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 :مقدمة 
 وذلك بها واالرتقاء لتطويرها السعي محاوالت وزادت  المدرسية المناهج   االهتمام عظم

 وخاصة التأخر أو التطور حيث من المجتمع وضعية وبين وتطورها تقدمها بين طرديًا ربًطا
 في المدرسية المناهج دور تعاظم من عليه ترتب وما التكنولوجيا مجال في الهائلة الطفرة بعد

  عن الناجم الهائل التقدم ذلك أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا التطور ذلك مواكبة

 .التدريس وطرق النفس علم مجال في العلمية والدراسات  البحوث من العديد اجراء
 عملية أية في أهدافها لتحقيق التربية عليها تقوم التي الرئيسية األداة المدرسي المنهج ويعتبر

 و التلميذ منها أساسية محاور عدة على تقوم التعليمية العملية أن القول عن فغني تربوية،

 بهم ننوط فإنما بأبنائنا، االساتذة  ننوط عندما أنه به المسلم فمن ،الدراسي   والمنهج االستاذ 
 اإلعداد لهذا الزاوية  حجر المدرسي المنهج ويكون المستقبلية للحياة إعدادهم عنا ليستولوا

 .مفهومه ولتحديد المدرسي للمنهج القصوى األهمية عن يدلل الذي األمر



 

لذا كان لزاما على المنظومة التربوية تخطيط وتسطير مناهج علمية دقيقة وفق مقاربات 
حديثة تطبق في مختلف المؤسسات التربوية لتكون سندا وعونا للفرد المتعلم على النمو 

 المعرفي والوجداني والحسي والحركي والعقلي وغير ذلك .

أشكال التغيرات الراهنة ، سعت  ومن أجل مسايرة التطورات المعاصرة ومواكبة مختلف
المنظومة التربوية إلى اصالح وتطوير المناهج التربوية وقد مست هذه الخطوة االطوار 

التعليمية القالقة ) ابتدائي ، متوسط ، ثانوي ( منذ االصالح الذي شرع في تطبيقه الموسم 
قاربة باألهداف ، ، والذي جاء نموذج المقاربة بالكفايات خلفا للم 2004-2003الدراسي 

وهذه المقاربة الجديدة جعلت التلميذ محور العملية التعلمية واالستاذ موجها ومشرفا على 

 عملية التعلم .
 في تغيير نم" أن بلوغ اهداف وغايات المنظومة التربوية وما تطرحه : ويرى الخوالدة 

 مصدر همأ يةوالترب المؤسسة يكل فيش يالذ ؛ المدرسي الكتاب يمس البرامج و المناهج 

 الخبرات نم وىمست ىلأع فرويو قررالم ويالترب اجهالمن نم قدر أكبر مثليه ألن يميلتع
 .دةوالمنش يميةلالتع هدافاألق لتحقي ةهجوالم يميةلالتع

وعليه فقد ألقت المنظومة التربوية على أستاذ التعليم االبتدائي مسؤولية تنفيذ هذه المناهج 

من خالل برامجها لتكوين جيل مشبع بقيمه ، معتز بوطنه وثقافته ومتفح الجديدة التي تسعى 
 على العالم ، قادرا على التحكم في االفرازات المعرفية والتكنولوجية التي تفرضها العولمة .

(2004 :52) 

غير أن هذه المناهج الجديدة وطريقة إعدادها وفق المقاربة بالكفايات اصطدمت بواقع مرير 
في تطبيق هذه الطريقة ليجدوا أنفسهم أمام مشكلة حقيقية  لألساتذةهو  عدم الرضا المهني 

هي صعوبة تنفيذ هذه المناهج مما يتطلب منهم يتطلب منهم جهدا مضاعفا ، وهذا ما جعلهم 

يجب  اإلصالحعامة والمناهج الدراسية خاصة ، ومن ثم فإن  اإلصالحاتقفا من يسجلون مو
  ألنهأن ينطلق من األستاذ أوال 

 

1 
العنصر الفاعل في النظام التربوي ، والمشرف على تحقيق األهداف والكفايات المرسومة 

صر الثالثة : ضمن المناهج المعدلة وأن نجاح العملية التعليمية التعلمية يكون بتفاعل العنا

المنهاج الدراسي واألستاذ والتلميذ ، وأن أي خلل في هذه المعادلة قد يعصف بالعملية برمتها 
وبالتالي فإن يجب أن يتكون اتجاه ايجابي لألساتذة نحو هذه المناهج ضرورة البد منها لنجاح 

 ما تصبوا الى تحقيقه من كفايات لدى التالميذ .

ستاذ في نجاح هذا المنهاج كان الدافع نحو هذه الدراسة لمعرفة وانطالقا من أهمية رضا اال
اتجاهات اساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني من االصالح ، ومنه فقد جاءت هذه 

 الدراسة في خمسة فصول : 

 . الموسوم باإلطار العام للدراسة الفصل األولحيث تناولت الباحثة في 
التجاهات ، فقد تناولت الباحثة فيه مفهوم االتجاهات ، مكونات : ا أما الفصل الثاني

وظائف ،  شروط تكوين االتجاهات،  تكوين االتجاهات ، خصائص االتجاهات االتجاهات ،

قياس ،  النظريات التي فسرت االتجاهات،  االتجاهات أنواع،  االتجاهات النفسية االجتماعية
من  ،أساتذة التعليم اإلبتدائي  ثم التطرق الى عرض  أهمية قياس االتجاهات،  االتجاهات

-3،  خصائص األستاذ الكفء، ثم  عريف األستاذبداية بت عليم االبتدائي :تأستاذ الحيث 

 مقاييس األستاذ المتطور 



 

مهام أستاذ التعليم االبتدائي ، حقوق وواجبات األستاذ ، مكانة األستاذ في المدرسة الجزائرية 
 : اتجاهات األساتذة . في المنهاج  األستاذدور ، 

و  ،و تعريفه التقليدي والحديث  اصطالحاو لغة اجهالمن ف تعري حيث نم الفصل الثالث :

والمبادئ المؤسسة للمنهاج ، شروط بناء مناهج الجيل الثاني ،  ،مفهوم مناهج الجيل الثاني  
دواعي وضع مناهج الجيل الثاني ، خصائص مناهج الجيل الثاني ، كيفية بناء مناهج الجيل 

الثاني ، شروط تطبيق مناهج الجيل الثاني ، مكونات مناهج الجيل الثاني : معايير ومؤشرات 
القيم ربوية تتعلق بوضع المنهاج حيز  التطبيق ، الى  التقويم ، ثم التطرق الى توجيهات ت

 . التي تنميها مناهج الجيل الثاني

تعريف الرضا يتطرق الى الرضا المهني ، فقد رأت الباحثة الى :   الرابعوفي الفصل 
عوامل ،  نظرة تاريخية حول الرضا المهنيبمفهومي اللغوي و االصطالحي ،  المهني

همية الرضا المهني ، المفاهيم المرتبطة بمتغير الرضا المهني ، ، أ حدوث الرضا المهني

عناصر الرضا المهني ، انواع الرضا المهني ، طرق قياس الرضا المهني ، النظريات 
 المفسرة للرضا المهني و أخيرا العوامل المؤثرة على الرضا المهني .

حي ث تطرق ت في ه ال ، ات المنهجي ة للدراس ة الميداني ةءاإلج را الفص ل الخ امسوض م   

من حيث تحديد المجال ،ات المنهجية المتبعة فيها ءى الدراس ة االستطالعية بعرض اإلجرا
واألدوات المس تعملة فيه ا وطريق ة حس ،الجغرافي والزمني ونوع العين ة وكيفي ة اختياره ا 

ال ى الدراس ة االساس ية بع رض الم نهج المس تعمل ث م تطرق ت ،اب الص دق والثب ات 

ومك ان اجرائه ا وم دتها وعينته ا واألدوات المس تعملة ،والمتمث ل ف ي الم نهج الوص في 
 باإلض ،فيه ا م ع ذك ر خط وات تطبي ق أدات ي الدراس ة 

 

2 
 

تطرقت إلى عرض  الفصل السادسوف ي ،افة ال ى األس اليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة 

 الدراسة . نت ائج يات
م ع ،تضمنت االستنتاج الع ام أله م النت ائج المتوصل اليه ا ، بخاتمة عامةواختتمت دراستنا 

 التي تخدم المجال التربوي وتفتح مجاالت لدراسات اخرى .االقتراحات تقديم بعض 

يعتب ر أخ ر فص ل تض منته دراس تنا  الفصل الس ابعأم ا ،الدراس ة وفي األخير تم عرض 
 يات الدراسة .تطرق ت في ه الباحث ة ال ى تفس ير ومناقش ة نت ائج فرض ،

 التي اعتمدت عليها الباحثة في إنجاز دراستها . المراجع والمالحقمختلف 
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 :إشكالية الدراسة  1

 على الحاصلة التطورات يساير بما تطويره الجزائر إلى  تسعى التربية مجال ألهمية نظرا    
 من التركيبة بازدواجية االستقالل بعد الجزائري التربوي النظام فلقد تميز العالمي، المستوى

 إلى مقسما التعليم كان و القرى في جلها المدارس الشعبية و المدن في أغلبها موروثة مدارس

 كان قد و أنماط ثالثة يشمل الذي والتعليم المتوسط سنوات، ستة يدوم و االبتدائي التعليم :مرحلتين

 بالبرامج العناية من أكثر على التعريب و التعليم تعميم على لالستقالل األولى السنوات في التركيز

 بعض تعريب معالفرنسية  البرامج بنفس المتوسط الطور في حافظت حيث اإلصالح و التربوية

 .االبتدائية المرحلة في المواد

 هذا تعديالت و تغيرات و إصالحا فعرفت عديدة بمراحل بالدنا في التربوية المنظومة مرت لقد    

 التربوي النظام مخلفات على القضاء و الماضي لثقل نظرا فاتها ما بذلك محاولة1962 منذ
 سابقا ذكر كما األمر بداية في كبيرة أهمية ذات جزئية فاتخذت إصالحات الفرنسي االستعماري

 جد إصالحية عملية تعتبر التي 1976 أفريل 16 أمرية بصدور شاملة إصالح عملية بعدها لتأتي

 عام وفي سنة، عشرين حوالي دامت األساسية التي المدرسة لتأسيس التربوية المنظومة في هامة

 دون بعض التعديالت وقفت للتقييم العلمي مؤسس نظام توفر لعدم لكن اإلصالح فكرة بدأت 1989

 .لإلصالح شامل منظور ضمن تندرج أن

 في مختصين ضمت و التربوية المنظومة إلصالح رسمية وطنية لجنة نصبت 1998 سنة في    

-2003)  الجديد المدرسي الدخول في الجديد التربوي النظام بتطبيق بدأ ثم ومن الميادين جميع

2004. ) 
 و وسائل عن النظر بغض الخصوص وجه على الدراسية المناهج مست هذه اإلصالح عملية إن    

 باألهداف المقاربة على تعتمد القديمة المناهج كانت أن فبعد اإلدارة، نسق و طرائق التدريس



 

 يكون إذ بالكفاءات المقاربة على تعتمد الجديدة المناهج فإن التعلم و عملية التعليم لتوجيه كأساس

 امتداد الواقع في هي التي و لها المنشط و المسير المعلم التعليمية و العملية محور التلميذ فيها
 ابتدائي أولى السنة تنصيب في شرع و العلمي المنهجي و إلطارها تمحيصا و باألهداف، للمقاربة

 المناهج بتطبيق المتعلقة التنظيمية التربوية و الترتيبات تنفيذ مع بها الخاصة المناهج تطبيق و

 . الجديدة

خالل سنة  تدريسها يجب التي والمعلومات والمواضيع المعارف كل هو الدراسي فالمنهاج    

 اإلصالحات من ( جملة 2017 -2016الدراسي )  للعام المدرسي الدخول معينة . فقد شهد دراسية

 ،04/08رقم  الوطنية ربيةللت التوجيهي القانون على اعتمدت والتي عرفت بمناهج الجيل الثاني ،

اإللزامي  حول التعليم لالستشارة الميدانية خالصة إلى إضافة إلعداد المناهج  ، والدليل المنهجي

 لمعالجة األطوار جميع السنوات في مناهج بين الشمولية كاالنسجام مبدأ اعتماد وتم   ، 2013أفريل
 المبدأين . لتجسيد لهذين  واضحة مرجعية إلى افتقدت التي تفكك مناهج الجيل األول

حول مناهج الجيل الثاني خالل عطلة نهاية  التكوين من االبتدائي التعليم أساتذة استفاد ولقد    

األسبوع وبدون تعويض مادي وال ترقية علما أن ناتج كل مرحلة تكوينية هو ترقية في الراتب 

 باعتبارهم أحد مرتفع إلى المنخفض ،الشهري والدرجة ،إذن الرضا المهني قد يتأثر ويتأرجح من ال

س" التعلمية، التعليمية العملية عناصر المسؤول األول عن تناول المادة الدراسية وتوفير  يعد   فالمدر 

طبقا ألهداف  صورة، أفضل  على منها واالستفادة لتحقيق نمو التالميذ الستغاللها الجو المناسب

  ( .  46:  2007التعليمية) زبدي ، المنظومة

5 
 اإلمكانات توفير جميع على فحرصوا المعلم دور أهمية التربوي النظام على القائمون أدرك ولقد    

 الفطرة و على تقوم تعد لم التعليم مهنة أن ذلك مهنيا، و مسلكيا و تربويا تأهيله و بإعداده الالزمة

 من مستمدة أسس على القائمة الفنية القواعد و األصول إتقان من البد بل فقط، الممارسة و الموهبة

 ( .100:1997قبلها ) زقوت ، و الخدمة أثناء التكوين جانب إلى التربوية، النظريات و األطر

مدى نجاح هذا  تحدد التي هي اتجاهاته طبيعة فإن التعليمية العملية في األستاذ عنصرا أن وبما    

فإن دراسة  لذلك التربية الوطنية  وزارةالعمل الذي يندرج إطار السياسة التربوية التي تنتهجها 

 اإلصالح نحو استجابته و سلوكه كبير حد إلى تحدد كونها كبيرة أهمية بهم ذات الخاصة االتجاهات
 األستاذ عن يصدر الذي بالسلوك وثيقة صلة لها التي اتجاهاته معرفة كذا و االبتدائي في التعليم

والذي به يعبر األستاذ عن مدى رضاه المهني ، فمن البديهي أن أي منهاج معتمد يرتبط نجاحه أو 

فشله باألساتذة القائمين على العملية التعليمية باعتبارهم الفاعلين في العملية التربوية ، وعلى هذا 

مخرجاته في غنى عن األفراد الذين مؤشرات األساس اليمكن دراسة نجاعة أي منهاج من خالل 

 يسهرون على تحقيقه والوصول به إلى حافة النجاح والنتائج التي تصبو إليها. 

و في هذا أشار حامد عمار إلى أن األستاذ هو حجر الزاوية في العملية التربوية بل ويراه أكبر     

: 2000ية بمختلف مكوناتها) حامد عمار ، من ذلك بأنه الطاقة الثقافية التي تحرك العملية التعليم

45 . ) 
أي أن اتجاهات األساتذة وتكوينهم هي العامل األساسي والمحرك في فعالية العملية التربوية في     

خضم مناهج الجيل الثاني والمقاربة بالكفايات ، ألنهم هم من يسهرون على تنفيذها ، ومردود 

 ساتذة .و اتجاهات األساتذة بأبعادها االيجابية والسلبية . المناهج ما هو إال انعكاس لمردود األ

مناهج  نحو االبتدائية المدارس معلمي اتجاه حول ببحث للقيام دفعنا و انتباهنا لفت هذا كل     

ما تم ذكره عن النتائج المتوصل إليها في ء وفي ضو الجيل الثاني و عالقتها بالرضا المهني .
 تصبو إليه دراستنا الحالية تم طرح التساؤل الرئيسي التالي : وما، ـالدراسات السابقة

 ؟ هي اتجاهات اساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني وعالقتها بالرضا المهني ما 

 وانطالقا مما سبق فانه يمكن تحديد إشكالية الدراسة في اإلجابة على االسئلة التالية :



 

و أس اتذة التعل يم االبت دائي  اتجاهاته ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين -1-
 ؟الرضا المهني 

كل من أبعاد اتجاهات أساتذة التعليم ه ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين -2-

 ؟ االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني وأبعاد الرضا المهني 
اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج ص ائية ب ين ه ل توج د ف روق ذات دالل ة إح3-

 ؟ الجيل الثاني والرضا المهني تبعا لمتغير سنوات العمل ) الخدمة ( 
 :فرضيات الدراسة    2-

اتجاهات من خالل التساؤالت المطروحة وباالعتماد على بعض الدراسات التي تناولت كل 

تقترح الباحثة الفرضيات ، ل الثاني و الرضا المهني أساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجي
 التالية:

 اتجاهات نحو مناهج الجيل الثاني ولها عالقة بالرضا المهني .أساتذة التعليم االبتدائي لدى 

 وينجر عنها الفرضيات التالية:
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و الرضا أس اتذة التعل يم االبت دائي  اتجاهاتتوج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين  1-
 المهني .

كل من أبعاد اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين  2-

  نحو مناهج الجيل الثاني وأبعاد الرضا المهني 
اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين  - 3

 . الجيل الثاني والرضا المهني تبعا لمتغير سنوات العمل ) الخدمة ( 

 دواعي اختيار البحث :   3-
 من أهم المبررات التي جعلت الباحثة تختار هذا الموضوع ما يلي :

 مها :ما دفع الباحثة الى اختيار هذا الموضوع هو مجموعة من الدواعي أه .1

 موضوع جديد ، لم يتم تناوله من قبل . .2

 ظاهرة جديدة ، وحديث الساعة في األوساط المدرسية . .3

 حداثة الموضوع ، وما دار حوله من جدل وعدم الرضا عن هذا التغيير . .4

الرغبة الملحة لدى الباحثة لدراسة هذا الموضوع ألنه من األركان الهامة التي تقوم عليها  .5

والتعلم واالنجاز األكاديمي للتالميذ ، فمن خالل القراءات المتعددة ألدبيات عملية التعليم 

 البحث تكونت لدى الباحثة فكرة حول الموضوع قصد تناوله وتشخيصه ميدانيا .

 :أهداف الدراسة   5-

اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج ء الض وء تهدف هذه الدراس ة إل ى إلق ا 1-

 وعالقتها بالرضا المهني .، ني الجيل الثا

ابعاد اتجاهات اساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني والرضا التعرف على   2-
 المهني .

اتجاهات اساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني والرضا المهني التعرف على   3-

 تبعا لمتغير سنوات العمل ) الخدمة ( .
 الدراسة :أهمية   6-



 

 للمدارس بالذات و التربوية الجزائرية للمنظومة إلحاحا و أهمية أكثر تبدو الدراسات  هذه مثل إن

 المدارس تطوير فإن يتعهدونه الذين األفراد  على يتوقف تعليمي نظام أي نجاح أن بما و ,االبتدائية
 بمدى  مرهون االبتدائية

 المعلم يعيشه اضطراب أو سوء أي أن ثبت بالسلب ، حيثرضا األستاذ لمهنته سواء باإليجاب أو 

 .مرضية نتائج على الحصول وعدم التعليمية التعلمية العملية اختالل إلى حتما سيؤدي

والتي تصبو إلى تحقيق أهداف مناهج  ,مازالت قائمة التربوية للمنظومة اإلصالح عملية أن حيث

هاته  نحو التعليم االبتدائي  اتجاهات أساتذة  موضوع في البحث أهمية فتكمن  الجيل الثاني ،

 و ,التربوية في المنظومة المكانة التي يحتلها األستاذ  ألهمية ,المناهج وعالقتها بالرضا المهني 

 و تنفيذ استراتيجياتها على الرئيسي المشرف فهو ,المسطرة األهداف تحقيق في به يقوم الذي الدور

 الميدان . في غاياتها تحقيق
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 التعاريف اإلجرائية للمفاهيم :  7-
ويقصد بها تلك التصورات واألفكار والمشاعر والسلوكات واالستجابة بصفة االتجاهات :  .1

 .التي يحملها األساتذة نحو مناهج الجيل الثاني خالل الممارسة المهنية التدريسية   مميزة

يعرف بأنه شعور األساتذة بالسعادة واالرتياح أثناء أدائهم لمهنتهم ويتحقق ذلك  الرضا المهني : .2

 .بين التوافق بين توقعاتهم مهنتهم وما يحصلون عليه من فعال من هذه المهنة 

تحديدها  تم التي القصور وأوجه هي المناهج التي جاءت لمعالجة الثغرات  :الثاني الجيل مناهج .3

وهو المحتوى العلمي الجديد للمادة الدراسية التي يلقيها األساتذة على  مناهج الجيل األول ، في

 التالميذ بالقسم المدرسي .

هم األساتذة الذين يعملون في وظيفة التعليم لدى وزارة التربية والتعليم االساتذة :  .4

 .غليزان االبتدائي لوالية 
 

خمس سنوات ومقسمة إلى هي أول مرحلة من مراحل التعليم تدوم   : المرحلة االبتدائية .5
الطور األول من السنة األولى إلى السنة الثانية و الطور الثاني من السنة الثالثة ، طورين 

 إلى السنة الخامسة ابتدائي.
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 تمهيد :
 

 من والباحثين االجتماعي النفس علماء قبل من واسعا اهتماما االتجاهات موضوع نال لقد

 التربية،  :مثال التطبيقية المجاالت من كثير في الجماعة وديناميكية الشخصيةدراسة   خالل
 .العام الرأي وتوجيه اإلدارة

 مهن أو قضايا أو مواقف نحو سلوكه توجه متعددة اتجاهات الوجود هذا في إنسان فلكل

 باتجاهاتهم رد ا األف تمسك ويتوقف أخرى، أشياء أو أشخاص حون  وحتى بل معينة،
 دراسات  أخذت لذلك الذاتية، رؤيتهم ومدى فيه، ويعتقدون به يؤمنون ما مدى على النفسية

 لما العشرين القرن من األخيرين العقدين خالل يداازمت ا نموا وتنمو تزهو واالتجاهات القيم

 لفرد الباطن السلوك لتشكيل األخر الوجه باعتبارها االدراك ألهمية موازية أهمية من لها
 نحو الفرد اتجاهات وتحديد معرفة طريق وعن الفرد، لهذا الظاهر السلوك على ينعكس الذي

 .الدافعية دوام أي واالستمرارية  التوقف بدرجة التنبؤ يمكن معين موضوع

 .إليه التطرق سيتم ما خالل من عليه التعرف سنحاول ما وهذا

I. : االتجاهات 

 االتجاهات مفهوم .1

قصد جهة معينة يقال االتجاه للقبلة ، أي التوجه نحو الكعبة المعنى اللغوي :   1-1 

الشريفة ألداء فريضة الصالة واالتجاه مصدر للفعل ) اتجه ( ويقال اتجه الشخص اليه 

 ( . 10:  1992أي أقبل بوجهه عليه وقصده اتجه له ) عبد الفتاح الدويدار   ،
وف   سيَاسي   اتَِجاه   لَه   " الـمسار، وقيل أو السبيل أو الطريق هو       َمْيل له أي " َمْعر 

 ( 125:  عربي( عربي( الجامع المعاني سياسي )معجم

 :المعنى االصطالحي  1-2      

اختلف علماء النفس في تصورهم لالتجاه ونتج عن اختالف وجهات نظرهم وتصورهم     

 العديد من المفاهيم ومن بينها مايلي  :

 الدافع الستثارة االستعداد من حالة يمثل فاالتجاه : ) Newocomb نيوكمب( تحديد في
 الموضوع هذا يخص فيما دوافعه الستثارة استعداد هو موضوع معين نحو المرء فاتجاه

 احمد)  إيجابا أو سلبا الموضوع حول هذا السابقة ومعارفه المرء بخبرة يتأثر االستعداد وهذا

 ( .355 :2001 وحيد ، اللطيف عبد
أن االتجاه هو درجة الشعور االيجابي او السلبي المرتبط :  Thurstoneتعريف ترستون 

 ( . 212: ص  1981،  ببعض الموضوعات السيكولوجية ) عبد الرحمان العيسوي



 

 ترجع حيث باالتجاهات نتطرق إلى أصل الكلمة تاريخيا قبل التطرق إلى أي تعريف خاص
 ( فيما يلي : 26:  2006يذكرهما ) غيث محمد عاطف ،  أصلين  إلى كلمة االتجاهات
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 .اللياقة معنى إلى يشير كالذم Aptus الالتيني من األصل :األول
 التصوير، وتطور عند الجسم وضع تعني والتي Posture كلمة باستخدام يرتبط فانه  :الثاني

 .بأعمال معينة للجسم المناسب الوضع إلى يشير فأصبح المصطلح هذا استخدام

 سلبيا أو ايجابيا سواء للتصرف النزعة هو Bogardus ": بوجاردوس يعرفه تعريفكما 
 2001 احمد ، كامل )سهير التصرف لهذا ايجابية أو سلبية فيها تحدد التي في البيئة ما لوضع

:98. ) 

 من ينشأ وعصبي عقلي استعداد حالة"هو االتجاه :G.W. Allportt  ألبورت تعريف
 الموضوعات، جميع الفرد إزاء استجابات على ديناميا تأثيرا ويؤثر التجربة، خالل

 (  90:2006 )جابر نصر الدين ، لوكيا الهاشمي ، "بها يتصل التي والمواقف

 االستعداد على ترتكز فسيولوجية حالة االتجاه أن على هذا تعريفه في ألبورت ركز لقد
 تجاربه خالل من الفرد يكتسبه حيث فطريا وليس مكتسب االتجاه   وأن  لالستجابة،

 .وخبراته

 تقويمية بطريقة االستجابة أو االستعداد من مفترضة بأنه حالة(  1931)  شرام  كما يعرفه
ً  تعارض أو تؤيد ً  موقفا (  278 : 1982 وآخرون، إسماعيل الدين عماد محمد (معينا  مشتبها

. 

االتجاه على أنه " معتقد شخصي يكتسب  علم النفس و الطب النفسي معجم ويعرف هذا
تشترك فيه  التي المعتقدات من معين نمط فهو االجتماعية والتنشئة نتيجة لعمليات التطبيع

،   كفافي الدين ، عالء الحميد عبد )جابر  ."المجتمع فيه يشارك أو اصاألشخ جماعة من

1995 :264 . ) 
 يبديها واالستجابة التي الفرد يتخذه الذي الموقف هو " : التربوية المصطلحات معجم تعريف

 مفهوم يعكس هو أو معينة بخبرة مروره نتيجة الرفض أو بالقبول أما معين شيء إزاء

 ( . 16: 2003 آخرون، و شحاتة )حسن ." سلوكه في تتمثل كما الفرد استجابات مجموع
استعداد نفسي تظهر محصلته في وجهة نظر الشخص حول موضوع من تعريف أبو النيل : 

الموضوعات سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو حول قيمة من القيم كالقسمة 

ية أو حول جماعة من الجماعات كجماعة النادي الدينية أو الجمالية أو النظرية أو االجتماع
أو المدرسة أو المصنع ، ويعبر عن هذا االتجاه تعبير لفظيا بالموافقة  عليه او  عدم الموافقة 

أو المحايدة ، ويمكن قياس االتجاه بإعطاء درجة للموافقة أو المعارضة أو المحايدة ) جلندي 

 ( . 13:  2013بن مسعود ، 

 نحو سلبي، أو إيجابي وجداني، فعل رد هو االتجاه "Bruvold : بروفولد  تعريف   _

 . ( 12: 2001 علي، منصور(  للجدل قضية مثيرة مجرد أو مادي، موضوع

 عن عبارة االتجاه "  Proshansky,seidenberg: وسيدنبرغ بروشانسكي تعريف  _
 في التي للموضوعات االجتماعية الـمعارضة أو بالـموافقة، الثابتة لالستجابة معقد ميل

 ( 29: 2007 النيال ، ) مايسة  ألخرى ثقافة من تختلف وهذه االستجابة البيئة،

 مكونات االتجاهات : .2



 

سابقة  اجتماعي وخبرات وتفاعل اجتماعية تنشئة ثقافي ) من اجتماعي نتاج االتجاهات إن    
 ثالثة مكونات مجتمعه، ولالتجاهات وطبيعة فرد كل بها مر التي الظروف عن ...( فضالً 

 :هي رئيسة
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 :Cognitive Component المعرفي   المكون  2-1

و هو الجانب الذي يشمل معتقدات الفرد عن الشيء المتجه إليه فالمكون  المعرفي  يشمل    
كل تلك األفكار والمعتقدات ، والمفاهيم واإلدراك و الحجج والبراهين ، نحو موضوع االتجاه 

 طريق عن أو التلقين طريق عن المنتقلة والمعارف المعلومات والخبرات من كما أنه مجموعة

 ( .114 : 2016 قديد، ومريم سمية فياللي( المباشرة  الممارسة
وهو عبارة عن مجموعة المعلومات والخبرات والمعارف التي تتصل بموضوع االتجاه    

و عن طريق الممارسة المباشرة وذلك باالضافة الى والتي انتقلت الى الفرد عن طريق التلقين أ

 رصيد المعتقدات والتوقعات ، وعلى ذلك فان قنوات التواصل الثقافية 

 : Affectiveالمكون الوجداني  2-2

 إزاء معينة بطريقة والسلوك الشعور والتفكير نحو ميل وجود عن يعبر االتجاه كان إذا    

 طاقة أو شحنة شك بال فهو يحمل أخرى رموز أو موضوعات أو منظمات أو آخرين أفراد
  يواجهه الذي للموضوع الرفض أو االيجابي إما بالتقبل الفرد استجابة تحدد والتي انفعالية

 ( .255 : 1985 ، إبراهيم الستار )عبد

 نحو موضوع الفرد التي يوجهها والكراهية الحب مشاعر إلى البعد الوجداني و يشير    
 سلبي نحو على له يستجيب و نحوه فيندفع ما موضوعا يحب فقد ،  العاطفي يرتبط و االتجاه

 ( .19 : 2010 جادو، أبو محمد )صالح 

 أن العام، كما الرأي عن تفرقه والذي لالتجاه ، المميزة الصفة هو فالمكون الوجداني  
و  الدين نصر ضعيفا  )جابر أو قويا االتجاه كان إذا ما تحدد   التي هي الشحنة االنفعالية

 (.99 : 2006 الهاشمي ، لوكيا

 معين، موضوع اتجاه مالئمة غير اتجاهات شخصين لدى يكون قد أنه من الرغم وعلى    
 2006 محمد ، الفتاح )دويدار عبد  إلخ....و وكره خوف بين تختلف المشاعر لكالهما أن إال

: 173) 

:Behavioral component 2-3لمكون السلوكي ا: 
 ويتضح ما، االتجاه بطريقة موضوع نحو العملية االستجابة خالل من عليه التعرف يمكن    

 األب أو الزوج زوجته ترك في للعمل، المرأة  خروج موضوع يثير فيما السلوكي المكون

 ( .449 : 1985 النيل، أبو السيد محمود(للعمل للخروج ابنته
 إلى أو معينة أوضاع وفي أنواع محددة وفق للسلوك الفرد نزعة إلى المكون هذا ويشير    

 أو قبوله يدل على بما االتجاه  موضوع ازاء اإلنسان بسلوك ترتبط التي االجرائية  الخطوات

 ( .472 : 1993 نشواتي عبد المجيد ،( الوجداني و احساسه النمطي تفكيره على بناء رفضه
 مادة يكره الذي مثال فالطالب بها، و متأثرا  االتجاهات في مؤثرا  السلوك أن يبدو هنا ومن    

و  الدرس أثناء التفاعل وعدم المنزلية الواجبات إهمال مع مذاكرتها يتكاسل أثناء الرياضيات

 قد السلوك هذا أن مع المادة، تجاه سلبي اتجاه يتكون لديه الطالب من السلوك هذا بتكرار 
 المدرس من الخاطئ السلوك الطالب، فتكرار تجاه الرياضيات معلم سلوك خالل من يتكون

 المعلم. نحو المادة، وبالتالي تجاه الطالب لدى السالب االتجاه تكوين إلى يؤدي الطالب تجاه
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 االتجاهات: خصائص .3

اجتماعية  – النفس الخصائص من مجموعة لوجود النفس علم في الباحثين معظم يشير    

 يلي : كما تلخيصها يمكن لالتجاه

 وراثية .  وليست البيئة من ومتعلمة مكتسبة االتجاهات -
  .الجماعات أو األفراد من عدد فيها يشترك اجتماعية ومواقف بمثيرات اكتسابها يرتبط -

 ومكوناتها. االتجاهات مجاالت تعدد -
 محتواه. حيث من الموضوعية من أكثر الفردية الذاتية االتجاه على يغلب -

 وتغييره تعديله الممكن من ولكن النسبي، واالستمرار واالستقرار الثبات صفة لالتجاه -

 .معينة ظروف تحت
  .المعينة االجتماعية المثيرات لبعض الفرد باستجابة بالتنبؤ االتجاه يسمح -

 ضعيفا يكون وقد والتغيير التعديل ويقاوم طويلة لفترات قويا ويظل قويا يكون قد االتجاه -

 (.199 : 2009 العتوم، يوسف عدنان( بسهولة تغييره أو تعديله يمكن حيث
جابر  بني حركية ) سلوكية و وجدانية، و معرفية، أبعاد لها أي األبعاد ثالثية االتجاهات -

 (.271: 2004 جودة ،

 االتجاهات : تكوين .4

تفاعل  عمليات محصلة هي أو دينامية، عملية هي االتجاهات اكتساب أو تكون عملية إن    

 القنوات المتعددة عبر يمكن بحيث ، الجتماعيةاو الفيزيقية بيئته معالم وبين الفرد بين معقدة

 .االتجاهات واكتساب امتصاص ، التفاعل لهذا
 الفرد يكتسبه اتجاه وكل اتجاهاته الفرد بها يكتسب كثيرة طرق هناك  الداهري ويقول    

 : أمور ثالثة تحدده

 فيعتبر اإليحاء وهو اإليحاء: طريق عن ذلك ويكون نقد دون االجتماعية المعايير تقبل 4-1
ً  العوامل تلك أكثر من ً  يقبل الفرد ما كثيراً  أنه ذلك ، شيوعا  أي له يكون أن دون ما اتجاها

 . بهذا االتجاه المتصلة الموضوعات أو باألشياء مباشر اتصال

 تعميم فهي ، وآراؤه اتجاهاته طريقها عن الفرد يكتسب الشخصية: الخبرات تعميم 4-2
ً  ، الخبرات  .الحاضرة بحياتنا ربطها على ونعمل الماضية بخبراتنا نستعين فنحن دائما

ً  الفرد بها : يكتسبالشديدة االنفعالية الخبرات 4-3  طريق عن تكون التي فهي ما اتجاها

 الحالة بسبب آخر إلى دين من الديانة في التعديل أو الشديد األثر المواقف ذات بعض
 على الصحية مرافقه انفجرت الذي اليهودي فقصة الفرد لها التي يتعرض الشديدة االنفعالية

) صالح حسن الداهري  أسلم الحالة على اليهودي اطلع فلما المسلم لذلك وصبر المسلم جاره

 ،2008  :119-121 . ) 
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 :العوامل هذه بعض أو كل خالل الفرد عند تتكون االتجاهات إن العيسوي ويقول
 الخاصة  بعالقة والخبرات األولى سنوات الست وخاصة الطفل بتربية المتصلة الخبرات

 .بالوالدين الطفل

بعد  بها الطفل يلتقي أو التقى التي األخرى الجماعات أو اآلخرين باألفراد االتصال -
 .المبكرة الطفولة سن

 وتقاليد وقيم عادات من تحتويه وما ، فيه يعيش الذي المجتمع في السائدة العامة الثقافة -

 األسرة والشك أن ، السائدة الحياة أسلوب أو الحياة وفلسفة ، ومعايير وأعراف وفلسفات



 

إليه ) عبد الرحمن محمد العيسوى  الثقافة معالم نقل إلى األولى سنوات الطفل في تسعى
،2004   :175-176 . ) 

مع  الفرد هذا تفاعل خالل من ويتطور وينمو الفرد عند يتكون االتجاه أن إلى عويضة ويشير

ً  االتجاه يكون وعندما ، وأصولها بعناصرها ومقوماتها بيئته  أثناء يمر الطريقة بهذه ناشئا
 :هي ثالث تكوينه بمراحل

 ويتعرف البيئة مثيرات الفرد فيها يدرك التي المرحلة : فهي المعرفية اإلدراكية المرحلة-     
 معرفي أو مرجعي إطار بمنزلة يكون ، والمعلومات الخبرة  من لديه  رصيد ويتكون إليها

 .المثيرات لهذه

 ويكون المثيرات مع تفاعله نتائج الفرد فيها يقيم التي المرحلة فهيالتقييمية:  المرحلة-
 عدة إلى باإلضافة المثيرات لهذه الفرد كونه الذي المعرفي اإلطار ذلك إلى التقييم مستنداً 

 التي والمشاعر األحاسيس من الكثير فيه موضوعي غير ذاتي هو ما منها إطارات أخرى

 بهذا المثير . تتصل

العناصر  بهذه عالقته نوعية على القرار الفرد فيها يصدر التي وهيالتقريرية:  المرحلة - 

ً     القرار كان فإذا  .الحال بطبيعة العكس كان سالبا

القصص  مثل الفرد إلى مباشرة غير بصورة الخبرة نقل التلقين طريق عن االتجاه يتكون وقد
 االتجاه من خاص نوع األطفال لدى فيتكون الشعوب من شعب عن ألبنائها األم تحكيها التي

 ( 116-115:  1996 ، ) كامل محمد محمد عويضة الشعب هذا نحو 

 :االتجاهات تكوين شروط .5

 يتمكن حتى االتجاه موضوع حول الفرد بها يمر التي الخبرات تشابه أي :الخبرة تكامل 5-1

 .التقييمية األحكام اتجاه وإصدار تعميم من

 .الفرد ذهن في ترسخ حتى وذلك :الخبرة تكرار 5-2
 .كبيرة بطريقة الفرد نفسية في الرأي غرس في تساهم  الحدة أن لكون :الخبرة حدة 5-3

تصوره  في المعالم محددة الفرد بها يمر التي الخبرة تكون أن أي :الخبرة تمايز 5-4

 .خبرات من يماثلها بما ربطها عملية تسهل حتى وإدراكه،
التعميم  قصد والتفكير التخيل أو التصور طريق عن ذلك ويتم : الخبرة أثر انتقال 5-5

 (246 : 1996 الكناني، و هللا خير محمد(

 
 

14 

 : االتجاهات النفسية االجتماعية  وظائف .6

 في مجتمعه التكيف على تساعده حيث الفرد، حياة في متعددة بوظائف االتجاهات تقوم

 هويته ذاته وتحديد عن التعبير فرص له وتقدم مؤسساته، وضمن ونظمه وأعرافه بعاداته

 اتخاذ على تساعد الفرد أنها كما المتنوعة، االجتماعية والتفاعالت العالقات إطار في
 وانفعاالته سلوكه ومعرفته تنظم فهي ثم ومن لها، يتعرض التي المواقف في القرارات

 ( . 42 – 41: 1993غسان ،  مجتمعه ) زحيلي ضمن

 يبرر ما وهذا وظائف، عدة أو واحدة، وظيفة يخدم أن يجب االتجاه أن إلى كاتز كما يشير    
 التكيف، في والرغبة المعرفة، في الرغبة مثل االتجاهات، لَتكون دافعية مختلفة أسس وجود

 من مجموعة أمام يجعلنا ما وهذا والمجتمع، واألسرة ولحماية الذات التعبير، في والرغبة

 :التالي في سنعرضها الوظائف،



 

 الفرد وأقوال أفعال خالل من االتجاهات تظهر حيث ويفسره، السلوك طريق االتجاه يحدد -
 أو وعمله، دينه كأمور يهمه معين موقف أو موضوع نحو الفرد سلوك تحدد كما انفعاالته، و

 .أمم أو جماعات أو ألفراد نظرته أو نشاطه، أو الناس، تعامله مع طرق

 التجاهات مشابهة اتجاهاتنا تكون حيث فيها، يعيش التي الجماعة مع التكيف على تساعده-
 .فيها نعيش التي الجماعة

 يعيش الذي المجتمع في ومكانته هويته وتحديد ذاته، عن للتعبير الفرد أمام الفرصة تتيح -
 االنعزال حالة يجنبه الذي األمر المختلفة، البيئية للمثيرات لالستجابة وسيلة فيه ، فاالتجاهات

 .الالمباالة و

 أو دراسية، مادة نحو مثال الطلبة فاتجاهات واألداء، التعلم في مهما دورا االتجاهات تلعب -
 إنجاز على قدرتهم في تؤثر أنفسهم، حتى أو زمالئهم، أو معلميهم، نحو أو مدرسية نشاطات

 ( 269 : 2004 جابر جودة ، فيها  )بني المرغوب التعليمية  المهام

 المعرفة المطلوبة، على للحصول الشخص دفع في تتمثل معرفية وظيفة لالتجاه أن كما -
 (78 : 2000 الداهري،و  معه ) الكبيسي ليتوافق عالمه، في الكثيرة المتغيرات لمواجهة

 القرارات. اتخاذ عملية وتسهل واالنفعالية، الدافعية العمليات تنظيم في االتجاهات تساعد -

 االتجاهات : أنواع. 7

 لالتجاهات: أنواع عدة هناك

 عدد عن آراء الجماعية االتجاهات تعبر إذ :الفردية واالتجاهات الجماعية االتجاهات -

 .آخر عن تميز فرداً  التي هي الفردية االتجاهات حين في المجتمع، أفراد من كبير

 تأييد الفرد على الموجبة االتجاهات تقوم إذ :السالبة واالتجاهات الموجبة االتجاهات -

 .وعدم موافقته الفرد معارضة على تقوم السلبية االتجاهات حين في وموافقته،

ً  الذي يبقى االتجاه ذلك هو القوي فاالتجاه :الضعيفة واالتجاهات القوية االتجاهات -  قويا
مازن  ) ملحم.عنه بسهولة يتخلى أن للفرد فيمكن الضعيف االتجاه أما الزمان، مر على

، 1995 : 25. ) 
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  :االتجاهات فسرت التي النظريات .8
 : منها مايلي  نورد لالتجاهات المفسرة النظريات تعددت

 : السلوكية النظرية8-1

 من نظريات المستمدة المبادئ النظرية هذه استخدمت وتغييرها االتجاهات تكوين فسيرلت    

 عادات متعلمة هي فاالتجاهات ، التعزيز نظريات أو الشرطي االرتباط نظريات سواء التعلم

 االتجاه أن النظرية هذه أصحاب فيرى. الحاجات وإشباع االرتباط قوانين وفق البيئة من
 استخدام وإن ، اللفظي التعزيز وتعديله باستخدام تكوينه ويمكن ، متعلمة متوسطة استجابة

 إلى يؤدي للرأي المعارضة أو للحجج المؤيدة السلبي أو اإليجابي اللفظي التعزيز صور

ً  قريبة كانت التي الحجة نحو الرأي في تغيير  التعزيز عن وبعيدة اإليجابي من التعزيز زمنيا
 ( .53: 2001تغيير )وحيد بني جابر،  إلى يؤدي الرأي تغيير أن وافترضوا ، السلبي

 هايدر" :  " المعرفي التوازن نظرية8-2

 لها جاذبية المفاهيم نحو أو اآلخرين نحو النفسية األفراد اتجاهات أن من النظرية هذه تنطلق     
 ، والتوازن االتجاهات نسق في توازن عدم أو توازن هناك يكون فقد ولذلك ، سلبية أو إيجابية

ً  التوازن يولد وجود وعدم ، للموقف المكونة العناصر كل بين التجانس تتطلب عملية  ضغطا



 

 تتشابه التي لفصل االتجاهات قوية نزعة لديه هايدر رأي في فالفرد ، االتجاهات تغير نحو يدفع
 ( 228 :1983، موسى عبد هللا  البعض ) بعضها عن وعزلها تتنافر والتي

 ولد" : جرين " المعرفية االستجابة نظرية 8-3

 األفكار اإليجابية لبعض التخاطب خالل من يستجيبون األشخاص أن النظرية هذه تفترض 
 تغيير االتجاهات مجال في بها االستعانة ويمكن ، أهميتها لها األفكار هذه وإن ، والسلبية

 الفرد التي يستقبلها المعلومات معالجة ضوء في تتم المعرفية فاالستجابة ، للتخاطب كنتيجة
 لها يتعرض للرسائل التي سلبي مستقبل مجرد ليس الشخص ألن ، إليه تقدم معينة رسالة من

: 2001هللا ، )خليفة وعبد . والتقييم والتقدير والتحليل التفكير على القدرة يملك لكنه فقط

295. ) 

 : االجتماعي التعلم نظرية 8-4

تعلمها  وإن ، متعلمة االتجاهات أن على " والترز و باندورا  " النظرية هذه علماء يؤكد    

يحاكي  التي النماذج أوضح هما فالوالدان ، المحاكاة ومن اجتماعي نموذج خالل من يتم هذا
 في  األقران دور يأتي ثم ، المبكرة العمر مراحل منذ معها ويتوحدوا ، سلوكهما األطفال

 ( . 53:  2001 ، ) وحيد. المختلفة اإلعالم وسائل ثم ومن ، لمدرسة

روادها  نظر وجهة عن عبرت نظرية كل بأن لالتجاهات المفسرة النظريات من نستنتج
أنهما  في االجتماعي التعلم ونظرية السلوكية النظرية بين التشابه بعض هناك بأن ونالحظ

يتبنى  الفرد أن المعرفية االستجابة نظرية ترى حين في ، متعلمة االتجاهات بأن تريان

 االهتمام من قدر أكبر وتعطيه يريدها التي االتجاهات
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ً  الفرد بأن فترى هايدر نظرية أما ، المكاسب قدر من أكبر له تحقق التي القضية ويتبنى   دائما
ً  تقبل االتجاهات وأن وسلوكه بين اتجاهاته واالتساق التوازن عن يبحث  مع لتناسبها وفقا

 . للفرد المعرفي البناء

من  النظرية هذه تعطيه لما المعرفية االستجابة نظرية لتبني الدراسة هذه في الباحث ويميل
يتعرض  التي للرسائل سلبي مستقبل مجرد ليس الشخص بأن ترى أنها حيث من للفرد أهمية

وأنها  كما ، ويراه يسمعه لما والتقييم والتقدير والتحليل التفكير على القدرة يملك لكنه فقط لها

راشدين  لكونهم الدراسة مجتمع يالئم ما وهذا االتجاهات تعديل في اإلقناع أسلوب على تعتمد
 . والتقييم والتحليل التفكير على القدرة ويملكون

 . قياس االتجاهات :9

 أي موضوع تجاه للفرد اللفظية للمواقف اإلحصائي للترابط تسجيل بمثابة االتجاهات قياس
 تم التعبير التي لآلراء النقاط مجموع إال هي ما الفرد درجة تكون وبالتالي معينة قيمة أو

 بحثنا في سنقتصر و االتجاهات، لقياس أساليب و طرق عدة القياس و هناك وسيلة في عنها

 :هي و الذاتي التقدير مقاييس ذكر بعض الى التطرق على هذا
 : Bougardusلبوجاردوس " االجتماعي البعد "مقياس 9-1

ذلك  و النفسية، االتجاهات ميدان في القياس بعمليات قاموا من األوائل من بوجاردوس يعتبر 

 في األشخاص رفض أو تقبل درجة الى "االجتماعي البعد " مصطلح يشير و ، 1925 سنة
 في تحديدا أكثر بصورة االصطالح بوجاردوس استخدم قد و االجتماعية، مجال العالقات

 : 1984النيل،  أبو السيد )محمود   "العنصرية الجماعات أعضاء العالقات بين مجال

301.) 



 

 مدى عن للتعبير الحياة الحقيقية مواقف تمثل عبارات أو وحدات على المقياس يحتوي" و   
 عنصرية جماعة بعده عن أو نفوره أو تقبله و تعصبه و الفرد تسامح لقياس االجتماعي البعد

 بوجاردوس حاول كما (   85 آخرون، د س : و خليفة محمد اللطيف )عبد "معين شعب أو

 .قياسه يتمكن حتى للبعد االجتماعي كمية درجات إعطاء
على  قدرته كعدم ، القصور ببعض يرتبط أنه إال تطبيقه، يسهل المقياس هذا أن يبدو قد و "

 قيام فان   أخرى ناحية من و التعصب، أشد أنواع تمثل التي و تطرفا، األكثر االتجاهات قياس
 بذلك و الموالية، الثالثة العبارات على عادة يوافق فانه األولى العبارة على الفرد بالموافقة

 ( . 24:   1994عالوي، حسن الحالة )محمد هذه في األولى للعبارات المئوية .النسبة  تزداد

 : Thurstoneستون  لثور  » الزوجية المقارنة طريقة 9-2
 اآلخر من أفضل هماأي إلظهار مثيرين أو شيئين بين المقارنة في الطريقة هذه تتلخص    

 تقوم و البعد، المتساوية المسافات طريقة اسم أيضا الطريقة هذه على يطلق و أو األقوى،

 بين المسافة تكون و منتظما تدرجا متدرجة تكون بحيث المقياس عبارات أساس إعداد على
 في األمر أول في الطريقة هذه ثورستون طبق قد و متساوية، و محددة عبارتين متتاليتين كل

 متعددة أخرى موضوعات نحو ثم   الكنيسة، مثل الدينية نحو المؤسسات االتجاه قياس

 .ذلك و غير اإلعدام عقوبة و كالحروب
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 .المقياس تكوين عملية في كبيرين وقت و جهد الى تتطلب أنها الطريقة هذه مآخذ من و

 : lickert " لليكارت " المجمعة التقديرات طريقة 9-3
 هي تتمتع و الحك ام، عن االستغناء تم   فيها التي و ، 1932 عام الطريقة هذه ليكارت قدم "    

على  االختبار يحتوي و ما، حد إلى منها أبسط أنها جانب إلى ستون، ثور طريقة ثبات بنفس

 )محمد   "معين موضوع ضد أو مع موقف عن تعبر التي البنود أو العبارات من كبير عدد
 ( . 132شمعون ، د س :  العربي

 و نقاط خمس إلى مقسم ميزان على المعارضة أو بالموافقة اتجاهه درجة الفرد عن فيعبر     

 يساعد الذي الشيء وهو الحياد، بنقطة مرورا التامة المعارضة إلى الموافقة التامة من ذلك
 المجمعة التقديرات طريقة من يجعل الذي األساسي السبب وهو .المقياس ثبات زيادة في

 .االتجاهات لقياس استخداما األكثر

قد  أنها إال الحالي، الوقت في واسع نطاق على تستخدم ليكارت طريقة أن من بالرغم و"
 قد إذ واضحا، معنى تحمل ال النهائية الدرجة أن منها التي و القصور، نواحي ببعض ترتبط

 استجاباتهم )محمد في كبيرة درجة إلى يختلفون هم و األفراد بعض الدرجة نفس علىيحصل 

 ( . 226عالوي ، د س :  حسن

 : "Guttmanجتمان  المتدرج "مقياس التجمعي المقياس 9-4
إذا  أنه هو هاما شرطا فيه يحقق متدرج، تجمعي مقياس إنشاء   1947-1950جتمان " حاول

 هي العبارات التي على وافق قد أنه يعني هذا أن فالبد فيه معينة عبارة على المفحوص وافق
 .تعلوها التي العبارات كل على ولم يوافق منها أدنى

 والعليا عليها وافق والتي العبارات السفلى كل بين تفصل التي النقطة هي الشخص ودرجة

 .عليها يوافق لم التي
 فيكون المتدرج المقياس وكذلك ليكرت، طريقة فتشبه العبارات نفسها اختيار طريقة عن أما

 : 1984 زهران، السالم عبد حامد( عبارة لكل االستجابة درجة توضع عليه خماسيا عادة

150.) 



 

 يمكن عبارات وضع فيها يمكن التي االتجاهات لقياس فقط يصلح المقياس هذا أن ويالحظ
 هذه استخدام جعل الشرط وهذا "جتمان" وضعه الذي األساسي يتحقق الشرط بحيث تدرجها

 نسبيا. محدودة بصفة الطريقة

 :الفعلي السلوك مالحظة على تعتمد التي المقاييس 9-5

 التقرير على تعتمد التي غير الطرائق قياس تقديم طرق االجتماعي النفس علماء حاول لقد   

 .االتجاهات أدق لقياس كطريقة المباشرة كالمعاينة السلوك ، فاستعملوا مالحظة الذاتي
 السلوكية المقاييس من أنواع ثالثة ( Kooket Selltiz 1964و سيلتز)  كوك عرض وقد   

 :يلي فيما  المنعم  و عبد أوردها خليفة

 .فيها الشخص مواقف  مالحظة يمكن :مقننة مواقف -  
 في كان لو كما يتصرف أن المبحوث الشخص من يطلب حيث األدوار: مواقف لعب -  

 .الفعلية الحياةمواقف 

العمل  يمكن األعضاء عدد قليل من أو معين عضو كاختيار :السوسيومترية االختبارات  -
 معهم .
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 . أهمية قياس االتجاهات :10

 المنتظر االجتماعي التغير وزمن بمدى التنبؤ يمكن االتجاهات قياس طريق عن -

 .الجماعة أفراد اتجاهات قياس طريق عن من الجماعات جماعة أي في حدوثه
 المنتظر االجتماعي التغير وزمن بمدى التنبؤ يمكن االتجاهات قياس طريق عن -

 .الجماعة أفراد اتجاهات قياس طريق عم من الجماعات جماعة   أي في حدوثه

 تزود أنها كما القائمة، النظرية الدراسات خطأ أو صحة مدى على التعرف يمكن -
 نشأة في تؤثر التي بالعوامل معرفته تزداد وبذلك تجريبية مختلفة، بميادين الباحث

 أو التدرج أو وتغيره البطيء وتطوره وتحوله وثبوته واستقراره وتكوينه االتجاه

 .السريع
 والتعليم التربية ميادين منها نذكر عديدة، ميادين في عملية فوائد له االتجاهات قياس -

 والسلم والحرب واالقتصاد والسياسة واإلعالم العامة واإلنتاج والعالقات والصناعة

 منسي، محمود( معين موضوع نحو الجماعة اتجاهات تغيير أو تعديل أردنا إذا وذلك
1990  :224. ) 

II. : أستاذ التعليم االبتدائي 

 تعربف األستاذ: -1

 هناك تعريفات متعددة لألستاذ منها أنه : 

وهو العامل االول واألساسي والقائم جزء من االجهزة المنفذة لرسالة التعليم في المجتمع ،  -
على نقل المعلومات والمعارف العلمية والخلقية إلى أبناء المجتمع ، ويتم ذلك ضمن المدرسة 

 ( . 17:  1973) إبراهيم مدكور ، 

مدرب يحاول بالمثال وشخصيته أن يتحقق من أن التالميذ يكتسبون العادات واالتجاهات  -
عن طريق تحفيزهم الى القيام بالمهام التي يسندها اليهم ،  والشكل العام للسلوك المنشود

وبالتالي يعلمهم كيف يتصرفون في المواقف التي يتعرضون لها وكيف يحرزون النجاح 

 ( . 17:  1982والتقدم في سلوكياتهم اليومية واالجتماعية ) محمد الطيب العلوي ، 



 

ية للطورين األول والثاني في المرحلة المربي الذي يقوم بتدريس كل أو معظم المواد الدراس -
االبتدائية ويرتكز دوره في تهيئة الظروف التعليمية بهدف متابعة نموه العقلي والبدني 

 ( . 283:  2003والجمالي والحسي والديني واالجتماعي والخلقي ) حسن شحاتة واخرون ، 

 فإحساسه التالميذ بين و بينه التفاعلية الالقة توثيق مصدر أهم هو : محمد إسحاق تعريف -

 عند الضعف و القوة نقاط كشف علي الكبيرة القدرة لديه فاألستاذ  منهم، كل  حياة يثري بهم

 الوقوف و التلميذ سلوك فهم علي قائمة مثمرة معه بطريقة التعامل علي يساعد مما التالميذ
 (  91:  1982،  محمد إسحاق( تصرفه أسباب على
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 عليه يعلق الذي الشخص ذلك فهو ,المجهول الجندي ذلك هو :العلوي الطيب محمد تعريف -

 و اآلباء
العلوي،  الطيب كريمة )محمد و شريفة لحياة إعدادهم و األطفال تربية في اآلمال المجتمع 

1982  :87  ) 

 تربية و لألمة التربوية األهداف تحقيق على األول المسؤول هو :خضر علي تعريف -
 العادات من يكتسبوا كي ,المتعلمين سلوك في المستمر و المنظم خالل التأثير من و ,األجيال

 على و أنفسهم مع التوافق عل يساعدهم ما و الشخصية االجتماعية و العاطفية و الفكرية

 ( . 34:  1979التقدم ) علي خضير ،  و به النهوض على و مجتمعهم مع السليم التكيف

 :الكفء المعلم خصائص 2

 قد و ,وجه أكمل على دوره يؤدي حتى الشروط من مجموعة المعلم في تتوافر أن يجب    

 من مجموعة ضبط تم التربية علم و النفس علم تطور لكن و ,منذ القدم بعضها المربون حدد
بنجاح ، فهو قدوة لتالميذه ،  مهنته يزاول  بها حتى يتمتع أن المعلم على يجب التي المعايير

 هذا ومن بين تلك الخصائص مايلي : 

 :الجسمية الخصائص 2-1

ينبغي أن يكون سليم الصحة ، خاليا من الضعف واألمراض ألن المرض يصرفه عن     

أداء وعائقا يمنعه سالمة الحواس وأن تكون قادرا على أداء وظيفتها بدقة وبسرعة ) لونيس 

 ( . 61: 2005سعيدة ، 
 و الجيد كالسمع الحواس خاصة ,بمهامه المعلم لقيام مهم الجسمية تعتبر شرط فالخصائص

 .التهتهة أو الحبسة أو كالتأتأة الكالم أمراض عن البعيد السليم النطق و ,الجيدة الرؤية

 و منها ناحية من معوقة أو هزيلة جسمية صحة و االتزان بعدم المعلم اتصف إذا أما   
 و حيويته تثير التي الحادة األمراض  من األستاذ  يخلو أن الحركي و يجب البطء و التكاسل

 يستطيع ال المريض فالمدرس " مهامه أداء أثناء المتكررة عرضة للغيابات  تجعله و نشاطه

 على يفوت و ,واجبه أداء عن يصرفه أن المرض شك ال و سليما كان لو كما بوظيفته القيام
العزيز  عبد و )صالح عبد العزيز "المدرسية حياتهم في المفيدة الفرص من كثيرا التالميذ

 (.160 : 1971 , المجيد

 :االنفعالية و النفسية الخصائص 2-2

 أنها لو كما ,القسم داخل تالميذه مع تعامالته طبيعة تحدد ,لألستاذ  الذاتية الخصائص هذه    

 .اتجاهاتهم و تحصيلهم على و التالميذ سلبا على أو إيجابيا تؤثر



 

 االتزان  سيما ال– للمعلمين الشخصية الخصائص أثر حول أجريت التي الدراسات تشير      
المنزلية  و المدرسية الصعوبات بعض يواجهون الذين االطفال أن , -المودة و الدفء و

 هناك ,بالمسؤولية تزويدهم على قادرون أساتذة  يرعاهم عندما السريع التحسن على قادرون

 تلك بين االرتباط يفوق االنفعالية االساتذة  خصائص و التعليم بين الفعالية قويا ارتباطا
 تجاه بالتسامح يتميزون الذين االساتذة  أن و المعرفية لألساتذة  الخصائص و الخصائص

 يشجعونهم و أفكارهم يتقبلون و ودية حيالهم مشاعر عن يعبرون ,دوافعهم و طلبتهم سلوك
ملحم  ( .غيرهم فعالية  من أكثر هم األساتذة  هؤالء ,الصيفية النشاطات في ةالمساهم على

 (38 :  2003 سامي محمد ، 
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 :المعرفية الخصائص 2-3

 التخيل و الذاكرة و اإلدراك ، و االنتباه و الذكاء المختلفة، بمجاالته المعرفي الجانب يعتبر و

 بسرعة يدرك و المالحظة قوي فيكون عمله، في األستاذ  عليها يعتمد الخصائص التي من
 .للتالميذ االستيعاب الجيد دون تحول التي المعوقات

القرارات  صناعة في يساعده لكي األقل، على المتوسط فوق بذكاء يتمتع أن فعليه الذكاء أما

 و الصفية المشاكل لمعالجة المناسبة اإلجراءات  اتخاذ و أنواعها، اختالف على  التعليمية
 ( .24 : 1985 حمدان محمد زياد( .األفضل نحو توجيههم دائما و لتالميذه فعالة قيادة

 من الرفع و القراءة ، و بالمطالعة مداركه وسع كلما تزداد لألستاذ   المعرفية الجوانب 

 تحصيل على إيجابا انعكست كلما الذهنية إمكانيته زدت ا العلمي، فكلما و التحصيلي مستواه
 يرتبط إنما و فقط، تخصصه ميدان قصرا على ليس الفعال و الناجح األستاذ  ألن التالميذ

اطالعا ) ملحم  و اهتماما أقل األستاذ  فعالية من أكثر تجعله تنوعها و اهتماماته بمدى أيضا

 (.380 :  2001 سامي محمد،
 الموضوع من بأكثر دراية  على يكون أن 2002 كريم أحمد يقول كما األستاذ  على يتعين و 

 عرضة أصبح إال و لتالميذه، متاح هو مما أكثر معرفته تكون أن و كذلك بتعليمه، يقوم الذي

 2002 آخرون، و مجدي عبد الكريم حبيب( .بين تالميذه االجتماعية و العلمية مكانته لفقدان
: 363. ) 

 :الخلقية الخصائص 2-4

 هذه طفل ألن االبتدائية المرحلة في خاصة و التالميذ حياة في مهم مؤثر الخلقي الجانب  
 يتعلم المرحلة

 .بالقدوة التربية البعض عليه يطلق ما هذا و المعلم، بشخصية يتأثر و المحاكاة و بالتقليد   

 و الوعظ، و التلقين بطريق تعلم مما أكثر مباشر غير تغرس بطريق ألخالقا ا ألن هذا
 :لسببين التالية الصفات إلى حاجة األستاذ في

 .به يتأثرون فهم األطفال نفوس في فعال مؤثر ألنه -

 .فيها ناجحا المعلم يصير حتى خاصة صفات إلى تحتاج التدريس مهنة ألن -
 :يلي ما "المجيد عبد العزيز عبد " و "العزيز عبد صالح" يذكر الصفات هذه من و

 و إليه لجوؤهم يفقد و فينفرهم، عليهم قاسيا يكون فال  :التالميذ مع اللين و العطف -

 .له احترامهم  فيفقد الضعف لدرجة عطوفا يكون  ال و منه، استفادتهم
 .التحمل و الصبر  -

اشرافه  بذلك فيفقد الغضب، سريع التصرف قليل الخلق، قليل يكون فال :السياسة و الحزم -

 .له احترامهم  يفقد  و التالميذ على 



 

 . له محبا فيه جاد عمله، في مخلصا يكون أن -
 متكلف . غير زمالئه و تالميذه مع سلوكه في طبيعيا يكون أن -
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العزيز عبد  عبد و صالح، العزيز )عبد .القومية تقاليده و لدينه محترما يكون أن  -

 ال أن المعلم على البد البدني، و العقلي بالنمو اهتمامه على زيادة و (163 :1971 المجيد،
 و اتجاهاتهم و قيمهم مصدر ألنه .و االجتماعي العاطفي و الروحي نموهم في دوره يهمل

 و الشفقة و كالشرف الفضائل و الخصال تنمية و غرس على المسؤول هو و سلوكهم أنماط
كريم محمد أحمد ) لهم يدرس من نفوس في ...الرقة و الحميد السلوك و الشجاعة و التسامح

 ( 362 : 2002 آخرون و

 :التربوية الخصائص 2-5

 موضوعية، جوانب توافر من فالبد كافية، غير تبقى لكن الشخصية الجوانب أهمية رغم 

 .المتعددة بواجباته بالقيام له تسمح مؤهالت يمتلك أن ينبغي الذي المعلم الناجح صورة لتكتمل
 طريق عن إال تتحقق أن يمكن ال التي المهارات و المؤهالت من وقتا يتطلب التعليم ألن  

 عليها األستاذ  يحصل التي الخبرات  القدرات و و المهارات   في خاص،يتمثل مهني تكوين

 و األكاديمي و الثقافي ميدان التعليم اإلعداد في تربيته و إعداده برامج  خالل من
 (.33 : 1986 بشارة جبرائيل ،(التربوي

 مقاييس االستاذ المتطور : -3

 و الماضية العقود طوال إليه ينظر كان مثلما الراهن عصرنا في التعليم إلى النظرة تبقى لم   
 Philippe" مجموعة على بناءا أو اعتمادا للتعليم الجديد التصور أحد السياق هذا في

Berrenoud" االستاذ  تمكين في أساسية تعد التي المقاييس من التربية و النفس علم أساتذة 

 على محالة ال إيجابا سينعكس مما المعرفة، عالم في والمستجدات التغيرات مواكبة من
 :يلي كما "بيرينود" يحددها التي و المقاييس هي و .التربوي المردود

 .التعلم عملية في االعتبار بعين الفردية الفوارق أخذ -

 عناصر باقي مع يتعامل أن األستاذ على القسم داخل التالميذ مع التعامل على زيادة -
 .التالميذ أولياء كذا و التربوية المؤسسة

 .المدرسة مشاريع و نشاطات في المساهمة و الجماعي التعاون -

 .المعلومات لتراكم إال تؤدي ال التي التلقين طريقة عن عوضا للتلميذ تعليمية مواقف خلق -
 .التربوية المستجدات لمسايرة المستمر التكوين متابعة -

 االمتثال و للتكوين المسطرة األهداف تحقيق و العام للنظام باالنتماء بااللتزام  األستاذ  على -

 .للوصايا
 .رفيع تربوي تكوين كفاءات ووجود المعرفة ميدان في الخبرة توفر -

 .تربوي نشاط لكل الجيد التحيز األستاذ  على لذا نفسيا و جسديا متعبة مهنة التعليم -

 و العدل يتطلب التقييم و التشويق، يعني التعليم ألن كاف، غير المعرفة أصول في التحكم -
 .الصعبة المواقف مجابهة

 يقع عما عزلة في نعلم أن يمكن ال لذا االتصال، وسائل أشكال جميع على الواسع االطالع -

 ( 14:2003) الكتاب السنوي ، .جديدة تكنولوجية و علمية أحداث من  العالم في
22 



 

 : مكانة األستاذ في المدرسة الجزائرية -4

إن تغير األوضاع والظروف والظروف االجتماعية في المجتمع الجزائري نظرا للتأثيرات    

الخارجية والداخلية قد تأثرت في جميع المجاالت والسيما في المجال التربوي ، باعتبار 

القطاع التربوي ذو طابع استراتيجي وجب االهتمام به والتكفل بمشكالته نظرا لخصوصياته 
لحساسة ، ذلك أنه عصب الحياة الي مجتمع يريد التطور والرقي ، وفي هذا المحورية ا

اإلطار قال كوبر :" إذا أحببت أن تعرف ثقافة بلد من البالد فأنظر الى مدارسها " ) سمير 
 (  16:  1998محمد كبريت ، 

مهنة و في هذا اإلشارة الى دور التعليم ومن ورائه المعلم في النهوض بالمجتمع ورقيه ألن 

التعليم هي مهنة التعليم هي المهنة المحورية واألساسية التي تكون األفراد لممارسة المهن 
االخرى في مختلف القطاعات ، وإذا كان الحال كذلك فان اعادة االعتبار لمهنة التعليم ومن 

وراءها المعلم والتكفل بمشكالته ومعاناته هو بالضرورة أحد أهم المشكالت وأدقها في 

 لجة مشكالت المجتمع االخالقية واالجتماعية خاصة التي تعاني منها .معا
وذلك بضرورة رفع مكانة االستاذ باعتباره االساس والعنصر الفعال الذي تقوم على كاهله    

عملية التكوين وبناء النفوس ، وتزويد األجيال بالقيم والمعارف والمهارات والمواقف 

بية الراقية ، إذا ما توفرت لهما الشروط واألجواء والوسائل الناضجة والتوجيه السليم والتر
 ( . 484:  2014الالزمة ) بوترعة ابراهيم ، 

فوضعية األستاذ في السابق اختلفت عن وضعيته في الوقت الحاضر نتيجة الظروف      

ة المعيشية ، فهي أسوأ حاال وحظا مما كانت عليه في السابق نظرا إلفرازات األزمة الراهن
 على المستوى االقتصادي 

واالجتماعي والنفسي وفي االستراتيجية والخيارات السياسية التربوية المنتهجة من طرف 

الدولة ، الن الخيارات السياسية التربوية المتمثلة في نموذج المدرسة االساسية كأساس 
سيسها سنة إلصالح تربوي شامل ، والتي وجهت لها اتهامات كثيفة بكونها لم تحقق منذ تأ

كل االهداف المسطرة لها ولم توفر تعليما حسنا ، فضال عن كونها  منعرجا لوضعية  1980

االستاذ والتي كانت سببا في الوضعية المزرية التي يعاني منها اليوم ، وبالتالي تدهور 
 العملية التربوية والتي تشرف عليها ، ذلك أنها اتخذت من التالميذ غاية للعملية التربوية

واهتمت بكل العوامل المساعدة على العملية التعليمية ما عدا االستاذ الذي ننظر اليه على أنه  

الوسيلة لتحقيق الغاية السابقة فقط ، اتخذت من ذلك شعارات لها تهمنا مصلحة التلميذ أوال 
:  1991وأخيرا وبعبارة اخرى ادق االستاذ استثمار معرفي ال غير ) مصطفى العشوي ، 

12 ) . 

هذا ما أدى إلى االغفال عن التركيز على المحيط المهني وما بنطوي عليه من مصادر  
اإلجهاد وأشكال الضغوط كالمشكالت والعراقيل واالحتياطات ، فليست المدرسة محيطا 

مدرسيا فقط في موضوع معين بل بنية اجتماعية كلية تلبي حاجيات االنتماء والتواصل ، 

 اته وميوله ونظرته لنفسه .وتساهم في تعديل اتجاه
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إن التطور االقتصادي واالجتماعي الذي شهدته البالد حاليا سلبا وتراجع مردوده التربوي )  

وعليه إذا أردنا للتعليم أن ينجح في تحقيق االهداف   (  57:  1991طاهر زرهوني ، 



 

اره حجر الزاوية في المنشودة منه البد من اعادة مكانة المعلم في النظام التربوي باعتب
 العملية التعليمية التعلمية .

 حقوق وواجبات االستاذ :  -5

 2006يوليو  15ه الموافق ل 1427جمادى الثانية عام  19مؤرخ في  03-06أمر رقم 
 يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية .

هي المقابل الممنوح للعامل أو الموظف كتعويض لعمله أو الخدمات المقدمة الحقوق :  -
 .للمؤسسة 

لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة االجر الحق في العطل :  -

والغاية منها السماح للموظف بالراحة قصد االحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل 
 من جديد .

 سه الطبقة العاملة دفاعا عن حقوقها ولتحقيق مطالبها .تمارالحق في االضراب :  -

 كل عامل أجير له الحق في التقاعد طبقا للقانون .الحق في التقاعد :  -

 حرية تأسيس النقابات واالنتماء اليها .الحق في العمل النقابي :  -

 الضمان االجتماعي الحماية االجتماعية :  -

 بعض الخدمات االجتماعية .يستفيد الموظف من الخدمات االجتماعية :  -

 وتتمثل في :الواجبات : 

 القيام بالمهام المسندة إليه ) تدريس التالميذ ( . -
 احترام السلطة السلمية في اطار تأدية المهام . -

 ممارسة المهام بأمانة دون تحيز . -

 تجنب األفعال التي تتنامى مع طبيعة المهام  . -
 . االلتزام بالسلوك الحسن والالئق بالمهنة -
 التعامل بأدب واحترام مع الرؤساء والزمالء والمرؤوسين ) التالميذ ( . -

 مهام أستاذ التعليم االبتدائي :  -6

والتي تحدد مهام استاذ المدرسة  2008من الجريدة الرسمية الصادرة سنة  41تبعا للمادة    

 االبتدائية في :
من النواحي الفكرية والخلقية وظيفة التعليم االبتدائي ، بتربية التالميذ وتعليمهم  .1

والمدنية والبدنية وتلقينهم استعمال تكنولوجيا االعالم واالتصال وتقييم عملهم 

 المدرسي .
وظيفة التعليم المتخصص في التربية التحضيرية بتربية االطفال وتحضيرهم  .2

 لاللتحاق  بالتعليم 

 ومنح التالميذ الذين يعانون تأخرا دراسيا تعليما مكيف وتلقينهم استعمال  االبتدائي ، .3
 تكنولوجيا االعالم واالتصال وتقييم عملهم المدرسي . .4

 في المنهاج :  األستاذدور  -7

 يتلخص دور االستاذ فيما يلي : 

هان ان المعلم في المنهاج التقليدي ينقل المعلومات الواردة في الكتاب المفرد الى اذ -

التالميذ بأقصر الطرق ، ويقوم هذا األخير بعمل ملخصات والمذكرات للتالميذ ، ويلقنهم 
الحقائق والمبادئ والتعميمات كما فهمها هو من الكتاب ، ويهتم المعلم بتدريس المادة المقررة 



 

كاملة ، ويركز على نجاح التالميذ في امتحانات  تقيس تحصيلهم في تلك المادة أكثر  من 
كيزه بطريقة التعلم نفسها وحاجات المتعلم المقررة ) توفيق مرعي ، إسحاق الفرحان ، تر

2008  :10 . ) 

أما في المنهاج التربوي الحديث انتقل االستاذ من التلقين السلبي الى ادوار اكثر فاعلية  -
 وأكثر أهمية أصبح من أهم واجباته أن يعلم التالميذ كيف يحل مشاكلهم .

المعلم تالميذه ويوجههم ليستعملوا بأنفسهم مصادر التعلم المختلفة التي يكون  وان يساعد   
هو نفسه واحد منها ، ويساعد المتعلمين في الوصول الى التعميمات بأنفسهم ، ويستخدم طرقا 

متنوعة في تنظيم التعلم ، ويركز على النمو المتكامل للمتعلم ن وينظر الى المادة الدراسية 

يلة ال غاية ، ويعتبر االمتحانات ذات خبرة تعلمية ، ووسيلة لتقويم مدى تحقق باعتبارها وس
 األهداف التعليمية المقررة 

، ويحكم على مدى تقدم المتعلم من خالل نجاحه في تحصيل المعلومات فقط ) توفيق مرعي 

 ( . 15:  2008، اسحاق الفرحان ، 

 اتجاهات األساتذة : -8

 في اآلتي :تتضمن اتجاهات االساتذة 

فالمعلم الواثق من نفيه المتقبل لذاته غالبا ما يكون قادرا على اتجاه المعلم نحو ذاته :  8-1   
تحقيق اتصال فعال بينه و بين تالميذه والمعلم المتزن عاطفيا الذي يتجلى بالصبر  والتحمل 

يهم ، وال يثور والثقة بالنفس واآلخرين والذي يلتمس الخطاء االخرين وال يلقي باللوم عل

 ألتفه األسباب ، أستاذ يستطيع ان يدير عملية االتصال بينه وبين تالميذه بفعالية .
االستاذ الذي يحب تالميذه ويميل الى التعامل معهم اتجاهات االساتذة نحو التالميذ :  8-2

ويؤمن بقيمة كل منهم في النمو والتعلم ويؤمن أيضا بأن كل واحد منهم إنسان ويعرف 

دراتهم وإمكانياتهم يوجه عميلة االتصال بينه وبينهم توجيها سليما يتماشى والعملية التعليمية ق
. 

ينبغي أن يميل االستاذ الى منهج التدريس ومكوناته اتجاه االستاذ نحو منهج التدريس :  8-3

ميال ايجابيا وهذا الميل والحب يمكن لألستاذ من تنفيذ عملية التدريس ويتيح لتالميذه فرص 
اكتساب الخبرات المختلفة التي تؤدي الى نمو شخصياتهم ) حسن عبد الحميد احمد رشوان ، 

2006  :192  ) 

ة مهمة وتلعب دورا في العملية التعليمية فكلما كانت اتجاهاتهم وبالتالي فان اتجاهات االساتذ
 ايجابية نحو ذاتهم وتالميذهم ونحو المنهج الدراسي تمكنوا من افادة تالميذهم .
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 خالصة الفصل :

 
 يقوم الذي الدور لقد تطرقت الباحثة في هذا الفصل الى استاذ المرحلة االبتدائية ، حيث يعتبر

يتحلى  ان يمارسه من في جوانبه،يشترط مختلف من مميزا  دورا  الميدان في االستاذ  به

 في كفاءته تبرز حتى التربوية، و الخلقية و النفسية و الجسمية الخصائص من بمجموعة
 المطلوب األثر إحداث

 .يدرسهم من عقول في



 

 أو االقتصادية أو األكاديمية سواء به المحيطة العوامل ببعض أداؤه يتأثر الذي االستاذ هذا
 و مجتمعه رد ا أف بين المرموقة المكانة يتبوأ إن من يمكنه قد الذي هو األمر و االجتماعية،

 عمله فيغدو بمهنته، رض ا غير يائسا بائسا فيكون من مقداره، يحط قد أو ، مسؤوليه و تالميذه

 .المنشود المستوى دون وانتاجه
 المعلم ألوضاع الجزائرية  التربوية المنظومة في الحاسمة المواجهة تجري أخيرا  و

 لكي المعلمين رواتب تزداد أن ينبغي إذ االشرافية ، و االجتماعية و االقتصادية و البيداغوجية
 قرارات  ترتبط أن المستحسن ومن العمل، لتغيرات سوق و األخرى للمهن منافسة تصبح

 ينمي و المتوسط يشجع الممتاز و المعلم يكافئ بحيث للتقويم فعال بنظام الترقيات و الراتب

 .الضعيف
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 تمهيد : 

 واقع إلى واالجتماعي التربوي الفكر وتترجم تجسد أصبحت الحديثة المناهج التعليمية أن ذلك

لهذا  المطلوبة التربية معنى عن واضح مفهوم من لدينا بما يتحدد ما خالل من تعليمي معين،

 تعتبر الترجمة التعليمية المناهج فإن ثم ومن ومصادرها، التربوية ووسائطها وطبيعتها المجتمع

 كثيرة أشياء يعني مجتمع، وتطويرها  كل في واتجاهاتها وخططها والتعليم التربية ألهداف العملية

 جميع في النظر إعادة يعني قد التطويرأن  ذلك منهم، يطلب ما أو المخططون، يرى ما بحسب

 المؤثرة العوامل جميع يتناول كما التقويم، إلى األهداف ووصوال من بدءا المنهج ومكونات عناصر

 ...به والمتأثرة فيه

 المنهاج : تعريف .1



 

 المعنى اللغوي : 

وعليه  المسار، أو الطريق :ومعناه "ال نهج" من مشتقة اللغة في "المنهاج" أو "المنهج" كلمة

 أمين محمد الوكيل، أحمد حلمي.)  ةمعين غاية إلى توصل محدودة وسيلة" :يعني لغة فالمنهج

 ( 5:  1999 ، المفتي،

ً   ِشْرعَةً  ِمْنك م َجعَْلنَا ِلك ل   «..تعالى :  قال  المصحف) الكريم (  )القرآن 48لمائدةا) .. »و منهاجا

 الواضح . الطريق تعني الكريمة اآليةفي  الواردة "منهاج" الشريف  فكلمة

 سباق التيني ومعناها جذر من مشتقة كلمة وهي Curriculumهي  المنهاج على الدالة والكلمة

 ( 21: 2004 ، الحلية، محمود محمد مرعي، أحمد الخيل  )توفيق

 المعنى االصطالحي : 

  التكامل المحددة عالقاتتربطها  نسق ، في المنظمة العناصر من لمجموعة منسجمة بنية هو   

 المقصودة يربط األهداف منطق على االعتماد بالضرورة يقتضي منهاج أي وإعداد بوضوح،

 (  49: 2004،  الخوالدة، (المعتمدة لتجسيدها كاألساليب والمضامين بالوضعيات

 للتالميذ المدرسة تتيحها التي و المعرفية التربوية الخبرات  هو  بأنه  دوالندشير حسب و يعرف   

ينسجم  نموا المتعددة جوانبها في شخصيتهم نمو على مساعدتهم بغية أو خارجها داخل حدودها

 .واألهداف المسطرة

يتم  والتي للتالميذ الموجهة التعليمية الخبرات  جميع بأنه تايلور حسب التعليمي المنهاج ويعرف    

 اهداف تربوية . لتحقيق  المدرسة جانب من تنفيذها واإلشراف على  تخطيطها
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 )والممارسات النشاطات( الخبرات  جميع التعليمي المنهاج ( يعني 18: 1995اللقاني )  و حسب

 أفضل  إلى المنشودة التعليمية النتاجات تحقيق على الطلبة لمساعدة المدرسة توفرها التي المخططة

 .قدراتهم  ما تستطيعه

 المفهوم التقليدي للمنهج :  1-1

يعني المنهاج في مفهومه التقليدي مجموعة المعلومات والحقائق والمفاهيم واألفكار التي يدرسها    

التالميذ في صور مواد دراسية ، اصطلح على تسميتها بالمقررات الدراسية .) عبد  الرزاق 

 ( . 79: 2011سلطاني ، 

 المفهوم الحديث للمنهج :  1-2



 

هو جميع الخبرات واألنشطة التي تقدمها المدرسة للتالميذ تحت اشرافها بقصد احتكاكهم    

وتفاعلهم معها ، وعن طريق هذا االحتكاك والتفاعل يحدث تطوير سلوكهم ، وتعديله ويؤدي الى 

 (  67:  2011تحقيق النمو الشامل المتكامل الذي يعد الهدف األسمى للتربية ) عبلة بحري ، 

بأنه االهداف والكفاءات بجميع مستوياتها والمحتويات فته وزارة التربية الوطنية : كما عر

والوضعيات والمواقف واألنشطة التعليمية ، واألنشطة الالصفية والطرائق والوسائل وأدوات 

 ( 26:  2012التقويم وأساليبه ) محمد الصالح حثروبي ، 

 مفهوم مناهج الجيل الثاني : .2

الثاني مجرد تسمية أو شعار فقط ألنه ال يستند إلى خلفية نظرية أو مرجعية جديدة عبارة الجيل     

ألن المنظومة التربوية الجزائرية مازالت تعتمد على البنائية وهي عبارة عن تعديالت تساير 

القانون التوجيهي والثغرات الحاصلة ، والمالحظات الميدانية المسجلة ، وتخص الطور األول من 

 االبتدائي فقط والسنة أولى متوسط .التعليم 

 للمنهاج : المؤسسة المبادئ -3

 عالقات تربطها نسق في المنظمة العناصر من لمجموعة منسجمة بنية التعليمية المناهج إن    

 االول  الطور مناهج ملخص حسب للمنهاج المؤسسة المبادئ وجاءت بوضوح؛ التكامل المحددة

 مجاالت ثالث ( في 3: 2016الوطنية )  التربية وزارة عن الصادر االبتدائي مرحلة التعليم من

 المنهجي( المجال  ،)العلمي – الفلسفي( المجال االبستيمولوجي ،)القيمي( المجال األخالقي : هي 

 .)والبيداغوجي
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 مصدر أول التطبيق ، حيز ووضعها القيم اختيار يشكلالقيمي ( : ( االخالقي المجال في 3-1

 على مضامينها واختيار المناهج وطبيعة وطرائق التعلم وغاياتها، التربوية المنظومةلتوجيه 

 بقيم الهوية الوطنية  أوال المتعلقة واألخالق اآلداب من قاعدة كل متعلم من إكساب يمكن أساسها

وذلك بتناول التراث بكل مكوناته في سياقه الوطني  ) واألمازيغية اإلسالم والعروبة( المرجعية 

 الجزائري .

على المناهج التعليمية أن تتجنب تكديس المعارف )  :)المعرفي( االبستيمولوجي المجال في 3-2

الحفظ واالسترجاع فقط(، بل ينبغي أن تفضل المفاهيم والمبادئ والطرائق المهيكلة للمادة والتي 

وتيسر االنسجام العمودي للمواد المالئمة لهذه المقاربة، إذ ينبغي أن تكون تشكل أسس التعلمات 

المعلومات عامال يساهم في تنمية الكفاءات وربط المواد ببعضها البعض لفك عزلة بعضها بعض 

في المجال المنهجي والبيداغوجي: ترتكز المناهج الجديدة  أو جعلها في خدمة مشروع تربوي واحد



 

بالكفاءات المستوحاة من البنيوية االجتماعية، والتي تعتمد على منطق التعلم على المقاربة 

والمقاربة النسقية، قصد ضبط التعلمات تالميذه داخل القسم،فللمعلم حرية استعمال مختلف مقاربات 

 .األساليب البيداغوجية

 شروط بناء المناهج الجيل الثاني : -4

)  المرجعية العامة   للمناهج العامة المرجعية في وردت المناهج، لبناء الشروط من مجموعة هناك

 ( ويعتمد بناء المنهج على احترام المبادئ التالية : 02:  2016للمناهج ، 

قصد  و السنوات األطوار ثم حسب التعليمية المراحل  حسب المناهج بناء يقتضي  :الشمولية

 .التعليمية للمرحلة مناهج بناء أي العمودي. االنسجام ضمان

 المؤسسات التربوية وتنظيم وتكوين المنهاج مختلف مكونات بين العالقة وضوح إلى يهدف   :االنسجام

 .وجه الخصوص على

 ظروف التالميذ الخصوص و التكفل وعلى ظروف االنجاز مع للتكييف  قابلة أي   :االنجاز قابلية

 .النفسية والبيداغوجية

 أداة سهلة لجعله البرنامج صياغة في والدقة التعبير الهدف ودقة ووضوح البساطة أي :المقروئية

 االستعمال .

 .التربوية والحاجات  للمناهج التكوينية تحقيق التنسيق  بين األهداف  إلى السعي أي :الوجاهة
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مالئمة  يحدث تسييري اجراء  تقويم  من  وللتمكن للقياس قابلة معايير احتواء أي :التقويم قابلية

 .المقصودة التربوية والحاجات المنهاج أهداف تكوين بين

التي تمكن من تكييف ظروف االنجاز والتكفل وعلى الخصوص ظروف التالميذ  مبدأ المالئمة :

 النفسية والبيداغوجية .

 هناك دواعي عديدة أهمها مايلي :دواعي وضع مناهج الجيل الثاني :  -5

، هيكلية ( القانون التوجيهي والمرجعية العامة والدليل اعتماد مرجعيات ) قانونية ، فلسفية  -

 المنهجي .

 . واألفقياعتمار المقاربة النسقية لتحقيق االنسجام العمودي  -

 ادراج القيم والمواقف والكفاءات العرضية . -

 ضبط المفاهيم القاعدية بالشرح ، وتحديد أهميتها االستراتيجية في بناء المناهج . -

 لجميع المواد مع استعمال نفس المصطلحات .الهيكلة الموحدة  -



 

اعتماد البنيوية االجتماعية التي تضع في الصدارة االستراتيجيات التي تمكن المتعلم من بناء  -

 معارفه ضمن العمل التشاركي .

 اعادة كتابة المناهج مراعاة لمبدأ الحداثة . -

 2015) أوصيف ،  2013التكفل بالمالحظات الواردة في عمليات االستشارة حول المناهج  -

 :4  ) 

 خصائص مناهج الجيل الثاني :  -6

 ( . 14:  2016تتمثل باختصار فيما يلي : ) طيب نايت سليمان ، 

 يتمحور المنهاج حول التلميذ ويجسد خبراته كمشروع للحياة أو اعداد لها . -

 واتزان .ينمي شخصية المتعلم بجميع جوانبها الوجدانية والعقلية والبدنية في شمول  -

يؤكد على ضرورة توظيف المعلومات والمهارات والخبرات التي يكتسبها التلميذ في حياته  -

 اليومية الحاضرة والمستقبلية .
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يهيئ الفرص لتنمية روح اإلقدام واالكتشاف واالستقصاء واالبتكار والقدرة على تحسين  -

 حسن االختيار واتخاذ المواقف وحل المشكالت الحياتية .

ه الخصائص تتماشى مع االختيار المنهجي الذي نص عليه القانون التوجيهي للتربية وهذ

 الوطنية بالنسبة للمقاربة التي ينبغي اعتمادها في تقديم المناهج الجديدة .

 الثاني :  الجيل منهاج بناء كيفية -7

:  2016االبتدائي  التعليم المرافقة لمناهج للوثيقة العام  اإلطار  (وفق   الثاني الجيل مناهج بناء تم

 :يلي (  كما 02

 االكسيولوجيا ( : ( القيم حيث من

 منفصلة، وباعتبار المواد باعتبار :صعيدين على المناهج أعدت لقد  :والمنهاجية النسقية المقاربة

 : وذ لك وفق التنظيم اآلتي المواد التشارك بين

 .و الطور المرحلة من التخرج مالمح إلى الغايات من _           

 .الشاملة الكفاءات إلى االطوار من   -

 الختامية . الكفاءات إلى الشاملة الكفاءات من -

 . مركبات إلى الختامية الكفاءات تحليل  من انطالقا المناهج إلى الختامية الكفاءات من  -



 

في  عنه عبرت كما للمنهاج الوطنية للجنةالشاغل الشغل  الداخلي للمنهاجاالنسجام ويشكل   -

 تعديل المنهاج.  أو كتابة إعادة أسباب وثيقة وثائقها، خاصة من العديد

 .الختامية الكفاءات و الشاملة و الكفاءات المالمح بينانسجام   -

أصل كل الفلسفات و  ألنها محله  في اعتبار هو للمناهج ، أول مصدر  القيم  تعتبر :القيم تدعيم

 تتكفل بها أن  ينبغي ولذلك  ، التربوية السياسات عنها تصاغ التي واألخالق والثقافات العقائد،

 الوطني لالنسجام  والضامنة للهوية الوطنية، المشكلة للقيم األولوية بإعطاء المناهج الدراسية 

 . الوطني و التضامن  المواطنة وممارسة

 ؟ بالكفاءات المقاربة لماذا  :المنهجية حيث من
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 أسس على المبنية بالكفاءات المقاربة باألهداف ،تعتبر المقاربة خلقتها التي الثغرات  سد قصد

 :و التي المنهاج الرئيسي لهذا المحور بنيوية اجتماعية

وضعيات  حل   في المندمجة الموارد من لعدد ضمني بشكل  التجنيد إمكانية للمعلم توفر  -

 .مشكلة

 المشكلة الوضعيات مواجهة في أفعاله وردود التلميذ على يركز الذي التعلم منطق تفصل   -

 المعارف . اكتساب على يركز الذي التعليم عن منطق 

 المعارف . لتجزئة تجنبنا -

 شروط تطبيق مناهج الجيل الثاني :  -8

 يعتمد تطبيق هذه المناهج على جملة من الممارسات نوجزها فيما يلي : 

 الممارسة البيداغوجية :  8-1

تقتضي الممارسة البيداغوجية في المقاربة بالكفاءات تنويع التدريس والتعلم النشط ، فالتنويع يتمثل 

التعليمية التعلمية وابتكار طرق متعددة توفر للمتعلمين على اختالف  لألنشطةفي استخدام المعلمين 

واستيعاب المفاهيم قدراتهم وميولهم واهتماماتهم احتياجاتهم التعلمية ... فرصا متكافئة لفهم 

واستخدامها في مواقف الحياة اليومية ، كما تسمح بتحمل مسؤولية تعلمهم وتقييمهم من خالل التعلم 

 الذاتي وتعلم االقران والتعلم الفوجي .

ضمن االختيارات  األموربزمام  واألخذوالتي تدفع المتعلم الى المبادرة اختيار الطرائق : 

البيداغوجية التي تعتمدها المقاربة بالكفاءات . وذلك في سياق مرافقة ايجابية من طرف االستاذ 

 وفي نهاية التعلم . وأثناءليضمن سالمة المسار قبل 



 

) سندات مكتوبة ، صور ، أشرطة سمعية بصرية ، التحكم في الوسائل وحسن استغاللها :  8-2

المدرسية ، المسرح المدرسي ، المكتبات العمومية ، المعالم  اإلذاعةدرسية ، انترنت ، المكتبة الم

 ، دور الثقافة ، االماكن السياحية والشواطئ والغابات والصحراء ...الخ ( . األثرية

 الثاني : الجيل مناهج مكونات -9

( مكونات مناهج  9-8:  2016 ( االبتدائي التعليم مرحلة منهج الوطنية، التربية وزارة  :في أورد

 :يلي فيما الجيل الثاني
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مجموع  و هو للتربية، التوجيهي القانون  في الواردة للغايات بيداغوجية ترجمة :التخرج ملمح

 كان إذا الختامية الكفاءات ومجموع المرحلة، من بالتخرج متعلقا كان إذا للمواد الشاملة الكفاءات

 .الواردة متعلقا بالمادة

بل  المحتويات، تحديد على يقتصر ال لكنه المبرمجة، السنوية التعلمات هو :السنوي البرنامج

 ويقدم المواد وكفاءات العرضية والكفاءات القيم لبناء ضرورية موارد بصفتها متينا رباطا يربطها

 .الساعي الحجم لتوزيع ومقترحات ومؤشراته التقويم ومعايير تعلمية، أنماط لوضعيات

المسار  نظام ،وفقك محددة دراسية  فترة نهاية في تحقيقه إلى تسعى هدف   :الشاملة الكفاءة

في  شاملة وكفاءة طور كل نهاية في شاملة وكفاءة المرحلة نهاية في شاملة كفاءة نجد لذا الدراسي ،

 .سنة كل نهاية

الكفاءات  عدد يحدد المادة في الميادين وعدد التعلم قصد للمادة ومنظم  مهيكل  جزء :الميدان

 .التخرج ملمح في ندرجها التي الختامية

 هو التصرف عما بصيغة وتعبر للمادة المهيكلة الميادين من ميدان بكل  مرتبطة  :الختامية الكفاءة

 .دراسية لميدان مهيكل  فترة نهاية في التلميذ من  منتظر

 المعرفية، توظيفها، المضامين :واحد مستوى تتناول  الختامية للكفاءة تجزئة هو  :الكفاءة مركبات

 .المادة لهذه المناسبة العرضية والكفاءات القيم تنمية

المصفوفة  من والمستنبطة  الكفاءة لتحقيق ارساؤها المراد  المضامين هي  :المعرفية الموارد

 .المفاهيمية

 و في المعارف التحكم من تمكن التعلمية، الوضعيات من مقترحة أنماط هي :التعلمية الوضعيات

 .اإلدماجية الوضعيات وأنماط الكفاءة مركبات وتشكل  استعمالها،

 :التقويم ومؤشرات معايير -10

 :المنتوج بها يتصف  أن ينبغي التي النوعية وهو الكفاءات، لتقويم  الزاوية  هو حجر المعيار :  .أ



 

 .....واألصالة  االنسجام ، والوضوح  الدقة

 .والقياس للمالحظة قابل ملموس رمز للمعيار العلمي الوجه  هو :المؤشر .ب

موضوعه،  ةتناسب غيره عن نص بها يتميز التي المواصفات عن عبارة النمط :النصوص أنماط

 النمط يناسبها والمقالة السردي، النمط يناسبها مثال فالحكاية يالئمه، تعبيري نمط فن ولكل 

 أو التفسيري . البرهاني
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 التطبيق : حيز المنهاج بوضع تتعلق تربوية توجيهات -11

 إلى منطق التعليم  االنطالق من أن ) 134: 2015مارس  للمناهج، الوطنية اللجنة ( عن ورد

 داخل  البيداغوجية الممارسة في جذريا تغييرا يستدعي بالكفاءات، المقاربة تتبناه الذي منطق التعلم

 واعيا يكون أن ينبغي و الذي  تربوية كل عملية في الفاعل الرئيس هو لذا فالمدرس القسم

 ، ) واإلستراتيجية البيداغوجية  المنهجية ( مختلف جوانبه  في يحملها اإلصالح بالتغيرات التي

 :حقيقي لتغيير ابستيمولوجي تكوينه  من والبد

 .تلقينية تعليمية ال تعلمية وضعيات في التلميذ،ويجعلهم لتعلمات مرافقا  مرشدا يكون  -

 .لتالميذه العقلي والمستوى  ذلك التدرج في مراعيا  المبرمجة، للتعلمات مخططا يعد  -

 المرحلة هذه االول من الطور في الضرورية،السيما الوسائل الملموسة لدرسه يوفر   -

 .التعليمية

 .والعالمية الوطنية القيم  لغرس تعليمية كسياقات والدينية التاريخية المناسبات يستغل  -

 .المعارف  تقييم جانب الى الكفاءات بتقييم التقويم  نمط يغير  -

 .الوضعية تقتضيه ما وفق  ومؤشراته التقييم معايير يحدد -

 القيم التي تنميها مناهج الجيل الثاني :  -12

المستمدة من  واإلنسانيةالقيم الوطنية  وإدماجان المناهج تتحمل النصيب الوافر في مجال نقل 

للدولة الجزائرية ، وذلك بالتكامل مع المكونات االخرى للنظام التربوي  األساسيةاالختيارات 

 ويمكن حصر القيم الرئيسية التي تنميها حسب المرجعية العامة في : 

 مجال التأصيل الوطني ) الهوية ، المواطنة ، الضمير الوطني ( : -

 امه للرموز التي تحملها .عارفا مبادئ االنتماء للجزائر ، وقادرا على التعبير عن احتر -

 عارفا مؤسسات األمة الجزائرية ، ومبديا تعلقه بها . -

مكتسبا معرفة واسعة عن التراث التاريخي ، والجغرافي ، واللغوي ، والثقافي ، والديني  -

 لألمة .



 

العائلة ، زمالء الدراسة ، أطفال الحي  مشاركا في الحياة ضمن مجموعة من أقرانه )  في -

 ...(  ومؤديا أدوارا تقوم على المسؤولية والتضامن واحترام القواعد المشتركة .

 قادرا على اتخاذ مبادرات والمثابرة عليها . -
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 في مجال التفتح على العالم :  -

 وحضارته وثقافته .واعيا بتعدد البلدان ، والحضارات والثقافات عبر العالم الى جانب بلده  -

عارفا بالمشاكل االنسانية التي يعاني منها العالم ) الفقر ، األمن ، الصحة ، البيئة ( ، بوجود  -

 المؤسسات والهيئات الدولية المعروفة في محيطه ، وله فكرة عامة عن مهامه . 

 اليات ووثائق تنفيذ مناهج الجيل الثاني : -13

 وضعت وزارة التربية الوطنية مجموعة من الوثائق هي : تيسيرا لمقروئية المنهاج وتنفيذه

توضيح بعض مفاهيم المنهاج ومبادئه بواسطة أمثلة عملية من المضامين المعرفية  -

 والقدرات والكفاءات واألهداف التعليمية .

توضيح بعض المعالم التي تساعد المعلم على اتخاذات القرارات المتعلقة بتناول المنهاج  -

 ظيم األنشطة ضمن وحدة التعلم .وتطبيقه وتن

اقتراح بعض المعالم األخرى التي تساعد األستاذ على إعداد خططا ولعمل وتصميمه )  -

 ( . 37: 2012محمد الصالح حثروبي ، 

اعتمد في اعداد هذه الوثيقة على الغايات المحددة لها الدليل المرجعي لبناء المناهج ، وهي غايات 

تمنى أن نحققه والمتعاملين معها من خالل قدرتها على شرح تعبر عن سقف توقعات عال ن

وتوضيح ما ينبغي تعلمه من جهة ، واإلطار الذي يجري فيه المعلم اختياراته البيداغوجية من جهة 

أخرى ، ليكون التعليم مصدرا من مصدرا من مصادر االمتاع واإللهام لألستاذ الى افق النجاح 

 ( . 57:  2016مرافقة لمنهج اللغة العربية ، والتفوق والتميز ) الوثيقة ال

ويعد هذا الدليل مكمال للمنهاج والوثيقة المرافقة له ، وداعما للبرنامج دليل المقاطع التعليمية : 

التكويني الذي قدمه المفتشون في الميدان ، حيث يطرح العديد من االفكار والتصورات ، مع اتاحة 

االفكار واستيعابها ، كما يقدم شرحا عمليا اجرائيا لمساعدة  الفرص لكل جديد يساعد على تثبيت

االستاذ على االرتقاء باألداء طبقا للمعايير المهنية . ويزوده بالكثير من المعلومات التي تساعده 

 ( . 2016ليرتقي بمستوى تصوره وتخطيطه وأدائه للمقطع التعلمي ، ) أمحمد ضيف هللا 
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أنه من المسلم به لدى الجميع ممن يهتم ويتابع المنظومة الجزائرية ءات : اعتماد المقاربة بالكفا

أنها في المقاربات السابقة كانت تركز على التعليم حيث يقوم االستاذ بنقل المعارف من الكتب 



 

وتلقينها لتالميذ ثم انتقلت الى المقاربة بالكفايات والتي تركز على التلميذ وهو من يبني معارفه 

 بنفسه .

 خالصة الفصل :

 التغيرات الحالية تستوعب ال أنها على إليها النظر من بد ال الراهنة  التعليمية المناهج إن    

 الضروري من ولهذا أصبح والدولية، واإلقليمية المحلية التحديات طبيعة تفرضها التي والمستقبلية

 قد التغير كان التغير، بذلك لتلحقعدلت  كلما أنه العلم مع التحديات، هذه لتواجه محتوياتها تغيير

 ...المناهج وهكذا في جديدا تعديال يقتضي آخر شوطا قطع

 أي إصالح ألن وذلك تربوي نظام ألي والتعليمية التربوية المنظومة قمة في الدراسي المنهاج يأتى

 التعليميةللعملية  األساسي المحور أنه بحكم المنهج الدراسي تطوير عن بمعزل يتم ال تربوي

 التقويم المعلم ونظام إعداد نظام من التربوي للنظام الفرعية األنظمة فجميع لها الواقعي والتجسيد

 وأسسه بالمنهج الدراسي متصلة تكون أن البد وغيرها األنظمة هذه كل المدرسي والنشاط

 . أهدافه تحقيق على تعمل وأن ومتطلباته

على  يحكم ما بمقدار والقوة الكفاءة عوامل من الدراسي المنهج في يتوفر ما بمقدار وألنه   

 فان التحديات مواجهة في الفعال الدور المنهج يحقق ولكي. والفعالية الكفاءة حيث من مخرجاته

 من الدراسي المنهج مدخالت تحسين تقتضى للتعليم جديدة وأهدافا سياسية جديدة تبني يستلزم ذلك

 بدوره يؤدى والذي التقويم -المدرسي النشاط- التدريس طرق -الخبرات -المحتوى -األهداف حيث

 . المجتمع وحاجات لألفراد التعليمية المخرجات نوعية إلى تحسين
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 تمهيد : 

 في الباحثين قبل من ومتزايد كبير اهتمام على المهني الرضا موضوع استحوذ لقد     

 الرضا بمفهوم المتعلقة والدراسات األبحاث من الكثير ظهور ذلك عن ونتج المنظمات ،

 األهداف تحقيق ثم عمله، ومن عن رضاه إلى تؤدي التي األسباب ومعرفة المهني  للفرد
 األهداف العامة المتمثلة في استراتيجيات المؤسسة . وكذا  ،به الخاصة

 في والبحوث الدراسات فيها تمت التي الموضوعات أكثر من المهني الرضا فموضوع    

 بحث آالف ثالثة يفوق البحوث هده عدد كان ( 1976 ) عام اإلداري وحتى النفس علم مجال
 بان السائد االعتقاد إلى هذا يرجع كما العمل في معظم أوقاتهم يقضون األفراد الن نظرا وهدا

 .اإلنتاج زيادة إلى يؤدي العمل عن الرضا

 لمعرفتها قضاياها أهم وجعلته النامية أو منها المتقدمة سواء بالتعليم األمم معظم لقد اهتمت
 يعود والذي مجاالتها بجميع للتنمية الحقيقي االستثمار هو البشري المال رأس استثمار بأن

الباحثين  معظم اهتم المنظور هذا ومن . الزمن طول على يمتد كبير اقتصادي بمردود عليها

 بأن الشخص " القائل االفتراض من تنظيمي قطاع أي في للعمال  المهني الرضا بموضوع



 

 المهني فإن الرضا لذلك" عمله عن الراضي غير زميله من إنتاجية أكثر عمله عن الراضي
 .الرئيسية العمل بيئة مكونات من يعتبر تنظيم كان أي في لهؤالء العمال

 عمله عن رضاه مدى على دليل   المهنية وكفاءته الفرد عطاء أن العلمية الحقائق ومن    

 مؤشر يمثل وهو . ودوافعه لحاجاته إشباع من له العمل يوفره ما بمقدار العطاء ويزداد هذا
 .التنظيم فعالية هام على

  :المهني الرضا تعريف .1

 لغويا: 

كنا  إكمال ما عن الناتجة واللغة السرور هو به ،الغرض وقنع اختاره :الشيء عن رضى    

 هناك من و سخط ضد مرضاه و رضوانا و رضا عليه، و عنه رضي و فيه نرغب و ننتظره
اللغة  في المنجد ) قاموس رضا منها التي رضي فعل من ألنه "رضي" بالشكل الكلمة يكتب

 ،1993   :265  ) 

 : اصطالحا 

ً  يعرف ما أو المهني الرضا مفهوم تحديد في الباحثون اختلف لقد      العمل عن بالرضا أحيانا

 واالرتياح بالقناعة النفسي الشعور " :بأنه المهني الرضا ( 1981 ) العديلي فقد عرف
 ومع العمل بيئة ومحتوى نفسه العمل مع والتوقعات والحاجات الرغبات والسعادة إلشباع

 ". العالقة ذات األخرى والمؤشرات العوامل ومع للعمل الوالء واالنتماء و الثقة

نه: اتجاه إيجابي نحو المهنة التي يقوم بها الفرد حيث يشعر فيها شيخة بأ يعرفه نادر أبو
بالرضا عن مختلف العوامل البيئية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية والفنية المتعلقة 

 ( .13:  1998شيخة ،  بالمهنة )نادر أبو
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ويعرفه محمد التويجري بأنه: موقف الشخص تجاه العمل الذي يؤديه وذلك نتيجة إلدراكه  

 ( .48:  1988لعمله )محمد التويجري ، 
ويعرفه حسن حسان وعبد العاطي الصياد بأنه: مدى شعور المعلم باحترام واعتراف 

 ( .125:  1986المحيطين به في العملية التربوية )حسن حسان وعبد العاطي الصياد ، 

ويعرفه منصور المعمر بأنه: الحالة التي يحقق الفرد من خاللها ذاته ويشبع رغباته مما  
يجعله مقبال على عمله بحماس ورغبة ويحرص على زيادة كفاءته اإلنتاجية )منصور 

 ( .19:  1993المعمر، 

مارسته وانعكاس وتعرفه مريم بخاري بأنه: تقبل الفرد لعمله وتمسكه به وشعوره بالسعادة لم 
 ( .30:  1986ذلك على أدائه وحياته الشخصية )مريم بخاري ، 

 :المهني  الرضا حول تاريخية نظرة .2
بدايات  إلى األفراد سلوك على وتأثيره المهني الرضا بموضوع االهتمام بدايات تعود   

 إناإلدارة  نظرية صاحب تايلور محاولة هي المحاوالت أولى وكانت العشرين، القرن

 من فكروا أول هم (scientific Management Theory)العلمية  ، النظرية هذه أصحاب

 ً العطاء  من المزيد أجل من حفزه كيفية وفي المنظمة في العامل سلوك تفسير في عمليا
وتوفير  راتبه وزيادة االجتماعية الفرد أحوال تحسين في البحث يكن لم منطلقهم ولكن .والبذل

اإلنتاجية  مشكالت مناقشة منطلقهم كان وإنما المنظمة، في اإلدارة وديمقراطية الفردية حريته

 أداة العامل اعتبار إلى اإلنتاج زيادة نحو نظرتهم أدت ولقد .العامل الفرد إنتاجية رفع وكيفية
 تهتم أن فالبد اإلنتاجية طاقته أقصى إعطاء من الفرد يتمكن فلكي وعليه اإلنتاج، من أدوات



 

ً  حفزه مع المشرفين بواسطة تراقبه وأن العمل على بتدريبهاإلدارة   قصر إذا ومعاقبته ماديا
 ( . 38: 2005 )العميان، منه المطلوبة إنتاج الكمية في

القرن  بداية في العلمية اإلدارة نظرية بوضع ( 1917 ،1856 ) تايلور فردريك قام وقد    

 حسب للدوافع الرئيس واالفتراض كفاءة، أكثر العمل أنشطة إدارة لجعل العشرين كطريقة
 المكافآت على الحصول أجل من بجد للعمل مستعدون العاملين األفراد أن الطريقة هو هذه

 لم ( ولكن32:  1981) العديلي ، كبرى أهمية المادية الحوافز فالعاملين  يعطون المالية
 للجوانب إهمالها عليها يؤخذ وكان للعمال المطلوب تحقيق الرضا اإلدارة هذه تستطع

 قدراتهم وإلى العمل في البشري للعنصر االنتباه أنها لفتت إال العمال حياة في اإلنسانية

 .للعمل وتحفيزهم وتأهيلهم
 اكتسب أهمية أنه إال الصناعي المجال في أصالً  ظهر قد المهني الرضا موضوع كان وإذا    

بل  مخرجاته أهم كذلك وهم مدخالته، أهم هم البشر أن باعتبار التربوي المجال في خاصة

والرضا  عامة، بصورة التربوي المجال في التربوية العملية مخرجات كل تقويم يمكن إنه
 .خاصة بصورة التربوية العملية محرك للمعلم المهني

ومن  اإلنساني بالجانب اهتمت التي اإلنسانية العالقات حركة ظهرت الفترة هذه وخالل    

 :أهمها أفكار عدة الحركة هذه تضمنت وقد وزمالؤه مايو التون الحركة هذه رواد
 بالرضا، وشعورهم األفراد تحفيز في رئيس دور تلعب المادية غير والحوافز المكافآت إن

 العمل وأن حجم
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 تحدده فحسب، وإنما الفسيولوجية بطاقته يتحدد ال اإلنتاجية كفايته ومستوى الفرد يؤديه الذي

العاملين )  لمعنويات ما المدرسة هذه شخصت وقد . االجتماعية وخلفيته الجماعة إرادة

 طبائع تفهم بضرورة التي تنادي هي النظرية ( وهذه 21: 2005الحيدر بن طالب ، 
 أهداف لتحقيق وبين اإلدارة بينهم مشترك تعاون لخلق ورغباتهم وميولهم العاملين وتصرف

 ( . 228: 1914مشتركة )زويلف، 

 بقرية بوالية صغير، مصنع عمال لدى المهني الرضا بدراسة هوبوك قام 1935 عام وفي    
العوامل  وفحص العمل، عن العاملين رضا بقياس قام حيث المتحدة بالواليات بنسلفانيا

ً  واإلنجاز اإلشراف العمل، أوضاع مثل المهني الرضا في المؤثرة  أسلوب مستخدما

 .االستقصاء
 ونقطة االنطالق  المهني، للرضا مركزة دراسة أول تعد الدراسة هذه أن كشرود ذكر وقد   

 ( . 22: 2005طالب ، المهني ) الحيدر بن بالرضا المتعلقة الدراسات لجميع

 الوظيفي : الرضا حدوث عوامل .3
يحقق  األداء أنا العتقادهم أعمالهم في وينشطون معينة أهداف إلى يصلوا لكي الناس يعمل   

سيؤدي  األداء أن أي عليه هم كما رضا أكثر سيجعلهم إياها بلوغهم ثم ومن األهداف لهم

تسيقه  التي والعوامل بها يتحقق التي الكيفية عن للكشف كنتيجة للرضا ننظر وحينما للرضا
 : التالي النحو على يتم التفاعالت من نسق تنظم العوامل تلك أن سنجد

 .حاجاته إلشباع مصادر أكثر العمل ويعد إشباعها إلى يسعى حاجات فرد لكل :الحاجات -

المتوقع  المصادر نحو التوجه على الفرد تحث الدافعية من قدرا الحاجات تولد : الدافعية -
 .خاللها الحاجات تلك إتباع

هذا  أن منه اعتقادا ، عمله في خاص بوجه و الفرد تنشط أداء إلى الدافعية تتحول : األداء -

 .الفرد حاجات إشباع إلى وسيلة األداء



 

 .الفرد حاجات إشباع إلى الفعال األداء يؤدي :اإلشباع -
عن  راضيا يجعله عمله في الفعال األداء خالل من اإلشباع مرحلة الفرد بلوغ إن :الرضا -

 ( 37:  2112سعيد ، بن ) أحمد.حاجاته إشباع خاللها من يتسنى التي الوسيلة باعتباره العمل

  :الوظيفي الرضا أهمية .4

 . العمل في كامال إشباعا الفرد حاجات إشباع -

 . محيط العمل في الكامنة طاقاته و الفرد قدرات و إمكانات من ممكن قدر أقصى تحقيق -
 تريد التي اإلبداع قمة إلى للوصول المهنة و الخاصة الفرد قدرات بين التوازن خلق -

 رضاه يزيد ما بقدر متعددة منافع و إشباع مصدر وظيفته تمثل ما فبقدر   . المنظمة تحقيقها

 ( . 250 : 2000أحمد ، إبراهيم )أحمد  بها إرتباطه يزداد و عن الوظيفة
 من الكبيرة الدرجة هذه على البشري العنصر يبقى التكنولوجيا و المعدات من بالرغم -

الدعامة  هو البشري المورد ألن ، عمله عن يكون راضيا ألن المنظمة تسعى لذلك األهمية 

 وهو الذي ينفذها و األهداف يرسم و ، االستراتيجيات يصنع فهو المنظمة تؤديه لما االساسية
 . يقيم و يتابع
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فعالة  حوافز نظام و مناسبة عمل بيئة تصميم على والمشرفين للمديرين المساعدة تقديم  -
أدائهم  و فعاليتهم زيادة و العمل مجال في عليهم إلبقاء و ، الموظفين حفظ على يساعد

 (. 89 :2010هاشم ، الرزاق عبد )عادل . الوظيفي

و  ، والحوادث العمل ودوران التمارض و الغيابات مستوى في وواضح ملموس انخفاض   
توقف  و الصراع و الضياع و الغدر و السرقة في انخفاض و ، عالي أمان مستوى تحقيق

 . العمل

 . المنظمة على إيجابا ينعكس مما العمل في االحباط و التبرم و التظلم و الشكاوى انخفاض -
البيئة  تحسين و العمل مجاالت تطوير في المنظمة تستثمرها بحيث جديدة مهارات تعلم -

 . الهادف لإلنجاز المالئمة

الدور  يعزز هذا و ، العمل ميدان في البناء االجتماعي التفاعل و بالتماسك المنظمة تتسم -
 . كافة العمل مجاالت في الكفء اإلنجاز تحقيق في الفعال

مما  أنفسهم العاملين بين و المرؤوسين و اإلدارية القيادة بين التعاون و الثقة روح سيادة -

أخرون  و الفريجات حمود كاظم )خيضر . المجال هذا في الفعال اإلنجاز بتحقيق يساهم
،2009 : 119 ) 

 القيم -وقيمه  شخصيته سمات و ميوله و لقدراته مناسبا منفذا عمله عن رضاه في الفرد يجد -

 يستطيع لحياته طريقة و العلمي موقعه رضاه في يجد كما - للفرد العمل يحققها التي اإليجابية
 . رغباته و لطموحاته تحقيق وظيفته خالل من بأداء جيد و يجد القيام خاللها من

 أن األهمية فمن ، وظائفهم شغل في حياتهم من كبيرا جزءا يقضون األفراد معظم أن -

 دراسة طريق وعن ، لشخصية و المهنية حياتهم في دوره و المهني  الرضا يبحثوا عن
 يساعد أنه كما ، والتجديد الخالق العمل إلى ذلك يؤدي كما ، بالمسؤولية الشعور ، و الرضا

 زيادة بالتالي و ، العمل في النجاح إلى يؤدي الذي للفرد المهني و االجتماعي على التوافق

تصميم  على اإلدارة يساعد رضاهم و أعمالهم في العاملين دوافع تفهم أن كما ، في اإلنتاجية
بين  التوفيق للمنظمة يمكن بحيث ، العاملين لطاقات األمثل االستغالل على تساعد بيئة

داخل  التوتر و االستياء شعور على التغلب و بالرضا شعورهم و العاملين أهداف و أهدافها

 ( .2011:134وهب ، الفتاح عبد سوسن ، سليمان أحمد العمل ) محمد



 

 المهني : الرضا بمفهوم المرتبطة المفاهيم .5

 تتضمنها  والتي المهني الرضا بمفهوم الوثيق االرتباط ذات المفاهيم من عدد الباحثون يقدم   
 :  يلي ما منها نذكر تعريفاتهم ،

 بالسعادة عندما البشري المورد شعور عن يعبر فالرضا :بالسعادة والشعور الوظيفي الرضا -أ   

 .هدفه يتحقق

 .البشري المورد طموحات الوظيفة تلبي عندما يتحقق فالرضا :الطموح ومستوى الرضا -ب

عليه  يحصل ما نحو البشري المورد توقعات تتحقق عندما يتحقق فالرضا :والتوقع ج ـ الرضا

 من عوائد .

أشبعت )  قد حاجاته بأن البشري المورد يشعر لما يتحقق فالرضا :الحاجات وإشباع الرضا -د

 ( . 114:  1999 ، عكاشة فتحي محمد
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 الوظيفي : الرضا عناصر .6
 من فرعية تتكون لعناصر محصلة يمثل عام كمتغير المهني الرضا إلى الباحثون ينظر   

 العمل وظروف العمل جماعات الترقية، فرص اإلشراف، نمط العمل، األجر، محتوى

 المادية :

 األجر :أوال

 أو البدني الجهد مقابل البشري للمورد يدفع الذي المادي المقابل ذلك بأنه األجر يعرف   

 األجور وتكتسي (67 : 2002لبصير ، والخدمات ) شهرزاد السلع إلنتاج يبذله الفكري الذي
 البشري للمورد فبالنسبة  .للمؤسسة بالنسبة البشري أو للمورد بالنسبة سواء بالغة أهمية

 .الخ...والسكن والشرب كاألكل الحاجات المختلفة إلشباع الفعالة بمثابة الوسيلة األجور تعتبر
 المحافظة وعلى فيها الكفاءات للعمل جذب على تساعدها األجور فإن المؤسسة بالنسبة أما

ماهر  )أحمد الموارد البشرية بين العدالة لنشر مهمة وسيلة وهو حاليا، العاملة الكفاءات على

 ( . 187،د س :
 الزمني األجر طريقة شيوعا أكثرها المؤسسات، في األجور لدفع طرق عدة هناك وتوجد   

 .واألجر بالقطعة

 أو الشهر أو األسبوع أو اليوم أو بالساعة يحسب الذي األجر ذلك الزمني باألجر ويقصد
 بغض عمله، في يقضيه الذي الوقت على بناءا البشري للمورد األجر دفع يتم السنة، حيث

 المبادرة كبح في يتمثل أساسي عيب الطريقة ولهذه .المنتجة النوعية الكمية أو عن النظر

 ذلك بالقطعة باألجر يقصد حين في .الكفاءة مبدأ االعتبار تأخذ بعين ال فهي المتميز، واألداء
 والعكس األجر معها زاد المنتجة الكمية زادت اإلنتاج، فكلما لكمية تابع يكون الذي األجر

 الجانب على الكمي الجانب تغليب في إمكانية يتمثل أساسي عيب الطريقة ولهذه .صحيح

 .لإلنتاج النوعي

 العمل منصب  :ثانيا

 في البشري المورد يؤديها التي المهام تكون التي المتغيرات تلك عن العمل محتوى يعبر   

 ( . 144 : 1983عاشور،  صقر أحمد ).نجد المتغيرات هذه أهم بين ومن عمله 
 بالعمل. المرتبطة والمسؤولية السلطة .1

 وضوح المهام والمسؤوليات المنوطة لشاغل منصب العمل . .2

 حجم العمل يناسب قدرات وطاقات شاغله . .3



 

 يسمح بتحقيق الذات واستثمار القدرات . .4
 العمل. أنشطة طبيعة .5

 العمل. يوفرها التي اإلنجاز فرص .6

 العمل. يوفرها التي النمو فرص .7

 اإلشراف نمط :ثالثا

موجه  شخص بين رسمية عمل عالقة " بأنه اإلشراف تعريف على الباحثين أغلبية يتفق   
 العالقة هذه وتهدف .جماعات مع يعملون عليهم( األشخاص )المشرف من وعدد )المشرف( 

 ، سليمان، عدلي هاشم، المنعم المسطرة )عبد األهداف تحقيق في عليهم المشرف مساعدةإلى 

1970 : 236). 
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 الفوضوي، اإلشراف هي اإلشراف من رئيسية أنماط ثالثة بين الباحثون ويميز هذا   

  يلي : كما نوضحها والتي .الديمقراطي واإلشراف اإلشراف األوتوقراطي

 االنسيابي :"  الفوضوي اإلشراف 1-

 في واسعة صالحيات عليهم المشرف بمنح المشرف قيام الفوضوي باإلشراف يقصد    

 الذين عليهم المشرف على السيطرة إحكام عن عاجز يجعله الذي الحد إلى اتخاذ القرارات
 .في فوضى يكونون

 " التسلطي " : األوتوقراطي اإلشراف 2-

 دون تطاع أن يجب التي األوامر بإصدار المشرف قيام األوتوقراطي باإلشراف يقصد    
 صنع في للمرؤوسين المشاركة فرصة يتيح وال يده في الصالحيات باحتكار يهتم نقاش، وهو

 .القرارات

 الديمقراطي : اإلشراف 3-

 المشرف ومنح تشجيع في المشرف يبديه الذي االستعداد عن يعبر اإلشراف من النمط هذا    

 إتاحة يعني وهذا .القرارات صنع في فعال بدور للقيام والمناسبة الكافية عليهم الفرصة

 وتقديم البدائل واختيار وتحليلها العمل مشاكل عن بالبحث عليم اإلمكانية للمشرف المشرف
 .التخاذ القرارات واألفكار االقتراحات

 الترقية : :رابعا

 نتيجة الترقية تتم ما وغالبا أعلى، وظيفة أو مركز إلى البشري المورد نقل بالترقية يقصد   
 منها المرجوة الفوائد الترقية وخطط برامج تعطي ولكي المهام تصنيف أو الوظائف لتقييم 

 هذه تنحصر .وتتقبلها البشرية الموارد تفهمها أسس موضوعية أو معايير على تبنى أن ينبغي

  : في األسس أو المعايير
 .الخبرة( ) المؤسسة في خدمته مدة أساس على البشري المورد ترقية يتم حيث :األقدمية -

 مقارنة العمل إنجاز على عالية قدرات يملك الذي البشري المورد ترقية يتم حيث :الكفاءة -

 .مع غيره

 العمل جماعات :خامسا

 أكثر أو فردين من تتكون وحدة " بأنها العمل جماعات تعريف على الباحثين أغلبية يتفق    

 اآلخر العضو الجماعة في عضو كل يدرك بأن يسمح نحو على صريحة عمل تجمعهم عالقة
  "به ويتأثر .فيه  يؤثر وأن



 

الجماعة  تؤدي إذ المؤسسة، في العمل جماعات أهمية لنا تتضح التعريف هذا خالل من   
 البشري المورد شعور إلى المتبادلة والثقة التعاون أعضائها بين يسود والتي المتضامنة

 .المؤسسة أداء على تم ومن العمل في أداءه على باإليجاب ينعكس ما وهو بالحب واالنتماء،

 المادية العمل ظروف :سادسا

الضوضاء  مثل للمؤسسة الداخلية البيئة بها تتميز التي المادية الظروف مختلف تمثل وهي   

 البشري للمورد مساعدة الظروف هذه كانت وكلما .الخ...المكاتب ترتيب اإلضاءة، الحرارة،
 .أداءه مستوى زيادة إلى أدى ذلك كلما
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 من العديد تفاعل محصلة هو المهني الرضا أن نستنتج المطلب هذا في ذكره سبق مما  

 جماعات الترقية، فرص اإلشراف، نمط العمل، محتوى أجر، من للوظيفة العناصر المكونة
 . (42 : 1983 عاشور، صقر أحمد ظروف العمل ) العمل،

 : المهني الرضا أنواع .7

 ( : 19:  2007، ميلود هما) سفاري الوظيفي الرضا من نوعان يوجد
 أما فيكون به، يقوم الذي العمل نحو للفرد العام االتجاه بأنه يعرف : العام الرضا .أ

 النوعية الجوانب بتحديد يسمح ال العمل بطبيعة األولي راضي فالمؤشر غير او راضي

 العامل موقف على عامة النظرة القاء انه يفيد السبب وهذا الفرد، أصال عنها يرضى التي
 . عمله نحو

 هده تتضمن و عمله، جوانب من جانب عن الفرد رضا الى يشير : النوعي الرضا . ب

 و الصحية الرعاية الترقية، فرصة اإلشراف، األجور، سياسة المنظمة، مثل الجوانب
 زمالءه مع العالقات و المنظمة االتصال داخل أساليب العمل، ظروف االجتماعية،

 عمل من عدم الرغبة من مباشر غير تعبير هو اصابات حدوث اسباب تكون ان ويمكن

 . ذاته

 بعض النظريات المفسرة للرضا  المهني: .8

 لديهم موجودة معينة حاجات على فائقة أهمية يعلقون اناس ان تؤكد نظريات عدة ثمة    
 نفسية نقص اوجه الى الحاجة مفهوم ويشير. العمل إلى دافعيتهم كبير في حد الى وتؤثر

 الطعام الى الحاجة فان: المثال سبيل ،فعلى الى تحقيقها الحي الكائن يسعى عضوية ،وأخرى

 هي االنساني االتصال الى الكائنات الحية،والحاجة جميع في ومغروسة فسيولوجية حاجة هي
 الحاجات بين عملية التفاعل على أنها الدافعية الى الحاجات نظريات ،وتنظر نفسية حاجة

 .اشباعها في ،ودوافعها

 يرى حيث( 1954 )"ماسلو ابراهام" إلى النظرية هده تعود :لماسلو" الحاجات نظرية 8-أ
 ذلك العمال لدى السخط الرضا او عدم حالة يكون منها الحرمان أو الحاجة أن إشباع

 بعد يتم اشباعها لم التي الحاجات وان متعددة حاجات ما وجسميا نفسيا تأثيرا يولد الحرمان

 هناك وان ، للفرد دافع بمثابة فتكون اشباعها تم التي الحاجات أما.السلوك على تؤثر التي هي
 الى الفرد انتقل الحاجات هده من حاجة اشباع تم كلما وانه االنسان لحاجات ترتيبا هرميا

 هذه"ماسلو" صنف وقد.الحاجات لسلم الهرمي التنظيم تليها في التي المشبعة غير الحاجة

 :وهي اهميتها حسب مجموعات خمس إلى الحاجات



 

 .الفيزيولوجية الحاجات .1
 .االمان إلى الحاجة .2

 .االنتماء الى الحاجة .3

 .االحترام الى الحاجة .4
 .الذات تحقيق الى الحاجة .5
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 البد ،لذا بحاجاتهم االهتمام دون تحقيقه اليمكن بالرضا أناإلحساس "ماسلو" دراسات وتؤكد 

 االفراد اداء فاعلية زيادة في كبير دور له الرضا تحقيق اهميتها الحاجات وتحديد دراسة من

 اشباع خالل من واالستقرار وإشعارهم باألمن العاملين  تحفيز خالل من وهدا والمؤسسات
 (80 ،ص 2008 ، الشرايدة تيسير )سالم  .حاجتهم

 هو المهني الرضا )داوس،وويز(،أن النظرية هذه رواد يرى :الوظيفي التكيف نظرية 8-ب 

 لتحقيق الحاجة دوافع تعززها التي حاجات الفرد بين ما الفعال التكيف أو التوافق محصلة
 للعمل الالزمة مابين الشخصية االنسجام على النظرية هده ،وتقوم العمل اطار نظام في الذات

 القدرات والحاجات بقولهم : "أن ذلك ويؤكدون  الوظيفة في واالستقرار نفسه العمل وبيئة

 العمل على بالقدرة المتعلقة المتطلبات اما.العامل لشخصية الهامة الجوانب تشكل المهنية
 بأن هؤالء ويعتقدون" العمل لبيئة العامة الجوانب فهي العمل هدا التي يعززها واألنظمة

 هذا شخصية بين التوافق مدى معرفة من وظيفته الموظف مع تأقلم على االستدالل باإلمكان

 (9 : 2010 هاشم، الرزاق العمل )عبد وبيئة عمله في الموظف
وتذهب الى ان  1963-1965 آدمز" قبل من النظرية هده قدمت : المساواة نظرية 8-ت 

 عليه يحصل ما وبين للعمل الفرد بين ما يقدمهالرضا المهني يتحقق اذا كان هناك نوازن 

 والعوائد من مجهود( يبذل المدخالت ) ما بين التوازن إيجاد اخر بمعنى ،أي العمل من الفرد
 بالرضا الشعور إلى يؤدي فانه التوازن تحقق العمل( ،فاذا من العامل يحققها ) النتائج التي

 ،فان منه والعائد المبذول الجهد بين التوازن دوجو عدم العاملون رأى اذا اما لدى  العاملين

 ( .230 : 1994 ، المشعان سلطان الرضا. )عويد بعدم  الشعور حالة يخلق ذلك
 مدخال اذ تعتبر الدوافع في الحديثة النظريات من فروم نظرية وتعتبر :التوقع نظرية 8-ث 

 يبذلون العاملون أن األفرادإذ  في األداء، الدافعية على وأثارها الحوافز لدراسة عقالنيا

 يرغبون بها، فهي مدخل )العوائد(التى النتائج الى تؤدي التي االعمال تلك النجاز الجهود
 القابلية مابين للعالقة اساسية محصلة االداء فان النظرية هده وبموجب للتحفيز عقالني

 االنجاز :  ل ذلك باالنجاز والحوافز)العوائد ( المتحققة

 ،انغام اللوزي سالمة ،موسى حمو الفريجات كاظم تحفيز في القابلية )خضيراألداء = ال
 ( .112 : 2009 الشهابي،

 نظرية أيضا المهني للرضا المفسرة النظريات ومن: Harzbergنظرية هرزبرج  8-ذ

 نظرية بتطبيق أصال ترتبط العاملين وهى بنظرية ( والتي تسمىHarzberg)هرزبرج 
 العوامل من مجموعتان هناك أن " هرزبرج" رأي العمل حيث مواقع في ماسلو للحاجات

 عوامل عليها وأطلق أعمالهم عن العاملين إلى رضا تؤدي دوافع بمثابة تعتبر إحداهما

 المسئولية، وتحمل باإلنجاز، الفرد إحساس حصرها في وقد نفسه، العمل أو بالوظيفة مرتبطة
 أما بالعمل، المتعلقة القرارات اتخاذ شاركة فياألعلى والم للوظائف الترقية فرص وتوفر

 عن العمال رضا عدم إلى دوافع تؤدي بمثابة فيعتبرها العوامل من األخرى المجموعة

 عليها وأطلق أعمالهم،
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 كالرئاسة بالعمل تحيط التي الظروف تلك في وقد حصرها العمل أو بالوظيفة محيطة عوامل

 وبين وبينه وزمالئه، الفرد بين العالقات القيادة، وطبيعة نمط أو اإلشراف أو اإلدارة أو
:  2008شرير ،  ، عزيزة الشيخ محمد بالعمل )جواد المحيطة البيئة وظروف رؤسائه،

685. ) 
 عملية أن أساس على الوظيفي الرضا Vroomفسر فروم : Vroomنظرية فروم  8-د

 عوائد من يتوقعه كان ما بين الفرد يجريها التي للمقارنة نتيجة تحدث الرضا عدم أو الرضا

 المقارنة هذه فإن ثم ومن بالفعل، يحققها التي الشخصية المنفعة يتبعه وبين الذي السلوك
 المتوقع العائد يحقق معين نشاط الختيار مختلفة بدائل عدة المفاضلة بين إلى بالفرد تؤدي

 والمعنوي المادي الجانبين تضم المنفعة ، وهذه بالفعل المنفعة التي يجنيها مع تتطابق بحيث

 على الحصول يحاول الفرد أن المهني للرضا في تفسيرها العائد عدالة نظرية وتفترض معا،
 عمله من عليه يحصل الذي العائد اتفاق مدى على ويتوقف رضاه ما، بعمل قيامه أثناء العائد

 (686:  2008،  شرير ، عزيزة الشيخ محمد يستحقه   )جواد أنه يعتقد ما مع

 : المهني الرضا على المؤثرة العوامل .9

 المنظمة، مصدرها تنظيمية عوامل إلى مصدرها، حسب الرضا على المؤثرة العوامل تقسم 

 .نفسه العامل بطبيعة أساسا ذاتية متعلقة واألخرى

 : التنظيمية العوامل .أ

 المؤسسة توفرها التي والمعنوية المادية الحاجات أنواع كافة العوائد تمثل : العوائد نظام
 : وأهمها مهامهم، تأدية في جهد من قدموه ما وفق لعمالها من اإلشباع درجات لتحقيق

 لنظام وفقا توزع العوائد كانت إذا بالرضا فيشعر العامل والترقية والمكافآت الحوافز األجر،

 ، 2005 شنوفي ،  نالدي وبالشكل العادل )نور المناسب بالقدر توفرها يضمن ثابت محدد
 ( .19 ص

 فهناك الفرد، بشخصية يتأثر الوظيفي الرضا أن الدراسات أظهرت الذاتية : العوامل . ب

 :يلي ما المسببات هذه أهم ومن االستياء أو الرضا إلى بطبائعهم وشخصياتهم أقرب أناس
 في والعلو الذات واحترام بالرأي لالعتدال األفراد لدى ميل هناك كان كلما : الذات إحترام

 يشعرون الذين األشخاص أولئك أما الوظيفي، الرضا إلى أقربا كان وقدرها كلما قيمتها

 )أحمد  .وظائفهم عن الرضا عدم إلى أقرب يكونون ما فإعادة وقدرهم قيمتهم في بانتقاص
 ( . 157 ص ،1983 عاشور صقر

 التعامل في تصرفه وحسن العمل، في للضغوط تحمال أكثر الفرد كان كلما : الضغوط تحمل

 من صدورهم الضيقة األفراد أما غيره، مع مقارنة رضا أكثر كان كلما  معها والتكيف
 الوظيفي  )أحمد رضاهم يفقدوا أن يلبثوا العمالية فإنهم ما والتفاعالت التنظيمية المشاكل

 .( .243ص  2000ماهر 

 وتعزز رضاه تدعم الوظيفي السلم في أو للعامل االجتماعية المكانة : االجتماعية المكانة
 الرضا  وعدم االستياء إلى تؤدي ما غالبا المكانة هذه تدهور حين أن في شعوره،

التعساء في حياتهم  أما في وظائفهم، السعداء األفراد على يغلب : الحياة عن العام الرضا

عادة ما ينقلون هذه التعاسة الى وغير الراضين عن نمط حياتهم العائلية واالجتماعية فإنهم 
 (. 20 ص 2003سلطان ،  سعيد عدم رضا ومشاكل وصراعات تنظيمية )محمد
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 خالصــــــــــــــــــــــــــــــة الفصـــــــــــــــــــــــل :
المجتمعات ،فهو يعبر عن  في بالغة اهمية الوظيفي للرضا بان القول يمكن األخير في    

 جراء له تحدث النفسية السارة التي يصل اليها الموظف عند درجة إشباع معينة ،الحالة 
 الوظيفي الرضا لكن والمادية المهنية ، تعرضه لمجموعة من العوامل النفسية ، واالجتماعية،

 الرضا يحقق أن هو يهم المنظمة ما لكن عوامل، عدة فيه وتؤثر عناصر عدة من يتكون

 الفرد ووالئه إنتاجية من ويزيد األداء ويحسن معا، العاملين وأهداف أهدافها الوظيفي
 في الغياب ومعدالت والحوادث والشكاوي العمل دوران من ويقلل أكثر، بالمنظمة وارتباطه

 .المنظمة

 مثل لموظفيها، الوظيفي الرضا لتحقيق ووسائل ميكانيزمات تنتهج فالمؤسسة وعليه    
 العمل، ظروف وتحسين توفير والغامضة، الصعبة الوظائففي  العامل ومساندة مساعدة

 المشتركة لألهداف للوصول والعدالة والمساواة، والثقة والتعاون االتفاق يسوده جو توفير

 وأيضا رضاهم الوظيفي درجة ويزيد المعنوية روحهم ويرفع بالعاملين الثقة يعزز مما
 المهني  األداء مستوى وتحسين الجهد من المزيد لبذل يدفعهم مما العاملين مشاكل معالجة

 .المنظمة أهداف تحقيق في الفعالة المساهمة وبالتالي
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 تمهيد :



 

 
والت ي ت م فيه ا توض يح ، األول إل ى مختل ف الجوان ب النظري ةء بع دما تطرقن ا ف ي الج ز

،  اتجاهات اساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني وعالقتها بالرضا المهنيماهي ة 

والذي يضم ، الث اني م ن البح ث المتمث ل ف ي الجان ب الميدانيء س نتطرق اآلن إل ى الج ز
، في فصله األول أهم الخطوات المنهجية وطريقة العمل التي اتبعت ف ي إعداد أدوات البح ث

العين ة وجم ع المعلوم ات وتحدي د الوس ائل اإلحص ائية المطبق ة ف ي تحلي ل البيان واختي ار 
ات العملي ة الض رورية إلنج از الدراس ءوغي ر ذل ك م ن اإلج را، ات والمعطي ات والنت ائج

 ة الميدانية.

 أوال :الدراسة االستطالعية:

تطالعية باعتباره ا خط وة قامت الباحثة بالدراس ة االس : أهداف الدراسة االستطالعية1-

 وذلك من أجل تحقيق مجموعة من األهداف وهي كاآلتي:، البحث  أساس ية ف ي

 التعرف على ميدان البحث لتفادي النقائص و الغموض في الدراسة األساسية.- /أ 
من أدوات ومك ، ات المنهجية التي تم إتباعها في الدراسة االستطالعيةءمعالجة اإلجرا /-ب

 الدراسة والعينة التي طبقت عليها الدراسة . ومدة  ان 

 و التأكد من صالحية الخصائص السيكو مترية ألدوات القياس.ء بنا  /-ج
 المجال الجغرافي للدراسة االستطالعية :2-

عدة و ابتدائي ة  الطاهر بوخاتمابتدائي ة ،  حكيم لقمان تم اختيار ثالث ابتدائيات )ابتدائية 

وذلك نظرا للتسهيالت التي تلقته ا الباحث ة م ن ،  غليزان  من بين ابتدائيات والية (  تيرس
 قب ل الط اقم اإلداري .

 المجال الزمني للدراسة االستطالعية :3-

 /2018/04 . 10إلى غاية /2018/04 03دامت مدة الدراسة االستطالعية من
 عينة الدراسة ومواصفات العينة االستطالعية:4-

 طريقة المعاينة: 1-4-

حي ث اختي رت بطريق ة عش ،  الثالثة أجريت هذه الدراسة على عينة من أساتذة ابتدائيات 
و ذلك ، إناث( 06، ذكور 04 (أساتذة 10تكون ت عين ة الدراس ة االس تطالعية م ن ، وائية 

استمارات نظرا لوضع بعض األساتذة أكثر من اختيار واحد في أكثر من  10ء بسبب إلغا

و البعض األخر لم يكملون ملئ االستبيان رغم شرح الباحثة لكيفية اإلجابة على ، فقرة 
 عينة الدراسة االستطالعية وموصفاتها : 4-2-مثال عن ذلك .ء أسئلة االستبيان بإعطا

 حسب الجنس: /-أ
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 ( يبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس1الجدول رقم)

 النسبة المئؤية التكرارت الجنس

 % 20 2 ذكور

 % 80 8 إناث

 % 100 10 المجموع

من  % 80نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة تمثلت في نسبة األساتذة اإلناث حيث بلغت 
 . % 20المجموع الكلي لعينة الدراسة بينما مثلت نسبة األساتذة الذكور 



 

 :السنحسب  /-ب
 ( يبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب السن:2الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات السن

22 – 34 3 30 % 

35 – 47 6 60 % 

48 – 59 1 10 % 

 % 100 10 المجموع

 34 – 22، ثم تليها فئة % 60سنة بنسبة  47 – 35نالحظ من خالل الجدول أن اكبر نسبة تقع بين 

 . % 10سنة بنسبة  58 – 48، وأخيرا فئة % 30سنة بنسبة 

 :سنوات الخدمةحسب  /-ج
 يبين توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة  (3الجدول رقم )

 المئويةالنسبة  التكرارات سنوات العمل

 % 70 07 سنة 15أقل من 

 % 30 03 سنة 15 أكثر من

 % 100 10 المجموع

 

من أفراد العينة تراوحت سنوات العمل لديهم أقل من  % 70نالحظ من خالل الجدول أن نسبة     

 15من أفراد العينة كانت سنوات العمل التي يثبتونها أكثر من  % 30سنة ، في حين أن نسبة  15

 .سنة

 رابعا: أدوات القياس وخصائصها السيكومترية :
 كيفية بناء االستبيان: -1

يعتبر االستبيان هو األداة المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة الحالية حسب طبيعة الموضوع ومكانته 

إن موضوع اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني  .في التعليم االبتدائي

وعالقتها بالرضا المهني تعتبر من المواضيع الهادفة والتي تحظى باهتمامات العديد من المفكرين 

في الوقت الراهن، وربما يصعب في بعض األحيان تحديد معرفة وتحديد العالقة بين اتجاهات 
 تدائي والرضا الوظيفي، ومن هذا أساتذة التعليم االب
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المنطلق قام الباحث بتصميم مقياس يتماشى مع طبيعة الموضوع وميدان الدراسة، وبغية الوصول 

 إلى الهدف المنشود اتبعنا الخطوات التالية:

االطالع واالستفادة من الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع اتجاهات أساتذة التعليم  -

 االبتدائي 

 .مناهج الجيل الثاني وعالقتها بالرضا الوظيفين وهو لب الدراسةنحو 

التعليم االبتدائي نحو  أساتذةالمرجعي هو الدراسات التي قام الباحث حول اتجاهات  اإلطار -

 مناهج 

 .الجيل الثاني وعالقتها بالرضا الوظيفي
ب الخبرة استعانة الباحث بالفقرات التي تخدم الموضوع وتفيده، وبتوجيهات من أصحا -

 واألستاذ 

 .بالنسبة للموضوع المدروس أهميتهاالمشرف، وتجنب الباحث الفقرات األخرى لعدم 



 

مراجعة األدب التربوي المتعلق بالمناهج الجديدة )المرجعية العامة للمناهج، وثائق تنفيذها،  -

 دليل 

 .الكتاب المدرسي، الوثيقة المرافقة(

االستبيان  إعدادآراء بعض المعلمين حول مناهج الجيل الثاني بعدها شرع في  استطالع -

 الذي بلغ 

 الثاني،التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل  أساتذةموزعة على اثنان هي: اتجاهات  بندا 25بنوده 

ة أبعاد والتي لها كان لها خمس الرضا الوظيفي ألساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني

 والمتمثلةفي: البعد الوجداني، البعد المعرفي، البعد السلوكي، الرضا عن الوظيفة، رضا اإلشراف

 والجدول التالي يوضح ذلك:

 يبين عدد عبارات االستبيان في صيغته األولية:  (4الجدول رقم )

 أرقامها عدد العبارات المحور

 15إلى  1من  15 اتجاهات األساتذة

 25إلى  16 من 10 الوظيفي لألساتذةالرضا 

 

 ان على األبعاد:ي( يبين توزيع فقرات االستب5الجدول رقم )

 اـــــــــــــــــــــــــــــــتأرقامه عدد الفقرات دــــــــــــــــــــــــــــــالبع

 5إلى  1من  05 البعد الوجداني

 10إلى  6من  05 البعد المعرفي

 15إلى  11من  05 البعد السلوكي

 20إلى  16من  05 الرضا عن الوظيفة

 25إلى  21من  05 الرضا عن اإلشراف

 الخصائص السيكومترية للمقياس: – 2

يتوفر على درجة عالية من الصدق والثبات،  أنلالطمئنان على مدى صالحية المقياس، يجب     

 درجة الصدق والثبات سنقوم بتلميح المعنى: إثباتوقبل التطرق إلى 

المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن المقياس يعطي نفس  استقرار: ويعني الثبات الثبات -أ

 النتائج 
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 .باحتمال مساو بقيمة المعامل إذا أعيد تطبيقه على عينة أخرى

امل الصدق : ويقصد بالصدق أن المقياس يقيس ما وضع لقياسه، ويمكن حساب معالصدق -ب

 عن 

 .طريق حساب جذر معامل الثبات ويعرف بصدق المحك

 تم التحقق من ثبات أداة االستبيان التجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو ثبات المقياس  :

 مناهج 

 Split Half الجيل الثاني وعالقتها بالرضا الوظيفي باستخدام طريقة التجزئة التصفية

Reliability  ساب معامل الثبات باستعمال معادلة بيرسون فوجدنا معامل الثبات بحيث قمنا بح

مقياس الدراسة ثابت ويتمتع بقدر كبير من االستقرار في  أنوعليه نالحظ  0.798يساوي : ر= 

 .نتائجه

 :لمقياس االتجاهات التناسق الداخلي  -1



 

 . 0.854 التناسق الداخلي للمقياس: االتجاهات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ   ر=

تحت مستوى الداللة  15درجة الحرية  أمام 0.345بالنظر إلى قيمة "ر" الجدولية التي تساوي 
 وعليه نقول أن: 0.854وهي أصغر من قيمة "ر" المحسوبة التي تساوي  0.01

 .مقياس االتجاهات المطبق في دراستنا االستطالعية تتمتع بقدر كبير من التناسق بين فقراته

  لمقياس الرضا المهني : اخلي التناسق الد -2

  0.798باستخدام معادلة ألفا كرونباخ      ر=  المهني الرضا 

تحت مستوى الداللة  10درجة الحرية  أمام 0.345بالنظر إلى قيمة "ر" الجدولية التي تساوي 
 وعليه نقول أن: 0.798وهي أصغر من قيمة "ر" المحسوبة التي تساوي  0.01

 .المطبق في دراستنا االستطالعية تتمتع بقدر كبير من التناسق بين فقراتهمقياس االتجاهات 

كما استخدمنا نفس المعادلة أي ألفا كرونباخ لحساب ثبات التناسق الداخلي للمقياس العام،  -3

 حيث

وهذا ما يؤكد كذلك ثبات المقياس المراد تطبيقه  0.843وجد معامل الثبات تساوي حسابيا  ر ك: 

 .في هذه الدراسة
 معامل الثبات لكل أستاذ: -4

 :معامل الصدق 

 .الصدق الذاتي: هو الجذر التربيعي لمعامل الثبات -
االتجاهات: الجذر التربيعي لمعامل الثبات الخاص ببعد االتجاهات والذي وجد يساوي  -1

√0.854  

 .وعليه يمكن القول أن االستبيان المطبق في دراستنا هذه صادق ويقيس ما وضع لقياسه 0.924=

الرضا الوظيفي: الجذر التربيعي لمعامل الثبات الخاص ببعد الرضا الوظيفي والذي وجد  -2

 يساوي 

 .وعليه يمكننا أن نقول أن االستبيان المطبق في دراستنا صادق 0.893= 0.798√  

 ومنه يمكن  0.935=  0.0.876√الثبات العام والذي وجد يساوي  أما بالنسبة لمعامل -3
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 .االستخالص من النتيجة أن االستبيان المطبق في دراستنا هذه صادق ويقيس فعال ما وضع لقياسه

 (يوضح رقم العبارة ومعامل ارتباطها بالدرجة الكلية للبعد:6جدول )

 الداللة معامل االرتباط العبارةرقم  الداللة معامل االرتباط رقم العبارة

01 **711, , 0.01 09 **987, 0.01 

02 **461, 0.01 10 **543, 0.01 

03 **890, 0.01 11 **854, 0.01 

04 **321, 0.01 12 **970, 0.01 

05 **411, 0.01 13 **467, 0.01 

06 **675, 0.01 14 *631, 0.05 

07 **654, 0.01 15 **421, 0.01 

08 **411, 0.01 0.01 

 البعد بالرضا المهني: -2



 

15 **809, 0.01 21 **423, 0.01 

16 **942, 0.01 22 **789, 0.01 

17 **864, 0.01 23 *876, 0.05 

18 **876, 0.01 24 **911, 0.01 

19 *321, 0.05 25 **765, 0.01 

20 **921, 0.01 
 

( وهي دالة عند مستوى ,987**و  .,321*معامالت االرتباط محصورة بين ) أنحيث يظهر 

 إليهاالمشار   0.05ومستوى الداللة .بنجمتين  إليها( المشار 01 .0الداللة المشار اليها       )

 .بنجمة

 .وبذلك تعتبر فقرات المجال صادقة لما وضعت لقياسه

I.:الدراسة األساسية 
د تطبيق الدراسة بعد التأكد من صدق أدوات القياس ومن صحة الفرضيات المطروحة، وبع -

بالمدارس التالية:                                          األساسيةاالستطالعية، اجرى الباحث دراسته الميدانية 

 .مدرسة عدة تيرس

 .مدرسة حكيم لقمان -

 .مدرسة تومي عبد القادر -

 .مدرسة الطاهر بوخاتم -

      .مدرسة المحطة -
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المتمثلة فاتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني وذلك بتطبيق أداة القياس 

 . وعالقتها بالرضا  المهني

 أوال: المجال الجغرافي للدراسة األساسية:
 .أجرى الباحث دراسته األساسية بالمدارس المذكورة أعاله وهذا في فصل دراسي واحد 

 ثانيا: مدة التطبيق

 ثالثا:  عينة الدراسة األساسية وخصائصها 

خطوات البحث العلمي الميداني، ذلك ألن نتائجه التي  أهميمثل اختيار عينة الدراسة إحدى      

سينتهي إليها تتوقف وبدرجة كبيرة على خصائص ومواصفات العينة ومدى تماثلها وتطابقها مع 

لباحث عناية كبيرة إلى خصائص خصائص المجتمع األصلي الذي سحبت منه، كما وجه ا

ومواصفات العينة وكان االختيار عشوائي، أي دون مراعاة الجنس والسن والخبرة المهنية والحالة 
 .االجتماعية

 حجم العينة: -أ

أستاذا وأستاذة مأخوذة من المجتمع األصلي عند الدراسة النهائية والجدول  51كان حجم العينة 

 .لدراسة حسب المواصفات الكمية والنوعيةالتالي يوضح يوضح توزيع عينة ا

 ( يبين توزيع العينة حسب الجنس:9الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات الجنس

 % 20 10 ذكور

 % 80 41 إناث



 

 % 100 51 المجموع
 

 % 20بينما نسبة المعلمين والتي بلغت  % 80نالحظ من خالل الجدول أن نسبة المعلمات بلغت    

 .وهي أقل بكثير من نسبة المعلمات ما يدل على تفوق الجنس األنثوي

 ( يبين توزيع العينة حسب السن:10لجدول رقم )ا

 النسبة المئوية التكرارات السن

22 – 34 17 33.33 % 

35 – 47 28 54.90 % 

48 - 59 6 11.77 % 

 % 100 51 المجموع
 – 22، ثم تليها فئة % 54.90سنة بنسبة  47 – 35نسبة تقع بين  نالحظ من خالل الجدول أن اكبر

 . % 11.77سنة بنسبة  58 – 48، وأخيرا فئة % 33.33سنة بنسبة  34

 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب العمر2الشكل رقم )
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 ( يبين توزيع العينة حسب عدد سنوات الخدمة11دول رقم )ج

 المئويةالنسبة  التكرارات سنوات العمل

 % 68.62 35 سنة 15أقل من 

 % 31.38 16 سنة 15 أكثر من

 % 100 51 المجموع
 15من أفراد العينة تراوحت سنوات العمل لديهم أقل من  68.62نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 

 15من أفراد العينة كانت سنوات العمل التي يثبتونها أكثر من  % 31.38سنة ، في حين أن نسبة 
 .سنة

 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات العمل3الشكل رقم )



 

 

 

 
 أدوات القياس:  -رابعا
 استخدمت في الدراسة األساسية نفس األدوات التي استخدمت في الدراسة االستطالعية وهي:    

 الثاني  إلىيتكون استبيان اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل استبيان االتجاهات:   -أ

)الوجداني( أربعة فقرات أما البعد  األولخمسة عشر فقرة موزعة على ثالثة أبعاد حيث تضمن البعد 
 .الثاني )المعرفي( تضمن خمسة فقرات أما البعد الثالث )السلوكي( احتوى خمسة فقرات

تضمن ( فقرات موزعة على بعدين وكل بعد 10تضمن االستبيان عشرة )مقياس الرضا المهني:   -ب

 .اإلشراففقرات واألبعاد هي على النحو التالي: بعد الرضا عن المهنة، بعد الرضا عن  خمسة

 المستخدمة: اإلحصائيةخامسا: األساليب 

للتعامل مع المعطيات الكمية والنوعية لنتائج الدراسة االستطالعية واألساسية استخدم الباحث     

 التالية: اإلحصائيةاألساليب 

 لوصف العينة من خالل المتغيرات الكمية والنوعية مثل: الجنس، السن، عددالمئوية:  النسبة -

 . سنوات العمل
 وهذا قصد استخراج متوسط أبعاد الدراسة األساسية لمعرفة قيمة ومكان كل  المتوسط الحسابي:

 .بعد ضمن الدراسة وهو مجموع البيانات أو القيم على عددها

لحساب ترتيب االستجابات واالتجاهات الخاصة بالتالميذ، وبالتالي  االنحراف المعياري: -

 توظيفها في 

 المعادالت األخرى، وتباعدها عن المتوسط الحسابي ومعرفة مدى انحراف الدرجات 

ع = 
مج س−م

ن−1
  

 .حيث أن ع= االنحراف المعياري، س= الدرجات، م= المتوسط الحسابي، ن= عدد األفراد
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 : KH²( ²تربيع )كامعامل كاي  -



 

 .لحساب العالقة االرتباطية بين متغيرات الدراسة وداللتها

التكرارات  \ ²التكرارات المتوقعة( –التكرارات المشاهدة ( المعادلة العامة: كاي تربيع= مج 
 المتوقعة(

=   ²كا
(س ك−م ك)²

ك م
 

 ; المحسوبة ²حيث أن كاي تربيع = قيمة كا

 ك س = التكرارات المشاهدة 

 ك م = التكرارات المتوقعة
: تم استخدامه في حساب معامل الصدق والثبات ألدوات القياس، معامل ارتباط بيرسون -

 كما تم 

حساب العالقة االرتباطية بين اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني وعالقتها 

 .بالرضا

معادلته ر = 
 ن مج(س.ص) −(مج س)(مج ص)

( ن مج س) −(مج س) (ن مج ص (مج س)2√

 

 .ن = عدد أفراد العينة

 .س= درجات النصف األول من االحتبار أو درجات المتغير األول

 .ص= درجات النصف الثاني من االختبار أو درجات المتغير الثانس

 تم من خاللها تصحيح معامل االرتباط معادلة سبيرمان براون:

ر ث ص = 
2ر

ر+1
 

 ر ث ص= معامل االرتباط المصحح

 .قيمة معامل االرتباط األصلير= 

 حساب معامل الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ:  -

 . لقياس التناسق الداخلي لالستبيان

 على الشكل التالي: αومعادلته معامل 

α =
 ن

ن−1
  * (1 – 

 مج ²ع ق

²ع ك
 α( يمكن وضع ر ك بدل  

 .حيث أن: ن = عدد الفقرات

 .ق: مجموع تباين الفقرات ²ع

 .ك= التباين الكلي لإلختبار )االستبيان( ²ع
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 تمهيد :

المعالجات ء ستعرض الباحثة في هذا الفصل نتائج الدراسة األساسية عن طريق إجرا
 الوصفية والتحليلية وفقا لمتغيرات البحث.

 عرض نتائج الفرضيات : 1-

 : األولىعرض نتائج الفرضية   -

أس اتذة التعل يم االبت  اتجاهاتتوج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين والتي تنص على :" 

 والجدول التالي يوضح ذلك:و الرضا المهني ." دائي 

 :  يوضح معامل االرتباط لبيرسون بين اتجاهات األساتذة والرضا المهني ( 12) جدول رقم  

 الداللة قيمة معامل سبيرمان العبارة

 0.103 0.231 اتجاهات األساتذة

 0.13 0.231 الرضا المهني



 

وهذا يفسر  0.103وداللة  0.231الجدول والذي وجدنا فيه معامل االرتباط لسبيرمان  لمن خال

 .عدم وجود داللة إحصائية تربط المتغيرين
 ي يوضح معامل االرتباط لسبيرمان بين اتجاهات األساتذة والرضا المهن( 13) جدول رقم  

 الداللة قيمة معامل سبيرمان العبارة

 0.152 0.204 اتجاهات األساتذة

 0.152 0.204 الرضا المهني

ويفسر عدم وجود داللة  0.05وهي أكبر من  0.152من الجدول أعاله التي كانت فيه قيمة الداللة 

احصائية وانعدام االرتباط بين اتجاهات اساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني مع الرضا 

 .المهني

 : الثانيةعرض نتائج الفرضية  -

كل من أبعاد اتجاهات أساتذة توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين نص الفرضية: " 
(  13) والجدول رقم  ."  الجيل الثاني وأبعاد الرضا المهني  التعليم االبتدائي نحو مناهج

 يوضح ذلك : 
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 -,4300** -,711** -,098** ,0.342** ,218** ,711** قيمة معامل ارتباط

 0.01 0.123 0.117 0.001 0.005 0.000 الداللة احصائية

 51 51 51 51 51 51 ن

 

 
63 

التالية للرضا المهني:  األبعاديتضح من خالل الجدول أن اتجاهات ترتبط ارتباطا سلبيا مع      

والرضا عن   -,098**الرضا عن المهنة حيث بلغ   اإلشرافالرضا عن المهنة والرضا عن 

أما األبعاد التي ال توجد بينها وبين االتجاهات عالقة ارتباط هي     -,711**حيث بلغ   اإلشراف

 ، 711**داني الذي كانت قيمته جالبعد الو

هذا ,0.342**أما البعد السلوكي الذي كانت قيمة معامل ارتباطه  218**بقيمة .والبعد المعرفي

ماتدل عليه قيم االرتباط المبينة في الجدول عند مستوى الداللة، كما يتضح أنه توجد عالقة سلبية 

بين اتجاهات أساتذة االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني والرضا المهني حيث بلغت قيمة معامل 
 . 0.01 عند مستوى الداللة - ,4300**االرتباط 

 :  الثالثة عرض نتائج الفرضية الفرعية  -

اتجاهات أساتذة التعليم توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين "   والتي تنص على :

 " االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني والرضا المهني تبعا لمتغير سنوات العمل ) الخدمة (.
لتحديد الفروق في االتجاهات لدى األساتذة كما  T .testوللتحقق من هذه الفرضية تم حساب )ت( 

 ( :  14رقم ) هو موضح في الجدول 

 الداللة قيمة ت د الحرية ع م الجنس ن البعد



 

 

في العالقة بين اتجاهات والرضا  إحصائيةيتضح من الجدول عدم وجود فروق ذات داللة     

المهني لدى أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني تبعا لمتغير سنوات العمل إذ 

 .بلغت قيمة داللة الفرق بين معامالت االرتباط وهي قيمة غير دالة

 

 

 
64 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 0.303 0.456- 48 1.330 9.90 15اكثر من  25 الوجداني

 1.498 8.40 15أقل من  26 غير دالة

 0.862 0.104- 48 1.097 7.87 15اكثر من  25 المعرفي

 1.278 8.23 15أقل من  26 غير دالة

 0.531 0.001 48 2.650 6.50 15اكثر من  25 السلوكي

 0.265 5.89 15أقل من  26 غير دالة

 0.229 0.218 48 2009 8.40 15اكثر من  25 رضا المهنة

 1.562 7.65 15أقل من  26 غير دالة

 0.319 0.948 48 1.524 10.10 15اكثر من  25 رضا اشراف

 1.374 9.60 15أقل من  26 غير دالة



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 تمهيد :

اتجاهات أساتذة التعليم اإلبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني اس تهدفت الدراس ة الحالي ة الكش ف ع ن 

اً على التحليل اإلحصائي للنتائج التي أسفرت عنها الدراسة ءو بنا،  وعالقتها بالرضا المهني 
س ابقة الت ي تس و بع ض الدراس ات ال، و اعتمادا على ما ت م عرض ه م ن م ادة علمي ة ، األساسية 

قام ت الباحث ة بمناقش ة نت ، تند عل ى بع ض خص ائص المجتم ع الجزائ ري ف ي الوس ط المدرس ي 

 ائج فرض يات البح ث كم ا ه و وارد ف ي ه ذا الفصل.

 :األولى  مناقشة نتائج الفرضية 

و أس اتذة التعل يم االبت دائي  اتجاهاتتوج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين نص الفرضية  : 

 الرضا المهني .

 أساتذةوانعدام االرتباط بين اتجاهات  إحصائيةويفسر عدم وجود داللة  يتضح من الجدول رقم 

 . التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني مع الرضا المهني
و ماس تر يتلق ون ،انس ليس ،أعداد ح املي شهادات البكالوري ا  وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن 

حي ث ت ،دورات تكويني ة الت ي وض عتها و زارة التربي ة و التعل يم ض من االس تراتيجية الوطني ة 

تم عملي ة التك وين ف ي مراحله ا الثالثة: فالتكوين األول هو تكوين أولي حيث يتم في المعاهد 

فالتكوين الث اني ه و التك وين تك ، ضا التكنولوجي ة للتربي ة و مراكز التك وين و ف ي الجامعات أي

وين متواصل فيعتبر امتدادا للتك وين األول ي فيدوم هذا التكوين حتى الترسيم و ما يسمى بالتثبيت 

الخدمة فهو ضروري لمهن ة التدريس حيث تتطور فيها التقنيات و ء و األخير فهو تكوين أثنا

ن مس تمر. وعلي ه يمك ن أن يقوم األستاذ بدور المعارف وتتغير فيها المن اهج بشكل سريع و يك و

الخبير التعليمي و يكون قادرا على اتخ اذ سلسلة م ن الق رارات ح ول )عملي ة ال تعلم( تتعل ق 
باأله داف التعليمي ة التربوي ة وعملي ة التق ويم وطرائ ق الت دريس و الوسائل التعليمية و الواجبات 

 نت مؤهالتهم العلمية .البيئية وحاجات الطلبة مهما كا

وفقا لمؤهالتهم ال تختلف عن بعضها البعض  ا على ذلك خلصت الباحثة أن اتجاهات األساتذة ءوبنا

شهادة ماس تر يتلقون نفس ، شهادة ليس انس ، شهادة البكالوريا ء كون أساتذة حاملي الشهادات سوا

 .التكوين 

 ثانيا . مناقشة نتائج الفرضية الثانية :

 : الفرعية الثانيةنص الفرضية 

كل من أبعاد اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين " 
 " مناهج الجيل الثاني وأبعاد الرضا المهني 



 

قد  األشرافومن خالل ما سبق تبين أن عدم الرضا عن المهنة في حد ذاته وعدم الرضا عن     

 جميعا في االتجاهات السلبية إذ يمكن تفسير ذلك من خالل مايلي: اساهمو
إن ارتباط اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو الجيل الثاني سلبيا بالرضا عن المهنة في حد     

ذاته يرجع إلى كون األستاذ غير راضي عن ذلك من خالل انخفاض روحه المعنوية وعدم العمل 

انة بجدية ويصبح يملك مشاعر سلبية ويرى نفسه غريبا وآماله وطموحاته التي بناها ال تحقق له مك

اللوم على  إلقاءإلى  باإلضافةمرموقة في المجتمع في ظل نظرة هذا األخير المتدنية لمهنة التعليم 

الحظ والظروف، ويبدأ في تجاهل الواجبات المفروضة عليه، وتكوين االتجاهات السلوكية السلبية 

إلى االتجاه  إلى ان يصل به األمر األموروالتقصير حتى تتفاقم  اإلهمالنحو المهنة، ويتعمد 

 .السلبي

ارتباطات اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني ويفسر الباحث العالقة 
 االرتباطية 
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السلبية بين اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني والرضا المهني الكلي، من 

إلى العوامل السابقة التي كانت لها  إضافةامل أخرى خالل حالة عدم الرضا المهني لألستاذ لعدة عو

، أما العوامل  اإلشرافعالقة ارتباط سلبية والمتمثلة في المهنة بحد ذاتها وعدم الرضا عن 

تمثلت في اتجاهات اإلدارة وموقفها السلبية من األستاذ، والعدد الكبير من التالميذ داخل  األخرى

كثافة المناهج وجل متطلبات التدريس واضطراب المناخ الفصل، وعدم كفاية الوقت للعمل و

، ومسؤوليات ال نجدها في واألدوارالتنظيمي وما تتسم به هذه المهنة من أداء وكثرة الواجبات 
 . المهن االخرى، التي هي في غير صالح األساتذة تولد عدم الشعور بالرضا المهني

 : الثالثةمناقشة نتائج الفرضية .  لثاثا

 : الثالثةنص الفرضية 

اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين " 

 الثاني والرضا المهني تبعا لمتغير سنوات العمل ) الخدمة (." 
النتيجة غير منطقية ولكن يمكن تفسير ذلك من خالل رؤية ان كلتا  أنقد تظهر في البداية 

، فاألساتذة الذين ليست لدهم سنوات األولىالمجموعتين لها نفس الضغوط ما يعادل المجموعة 

 إجهادهمعمل كافية قد يقل رضاهم المهني بسبب الراتب المتدني وشعورهم بتدني االنجاز وزيادة 
مهني غير الذي كان يتوقعوه من روتين وملل خاصة إذا كانو ممن الجسمي، واصطدامهم بواقع 

يملكون طموحات ويسعون لتحقيقها والتقدم في عملهم وهذا ما يزيد من اتجاهاتهم السلبية نحو 

مناهج الجيل الثاني، أما األساتذة الذين يثبتون سنوات عمل مرتفعة فتقع عليهم نفس الضغوط 

وعدم القدرة على مواجهة صعوبات  باإلحباطالئهم ويشعرون وزم اإلدارةفتسوء عالقتهم مع 

الحياة وذلك من خالل كثرة متطلباتها وهذه األمور تعتبر من مسببات عدم الرضا ومن مظاهر 

 .االتجاهات السلبية نحو مناهج الجيل الثاني

لم تجد لها كما يشعرون باالتجاهات السلبية جراء تراكم مشكالت التنظيمية والسلوكية والتي     

 .اتجاهها ال يختلف عما كان عليه سابقا إال في بعض الجوانب األمرحال مرضيا وأصبح 
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 خاتمة :

األساتذة تتكون لديهم اتجاهات سلبية عندما تواجههم مشاكل تحول دون قيامهم بمهنتهم وهذا  ان

يؤدي احساسهم بعدم الرضا عن تأدية ما يقومون به وهذا يرجع الى طبيعة مهنة التدريس وكذا 

الى اعتبارها مهنة ذات طابع اجتماعي فضال عن النظرة السلبية للمجتمع لها وقد هدفت هذه الدراسة 

معرفة طبيعة العالقة بين اتجاهات نحو مناهج الجيل الثاني ومظاهر الرضا المهني وكذا معرفة ان 

كانت هناك فروق ذات داللة احصائية بين اتجاهات اساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني 
ى استاذ المرحلة مع الرضا المهني تتعلق بمتغير الجنس ةسنوات الخدمة والحالة االجتماعية لد

استاذ و استاذة من بعض مدارس والية غليزان  51قامت الباحثة باختيار عينة من االبتدائية . وقد 

 حيث تم تطبيق استبيان اتجاهات واستبيان الرضا المهني .

 

وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة . وتم إجراء تحليالت احصائية وهي 

االرتباط بين االتجاهات ومظاهر الرضا المهني ، كما تم استخدام معادلة داللة الفرق بين معامل 

معامالت االرتباط لمعرفة ان كانت هناك فروق ذات داللة احصائية في عالقة اتجاهات اساتذة 
التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني وعالقتها بالرضا المهني تبعا لمتغير الجنس وسنوات 

 الخدمة ، وكشفت الدراسة عن النتائج التالية : 

 

و الرضا أس اتذة التعل يم االبت دائي  اتجاهاتتوج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين  .1

 المهني .

كل من أبعاد اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين  .2

  مناهج الجيل الثاني وأبعاد الرضا المهني 

اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين ال  .3

 . الجيل الثاني والرضا المهني تبعا لمتغير سنوات العمل ) الخدمة ( 
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 االقتراحات : 

 ضوء ما أسفرت عليه الدراسة الحالية للنتائج وتقترح الباحثة بمايلي :في  

االهتمام بالدعم المادي والمعنوي لألساتذة ألن رضاهم عن مهنتهم هو أول مراحل  -

 انجازهم المهني ومن تم تفادي انجازاتهم السلبية .

 اإلنسانيةالعمل على تحسين اوضاع األساتذة المهنية واالجتماعية وتوطيد العالقة  -

 داخل المدرسة من جهة وبينها وبين المجتمع الخارجي من جهة اخرى .

والتقنيات الحديثة في عملية  األساليباالهتمام بتكوين األساتذة  تماشيا مع تطبيق  -

 التدريس .

 ح او تعديل للمناهج الدراسية .ضرورة إشراك األساتذة في أي إصال -

المزيد من الدراسات حول موضوع المناهج الدراسية من جوانب أخرى مثل :  إجراء -

 صعوبات تطبيق المناهج ، تحليل محتوى المناهج ....الخ 

 في مجال المناهج الجديدة ومتابعة تنفيذه . واإلعالموضع مخطط لعمليات التكوين  -
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 المراجع باللغة العربية : 

األمل للطباعة و النشر والتوزيع ،  االجتماعي( ، علم النفس 2001أحمد عبد اللطيف وحيد )  .1

 ، عمان ، الطبعة األولى .

السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات ، الدار الجامعية ، مصر ،  ( ،2000أحمد ماهر )  .2

 الطبعة السابعة 

( ، ادارة الموارد البشرية العامة ، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، 1983أحمد صقر عاشور )  .3

 بدون طبعة .

 .( ، التفاعل اللفظي ، الوزارة التعليمية ، األردن ،بدون طبعة 1982اسحاق محمد )  .4



 

( ، النمو في مرحلة المراهقة ، دار القلم ، الكويت ، 1982عيل محمد عماد الدين واخرون ) اسما .5

 دون طبعة 

الهيئةة المصةرية للكتةاب ، مصةر ، دون  ( ، معجم العلوم االجتماعية ،1973ابراهيم مدكور )  .6

 طبعة 

، وزارة ( ، دليةةل المقةةاطع التعليمةةة ، ديةةوان المطبوعةةات المدرسةةية 2016أمحمةةد ضةةيف هللا ) .7

 التربية الوطنية ، الجزائر .دون طبعة . 

( ، العالج النفسي الحديث قةوة لالنسةان ، سلسةلة عةالم المعرفةة ،  1985ابراهيم عبد الستار )  .8

 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، دون طبعة .

لفكةر العربةي ، الجوانب السلوكية في االدارة المدرسةية ، دار ا( ، 2000أحمد ابراهيم أحمد )  .9

 مصر ، دون طبعة .

'( ، سةيكولوجية النشةئة االجتماعيةة ، دار المسةيرة ، عمةان ، 200أبو جادور صةالح محمةد )  .10

 الطبعة الثانية .

( ، علةةم الةةنفس االجتمةةاعي ، مكتبةةة دار الثقافةةة للنشةةر ، االردن ، 2004بنةةي جةةابر جةةودة )  .11

 الطبعة االولى .

التربيةة التعلةيم بةين األمةس واليةوم ، دار الخلدونيةة ، الجزائةر ، ( ،  2014ابراهيم بوترعة )  .12

 الطبعة األولى.

( ، المنةةاهج التربويةةة ، الشةةركة العربيةةة المتحةةدة 2009توفيةةق المرعةةي واسةةحاق الفرحةةان )  .13

  للتسويق والتوريدات ، األردن ، دون طبعة .

لشةةركة العربيةةة المتحةةدة ( ، المنةةاهج التربويةةة ، ا2009توفيةةق المرعةةي واسةةحاق الفرحةةان )  .14

 للتسويق والتوريدات ، مصر ، دون طبعة .

( ، مفةاهيم أساسةية فةي علةم الةنفس االجتمةاعي ، ديةوان 2006جابر نصر الدين واآلخرون )  .15

 المطبوعات الجامعية للمطبعة الجهوية ، قسنطينة ، الطبعة الثانية .

لعلميةة والتكنولوجيةة ، المؤسسةة ( ، تكةوين المعلةم العربةي والثةورة ا1986جبرائيل بشةارة )  .16

 بيروت ، الطبعة االولى .الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 

( ، علم النفس االجتماعي ، عالم الكتب ، القةاهرة ، الطبعةة 1984حامد عبد السالم زهران )  .17

 الخامسة .

71 

 دراسة في التربية الثقافية ، مكتبة الدار العربية للكتاب ، دون طبعة . ( ،2000حامد عامر )  .18

( ، معجةم المصةطلحات التربويةة والنفسةية ، الةدار المصةرية 2003حسن شةجاتة وآخةرون )  .19

 اللبنانية ، مصر ، الطبعة االولى .

جتمةاع ، العلم والتعليم والمعلم ) من منظور علم اال( 2006حسن عبد الحميد أحمد رشوان )  .20

 ( ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ، دون طبعة .



 

( ، المناهج ، المفهوم ، العناصر ، األسس ، التنظيمات 1999حلمي أحمد الوكيل وآخرون )  .21

 ، التطوير ، مكتبة االنجلو المصرية ، بدون سنة وطبعة .

 ( ، سةةةيكولوجية االتجاهةةةات ، دار الغريةةةب1991خليفةةةة عبةةةد اللطيةةةف محمةةةد وآخةةةرون ، )  .22

 .للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، بدون طبعة 

( ، اسس بناء المناهج التربوية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع 2004الخوالدة محمد محمود )  .23

 ، عمان ، دون طبعة .

 . الجزائر( 2009) اللجنة الوطنية للمناهج، اإلطار المرجعي إلعادة كتابة المناهج،  .24

 .2015الثاني من التصميم إلى التنفيذ، ملتقى باتنة،  لوصيف عبد هللا، مناهج الجيل .25

نين على مناهج الجيل الثاني، الجزائر،  .26  .2015اللجنة الوطنية للمناهج، مقياس تكوين المكو 

خ في   04-08النشرة الرسمية للتربية الوطنية، القانون التوجيهي للتربية رقم  .27 جانفي  23المؤر 

 .2008بالجزائر، 

المؤرخ في  04 -08معدلة وفق القانون التوجيهي للتربية  رقم   ـة للمناهـجمالمرجعيـة العا .28

 2008يناير  23
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 المالحق : 

 لمقياس الرضا المهني . األوليةالصورة :  01الملحق رقم 

اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو الماستر تحت عنوان : "أساتذتي األفاضل . في إطار البحث العلمي و تحضير لرسالة 

"  يشرفنا أن نضع بين أيديكم استبيان للتعرف على الرضا المهني أثناء تأدية  مناهج الجيل الثاني و عالقتها بالرضا المهني

عن ذلك ، اقرأ العبارات جيدا مهامكم  متمنين منكم التعاون من خالل اإلجابة بكل صدق . إليكم بعض العبارات التي تعبر 

ثم ضع عالمة )*( تحت االختيار الذي يتماشى مع رضاكم المهني أثناء تأدية مهامكم ) دائما ، أحيانا ، نادرا ( ، ال تترك 

أي فقرة دون إجابة ، ال توجد في االستمارة إجابات صحيحة و أخرى خاطئة ، بل هو مجرد استبيان فقط ، و نحيطكم علما 

 جابة لن توظف إال في إطار البحث العلمي .بأن اإل

 البيانات الفردية :

             نثىأ                             الجنس : ذكر

 .............................................................العمر : 

 ......................................عدد سنوات الخدمة ) العمل ( :  

 متزوج:               الحالة االجتماعية :    أعزب :  

 :     السنة الثانية                  القسم المسند :       السنة األولى :

 : السنة الرابعة                السنة الثالثة :                                   

 بدائل اإلجابة العبـــــــــــــــارة الرقم

 نادرا أحيانا دائما

 الرضا عن المهنة

    أشعر بالرضا أثناء تأدية مهنتي . 01

    أنا راضي عن وضوح المهام و المسؤوليات المنوطة لي . 02

    مهنتي تشعرني بأنني أحقق ذاتي . 03

    اشعر أن حجم العمل الذي أقوم به يفوق طاقتي . 04

 

 

 

 

  

  



 

    مهنة التدريس تتيح لي فرصة استثمار قدراتي . 05

 الرضا عن االشراف

    تقييم المفتش غير عادل . ان 06

    .المفتش يقدم لي النصائح و اإلرشادات  ان 07

    . لي أقبل زيارة المفتش 08

    طريقة معينة في التدريس دون اقتناع مني .المفتش يجبرني على إتباع  09

    اإلشراف ال يراعي الجوانب االيجابية لألساتذة . 10
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 لمقياس االتجاهات األوليةالصورة  : 02الملحق رقم 

االبتدائي نحو اتجاهات أساتذة التعليم أساتذتي األفاضل . في إطار البحث العلمي و تحضير لرسالة الماستر تحت عنوان : "

"  يشرفنا أن نضع بين أيديكم استبيان للتعرف على اتجاهك نحو مناهج  مناهج الجيل الثاني و عالقتها بالرضا المهني

الجيل الثاني فقط  متمنين منكم التعاون من خالل اإلجابة بكل صدق . إليكم بعض العبارات التي تعبر اتجاهاتكم نحو مناهج 

عبارات جيدا ثم ضع عالمة )*( تحت االختيار الذي يتماشى مع اتجاهك من هذه المعيقات ) دائما ، الجيل الثاني ، اقرأ ال

أحيانا ، نادرا ( ، ال تترك أي فقرة دون إجابة ، ال توجد في االستمارة إجابات صحيحة و أخرى خاطئة ، بل هو مجرد 

 البحث العلمي .استبيان فقط ، و نحيطكم علما بأن اإلجابة لن توظف إال في إطار 

 البيانات الفردية :

             نثىأ                             الجنس : ذكر

 .............................................................العمر : 

 .................عدد سنوات الخدمة ) العمل ( :  

 متزوج:               أعزب :      الحالة االجتماعية :

 :     السنة الثانية                  القسم المسند :       السنة األولى :

 : السنة الرابعة                السنة الثالثة :                                   

 بدائل اإلجابة العبـــــــــــــــارة الرقم

 نادرا أحيانا دائما

 البعد الوجداني

    يقلقني الحضور إلى القسم الدراسي . 01

    أجد أن التدريس ممتع . 02

    أفكر في وقت الخروج وأنا داخل القسم 03

    إنني ممن يأخذ بالمثل القائل : "اللي أخدم ،أخدم بكري " 04

    مهمة تدريس المنهاج الجديد تسمح لي باألداء وتحقيق الكفاءات الذاتية  05

 البعد المعرفي

    يهمني محتوى المادة العلمية . 06

.أحب مطالعة المقررات الدراسية  07     

    أطبق محتوى المنهاج بكل خطواته . 08

الجديد .يرتبط نجاح الحصة الدراسية بتحكمي في محتوى المنهاج  09     

    ما يجعلني أقبل على التدريس هو مدى فهمي لمحتوى المنهاج الجديد  10

 

 

 

 

  

  



 

 البعد السلوكي

     ,اعرف كيف أنظم وقت سير الحصة الدراسية  11

    اتابع استحداثات المنهاج الدراسي  12

    من مهام األستاذ تحضير الدرس 13

    ما يساعدني في ممارسة مهنة التدريس مشاركة زمالئي  14

    نجاح تطبيق المنهاج الجديد يمر حتما يتكوين األساتذة  15
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 الصورة النهائية لمقياس الرضا المهني .:  03الملحق رقم 

أساتذة التعليم االبتدائي نحو  اتجاهاتأساتذتي األفاضل . في إطار البحث العلمي و تحضير لرسالة الماستر تحت عنوان : "

"  يشرفنا أن نضع بين أيديكم استبيان للتعرف على الرضا المهني أثناء تأدية  مناهج الجيل الثاني و عالقتها بالرضا المهني

مهامكم  متمنين منكم التعاون من خالل اإلجابة بكل صدق . إليكم بعض العبارات التي تعبر عن ذلك ، اقرأ العبارات جيدا 

ثم ضع عالمة )*( تحت االختيار الذي يتماشى مع رضاكم المهني أثناء تأدية مهامكم ) دائما ، أحيانا ، نادرا ( ، ال تترك 

أي فقرة دون إجابة ، ال توجد في االستمارة إجابات صحيحة و أخرى خاطئة ، بل هو مجرد استبيان فقط ، و نحيطكم علما 

 حث العلمي .بأن اإلجابة لن توظف إال في إطار الب

 البيانات الفردية :

             نثىأ                             الجنس : ذكر

 .............................................................العمر : 

 ......................................عدد سنوات الخدمة ) العمل ( :  

 متزوج:               االجتماعية :    أعزب :  الحالة 

 :     السنة الثانية                  القسم المسند :       السنة األولى :

 : السنة الرابعة                السنة الثالثة :                                   

 اإلجابة بدائل العبـــــــــــــــارة الرقم

 نادرا أحيانا دائما

    أشعر بالرضا أثناء تأدية مهنتي . 01

    أنا راضي عن وضوح المهام و المسؤوليات المنوطة لي . 02

    مهنتي تشعرني بأنني أحقق ذاتي . 03

    اشعر أن حجم العمل الذي أقوم به يفوق طاقتي . 04

    قدراتي .مهنة التدريس تتيح لي فرصة استثمار  05

    أشعر بأن تقييم المفتش غير عادل . 06

    اشعر أن المفتش يقدم لي النصائح و اإلرشادات التي تفيدني . 07

    أتقبل زيارة المفتش . 08

    المفتش يجبرني على إتباع طريقة معينة في التدريس دون اقتناع مني . 09

    لألساتذة .اإلشراف ال يراعي الجوانب االيجابية  10
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 الصورة النهائية لمقياس االتجاهات  : 04الملحق رقم 

حو نالبتدائي اتعليم اتجاهات أساتذة الأساتذتي األفاضل . في إطار البحث العلمي و تحضير لرسالة الماستر تحت عنوان : "

حو مناهج جاهك ن"  يشرفنا أن نضع بين أيديكم استبيان للتعرف على ات مناهج الجيل الثاني و عالقتها بالرضا المهني

ناهج ماتكم نحو اتجاه الجيل الثاني فقط  متمنين منكم التعاون من خالل اإلجابة بكل صدق . إليكم بعض العبارات التي تعبر

 ،) دائما  لمعيقاتااتجاهك من هذه الجيل الثاني ، اقرأ العبارات جيدا ثم ضع عالمة )*( تحت االختيار الذي يتماشى مع 

هو مجرد  ة ، بلأحيانا ، نادرا ( ، ال تترك أي فقرة دون إجابة ، ال توجد في االستمارة إجابات صحيحة و أخرى خاطئ

 استبيان فقط ، و نحيطكم علما بأن اإلجابة لن توظف إال في إطار البحث العلمي .

 البيانات الفردية :

             نثىأ                             الجنس : ذكر

 .............................................................العمر : 

 .................عدد سنوات الخدمة ) العمل ( :  

 متزوج:               الحالة االجتماعية :    أعزب :  

 :     السنة الثانية                  السنة األولى :       القسم المسند :

 : السنة الرابعة                السنة الثالثة :                                   

 بدائل اإلجابة العبـــــــــــــــارة الرقم

 نادرا أحيانا دائما

    يقلقني الحضور إلى القسم الدراسي . 01

    أجد أن التدريس وفق مناهج الجيل الثاني ممتع . 02

    أفكر في وقت الخروج وأنا داخل القسم 03

    إنني ممن يأخذ بالمثل القائل : "اللي أخدم ،أخدم بكري " 04

    دور األستاذ في ظل المنهاج الجديد يحفز على األداء  . 05

    يهمني محتوى المادة العلمية . 06

    مطالعة المقررات الدراسية ذات االرتباط بمادتي . أحب 07

    أطبق محتوى المنهاج بكل خطواته . 08

    يرتبط نجاح الحصة الدراسية بتحكمي في محتوى المنهاج الجديد . 09

    ما يجعلني أقبل على التدريس هو مدى فهمي لمحتوى المنهاج الجديد  10
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 تفريغ نتائج الفرضيات  : 05الملحق رقم 

 

 

 

 

 

  

  



 

أس اتذة التعل يم االبت دائي  اتجاهاتتوج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين األولى :  الفرضية
 و الرضا المهني .

 

 

 

كل من أبعاد اتجاهات أساتذة التعليم توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين : ثانية الفرضية ال

  االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني وأبعاد الرضا المهني 
 

 

 

Corrélations 

 االشراف عن الرضا العمل عن الرضا السلوكي البعد المعرفي البعد الوجداني البعد 

 Corrélation de Pearson 1 ,125 -,169 ,004 ,073 الوجداني البعد

Sig. (bilatérale)  ,382 ,235 ,978 ,613 

N 51 51 51 51 51 

 Corrélation de Pearson ,125 1 ,337* ,106 ,102 المعرفي البعد

Sig. (bilatérale) ,382  ,015 ,459 ,475 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur 

standard 

Intervalle de confiance de la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 Hypothèse de الوجداني البعد

variances égales 

1,895 ,175 ,905 49 ,370 ,529 ,585 -,646 1,705 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

,754 7,211 ,475 ,529 ,702 -1,120 2,179 

 Hypothèse de المعرفي البعد

variances égales 

,160 ,691 1,747 49 ,087 1,386 ,794 -,209 2,981 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

1,652 7,736 ,138 1,386 ,839 -,560 3,333 

لسلوكيا البعد  Hypothèse de 

variances égales 

2,909 ,094 1,818 49 ,075 ,958 ,527 -,101 2,017 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

2,658 12,558 ,020 ,958 ,360 ,176 1,739 

نع الرضا  Hypothèse de العمل 

variances égales 

,307 ,582 ,901 49 ,372 ,646 ,717 -,795 2,087 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

,974 8,548 ,357 ,646 ,663 -,866 2,158 

 Hypothèse de االشراف عن الرضا

variances égales 

,002 ,963 1,359 49 ,180 ,773 ,569 -,370 1,916 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

1,259 7,638 ,245 ,773 ,614 -,654 2,199 



 

N 51 51 51 51 51 

 Corrélation de Pearson -,169 ,337* 1 ,292* ,089 السلوكي البعد

Sig. (bilatérale) ,235 ,015  ,037 ,533 

N 51 51 51 51 51 

 Corrélation de Pearson ,004 ,106 ,292* 1 ,059 العمل عن الرضا

Sig. (bilatérale) ,978 ,459 ,037  ,680 

N 51 51 51 51 51 

 Corrélation de Pearson ,073 ,102 ,089 ,059 1 االشراف عن الرضا

Sig. (bilatérale) ,613 ,475 ,533 ,680  

N 51 51 51 51 51 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

 

 

التعليم  اتجاهات أساتذةتوج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين  -:   الفرضية الثالثة 

 . دمة ( الخ االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني والرضا المهني تبعا لمتغير سنوات العمل )
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Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart type العمل سنوات عدد

Moyenne erreur 

standard 

 756, 3,706 25,92 24 15 من اقل األولى الفقرات مجموع

 484, 2,514 25,63 27 15 من اكثر




