد أركان اإليمان في المواقف والوضعيات المناسبة 09
      .يذكر بعض أسماء اهلل الحسنى في المواقف والوضعيات المناسبة 10
      .يعرض المتعمم كيفية الوضوء والصالة 11
      .يحسن المتعمم ممارسة كيفية الوضوء والصالة 12

يمارس اآلداب واألخالق اإلسالمية المكتسبة في وضعيات  13
 .التواصل مع محيطو

     

 من حيث كفاءات مادة التربية المدنية: 3.1
      . يعبر بسموك إيجابي في محيطو عن التزامو بقواعد النظافة 14
      .يساىم بسموك إيجابي في حماية البيئة 15
      .يميز بين الحق والواجب من خالل نظام الحياة في القسم 16
      .يؤدي عممو بإتقان تبعا لمبرنامج الدراسي اليومي 17
      . يكتشف الممتمكات العامة والخاصة في محيطو المدرسي 18
      .يميز بين الممتمكات العامة والخاصة في محيطو المدرسي 19
      .يعبر عن مساىمتو في الحفاظ عمى الممتمكات العامة والخاصة 20

 من حيث القيم والمواقف في مادة المغة العربية :1.2 
      .يعتز بمغتو العربية 21
      .يحدد مكونات اليوية الجزائرية ويحترم رموزىا 22
      .ينمي القيم المستمدة من مكونات اليوية الوطنية 23
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      .يتحمى بروح التعاون والتضامن مساىما في العمل الجماعي 24
      . يساىم في الحياة الثقافية لممدرسية والحي والقرية 25
      .ينتيج أساليب الحوار والتعايش السممي مع اآلخرين 26

      .ينبذ العنصرية  27
      .يتعرف عمى ثقافات العالم ويحترميا 28
يستخمص من تجارب اآلخرين ما يمكنو من فيم عصره وبناء  29

 . مستقبمو
     

 من حيث القيم والمواقف في مادة التربية اإلسالمية :2.2 
      .يعتز باإلسالم واالنتماء الحضاري الوطني 30
      .يتحمى بالتسامح والحوار البناء 31
      .يتحمى بروح المسؤولية 32
      .يعبر عن حبو لوطنو 33
      .يساىم في الحفاظ عمى بيئتو 34
يساىم في المبادرات اإليجابية والتضامن في محيطو المدرسي  35

 .واالجتماعي
     

      .يكتسب ميزة التفتح عمى الغير 36
 من حيث القيم والمواقف في مادة التربية المدنية : 3.2

      .يكتشف ىويتو الشخصية وانتماءه 37
      . يحترم ألوان العمم الوطني 38
      .يتعرف عمى الرموز الوطنية 39
      .يؤدي واجباتو نحو نفسو ونحو اآلخرين 40
      .يكتشف محيطو تدريجيا من القريب الى البعيد 41
      .يحترم الرموز الوطنية 42

 من حيث الكفاءات العرضية لمادة المغة العربية: 1.3                                  
      .يوظف قدراتو التعبيرية الشفيية والكتابية 43
      .يتحكم في اآلليات األولية لمقراءة  44
      .يبحث عن المعمومات ويوظفيا في التعبير الشفيي والكتابي 45
      .يتقيد بالزمن المخصص إلنجاز األنشطة 46
      .يتعرف عمى وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة ويوظفيا 47

      .يستخدم األساليب المناسبة لموضعية الحوارية والتوجييية 48
      .يجيب عن األسئمة 49
      .يعمل باستقاللية 50
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      .يساىم بفاعمية في األعمال الجماعية 51
 من حيث الكفاءات العرضية لمادة التربية السالمية: 2.3

يستخدم األدلة الشرعية في وضعيات إبداء الرأي ونقد مواقف أو  52
 .تصحيحيا

     

يستخدم معارف المادة لدعم المغة في مواقف الحوار والتواصل مع  53
 .الغير

     

      .ينبذ العنف في محيطو المدرسي 54
      يتعامل بوعي ومسؤولية في وضعيات التواصل البيئي واالجتماعي 55
      .يعتز باإلسالم وحبو الوطن 56
      .يقوم بممارسات سموكية مناسبة في محيطو 57
      .يجتيد في عممو وينجزه بإتقان 58

 من حيث الكفاءات العرضية لمادة التربية المدنية: 3.3
      .ينتقي معمومات ضرورية وينظميا بشكل منطقي 59
      يستثمر المعمومة ويربط العالقة بين مفيومين اثنين 60
      .يرتب الوثائق حسب نوعيتيا ومصادرىا باتخاذ طرق عمل ناجحة 61

      .يتواصل بشكل جيد ومفيوم مع اآلخرين 62

      .يتمتع باالستقاللية تدريجيا 63
      .ينظم عممو الشخصي ويعبر عن اختياراتو 64
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 ترخيص إلجراء التربص الميداني: 02الممحق رقم 
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( 2016/2017)تعداد األساتذة المكمفيف بتدريس أقساـ السنة الثانية ابتدائي  :03الممحق رقم 
 مستغانـكالية ب
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. أسماء المحكميف كمؤسساتيـ األصمية :04الممحق رقم 

 المؤسسة األصمية الرتبة اإلسم والمقب
 مقاطعة عشعاشة  مفتش تعميـ ابتدائي محمكدم محمد

 مقاطعة مستغانـ مفتش تعميـ ابتدائي بالقاسمي بكعبد اهلل
 جامعة عبد الحميد إبف باديس مستغانـ أستاذة جامعية عميميش فمة 
 جامعة عبد الحميد ابف باديس أستاذة جامعية  تكاتي حياة 

 جامعة عبد الحميد ابف باديس أستاذة جامعية سيسباف فاطمة الزىراء
 جامعة عبد الحميد ابف باديس أستاذ جامعي غبريني مصطفى 
 مقاطعة سيدم لخضر  أستاذة السنة الثانية ابتدائي بف ناصر فاطمة
 مقاطعة سيدم لخضر أستاذة السنة الثانية ابتدائي حضرم سامية

 مقاطعة سيدم لخضر  أستاذ سنة ثانية ابتدائي بكسعادة عبد اهلل
 مقاطعة سيدم لخضر مدير مدرسة ابتدائية باىي ميمكد

 مقاطعة سيدم لخضر مدير مدرسة ابتدائية مزيميط بك خدية
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  المتعقمة بالنتائج الخاصة بفرضيات الدراسةspssمخرجات برنامج  :05الممحق رقم 

: النتائج الخاصة بالفرضية األولى

طبيعة االتجاىات نحو كفاءات مادة المغة العربية 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 13196, 2,41882 24,4226 336 كفاءلغ

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 18 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 6,6822 6,1630 6,42262 000, 335 48,672 كفاءلغ

 

طبيعة االتجاىات نحو كفاءات مادة التربية اإلسالمية 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 25532, 4,68013 28,7798 336 كفاءتإس

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 21 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 8,2820 7,2775 7,77976 000, 335 30,470 كفاءتإس
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: طبيعة االتجاىات نحو كفاءات مادة التربية المدنية

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 29392, 5,38761 28,3095 336 كفاءتم

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 21 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 7,8877 6,7314 7,30952 000, 335 24,869 كفاءتم

 

: (المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية)طبيعة االتجاىات نحو كفاءات المواد 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 51255, 9,39513 81,5119 336 الكفاءات

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 60 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 22,5201 20,5037 21,51190 000, 335 41,971 الكفاءات
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 النتائج الخاصة بالفرضية الثانية

 طبيعة االتجاىات نحو القيم والمواقف لمادة المغة العربية

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 31019, 5,68585 35,3125 336 قيملغ

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 27 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 8,9227 7,7023 8,31250 000, 335 26,798 قيملغ

 

طبيعة االتجاىات نحو القيم والمواقف لمادة التربية اإلسالمية 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 27101, 4,96773 28,8810 336 قيمتإس

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 21 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 8,4141 7,3479 7,88095 000, 335 29,080 قيمتإس
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 طبيعة االتجاىات نحو القيم والمواقف لمادة التربية المدنية

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 17035, 3,12250 25,2232 336 قيمتم

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 18 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 7,5583 6,8881 7,22321 000, 335 42,403 قيمتم

 

 طبيعة االتجاىات نحو القيم والمواقف لممواد الثالث

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 64370, 11,79927 89,4167 336 القيم

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 66 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 24,6829 22,1505 23,41667 000, 335 36,378 القيم
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النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة 

 طبيعة االتجاىات نحو الكفاءات العرضية لمادة المغة العربية

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 26446, 4,84770 35,7143 336 كفاءعرلغ

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 27 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 9,2345 8,1941 8,71429 000, 335 32,951 كفاءعرلغ

 

طبيعة االتجاىات نحو الكفاءات العرضية لمادة التربية اإلسالمية 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 24180, 4,43224 28,0030 336 كفاءعرتإس

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 21 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 7,4786 6,5273 7,00298 000, 335 28,962 كفاءعرتإس
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 طبيعة االتجاىات نحو الكفاءات العرضية لمادة التربية المدنية

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 26393, 4,83789 23,6250 336 كفاءعرتم

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 18 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 6,1442 5,1058 5,62500 000, 335 21,313 كفاءعرتم

 

 طبيعة االتجاىات نحو الكفاءات العرضية لممواد الثالث

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 62140, 11,39044 87,3423 336 عرضية

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 66 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 22,5646 20,1199 21,34226 000, 335 34,345 عرضية

 

 

 
 


