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 ـ إلى القلوب النابضة بالحب والحنان آمي وأبي أطال اهلل في عمرىما .

 إلى الزوجة رمز العطاء و الوفاء

 إلى ابني العزيز صهيب)فهـــــــــــــــــــــــــــد(

إخوتي و أقاربي اقرب الناس إليإلى   

 إلى الجدة وخالي الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىر

ل من دعا لي بالنجاح و التوفيقإلى ك  

 لهم جميعا اىدي ىذا العمل المتواضع

 ـ إلى كل األىل واألقارب

 ـ إلى كل األصدقاء والزمالء .

 ـ إلى كل من مد يد العون والمساعدة.

 ـ إلى ىؤالء جميعا اىدي ىذا الجهد المتواضع .
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 وتقــــــــــــــــــــــــديرشكــــــــــــــــــــــــــــــر 

 اللهم لك الحمد كلو ولك الملك كلو...وإليك يرجع األمر كلو...عالنيتو وسره...أولو وآخره .

 ظاىره وباطنو...لك الحمد يا مالك الملك...حمدا دائما، طيبا، نقيا، مبارك فيو .

من لم تبخل عليا بنصائحها إلى من كانت سندي بجهدىا، وأستاذتي بعلمها، ومشرفتي بحكمتها، إلى 

عالق كريمة  جزاىا اهلل خيرا وزادىا نورا الدكتورة وتوجيهاتها، إلى ذات الصدر الرحب األستاذة المشرفة 

 على نور .

على قبولهم مناقشة   عليلش فلةو  مسكين عبد اهللكما أوجو شكري إلى أساتذة أعضاء لجنة المناقشة 

 .ىذا العمل

 مقياس اخص بالذكر األساتذة مفتش التعليم االبتدائي )دواجي(وبصغير محمدالى جميع من حكم لي ال

التي أجريت فيها الدراسة  مستعانمبإلى جميع أساتذة ومدراء المدارس االبتدائية بعشعاشة وسيدي لخضر 

 الميدانية .

 إلى جميع األساتذة الذين ساعدوني ولو بكلمة طيبة .

 علم النفس .وختام شكري وتقديري إلى كل أساتذة 
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 ملخص الدراسة:

صعوبات تعلم اللغة الفرنسية من  ضلوىدف  البحث احلايل إىل الكشف عن توجهات أساتذة التعليم االبتدائي 

عينة مكونة من على  –مستغاًل  –خالل إجراء دراسة ميدانية دبدارس كل من مقاطعيت عشعاشة وسيدي خلضر 

فيها وقد استخدم  مت اختيارىا على أساس ما اسًتد من االستمارات أستاذ، من اجلنسُت )ذكرا، أنثى(، 61

ومت استخدام  صعوبات تعلم اللغة الفرنسية، ضلواألساتذة  اتاذباىادلنهج الوصفي مع تطبيق مقياس الباحث 

 ( للمعاجلة بيانات البحث، وذلك عن طريق أساليب إحصائية ادلتمثلة يف:SPSSالرزمة اإلحصائية )

جملموعتُت   ((T- Test،اختبار )ت( ،  معامل االرتباط بارسون لدراسة العالقة بُت ادلتغَتين ادلتوسط احلسايب،

  زمان ومدة الدراسة ،لدارسة الفروق بُت اجملموعات ANOVAربليل التباين األحادي ، مستقلتُت

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر  :وأسفر البحث على النتائج التالية

 األساتذة ترجع دلتغَت اجلنس.

 فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر األساتذة ترجع دلتغَت ادلؤىل العلمي توجد_

 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر األساتذة ترجع دلتغَت سنوات اخلربة_

)األستاذ و ادلتعلم  وكذا ادلادة  يف كل منذة صعوبات تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر األسات _ىناك تفاوت يف

 الدراسية(.
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 ج ملخص البحث 03

 د قائمة المحتويات 04

 ح قائمة لجداول 05

 ي قائمة المالحق 06

 11 مقدمة 07

 الفصل األول:مدخل الدراسة

 14 مشكلة الدراسة 08

 15 فرضيات الدراسة 09

 16 أسباب و دواعي اختيار الموضوع 10
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 17 التعاريف اإلجرائية 13

 الفصل الثاني: اتجاىات األساتذة

 18 تمهيد 14

 18 تعريف االتجاه 15

 20 نظريات االتجاىات 16

 22 تكوين االتجاىات مراحل 17

 22 مكونات االتجاىات 18

 24 أنواع االتجاهات 19

 24 خصائص االتجاىات 20

 25 وظيفة االتجاىات 21

 26 قياس االتجاىات النفسية 22

 28 استخدام ساللم االتجاىات 23
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 38 خالصة 34

 الفصل الرابع: اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

 40 أوال:الدراسة االستطالعية 35
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 43 الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة 40

 50 ثانيا: الدراسة األساسية 41

 50 منهج الدراسة األساسية 42

 51 المجال الجغرافي و الزماني للدراسة األساسية 43

 51 مجتمع الدراسة األساسية 44

 51 عينة الدراسة األساسية و مواصفاتها 45

 52 األساسيةأدوات الدراسة  46

 52 طريقة إجراء الدراسة األساسية 47
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  تمهيد 49
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 صعوبات تعلم اللغة الفرنسية
43 

 44 اتذة المحكمين المختصين في علم النفس وذوي االختصاصمالحظات األس 06

07 
معامل االرتباط بيرسون بين البعد األول )صعوبات التعلم اللغة الفرنسية التي تخص 

 األستاذ( وفقراتو
45 

08 
بين البعد الثاني )صعوبات التعلم اللغة الفرنسية التي تخص معامل االرتباط بيرسون 

 المتعلم( وفقراتو
46 

09 
معامل االرتباط بيرسون بين البعد الثالث )صعوبات التعلم اللغة الفرنسية التي تخص 

 المادة التعليمية( وفقراتو
47 

 49 معامل االرتباط بيرسون بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس 10

 50 نتائج حساب معامل ألفاكرومباخ 11
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 52 مواصفات عينة الدراسة األساسية وفقا للجنس 12
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 مقدمـــــــــة:

لقد أصبح موضوع صعوبات التعلم من ادلوضوعات اليت ربظى باىتمام السلوكيُت والًتبويُت و كذا الباحثُت      

واخلرباء، وذلك ببحث اجلوانب ادلختلفة لوسائل ومصادر صعوبات التعلم و نذكر باخلصوص اللغة األجنبية اليت 

وعدم اكتساب و تعلم ىذه اللغة بالشكل  ذلا دور كبَت و فعال باالندماج مع الشعوب األخرى و ثقافاهتم ، 

الصحيح يؤدي بالضرورة احلتمية إىل صعوبات وبالتايل ينعكس ذلك على التحكم و التعامل هبا يف األوجو 

، وقد ارتبط مفهوم صعوبات تعلم اللغة الفرنسية يف  عموما الصحيحة االجيابية على الفرد خصوصا و اجملتمع

وىو التعليمألهنا منطلق تعلم اللغة الفرنسية و من ىنا تطرقنا إىل العنصر األساسي يف  رلتمعنا بادلدرسة االبتدائية

ة ، ومنو أخذنا رأيو و اذباىو ذلذه الصعوبات يف ادلدرسة ميسَت العملية التعليمية التعل موجواألستاذ ألنو يعترب 

 االبتدائية اجلزائرية.

ومن احلقائق العلمية، أن األستاذ يعترب دبثابة ادلنقذ و ادلطور لألمم و اجملتمعات بالنظر للرسالة اليت يقدمها     

 وتعاملو مع فئة مستقبل الوطن.

 وللوصول إىل اذلدف قسم الباحث العمل إىل ستة فصول موزعة كما يلي:   

دخل الدراسة و يشمل طرح اإلشكالية والفرضيات حيتوي على م الفصل األولثالثة فصول،  اجلانب النظرييشمل 

 وأسباب اختيار موضوع الدراسة وأمهية الدراسة وأىدافها، وربديد التعارف اإلجرائية دلفاىيم الدراسة.

سبثل يف االذباىات فتم فيو عرض ما يلي : سبهيد، تعريف االذباه، نظريات االذباه، مراحل تكوين  الفصل الثانيأما   

نواع وخصائص االذباه، وظيفة االذباه، قياس االذباىات، سالمل استخدامها، ووظيفتها، مث مشاكل قياس االذباه، أ

 االذباىات، وأخَتا خالصة.
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تناول اللغة الفرنسية، حيث احتوى ىذا الفصل على ما يلي: سبهيد، تعريف اللغة األجنبية، أسباب  الفصل الثالث   

 مهية و اذلدف من تعلمها، تطور مناىج اللغة الفرنسية، وأخَتا خالصة .تعلمها، تعريف اللغة الفرنسية، األ

اإلجراءات ادلنهجية للدراسة بقسميها، مشل القسم األول الدراسة االستطالعية: حيث تناول يف  الفصل الرابعويتناول   

ض الباحث يف القسم الثاين من البداية أىدافها، مكان وزمان إجرائها، مواصفات عينتها وأدوات الدراسة ادليدانية، وعر 

نفس الفصل الدراسة األساسية بداية بالتعريف بادلنهج ادلتبع يف الدراسة ومكان وزمان إجرائها، رلتمع البحث ومواصفات 

 عينة الدراسة األساسية، وأدواهتا وأساليب ادلعاجلة اإلحصائية ادلتبعة يف ربليل نتائجها، والتحقق من فرضيات البحث.

لعرض نتائج الدراسة األساسية مفصلة، متبوعة بتعليقات يستعان هبا يف ربليل نتائج  الفصل الخامسصص وقد خ   

 الدراسة ومناقشة فرضياهتا.

واألخَت يف ىذا البحث فقد خصصو الباحث دلناقشة النتائج ادلتوصل إليها يف الدراسة  الفصل السادسأما    

ادليدانية اليت سبثل اجلزء التطبيقي من البحث، واستخالص النتائج النهائية حول مدى ربقق الفرضيات اليت وضعها 

 ء النتائج ادلتوصل إليها.الباحث، للوصول يف النهاية إىل تقدمي رلموعة من االقًتاحات والتوصيات على ضو 
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 الفصل األول:
 مدخل الدراسة
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 مشكلة الدراسة :

تعد اللغة الفرنسية اللغة الثانية من حيث االنتشار يف رلتمعنا اجلزائري كما أن اجلزائر ثالث بلد فرانكفوين يف العامل 

حيث قدر عدد ادلتكلمُت  2010مرصد اللغة الفرنسية عام  بعد كل من فرنسا و الكنغو حسب دراسة قام هبا

 (2014موقع سفارة فرنسا باجلزائر،مليون شخص ) 11.2بالفرنسية يف اجلزائر ب 

ونظرا لألمهية اليت توليها ادلنظومة الًتبوية اجلزائرية خصوصا يف ادلراحل األوىل من التعليم ونذكر باخلصوص     

الحظ فيها أن ادلتعلم يواجو صعوبات مجة ومتنوعة يف تعلمها واكتساب مهاراهتا ولعل ما ادلرحلة االبتدائية واليت ي

يربر ىذا اإلشكال النتائج اليت أفرزت عليها وزارة الًتبية الوطنية يف امتحان هناية مرحلة التعليم االبتدائي يؤخذ 

يف ادلرتبة األخَتة  لكل السنوات ادلمتحن  على سبيل ادلثال نتائج والية مستغاًل واليت جاءت فيها اللغة الفرنسية

فيها بعد كل من اللغة العربية والرياضيات ومجيع ادلواد اليت ديتحن فيها ادلتعلم يف ىذه ادلرحلة فالنتائج ادلتحصل 

 10من  5عليها تبُت أن نسبة النجاح يف اللغة الفرنسية  أي التالميذ اللذين ربصلوا على معدل اكرب أو يساوي 

 2016مديرية لًتبية لوالية مستغاًل حسب نتائج تجاوز نسبة مل ي

كما تناولت عدة دراسات موضوع تعلم اللغة الفرنسية من وجهات نظر متعددة وسلتلفة حيث تطرقت منار      

( لصعوبات تعلم اللغة الفرنسية يف مدارس الصفة الغربية فلسطُت من وجهة نظر ادلعلمُت 2011عبد ادلنعم )

العلمي وكذا بسنوات  اخلربة واستخدمت  حيث عاجلت الباحثة من خالذلا متغَتات اجلنس اجلهة ادلشرفة وادلؤىل 

الباحثة  ادلنهج الوصفي التحليلي وقامت ببناء أداة دراسة استبانو تشكل رلتمع الدراسة من رلموعة أساتذة اللغة 

( معلما 70الفرنسية الناطقُت باللغة العربية يف ادلدارس احلكومية واخلاصة بالضفة الغربية البالغ عدد ىم سبعُت )

( من استجابوا لالستمارة ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة 64و ستون) أربعةأما عينة الدراسة فبلغت ومعلمة 
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ومن ابرز نتائج اليت خرجت هبا توجد صعوبات تعلم اللغة الفرنسية يف  sPssواختيار فرضياهتا استخدمت برنامج 

 ( 2011ي وسنوات اخلربة)منار عبد ادلنعم،مدارس الضفة الغربية دلتغَت اجلنس واجلهة ادلشرفة وكذا ادلؤىل العلم

(فعاجلت ادلوضوع ربت عنوان التكييف ادلدرسي عند ادلتفوقُت وادلتأخرين  2006أما أماين زلمد ناصر)     

ربصيال لدى الطلبة يف مادة اللغة الفرنسية وعالقتو بالتحصيل الدراسي  وىذا بالتطرق إىل ادلتغَتات التالية   

الطالب والتخصص والتكييف ادلدرسي  كما اعتمدت على ادلنهج الوصفي لتحقيق أىدافها اجلنس ـ صف 

،اعتمدت على استبانو أما عينة الدراسة فتكونت من رلموعة طالب ادلتفوقُت و ادلتأخرين ربصيال.ومن أىم 

دراسي لدى النتائج احملصل عليها من طرف الباحثة توجد فروق ذات داللة إحصائية ترجع لدور التكيف ال

 (2006الطالب على مستوى كل من اجلنس و صف الطالب وحىت زبصصهم)أماين زلمد ناصر،

يف ظل ادلعلومات و الدراسات ادلتوفرة لدينا حول صعوبات تعلم اللغة الفرنسية ارتأى الباحث على خالفهما     

االبتدائية اجلزائرية بدراسة منوذجية يف  التطرق إىل اذباىات األساتذة ضلو صعوبات تعلم اللغة الفرنسية يف ادلدرسة

والية مستغاًل على ضوء ادلتغَتات التالية وىي اجلنس و ادلستوى التعليمي وكذا سنوات اخلربة لدى أساتذة ادلادة 

 يف دراسة وصفية حبكم تعاملهم ادلباشر مع ادلتعلمُت و من ىذا نطرح اإلشكال التايل:

 ؟ األساتذة م اللغة الفرنسية يف نظرصعوبات تعل ىل يوجد تفاوت يف-    

 ترجع دلتغَت اجلنس ؟ األساتذة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر

 ترجع دلتغَت ادلؤىل العلمي ؟ األساتذة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر

 ترجع دلتغَت سنوات اخلربة ؟ األساتذة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظرىل توجد فروق ذات داللة 
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 فروض الدراسة:

)األستاذ و ادلتعلم  وكذا  يف كل منصعوبات تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر األساتذة  ىناك تفاوت يف _

 ادلادة الدراسية(.

 فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر األساتذة ترجع دلتغَت اجلنس. _ توجد

 _ توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر األساتذة ترجع دلتغَت ادلؤىل العلمي

 ساتذة ترجع دلتغَت سنوات اخلربة.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر األ

 تكمن أىداف الدراسة فيما يلي:أىداف الدراسة: 

تسعى ىذه الدراسة إىل ربقيق األىداف التالية :   

 مساعدة األساتذة و ادلتعلمُت  إىل ذباوز صعوبات تعليم و تعلم اللغة الفرنسية 

لتدخل الالزم وضع حد لصعوبات تعلم اللغة الفرنسية عن طريق الكشف ادلبكر و ا  

 تسليط الضوء على عينة ديكن تعميمها على  سائر اجملتمعات األخرى  يف حال النجاح 

 _قلة الدراسات اليت تناولت صعوبات تعلم اللغة الفرنسية يف ادلراحل األوىل من التعليم و التعلم.

 أىمية الدراسة: 

أخذت ىذه الدراسة طابعا ثريا من نوعو باىتمام العديد من الًتبويُت و الباحثُت كون أن الدراسة سبس القاعدة   

 األساسية للًتبية  والتعليم أال و ىي مرحلة التعليم االبتدائي
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لغالب إىل وأي قصور يف مهارة أو أكثر يؤدي بالضرورة احلتمية إىل صعوبة يف تعلم ىذه اللغة شلا يؤدي بو يف ا

 الفشل .

بالنظر إىل حداثة رلال صعوبات التعلم يف اجلزائر فإننا نرى أن ىذا البحث ديكن أن يثري الًتاث التعليمي يف 

 اجلزائر و ينمو بو.

و من ىذا جاء اىتمام الباحثُت بدراسة ظاىرة صعوبات تعلم اللغة الفرنسية ،و كذا ضلن ،وما أحوجنا  ذلذه 

ننا اجلزائري يف ظل نقص و قلة ىذه الدراسات .الدراسة خصوصا يف وط  

 و تتمثل أمهية البحث يف رلموعة نقاط:

 _أمهية ادلرحلة االبتدائية و اليت تعرب كقاعدة أساسية يف تعلم اللغة األجنبية األوىل يف اجلزائر .

 _إمكانية االستفادة من نتائج الدراسة يف ادلؤسسات التعليمية التعلمية .

اتذة و ادلتعلمُت على اختيار أفضل طرق التعليم و اكتساب اللغة األجنبية األوىل ._مساعدة األس  

 التعاريف اإلجرائية :

 .ىي استجابات أساتذة اللغة الفرنسية على فقرات االستمارة  وكيف ديكن قياسها  االتجاىات: -1

و ادلتمثلُت  اللغة الفرنسية يف التعليم االبتدائي ىم رلموعة من األشخاص ادلتكلفون بتدريس  األساتذة : -2

 دبقاطعيت عشعاشة و سيدي خلضر 2016/2017خالل ادلوسم الدراسي  يف عينة البحث

 صعوبة تعلم اللغة الفرنسية اليت يراىا األساتذة يف متعلميهممصطلح خيص  صعوبات التعلم: -3
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 الفصل الثاني:
اتجاىات األساتذة   
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 تمهيد  

تعد االذباىات من بُت ادلوضوعات الرئيسية اليت يدرسها علم النفس االجتماعي ، و ىي عبارة عن استجابات   

تقوديية متعلمة إزاء موضوعات أو إحداث أو غَتىا من ادلَتاث فاالذباىات النفسية تعترب من أىم عمليات التنشئة 

و ، فاالذباىات عدة ميادين أبرزىا ميدان الًتبية و االجتماعية و أىم دوافع اليت تؤدي دورا أساسيا يف توجيه

 التعليم.

لقد تعددت تعار يف االذباه ، بتعدد الدراسات اليت ينطلق منها كل باحث يف دراستو ـ تعريف االتجاىات: 1

ذلذا ادلفهوم كاالذباه النفسي و االذباه ادلهٍت و االذباه الصحي و بالرغم من ىذا التعدد ، فان ىناك بعض 

خلصائص ادلشًتكة يتفق عليها معظم الباحثُت . ومن أىم تعار يف ادلقدمة لالذباه ما يلي:ا  

      "دبعٌت حذا حدوده و سار على طريقوورد يف ادلعجم الوجيز إن "االذباىات مشتقة من فعل اذبو، لغة:  1ـ1

(.17: 1984  ) السيد ،   

االذباهىو رد يف معجم النفس و الًتبية  اصطالحا: 2ـ2  

           ىو موقف أو ميل راسخ نسبيا كان رأيا ،أو اىتماما ،اة عرض، يرتبط باستجابة مناسبة . "

و يف معجم مصطلحات علم النفس :بأنو احلالة الفعلية ادلصاحبة للرغبة يف الفعل ، أو ادليل الشعوري ضلو الفعل  

موضوع ما يف فًتة تارخيية زلددة أو ميل شعوري لدى كوجود أسباب داخلية ألديب أو الناقد  تدفعو ضلو معاجلة 

(.102 :2009األديب أو الناقد لتجاوزه اذباه أو التخلي عنو وإبداذلا باذباه أخر )عبد الرمحان الوايف ،   
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 عرفو عبد الرمحان ادلعايطة بأهنا : "ادليل إىل الشعور ، أو السلوك أو التفكَت بطريقة زلددة إزاء الناس اآلخرين أو

( 163،162: 2000موضوعات أو رموز " )ادلعايطة ،   

عرفو البورت  بأهنا : "حالة االستعداد عقلي وعصيب ، تنظم عن طريق اخلربة و تباشر تأثَت موجها على 

 استجابات الفرد ضلو مجيع ادلوضوعات أو ادلواقف ادلرتبطة هبا " 

بأهنا : "ميل يتجو بالسلوك قريبا من بعض عوامل البيئة ، أو بعيدة عنها ، فيضفي عليها معاير   عرفو بوجاردس

( .87: 2008خواطر موجبة أو سالبة تبعا إلصلاب ضلوىا أو النفور منها ")  

ستويُت من ومن خالل ىذا التعريف يتبُت أن االذباه ديثل النزعة داخلية يف الفرد ضلو متغَتات البيئة ، تدفعو ضلو م

التأىب احدمها قد يكون بصورة أمنية ، واألخر قد يكون بصورة مؤجلة فيتعدد على أساسها نوع اذباىو ، سواء 

 باالصلذاب ضلوىا وتكوين اذباه اجيايب أو النفور منها ، وتكوين اذباه سليب ضلوىا .

ىدف الذي يتضمن توقع أنواع زلدد ة  عرفو" دريفر " بأنو : "حالة ثابتة نسبيا تعرب عن اآلراء واالىتمامات أو

(.473: 1997من اخلربة و االستعداد باالستجابات مناسبتا ".)نشواين ،  

كما عرفو كل من ماكيشي ودويا " بأنو "تنظيم للمفاىيم وادلعتقدات والعادات والدوافع اليت ترتبط دبوضوع معُت 

" 

( 139: 1971)حجازي ،  

ة من استجابات القبول أو رفض اليت تتعلق دبوضوع معُت أو موقف ما يقبل وعرفو سيد خَت اهلل بأنو : "رلموع

(.37 :1973بدوريادلناقشة  )  

أما التعريف كل من زلمد سليم وسعيد عبد الوىاب " بأنو : عبارة عن حالة ذبعل الفرد يتصرف بصورة معينة يف 

( .127 :1997 ،عبد الوىاب واألشخاص والقضايا ادلختلفة ".) مواقف اذباه األحداث  
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وانطالقا شلا سبق ديكن القول بان االذباىات ىي وسيلة مناسبة للتفسَت السلوك اإلنساين والتنبؤ وىو أسلوب 

منظم ومنسق يف التفكَت والشعور . وورد الفعل اذبو األفراد وادلوضوعات وكما ذبسد يف الوقت نفسو حاجة 

م بو الفرد وما يفكر فيو ، فما يعمل بو ويف رلال اذباىات إنسانية تسعى إجياد االتساق واالنسجام بينما يقو 

الطلبة ادلقبلُت على شهادة البكالوريا ضلو االنًتنت ، فهي تعرب عن ميل الفرد وموقفو من ىذه التقنية احلديثة 

 "سواء بالقبول أو الرفض بصورة صرحية من خالل تعكس مواقفو ادلختلفة 

نظريات االتجاىات : 2  

ثل إنتاجا مركبا من ادلفاىيم و ادلعلومات و ادلشاعر و األحاسيس ، اليت تولد لدى الفرد نزعة و االذباىات سب

 استعداد معينا الستجابة دلوضوع معُت ، لتفسَت على االذباىات يستند إىل عدة من النظريات من بينها :

تقوم ىذه النظرية على عنصر أساسي ىو أن اإلنسان يتعلم االذباىات بنفس طريقة اليت  ـ النظرية السلوكية :1ـ2

يتعلم هبا العادات فكلما يكتسب الناس ادلعلومات و احلقائق  يتعلمون ادلشاعر و القيم ادلرتبطة هبذه ادلعلومات و 

التقرير ، التقليد، فقد ذىب احلقائق و تتكون االذباىات و تتطور من ادلنظور ثالث عمليات ىي الًتابط ، 

ح بركان و كفا "سنكر  إىل إن االذباىات تكون نتيجة لعملية التعلم ادلعزز خالل تفاعل الفرد مع اآلخرين . )

،2006 :37.)  

تتمحور ىذه النظرية على ادلكون اإلدراكي االذباه النفسي و ما يعرف باجملال الذي يقع ـ النظرية الوظيفية : 2ـ2

ذباه ، فحسب ما يراه أصحاب ىذه النظرية فان اذباىات الفرد تتكون بقيمة معينة ، أي ما تقدمو يف موضوع اال

 ىذه االذباىات من و وظيفة للفرد خيتار اذباه أو يغَت أو يعدلو نتيجة لعدة وظائف التالية :

 ـ إذا كان االذباه خيدم عملية التكيف االجتماعي .
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ـ إذا كان ىذا االذباه حيقق وظيفة معرفية كتسهيل فرصة فهم العامل و حل ادلشكالت بطريقة ناجحة و التعامل مع 

(.83: 1992األشياء بفعالية )ادلنعم   

ـ نظرية التوازن المعرفي لها يدر:  3ـ2  

بق فيما بينها آو تتناقص ، يرى "ىايدر " إن اذباىات الناس ضلو األشياء زبتلف من اجيابية إىل سلبية ، و قد تتطا

( 40: 1992 يكون ىناك ضغط ضلو التغَت )خليفةلذلك قد يكون ىناك توازن يف نسق االذباىات حبيث ال 

 أي وجود نزعة عن األفراد لعزل االذباىات اليت تتعارض و تتشابو عن بعضها البعض .

نفس االذباه ضلو موضوع معُت      فتكون  و يهتم "ىايدر" ىنا بادلواقف اليت ربدد اذباه شخصُت " يشًتكان يف

(.46: 2012ىناك حالة توازن ، أما إذا اختلفا يف االذباه فيكون ىناك عدم التوازن .)كيحل   

نظرية التنافر المعرفي لفيستنجر"              4ـ2  

أن واحد لكن  سلبية ربدث لدى كل فرد عندما تكون عنده معرفتان أو فكرتان يرى أن التنافر  حالة دفاعية

التناقض إحدامها األخرى ، لذلك يسعى إىل إجياد نوع من التوافق بُت ىاتُت ادلعرفتُت ، و ذلك بتغَت واحدة 

 منهما إىل كليهما.

من خالل أن اذباه الفرد يتأثر بادلعرفة ادلوضوعية اليت تقًتب من القيم وادلعايَت والتقاليد اليت ديارسها ، فكلما  

ديدة متناسبة مع نسق قيام الفرد وتقاليده ، كانت أكثر تأثَتا يف دخول إىل ادلكون ادلعريف فيو كانت ادلعلومة اجل

    (111: 2000  الذباه . لتحل زلل معرفة سابق )قنديل،

 من خالل ىذه النظريات نالحظ أن كل نظرية عربت عن وجهة روادىا وديكن استخالص بعض النقاط التالية . 
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انأ االذباىات سباثل يف تعلمها واكتساهبا أمناط السلوك والعادات األخرى، حيث يكون ذالك عن طريق عمليات 

التعليم والتقاليد ، اليت تؤثر بدرجة كبَتة بأساليب التنشئة االجتماعية التفاعل االجتماعي داخل اجملتمع الواحد 

 وخارجو . 

اإلدراك والتعلم . تؤثر االذباىات يف عدد العمليات النفسية ك  

 ترتبط االذباىات النفسية يف كثَت من األحيان خبدمات الفرد ومصاحلو الذاتية .

بعض أمناط تعمل االذباىات كميكانزمات دفاعية يف اختيار أمناط التفاعل االجتماعي ، إذ سبثل موانع عدد ظهور 

(  60 :2010 ،مسعوديالسلوك غَت ادلرغوب .   

اه :مراحل تكوين االتج -3  

أن االذباه ىو عبارة عم رلموعة من النزاعات أو االستعدادات ادلكتسبة . اليت يتوجو استجابات الفرد . ضلو 

 موضوع معُت وىي ثابتة نسبيا وقد ديكن تعديلها أو تغَتىا أي أثناء تكوينها سبر بعدة مراحل وىي كاأليت :

ات البيئية ويتصرف دبوجبها ويكتسب خربات ومعلومات يف ىذه ادلرحلة يدرك الفرد ادلميز المرحلة اإلدراكية :  -

 اليت تكون دبثابة اإلطار ادلعريف لو.

 يف ىذه ادلرحلة يتفاعل الفرد مع ادلتغَتات وفق اإلطار ادلعريف الذي يكونو عنها .المرحلة التقويمية :  -

َتات وعناصرىا ، فإذا كان القرار يقرر فيها الفرد ويصدر القرار اخلاص بنوعية عالقتو بادلثالمرحلة التقديرية :  -

موجبا فان الفرد يكون اذباىا موجبا ضلو ذلك ادلوضوع ، وإذا كان القرار سالبا يكون قد كون اذباه سالبا ضلوه ) 

 (.14، 2009فايز 
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 ـ مكونات االتجاىات : 4 -

سواء كانت اجيابية أو  اذباىات مكونات تكمل بعضها البعض األخر وذلا عالقة بتوجيو إىل االستجابة وربديدىا

 سلبية . وتتكون االذباىات أيا كان نوعها من ثالثة مكونات وىي :

وديثل فيما يتوفر لدى الفرد من معلومات ، أفكار أو معتقدات سابقة عن الشيء ـ المكون المعرفي : 1ـ4 -

 إذا توفرت لديو  موضوع االذباه ، حيث أن الفرد ال يستطيع أن يكون اذباىا معينا الذباه موقف ما ، إىل

 ادلعلومات كافية عن ادلوضوع االذباه ولو كانت أولية أو تتصف بالعمومية .

وىذه  ويتعلق باجلانب االنفعايل كمشاعر الفرد اذباه الشيء )موضوعات االذباه(.ـ المكون الوجداني : 2ـ4 -

يطة ، وىذا ادلكون يشَت إىل شعور عام ادلشاعر تتكون من خالل خربات الفرد وذباربو وثقافتو واحتكاكو بالبيئة احمل

لدى الفرد يؤثر يف استجابة قبول موضوع االذباه أو رفض فادلكون العاطفي إذ يشَت إىل احلاالت الشعور الذاتية 

 أو ادلزاجية اليت تصاحب االذباه .

يف موقف ما ضلو متغَت وديثل يف رلموعة التعبَت واالستجابات الواضحة اليت يبديها الفرد ـ المكون السلوكي : 3ـ4 -

 معُت وىذا السلوك يتأثر بادلكون ادلعريف .

ومن ىنا يبدو أن السلوك مؤثرا يف االذباىات ، ومتأثرا هبا فالطالب مثال : الذي يكره مادة الرياضيات يتكاسل  -

لطالب يتكون أثناء مذكراهتا مع إمهال الواجبات ادلنزلية وعدم التفاعل أثناء الدرس ، ويتكرر ىذا السلوك من ا

 (52، 2002لديو اذباه سليب اذباه ادلادة .)زلي الدين ،

ديكن نتصور بان ادلكونات الثالثة )ادلعريف ، الوجداين ، السلوكي (لالذباه تتفاعل فيما بينها ليتكون االذباه ،    

يبدأ االذباه ضلو االذباه الذي يكون اذباه اجيابيا أو سلبيا أو اذباه زلايدان فالنقطة الصفر تشَت إىل احلياد مث 

االجيايب أو السليب ، دبعٌت انو ال يتكون دفعة واحدة ، وإمنا يبدأ كل منها من النقطة احلياد ، مث ينمو ىذا االذباه 

بالتدرج ليصل إىل درجة القبول التام أو الرفض التام ، إىل أن نقطة احلياد يف ىذه احلالة تغَته أو تعدلو اآلن 
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درجة االذباه يكون للسلوك كناتج االذباه يعرب عنو بآي شكل من إشكال السلوك )لفظيا أو  السلوك وعلى قدر

مركبا ( ، فعند التغيَت البد من العودة ثانية إىل ادلكونات كإطار مرجعي و يف حالة القبول يتغَت االذباه ،فانو ينبغي 

 2004ت)بولتون روبرت ويلتون دوريت ، على الفرد أن يصحح اجلوانب ادلعرفية يف ضوء ادلعلومات أو احلاجا

،14.)  

ـ أنواع االتجاىات:1   

لقد تعددت و تنوعت أنواع االذباىات و تصنيفاهتا من خالل تعدد للمعايَت اليت على أساسها يتم ىذا   

 التصنيف و ديكن تصنيف االذباىات كاأليت:

هتتم باجملتمع بأسره و اذباىات نوعية ىي اذباىات عامة و ترتكز على عدة موضوعات ـ من حيث العمومية : 

 ترتكز على موضوعات ذات طبيعة زلددة و سلتصة بفئة معينة من الناس .

ىي اذباىات اجيابية تتمحور حول موضوع معُت أي تكون تؤيد الفرد و مواقفو أي القبول من حيث االيجابية :  

كن ال يؤيدىا الفرد و ال يوافق عليها.أما االذباىات السلبية تكون أيضا تتمحور حول موضوع معُت و ل  

ىي اليت يعلنها الفرد و يتحدث عنها عالنيا أمام اآلخرين بدون حرج فتتكون دبوضوعات و من حيث العلنية : 

مواقف مقبولة من اجملتمع . و إن اذباىات سرية اليت حياول أصحاهبا إخفاءىا و ال يستطيعون التعبَت عنها أمام 

موضوعات اليت ال يتقبلها اجملتمع . أودبواقف اآلخرين فهي تتعلق   

قوية على مر الزمن ، نتيجة سبسك الفرد هبا لتقييمها بالنسبة لو، و ترتبط بقوة االذباه و بشدة من حيث القوة : 

االذباه ذاتو مثال: اذباىات دينية ،أما اذباىات ضعيفة من السهل التخلي عنها و ىي قابلة للتغيَت و التحول .) 

(.249،251، 1988طر و آخرون ، خوا  
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ـ خصائص االتجاىات : 6  

تعترب االذباىات زلددات موجهة ضابطة منظمة للسلوك االجتماعي.و يتكون لدى كل فرد و ىو ينمو اذباىات 

ضلو األفراد و اجلماعات و ادلؤسسات مواقف و ادلوضوعات االجتماعية . فكل ما يقع يف اجملال البيئي للفرد ديكن 

ون موضوع اذباه من اذباىاتو . و تتميز االذباىات من رلموعة من اخلصائص تتمثل يف : أن يك  

تشَت وجهة االذباه إىل شعور الفرد ضلو رلموعة من ادلوضوعات و فيما إذا كانت زلبوبة لديو الوجهة : :1_6

اجلوانب يف الثانوية فنظام الدراسة الطالب الذي لو اذباه جيد ضلو الثانوية يعٍت أن جهتو اجيابية ضلو كل أو بعض 

 و زلتوى ادلواد و سلوك األساتذة و غَت ذلك ، إما الطالب الذي يتجنب ثانوية و نشاطاهتا فان اذباىو سليب .

و يطلق عليو أيضا ادلدى حيث صلد التلميذ ال حيب أو يكره بشدة جانب واحد أو جانبُت من االنتشار : 

آلخر ال حيب أي شيء يتعلق بالتعليم اخلاص و العام .جوانب ادلدرسة ، بينما صلد  ا  

زبتلف االذباىات من حيث الشدة إذ صلد لشخص معُت اذباىات ضعيفة ضلو موضوع معُت ، الشدة : :2_6

بينما صلد اذباىا قويا ضلو نفس ادلوضوع أو موضوع أخر ، و لفهم االذباه ينبغي إن يعكس ىذا األخَت مدى قوة 

 شعور الفرد .

مالحظ إن بعض األفراد يستجيبون لسلم االذباه بأسلوب مستقر بينما صلد آخر اجيابياهتم االستقرار : :3_6

 مرضية و غَت مرضية لنفس ادلوضوع .

و يقصد بو درجة التلقائية أو التهيئة للتغيَت عن االذباه ، أن االذباىات اليت يكون للفرد معرفة  البروز: :4_6

بَتة و ذلك لتضمن غالبية سالمل االذباىات لقضايا تتطلب اإلجابة عنها بعبارات و" كبَتة  و يعطي ذلا أمهية ك

 مواقف "
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أو  " غَت مواقف" فإهنا ال تستطيع أن تقيس الربوز بواسطة مقابالت و باحملاضرات اليت توفر الفرص للتعبَت عن 

(.473،480، 1997االذباىات ) نشواين ،   

ـ وظيفة االتجاىات :7  

االذباىات عن العديد من الوظائف اليت تكوهنا الفرد اذباه موضوع آو الظاىرة معينة إذ تؤدي عدد من تعترب 

 الوظائف على ادلستوى الشخصي واالجتماعي والنفسي وديكن أمجاذلا يف ما يلي .

ـ االذباه حيدد طريقة السلوك ويفسره .1ـ7  

دراكية وادلعرفية حول بعض النواحي ادلوجودة يف اجملال الذي ـ االذباه ينظم العمليات الدافعية واالنفعالية واإل2ـ7

 يعيش فيو الفرد .

ـ االذباىات تنعكس يف سلوك الفرد وىي أقوالو وأفعالو وتفاعل مع اآلخرين يف اجلماعات ادلختلفة .3ـ7  

 2002ي الدين ، ـ االذباىات ادلعلنة تعرب عن مسايرة الفرد دلا يسود رلتمعو من معايَت وقيم ومعتقدات )زل4ـ7

،80.)  

ـ االذباه لو وظيفة منفية ذالك اآلن تقدير الفرد وميلو لشخص معُت ديكن اإلسهام يف ربقيق أىداف شخصية 5ـ7

 معينة.

ـ االذباه لو وظيفة ادلعرفة أي تقييم ادلوضوع أالنو يعمل كإطار مرجعي ذلك اآلن اذباىاتنا تؤثر على انتباىنا 6ـ7

  العامل االجتماعي وبالتايل ربدد استجاباتنا يف احلياة اليومية .وتفسَتنا للمعلومات يف

ـ الوظيفة اإلدراكية فاالذباىات تنظم للعملية االنفعالية ادلعرفية اإلدراكية  للفرد حول بعض النواحي ادلتعلقة 7ـ7

(.175، 1984باجملال الذي يعيش فيو )زىران ،  
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_قياس االتجاىات النفسية :8  

التجاىات :طرق قياس ا:1_8  

 تشَت البحوث والدراسات النفسية إىل وجود طرق عديدة لقياس االذباىات النفسية ، نذكر منها : 

ويعترب من أكثر الطرق تقدما نظرا لالعتماد فيو على االستفتاءات  أ ـ طرق تعتمد على التعبَت اللفظي للفرد :

 واحلصول على اإلجابات على عدد كبَت من األفراد يف وقت وجيز .

ب ـ طرق تعتمد على ادلالحظة ، أو ادلراقبة البصرية للسلوك احلركي للفرد : فان مالحظة السلوك احلركي للفرد 

الحظة يف ظروف سلتلفة ، من أمثلة ذلك ، احلكم على االذباه النفسي تتطلب وقت طويل ، وتستدعي تكرار ادل

للفرد عن طريق مالحظة ذىابو إىل اجلامعة أو لتأدية الصالة أو مالحظ الشخص الذي يًتدد على نوع معُت من 

 ادلكتبات ، أو مالحظة الركن أو ادلوضوع الذي يهتم بت شخص ما عند قراءتو للصحف دائما وىكذا 

ق تعتمد على قياس التعبَتات االنفعالية للفرد : فهي تتمثل يف دراسة ردود الشخص االنفعالية على ت ـ طر 

رلموعة من ادلؤثرات ، و ىذا األسلوب ال يصلح لالذباىات النفسية عند رلموعة كبَتة من اإلفراد ، و يالحظ إن 

(. .1997،175، سعيدقياس االذباه يتطلب بناء اختيار خاص أو مقياس خاص ذلذا الغرض)  

ال بد إن نشَت إىل الشروط األساسية اليت جيب  ـ الشروط األساسية التي يجب توفرىا في بناء المقاييس :2

 توفرىا يف بناء ادلقاييس وىي .

أ ـ اختيار عبارات ادلقياس وتركيب العبارة يف حد ذاهتا ، يعترب أساسا ضروريا وىذا يعٍت انتقاء عباراتو وتركيبها 

صحيحة مالئم لنوعية االذباه ادلراد قياسو وتقديره . بطريقة  

ب ـ ربليل عبارات ادلقاييس ويعٍت ذلك الناحية الكيفية للحكم على صالحية كل عبارة من عبارات ادلقياس 

 لتقدير االذباه ادلطلوب قياسو وبتفسَت أوضح ، البد من معرفة مدى اتفاق كل عبارة مع اذلدف العام لالختيار .
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(.1980،123،عباس ) ليب القياس :ـ أسا3  

 الطرق ادلباشرة لقياس االذباىات :

ـ إجياد النسبة ادلئوية لإلجابات ادلؤيدة وادلعارضة : 1  

ىذا اإلحصاء لالذباىات ادلؤيدة وادلعارضة يشبو الدراسات األوىل اليت عملت على الرأي العام ، ولكن ىذه 

ألسئلة توضع يف صور مسرفة يف البساطة ، وكان يًتتب عليها اجيابيات الطريقة أمهلت أالن لعدم دقتها إذا كانت ا

عشوائية إىل حد ما ، إما يف األحباث احلاضرة فهذه األسئلة  تتطلب اإلجابة بنعم أو ال تضبطها على األقل أسئلة 

 أخرى .

ـ استخدام ساللم االتجاىات:9  

 ىناك نوعان رئيسيان من السالمل مها:

: ـ الساللم القبلية  

ىي كسلم ادلسافة االجتماعية لبوجادروس ويقال عن ىذه السالمل إهنا سابقة على التجربة أالن الباحث حيدد 

مقدما ترتيب العبارات ادلختلفة ادلتعلقة بالقبول أو الرفض ، وذلذا النوع من السالمل عيب ىو إن ترتيب العبارات 

(.185، 2003فتحي مصطفى.حسب درجة التغلب زبتلف باختالف األفراد)  

فمن ادلمكن إن ال يتفق الًتتيب الذي يقًتحو الباحث مع الًتتيب الذي يقًتحو ادلختربون ، واإلصالح ىذا  

 العيب انشأ ثرستون السالمل ادلسماة السالمل النفسية الفيزيائية .

تعتمد بصفة عامة على الطرق ادلستخدمة يف األحباث النفس ـ فيزيائية ، ومن ىنا ـ الساللم النفس ـ فيزيائية : 

 جاء امسها ، ونقطة البداية فيها يف ربديد العتبة ويعمل السلم النفس ـ فيزيائي على مرحلتُت 
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ىي وضع االختبار على أساس ذبرييب ، وذلك بإجراء حبث على عينة زلدودة كما ضلدد  أ ـ ادلرحلة األوىل :

 بالضبط داللة االذباىات ادلتضمنة يف أسئلة السلم عند األشخاص الذين نسأذلم .

 ب ـ ادلرحلة الثانية : ىي تطبيق السلم بعد ضبطو على رلموعة األشخاص ادلقًتح اختبارىم .

(  6531993،ىامل منصور) ياس :الطرق الغَت مباشرة للق  

ـ ادلقابلة االكلينيكية .1  

ـ دراسة تواريخ احلياة : إن دراسة التواريخ اآلتية للحياة دراسة مقارنة ، توضح بعض االذباىات .2  

ـ استخدام التكتيكات االسقاطية : من نوع اإلدراك الداخلي للموضوع ، فقد قدم بروشانسكي لطالب 3

رجة من الصحف ، هبا مشاىد تتضمن صراعات اجتماعية كالبطالة و اإلضراب ، حبيث أمريكيُت صورا مستخ

يكون مدلول موقف ملتبسا ، و كان قد قاس اذباىاهتم االجتماعية فظهر أن أوصاف الطالب للصور الواحدة 

 سلتلفة اشد االختالف .

ض ىذه الطريقة استبعاد األخطاء اليت ـ الطريقة القائمة على دراسة سلوك  الشخص يف ادلواقف الواقعية : و غر 4

 قد نشأ من عدم  الصراحة عند األشخاص يف إجاباهتم الشفوية .

لكن ضبط قياس االذباىات عن طريق السلوك مشكلة معقدة ألنو ال شيء يثبت إن األفعال األكثر إخالصا من 

.رب عن الواقع فإهنا تعرب عما يرهنا مل تعتاألقوال ، فان مجيع ادلظاىر الشخصية ديكن اعتبارىا حقيقية دبعٌت ما ، أل  

_ وظيفة االتجاىات في الحياة :10  

ـ احلاجة إىل االنتساب جلماعة معينة :1  



 

 

31 

اإلنسان يتخذ اإلحكام القبلية للجماعة اليت ينتسب إليها ، بل وأحيانا ما يتخذ اإلنسان يف ثورتو على مجاعتو 

 اإلحكام القبلية ادلضادة .

فظاىرة ازباذنا لرأي معُت ال ربدد فقط بالقيمة احلقيقية اليت ننسبها إىل ىذا الرأي بل غيظا حباجتنا إىل االنتساب 

يف غاية األمهية وتتحكم يف العديد من االذباىات ، ففي علم اجلردية مثال أوضح جلاش كيف إن اجملرم رغم مسعتو 

يف اجملتمع ، وان اللغة اخلاصة باجلماعات ىي من عالمات واالجتماعية السيئة حيس باحلاجة إىل االندماج 

 االنتساب إىل اجلماعة ، وديكن ىنا دراسة ظاىرة التطابق مع اجلماعة . 

احلاجة إىل االستمرار يف حياتنا واحلاجة إىل ادللجأ :  -2  

مام موقف شبيو تساعدنا االذباىات على إن نتخذ سلوكا جديدا يف مواجهة كل ذبربة . وعلى العكس نعجز إ

 خشنا دبوقف معُت عن إن ندرك ما فيو من نواحي اجلدية . 

احلاجة إىل إعطاء احلوادث معٌت وداللة :  -3  

 خاصة إبان األزمات والتغَتات واذلزائم، إذ تسمح ادلعتقدات بإعطاء دور جديد للفرد ،ومن مث إعطاء مغزى 

غَت موجودة ، لقد مجعت  3بلد منها  32االجتماعية إزاء  مثاال على ذلك اختبار كلُت برج وىو اختيار ادلسافة

اذباىات مناىضة إزاء ىذه البلدان الثالثة ، وعلة مل يبدو اجملهول باعتباره خطرا وذبيب االذباىات إذن حاجة 

 إىل االحتماء الوجداين وادلعريف على السواء .

_مشاكل قياس االتجاىات: 11  

رض : مشكلة تنوع اإلجابات بتنوع الع 1  
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يف بعض األحيان ال نستطيع إن ضلدد اإلجابات على سؤال معُت حبسب العرض فهناك إجابات تكون بنعم ال 

 أو نعمن وىناك إجابات تتطلب إجابات اختيارية أو تعبَتية . 

مشاكل قياس شدة اإلجابات:  -2  

 واألمر يتعلق دبقدار الشدة اليت يتخذ هبا الناس حلوذلم ،

لى ربديد فسمة اإلجابات االجيابية أو السلبية . والشدة تساعدنا ع  

مشكلة مضمون السؤال :  -3  

 غالبا ال نستطيع الوصول إىل الصيغة احلسنة اليت تساعد اجلميع لسؤال بنفس الطريقة . 

 صعوبة ربقيق الثبات والصحة يف اإلجابات .

 الخالصة : 

متطورا للمعتقدات حيث ربدد ادليول السلوكية اليت منو مع الفرد باستمرار تطوره  أن االذباىات النفسية سبثل نظاما  

االذباىات تكون دائما اذباه شيء زلدد أو موضوع معُت مشكلة تفاعال وتشابكا بُت العناصر البيئة ادلختلفة ، 

، أي أن الفرد ال يستطيع  وال يستطيع الفرد إن يكون أو ينشىء اذباه عن شيء معُت إال إذا كان يف زليط إدراكو

 تكوين اذباىات حيال أشياء ال يعرفها أو حيال أشخاص ال يتفاعل معها . 
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    تمهيد

ادلختلفة حيث إن يف مؤسبر إن دراسة اللغة األجنبية ذلا أمهية كبَتة ، فهي تؤدي إىل االنفتاح على الثقافات    

اليونسكو أكدوا يف ميثاقهم الدويل أمهية تعدد اللغات  فهي تساعد يف التواصل بُت الناس ، وتزيد من فهمهم 

 لبعضهم البعض شلا يؤدي إىل تنوع الثقافات يف العامل وىذا ما جيعل اإلنسان أكثر وعيا بثقافتو.

فإن اللغة األجنبية ىي اللغة ادلتعلمة  (Taqliante،2006حسب ما أشار إليو)  _تعريف اللغة األجنبية:1

  ذلؤالء األشخاص الذين ال ديلكون ىذه اللغة كلغة أم.

وقد أوضح أنو يف البداية كانت األساليب ادلتبعة يف تدريس اللغة األجنبية ىي نفس األساليب ادلتبعة يف تدريس 

   التمييز بُت تدريس اللغة األم وتدريس اللغة األجنبية.اللغة األم ، إال أنو بعد ذلك مت

(إىل أن ىناك عددا من ادلعايَت واإلبعاد لتحديد مدى Cuq،2003باالتفاق مع ) (Ddefays،2003وقد أشار )

 أجنبية اللغة منها :

تعلمُت وبُت الناطقُت نعٍت ىنا ادلسافة اجلغرافية دلا ذبده من صعوبة يف االتصال ادلباشر بُت ادل (البعد المادي:1

 األصليُت ذلذه اللغة.

 وعلى الرغم من تطور وسائل االتصال إال أن ىذا البعد يلعب دورا ىاما .

وىنا ادلقصود طريقة اختالف احلياة وادلمارسات االجتماعية واالقتصادية والفكرية والعالقات  (البعد الثقافي :2

 اإلنسانية ، ومن ادلمكن أن تكون سلتلفة سباما حىت لو كانت ادلسافات اجلغرافية قريبة بُت البلدين.

أالم للمتعلمُت من ناحية أصلها ، وىذا يقاس ببعد اللغة ادلتعلمة أو قرهبا بالنسبة إىل اللغة ( البعد اللغوي : 3

لكن من ادلمكن أن تكون اختالفات سلتلفة يف ادلفردات ، القواعد ، اخلطابة .......إخل فليس ىناك ترابط بيم 

 اللغة .
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بعدا أخر ، وىو البعد النفسي ، يعٍت أن اللذين يتعلمون اللغة األجنبية تكون  (Defays،2003)وقد أضافت 

 و عالقات شخصية مع الناطقُت األصليُت للغة .لديهم دوافع خاصة أ

  _األسباب التي تجعلنا نتعلم اللغة األجنبية :2

 ىناك العديد من األسباب ذبعلنا ضلب أن يتعلم األطفال اللغة األجنبية  (Vanthier،2009حسب ما أشار )

فسيمكنو تعلم اللغات فاكتساب اللغات يساعد على التواصل اإلنساين ،  ـ  تفتح الطفل على العالم :1

 التواصل مع العامل بالرغم من وجود اختالفات .

سبكنو من التصرف مع األخر وتساعده على التواصل الشفوي والكتايب ، فهي  ـ إن تعليم لغة أجنبية للطفل:2

 زبدمو كثَتا كما زبدمو لغتو األم.

اإلحساس والتفكَت بلغتو األم مث يبدأ يقارهنا  ىنا جيب عليو أن يتعود على ـ تطوير إدراك ما وراء اللغة للطفل :3

 باللغة ادلتعلمة .

 أشارت أن اإلنسان البالغ خيتار بان يتعلم لغة أجنبية بإرادتو فهو يتعلمها ألسباب : (Talgliante،2006أما )

كالرغبة يف توسيع الثقافة العامة ، أو قراءة   عادة البالغون لديهم دوافع قوية لتعم لغة جانبية تعود عليهم بالفائدة ،

 كتب بلغات أخرى ، أو إحياء معلومات سابقة .

مليون( شخص يف مجيع أضلاء 80ىي إحدى اللغات الرمسية اليت يتكلم هبا ضلو )_تعريف اللغة الفرنسية :3

ون ( شخص آخرين كلغة ملي200مليون( شخص كلغة رمسية ثانية ،و) 190العامل كلغة رمسية أساسية ، وحوايل )

 مكتسبة ، وىي اللغة الوحيدة ادلوجودة يف القارات اخلمسة جبانب اللغة االصلليزية .
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تنحدر اللغة الفرنسية من اللغة الالتينية ، مثل اللغات العادلية األخرى ، كما أهنا تأثرت يف تطورىا باللغات    

 السلتية وىي فرع من عائلة اللغات اذلندية األوروبية.

حرف(، وتكتب من اليسار إىل اليمُت ، زبتلف األجبدية الفرنسية عن 26اللغة الفرنسية ربتوي على )    

 وتلك اإلضافات تغَت نطق احلروف .    e" مثل حرف accentاالصلليزية لبعض احلروف ادلضافة "

. ربتوي الفرنسية الكثَت  eوأuتشمل اللغة الفرنسية بعض األحرف اليت ليس ذلا مقابل يف اللغة العربية مثل    

 .w , t, s , p , zمن احلروف الساكنة فإذا أتت يف أخر الكلمة ال تنطق مثل :

إىل إن اللغة الفرنسية ربتل ادلرتبة الثانية من اللغات ادلعلمة عادليا  (Abdou diof 1997أشارباإلضافة فقد    

الدولية ، كذلك ىي لغة عمل يف منظمة األمم ادلتحدة واللغة وإهنا ىي اللغة ادلستعملة بعد االصلليزية يف ادلنظمات 

الرمسية ذلا مع مخس لغات أخرى ، كذلك ىي لغة عمل يف االرباد األورويب ، واللغة الفرنسية باإلضافة إىل كوهنا 

لغة تواصل ىي لغة ذات  قيمة ألهنا مرتبط بالدفاع عن حقوق اإلنسان والتسامح واإلنسانية ، فهي لغة 

ؤسسات الغَت احلكومية  كالصليب األمحر ، أطباء بال حدود ، أطباء العامل وزلامون بال حدود ، وىي اللغة ادل

 الوحيدة ادلستعملة يف زلكمة العدل الدولية .

للغة الفرنسية أمهية يف كثَت من الدول ، واليت ربفز على تعلمها شاهنا شان  _أىمية تعلم اللغة الفرنسية :4

 اللغات األجنبية األخرى ، من بُت األسباب اليت ربفز على تعلمها نذكر منها باختصار : 

 على ادلستوى العامل يف االنتشار . 11ـ اللغة الفرنسية ربتل ادلركز رقم 

  .دولة يف العامل33ـ اللغة الرمسية ل 

 مليون شخص  75ـ ىي اللغة األم ل

 ـ ربتل اللغة الفرنسية ادلركز الثاين عادليا من حيث التدريس بعد االصلليزية .



 

 

37 

 كلمة اصلليزية ترجع أصلها للغة الفرنسية .  20000ـ أكثر من 

 مليون سائح يف السنة .60ـ فرنسا إحدى الدول اليت يقصدىا عدد كبَت من السواح  سنويا حوايل 

 _الهدف من تعلم اللغة الفرنسية :5

كان ومزال دور ادلدرسة والعلمية التعليمية ىو ترسيخ وضمان الوظيفة الًتبوية االجتماعية وعليو فالتحكم يف لغة 

 أو لغتُت أجنيتُت على األقل ضرورة يتطلبها 

فة .االنفتاح على العامل ووسيلة للوصول للمعرفة والتبادل الفكري مع الثقافات ادلختل  

 فعليو فتعلم اللغة الفرنسية ىو وسيلة  اتصال مع الفكر العادلي قصد اإلثراء مع احلفاظ على اذلوية و القيم.

يتكلم( زيادة على -ىدف تعليم اللغة الفرنسية ىو تطوير قدرات الفرد على االتصال و التفاعل التعبَتي)يستمع

 الكتايب )قراءة ـكتابة(دبا يتناسب وتطوره ادلعريف .

_تطور مناىج اللغة الفرنسية :6    

عرفها )على أهنا عبارة عن مواد تعليمية )الكتب ـ ادلواد ادلساعدة مثل :دليل ادلعلم ـ دفًت التمارين     المنهاج : 

 كلمة منهاج تشَت إىل رلموعة موحدة من الطرق اليت بواسطتها يتم تنفيذ قواعد وأسس دلنهجية معينة 

Les methodes traditionnellesالمناىج1   التقليدية_  

   )  Boyer butazeqch 1990)  ) Tagliante2006) 

كانت موجودة ىذه ادلناىج منذ القرن السادس عشر ولكن مت تبنيها يف القرن الثامن عشر اعتمدت على القراءة   

   وترمجة النصوص األدبية للغة ادلتعلمة .

Les methodes  directes2_المناىج  المباشرة 
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كان ظهورىا مع مطاع القرن العشرين ، حيث جاءت لتعكس ادلناىج التقليدية فهي كانت تعتمد على تعليم 

 مفردات اللغة األجنبية دون احلاجة للغة األم .

كان اذلدف منها وصول ادلتعلم إىل التفكَت باللغة األجنبية يف أسرع وقت ، حيث ميزة ىذا ادلنهج سبثلت يف 

ية دون ادلرور إىل صورهتا الكتابية ، فهي كانت تثبت ما مت تعلمو شفهيا تويل األمهية إىل استعمال اللغة الشفه

 اللفظ مث إىل الكتابة . 

أما بالنسبة للقاعدة فهي يتم التوصل إليها من قبل الطالب بنفسو بدال من شرحها ، بالرغم من كل ىذا يعترب 

.ىذا ادلنهج  فقَتا نسبيا بالنسبة للمناىج األخرى   

Les methodes orales : المناىج3  الشفهية_  

كانت موجودة يف اخلمسينيات حيث كانت هتدف إىل التواصل عن طريق اللغة األجنبية ، فهي أعطت األولوية 

 للشفهية اليت ترتكز على القواعد .

Les methodes audio visuelles : 4)المناىج السمعية البصرية 

بعد احلرب العادلية الثانية قام رلموعة من الباحثُت اللغويُت جبهود كبَتة من إجياد طريقة لنشر اللغة الفرنسية 

باعتبارىا لغة أجنبية ،وىذا بعد أن كانت اللغة أجنبية تعترب لغة للتواصل العادلي ،فقد قسموا الفرنسية إىل قسمُت 

 أساسيُت :

كلمة        1475ـ الفرنسية األساسية من الدرجة األوىل وتضم   

كلمة .1609ـ الفرنسية األساسية من الدرجة الثانية وتضم   

Sgav:المناىج البصرية السمعية 
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كان انتشارىا يف هناية الستينات وبداية السبعينات ، وكانت تعتمد بشكل كبَت على استعمال الصوت مع الصورة 

من اجل فهم واستيعاب الرسالة الثابتة ، وىذا   

Approche communicative: المنحنى التواصلي 

   ) Tagliante،2006)  أشارت 

ان تركيز ىذا ادلنحٌت يصب على احتياجات الطالب ، فادلتعلم جيب ان يتقن ادلهارات لكي يتقن اللغة ، فهذا 

 ادلنحٍت يؤخذ بعُت االعتبار البعد اللغوي والغَت اللغوي  .

Approhe actionnelle  6) المنحنى التفاعلي 

ىذا ادلنحٌت يأخذ بعُت االعتبار القدرات العقلية واالنفعالية للطالب إضافة انو كائن اجتماعي مهمتو اصلاز مهام 

ضمن الظروف بيئية ،فادلهام اليت يقوم هبا ادلتعلم تطور مهارتو االتصالية خاصة متحديا هبذا الظروف والعوائق ، 

كان ادلنحٌت سلتلف عن غَته .  ذلذا  

 الخالصة:

تعترب اللغة الفرنسية من أكثر اللغات انتشارا واستخداما يف العامل وىي لغة أجنبية بالنسبة جملتمعنا فهي تساعد 
 على التواصل باآلخرين واالنفتاح على الثقافات اخلارجية وىي زبدمنا كما زبدمنا اللغة األم
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 الرابع: الفصل
اإلجراءات المنهجية 

 للدراسة الميدانية
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 أوال : الدراسة االستطالعية :

تعترب الدراسة االستطالعية مرحلة ىامة يف البحث العلمي، نظرا الرتباطها ادلباشر بادليدان، فهي تعد أول خطوة   

ادلتوفرة، باإلضافة إىل أهنا تسمح يلجأ إليها الباحث للتعرف على ميدان حبثو وعلى الظروف واإلمكانيات 

بالتعرف على ادلشكالت اليت ديكن أن تظهر قبل القيام بالدراسة التطبيقية يف ما ديكن من حل ىذه ادلشكالت 

 الغَت متوقعة يف ىذه ادلرحلة من الدراسة فيما بعد.

  / أىداف الدراسة االستطالعية :1

 قيق األىداف التالية :تسعى الدراسة االستطالعية يف ىذا البحث إىل رب

 .اخلصائص السيكومًتية  التأكد من -

 االطالع على ميدان البحث والصعوبات اليت ديكن أن تواجو الباحث يف إجراء البحث بصورتو النهائية . -

 عتمادىا كأداة للدراسة األساسية للبحث .الالسيكومًتية ، وذلك  بناء األداة و التأكد من خصائصها -

 /المجال الجغرافي والزماني:2

 : المجال الجغرافيأ/ 

 مدرسة من مدارس سيدي خلضر و عشعاشة )والية مستغاًل(.28مت إجراء الدراسة االستطالعية ب

 ب/ زمان ومدة الدراسة االستطالعية :

 . 2017أفريل  16إىل غاية  2017أفريل  05امتدت مدة الدراسة االستطالعية من تاريخ 
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 الدراسة االستطالعية ومواصفاتها :/ عينة 3

يعترب استخدام العينة من األمور الشائعة يف رلال البحوث والدراسات العلمية، حيث قام الباحث باختيار العينة 

أستاذا للجنسُت يف مادة اللغة الفرنسية بوالية مستغاًل، يتميزون  34مدرسة متكونة من  28بطريقة عشوائية يف 

  باخلصائص التالية :

  المقاطعةمن حيث : 

 ( يبن توزيع عينة الدراسة االستطالعية للمدارس حسب المقاطعتين01الجدول رقم )

 المجمـــــــــــــــوع عشعاشة سيدي لخضر      المقاطعة

 31 12 19 العـــــــــــــــــــدد

 100% %38370 % 61329 النسبة المئوية

( أن غالبية عينة الدراسة االستطالعية)األساتذة( ينتمون إىل مقاطعة سيدي 01من خالل اجلدول رقم ) يتضح

 يف حُت بلغت نسبة األساتذة ادلنتمون إىل مقاطعة عشعاشة  % 61.29خلضر حيث بلغت نسبتهم 

38370 %. 

 تغير الجنس ( يبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب م02الجدول رقم ) من حيث الجنس:

 المجــــــــــموع إنـــــــــــــــــــــاث ذكـــــــــــــــور الجنــــــــــــــــس

 31 22 09 العــــــــــــــــــدد

 %100 % 70.96 %29303 النسبة المئوية

أكرب من  (%70396أنثى بنسبة 22( أن عدد إناث عينة الدراسة االستطالعية )02يتضح من اجلدول رقم )   

 ( %29303ذكراً بنسبة  9عدد الذكور فيها )
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 / أدوات الدراسة االستطالعية :4

 : مقياس اتجاىات األساتذة :1

  يهدف ادلقياس إىل التعرف على اذباىات األساتذة ضلو صعوبات تعلم اللغة  المقياس:الهدف من

 الفرنسية

 :ى ثالثة أبعاد ، موضحة يف اجلدول ( عبارة موزعة عل39مشل ىذا ادلقياس على ) محتوى المقياس

 التايل:

 ( يوضح توزيع فقرات مقياس صعوبات تعلم اللغة الفرنسية حسب أبعاده:03جدول رقم )

 الفقرات -عنوان األبعاد األبعاد

وصعوبات تعلم اللغة  األستاذ البعد األول

  الفرنسية

1_2_3_4_13_15_16_17_22 

_23_24_25_32_33_39 

وصعوبات تعلم اللغة  ادلتعلم البعد الثاين

 الفرنسية

5_6_7_11_12_18_19_30_34_35_36 

وصعوبات تعلم  ادلادة التعليمية البعد الثالث

 اللغة الفرنسية

8_9_10_14_20_21_26_27_28_31_37 

38 

 

 كيفية تصحيح المقياس:

 5الدرجات على كل فقرة من  يتم تصحيح ادلقياس من خالل إعطاء الدرجات لكل البدائل، حيث تًتواح

 يف حالة الفقرات اإلجيابية وعكس ذلك بالنسبة للفقرات السلبية، كما ىو موضح يف اجلدول اآليت: 1إىل 
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 ( يوضح توزيع الدرجات على فقرات مقياس صعوبات التعلم للغة الفرنسية :04الجدول رقم)

 أرفض بشدة أرفض زلايد  أوافق أوافق بشدة 

 1 2 3 4 5 ادلوجبة الفقرات 

 5 4 3 2 1 الفقرات السالبة

 / الخصائص السيكومترية لألدوات:5

: لتحقيق من أداة الدراسة قام الباحث بعرضها عشوائيا على ثالثة أساتذة زلكمُت من  صدق المحكمينأ_

ذوي االختصاص يف رلال علم النفس وكذا مفتش الًتبية و التعليم االبتدائي للغة الفرنسية و مدير مدرسة ابتدائية  

،لتحكيمها من حيث مالئمة ( 1رقم  كان زبصصو فيما سبق اللغة الفرنسية )أنظر قائمة احملكمُت يف ادللحق

 ض الدراسة ، ومدى صحتها اللغوية.الفقرات ألغرا

يوضح نسبة القبول من طرف األساتذة المحكمين لفقرات اتجاىات األساتذة حول ( 5جدول رقم )

 : صعوبات تعلم اللغة الفرنسية

 نسبة القبول رقم الفقرة نسبة القبول رقم الفقرة  نسبة القبول رقم الفقرة

15 80% 35 100% 6 100% 

23 100% 30 60% 19 60% 

2 60% 34 40% 18 40% 

16 100% 5 60% 36 100% 
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1 60% 11 60% 7 60% 

24 40% 29% 80% 26 40% 

3 60% 12 60% 10 60% 

39 100% 13 40% 27 100% 

32 80% 22 20% 9 60% 

33 100 4 60% 37 100% 

25 40% 17 80% 14 60% 

8 100% 31 80% 28 100% 

21 100% 38 80% 20 60% 

 

( أمجعوا على وضع التعليمة، وأن بدائل األجوبة مناسبة، وعدد الفقرات كافية يف حُت 5من خالل اجلدول رقم)

تقيس  أشار واىل بعض التعديالت والتصحيحات اللغوية فيما خيص بعض الفقرات، وحذف بعض الفقرات اليت ال

ما ىو مراد قياسو من ىذه الدراسة واجلدول ادلوايل يوضح مالحظات األساتذة احملكمُت من حيث وضوح 

 التعليمة، وبدائل األجوبة، وعدد الفقرات وزلتواىا. 
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 ( يوضح مالحظات األساتذة المحكمين المختصين في علم النفس وذوي االختصاص. 6جدول رقم )

 مالحظة األساتذة احملكمُت احملكمُتعدد  طبيعة التحكيم

 واضحة  5 التعليمة

 مناسبة 5 بدائل األجوبة

 كافية 5 عدد الفقرات 

إجراء بعض التعديالت والتصحيحات  5 زلتوى الفقرات

 اللغوية على الفقرات

( يوضح توزيع فقرات االستبيان حسب أبعاده لمقياس اتجاىات األساتذة لصعوبات تعلم 7جدول رقم )

 اللغة الفرنسية :

 الفقرات عنوان األبعاد األبعاد

 10_19-17-18-4-12-5_16_11  وصعوبات تعلم اللغة الفرنسية األستاذ البعد األول

 13-2-1-9-21-3- وصعوبات تعلم اللغة الفرنسية ادلتعلم البعد الثاني

 8-7-15-6-14-23-22-20 وصعوبات تعلم اللغة الفرنسية ادلادة التعليمية البعد الثالث

( 04( ألوافق بشدة، والدرجة )05يف إحدى البدائل، ويصحح دبنح الدرجة )× اإلجابة عليو بوضع عالمة  يتم

( أرفض بشدة، للعبارات اإلجيابية، والعكس 01( أرفض، والدرجة )02( زلايد، والدرجة )03أوافق، والدرجة )

 صحيح إذا كانت العبارات سلبية.
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 * صدق االتساق الداخلي :ب

دلقياس صعوبات تعلم "بيرسون" من أجل التأكد من صدق األداة اعتمد الباحث على حساب معامل االرتباط 

بُت كل بعد "بيرسون" اللغة الفرنسية بُت درجة كل فقرة والبعد اليت تنتمي إليو، ومن مث حساب معامل االرتباط 

وىذا ما موضح  spss 20العلوم االجتماعية  والدرجة الكلية ، معتمد يف ذلك على برنامج احلزمة اإلحصائية يف

 يف اجلداول التالية :

( يوضح معامل االرتباط بيرسون بين البعد األول )صعوبات التعلم اللغة الفرنسية التي تخص 8جدول رقم )

 األستاذ( وفقراتو :

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم فقرات البعد األول

 دالة إحصائيا 0.01 0.444 15

 غَت دالة إحصائيا 0.233 23

 دالة إحصائيا 0.01 0.718 2

 دالة إحصائيا 0.01 0.563 16

 غَت دالة إحصائيا 0.277 1

 غَت دالة إحصائيا 0.237 24

 دالة إحصائيا 0.01 0.743 3
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 دالة إحصائيا 0.01 0.565  39

 دالة إحصائيا 0.01 0.639 32

 غَت دالة إحصائيا 0.015_ 33

 دالة إحصائيا 0.01 0.615 25

 دالة إحصائيا 0.01 0.321  17

 غَت دالة إحصائيا 0.060_ 4

 دالة إحصائيا 0.01 0.706 22

 غَت دالة إحصائيا 0.231 13

يف صعوبات تعلم  ( أن معامل االرتباط بُت فقرات البعد األول )دور االستاذ7يتبُت من خالل اجلدول رقم )

( ، وىذا ما يعرب على وجود اتساق 0.01(منها دالة عند مستوى الداللة اإلحصائية )9اللغة الفرنسية( تسعة )

 داخلي بُت درجات البعد األول والفقرات اليت تنتمي إليو أما الفقرات األخرى الغَت دالة فقد حذفت.

البعد الثاني )صعوبات التعلم اللغة الفرنسية التي تخص بين معامل االرتباط بيرسون ( يوضح 9جدول رقم )

 المتعلم( وفقراتو :

 مستوى الداللة معامالت اإلرتباط فقرات البعد الثاين

 غَت دالة إحصائيا 192. 0_ 12

 دالة إحصائيا 0.01 0.511 29
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 غَت دالة إحصائيا 0.199 11

 غَت دالة إحصائيا 0.166 5

 إحصائيا دالة 0.01 0.550 34

 دالة إحصائيا 0.01 0.482 30

 دالة إحصائيا 0.01 0.502 35

 غَت دالة إحصائيا 0.323 6

 غَت دالة إحصائيا 0.116 19

 غَت دالة إحصائيا 0.442 18

 غَت دالة إحصائيا 0.030 36

 دالة إحصائيا 0.01 0.706 7

( أن معامل االرتباط بُت فقرات البعد الثاين )ادلتعلم وصعوبات التعلم للغة الفرنسية( 8من خالل اجلدول رقم ) يتبُت

 (، 0.01( منها دالة عند مستوى الداللة اإلحصائية )6ستة)

 وبالتايل ىذا ما يعرب على وجود اتساق بُت معظم درجات الفقرات والبعد الذي تنتمي إليو 

( يوضح معامل االرتباط بيرسون بين البعد الثالث )صعوبات التعلم اللغة الفرنسية التي تخص 10جدول رقم )

 المادة التعليمية( وفقراتو:

 مستوى الداللة معامالت اإلرتباط فقرات البعد الثالث

 غَت دالة إحصائيا 0.343 26

 غَت دالة إحصائيا 0.700 10
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 غَت دالة إحصائيا 0.270 27

 دالة إحصائيا 0.05 0.377 9

 غَت دالة إحصائيا 0.055 37

 دالة إحصائيا 0.01 0.540 14

 دالة إحصائيا 0.01 0.551 8

 دالة إحصائيا 0.01 0.611 31

 دالة إحصائيا 0.01 0.443 38

 دالة إحصائيا 0.01 0.609 28

 دالة إحصائيا 0.01 0.611 21

 دالة إحصائيا 0.01 0.596 20

( 20-21-28-38-31-8-14-9( أن معامل االرتباط بُت درجة الفقرات )9من خالل اجلدول رقم ) يتبُت

(، أما فيما خيص الفقرات رقم 0.01( دالة عند مستوى الداللة )0.611-0.377الذي يًتاوح ما بُت )

 ( على التوايل فهي غَت دالة إحصائيا،270. 0_0.122_0.343( كان معامل ارتباطها )37_10_26)

 وبالتايل ىناك اتساق داخلي كبَت يف أغلب األحيان بُت سلتلف درجات الفقرات والبعد الذي تنتمي إليو .

 ( يوضح معامل االرتباط بيرسون بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس:  11جدول رقم )

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد ادلقياس

التعلم اللغة الفرنسية اليت زبص األستاذ صعوبات  دالة إحصائيا 0.01 0.817 

 دالة إحصائيا 0.01 0.648 صعوبات التعلم اللغة الفرنسية اليت زبص ادلتعلم
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 دالة إحصائيا 0.01 0.481 صعوبات التعلم اللغة الفرنسية اليت زبص ادلادة

درجات األبعاد الثالثة و ادلقياس ككل دالة عند مستوى ( تبُت أن معامالت االرتباط بُت 10من خالل اجلدول )

( وعليو ديكن القول أن ىناك اتساق داخلي بُت 0.817-0.481( حيث تراوحت )0301الداللة اإلحصائية )

 سلتلف درجات األبعاد و الدرجة الكلية للمقياس.

ساسية وىي كاأليت يف اجلدول بعد ربكيم ادلقياس خلص الباحث على استمارة زلكمة لتطبيقها يف الدراسة األ

 ادلوايل:

 لمقياس اتجاىات األساتذة لصعوبات تعلم اللغة الفرنسية * الثبات

للغة الفرنسية يف التعليم  أستاذ 31على عينة استطالعية قوامها  ومت تطبيق التأكد من صدق وثبات ادلقياس بعد 

 كما يلي:"ألفالكرومباخ" ، اعتمد الباحث يف حساب الثبات على طريقة معامل االرتباط  االبتدائي

 ( يوضح نتائج حساب معامل ألفاكرومباخ:12الجدول رقم )

 معامل ألفاكرومباخ عدد البنود

39 0.687 

 

وىي قيمة تدل على درجة 0.687( أن قيمة معامل ألفا كرومباخ، بلغت 11يالحظ  من خالل اجلدول رقم )

 عالية وكافية من الصدق والثبات شلا يسمح لنا بتطبيقها يف الدراسة األساسية . 

 ثانيا: الدراسة األساسية: 
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التحقق من مصداقية األدوات وثباهتا وذلك من خالل الدراسة االستطالعية مت التطرق إىل الدراسة األساسية  بعد

 من أجل التحقق من الفرضيات ادلصاغة يف البحث.

ويف ىذه الدراسة اليت تدور حول "اذباىات أساتذة التعليم االبتدائي حول / منهج الدراسة األساسية: 1

الفرنسية" لقد استعان الباحث هبذا ادلنهج بغية وصف الظاىرة وكشف جوانبها، ومنو صعوبات تعلم اللغة 

 اخلروج بالنتائج العلمية اليت قد يستفاد منها مستقبال.

ذبدر اإلشارة إىل أن ادلنهج الوصفي يهدف كخطوة أوىل إىل مجع بيانات كافية ودقيقة عن ظاىرة وربليل ما مت 

ية كخطوة ثانية، وتؤدي إىل التعرف على العوامل ادلؤثرة على الظاىرة كخطوة مجعو من بيانات بطريقة موضوع

 ثالثة.

 / المجال الجغرافي والزماني للدراسة األساسية :2

 : المجال الجغرافيأ/ 

 ( دبقاطعيت عشعاشة و سيدي خلضر) والية مستغاًل(. 54مت إجراء الدراسة األساسية بأربعة و مخسون مدرسة )

 الدراسة األساسية : ب/ زمان ومدة

 . 2017ماي 10إىل غاية  2017أفريل 25امتدت مدة الدراسة األساسية ابتداء من تاريخ 

 / مجتمع الدراسة األساسية :3

رلتمع البحث عن رلموعة من األفراد أو الوحدات، تشًتك فيما بينها يف صفة متغَتة أو أكثر، حيث  يعترب 

 أستاذ دبقاطعة سيدي خلضر وعشعاشة والية مستغاًل . 120ايل يتمثل رلتمع الدراسة األساسية يف حو 
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 / عينة الدراسة األساسية ومواصفاتها:4

اللغة اعطيت الساتذة  استمارة  70أستاذا اسًتجعت من بُت  61مشلت عينة الدراسة األساسية علي  

 :الفرنسية للتعليم االبتدائي  

 الدراسة األساسية وفقا للجنس :(: مواصفات عينة 13جدول رقم) من حيث الجنس :

 المجــــــــــــــــموع إنـــــــــــــــــــــاث ذكـــــــــــــــور الجنــــــــــــــــس

 61 48 13 العــــــــــــــــــدد

 %100 % 78.68  % 21.31 النسبة المئوية

( أكرب من نسبة الذكور اليت تقدر %78.68( أن نسبة اإلناث اليت تقدر ب )12يتضح من خالل اجلدول رقم)

 ( . % 21.31ب )

 من حيث المقاطعة:

 (: مواصفات عينة الدراسة األساسية وفقا للمقاطعة :14جدول رقم)

 النسبة المئوية العـــــــــــــــــــــــــدد المتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة

 50% 35 سيدي خلضر

 50% 35 عشعاشة

 %100 70 ادلـجــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

متساوية، حيث قاطعتُت ( أن نسب أفراد عينة الدراسة ادلأخوذة من ادل13يالحظ من خالل اجلدول رقم )

 .لكل  مقاطعة(50%قدرت بنسبة)
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  / أدوات الدراسة:5

 _مقياس اتجاىات األساتذة :1

السيكومًتية لألداة، مت وضعها يف صورهتا النهائية، حيث حيتوي ادلقياس على ثالثة بعد حساب اخلصائص 

 أبعاد، كل بعد موزع إىل فقرات تنتمي إليو.

 / األساليب اإلحصائية المستخدمة لمعالجة بيانات الدراسة:6

 : رلموعة من األساليب اإلحصائية وىي 20رقم  spssاستخدم الباحث برنامج احلزمة اإلحصائية 

 أــــ األسلوب اإلحصائي ادلتمثل يف التكرارات والنسب ادلئوية لعرض خصائص العينة.

  x 100عدد التكرارات النسبة ادلئوية = 

 عدد العينة                      

 _ ادلتوسط احلسايب ب

 سون لدراسة العالقة بُت ادلتغَتين.َت معامل االرتباط ب-ج

 جملموعتُت مستقلتُت.   ((T- Testاختبار )ت( ،  -د

 لدارسة الفروق بُت اجملموعات . ANOVAربليل التباين األحادي  -ه

 ويف الفصل الثاين سنقوم بعرض النتائج
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 الفصل الخامس:
 عرض نتائج الفرضيات
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 عرض نتائج الفرضية الفرعية األولى :

اللغة الفرنسية من وجهة نظر األساتذة ترجع دلتغَت  توجد فروق  ذات داللة إحصائية يف تعلم نص الفرضية :

 والختبار صحة ىذه الفرضية مت استخدام اختبار ت لعينتُت مستقلتُت اجلنس.

( ويمثل الفرق بين متوسطي درجات صعوبات تعلم اللغة الفرنسية حسب وجهة نظر 15والجدول رقم )

 األساتذة بين الجنسين ذكور وإناث. 

  sig ت االضلراف ادلتوسط العدد اجلنس

 غَت دال 0.548 0.672 6.10 57.37 29 ذكور 

 5.56 56.37 32 إناث 0.05

،   0.05) أكرب من مستوى الداللة )  sig (0.548)( يتنب أن القيمة اإلحصائية 16من خالل جدول رقم)

 (. 56.37) ومتوسط اإلناث(57.37) علما أن متوسط الذكور

 الفرعية الثانية:عرض نتائج الفرضية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر األساتذة ترجع دلتغَت  نص الفرضية :

 والختبار ىذه الفرضية مت استخدام ربليل التباين أحادي. ادلؤىل العلمي

األساتذة تبعا  ( يمثل دالالت الفروق بين صعوبات تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر16جدول رقم )

 لمتغير المؤىل العلمي.
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 sig ف متوسط درجة احلرية رلموع 

 0.112 2.089 31.892 57 1817.816 داخل اجملموعة

61. 66 3 199.856 بُت اجملموعة

 60 2017,26 اجملموع 9

عند درجة ( 0.05( أكرب من مستوى الداللة )0,112) sig( يتضح لنا أن قيمة 17من خالل اجلدول رقم )

 .( بُت اجملموعات وداخل اجملموعات3و57احلرية )

 عرض نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر األساتذة ترجع دلتغَت  نص الفرضية :

 والختبار ىذه الفرضية مت استخدام ربليل التباين أحادي. سنوات اخلربة.

( يمثل دالالت الفروق بين صعوبات تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر األساتذة تبعا 17ل رقم )جدو 

 لمتغير  سنوات الخبرة.

 sig ف متوسط درجة احلرية رلموع 

86. 5 27.048 57 1541.743 داخل اجملموعة

5 

0.001 

 158.643 3 475.929 بُت اجملموعة

67. 2017 اجملموع

2 

60 
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( عند درجة 0.05( اقل من مستوى الداللة )0.001) sig( يتضح لنا أن قيمة 18اجلدول رقم )من خالل 

 .(  وىي دالة إحصائيا أي توجد فروق يف اجملموعات3و57احلرية )

 عرض نتائج الفرضية العامة:

زبص كل من ) األستاذ و ادلتعلم و  من وجهة  نظر األساتذة ىناك  تفاوت يف تعلم اللغة الفرنسيةنص الفرضية :

 حىت ادلادة التعليمية(

حساب ادلتوسط احلسايب لصعوبات تعلم اللغة الفرنسية  من أجل عرض نتائج الفرضية األوىل مت االعتماد على 

 ، كما ىو موضح يف اجلدول التايل :واليت زبص كل بعد من األبعاد الثالثة 

 لصعوبات تعلم اللغة الفرنسية لكل بعد : ( يوضح المتوسط الحسابي18جدول رقم )

 ادلادة التعليمية ادلتعلم األستاذ 

 19.21 15.19 22.44 ادلتوسط احلسايب

 

( أما 22344ادلتوسط احلسايب لألستاذ اكرب من البعدين اآلخرين ) ( أن15يتضح لنا من خالل اجلدول رقم )

 (.15319(و ادلتعلم ب )19321 ادلادة التعليمية فمتوسط الصعوبات فيها كان )

بعد عرض نتائج الفرضيات الفرعية والعامة، تطرق الباحث يف ىذا الفصل إىل ربليل النتائج ومناقشة الفرضيات 

 مع توظيف األدلة والرباىُت من خالل الدراسات السابقة .
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 الفصل السادس:

عرض النتائج و مناقشة 

 الفرضيات
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توجد فروق  ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة اليت تنص بأن  األولى:نتائج الفرضية الفرعية 

 نظر األساتذة ترجع دلتغَت اجلنس.

( اليت تظهر أن القيمة االحتمالية 16ادلوضحة يف اجلدول رقم ) األوىلمن خالل عرض نتائج الفرضية الفرعية 

sig وعليو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بُت   0.05) أكرب من مستوى الداللة )  (0.548) تساوي

اجلنسُت)ذكور، إناث( يف صعوبات تعلم اللغة الفرنسية حسب وجهة  نظر األساتذة ،  ومن ىذا ادلنطلق نرفض 

الفرضية القائلة بأنو توجد فروق  ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر األساتذة ترجع دلتغَت 

س ، ونقبل الفرضية الصفرية القائلة  ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة اجلن

 نظر األساتذة ترجع دلتغَت اجلنس

فلهم  ذكرا أم أنثىوديكن تفسَت ذلك يف كون  أن جنس األستاذ ال يؤثر يف تعلم ادلتعلم أي سواء كان األستاذ 

بل أن ادلتعلم لو القابلية يف التعلم مع اجلنسُت باختالفهما وىذا ما تعارض مع  نفس التعلم و درجة الصعوبة 

( بأن جنس األستاذ لو قدر و درجة يف صعوبات تعلم اللغة الفرنسية حيث يفضل 67، 2011دراسة )منار،

اذ لو دور (اليت تقول أن جنس األست70، 2006ادلتعلمُت اإلناث أكثر من الرجال. ويتوافق مع دراسة )أماين ،

 يف درجة صعوبات تعلم اللغة األجنبية يف الصف. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر اليت تنص  نتائج الفرضية الفرعية الثانية:

 األساتذة ترجع دلتغَت ادلؤىل العلمي

sig (0,112 )( يتضح لنا أن قيمة 17رقم )اجلدول عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية ادلبينة يف من خالل  

( بُت اجملموعات وداخل اجملموعات ، وبالتايل ال 3و57( عند درجة احلرية )0.05أكرب من مستوى الداللة )

 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر األساتذة ترجع دلتغَت ادلؤىل العلمي
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بديل الذي يقول توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر وبالتايل نرفض الفرض ال .

األساتذة ترجع دلتغَت ادلؤىل العلمي ونقبل الفرض الصفري اليت تنص بأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 

 تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر األساتذة ترجع دلتغَت ادلؤىل العلمي

َت ذلك يف كون أن ادلقرر الدراسي نفسو فهدا ال يشكل صعوبة حول تدريس اللغة األجنبية لألستاذ وديكن تفس

 (،71، 2011سواء أكان نفس ادلؤىل أو اختلف وىذا ما تؤكده منار يف دراستها)منار،

نسية من وجهة توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفر اليت تنص بأنو  نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:

 نظر األساتذة ترجع دلتغَت سنوات اخلربة.

sig (0.001 )( يتضح لنا أن قيمة 18)من خالل عرض نتائج الفرضية الفرعية الثالثة ادلوضحة يف اجلدول رقم 

(  وىي دالة إحصائيا أي توجد فروق يف اجملموعات، 3و57( عند درجة احلرية )0.05اقل من مستوى الداللة )

وبالتايل تتحقق الفرضية اليت تنص بأنو توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم اللغة الفرنسية من وجهة نظر 

 .األساتذة ترجع دلتغَت سنوات اخلربة

للغة الفرنسية من وجهة نظر وبالتايل تتحقق الفرضية اليت تنص بأنو توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم ا

 األساتذة ترجع دلتغَت سنوات اخلربة

وديكن تفسَت ذلك بأن خربة األستاذ ذلا دور يف صعوبات التعلم إذ ال ديكن أن  نساوي بُت أستاذ لو خربة و 

 (.75. 2006،أماين( وحىت )71، 2011أخر ليس لو خربة  وىذا ما توافق مع دراسة كل من)منار،

يف  صعوبات تعلم اللغة الفرنسية  من وجهة  نظر األساتذة  ىناك تفاوتان اليت تنص  العامة:: نتائج الفرضية

 )األساتذة و ادلتعلم وحىت ادلادة التعليمية( . كل من
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( اليت تظهر قيمة ادلتوسط احلسايب 15من خالل عرض نتائج الفرضية الفرعية األوىل ادلوضحة يف اجلدول رقم )

تليها ادلادة (22344)لثالثة واليت بينت أن الصعوبات تكمن بدرجة كربى عند األستاذ لكل بعد من األبعاد ا

(، شلا يدل يف قراءة وصفية من اجلدول ىناك صعوبات يف تعلم اللغة 15319(مث ادلتعلمُت)19321 )التعليمية

 الفرنسية زبص األستاذ و ادلتعلم وكذا ادلادة التعليمية من وجهة نظر األساتذة .

تفسَت ذلك يف كون أن األستاذ يتحمل القدر األكرب من ىذه الصعوبات كونو ادلتحكم يف العملية  وديكن

 (.66، 2011التعليمية التعليمية، وذلك دلا يوفره من تفاعل داخل احلجرة، ، وىذا ما اتفق مع دراسة )منار،



 

 

 خاتـــــــــــــــــــــــــــــمة

من خالل ما اطلعنا عليو ضمن ىدا البحث يتضح جليا مدى وجوب االىتمام بتعلم و اكتساب اللغة األجنبية 

األوىل )اللغة الفرنسية( ألهنا تعرب ذات أمهية وفائدة كبَتة على الفرد أوال واجملتمع ثاين والوطن على وجو العموم لذا 

الباحثُت و اخلرباء االىتمام وإعطاء القدر الكايف لتشخيص مواطن  وكذامُت بالتعليم الوطٍت وجب على القائ

النقص وإعطاء عالج ودعم كايف للرقي و النهوض هبا على أحسن األوجو ادلمكنة  وىذا لن يتجلى إال باالىتمام 

ية يف التعليم اجلزائري واختم قويل من هبا يف ادلراحل األوىل من التعليم واذكر على وجو اخلصوص ادلرحلة االبتدائ

 حفظ لغة قم امن شرىم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اقتراحات

 يف ضوء أىداف الدراسة ونتائجها فإن الباحث يوصي دبا يلي :

  وضع نظام فعال للحوافز وادلكافآت ادلادية وادلعنوية لتدريس اللغة الفرنسية، حيث ينعكس إجيابا على

 سلوك األساتذة و ادلتعلمُت وبالتايل تزداد القابلية لتعلم واالكتساب اجليد ذلا .

  ضرورة عدم التفريط يف األساتذة ذوي اخلربة دلا ذلم من دور يف إمناء تعلم واكتساب اللغة. 

  تشجيع على االىتمام بتعليم و اكتساب اللغة الفرنسية من قبل السلطات ادلعنية دلا فيها من فائدة وأمهية

 على اجملتمع و البالد يف التقدم و الرقي .

إجراء دراسات الحقة تستخدم مناىج حبث أخرى ومتغَتات أخرى يف سبيل زيادة وربسُت الرقي باللغة 
 )الفرنسية( .األجنبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع

(.في اإلرشاد الجماعي العالجي ،الطبعة االولى ،عمان .االردن :الدار 2000ــ العزة ،سعيد الحسني.)1

 العلمية للنشر و التوزيع .

 بَتوت : دار النهضة العربية.(.قراءات لعلم النفس و الفلسفة و االجتماع ، 1980ـ ـ عوض ، عباس زلمد. )2

 (.الدافعية لالصلاز ،القاىرة : دار غريب . 2000ـ زلمد خليفة ،عبد اللطيف. )3

 (.علم النفس ادلعريف مداخل و نظريات : دار النشر للجامعة ..2001ـ الزيات ،فتحي مصطفى. )4

ىات األبناء ضلو الدراسة و عالقتها بقيمهم و قيم أبائهم ، رسالة ماجستَت . (. اذبا1993ـ ىامل ،منصور .)5

 غَت منشورة ، وىران . 

 .9(. االذباه ضلو ادلرض النفسي  و عالجو ، رللة شبكة العلوم النفسية العربية ، العدد 2006ـ بركات ،زياد. )6

التنشئة كما يدركها الطالب بادلرحلة ادلتوسطة  ( . االذباىات الو الدية يف2009ـ فايز ال زلرز ،علي سعد . )7

 و الثانوية بالعامة ادلقدسة و عالقتها دبفهوم الذات ، مذكرة ماجستَت يف علم النفس جبامعة السعودية .



 

 

( . اذباىات الطلبة اجلامعة ضلو استخدام االنًتنت يف ربقيق التعلم الذايت مذكرة 2010ـ مسعود ،ـلويزة . )8

 دة ادلاسًت ، جبامعة باتنة .زبرج لنيل شها

( . اثر ادلعرفة ادلسبقة لألىداف التعليمية يف اذباىات التالميذ ضلو مادة 2002ـ زلي الدين ،عبد العزيز .)9

 العلوم الطبيعية و احلياة و ربصيلهم الدراسي ، مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاسًت جبامعة اجلزائر .

 النفس الًتبوي ، األردن مؤسسة الرسالة .  (.علم1997ـ نشواين ،عبد اجمليد. )10

 (. معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،بَتوت :مكتبة لبنان .1982ـ بدوري ، امحد ابراىيم .)11ـ

(.معجم ادلصطلحات احلديثة يف علم النفس و االجتماع و نظرية ادلعرفية 1971ـ احلجازي ، مسَت سعيد .)12

 العلمية . طبعة األوىل ، لبنان : دار الكتب

(. معجم علم النفس و الًتبية، طبعة األوىل ،مصر ، اذليئة العامة ، لشؤون 1984ـ السيد ،عبد العزيز .)13

 ادلطابع األمَتية .

(. معجم مصطلحات علم النفس،طبعة ثانية، اجلزائر :دار ىومة للطباعة و 2009ـ الوايف ن عبد الرمحان .)14

 النشر و التوزيع.

 (. أمناط الناس و شخصياهتم ، طبعة الثالثة .2004قي ،بولتون روبرت. )ـ ويلتون دور 15

 ( .علم النفس االجتماعي ، طبعة خامسة ، القاىرة : علم الكتب .1984ـ زىران ،حامد عبد السالم . )16

 ( .علم النفس االجتماعي ، طبعة األوىل ، عمان: دار الفكر .2000ادلعاطية ،خليل عبد الرمحان . ) ـ17

 (. ادلعتقدات و االذباىات ،القاىرة : دار الثقافة للنشر و التوزيع .1992ـ خليفة ،عبد اللطيف زلمد . )18

 (.  اجلديد يف تدريس العلوم ،القاىرة:مطبعة ادلعرفة .1997ـ عبد الوىاب ،سليم زلمد صابر و سعيد .)19
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 قائمة المالحـــــق

 (:     01ادللحق رقم )

 استمارة تحكيم استبيان االتجاىات   

 

يف علم النفس تعليمية العلوم ربت  يف إطار إجراء دراسة ميدانية ألجل ربضَت مذكرة زبرج لنيل شهادة ماسًت   
عنوان "اذباىات أساتذة التعليم االبتدائي ضلو صعوبات تعلم اللغة الفرنسية  دراسة ميدانية على رلموعة من 

  أساتذة ادلادة بوالية مستغاًل".

تعلم  نعرض عليكم سيدي سيديت ىذا االستبيان ادلخصص الذباىات أساتذة التعليم االبتدائي ضلو صعوبات    
 اللغة الفرنسية 

لذا نرجو من سيادتكم التكرم بإبداء رأيكم السديد ومقًتحاتكم بشان فقرات االستبيان فيما إذا كانت     
مناسبة أو غَت مناسبة، ومدى انتماء كل فقرة إىل البعد ادلخصص ذلا وخدمتها لو وبنائها اللغوي وأي اقًتاحات 

اف الدراسة، علما بان فقرات ىذه اإلستبانة تتبع  سلم مخاسي أو تعديالت تروهنا مناسبة لتحقيق أىد
 اإلجابة)موافق جدا،موافق،زلايد،أعارض ،أعارض جدا(.

 ىذا وتقبلوا منا جزيل الشكر وادلتنان وبارك اهلل فيكم.  

 

 األستاذة ادلشرفة:    الطالب :                                                                                   

 بن سعد فتحي                                                                                    د .عالق كردية

 

 

 



 

 

 ادلقياس:

أعارض 
 جدا

أوافق  أوافق زلايد أعارض
 جدا

 الرقم  البعد الفقرات

يواجو األستاذ صعوبة يف استخدام الوسائل التعليمية      
 ادلتنوعة أثناء تعليم اللغة الفرنسية

 األستاذ

1 

يواجو األستاذ صعوبة يف استخدامو لطريقة التعليم ادلناسبة       
 أثناء تعليم موضوعات اللغة الفرنسية

2 

 3 يواجو األستاذ صعوبة تعليم اللغة الفرنسية للمتعلمُت     
 4 ال يهتم األستاذ بإرشاد ادلتعلمُت إىل أفضل طرق التعلم     
عدم اىتمام األساتذة بتوضيح أىداف النص ادلقرر      

 للمتعلمُت
5 

قلة إدلام األساتذة بطرق تعليم النصوص األدبية للغة      
 الفرنسية

6 

عدم قدرة األساتذة على استثارة ادلتعلمُت ضلو موضوع      
 ادلقرر بشكل جيدالنص 

7 

األستاذ زلبوب من طرف ادلتعلمُت أكثر من األستاذة يف      
 تعليم اللغة الفرنسية

 

8 

 9 تكوين األساتذة يف ادلعهد أفضل من اجلامعة     
 عدم متابعة أعمال ادلتعلمُت يف البيت من طرف األولياء     

 ادلتعلم

10 
 11 العام يف قواعد اللغة الفرنسية ضعف مستوى ادلتعلمُت     
 12 عدم وجود رغبة لدى ادلتعلمُت يف تعلم مادة اللغة الفرنسية     
وقوع ادلتعلمُت يف دائرة الشك والتخمُت عند اإلجابة عن      

 األسئلة
13 

 14 ضعف احلصيلة اللغوية لدى ادلتعلمُت     
العقلي جيعل من الصعب عليهم استيعاب  مستوى ادلتعلمُت     

 وفهم النصوص يف ادلادة
 
15 

عدم خضوع بعض القواعد يف اللغة الفرنسية إىل قاعدة      
 ثابتة

ادلادة 
التعليمي

16 



 

 

 17 ة أىداف النص ادلقرر للمتعلمُت غَت واضحة     
 18 الكتاب ادلقرر أعلى من مستوى ادلتعلمُت     
 19 ادلطلوبة للتعلم كبَتة مقارنة بادلدة الزمنية للفصلادلادة      
 20 ادلنهاج ال يتالءم والثقافة ادلوجودة يف رلتمعنا     
 21 ال ربقق النصوص ادلقررة البناء الفكري واللغوي للمتعلم     
 22 ال تنسجم النصوص ادلقررة مع ميول ادلتعلمُت واحتياجاهتم      
 23 ادلقرر ال يعرض النص بطريقة مناسبة وواضحة الكتاب     

 

 (:01الملحق رقم)

 الوظيفة األستاذ احملكم الرقم

 أستاذ مساعد_أ_ جامعة مستغاًل عمار ادليلود 01

 أستاذة مساعدة_أ_ جامعة مستغاًل عباسة أمينة 02

 أستاذة زلاضرة_ب_ جامعة مستغاًل قوعيش مغنية 03

 و التعليم االبتدائي للغة الفرنسيةمفتش الًتبية  دواجي 04

 مدير مدرسة ابتدائية )أستاذ لغة فرنسية سابقا( بصغَت زلمد 05

  (:3ادللحق رقم )

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,687 39 

 

 

 

 

 



 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

ostad 61 22,4426 

motaalim 61 15,1967 

elmada 61 19,2131 

Valid N (listwise) 61  

 

 

 

Group Statistics 

 SEX N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

total 
HOMME 29 57,3793 6,10277 1,13326 

FAMME 32 56,3750 5,56342 ,98348 

 

 

 

ANOVA 

total 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 199,856 3 66,619 2,089 ,112 

Within Groups 1817,816 57 31,892   

Total 2017,672 60    

 

ANOVA 

total 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 475,929 3 158,643 5,865 ,001 

Within Groups 1541,743 57 27,048   

Total 2017,672 60    




